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Tegevusaruanne
SA Saaremaa Muuseum 2019. aasta tegevusaruanne

I Sissejuhatus
Sihtasutuse Saaremaa Muuseum (edaspidi sihtasutus) on asutatud Eesti Vabariigi ja Kuressaare
Linnavalitsuse poolt 7.augustil 2017.aastal.
Sihtasutuse eesmärgiks on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu koguda, säilitada, uurida ja
vahendada Saare maakonna kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel
ning tugevdada Saare maakonna kultuuri-, haridus- ja turismialast konkurentsivõimet.
Sihtasutuse arengukava on koostatud viieks aastaks (2019-2023). Sel arenguperioodil on SA
Saaremaa Muuseum tegevused seotud kolme põhieesmärgiga – muuseum kui Saaremaa keskne
mäluasutus, muuseum kui meeldejääva elamuse pakkuja ja muuseum kui hea peremees ja
organisatsioon.
Saaremaa muuseumi visiooniks on Saaremaal toimunu ja toimuva talletamiskoht ning keskne
mäluasutus maakonnas. Muuseum on nii kodu- kui ka välismaal tuntud Saaremaa sümbolmärk.
Muuseum on koht, kuhu inimesed heameelega tulevad ning kust lahkuvad rahulolevana ja
targemana. Muuseum on üks Läänemere saarte muuseumide ning linnuste ja teiste Saaremaa ja
Eesti muuseumide koostöö edendajaid. Muuseum on väga hästi toimiv organisatsioon ning kõrgelt
hinnatud tööandja.
Saaremaa muuseumi missiooniks on Saaremaa kui eripärase looduse, ajaloo ja kultuuriga piirkonna
identiteedi säilitaja ja tugevdaja ning Saaremaa ja saarlaste lugude uurija, koguja ja vahendaja.
Muuseum aitab kohalikel inimestel tunda ennast saarlasena ning tekitada külalistes arusaamist
saarlastest ja saarlusest.
II 2019.a. tegevuskava täitmine eesmärkide kaupa:
Eesmärk nr 1: Muuseum on ja jääb Saaremaa keskseks mäluasutuseks.
Muuseumi teadus- ja publitseerimistegevus ning kogud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

korraldati kaks konverentsi „Mässu kaudu vabasse riiki“ ja „Taani ja Saaremaa suhted läbi
aegade“, mis tõid kohale rohkearvuliselt kuulajaid.
osaleti Rahvusarhiivi juhitavas digiteerimisprojektis „Dokumendipärandi digiteerimine: Jäägem
eestlasteks, aga saagem ka eurooplasteks (1860-1920)“, mille käigus digiteeriti 1403 dokumenti.
Anti välja muuseumi „Kaheaastaraamat 2017-2018“.
Viidi läbi arheoloogilisi uuringud, nn päästekaevamised (13), millele lisandusid Maasilinna
arheoloogilised uuringud teaduslikul eesmärgil.
Täiendati kogusid 326 museaali võrra. Kogumistöö toimus vastavalt tegevuskavale ja
kogumispõhimõtetele.
Digiteeriti ja kirjeldati museaale, mille tulemusel 78% museaalidest on MuIS-is kirjeldatud, 34%
digiteeritud.
Viidi lõpufaasi vanalinna hoonete andmebaas (valmib 2020.a.).
Parandati ajalooliste relvade kogu hoiutingimusi (koliti Arhiivi tn hoidlasse).

Eesmärk nr 2: Muuseum pakub meeldejäävaid elamusi igas vanuses külastajale.
Näitused ja üritused:
1.

Avati 16 näitust, s.h. relvanäitus Mati Vendeli kogust, „Lusikas - hõbe, kahvel – kuld“ (Aste
juveelitehase toodangust), maalinäitus „Kaljo Simsoni värviline maailm“, 1919.a. sündmusi
kajastav näitus „Mässu kaudu vabasse riiki“ jpt.
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Korraldati traditsioonilisi üritusi nagu Muuseumiöö, Kuressaare Lossipäevad, Mihkli simman ja
Mihkli laat jt.
Korraldati mitmeid kõrgetasemelisi kontserte.

