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TEGEVUSARUANNE 
 
MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liidu (edaspidi EÜL) tegevusaruanne kajastab organisatsiooni olulisemaid tegevusi ja 
tulemusi 2014. aastal. EÜLi näol on tegemist kontserniga, kuhu kuuluvad lisaks emaettevõttele (MTÜ EÜL) kolm 
tütarettevõtet ja sidusettevõte (edaspidi koos "Grupp"). Kuni 10.02.2014 kuulus Grupi hulka ka Tudengipäevade SA. 
Grupi hulka kuuluvad järgmised ettevõtted: 
 
Ettevõtte nimi            Asukohamaa        Osalus % 2014 2013 
Eesti Üliõpilaskonna SA                Eesti    100%   100% 
Üliõpilasleht SA     Eesti    100%   100% 
M.I.R. Travel OÜ    Eesti    100%   100% 
Koolisüsteemide OÜ   Eesti     49%    49% 
 
Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk 
on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalmajanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi. 
EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd 
Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal. 
 
EÜLi kõrgeim otsustuskogu on üldkoosolek, kuhu kuuluvad esindajad kõigist liikmesüliõpilaskondadest. 
Üldkoosolek otsustab liidu üldised tegevussuunad, kinnitab tegevuskava, võtab vastu eelarve ning valib 
juhatuse. EÜLi volikogu on 9-liikmeline üldkoosoleku poolt valitud otsustusorgan, mis tegeleb poliitiliste 
seisukohtade vastuvõtmisega. Juhatus koos töötajatega tagab üldkoosoleku ja volikogu otsuste 
elluviimise. 
 
EÜL väljastab rahvusvahelist õpilas-, üliõpilas-, õppejõu- ja noortekaarti ISIC. 
 
EÜL on Euroopa Üliõpilasliidu, Põhjamaade Üliõpilaskondade Ümarlaua, Eesti Mittetulundusühingute ja 
Sihtasutuste Liidu, Eesti Koostöö Kogu ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku liige. 
 
EÜL  tegutseb vastavalt Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetele. 
 
Visioon 
 
Eesti on haritud inimeste ühiskond, mida iseloomustavad algatusvõimelised ja vastutustundlikud 
kodanikud ning kus kõrghariduse omandamine on soodustatud norm. 
 
Missioon 
 
Seista üliõpilaste hariduslike ning sotsiaalmajanduslike õiguste ja huvide eest. 
 
 
EÜLi Põhiväärtused 
 
Eesti Üliõpilaskondade  Liit lähtub oma tegevuses demokraatia ja õigusriigi põhimõtetest ning väärtustab 
nende säilimist ja arendamist. EÜL kinnitab oma usku inimeste väärikusse ja väärtusse ning meeste ja 
naiste võrdõiguslikkusesse. Kõrgharidus on avalik hüve. See soodustab ühiskonna majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut, kannab endas kultuurilist pärandit ning kaitseb riikluse ja demokraatia väärtusi, 
mistõttu peab kõigil olema võrdne õigus ja võimalus seda ka omandada. 
 
 
2014. aasta olulisemad tegevused 
 
EÜL töötas läbi terve aasta intensiivselt üliõpilaste õppetoetuste süsteemi muudatusega. Aasta lõpul võeti 
ka Riigikogus vastu õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmiseelnõu. Seadusesse loodi uus toetusliik, 



vajaduspõhised eritoetused, mille eest oli EÜL seisnud alates 2012. aastast, tehes aktiivset koostööd 
Haridus- ja Teadusministeeriumiga nende kontseptsiooni väljatöötamisel.  Lisaks tõsteti kahel 
korralüliõpilaste sissetulekute ülempiiri vajaduspõhise õppetoetuse taotlemiseks, mille eest oli ka EÜL 
seisnud (et see oleks kooskõlas Statistikaameti poolt väljastatava suhtelise vaesuspiiriga, esmalt 280-lt 
eurolt 299 euroni, aasta lõpus aga 329 euroni). 
 
EÜL kohtus aprillis uue haridus- ja teadusministriga, edastades sealjuures ülevaate kõrghariduse 
murekohtadest Eestis. Peatselt jõustusid ka muudatused üliõpilaste stipendiumite süsteemis, kus 
tulemusstipendiume rakendati kaks korda planeeritust suuremas ulatuses. 
 
EÜL koostas 2015. aasta Riigikogu valimisteks platvormi, kus sõnastas ootused parlamenti 
kandideerivatele erakondadele. Üliõpilaste platvorm keskendub hariduse kvaliteedi tõstmisele. Platvorm 
on kättesaadav siit: http://eyl.ee/wp-content/uploads/2014/11/E--L-4.pdf   
 
EÜLis toimusid arutelud õppelaenu kontseptsiooni üle ning maksimaalmäära üle 2015. aastaks ning 
edastasime tulemused Rahandusministeeriumile. Aasta lõpus kogus õppelaenu kontseptsiooni töörühm, 
mis hakkas sõnastama konkreetsemat visiooni õppelaenu kohta Eesti uuenenud kõrgharidusmaastikul. 
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor viis selle raames läbi ka küsitlusi oma üliõpilaste seas. Töörühm pole 
veel oma tööd lõpetanud. 
 
Jätkatud on koostööd Palgainfo agentuuriga. Agentuuriga koostööd tehes pakutakse tudengitele võimalust 
osaleda uuringus, mille osalejatele pakutakse võimalust liituda pooleks aastaks tasuta Agentuuri 
minipaketiga, mis sisaldab lisaks uuringu tulemuste kokkuvõttele ka juurdepääsu töötasude online 
miniandmebaasile. Sealt saab läbi erinevate filtrite otsida ametirühmade töötasude andmeid, nt juhid, 
tippspetsialistid jne. See annab tudengile palju parema postiooni töövestlustel osalemiseks ning arusaama 
tööturul toimuvast. 
 
Palju on koostööd tehtud HTMi kõrgharidusosakonnaga, mis puudutab järgmise tõukefondi perioodist 
kasutatavate vahendite suunamisest praktikakorralduse arengusse. Tagasisidestatud on erinevaid 
ettepanekuid, sh esialgset kavandit vahendite kasutamiseks. Lisaks on tagasisidestatud uue praktikaveebi 
demoversiooni, sh eraldi küsides sisendit ka IT-kolledži tudengitelt veebi tehnilise lahenduse kohta. 
 
