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TEGEVUSARUANNE 
 
MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liidu (edaspidi EÜL) tegevusaruanne kajastab organisatsiooni olulisemaid tegevusi ja 
tulemusi 2012. aastal. EÜLi näol on tegemist kontserniga, kuhu kuuluvad lisaks emaettevõttele (MTÜ EÜL) 
järgmised ettevõtted (edaspidi koos "Grupp"): 
 
Ettevõtte nimi    Asukohamaa  Osalus % 2012  2011 
Eesti Üliõpilaskonna SA                Eesti    100%   100% 
Tudengipäevade SA    Eesti    100%   100% 
Üliõpilasleht SA     Eesti    100%   100% 
M.I.R. Travel OÜ    Eesti    100%   100% 
Koolisüsteemide OÜ   Eesti   49%  49% 
 
EÜL on 23. novembril 1991. aastal asutatud üliõpilaskondade üleriigiline katusorganisatsioon, mille põhieesmärk  
on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke, sotsiaalseid, majanduslikke ja kultuurilisi huve ning kaitsta tudengite  
õigusi.  
 
EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ja selgitustööd Riigikogu,  
Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal. EÜL on Põhjamaa 
üliõpilaskondade katuseorganisatsiooni NOM, Euroopa Üliõpilasliidu (ESU), Eesti Mittetulundusühingute ja 
Sihtasutuste Liidu (EMSL) ja Eesti Haridusfoorumi liige ning kuulub Eesti Koostöö Kogu  võrgustikku. 
 
Lisaks kõrghariduskeskkonna mõjutamisele väljastab ja arendab EÜL rahvusvahelist õpilas-, üliõpilas-,  õppejõu- ja 
noortekaarti (ISIC Scholar, ISIC Student, ITIC Teacher, IYTC Youth), osaleb Eesti Üliõpilaslehe  väljaandmisel, 
tudengitele soodsate vaba aja veetmise võimaluste pakkumisel, samuti  kureerib Tudengite Kevad- ja Sügispäevi 
Tallinnas ning MinuKooli projekti õpilas- ja üliõpilaspileti multifunktsionaalsuse arendamisel. 
 
EÜLi kõrgeim juhtorgan on volikogu, kus liikmed (üliõpilaskonnad) on esindatud proportsionaalselt tudengite 
arvule. Volikogu pädevuses on põhikirja ja eesmärkide muutmine, liikmete ja kandidaatliikmete vastuvõtmine ja  
väljaarvamine, juhatuse ja järelevalvekomisjoni valimine ning tagasikutsumine, alaliste või erakorraliste 
komisjonide  moodustamine, eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine, tegevuskava kinnitamine, sisseastumis- 
ja  liikmemaksu ning muude maksete suuruse, tasumise korra ja tingimuste otsustamine, teiste ühenduste liikmeks  
astumise ja nendest väljaastumise otsustamine, muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga  
antud kellegi teise pädevusse.  
 
EÜLi igapäevast tegevust juhib ja korraldab volikogu poolt valitud juhatus. Lisaks tegutseb tunnustamiskomisjon, 
mis otsustab, keda ning milliseid organisatsioone EÜL iga-aastaselt tunnustab. EÜLi pikemaajalist tegevust 
kavandav, juhatust tema tegevuses nõustav ja igapäevase tegevuse raamest väljuvaid küsimusi otsustavaks organiks 
on nõukogu, mille koosseisu kinnitab samuti volikogu. 
 
Missioon  
EÜLi missiooniks on seista üliõpilaste hariduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste ja huvide eest.  
 
Visioon  
Eesti on haritud inimeste ühiskond, mida iseloomustavad algatusvõimelised ja vastutustundelised kodanikud ning  
kus kõrghariduse omandamine on soodustatud norm.  
 
Väärtused  
Demokraatlikkus, sõltumatus, avatus, pühendumus ja professionaalsus.  
 
Olulisemad tegevused ja tulemused 2012. aastal  
 

• 2012. aastal jätkus arutelu kõrgharidusreformi üle, kus peamiseks valukohaks sai fakt, et tegelikkuses 

õppemaksud ei kao kuna kõrgkoolid saavad ainepunkti nõude mittetäitmisel tasu nõuda. EÜL, koostöös 

õpilasliidu ning lastevanemate liiduga, nõudiski seetõttu reformi veelkordset läbiarutamist ning vajadusel 

rakendumise edasilükkamist. EÜL ettepanekutega arvestati osaliselt – kõrgharidusreformi võeti sisse 

ettepanekud vajadustepõhiste õppetoetustesüsteemi käivitamise kohta uue rahastamismudeliga samaaegselt 



 

 

ja lävendipõhise vastuvõtu kohta, kus on aga lisaklauslina juures, et kõrgkool saab põhjendatud vajadusel 

seada piirangu õppekohtade arvu  osas. 