Haridustöö:
1.
2.

alustati haridusalast koostööd Tallinna Ülikooli õppejõududega („Ülikool tuleb külla“; teemad
„Säästev linnaplaneerimine“, „Digihumanitaaria“ jt.)
korraldati perepäevi, jõuluüritusi, laagreid, töötubasid, haridusprogramme.

Eesmärk nr 3. Muuseum on eeskujulik peremees ja edukas organisatsioon
Muuseumi arendustegevused ja remont- ja restauererimistööd:
1.
2.
3.
4.

5.

juurutati 2019.a. jaanuari keskel uus kassasüsteem.
Uuendati ja laiendati muuseumi poodi.
korrastati Mihkli Talumuuseumi laudahoone, nn Tirrutuba (PRIA, Leader projekt), kus on läbi
viidud töötubasid, kontserte ja muid üritusi.
viidi ellu EAS-i projekt „Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine“. Valmisid
mänguväljak, õppeklass, sissepääsuteed said uue munakivikatendi, markeeritud keskaegne
ringmüür, restaureeriti eskarpmüür jne.
Parendati põhivara – suurtükitorni katuse remont, linnuse kirdepoolse katuse parandustööd,
keskkütte süsteemi remont (sisehoov ja naiste WC) jms.

Auhinnad ja tunnustused:
1.
2.
3.

2020.a. toimunud Muuseumide auhinnagalal sai Saaremaa Muuseum teadusürituste kategoorias
peapreemia Konverents „Mässu kaudu vabasse riiki“ korraldamise eest 15.02.2019.
2019.a. oli Saaremaa Muuseum MuIS-i sisestamisel I kohal.
2019.a. alguses anti sihtasutusele Saaremaa Muuseum Eesti Töötukassa poolt tunnustus „Aasta
tööandja“ (eduka koostöö eest 2018.a).

III Ülevaade Sihtasutuse Saaremaa Muuseum nõukogu tööst 2019. aastal

Käesolev aruanne on koostatud lähtudes riigivaraseaduse § 98 lõikest 1 ja Sihtasutuse Saaremaa
Muuseum põhikirjast. Selles esitatakse ülevaade, kuidas nõukogu on sihtasutuse tegevust
aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud ning näidatakse igale nõukogu ja
juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa.
Sihtasutuse juhtorganid on juhatus ja nõukogu.
Nõukogu korralised koosolekud on toimunud 5 korral
vormistatud protokollid.

ning

2 e-koosolekut, mille kohta on

2019.a. toimunud koosolekute toimumise ajad:
1.

07.02.2019

2.

24.04.2019

3.

17.05.2019 (e-koosolek)

4.

09.09.2019

5.

14.10.2019

6.

18.11.2019

7.

23.12.2019 (e-koosolek)
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Nõukogu liikmed aruande perioodil 1.01.2019 - 23.09.2019:
Jaanis Prii – nõukogu esimees
Aivar Aru – nõukogu liige
Helle Kahm – nõukogu liige
Riina Uljas – nõukogu liige
Marju Niinemaa – nõukogu liige
Karin Närep - nõukogu liige

Nõukogu koosseis aruande perioodil alates 24.09.2019-31.12.2019:
Jaanis Prii – nõukogu esimees
Aivar Aru – nõukogu liige
Helle Kahm – nõukogu liige
Riina Uljas – nõukogu liige
Marju Niinemaa – nõukogu liige
Andres Levald - nõukogu liige

Olulisemad sihtasutuse nõukogu poolt aruandeperioodil vastu võetud otsused ja korraldatud
tegevused:
1. Auditeerimise korraldamine (lepingud)
2. Rahulolu-uuringu korraldamine

Sihtasutuse asutajate otsusega on määratud sihtasutuse nõukogu esimehe kuustasu suuruseks 210
eurot ja nõukogu liikme kuutasu suuruseks 140 eurot (brutotasu).
Nõukogu ja juhatuse liikmetele makstud tasud aruandeperioodil olid järgnevad:

Nimi

Nõukogu /
juhatus

Periood

Rita Valge

juhatuse liige

1.01.2019 – 31.12.2019

Jaanis Prii
Helle Kahm
Aivar Aru
Marju Niinemaa
Riina Uljas
Karin Närep
Andres Levald

nõukogu esimees
nõukogu liige
nõukogu liige
nõukogu liige
nõukogu liige
nõukogu liige
nõukogu liige

1.01.2019 – 31.12.2019
1.01.2019 – 31.12.2019
1.01.2019 – 31.12.2019
1.01.2019 – 31.12.2019
1.01.2019 – 31.12.2019
1.01.2019 – 23.09.2019
24.09.2019 – 31.12.2019

Summa
kokku
(EUR)
23 800, sh
puhkusetasu
1 977
1 050
1 680
1 680
1 040
1 680
1 233
447
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Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks
2020. aastaks on koostatud on detailne tegevuskava vastavalt muuseumi arengukavale. Muuseumi võtmetegevused on uue püsiekspositsiooni
ettevalmistamine, 2021.a. toimuva näituse ja rahvusvahelise konverentsi „Viikingid enne viikingeid – Salme laevmatused“ ettevalmistamine,
jätkub kogumis- ja publitseerimistegevus ja museaalide digiteerimine ja MuIS-i (muuseumide infosüsteem) sisestamine jm põhikirjalised
tegevused mahus, mida võimaldab sihtasutuse Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorrast (mis kehtestati seoses koroonaviiruse SARS-CoV-2
(COVID-19) puhangust) tingitud finantsolukord. 2020. aastal lõpeb EAS-i projekt „Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine II“.

Finantsseisund
Seisuga 31.12.2019 oli sihtasutuse bilansimaht 13 039 738 eurot.
Käibevara osakaal bilansis oli 2,5 % ja põhivarade osakaal 97,5 %.
Bilansimahust 0,28% moodustasid kohustused. Sihtasutuse netovara osakaal bilansis oli 99,7 %.

Tulemiaruanne
2019. aasta tegevustulude maht oli 1 930 470 eurot, sellest toetused
moodustasid kogu tegevustuludest 74,8%

1 444 558 eurot, mis

Sihtasutuse tulu majandustegevusest oli 485 552 eurot.
2019. aasta tegevuskulude maht oli 1 170 519 eurot, millest
- tööjõukulud 639 311 eurot
- majandamiskulud 371 571 eurot
- põhivara kulum 157 718 eurot
- muud kulud 1 919 eurot

2019. aasta majandustulemiks kujunes 760 270 eurot.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Lisa nr

254 806

314 602

2

Nõuded ja ettemaksed

40 282

42 068

3

Varud

36 484

41 309

331 572

397 979

67 608

69 783

6

Materiaalsed põhivarad

12 640 558

12 046 036

7

Kokku põhivarad

12 708 166

12 115 819

13 039 738

12 513 798

Võlad ja ettemaksed

36 498

270 828

Kokku lühiajalised kohustised

36 498

270 828

36 498

270 828

12 496 972

12 496 972

-254 002

-109 050

760 270

-144 952

13 003 240

12 242 970

13 039 738

12 513 798

Varad
Käibevarad
Raha

Kokku käibevarad
Põhivarad
Kinnisvarainvesteeringud

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

9

Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2019

2018

Lisa nr

1 444 558

658 892

13

485 552

346 556

14

360

0

1 930 470

1 005 448

Mitmesugused tegevuskulud

-371 571

-236 729

15

Tööjõukulud

-639 311

-561 026

16

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-157 718

-350 890

-1 919

-1 755

-1 170 519

-1 150 400

759 951

-144 952

319

0

760 270

-144 952

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

759 951

-144 952

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

157 718

350 890

Kasum (kahjum) põhivarade müügist

-360

0

Muud korrigeerimised

-790 956

-187 591

Kokku korrigeerimised

-633 598

163 299

1 612

-28 431

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-19 824

17 168

Kokku rahavood põhitegevusest

108 141

7 084

-860 238

-173 832

360

0

691 622

257 379

-168 256

83 547

319

0

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
müügist
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Muud laekumised finantseerimistegevusest

319

0

Kokku rahavood

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-59 796

90 631

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

314 602

223 971

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-59 796

90 631

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

254 806

314 602

9

Sihtasutus Saaremaa Muuseum

2019. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/ Osakapital
nimiväärtuses/ Reservkapital
31.12.2017