Samal ajal on kaardistatud kõrgkoolide praktika reguleerimise viise ning tasemeid, tuvastati tudengite 
probleeme ja tutvuti varasemalt tehtud uuringutega (nt TIPSi 2013 uuring praktika kohta). Lisaks on 
kohtutud ülikoolide juhtidega, et saada kinnitust/ümberlükkamist enda poolt kirjeldatud mõtetele. Nende 
põhjal on EÜLis koostatud  ja vastuvõetud uued seisukohad praktikakorralduse kohta, mis on leitavad siit: 
http://eyl.ee/wp-content/uploads/2014/04/SEISUKOHT praktikakorraldus 04.04.2014.pdf. Eelkõige on 
see valmistumine ministeeriumiga koostööks praktikakorralduse muutmiseks nii riiklikul kui ka kõrgkooli 
tasemel. 
 
Lisaks alustati koostööd lätlaste ettevõttega Practican.com. Tegemist on ettevõttega, mis on Lätis edukalt 
vahendanud ettevõtete poolt pakutavaid praktika kohti üliõpilastele, korraldanud abiturientidele 
karjääripäevi ja pakkunud ettevõtetele praktikantide vahendamise teenust. Korraldati ka ministeeriumi ja 
Practican´i  kohtumist, mis võiks anda impulsi parema praktikaveebi loomiseks. 
 
Aasta alguses võeti EÜLis vastu EÜLi strateegia aastateks 2014-2017. Strateegiaperioodil võetakse 
teravalt sihikule kõrghariduse kvaliteet ning sellega seonduvad protsessid. Strateegia on kättesaadav siit: 
http://eyl.ee/wp-content/uploads/2014/02/Eesti---li--pilaskondade-Liidu-strateegia-2014-2017.pdf  
 
18.-20.04 toimus EÜL baasseminar kõrghariduse rahastamise teemadel, sh pöörates tähelepanu tulemus- 
ja halduslepingutele, ülikoolide juhtimisele ja üliõpilaste rollile selles. Seminaril esinesid Väätsa 
vallavanem, ja endine üliõpilasesindaja Lauri Läänemets(strateegiline juhtimine esindaja kogemusest), 
Argo Kerb Haridus- ja Teadusministeeriumist (haridusstrateegiast), TTÜ õppeprorektor Jakob Kübarsepp 



(strateegilise juhtimise protsess ülikoolis, sh tulemus- ja halduslepingud), Silver Ool EÜLi juhatusest 
(eelarvestamine üliõpilasesinduses ja üliõpilaste võimalused ülikoolide rahastamisel end kaasata), Sigrid 
Västra EÜLi juhatusest (strateegiline planeerimine ja praktiline arengukavade koostamine EÜLi 
strateegia näitel). 
Teisel seminaripäeval ’asutasid’ osavõtjad eelmisel päeval omandatud teadmiste põhjal oma kõrgkoolid, 
sealjuures luues selle arengukava, analüüsides pakutavaid õppekavu ja koostades etteantud stsenaariumi 
põhjal ka kõrgkooli eelarve. Lisaks toimus tudengidebatt teemadel: 
„Sooline võrdõiguslikkus kõrghariduses – Valitsus kehtestaks kvoodid kõrgharidusele!“ ning  „Kõrgkooli 
poolelijätjad peaksid maksma trahvi“, lisaks toimus ka maailmakohvik EÜLi mentorlusprogrammist ja 
valimisea langetamisest 16. eluaastale KOV valimistel. 
 
Suvel valmis EÜLi tellimusel Praxise uuring üliõpilaste tagasisidest Eesti kõrgkoolides 
(http://primus.archimedes.ee/sites/default/files/EYL_tagasiside_aruanne_l6plik.pdf). Uuringu eesmärk on 
anda ülevaade Eesti kõrgkoolide tagasisidesüsteemidest. Uurimusküsimused on: Kuidas toimub 
üliõpilastelt tagasiside kogumine? Millal üliõpilastelt tagasisidet küsitakse? Mille kohta tagasisidet 
küsitakse? Kuidas tagasiside tulemusi avalikustatakse ja levitatakse? Kuidas tagasiside tulemusi 
arvestatakse? 
Töö käigus kaardistati dokumendianalüüsi põhjal kõrgkoolide tagasisidesüsteeme ning vaadeldi lähemalt 
kolme kõrgkooli – Tartu Ülikooli, Estonian Business School’i ning Tallinna Tehnikakõrgkooli tagasiside 
küsimist ja arvestamist, et tuua esile häid praktikaid ning olulisemaid õppetunde tagasisidesüsteemide 
loomis- ja arendamisprotsessides, samuti erinevate osapoolte rahulolu. Selleks intervjueeriti nimetatud 
koolide kvaliteedispetsialiste, õppejõude ja üliõpilasi ning vaatluse all oli ennekõike tagasiside õppetöö 
korralduse, õppejõudude ja õppemetoodika ning tugisüsteemide kohta, mida kogutakse õppivatelt 
tudengitelt. 
Lähtuvalt analüüsi raames teostatud intervjuudes esile kerkinud arvamustest toodi kokkuvõtvalt esile 
kaheksa soovitust, mida hea tagasisidesüsteemi loomisel ja arendamisel silmas tuleks pidada. 
 
22.-24.08 toimus EÜLi suvekool, kus keskenduti peamiselt üliõpilaste kaasamisele.  
Esinejad ja teemad: Riho Unt, SEB juhatuse esimees (juhtimine ja isiklik edulugu tudengiesindajast 
pangajuhiks), Rainer Vakra, SDE (kaasamine poliitikas, valimisea langetamine, valimised ja propaganda), 
Liivi Pehk, SVV kantselei (võrdõiguslikkuse loeng ja praktilised ülesanded inimeste värbamise kohta), 
Gea Otsa, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (sihtgruppide kaasamine ja kommunikatsioon), 
Eero Loonurm, SA Archimedes (asutusesisene ja –väline kommunikatsioon, SA kommunikatsiooni 
korraldamine), Kadri Kenk, Let´s do it world! (vabatahtlike kaasamine), Jevgeni Ossinovski, Haridus- ja 
Teadusminister (kõrghariduse valukohad ja edasised plaanid), Jaan Kruusma (sotsiaalmeedia kasutamine 
kommunikatsiooniks ja kaasamiseks). Iga teema kohta toimusid ka praktilised harjutused ja töötoad. 
 
