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Tegevusaruanne

Tulenevalt Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) tegevuskavast tegeles EÜL 2017. aastal järgmiste teemadega:

1. Kõrgkoolides on toimiv kvaliteedikindlustamise süsteem;
2. Kõrgharidus on kättesaadav kõigile võimekatele ja motiveeritutele;
3. EÜL on riiklikul tasandil partnerite poolt ja avalikkuses tunnustatud kui üle-eestiline üliõpilaste huvide eest seisev organisatsioon;
4. Üliõpilaste huvikaitse kõrgkoolide tasandil tagavad üliõpilaskondade esindusorganisatsioonid, lähtudes EÜLis kokkulepitud eesmärkidest;
5. Rahvusvahelised katuseorganisatsioonid esindavad Eesti tudengite huve Euroopa tasandil ning EÜL aitab luua oma liikmetel rahvusvahelisi
suhteid;
6. EÜL-il on liikmete visooni ja organisatsiooni arenguvajadustega ühtiv strateegia.

Kõrgkoolides on toimiv kvaliteedikindlustamise süsteem
2016. aastal toimunud läbirääkimised EÜL-i ning Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) vahel, loomaks üle-Eestilist
kvaliteedivõrgustikku, mis õpetaks ning motiveeriks tudengeid hindama ja parandama Eesti kõrghariduse kvaliteeti, jõudsid 2017. aastal viljaka
tulemuseni. Kvaliteedivõrgustikku määrati juhtima Maia Eskla (varasem üliõpilasaktivist ja EÜL-i vilistlane) ning kvaliteedivõrgustiku töös
osalevad aktiivselt 11 erineva kõrgkooli esindajad. Aasta jooksul toimus mitmeid kohtumisi, mis keskendusid peamiselt kvaliteedivõrgustiku
tegutsemisvormi leidmisele. Paralleelselt kohtumisetega kaardistati ka üliõpilasesinduste nägemused ja soovid seoses kvaliteedivõrgustiku
võimalike väljunditega. Aasta lõpus toimus ka õppevisiit Šotimaale, mille raames külastati sparqs'i (Šotimaa nö kvaliteedivõrgustik), Edinburgh
ülikooli, Šotimaa üliõpilasliitu ning Dundee ülikooli. Visiidi eesmärgiks oli aru saada, kuidas on Šotimaal kvaliteedi garanteerimise ja kontrollimise
protseduurid tagatud ning millised osapooled on protsessi partneritena kaasatud. Tegevus jätkub 2018. aastal, et fikseerida kvaliteedivõrgustiku
olemus ka nö juriidilisel kujul ning lõpetada võrgustiku tegevuskava.

Kõrgharidus on kättesaadav kõigile võimekatele ja motiveeritutele
2017. aasta eesmärgiks oli uuendada EÜL-i seisukohad seoses üliõpilaste sotsiaalsete garantiide süsteemiga ning koostöös
üliõpilasesindustega luua hea tava, mis puudutab erivajadustega tudengite õigust osaleda üliõpilasesindamisel ning tudengielu sündmustel.
Kumbki nendest eesmärkidest täielikult täidetud ei saanud, kuna sõltusid omakorda teistest teguritest. Nimelt ei saanud Haridus-ja
Teadusministeerium (HTM) valmis õppetoetuste analüüsiga, mistõttu polnud EÜL-i seisukohtade uuendamine mõistlik. Õppelaenu puudutava
analüüsi osas tekkis EÜL-il HTM-iga ebakõla, sest HTM ei planeerinud EÜL-ile sellekohast analüüsi jagada, vaid andis ülevaatlikud andmed.
Seetõttu lükkub mõlema teema puhul seisukoha kujundamine 2018. aastasse.