12 496 972

Aruandeaasta tulem
31.12.2018

12 496 972

Aruandeaasta tulem
31.12.2019

12 496 972

Akumuleeritud tulem

-109 050

12 387 922

-144 952

-144 952

-254 002

12 242 970

760 270

760 270

506 268

13 003 240
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Saaremaa Muuseum 2019. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) alusel , lähtudes
Raamatupidamise seaduses ja Rahandusministri määrusega kinnitatud Raamatupidamise Toimkonna juhendites toodud nõuetest
aastaaruandele.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud järgmistest arvestuse ja aruandluse põhimõtete osaks olevatest alusprintsiipidest:
majandusüksuse, jätkuvuse, arusaadavuse, olulisuse, järjepidevuse ja võrreldavuse, objektiivsuse, tulude ja kulude vastavuse,
konservatiivsuse, avalikustamise ning sisu ülimuslikkuse printsiipidest. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täismahus ja eurodes.

Raha
Bilansis kajastatakse kirjel raha kassades (pea-, linnuse- ja Aavikute Majamuuseumi kassa) olevat sularaha ja arvelduskonto jääki Riigikassas.
Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis-ja finantseerimistegevusest
tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse asutuse tavapärase põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu, samuti kõik
muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil
ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid
eraldi, arvestades teada olevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Ettemakse kajastatakse raamatupidamises esmalt vastava ettemaksesumma ülekandmisel. Ettemaksed tulevaste perioodide kulude eest
kajastatakse kuluna perioodis, mille eest ettemakse tehti.

Varud
Varudena kajastatakse Muuseumi poolt müügi eesmärgil soetatud või toodetud trükised, suveniirid jms, mida plaanitakse müüa mitme
aruandeaasta jooksul. Varude soetamisel kantakse nende soetamismaksumus kuludesse. Varude üle peetakse bilansivälist arvestust.
Varud võetakse arvele soetamishinnas bilansiväliste varudena ning saadetakse müüki saatelehtede alusel. Varude arvestust
peab majandusjuhataja laoprogrammis.
Arvestus ja aruandlus toimub igakuiselt materiaalselt vastutavate isikute (müügikohtade) lõikes vastavas registris, mis sisaldab
andmeid kaupade sortimendi, koguste, hindade ja liikumiste kuupäevade kohta.
Aastainventuuride alusel võetakse varud bilanssi kontole 108400 ”Ostetud kaubad müügiks” ja krediteetakse vastavaid kulukontosid. Iga
aasta lõpus korrigeeritakse kontot 108400 inventeerimistulemuste alusel.

Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte, mida ei kasutata oma põhitegevuses ja mille kasutajaks ei ole avaliku sektori
üksus.
Kinnisvarainvesteeringud on arvestatud soetusmaksumuse meetodil.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseteks põhivaradeks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 eurost
(ilma käibemaksuta). Maa võetakse arvele soetusmaksumuses olenemata maksumusest. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema
tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis tema jääkmaksumuses.
Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud
järgmised kasulikud eluead:
Maa
ei amortiseerita
hooned 2-5 % aastas;
rajatised 2,5-10 % aastas;
masinad ja seadmed 20 % aastas;
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inventar
10-20 % aastas;
arvutid ja tarvikud 20-30 % aastas;
transpordivahendid
20 % aastas
kinnisvara investeeringud 10 % aastas
Vara amortiseerimine lõpetatakse, kui vara on täielikult amortiseerunud või vara on lõplikult kasutusest eemaldatud.
Põhivarade arvelevõtmise alampiir

5000

Väheväärtuslik kuluinventar, mille soetamismaksumus on alates 100 eurost ilma käibemaksuta ja kasutusiga üle ühe aasta, peetakse
raamatupidamises arvestust bilansiväliselt liikide ja materiaalselt vastutavate isikute lõikes.