05.03 kinnitas EÜL koos Eesti Noorteühenduste Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liiduga ühise platvormi 
Euroopa Parlamendi valimisteks, mille eesmärgiks oli juhtida senisest enam tähelepanu noorte- ning 
haridusvaldkonnale. Platvormile andsid allkirja kokku 35 europarlamendi kandidaati Eestis, kes lubasid 
valituks osutudes seista hea noorte ja hariduse eest. Allakirjutanuist osutuks valituks Tunne Kelam, kes 
kirjutas alla ka Euroopa Üliõpilasliidu (ESU) valimisplatvormile Vote4Education. Ühisplatvormiga saab 
tutvuda siit: http://www.enl.ee/UserFiles/E3_EP_Platvorm.pdf. ESU platvormiga saab tutvuda siit: 
http://www.esu-online.org/news/article/6065/Vote-for-Education-Manifesto/. Lisaks saab näha ka meie 
videopöördumist: https://www.youtube.com/watch?v=IHH0wp7HUxg. 
 
18. – 22.03 osales EÜLi esindaja Euroopa Üliõpilasliidu (ESU) üliõpilaskonverentsil Brüsselis. Seminari 
teemaks oli kõrgharitute tööhõive edendamine. Lisaks käsitleti ka SAGE projekti tulemusi 
(http://sage.esu-online.org/Home).  
 
04. –  6.04 osales EÜLi esindaja Põhjamaade Üliõpilaskondade Ümarlaual Stockholmis. Seminari 
teemaks oli võrdõiguslikkus ja võrdsed võimalused kõrghariduses (sh ligipääs ja sotsiaalne dimensioon 
laiemalt). 



 
01. – 5.05 osalesid EÜLi esindajad Euroopa Üliõpilasliidu üldkoosolekul Viinis. Üldkoosoleku 
põhifookuseks oli Euroopa kõrghariduse kvaliteedi teemalise poliitikapaberi arutelu ning kinnitamine  
 
29.09 – 01.10 osales EÜLi esindaja Euroopa Üliõpilasliidu üliõpilaskonverentsil Firenzes. Seminari 
teemaks oli õppijakeskne õpe (PASCL projekt: http://pascl.eu/), kus peatuti lisaks e-õppel, praktika ja 
õppekavade korraldusel ning õpiväljunditel. Lisaks toimus ürituse raames ka erakorraline ESU 
üldkoosolek. 
 
17. – 20.10 osalesid EÜLi esindajad Põhjamaade Üliõpilaskondade Ümarlaual Riias. Seminar toimus 
varasema töökogemuse ning informaalse- ja mitteformaalse kogemuse arvestamise teemal. Lisaks arutati 
võimalikke organisatoorseid laienemisi Põhja- ja Baltimaadest kaugemale. Otsustati siiski pigem 
keskenduda olemasoleva võrgustiku arendamise kasuks. 
 
30.11 – 06.12 osalesid EÜLi esindajad Euroopa Üliõpilasliidu üldkoosolekul Bakuus, mille raames 
toimus ka inimõiguste teemaline seminar. Teema käsitlemisel keskenduti põhiliselt inimõigustele 
kõrghariduses ning Kaukaasia regioonis. Üldkoosolekul võeti vastu uuendatud versioon poliitikapaberist 
kõrghariduse rahvusvahelistumise ja mobiilsuse kohta, kus lisati peatükk keeleõppe olulisuse kohta 
vahetusõpingutel. 
 
 
 
 
 
 
Peamised finantssuhtarvud: 

Aasta               2014   2013 

Võlakordaja              0,08 0,30 

Kapitaliseerituse tase                   0 0 

Käibekapital (eurot)            206 601           -103 170 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja               5,54 0,45 

Maksevalmiduse kordaja               5,08 0,31 
 
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 
 
 
Tütarettevõtted 
 
M.I.R. Travel OÜ on noorte turismi propageeriv ettevõte, millel aruande aastal tegevust ei olnud.  
 
Eesti Üliõpilaskonna SA´l aruandeaastal tegevust ei olnud.  
 
Tudengipäevade SA korraldab Tallinna Tudengite Kevad- ja Sügispäevi. Tudengite Sügis- ja 
Kevadpäevad on pika traditsiooniga ülelinnalised tudengifestivalid, mille eesmärk on väärtustada 
üliõpilaselu. Üritused pakuvad peale meelelahutuse ka võimalust erinevate kõrgkoolide üliõpilaskondadel 



ning aktiivsetel tudengitel üheskoos oma ideid realiseerida. 2014. aasta 10. veebruaril anti 
Tudengipäevade SA üle Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlauale. 
 
Üliõpilasleht SA annab välja Eesti Üliõpilaslehte, mis on üle-eestiline sõltumatu tudengileht. 
Üliõpilasleht SA´l aruandeaastal tegevust ei olnud  
 
Sidusettevõtted 
 
Koolisüsteemide OÜ (MinuKool) pakub õppeasutustele terviklikke puutevabal õpilas- ja üliõpilaspiletil 
ning õpetaja- ja personalikaardil baseeruvaid lahendusi. Kaarte pakutakse kõigile õppeasutustega seotud 
sihtrühmadele (õpilased, üliõpilased, õpetajad, õppejõud, personal, külalised). Väljastatavad kaardid 
sisaldavad puutevaba kiipi, mis võimaldab kasutada piletit multifunktsionaalse kaardina (elektroonilise 
uksekaardina, raamatukogukaardina, koopiakaardina, sööklakaardina). MinuKooli kaardihalduskeskkond 
võimaldab tellida, pikendada, tühistada õpilas- ja üliõpilaspileteid elektrooniliselt interneti vahendusel 
(www.minukool.ee). 
 
Grupp 
 
EÜLi juhatusele arvestati aruandeaastal töö eest juhatuses tasu 33 087 eurot. Sotsiaalmaksu arvestati 10 
919 eurot. Tütarettevõtete juhatuse liikmetele töö eest juhatuses tasu ei makstud. 
 