Erivajadustega tudengite õiguste eest seisis EÜL kõrgharidusseaduse loomise protsessis, rõhutades ettepanekutes erivajadusega tudengite
õigusele kvaliteetsele haridusele ja õppenõustamisele. Täna veel seadus valmimisjärgus pole, sest jaanuaris ilmub alles esimene seaduse
eelnõu. Kaasamise hea tava loomine lükkus edasi, sest pidi oma sisult baseeruma suuresti EÜL-i poolt koostatavale ülevaatele “Ülevaade
füüsilise erivajadusega üliõpilaste ligipääsust kõrgharidusele perioodil 2016-2017”. Kuna raport valmis planeeritust oluliselt hiljem ehk 2017.
aasta detsembris, siis lükkub hea tava loomine paraku 2018. aastasse. Erivajadustega tudengite eestkoste parendamiseks on EÜL astunud
Eesti Puuetega Inimeste Koja toetajaliikmeks ja avaldanud arvamust ka EPIK-u poolt tõstatatud küsimustes (nt õppelaenu tagastus neile, kellel
on sügava puudega ülalpeetavad või kellel endale tekib töövõimega probleeme õpingute jooksul).

EÜL on riiklikul tasandil partnerite poolt ja avalikkuses tunnustatud kui üle-eestiline üliõpilaste huvide eest seisev organisatsioon
Nimetatud tegevused jagunesid peamiselt kaheks: rahvusvaheliste tudengite eestkoste ning Vabariigi Valitsuse kõrghariduse ja teaduse
rahastamise ning korraldamise rakkerühma töös osalemine, et tagada üliõpilaste esindatus tuleviku kõrgharidusmaastiku kujundamisel.

Rahvusvaheliste tudengite huvikaitse jagunes kaheks teemaks: a) EMSL-i ja Praxise huvikaitselaboris osalemine, et tõsta EÜL-i võimekust
rahvusvaheliste tudengite huvikaitset teostada b) rahvusvaheliste tudengite kaasamise hea tava loomine. Kokkuvõtvalt osales EÜL aktiivselt
huvikaitselaborist, millest koorus välja idee ka osaleda SA Archimedese hankes, et läbi viia uuring “rahvusvaheliste tudengite infoga rahulolu”,
mis valmis 2018. aasta jaanuaris. Rahvusvaheliste tudengite hea tava asemel valmis koostöös üliõpilasesindustega kaasamise nö
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kontrollnimekiri, mis aitab üliõpilasesindustel sündmuste ja esinduse töö korraldamisel meeles pidada samme, mida tuleks teha, et
rahvusvahelised tudengid saaksid osaleda.

Vabariigi Valitsuse kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühma töös osales EÜL aktiivselt, kogudes igaks kohtumiseks
sisendit EÜL-i volikogult ning nõukogult. Poole rakkerühma töö pealt vahetus juht, kes võttis kasutusele konstruktiivsema juhtimisstiili, mis
tähendas igakuiseid kohtumisi ning nendele eelnevat nö kodutööd (jällegi, kõik uus sisend, mida polnud EÜL-i seisukohtadena kirjas, tuli läbi
volikogu ja nõukogu). Rakkerühma töö seniste arengutega saab tutvuda siin. Rakkerühm lõpetab oma töö 2018. aasta veebruaris, mitte 2017.
aasta lõpus nagu algselt planeeritud oli. Kokkuvõtvalt võib EÜL rahul olla oma osalusega rakkerühma töös, sest kuigi kõik EÜL-i ettepanekud ei
kajastu lõplikus hinnangus, siis on EÜL olnud seisukohtade kujundamisel võrdväärne partner tagamaks üliõpilaste heaolu uue kõrgharidus- ja
teadusmaastiku kujunemisel.

Üliõpilaste huvikaitse kõrgkoolide tasandil tagavad üliõpilaskondade esindusorganisatsioonid, lähtudes EÜLis kokkulepitud
eesmärkidest
Antud eesmärki toestasid eelkõige otseselt EÜL-i liikmetele ehk üliõpilasesindustele suunatud tegevused, milleks olid baasseminaride ning
Suveülikooli korraldamine, et tõsta esinduste eestkostevõimekust.