• Siiski, Vabariigi Presidenti vastuväidete tõttu ei kuulutatud seadusemuudatust välja kuna kõrgkoolide 

rahastamine polnud seaduses piisavalt täpselt määratletud, mis oli Presidendi hinnangul põhiseaduse 

vastane. Seetõttu kutsuti kokku töörühm, mille ülesandeks oli rahastamiskriteeriumid täpsemalt määratleda. 

EÜL osales ka selles töörühmas aktiivselt ning töörühma töö tulemusel täpsustati seaduse tasandil ühelt 

poolt, millal tekib õppeasutusel õigus üliõpilaselt õppekulude hüvitamist nõuda ning täpsustati, et valitsusel 

ei ole laia volitust, mistõttu võib valitsus üksnes täpsustada seaduses tegevustoetusi puudutavate näitajate 

definitsioone ja korralduslikke küsimusi. Seadusemuudatus võeti seejärel Riigikogus uuesti vastu, kuid 

EÜLi hinnangul jäi tasuta kõrgharidusest alles vaid linnuke valimislubaduse ees. 

• Eestkoste teiseks peamiseks eesmärgiks 2012. aastal oli üliõpilastele soodsa õppetoetuste reformi tagamine, 

mis rakenduks samal ajal kõrgharidusreformiga ning muudaks õppetoetused üliõpilaste vajadustest 

lähtuvaks. Selle tagamiseks korraldas EÜL koostöös üliõpilaskondadega aasta algul mitu aktsiooni 

Tallinnas ja Tartus ning vedas kommunikatsiooni. Samuti võttis EÜL aktiivselt sõna kõrgharidusreformi 

müütide ümberlükkamisel ning üliõpilaste ja avalikkuse informeerimisel. EÜLi eestkostetöö tulemusel 

muutuvad õppetoetused astmeliseks, kuid kahjuks mitte samas mahus kui EÜL soovis. Siiski on EÜL suure 

sammu lähemal ühe olulise pikaajalise eesmärgi täitmisele, sest õppetoetused hakkavad alates 2013. aasta 

sügisest tõepoolest arvestama üliõpilaste majanduslikku olukorda. 

• EÜL osales jätkuvalt Euroopa Üliõpiasliidu (ESU) projektis „Financing the Students' Future“ (FINST), 

mille eesmärgiks on kaardistada ära erinevad kõrghariduse rahastusmudelid ning uurida nende mõju 

üliõpilaste heaolule. Projekti tulemusel peaks suurenema ka üliõpilasliitude võimekus kõrghariduse 

rahastamisel kaasa rääkida ning seda oma keskkonnas suunata. Selle raames viibisid aprillis Eestis 6 

üliõpilasesindajat teistest Euroopa riikidest, mille raames töötasid nad projekti jaoks, kuid õppisid ka Eesti 

kõrgharidussüsteemi kohta ning jagasid oma kogemusi EÜLi liikmete esindajatega. Projekti tulemused 

avaldatakse 2013. aastal. 

• Sügisel võttis EÜLi volikogu ka suuna, et rakendada järgmist osa üliõpilaste toetussüsteemist, et muuta 

kõrgharidusreform terviklikumaks. Eesmärgiks on tagada ka stipendiumite olemasolu täiendavalt lisaks 

õppetoetustele ning õppelaenusüsteemi muutmise algatamist, et see oleks osa üliõpilaste sotsiaalsetest 

garantiidest. EÜL alustas selle alusel ministeeriumiga läbirääkimisi, millest sai oluline fookus 2013. 

aastaks. 

• Toimusid traditsioonilised liikmeüritused: kaks eri suunitlusega baasseminari uutele esindajatele ja 

volinikele, suvekool, planeerimisseminar ning üldkogu ja sellele järgnev EÜLi sünnipäeva tähistamine. 

Teist aastat järjest viidi läbi ka EÜLi üliõpilaskondade enesehindamist, mille eesmärgiks oli juurutada 

üliõpilaskondades organisatsiooni hindamist ning muuta selle põhjal EÜLi pakutavaid nõustamis- ja 

koolitusteenuseid üliõpilaskondade arenguvajadustele vastavamaks. Suurema läbipaistvuse nimel alustati 

ka avalikustamise hea tava loomist, mis võimaldaks EÜLil ja tema liikmetel tagada vajaliku informatsiooni 

kättesaadavus ning üliõpilasesinduste avatuse toetamine. 

• EÜL jätkas osalemist nii Kodanikuühiskonna Portree kui ka Valitsemise Valvurite projektides, millega 

EÜL panustab kodanikuühiskonna arengusse ning Eesti avaliku halduse ning poliitika avatuse 

suurendamisse. EÜL roll mõlemas projektis on olnud sisendi ning hinnangute andmine ning teabe 

levitamine avalikkuses ning sihtrühma seas. 