Aruandeaastal töötas Grupis põhikohaga keskmiselt 11 töötajat. Lisaks maksti töötasu projektijuhtidele 
ning muude lühiajaliste tööde tegijatele. Grupi aruandeaasta tööjõukulud olid 111 632 eurot, sh 
sotsiaalmaksud 37 731 eurot. 
 
 
 
Sigrid Västra                                                          Juhatuse esimees    05.06.2015 
 
Johann Peetre                                                         Juhatuse aseesimees    05.06.2015 
 
Silver Ool                                                               Juhatuse aseesimees    05.06.2015 



Konsolideeritud bilanss 
eurodes 
 

 Lisa nr 31.12.2014 31.12.2013 
VARAD    
Käibevara    

Raha  2 231 162 57 761 

Nõuded ja ettemaksed     
   Ostjatelt laekumata summad  4 952 9 668 
   Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 3 6 430 
   Laekumata intressid  0 0 
   Muud lühiajalised nõuded  16 000 17 075 
   Ettemaksed teenuste eest  0 420 
Nõuded ja ettemaksed kokku  20 958 27 593 
Käibevara kokku  252 120 85 354 
Kinnisvarainvesteeringud  94 973 98 837 
Põhivara    

Pikaajalised finantsinvesteeringud  4, 5 26 352 28 577 
Materiaalne põhivara 6 163 161 406 075 
Immateriaalne põhivara  45 45 
Põhivara kokku  284 531 533 534 
VARAD KOKKU  536 651 618 888 
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Laenukohustused  7 0 136 675 
Võlad ja ettemaksed     
   Võlad tarnijatele  13 238 11 453 
   Võlad töövõtjatele  12 183 15 079 
   Maksuvõlad 3 8 064 11 896 
   Muud võlad  12 034 13 422 

Võlad ja ettemaksed kokku  45 519 51 850 
Lühiajalised kohustused kokku  45 519 188 525 

Pikaajalised kohustused     
Pikaajalised laenukohustused  7 0 0 
Pikaajalised kohustused kokku    
KOHUSTUSED KOKKU  45 519 188 525 
Netovara    
Akumuleeritud tulem  436 786 652 081 
Aruandeaasta tulem    55 141 -221 718 

NETOVARA KOKKU   491 132 430 363 
KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU  536 651 618 888 

 
 



 
Konsolideeritud tulude ja kulude aruanne 
eurodes 
 

  Lisa nr 2014 2013 
     

Toetused ja liikmetelt saadud tasud    

   Liikmemaksud ja toetused  585 232 
   Muud põhikirjalise tegevuse tulud  0 0 
   Sihtotstarbelised toetused 9 78 606 72 694 
Müügitulu 8 358 946 262 724 
Muud tulud  4 238 132 
     
Kaubad, toore, materjal ja teenused  -125 735 -137 968 
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud  -59 064 -71 694 
Mitmesugused tegevuskulud   -26 864 -65 762 
Tööjõu kulud    

 Palgakulu  -111 632 -189 682 
 Sotsiaalmaks  -37 731 -63 191 

Tööjõu kulud kokku  -149 363 -252 873 
Põhivara kulum 6 -15 519 -20 805 
Muud kulud  -8 649 -744 
     

Põhitegevuse tulem  57 181 -214 064 
     

Finantstulud ja -kulud    
Finantstulud ja -kulud investeeringutelt sidusettevõtetesse 5 -2 225 -2 827 
Intressikulud  -2 087 -2 802 
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest  0 0 
Intressitulud  2 278 62 
Muud finantstulud ja -kulud  -6 -2 088 
Finantstulud ja –kulud kokku  -2 040 -7 655 
     

Aruandeaasta tulem  55 141 -221 719 
 
 
 
 
 
 



Konsolideeritud rahavoogude aruanne 
eurodes 

  Lisa nr 2014 2013 
Rahavood äritegevusest    
Põhitegevuse tulem  57 181 -214  064 
Korrigeerimised:    

 Põhivara kulum 6 15 519 20 805 

 Kahjum põhivara müügist 6 -3 741 0 
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus   19 929 28 401 
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus   -8 082 -34 856 
Kokku rahavood põhitegevusest  80 806 -199 714 

     
Rahavood investeerimistegevusest    
Tudengipäevade raha väljaminek  -5 923 0 
Materiaalse põhivara soetus 6 -165 000 -734 
Materiaalse põhivara müük  400 000 0 
Sidusettevõtete soetus 5 0 0 
Antud laenud  0 -7 000 
Antud laenude tagasimaksed  2 397 7 000 
Saadud intressid  2 278 63 
Muud finantstulud ja –kulud              -2 395             -2 090 
Kokku rahavood investeerimistegevusest  231 357 -2 761 

     
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenude tagasimaksed  -136 675 -40 486 

Makstud intressid  -2 087 -2 802 
Kokku rahavood finantseerimistegevusest  -138 762 -43 288 

     
Rahavood kokku  173 401 -245 763 

     
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 57 761 303 524 
Raha ja raha ekvivalentide muutus  173 401 -245 763 
Valuutakursside muutuste mõju  0 0 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 231 162 57 761 
 
 



 

Konsolideeritud netovara muutuste aruanne 
eurodes 
 
Emaettevõtte omanikele kuuluv 
omakapital 

 

 
Jaotamata 

kasum/ kahjum Kokku 

   

Saldo seisuga 31.12.2012 652 081 652 081 

   

2013.a tulem -221 719 -221 719 

Saldo seisuga 31.12.2013 430 362 430 362 

Korrigeerimine  6 424 6 424 
(Muutused seoses Tudengipäevade SA 
müügiga)   

Aruandeperioodi tulem 55 141 55 141 

Saldo seisuga 31.12.2014 491 131 491 131 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad 
 
Lisa 1 Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 
 
MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liidu 2014. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 
kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti 
Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.  
 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud 
juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. 
 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. 
 
2014. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liidu 
(emaettevõte) ning tema tütarettevõtete Eesti Üliõpilaskonna SA, M.I.R. Travel OÜ, Üliõpilasleht SA 
finantsnäitajad. Tudengipäevade Sihtasutuse finantsnäitajad kajastuvad kuni sihtasutuse müügini 10.02.2014. 
 