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimine on valitsuspoolne abi, mida teostatakse ettevõttele teatud ressursside üleandmise kaudu, ning mille saamiseks
peab ettevõtte tegevus vastama teatud kindlaks määratud kriteeriumidele.
Sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse Riigi raamatupidamise üldeeskirjast ja RTJ 12 toodud põhimõtetest. Varade soetamisel
võetakse sihtfinantseerimise abil saadud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses. Sihtfinantseerimist põhivarade soetamiseks
kajastatakse tuluna varade soetamise perioodil, aga kulud varade amortiseerumise perioodil.
Tegevustoetuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui raha on laekunud.

Tulud
Tulud on aruandeperioodi sissetulekud ilma käibemaksuta. Tegevustulud kajastatakse tekkepõhiselt.
Muuseumi tegevustuludeks on muuseumipiletite müük, suveniiride ja kirjanduse müük, ruumide renditulu, ürituste korraldamise tulu,
komisjonimüügiks toodud kaupade müügitulu jpm.

Kulud
Majandustehingute kajastamisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kantakse aruandeperioodi
kuludesse aruandeperioodi tulude saamiseks vajalikud kulud. Kulud kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.
Tööjõukuludena kajastatakse töövõtjatele tekkepõhiselt arvestatud töötasud, nimetatud tasudega maksustamisel võrdsustatud tasud ja
erisoodustused ning nendelt arvestatud maksud. Aruandeperioodil väljamaksmata tööjõuga seotud kulud kajastatakse kohustusena
töötajatele. Kasutamata puhkusepäevade ja väljamaksmata puhkusetasude kohustust hinnatakse üks kord aastas aruandeaasta lõpu seisuga
ning kajastatakse lõppenud aruandeperioodi kuluna.
Muud kulud on muud tegevuskulud, põhivara amortisatsioon ja allahindlus ning finantstulud ja -kulud. Muude tegevuskuludena on kajastatud:
1) maksu, lõivu ja trahvikulud;
2) kulud ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest;
3) muud tegevuskulud.
Põhivara kulumi ja allahindlusena kajastatakse materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon ning väärtuse langus.

Seotud osapooled
Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele.
Saaremaa Muuseum SA käsitleb seotud osapooltena:
- asutajaid (Kultuuriministeerium ja Kuressaare Linnavalitsus);
- tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;
- tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

3 318

3 535

Riigikassa arvelduskonto jääk

251 488

311 067

Kokku raha

254 806

314 602

Sularaha peakassas
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
8 509

8 509

8 509

8 509

30 524

30 524

895

895

895

895

354

354

354

354

40 282

40 282

31.12.2018
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
3 115

3 115

3 115

3 115

33 953

33 953

5 000

5 000

5 000

5 000

42 068

42 068

Lisa 4 Varud
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Müügiks ostetud kaubad

36 484

41 309

Kokku varud

36 484

41 309
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Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2019
Ettemaks
Käibemaks

31.12.2018

Maksuvõlg

Ettemaks

11 646

Maksuvõlg

33 953

Üksikisiku tulumaks

5 816

10 336

Erisoodustuse tulumaks

70

Sotsiaalmaks

11 776

18 072

Kohustuslik kogumispension

562

639

Töötuskindlustusmaksed

724

1 017

Ettemaksukonto jääk

18 878

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

30 524

18 878

33 953

30 134

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud
(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod
Kokku
Ehitised
31.12.2017
Soetusmaksumus

86 997

86 997

-15 039

-15 039

Jääkmaksumus

71 958

71 958

Amortisatsioonikulu

-2 175

-2 175

86 997

86 997

-17 214

-17 214

Jääkmaksumus

69 783

69 783

Amortisatsioonikulu

-2 175

-2 175

86 997

86 997

-19 389

-19 389

67 608

67 608

Akumuleeritud kulum

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu

2019

2018

224

411
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Lisa 7 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Maa