• Rahvusvahelisel tasemel osales EÜL ka Euroopa Kõrgharidusruumi ministrite kohtumisel Bukarestis, kus 

kinnitati töösuunad järgmiseks kolmeks aastaks. Koostöös üliõpilasliitudega Euroopast ning 

katuseorganisatsiooni Euroopa Üliõpilasliit juhtimisel koostati Bologna With Student Eyes 2012 raport 



 

 

ning suudeti Bukaresti ministrite deklaratsioonis tagada viited kõrgharidusele kui avalikule hüvele ning 

tuua sisse eesmärk automaatse diplomite tunnustamise saavutamiseks. 

• 2011.a suvest talveni keskenduti avaliku poliitika valdkonnas peamiselt kõrgharidusreformi teemale. EÜL 

esitas oma nägemuse terviklikust kõrgharidusreformist, kommenteeris väljatöötatud seaduseelnõusid ja 

plaane.  Eesmärgiks oli saada terviklik reformikava, mis ühes või mitmes aga seotud eelnõus hõlmanuks 

kõrgkoolide rahastusmudeli muutmist, tasuta õppe kehtestamist ning õppetoetuste kujundamist 

vajaduspõhisteks.  

• EÜL tegeles jätkuvalt ka kõrghariduse kvaliteedi teemadega ning õppekavade arendamise toetamisega, 

mida tehti programmi PRIMUS toel. Esiteks osales EÜL Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) 

töös, millega töötati välja õppekavagruppide kvaliteedi hindamise regulatsioon, mille raames EÜL nõudis 

edukalt Euroopa Kvaliteedikindlustamise Standardite ja Suuniste rakendamist. Aasta lõpul osales EÜL 

koos liikmete esindajatega ka EKKA välishindamisel tagasiside andmisel. Septembris toimus liikmetele 

suunatud õppekavade arendamise koolitus, mille eesmärgiks oli tagada üliõpilasesindajate teadlikkus 

protsessist, et suurendada nende osalemist õppekavade arendamises. 

• Toimusid traditsioonilised liikmeüritused: baasseminar uutele esindajatele, suvekool ning valimiste ja 

eelarve koolitused. Algust tehti ka EÜLi üliõpilaskondade enesehindamisega, mille eesmärgiks oli 

juurutada üliõpilaskondades organisatsiooni hindamist ning muuta selle põhjal EÜLi pakutavaid nõustamis- 

ja koolitusteenuseid üliõpilaskondade arenguvajadustele vastavamaks. 

• ESF Primus programmi toel toimus ka EÜLi välishindamine, mis toimus Euroopa Kvaliteediauhinna 

mudeli põhjal ning mis hindas EÜLi tööprotsesside tõhusust ning andis tagasisidet, mille alusel saab 

töökorraldust parandada. Kõige positiivsemana tõi ekspertgrupp välja EÜLi majanduslikku iseseisvust ning 

ISIC kaarti väljastamise süsteemi rahvusvahelist tunnustust, organisatsiooni avatust ning paindlikku 

juhtimisstiili. Peamiste parendusvaldkondadena toodi välja vajadust mõõta tulemusi ning organisatsiooni 

mõju ning soodustada EÜLi ja tema liikmete vahelist süsteemset koostööd. Antud küsimused on seatud 

keskseks teemaks EÜLi strateegia uuendamisel, mis sai alguse 2012. aasta lõpul. Juhtimise tõhustamiseks 

loodi aasta lõpul ka tegevjuhi positsioon, kellel on personalivaldkonna ning strateegilise juhtimise vastutus. 

• EÜL ettevõtlustegevuses jätkus kaardihalduskeskkonna MinuKool levitamine eesmärgiga pakkuda kõigi 

taseme õppeasutustele kindlat ja kaasaegset õpilas- ja üliõpilaspileti ning töötajakaartide haldamise 

keskkonda ning taotlejaile internetipõhist võimalust saada omale soodustusterohke ISIC kaart. Lisaks 

otsustati aasta lõpul alates 2013. aastast minna üle avatud turule pankade liideskaartidega ning seati 

eesmärgiks lisaks SEB pangale ISIC kaartidega liidestada ka teised suuremad pangad. 

• 2012. aastal jätkas tööd 2012/13 juhatuse koosseis, kelle esimeheks Eimar Veldre ja aseesimeesteks 

Monika Maljukov ning Jonne Viinamägi. 01. detsember 2012. seisuga astus Eimar Veldre tagasi ning 

volikogu kinnitas uueks esimeheks Monika Maljukovi ning otsustas, et juhatus jätkab mandaadi lõpuni 

kaheliikmelisena. 