 
A. Konsolideeritud aruannete koostamine  

 
Konsolideerimise põhimõtted 
Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud kõigi emaettevõtte kontrolli all olevate tütarettevõtete 
finantsnäitajad. Elimineeritud on kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused, kontserni ettevõtete vahelised 
tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid.  
 
Tütarettevõtted kasutavad oma aruannete koostamisel samu põhimõtteid, mis emaettevõtegi. 

 
Tütarettevõtted 
Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte 
kontrolli all olevaks, kui kontsern omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest 
aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.  
Tütarettevõtte soetamist kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. 
 
Sidusettevõtted 
Sidusettevõte on ettevõte, mille üle kontsern omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse 
olulise mõju olemasolu juhul, kui kontsern omab ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või 
osadest.  
Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse konsolideeritud bilansis kapitaliosaluse meetodil. Selle meetodi 
kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel 
perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis (nii muutused sidusettevõtte 
kasumis/kahjumis kui muudel omakapitali kirjetel); investeeringuobjekti varade, kohustuste ja tingimuslike 
kohustuste ostuanalüüsis leitud õiglase väärtuse ning bilansilise väärtuse vahe elimineerimisega või 
amortisatsiooniga; omandamisel tekkinud firmaväärtuse võimalike allahindlustega ning omandamisel tekkinud 
negatiivse firmaväärtuse tuluna kajastamisega.  
Omavahelistes tehingutes tekkinud realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt kontserni osaluse 
suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara 
väärtuse langus. 
Juhul kui kontserni osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava sidusettevõtte kahjumis ületab sidusettevõtte 
bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning hinnatakse alla selliseid 
pikaajalisi nõudeid, mis sisuliselt moodustavad osa investeeringust. Edasisi kahjumeid kajastatakse 
bilansiväliselt. Juhul kui kontsern on garanteerinud või kohustatud rahuldama sidusettevõtte kohustusi, 
kajastatakse bilansis nii vastavat kohustust kui kapitaliosaluse meetodi kahjumit. Muid nõudeid sidusettevõtte 
vastu hinnatakse vastavalt nõude laekumise tõenäosusele. 
Osalust omandatud sidusettevõtte varades ja kohustustes ning omandamisel tekkinud firmaväärtust kajastatakse 
bilansis netosummana real „Sidusettevõtete aktsiad või osad“. 



Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on indikatsioone, et investeeringu kaetav väärtus võib olla langenud alla tema 
bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, viiakse läbi vara väärtuse test. Investeeringu kaetava 
väärtuse määramisel lähtutakse lõigus G. Varade väärtuse langus kirjeldatud põhimõtetest. 
 
 
Konsolideeritud aastaaruande lisades esitatud Emaettevõtte konsolideerimata aruanded 
Vastavalt Eesti Raamatupidamise Seadusele tuleb konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades 
avaldada konsolideeriva üksuse (emaettevõtte) eraldiseisvad konsolideerimata esmased aruanded. Emaettevõtte 
esmaste aruannete koostamisel on järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud ka konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruande koostamisel, v.a investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse, mis konsolideeri-
mata aruandes on kajastatud soetusmaksumuses. 
 
 

B. Finantsvarad 
 
Kontsernil on järgmised finantsvarad: raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded, ning 
lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud. 
 
Raha ja raha ekvivalendid, 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. 
 

 
C. Raha ja raha ekvivalendid 

 
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. 
 

 
D. Nõuded ostjate vastu 

 
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse kontserni 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.  
 
 

E. Materiaalne põhivara 
 
Materiaalseks põhivaraks loetakse kontserni enda 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. 
 
 

F. 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. 
 
 

G. Firmaväärtus 
 
Firmaväärtus on positiivne vahe äriühenduse käigus omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud 
netovara õiglase väärtuse vahel, peegeldades seda osa soetusmaksumusest, mis tasuti omandatud kontserni 
selliste varade eest, mida ei ole võimalik eristada ja eraldi arvele võtta. Omandamise kuupäeval kajastatakse 
firmaväärtus konsolideeritud bilansis selle soetusmaksumuses immateriaalse varana. 
 
Edasisel kajastamisel mõõdetakse firmaväärtust tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud võimalikud 
väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Firmaväärtust ei amortiseerita. Selle asemel viiakse kord aastas (või 
tihedamini, kui mõni sündmus või asjaolude muutus viitab, et firmaväärtuse väärtus võib olla langenud) läbi 
vara väärtuse languse test. Väärtuse test firmaväärtuse suhtes viiakse alati läbi koos raha genereeriva üksusega, 
mille juurde firmaväärtus kuulub. Firmaväärtus hinnatakse alla tema kaetavale väärtusele, juhul kui see on 
väiksem bilansilisest jääkmaksumusest. Firmaväärtuse allahindlusi ei tühistata. 
 
Negatiivne firmaväärtus on summa, mille võrra omandatud netovara õiglane väärtus ületab omandatud 
osaluse soetusmaksumust. Negatiivne firmaväärtus kajastatakse selle tekkimisel kasumiaruandes tuluna. 
 



 
H. Varade väärtuse langus 

 
Määramata kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade (s.h firmaväärtus) puhul kontrollitakse kord aastas 
vara väärtuse langust, võrreldes vara bilansilist maksumust kaetava väärtusega.  
 
Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mille võrra vara bilansiline maksumus ületab selle 
kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või 
selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Vara väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse 
kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik 
rahavoogusid eristada.  
Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.  
 
Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara 
kaetav väärtus on vahepeal tõusnud (v.a firmaväärtus, mille allahindlusi ei tühistata). Kui väärtuse testi 
tulemusena selgub, et vara või varade grupi (raha genereeriva üksuse) kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise 
jääkmaksumuse, tühistatakse varasem allahindlus ja suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust kuni 
summani, mis oleks kujunenud, arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse 
tühistamist kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes põhivara allahindluse kulu vähendamisena. 

 
 
I. Finantskohustused 

 
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. 
 
 

J. Ettevõtte tulumaks 
 
Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu 
makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud 
väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. 
 