Baasseminaride läbiviimiseks kirjutati Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) projekt “Üliõpilasesinduste eestkostevõimekuse
koolitusprogramm”. Tänaseks on toimunud 3 baasseminari teemadel: 1) Kõrgharidusmaastiku osapooled ning kuidas üliõpilased mõju saavad
saavutada 2) Üliõpilasesindus ja MTÜ/SA ehk esinduste finantsvõimekus 3) Üliõpilasesinduse töö korraldamine ehk tegevuste planeerimine ja
strateegiliste eesmärkide seadmine. Kokku osales koolitustel ~90 inimest. Programmi tegevused jätkuvad 2018. aastal, mille raames valmib ka
esindustele koolitustel baseeruv nn tööriistakast, mida esindused ka edaspidi saavad kasutada.
Suveülikool toimus 29.-30. juulil Essu mõisas, Lääne-Virumaal. Suveülikool keskendus vähemuste kaasamisele tudengiliikumises, täpsemalt
vene keelt emakeelena kõnelevad noored; LGBT+ kogukond; rahvusvahelised tudengid. Oma tööst kaasamise valdkonnas ning LGBT+ õiguste
edendamisest käisid rääkimas Iirimaa üliõpilaskondade liidu esindajad. Osalejad koostasid töötubade tulemusena ka tegevuskava, kuidas
erinevaid huvigruppe oma töösse kaasata. Paralleelselt toimusid kommunikatsioonijuhtidele koolitused, kuidas koostada löövat pressiteadet ning
kuidas edendada visuaalset kommunikatsiooni sotsiaalmeedias. Suveülikooli rahastuse saamiseks kirjutati projekt “EÜL Suveülikool 2017:
vähemusgruppide ligipääs kõrgharidusele” Hasartmängumaksu Nõukogule, kes toetas EÜL-i 1600€-ga.

Rahvusvahelised katuseorganisatsioonid esindavad Eesti tudengite huve Euroopa tasandil ning EÜL aitab luua oma liikmetel
rahvusvahelisi suhteid
Eesti Üliõpilaskondade Liidu tegevused rahvusvahelisel tasandil jagunesid neljaks: a) osalemine Baltic Organizational Meeting’ul ehk Baltimaade
üliõpilaskondade katuseorganisatsioone kohtumisel b) Osalemine Nordic Organizational Meeting’ul ehk Põhja- ja Baltimaade üliõpilaskondade
katuseorganisatsioonide kohtumistel c) osalemine European Students' Unioni (ESU) Board Meeting’ul (EÜL-i katusorganisatsioon) ja Students'
Convention üritustel d) Eestis toimuva European Students' Convention’i ettevalmistamine 2018. aasta kevadeks. Kuigi võib tunduda, et tegemist
on pelgalt üritustel osalemisega, siis tegelikkuses hõlmavad kõik sündmused võrgustiku loomist ning rahvusvahelist kogemuste jagamist ning
Euroopa tasandi haridusteemadel kaasa rääkimist.