 
Peamised finantssuhtarvud: 

Aasta 2012 2011 

Võlakordaja 0,28 0,34 

Kapitaliseerituse tase 0 0,24 

Käibekapital (eurot) 115852        168837 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 1,45 2,60 

Maksevalmiduse kordaja 1,18 2,17 



 

 

 
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. 
 
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. 
 
Üliõpilasleht SA annab välja Eesti Üliõpilaslehte, mis on üle-eestiline sõltumatu tudengileht. Eesti Üliõpilasleht 
levib tasuta enamikes kõrgkoolides. 2012. aastal ilmus Eesti Üliõpilasleht kaheksa korda trükiarvuga 8 000 
eksemplari kuus. Lehe eesmärk on tugevdada üliõpilastunnet, tutvustada tudengielu erinevaid külgi, kajastada 
kõrgharidusküsimusi, tudengiprobleeme ning üliõpilaskondlikku tegevust. Lehte saab ka koju tellida ja lugeda 
internetis (www.yliopilasleht.ee). 
 
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 35 992 eurot. Sotsiaalmaksu arvestati 11 828 eurot. 
Tütarettevõtete juhatuse liikmetele töö eest juhatuses tasu ei makstud. 
 
Aruandeaastal töötas Grupis põhikohaga keskmiselt 14 töötajat. Lisaks maksti töötasu projektijuhtidele, muude 
lühiajaliste tööde tegijatele ning maksti autoritasusid autoritele. Grupi aruandeaasta tööjõukulud olid 223 857 eurot, 
sh sotsiaalmaksud 54045 eurot. 
 
 
 
 
 
 
 
Monika Maljukov juhatuse esimees  12.06.2013 

           
 
           

Jonne Viinamägi juhatuse liige  12.06.2013 

           



 

 

Konsolideeritud bilanss 
eurodes 
 

 Lisa nr 31.12.2012 31.12.2011 
VARAD    
Käibevara    
Raha  2 303 524 229 015 
Nõuded ja ettemaksed     
   Ostjatelt laekumata summad  23 717 26 843 
   Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 3 8 817 2 779 
   Laekumata intressid  833 837 
   Muud lühiajalised nõuded  14 597 14 762 
   Ettemaksed teenuste eest  421 126 
Nõuded ja ettemaksed kokku  48 385 45 347 
Käibevara kokku  351 909 274 362 
Kinnisvarainvesteeringud  102 701 106 565 
Põhivara    
Pikaajalised finantsinvesteeringud  4, 5 31 404 26 775 
Materiaalne põhivara 6 422 282 435 848 
Immateriaalne põhivara  45 0 
Põhivara kokku  556 432 569 188 
VARAD KOKKU  908 341 843 550 
    

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Laenukohustused  7 177 161 38 299 
Võlad ja ettemaksed     
   Võlad tarnijatele  12 428 11 674 
   Võlad töövõtjatele  16 978 15 271 
   Maksuvõlad 3 20 124 14 501 
   Muud võlad  29 693 25 780 
Võlad ja ettemaksed kokku  79 223 67 226 
Lühiajalised kohustused kokku  256 384 105 525 
Pikaajalised kohustused     
Pikaajalised laenukohustused  7 0 179 802 
Pikaajalised kohustused kokku    
KOHUSTUSED KOKKU  256 384 285 327 
Netovara    
Akumuleeritud tulem  558 223 611 301 
Aruandeaasta tulem   93 734 -53 077 
NETOVARA KOKKU   651 957 558 223 
KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU  908 341 843 550 

 
 



 

 

 

Konsolideeritud tulude ja kulude aruanne 
eurodes 
 

  Lisa nr 2012 2011 
     

Toetused ja liikmetelt saadud tasud    
   Liikmemaksud ja toetused  436 331 
   Muud põhikirjalise tegevuse tulud  24 2 077 
   Sihtotstarbelised toetused 9 58 395 135 665 
Müügitulu 8 508 960 424 379 
Muud tulud  0 0 
     
Kaubad, toore, materjal ja teenused  -92 -100 
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud  -17 028 -122 386 
Mitmesugused tegevuskulud   -213 308 -226 417 
Tööjõu kulud    

 Palgakulu  -169 812 -158 304 
 Sotsiaalmaks  -54 045 -51 575 

Tööjõu kulud kokku  -223 857 -209 879 
Põhivara kulum 6 -20 428 -19 923 
Muud kulud  -144 -3 593 
     

Põhitegevuse tulem  92 959 -19 847 
     

Finantstulud ja -kulud    
Finantstulud ja -kulud investeeringutelt sidusettevõtetesse 5 4 628 -27 173 
Intressikulud  -4 245 -6 584 
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest  0 -459 
Intressitulud  401 1 047 
Muud finantstulud ja -kulud  -9 -61 
Finantstulud ja –kulud kokku  775 -33 231 
     

Aruandeaasta tulem  93 734 -53 077 
 
 
 
 
 
 