Ehitised
Transpordivahendid

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Muud
masinad
ja
seadmed

Masinad ja
seadmed

Muud
materiaalsed
põhivarad

Lõpetamata
projektid

31.12.2017
Soetusmaksumus

87 654

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

87 654

14 464 561

20 257

28 573

48 830

258 631

-2 626 304

-20 257

-26 448

-46 705

-194 514

11 838 257

0

2 125

2 125

64 117

Ostud ja parendused

209 818

Uute ehitiste ost,
uusehitus, parendused

209 818

141 807

-2 867 523

141 807

12 133 960

260 791

470 609
209 818

Muud ostud ja
parendused

260 791

Amortisatsioonikulu

15 001 483

-328 137

-2 125

-2 125

-18 453

260 791
-348 715

Ümberliigitamised

-209 818

-209 818

Ümberliigitamised
lõpetamata projektidest

-209 818

-209 818

192 780

15 262 274

31.12.2018
Soetusmaksumus

87 654

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

87 654

14 674 379

20 257

28 573

48 830

258 631

-2 954 441

-20 257

-28 573

-48 830

-212 967

11 719 938

0

0

0

45 664

Ostud ja parendused

912 655

Uute ehitiste ost,
uusehitus, parendused

912 655

-3 216 238

192 780

12 046 036

750 065

1 662 720
912 655

Muud ostud ja
parendused

750 065

Amortisatsioonikulu

-139 426

-16 116

750 065
-155 542

Ümberliigitamised

9 973

9 973

15 266

-937 895

-912 656

Ümberliigitamised
lõpetamata projektidest

9 973

9 973

15 266

-937 895

-912 656

4 950

15 997 281

31.12.2019
Soetusmaksumus

87 654

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

87 654

15 587 034

5 200

9 973

28 573

43 746

273 897

-3 093 867

-5 200

0

-28 573

-33 773

-229 083

12 493 167

0

9 973

0

9 973

44 814

-3 356 723

4 950

12 640 558

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

2019
Masinad ja seadmed
Transpordivahendid

2018

360
360
15
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Kokku

360

Vastavalt nõukogu koosoleku otsusele 09.09.2019, muudeti tagasiulatuvalt Kuressaare linnuse kindluse ja kindluse
vallide amortisatsiooninorme, mille tulemusel vähenes amortisatsioon 2019 aastal nimetatud varadelt võrrelduna 2018 aastal arvestatud
amortisatsiooniga ca 192,5 tuhat eurot.

Lisa 8 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

2019

2018

4 782

3 894

31.12.2019

31.12.2018

4 782

4 782

13 148

22 712

Kasutusrendikulu

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

12 kuu jooksul
1-5 aasta jooksul

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

8 374

8 374

Võlad töövõtjatele

7 246

7 246

18 878

18 878

2 000

2 000

2 000

2 000

36 498

36 498

Maksuvõlad
Saadud ettemaksed
Muud saadud ettemaksed
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2018
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
120 814

120 814

4 541

4 541

30 134

30 134

115 339

115 339

Tulevaste perioodide tulud

115 339

115 339

Kokku võlad ja ettemaksed

270 828

270 828

Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Saadud ettemaksed
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Lisa 10 Võlad tarnijatele
(eurodes)

Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest
Võlad tarnijatele põhivara eest
Kokku võlad tarnijatele

31.12.2019

31.12.2018

8 374

10 642

0

110 172

8 374

120 814

31.12.2019

31.12.2018

543

146

6 553

4 340

150

55

7 246

4 541

Lisa 11 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Töötasude kohustis
Puhkusetasude kohustis
Võlad majanduskulude eest
Kokku võlad töövõtjatele

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses
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31.12.2018
Nõuded

Laekunud

Kajastatud
tulemiaruandes

Tagasi
makstud

Kohustised

31.12.2019
Kohustised

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks
Kultuuriministeerium keskküttesüsteemi
renoveerimiseks

86 308

Rahandusministeerium RTK

18 026

Põllimajandusministeerium
- LEADER (Mihkli)

Rahandusministeerium
SFOS
Kokku
sihtfinantseerimine
põhivarade
soetamiseks

104 334

86 308

133 895

151 921

44 816

44 816

507 911

507 911

686 622

790 956

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kultuuriministeerium - IT

4 830

Kultuuriministeerium lossi katus

6 175

Kultuuriministeerium
Saaremaa Vallavalitsus

5 000

4 830
1 659

4 516

601 996

599 996

33 643

33 643

Eesti Töötukassa

3 826

3 826

Annetused

1 108

1 108

SA Hiiumaa Muuseumid

1 323

1 323

Eesti Kultuurkapital

4 360

4 360

2 000

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

5 000

11 005

646 256

1 659

653 602

2 000

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

5 000

115 339

1 332 878

1 659

1 444 558

2 000

Lisa 13 Annetused ja toetused
(eurodes)