Baltic Organizational Meeting toimus 14.-17. septembril Lätis ning keskendus kõrgharidusasutuste konsolideerimisele, sest see on aktuaalseks
teemaks kogu Baltikumis. Lisaks juhatusele sai eestlastest sündmusest osa võtta ka 6 liikmesülikoolide esindajat. Nordic Organizational
Meeting’ud, mis eelnevad alati ESU üldkoosolekutele, toimusid 6-10. aprillil Islandil ning 26.-29. oktoobril Leedus. Islandil toimunud kohtumise
teemaks olid tudengite sotsiaaltoetused ja -garantiid ning Leedu kohtumise teemadeks olid kõrghariduse konsolideerumine, Bologna protsess
ning üliõpilasliitude omavaheline kogemuste jagamine.
72. Euroopa Üliõpilaste Liidu (ESU) üldkoosolek (BM) toimus 1.-7. mail Maltal, kus EÜL-i jaoks kõige olulisemateks punktideks olid üldkoosoleku
poolt vastu võetud Eesti doktoranditoetust puudutav resolutsioon ning Eesti delegaadi Katrina Koppeli valimine ESU volikogu liikmeks. 34.
Euroopa üliõpilaste konvent (ESC) toimus 10.-13. oktoobril Ühendkuningriikides. Konvendist võtsid osa EÜL-i asejuht Tambet Anja ja avaliku
poliitika nõunik ning ESC 35 peakorraldaja Renate Gross. Reisikulud kaeti KÜSK reisitoetuste fondi abil. 73. ESU BM toimus 27.12-13.12
Jeruusalemmas, kus keskenduti ESU strateegilistele eesmärkidele ning 2018. aasta tegevuskavale.

Kõige mahukamaks tegevuseks on EÜL-i korraldatava European Students' Convention’i ettevalmistamine 2018. aasta märtsiks. Sündmuse
raames tulevad Euroopa kõik üliõpilaskondade liidud kokku Eestisse, et arutada kaasava üliõpilasliikumise teemal (peamise rõhuasetusega
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rahvusvahelistele tudengitele). 2017. aastal toimus programmi ettevalmistamine ning toimumiskoha, toitlustuse ning majutuse tagamine. 2018.
aasta märtsis toimuvat konventsiooni tuleb avama peaminster Jüri Ratas.

EÜL-il on liikmete visooni ja organisatsiooni arenguvajadustega ühtiv strateegia
2017. aasta veebruaris alustas EÜL-i juhatus koos oma liikmetega strateegia 2018-2020 loomist, mis keskenduks peamiselt 2020. aasta
kõrgharidusmaastiku ja üliõpilasliikumise visioneerimisele. Strateegia loomise esimene koosolek toimus 28. veebruaril Tallinna Ülikoolis, kus
osalesid liikmed erinevatest kõrgkoolidest. Koosoleku eesmärk oli panna paika esialgsed küsimused ja teemad, mida strateegia peaks
adresseerima ja millega alatöörühmad edasi saaksid töötada. Loodud sai 4 alatöörühma: kõrghariduse rahvusvahelistumine, Eesti kõrghariduse
korraldus, tugev üliõpilasliikumine, ligipääs kõrgharidusele. Kõik alatöörühmad hakkasid iseseisvalt tööle ning lõpetasid oma töö juulis.
Strateegiale koguti sisendit ka Suveülikooli raames, kus toimus maailmakohviku stiilis arutelu, mida aitasid läbi viia alatöörühmade vabatahtlikud
juhid. Strateegia loomise protsessis kooskõlastati seda korduvalt volikoguga ning ka nõukoguga. Sisulist jaotuvust otsustati volikogu koosoleku
käigus muuta ning alapeatükid jagunesid järgnevalt: Eesti kõrgharidus on kvaliteetne ja konkurentsivõimeline; EÜL on tugev
eestkosteorganisatsioon; Kõigile motiveeritud ja võimekatele on tagatud võrdväärne ligipääs kõrgharidusele. 17.12.2017 kinnitas üldkoosolek
üliõpilaste koostatud ning üliõpilaste heaolule suunatud strateegia.