 

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne 
eurodes 

  Lisa nr 2012 2011 
Rahavood äritegevusest    
Põhitegevuse tulem  92 959 -19 847 
Korrigeerimised:    

 Põhivara kulum 6 20 428 19 923 
 Kahjum põhivara müügist 6 0 385 

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus   -3 933 -17 327 
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus   13 122 -1 656 
Kokku rahavood põhitegevusest  122 576 -18 522 

     
Rahavood investeerimistegevusest    
Materiaalse põhivara soetus 6 -2 998 -999 
Materiaalse põhivara müük  0 0 
Sidusettevõtete soetus 5 0 -37 729 
Antud laenud  0 -2 952 
Antud laenude tagasimaksed  0 33 726 
Saadud intressid  399 1 047 
Muud finantstulud ja –kulud  -180 -520 
Kokku rahavood investeerimistegevusest  -2 779 -7 427 

     
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenude tagasimaksed  -41 043 -36 516 
Makstud intressid  -4 245 -6 584 
Kokku rahavood finantseerimistegevusest  -45 288 -43 100 

     
Rahavood kokku  74 509 -69 049 

     
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 229 015 298 064 
Raha ja raha ekvivalentide muutus  74 509 -69 049 
Valuutakursside muutuste mõju  0 0 
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 303 524 229015 

 
 



 

 

 

Konsolideeritud netovara muutuste aruanne 
eurodes 
 
Emaettevõtte omanikele kuuluv 
omakapital 

 

 
Jaotamata 

kasum/ kahjum Kokku 

   

Saldo seisuga 31.12.2010 611 301 611 301 

   

2011.a tulem -53 077 -53 077 

Saldo seisuga 31.12.2011 558 233 558 233 

   

Aruandeperioodi tulem 93 734 93 734 

Saldo seisuga 31.12.2012 651 957 651 957 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad 
 
Lisa 1 Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 
 
MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liidu 2012. 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. 
 
2012. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liidu 
(emaettevõte) ning tema tütarettevõtete Eesti Üliõpilaskonna SA, M.I.R. Travel OÜ, Üliõpilasleht SA, 
Tudengipäevade Sihtasutuse finantsnäitajad. 
 
 
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 
 
 
 31.12.2012 31.12.2011 
Sularaha kassas 1 404 479 
Pangakontod 302 120 228 536 

Raha ja raha ekvivalendid kokku 303 524 229 015 
 
 
 
Lisa 3 Maksud 
 
 
Maksuliik 31.12.2012 31.12.2011 

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks 141 0 0 840
Käibemaks 6095 0 809 3
Üksikisiku tulumaks 0 2159 0 4 249
Sotsiaalmaks 0 4216 0 8 240
Kohustuslik kogumispension 0 227 0 383
Töötuskindlustusmaks 2087 19 0 785
Maksuintressid 0 0 0 0
Maamaks 0 479
Ettemaks 494 13 024 1 970 0

Kokku 8 817 20 124 2 779 14 500
 
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Lisa 4 Tütarettevõtted 
 
 
2012. a omas Eesti Üliõpilaskondade Liit MTÜ osalust järgmistes tütarettevõtetes: 

Tütarettevõte Asukohamaa Tegevusala 
Osalus 

31.12.2012 
Osalus 

31.12.2011 
Eesti Üliõpilaskonna SA Eesti Projektide läbiviimine 100% 100% 
Tudengipäevade SA Eesti Tudengipäevade korraldamine 100% 100% 
SA Üliõpilasleht Eesti Üliõpilaslehe väljaandmine 100% 100% 

M.I.R. Travel OÜ Eesti 
Kultuurivahetusprogrammid, 

kindlustusteenuse vahendamine 100% 100% 
 
 
 
Lisa 5 Sidusettevõtted 
 
 
2012. 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 26 776
 
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum (-) -4 308
Korrigeerimine 8 936
  
Osaluse % aasta lõpus 49%
Osaluse bilansiline väärtus aasta lõpus 31 404
 
 
 

 
 
Lisa 6 Materiaalne põhivara 

 Ehitised 

Muu 
materiaalne 

põhivara 

 
 
Kinnisvara 
investeering Kokku 

     

Saldo seisuga 31.12.2010     

Soetusmaksumus 511 293 39 048 128 782 679 123 
Akumuleeritud kulum -61 355 -37 693 -18 353 -117 401 

Jääkmaksumus 449 938 1 355 110 429 561 722 

     

2011. a toimunud muutused     
Ostud 0 999  999 
Amortisatsioonikulu -15 339 -720 -3 864 -19 923 
Põhivara mahakandmine  -35 886  -35 886 
Kahjum põhivara mahakandmisest  -385  -385 
     



 

 

 
Saldo seisuga 31.12.2011   

 
 