2019

2018

34 681

9 037

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

790 956

187 590

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused

618 921

462 265

1 444 558

658 892

2019

2018

Rahaline annetus

1 444 558

658 892

Kokku annetused ja toetused

1 444 558

658 892

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Kokku annetused ja toetused

Rahalised ja mitterahalised annetused
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Lisa 14 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2019

2018

473 290

336 462

9% Muuseumide ja näituste tasulised teenused

6 979

3 852

0% Muuseumide ja näituste tasulised teenused

1 524

1 052

Muud kultuuri- ja kunstiasutuste tulud

3 536

4 297

0

482

223

411

485 552

346 556

20% Muuseumide ja näituste tasulised teenused

Tulud vahendusest
Tulu kinnisvarainvesteeringutelt
Kokku tulu ettevõtlusest

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2019

2018

49 762

47 830

Elektrienergia

21 032

20 802

Soojusenergia

26 508

24 635

2 222

2 393

Veevarustusteenused

3 024

2 332

Lähetuskulud

3 378

5 414

Koolituskulud

1 979

1 605

22 445

24 910

129 138

34 450

Sõidukite ülalpidamiskulud va kütus

8 499

5 299

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

7 824

9 941

Inventari majandamiskulud

6 122

6 567

Teavikute ja kunstiesemete majandamiskulud

1 606

1 455

Kommunikatsiooni- kultuuri- ja vaba aja kulud

133 825

93 146

3 116

3 129

38

0

Meditsiinikulud

449

0

Uurimis- ja arendustööd

182

0

Muud

184

651

371 571

236 729

Energia

Kütus

Administreerimiskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

Eri- ja vormiriietus
Toiduained- ja toitlustusteenus

Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 16 Tööjõukulud
(eurodes)

2019

2018

Palgakulu

486 070

426 631

Sotsiaalmaksud

153 241

134 395

Kokku tööjõukulud

639 311

561 026

34

37

2019

2018

32 610

32 557

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 17 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