Peamised finantssuhtarvud:
Aasta

2017

2016

Võlakordaja

0,09

0,09

0

0

Kapitaliseerituse tase
Käibekapital (eurot)

258 324

230 255

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja

6,04

6,01

Maksevalmiduse kordaja

5,33

3,49

Suhtarvude arvutamisel kasutatavad valemid:

Võlakordaja= kohustused/koguvara
Kapitaliseerituse kordaja= pikaajalised kohustused/(pikaajalised kohustused+omakapital)
Käibekapital= käibevarad-lühiajalised kohustused
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja= käibevarad/lühiajalised kohustused
Maksevalmiduse kordaja = raha+väärtpaberid/lühiajalised kohustused

EÜL juhatusele arvestati aruandeaastal töö eest juhatuses tasu 31 944 eurot, sh sotsiaalmaksud 7 926 eurot. Aruandeaastal töötas EÜLis
põhikohaga keskmiselt 9 töötajat. EÜLi aruandeaasta tööjõukulud olid 140 693 eurot, sh sotsiaalmaksud 35 305 eurot.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Lisa nr

273 473

160 486

18 205

115 692

291 678

276 178

7 576

19 552

2,4

83 381

87 245

5

Materiaalsed põhivarad

147 652

152 608

6

Kokku põhivarad

238 609

259 405

530 287

535 583

Võlad ja ettemaksed

51 266

45 923

Kokku lühiajalised kohustised

51 266

45 923

51 266

45 923

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

489 660

474 942

Aruandeaasta tulem

-10 639

14 718

Kokku netovara

479 021

489 660

530 287

535 583

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad

2

Põhivarad
Finantsinvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringud

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

7

Netovara

Kokku kohustised ja netovara

6
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Lisa nr

47 777

42 332

Tulu ettevõtlusest

301 218

302 665

Kokku tulud

348 995

344 997

-145 886

-141 345

-25

0

-65 756

-49 514

10

-123 622

-124 367

11

-8 820

-8 835

Tulud
Annetused ja toetused

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud

-3 572

-1 092

-347 681

-325 153

1 314

19 844

Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt

-7 669

-215

Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt

-4 307

-4 953

23

19

0

23

-10 639

14 718

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem

Intressitulud
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

9
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

1 314

19 844

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

8 820

8 835

Kokku korrigeerimised

8 820

8 835

97 486

-66 634

5 344

-1 094

23

19

0

-3

145 886

141 345

0

26

258 873

102 338

Muud laekumised investeerimistegevusest

0

111

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

111

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

-145 886

-141 345

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-145 886

-141 345

Kokku rahavood

112 987

-38 896

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

160 486

199 382

Raha ja raha ekvivalentide muutus

112 987

-38 896

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

273 473

160 486

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Makstud intressid
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest

8
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses

Reservid

Akumuleeritud tulem

31.12.2015

0

0

474 936

474 936

Korrigeeritud saldo
31.12.2015

0

0

474 936

474 936

14 718

14 718

6

6

489 660

489 660

Korrigeeritud saldo
31.12.2016

489 660

489 660

Aruandeaasta tulem

-10 639

-10 639

31.12.2017

479 021

479 021

Aruandeaasta tulem
Muud muutused
netovaras
31.12.2016

0

0
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liidu 2017. aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Eesti Finantsaruandluse
standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja
antud juhendid.
Aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.
Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.
Eesti Üliõpilaskondade Liidu tütarettevõtted on M.I.R. Travel OÜ ning Üliõpilasleht SA. Põhjusel, et tütarettevõtete bilansimahud ei ületa 5%
konsolideeriva üksuse bilansimahust ja müügitulu ei ületa 5% konsolideeriva üksuse müügitulust, ei ole grupi majandusaasta aruanne
konsolideeritud.
M.I.R. Travel OÜ müügitulu 2017. aastal oli kokku 0 eurot ning bilansimaht 242 eurot.
Üliõpilasleht SA müügitulu oli 2017. aastal 0 eurot ning bilansimaht 521 eurot.
Eesti Üliõpilaskondade Liidu osalus sidusettevõttes Koolisüsteemide OÜ oli 2017. aastal 49% (2016. aastal 49%).