Soetusmaksumus 511 293 4 161 128 782 644 236 
Akumuleeritud kulum -76 694 -2 912 -22 217 -101 823 

Jääkmaksumus 434 599 1 249 106 565 542 413 
 

2012. a toimunud muutused     
Ostud 0 2 998  2 998 
Amortisatsioonikulu -15 336 -1 228 - 3 864 -20 428 
Põhivara mahakandmine  0  0 
Kahjum põhivara mahakandmisest  0  0 
     

Saldo seisuga 31.12.2012     

Soetusmaksumus 511 293 4 518 128 782 644 593 
Akumuleeritud kulum -92 030 -1 574 -26 081 -119 685 

Jääkmaksumus 419 263 2 944 102 701 524 908 
 
 
Lisa 7 Laenukohustused 
 
 

  Põhiosa tagasimaksed    

 
Saldo 

31.12.2012
12 kuu 
jooksul

Tagasimakse 
tähtaeg Lepinguline intressimäär

 

Pikaajaline pangalaen  179 802 179 802 13.12.2013 Panga baasintress + 1,5% 

Kokku 179 802 179 802  

 

  Põhiosa tagasimaksed    

 
Saldo 

31.12.2011
12 kuu 
jooksul

Tagasimakse 
tähtaeg Lepinguline intressimäär

 

Pikaajaline pangalaen  218 101 38 299 13.12.2013 Panga baasintress + 1,5% 

Kokku 218 101 38 299  

 
Kõik kontserni võlakohustused on eurodes. Informatsioon võlakohustuste tagatiste kohta on toodud lisas 10.  
 
 
Lisa 8 Müügitulu 
 

 
MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit konsolideeritud müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt: 
 
 2012 2011
Eesti 508 960 422 381
Holland 0 437
Belgia 0 673
Taani 0 330
Leedu 0 558

Kokku 508 960 424 379
 
MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit konsolideeritud müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt: 
 
Tegevusala 2012 2011
Ajalehes reklaampinna müük 5 965 14 084



 

 

Lehe tellimuste tulu 7 10
Tulud teenuste vahendamisest 2 185
Lõbustus- ja vabaajaürituste organiseerimine 20 134 26 530

ISIC, ITIC,Scholar  ja IYTC kaartide tulud 433 158 314 749
Läbipääsukaardid 3 667 2123
Üliõpilaspileti müügitulu 11 977 15 444
Tarkvara arendus 12 092 10 763
Reklaami müük 11 930 11 690
Renditulu 10 224 10 224
Muud müügitulud 0 18 577

Kokku 508 960 424 379
 
 
Lisa 9 Sihtotstarbelised toetused 
 
 
Eesti Üliõpilaskondade Liit MTÜ ja tütarettevõtted on saanud sihtfinantseerimise korras: 
 
 2012 2011
Tegevuskulude finantseerimine   
Välislähetuste ja ürituste osalemise   
toetused  välisorganisatsioonidelt 0 0
Hasartmängumaksu nõukogu 2 855 0
Haridus- ja Teadusministeerium 27 923 38 148
Tallinna Noorsoo- ja Spordiamet 3900 3 400
Tallinna Kesklinna valitsus 0 0
Euroopa Noored Eesti büroo 5950 -4 903
Põhjamaade Üliõpilaskondade Ümarlaud 0 2 801
Kõrghariduse Teadus-uuringute Instituut (HIS) 0 4 734
Euroopa Üliõpilasliit (ESU) 0 21 889
Archimedes SA 17 767 69 597
Kodanikuühiskonna Sihtkapital 0 0

Kokku 58 395 135 666
 
Lisa 10 Laenude tagatised ja panditud varad 
 
 
Eesti Üliõpilaskondade Liit MTÜ poolt saadud investeerimislaenude (31. detsembri 2012 seisuga 179 802 eurot; 
31. detsembri 2011 seisuga 218101 eurot) tagatiseks on panditud järgmised varad: 
 
1. Mõtteline osa kinnistust, asukohaga F.R.Kreutzwaldi 4, Tallinn. 
2. Pandi liik I jrk. hüpoteek summas 498 511€. Pandi ese 768/10000 mõtteline osa kinnistust, asukohaga 

asukohaga F.R.Kreutzwaldi 4, Tallinn (reg. osa nr. 1940701) 
 
 
 
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 2012.  a ostnud teenuseid ning müünud põhivara järgmistele seotud 
osapooltele: 
 
 2012 2011 
 Ostud Müügid Ostud Müügid
Tütarettevõtted 9099 0 6 988 8
Sidusettevõtted 45 539 0 61 486 9 929

Teenuste ost-müük kokku 54 638 0 75 462 9 937
  

  
  
 
 
Aruandeperioodil on juhatuse liikmetele arvestatud tasusid kokku summas 35 992 eurot (2011.a 26 216 eurot). 
Aruandeperioodil ega võrdlusperioodil nõukogu liikmetele tasusid ei makstud ega soodustusi ei antud.  
 