 

K. Sihtfinantseerimine 
 
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks 
sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest 
või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal 
sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et 
ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega 
kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena. 
 
Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate 
kuludega. Kasumiaruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi. 



Sihtfinantseerimisega seonduvad tulud ja kulud kajastatakse kasumiaruandes kirjetel “Muud äritulud/muud 
ärikulud” (eraldi kirjetel “Sihtfinantseerimise tulu/kulu”). 
 

 
L. Tulude arvestus 

 
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. 

 
 
 
Lisa 2 Raha ja raha ekvivalendid 
 
 
 31.12.2014 31.12.2013 
Sularaha kassas 0 0 
Pangakontod 231 162 57 761 

Raha ja raha ekvivalendid kokku 231 162 57 761 
 
 
 
Lisa 3 Maksud 
 
 
Maksuliik 31.12.2014 31.12.2013 

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks 0 69 0
Käibemaks 0 483 0 108
Üksikisiku tulumaks 0 2 765 0 3 517
Sotsiaalmaks 0 5 604 0 6 912
Kohustuslik kogumispension 0 356 0 417
Töötuskindlustusmaks 0 308 0 463
Maksuintressid 0 0 0 0
Maamaks 0 0 0 479
Ettemaks 1 527  430

Kokku 1 527 9 585 430 11 896
 
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lisa 4 Tütarettevõtted 
 
 
2014. a omas Eesti Üliõpilaskondade Liit MTÜ osalust järgmistes tütarettevõtetes: 

Tütarettevõte Asukohamaa Tegevusala 
Osalus 

31.12.2014 
Osalus 

31.12.2013 
Eesti Üliõpilaskonna SA Eesti Projektide läbiviimine 100% 100% 
SA Üliõpilasleht Eesti Üliõpilaslehe väljaandmine 100% 100% 

M.I.R. Travel OÜ Eesti 
Kultuurivahetusprogrammid, 

kindlustusteenuse vahendamine 100% 100% 
 
Tudengipäevade SA anti üle 10.02.2014 Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlauale. 
 
 
Lisa 5 Sidusettevõtted 
 
 
2014. a omas Eesti Üliõpilaskondade Liit MTÜ osalust järgmistes sidusettevõtetes: 
 

Koolisüsteemide OÜ
Asukoht Eesti

Põhitegevusala 
Minu Kooli haldamine ning 

tarkvara arendamine
Osaluse % aasta alguses 49%
Osaluse bilansiline väärtus aasta alguses 28 577
 
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum (-) -2 225
  
Osaluse % aasta lõpus 49%
Osaluse bilansiline väärtus aasta lõpus 26 352
 
 
 

 
 
Lisa 6 Materiaalne põhivara 

 Ehitised 

Muu 
materiaalne 

põhivara Kokku 

    

Saldo seisuga 31.12.2012    

Soetusmaksumus 511 293 4 518 515 811 
Akumuleeritud kulum -92 030 -1 574 -93 604 

Jääkmaksumus 419 263 2 944 422 207 

    

2013. a toimunud muutused    
Ostud  734  

Amortisatsioonikulu -15 336 -1 605 -16 941 
Põhivara mahakandmine  0 0 
Kahjum põhivara mahakandmisest  0 0 
    

    



Saldo seisuga 31.12.2013 

Soetusmaksumus 511 293 5 252 516 545 
Akumuleeritud kulum -107 366 -3 104 -110 470 

Jääkmaksumus 403 927 2 148 406 075 
 

2014. a toimunud muutused    
Ostud 165 000   

Amortisatsioonikulu -10 146 -1 509 -11 655 
Põhivara mahakandmine  0 0 
Kahjum põhivara mahakandmisest  0 0 
Müügid 400 000   
    

Saldo seisuga 31.12.2014    

Soetusmaksumus 676 293 4 657 680 950 
Akumuleeritud kulum -513 771 -4 018 -517 789 

Jääkmaksumus 162 522 639 163 161 
 
 
2014. aastal müüdi Kreutzwaldi 4-31 asuv kinnisvara 400 000 euroga. 
 
 
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud 
 
 
 

Saldo seisuga 31.12.2012  

Soetusmaksumus 128 782 

Akumuleeritud kulum -26 081 

Jääkmaksumus 102 701 

  

2013. a toimunud muutused  

Ostud  

Amortisatsioonikulu - 3 864 

Põhivara mahakandmine  
Kahjum põhivara mahakandmisest 
 
Saldo seisuga 31.12.2013 
 
Soetusmaksumus     128 782 
Akumuleeritud kulum        -29 945 
Jääkmaksumus          98 837 
 
2014. a toimunud muutused 
Ostud 
Amortisatsioonikulu         -3 864 
Põhivara mahakandmine 
Kahjum põhivara mahakandmisest 
 
Saldo seisuga 31.12.2014                             
Soetusmaksumus       128 782 
Akumuleeritud kulum                     -33 809 
Jääkmaksumus          94 973 
 



 
Lisa 8 Laenukohustused 
 
 

  Põhiosa tagasimaksed    

 
Saldo 

31.12.2014
 

Pikaajaline pangalaen  0  

Kokku 0  

 

  Põhiosa tagasimaksed    

 
Saldo 

31.12.2013
12 kuu 
jooksul

Tagasimakse 
tähtaeg Lepinguline intressimäär

 

Pikaajaline pangalaen  135 425 21 346 13.12.2018 Panga baasintress + 2,74% 

Kokku 135 425 21 346  

 
Kõik kontserni võlakohustused on eurodes.  
 