Finantsvarad
Raha ja raha ekvivaldendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded),
välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud
soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu
lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, kuni 3-kuulisi
tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse,
mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.
Finantsinvesteeringud
Investeeringuid tütarettevõtetesse kajastatakse bilansis soetusmaksumuses ning investeeringuid sidusettevõtetesse kapitaliosaluse meetodil.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse
korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).
Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete
esialgsetele lepingutingimustele.
Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse
kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla
hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist
kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel
rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering
võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o
notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud).
Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuse meetodil analoogiliselt materiaalse põhivaraga.
Parendustega seotud kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad kinnisvarainvesteeringu
mõistele ja osalevad tõenäoliselt tulevikus majandusliku kasu tekitamisel.
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Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest,
mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest
on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et kontsern saab varaobjektiga seotud
tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse
kuluna nende toimumise momendil.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle
kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja
lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel
on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt
nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.
Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:
- Ehitised ja rajatised 3-20%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 33,3%
Piiramata kasutuseaga objekte (maa) ei amortiseerita.
Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse
kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiootel
põhivaraks”. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.
Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam
majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse kasumiaruandes
muude äritulude või muude ärikulude real.
Materiaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul, klassifitseeritakse ümber müügiootel põhivaraks.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

639

Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele
nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt
kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud
soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega,
mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud
soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud
tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või kontsernil
pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse
tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist,
kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi
kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.
Tulud
Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu
kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on
läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on
tõenäoline.
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust
on võimalik usaldusväärselt hinnata.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
11 749

11 749

11 749

11 749

Nõuded seotud osapoolte
vastu

4 987

4 987

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

1 431

1 431

38

38

38

38

18 205

18 205

Ostjatelt laekumata
arved

Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2016
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Nõuded seotud osapoolte
vastu
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
90 613

90 613

90 613

90 613

23 010

23 010

1 649

1 649

420

420

420

420

115 692

115 692

Laenunõue tütarettevõtja vastu: 17 911.85 eur
s.h ebatõenäoliselt laekuv: -17 911.85 eur
Kokku: 0 eur

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2017
Ettemaks
Ettevõtte tulumaks

31.12.2016

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

78

9

Käibemaks

1 251

496

Üksikisiku tulumaks

2 305

3 211

Sotsiaalmaks

5 688

6 219

Kohustuslik kogumispension

371

419

Töötuskindlustusmaksed

310

350

Ettemaksukonto jääk

1 431

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

1 431

1 144
10 003

1 649

10 199
12
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Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

Kokku
Aktsiad ja osad
31.12.2015

24 831

24 831

Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest

-5 279

-5 279

31.12.2016

19 552

19 552

Kokku
Aktsiad ja osad
31.12.2016
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest
31.12.2017

19 552

19 552

-11 976

-11 976

7 576

7 576

Tütarettevõtted:
M.I.R. Travel OÜ soetusmaksumus on 7 669.40 eurot. 2010. aastal vähendati M.I.R. Travel OÜ osakapitali 2556.47 euroni. 2018. aastal alustati
M.I.R. Travel OÜ likvideerimisega, mistõttu hinnati 2017. aastal M.I.R. Travel OÜ bilansiline väärtus nullini.
Üliõpilasleht SA soetusmaksumus on 1 917.35 eurot.
Sidusettevõtted:
Eesti Üliõpilaskondade Liit MTÜ osalus Koolisüsteemide OÜ-s oli 2017. aastal 49%. Sidusettevõtte bilansiline väärtus vähenes 2017. aastal 4
306.61 euro võrra 5 658.72 euroni.
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Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud
(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod
Kokku
Ehitised
31.12.2015
Soetusmaksumus

128 782

128 782

Akumuleeritud kulum

-37 673

-37 673

Jääkmaksumus

91 109

91 109

Amortisatsioonikulu

-3 864

-3 864

Soetusmaksumus

128 782

128 782

Akumuleeritud kulum

-41 537

-41 537

Jääkmaksumus

87 245

87 245

Amortisatsioonikulu

-3 864

-3 864

Soetusmaksumus

128 782

128 782

Akumuleeritud kulum

-45 401

-45 401

83 381

83 381

31.12.2016

31.12.2017

Jääkmaksumus

2017

2016

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu

6 253

2 853

Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud

1 400

4 800
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Lisa 6 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Ehitised