Saldod seotud osapooltega: 
 
 31.12.2012 31.12.2011
Tütarettevõtted 12 138 20 310
Sidusettevõtted 0 4 987

Lühiajalised nõuded kokku 12 138 25 297
 
Tütarettevõtted 46 102
Sidusettevõtted 0 1  239

Lühiajalised kohustused kokku 46 1 341
 
 
Seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas ei ole 2012.a nii nagu ka 2011.a moodustatud allahindluseid. 
 
 
 
 
 
Lisa 12 Emaettevõtte konsolideerimata bilanss 
eurodes 
 

 31.12.2012 31.12.2011 
VARAD   
Käibevara   
Raha  301 995 227 641 
Nõuded ja ettemaksed    
   Ostjatelt laekumata summad 19 264 18 762 
   Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 7 631 2 510 
   Muud lühiajalised nõuded 34 908 35 176 
   Laekumata intressid 838 838 
   Ettemaksed teenuste eest 421 126 
Nõuded ja ettemaksed kokku 63 063 57 413 
Käibevara kokku 365 058 285 053 
Kinnisvarainvesteeringud 102 701  106 565  



 

 

Põhivara   
Pikaajalised finantsinvesteeringud  41 316 36 688 
Materiaalne põhivara 422 282 435 848 
Immateriaalne põhivara 45  
Põhivara kokku 566 344 579 101 
VARAD KOKKU 931 402 864 155 
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   

Lühiajalised kohustused   
Laenukohustused  177 161 38 402 
Võlad ja ettemaksed    
   Võlad tarnijatele 10 186 9 313 
   Võlad töövõtjatele 16 984 15 277 
   Maksuvõlad 19 524 14 144 
   Muud võlad 29 693 25 774 
Võlad ja ettemaksed kokku 76 387 64 508 
Lühiajalised kohustused kokku 253 548 102 910 
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenukohustused  0 179 802 
KOHUSTUSED KOKKU 253 548 282 712 
Netovara   
Akumuleeritud tulem 581 443 635 771 
Aruandeaasta tulem  96 411 -54 328 
NETOVARA KOKKU  677 854 581 443 
KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU 931 402 864 155 

 
 



 

 

 
Lisa 13 Emaettevõtte konsolideerimata tulude ja kulude aruanne 
eurodes 
 

  2012 2011 
    

Toetused ja liikmetelt saadud tasud   
   Liikmemaksud ja toetused 436 331 
   Muud põhikirjalise tegevuse kulud 24 2 077 
   Sihtotstarbelised toetused 54 495 132 265 
Müügitulu 500 771 389 398 
Muud tulud 0 0 
    
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -20 347 -127 836 
Mitmesugused tegevuskulud  -201 185 -193 505 
Tööjõu kulud   

 Palgakulu -161 713 -146 505 
 Sotsiaalmaks -52 951 -49 387 

Tööjõu kulud kokku -214 665 -195 892 
Põhivara kulum -20 428 -19 878 
Muud kulud -3 463 -8 058 
    

Põhitegevuse tulem 95 639 - 21 098 
    

Finantstulud ja -kulud   
Finantstulud ja –kulud sidusettevõtete osadelt 4 628 -27 173 
Intressikulud -4 245 -6 585 
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest 0 -459 
Intressitulud 339 1 047 
Muud finantstulud ja -kulud -10 -61 
Finantstulud ja –kulud kokku 772 -33 231 
    

Aruandeaasta tulem 96 411 -54 328 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lisa 14 Emaettevõtte konsolideerimata rahavoogude aruanne 
eurodes 

 
  2012 2011 

Rahavood põhitegevusest   
Põhitegevuse tulem 95 639 -21 098 
Korrigeerimised:   

 Põhivara kulum 20 428 19 878 
 Kasum põhivara müügist 0 385 

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus  -5 524 -16 123 
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus  11 879 452 
Kokku rahavood põhitegevusest 122 422 -16 506 

    
Rahavood investeerimistegevusest   
Materiaalse põhivara soetus -2 998 -999 
Materiaalse põhivara müük 0 0 
Sidusettevõtete soetus 0 -37 729 
Antud laenud -7 020 -1 476 
Antud laenude tagasimaksed 7020 33 726 
Saadud intressid 399 1 047 
Muud finantstulud ja –kulud -180 -520 
Kokku rahavood investeerimistegevusest -2 779 -5 951 

    
Rahavood finantseerimistegevusest   
Saadud laenude tagasimaksed -41 044 -39 469 
Makstud intressid -4 245 -6 584 
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -45 289 -46 053 