 
Lisa 9 Müügitulu 
 

 
MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit konsolideeritud müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt: 
 
 2014 2013
Eesti 358 946 262 724

Kokku 358 946 262 724
 
MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit konsolideeritud müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt: 
 
Tegevusala 2014 2013
Ajalehes reklaampinna müük 0 3 386
Lehe tellimuste tulu 0 0
Tulud teenuste vahendamisest 0 0
Lõbustus- ja vabaajaürituste organiseerimine 1 225 4 187

ISIC, ITIC, Scholar  ja IYTC kaartide tulud 339 025 225 076
Läbipääsukaardid 4 044 5 730
Üliõpilaspileti müügitulu 5 966 6 698
Reklaami müük 1 308 8 826
Renditulu 7 378 8 821
Muud müügitulud 0 0

Kokku 358 946 262 724
 
 
Lisa 10  Sihtotstarbelised toetused 
 
 
Eesti Üliõpilaskondade Liit MTÜ ja tütarettevõtted on saanud sihtfinantseerimise korras: 
 
 2014 2013
Tegevuskulude finantseerimine   
Hasartmängumaksu nõukogu 1 800 1 800
Haridus- ja Teadusministeerium 42 799 39 276
Tallinna Noorsoo- ja Spordiamet 0 1 000



Euroopa Noored Eesti büroo 19 541 3 472
Avatud Eesti Fond 660 5 625
Archimedes SA 11 010 17 553
Kodanikuühiskonna Sihtkapital 2 796 3 968

Kokku 78 606 72 694
 
 
Lisa 11   Tehingud seotud osapooltega 
 
 
MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit konsolideeritud aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: 
a. omanikke (emaettevõte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud)); 
b. sidusettevõtteid; 
c. teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtte teised tütarettevõtted); 
d. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;  
e. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid 

ettevõtteid. 
 
 
MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit on 2014. a ostnud teenuseid ning müünud põhivara järgmistele seotud 
osapooltele: 
 
 2014 2013 
 Ostud Müügid Ostud Müügid
Tütarettevõtted 0 0 3 084 0
Sidusettevõtted 84 605 0 68 470 186

Teenuste ost-müük kokku 84 605 0 71 554 186
  
  
  
 
 
Aruandeperioodil on juhatuse liikmetele arvestatud tasusid kokku summas 33 087 eurot (2013.a 29 913 eurot). 
Aruandeperioodil ega võrdlusperioodil nõukogu liikmetele tasusid ei makstud ega soodustusi ei antud.  
 
Saldod seotud osapooltega: 
 
 31.12.2014 31.12.2013
Sidusettevõtted 4 987 4 987

Lühiajalised nõuded kokku 4 987 4 987
 
Sidusettevõtted 0 0

Lühiajalised kohustused kokku 0 0
 
 
Seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas ei ole 2014.a nii nagu ka 2013.a moodustatud allahindluseid. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lisa 12   Emaettevõtte konsolideerimata bilanss 
eurodes 
 

 31.12.2014 31.12.2013 
VARAD   
Käibevara   
Raha  230 196 50 069 
Nõuded ja ettemaksed    
   Ostjatelt laekumata summad 4 952 20 994 
   Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 0 126 
   Muud lühiajalised nõuded 33 912 37 384 
   Laekumata intressid 0 0 
   Ettemaksed teenuste eest 0 420 
Nõuded ja ettemaksed kokku 38 864 58 924 
Käibevara kokku 269 060 108 993 
Kinnisvarainvesteeringud 94 972 98 837 
Põhivara   
Pikaajalised finantsinvesteeringud  36 261 38 490 
Materiaalne põhivara 163 161 406 075 
Immateriaalne põhivara 45 45 
Põhivara kokku 294 439 543 447 
VARAD KOKKU 563 499 652 440 
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused   
Laenukohustused  0 136 675 
Võlad ja ettemaksed    
   Võlad tarnijatele 13 238 11 558 
   Võlad töövõtjatele 12 183 15 089 
   Maksuvõlad 8 064 11 902 
   Muud võlad 12 034  13 421 
Võlad ja ettemaksed kokku 45 519  51 970 
Lühiajalised kohustused kokku 45 519  188 645 
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenukohustused  0 0 
KOHUSTUSED KOKKU 45 519  188 645 
Netovara   
Akumuleeritud tulem 463 795  677 413 
Aruandeaasta tulem  54 183  -213 618 
NETOVARA KOKKU  517 978  463 795 
KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU 563 497  652 440 

 
 



 
Lisa 13 Emaettevõtte konsolideerimata tulude ja kulude aruanne 
eurodes 
 

  2014 2013 
    

Toetused ja liikmetelt saadud tasud   
   Liikmemaksud ja toetused 585 232 
   Muud põhikirjalise tegevuse kulud 0 0 
   Sihtotstarbelised toetused 78 606 71 694 
Müügitulu 357 721 246 334 
Muud tulud 4 040 132 

    
Kaubad, toore, materjal ja teenused -125 718 -137 942 
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -59 064 -71 694 
Mitmesugused tegevuskulud  -26 418  -43 529 
Tööjõu kulud   

 Palgakulu -111 632 -184 582 
 Sotsiaalmaks -37 731 -62 256 

Tööjõu kulud kokku -149 363 -246 838 
Põhivara kulum -15 519 -20 805 
Muud kulud -8 648 -3 545 
    

Põhitegevuse tulem 56 222 -205 961 
    

Finantstulud ja -kulud   
Finantstulud ja –kulud sidusettevõtete osadelt -2 225 -2 827 
Intressikulud -2 087 -2 802 
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest 0 0 
Intressitulud 2 278 62 

Muud finantstulud ja -kulud -6 -2 090 
Finantstulud ja –kulud kokku -2 039 -7 657 
    

Aruandeaasta tulem 54 183 -213 618 
 
 
 
 
 
 



Lisa 14 Emaettevõtte konsolideerimata rahavoogude aruanne 
eurodes 

 
  2014 2013 

Rahavood põhitegevusest   
Põhitegevuse tulem 56 222 -205 961 
Korrigeerimised:   

 Põhivara kulum 15 519 20 805 

 Kasum põhivara müügist      -3 741 0 
                Kasum tütre müügist                                                                              5 923 0 
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus  19 925 4 424 
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus  -6 316 -25 143 
Kokku rahavood põhitegevusest 87 532 -205 875 

    
Rahavood investeerimistegevusest   
Rahavood finantseerimistegevusest -5 923 0 
Materiaalse põhivara soetus -165 000 -734 
Materiaalse põhivara müük 400 000 0 
Sidusettevõtete soetus 0 0 
Antud laenud 0 -7 000 
Antud laenude tagasimaksed 2 397 7 000 
Saadud intressid 2 278 62 
Muud finantstulud ja –kulud -2 395 -2 090 

Kokku rahavood investeerimistegevusest 231 357 -2 762 
    

Rahavood finantseerimistegevusest   
Saadud laenude tagasimaksed -136 675 -40 486 
Makstud intressid -2 087 -2 802 
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -138 762 -43 288 