Muud
materiaalsed
põhivarad

31.12.2015
Soetusmaksumus

165 000

3 663

168 663

-7 436

-3 646

-11 082

157 564

17

157 581

-4 956

-17

-4 973

Soetusmaksumus

165 000

3 663

168 663

Akumuleeritud kulum

-12 392

-3 663

-16 055

Jääkmaksumus

152 608

0

152 608

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2016

Amortisatsioonikulu

-4 956

-4 956

Soetusmaksumus

165 000

165 000

Akumuleeritud kulum

-17 348

-17 348

Jääkmaksumus

147 652

147 652

31.12.2017
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Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

12 821

12 821

Võlad töövõtjatele

10 130

10 130

Maksuvõlad

10 003

10 003

Muud võlad

13 889

13 889

Muud viitvõlad

13 889

13 889

Saadud ettemaksed

4 423

4 423

Tulevaste perioodide tulud

4 423

4 423

Kokku võlad ja ettemaksed

51 266

51 266

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

10 995

10 995

Võlad töövõtjatele

10 862

10 862

Maksuvõlad

10 199

10 199

Muud võlad

13 772

13 772

13 772

13 772

95

95

95

95

45 923

45 923

Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Muud saadud ettemaksed
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Töötasude kohustis

6 501

5 553

Puhkusetasude kohustis

3 629

5 309

10 130

10 862

Kokku võlad töövõtjatele

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2017

2016

Kulud ISIC kaartidele

98 109

99 013

Sihtotstarbelised projektid

47 777

42 332

145 886

141 345

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
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Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2017

2016

Üür ja rent

297

1 227

Energia

508

614

508

614

185

147

Mitmesugused bürookulud

2 305

0

Lähetuskulud

5 843

3 984

Koolituskulud

1 039

505

Riiklikud ja kohalikud maksud

1 328

782

17 963

1 220

1 255

2 403

Elektrienergia
Veevarustusteenused

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Liikmemaksud, osalustasud
Sidekulud

11 486

6 683

Kaubad, materjal, teenused

10 932

17 295

Ostetud teenused

9 166

5 316

Muud

3 449

9 338

65 756

49 514

2017

2016

105 388

102 424

35 305

35 143

140 693

137 567

17 071

13 200

9

9

31.12.2017

31.12.2016

14

14

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2017

31.12.2016

Nõuded

Nõuded

Tütarettevõtjad

17 912

18 023

Sidusettevõtjad

4 987

4 987
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Ostud

Sidusettevõtjad

2016
Sidusettevõtjad

Müügid
61 625

Ostud

0

Müügid
61 525

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2017

2016

24 018

24 138

18

Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.04.2018
Eesti Üliõpilaskondade Liit (registrikood: 80059438) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

BRITT JÄRVET

Juhatuse liige

27.04.2018

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Eesti Üliõpilaskondade Liit üldkoosolekule
Oleme üle vaadanud Eesti Üliõpilaskondade Liit raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2017, nimetatud kuupäeval
lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise
aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise
aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 6 kuni 18.
Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest
Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse
standardiga , ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba
olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude
rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) "Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus". ISRE (Eesti) 2400
(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et
raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle
standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.
Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus
viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja
analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.
Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi
käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.
Kokkuvõte
Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis
olulistes osades õiglaselt Eesti Üliõpilaskondade Liit finantsseisundit seisuga 31.12.2017 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga .
/digitaalselt allkirjastatud/
Heda Kruusiauk
Vandeaudiitori number 254
Audiitorbüroo Anrison Osaühing
Audiitorettevõtja tegevusloa number 60
Sireli tn 9-1, Tallinn, Harju maakond, 10913
30.04.2018
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