    
Rahavood kokku 74 354 -68 510 

    
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 227 641 296 151 
Raha ja raha ekvivalentide muutus 74 354 -68 510 
Valuutakursside muutuste mõju 0 0 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 301 995 227 641 
 
 



 

 

 
Lisa 15 Emaettevõtte konsolideerimata netovara muutuste aruanne 
eurodes 
 
 

 

Jaotamata 
kasum/ 
kahjum 

  

Saldo seisuga 31.12.2010 635 771 

  
2011. a tulem -54 328 

  

Saldo seisuga 31.12.2011 581 443 

  
Aruandeperioodi tulem 96 411 

Saldo seisuga 31.12.2012 677 854 
 
 
 
Lisa 16    Konsolideerimata netovara muutuste aruanne 
eurodes 
 
Tudengipäevade SA 

 
Emaettevõtte omanikele kuuluv 

omakapital 

  
Jaotamata 

kasum/ kahjum 
Tütarettevõtte 

osalus Kokku 

    

Saldo seisuga 31.12.2010 3522  3522 

    

2010.a tulem -44  -44 

Saldo seisuga 31.12.2011 3478  3478 

    

Aruandeperioodi tulem -3 669  -3 669 

Saldo seisuga 31.12.2012 -191  -191 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Konsolideerimata netovara muutuste aruanne 
eurodes 
 
Üliõpilasleht SA 

 
Emaettevõtte omanikele kuuluv 

omakapital 

  
Jaotamata 

kasum/ kahjum 
Tütarettevõtte 

osalus Kokku 

    

Saldo seisuga 31.12.2010 -18 833  -18 833 

    

2011.a tulem 1 583  1 583 

Saldo seisuga 31.12.2011 -17 250  -17 250 

    

Aruandeperioodi tulem 1 143  1 143 

Saldo seisuga 31.12.2012 -16 107  -16 107 
 
 
 
 
Konsolideerimata netovara muutuste aruanne 
eurodes 
 
M.I.R. Travel OÜ 

 
Emaettevõtte omanikele kuuluv 

omakapital 

  
Jaotamata 

kasum/ kahjum 
Tütarettevõtte 

osalus Kokku 

    

Saldo seisuga 31.12.2010 610  610 

    

2011.a tulem -288  -288 

Saldo seisuga 31.12.2011 322  322 

    

Aruandeperioodi tulem -151  -151 

Saldo seisuga 31.12.2012 171  171 
 
 
 
 
 
 



 

 

Konsolideerimata netovara muutuste aruanne 
eurodes 
 
Eesti Üliõpilaskonna SA 

 
Emaettevõtte omanikele kuuluv 

omakapital 

  
Jaotamata 

kasum/ kahjum 
Tütarettevõtte 

osalus Kokku 

    

Saldo seisuga 31.12.2010 144  144 

    

2011.a tulem 0  0 

Saldo seisuga 31.12.2011 144  144 

    

Aruandeperioodi tulem 0  0 

Saldo seisuga 31.12.2012 144  144 



 

 

Konsolideerimata netovara muutuste aruanne 
eurodes 
 
 Koolisüsteemide OÜ 

 
eurodes 
 

 

  
Sidusettevõtte 

osalus Kokku 

   

Saldo seisuga 31.12.2010 -16 220 -16 220 

   

2011.a tulem -10 556 -10 556 

Saldo seisuga 31.12.2011 -26 776 -26 776 

   

Korrigeerimine 4 308 4 308 

Aruandeperioodi tulem -8 936 -8 936 

Saldo seisuga 31.12.2012 -31 404 -31 404 
 
 
 
Lisa 17    Konsolideeritud tööjõukulud 
 

  

  2012 2011 

   

Palgakulu 169 812 158 304 

   

Sotsiaalmaksud 54 045 51 575 

   

Kokku tööjõukulud 223 857 209 879 

   
Töötajate keskmine arv taandatuna 
täistööajale 14 15 
 
 
 
 
 
Lisa 18    Kinnisvara investeeringutega seotud tulud ja kulud 
 
 
 2012 2011 
 Renditulu Kindlustus Renditulu Kindlustus
Kroonuaia 66a 10 224 92 10 224 198

Kokku 10 224 92 10 224 198
 



 

 

 
SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Juhatuse allkirjad 2012. a konsolideeritud majandusaasta aruandele 
 
 
MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit 2012. a majandusaasta aruande allkirjastamine  13.06.2012: 
 
 
 
 
_____________________________ 
Juhatuse esimees 
Monika Maljukov 
 
 
 
 
_____________________________ 
Juhatuse liige 
Jonne Viinamägi 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit konsolideerimata müügitulu vastavalt EMTAK 
2008-le 
 
Tegevusala 2012 
Reklaami müük 11 930 
Rahvuvahelise üliõpilaspileti (ISIC), üliõpilaspileti müük 448 802 

Enda mitteeluruumide rendileandmine 10 224 
 