Raamatupidamise aastaaruandes avalikustatakse tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja olulised soodustused. Muude seotud
osapooltega tehtud tehingute osas avalikustatakse raamatupidamise aastaaruannetes informatsioon nende tehingute kohta, mis ei vasta
õigusaktidele või sihtasutuse Saaremaa Muuseum sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele, tulenevalt Avaliku
sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendist (§49 Primm 1).
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Lisa 18 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020. esimese kvartali lõpus leidis ametliku kinnituse asjaolu, et Hiinas, Wuhani linnast 2019. aasta detsembris alguse saanud koroonaviiruse
SARS-CoV-2 (COVID-19) puhang on jõudnud ka Eestisse põhjustades kahjusid, mis avaldavad mõju kogu majandusele.
12.03.2020 korraldusega kuulutas Eesti Vabariigi Valitsus kogu riigis välja eriolukorra Hädaolukorra Seaduse § 20 tähenduses
nakkushaiguse levikust põhjustatud hädaolukorra lahendamiseks. Sisuliselt samaaegselt jõustusid ka teistes riikides koroonaviiruse
levimisega seotud piirangud, mis tõid kaasa majanduse arengu olulise aeglustamise nii Eestis kui ka tervikuna maailmas.
Antud hetkel on võimatu ennustada, kuidas muutub ja areneb olukord tulevikus, mis tekitab märkimisväärset ebakindlust majandusarengu
perspektiivide suhtes.
SA Saaremaa Muuseum sulges 12.03.2020 kell 14.00 peamuuseumi (Kuressaare konvendihoones asuva ekspositsiooni), samuti on
suletud filiaalid Aavikute majamuuseum ja Mihkli Talumuuseum. Ära on jäänud kõik planeeritud sündmused ning ära öeldi kõik ekskursioonid.
Seega alates 13.03.20 seiskus muuseumi majandustegevus.
Tulenevalt sellest on sihtasutuse juhatus rakendanud majandustegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks järgmisi meetmeid:
*Osade tegevuse ajutine peatamine ja osade tegevuste edasi lükkamine eesmärgiga minimeerida püsi- ja erakorralistest kuludest tingitud kahju.
Oleme koostanud kaks kriisieelarvet, kus me oleme lähtunud järgmisest:
1) Kriisieelarve 2020 (1) koostamisel on lähtutud põhimõttest, et perioodil 13.03.20 -30.06.20 omatulu ei teeni ja 1. juulist suudame täita omatulu
30% varasemast prognoosist ning suvel töötame nn talvise hooaja lahtiolekuaegadega, s.t. et muuseum on avatud 5 päeva. Muuseumi
piletimüük jääb poodi ning 2-päevaseid töötajaid ei palka.
2) Kriisieelarve 2020 (2) koostamisel on lähtutud põhimõttest, et täidame omatulu maist augustini 30% prognoositust ning alates
septembrist 50% ning muuseum on avatud 7 päeva nädalas.
*Koristusteenuse osaline peatamine.
*Kütte maha keeramine seal, kus see võimalik on.
*Vajadusel töötajate tööaja vähendamine ja palga vähendamine, koondamine, hooajaliste töötajate mitte palkamine;
*Klientide või tarnijate kaotusest tekkinud kahjud;
*Võimalikud ebatõenäoliselt laekuvad nõuded;
*Palgatoetuse taotlemine Eesti Töötukassast (aprill-mai), kuna sissetulekud on vähenenud 30% ja 30% töötajatest ei ole anda tööd.
*Koostöö ministeeriumiga omatulu vähenemise kompenseerimiseks.
2019 majandusaasta aruande koostamise hetkel on veel on ebaselge, mis vormis riiklikud abimeetmed (nt töötasutoetused, saamata
jäänud omatulu kompenseerimine, muuseumidele, riiklike maksude edasilükkamine või nende ajatamine pikema perioodile jne)
rakenduvad, kuid tõhusate riigipoolsete meetmete korral taotleb sihtasutus meetmetest johtuvat riigipoolset abi vähendamaks viiruse
levikust tingitud majanduskahju sihtasutusele.
Sihtasutuse juhatus monitoorib järjepidevalt majanduse arengu olukorda, kuid hetkeseisu kaalutluse tulemusena hindab, et sihtasutuse
majandustegevus jätkub ja/või suudab majandustegevuse taastada, millest tulenevalt tagada sihtasutus jätkusuutlikkus pikemas
perspektiivis. Nimetatud hinnang põhineb raamatupidamise aastaaruande allkirjastamisel kättesaadaval teabel, mistõttu edasiste sündmuste
mõju sihtasutus tegevusele võib tulevikus märkimisväärselt erineda juhtkonna hinnangust.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.04.2020
Sihtasutus Saaremaa Muuseum (registrikood: 90013957) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

RITA VALGE

Juhatuse liige

08.04.2020

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Saaremaa Muuseum nõukogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Sihtasutus Saaremaa Muuseum (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2019 ning tulemiaruannet, rahavoogude aruannet
ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2019 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas
„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti)
(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on
piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Asjaolu rõhutamine
Juhime tähelepanu raamatupidamise aastaaruande lisale nr 18 „Sündmused pärast aruandekuupäeva“, milles ettevõtte juhtkond kirjeldab 12.03.2020 Eesti Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud eriolukorra ja ka rahvusvaheliselt kehtestatud koroonaviiruse levikust tulenevate piirangute mõju majanduskeskkonnale, ettevõtte tegevusele, finantsseisundile, on toonud
välja esmased meetmed ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks. Juhtkond on veendunud, et eriolukorra lõppedes suudab ettevõte majandustegevuse taastada ning tagada
jätkusuutlikkuse pikemas perspektiivis. Antud asjaolule standardikohane tähelepanu juhtimine ei ole meie arvamuse modifitseerimine.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise
aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru
anda.
Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond
peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse
jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada
või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.
Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja
vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui
võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:
- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks
nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on
suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte
sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist
ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib
oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on
ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused
võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks
olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis
tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
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