    
Rahavood kokku 180 127 -251 925 

    
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 50 069 301 994 
Raha ja raha ekvivalentide muutus 180 127 -251 925 
Valuutakursside muutuste mõju 0 0 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 230 196 50 069 
 
 



 
Lisa 15 Emaettevõtte konsolideerimata netovara muutuste aruanne 
eurodes 
 
 

 

Jaotamata 
kasum/ 
kahjum 

  
Saldo seisuga 31.12.2012 677 413 

  
2013. a tulem -213 618 

  
Saldo seisuga 31.12.2013 463 795 
  
Aruandeperioodi tulem 54 183 

Saldo seisuga 31.12.2014 517 978 
 
 
 
Lisa 16    Konsolideerimata netovara muutuste aruanne 
eurodes 
 
Tudengipäevade SA 

 
Emaettevõtte omanikele kuuluv 

omakapital 

  
Jaotamata 

kasum/ kahjum 
Tütarettevõtte 

osalus Kokku 

    

Saldo seisuga 31.12.2012 664  664 

    

2013. a  tulem -7 082  -7 082 

Saldo seisuga 31.12.2013 -6 418  -6 418 

    

Aruandeperioodi tulem 796  796 

Saldo seisuga 10.02.2014 -5 622  -5 622 
 
 
 
 
 
 
 



Konsolideerimata netovara muutuste aruanne 
eurodes 
 
Üliõpilasleht SA 

 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 

  
Jaotamata 

kasum/ kahjum 
Tütarettevõtte 

osalus Kokku 

    

Saldo seisuga 31.12.2012 -16 399  -16 399 

    

2013. a tulem -965  -965 

Saldo seisuga 31.12.2013 -17 364  -17 364 

    

Aruandeperioodi tulem -7  -7 

Saldo seisuga 31.12.2014 -17 371  -17 371 
 
 
 
 
Konsolideerimata netovara muutuste aruanne 
eurodes 
 
M.I.R. Travel OÜ 

 
Emaettevõtte omanikele kuuluv 

omakapital 

  
Jaotamata 

kasum/ kahjum 
Tütarettevõtte 

osalus Kokku 

    

Saldo seisuga 31.12.2012 172  172 

    

2013. a tulem -48  -48 

Saldo seisuga 31.12.2013 124  124 

    

Aruandeperioodi tulem 170  170 

Saldo seisuga 31.12.2014 294  294 
 
 
 
 
 
 



Konsolideerimata netovara muutuste aruanne 
eurodes 
 
Eesti Üliõpilaskonna SA 

 
Emaettevõtte omanikele kuuluv 

omakapital 

  
Jaotamata 

kasum/ kahjum 
Tütarettevõtte 

osalus Kokku 

    

Saldo seisuga 31.12.2012 144  144 

    

2013.a tulem -6  -6 

Saldo seisuga 31.12.2013 138  138 

    

Aruandeperioodi tulem -1  -1 

Saldo seisuga 31.12.2014 137  137 



Konsolideerimata netovara muutuste aruanne 
eurodes 
 
 Koolisüsteemide OÜ 

 
eurodes 
 

 

  
Sidusettevõtte 

osalus Kokku 

   

Saldo seisuga 31.12.2012 -31 404 -31 404 

   

2013. a tulem tulem 2 827 2 827 

Saldo seisuga 31.12.2013 -28 577 -28 577 

   

Aruandeperioodi tulem 2 225 2 225 

Saldo seisuga 31.12.2014 -26 352 -26 352 
 
 
 
Lisa 17    Konsolideeritud tööjõukulud 
 

  

  2014 2013 

   

Palgakulu 111 632 189 682 

   

Sotsiaalmaksud 37 731 63 191 

   

Kokku tööjõukulud 149 363 252 873 

   
Töötajate keskmine arv taandatuna 
täistööajale 11 14 
 
 
 
 
 
Lisa 18    Kinnisvara investeeringutega seotud tulud ja kulud 
 
 
 2014 2013 
 Renditulu Kindlustus Renditulu Kindlustus
Kroonuaia 66a 6 377 133 5 183 106

Kokku 6 377 133 5 183 106



 
 

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE 
 
 
 
 
 
 



 

Juhatuse allkirjad 2014. a konsolideeritud majandusaasta aruandele 
 
 
MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit 2014. a majandusaasta aruande allkirjastamine  05.06.2015: 
 
 
 
 
_____________________________ 
Juhatuse esimees 
Sigrid Västra 
 
 
 
_____________________________ 
Juhatuse liige 
Johann Peetre 
 
 
 
 
_____________________________ 
Juhatuse esimees 
Silver Ool 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit konsolideerimata müügitulu vastavalt EMTAK 
2008-le 
 
Tegevusala 2014 
Reklaami müük 1 308 
Rahvusvahelise üliõpilaspileti (ISIC), üliõpilaspileti müük 31 374 

Enda mitteeluruumide rendile andmine 7 378 
 



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2015

Eesti Üliõpilaskondade Liit (registrikood: 80059438) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KARIN RAND Sisestaja 05.06.2015

JOHANN PEETRE Juhatuse liige 05.06.2015

SILVER OOL Juhatuse liige 05.06.2015

SIGRID VÄSTRA Juhatuse liige 05.06.2015



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Eesti Üliõpilaskondade Liit üldkoosolekule

Oleme üle vaadanud Eesti Üliõpilaskondade Liit konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2014,

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 8 kuni 27.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti hea

raamatupidamistavaga , 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 konsolideeritud 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 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ei

esita kõigis olulistes osades õiglaselt Eesti Üliõpilaskondade Liit finantsseisundit seisuga 31.12.2014 ning sellel kuupäeval lõppenud

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Heda Kruusiauk

Vandeaudiitori number 254

Audiitorbüroo Anrison OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 60

Sireli 9, Tallinn 10913

05.06.2015



Audiitorite digitaalallkirjad
Eesti Üliõpilaskondade Liit (registrikood: 80059438) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on

digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

HEDA KRUUSIAUK Vandeaudiitor 05.06.2015



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 9499 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6400422

Faks +372 6400502

E-posti aadress eyl@eyl.ee


