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Täna …. 
Päeva esimesel poolel:

• Räägime arengustrateegia koostamisel 
eelarve ja finantsjuhtimise osa

• Vaatame MTÜ näitel ühte eelarve 
tegemise strateegiattegemise strateegiat

• Räägime ja arutleme liikmemaksude ja 
muude tulude teemadel

• Vaatame kuidas strateegiliste arenduste 
eelarve sünnib



Finantsvajaduse sünd: arengukava

• Kandev idee:
– Missioon
– Visioon

• Valdkonna trendid, keskkond
– Ka Eestist väljas, suhted teiste liitudega

• Sihtgrupid• Sihtgrupid
– Liikmete ootuste kirjeldus
– Seotud osapooled ja nende ootused

• Organisatsioon ja ressursid
• Pika-ajalised eesmärgid, prioriteedid

– Ka investeeringute vajadus
• ... Lühiajaline tegevuskava / vajadusel /



Finantsjuhtimine / -vajadus

• Mudelid 
– Üldjuhul mittetulundusühingutes (püsi-) 

kulu katmise põhised

– Vajalik on mõista kulustruktuuri– Vajalik on mõista kulustruktuuri
• Püsi / üldkulud

• Projektipõhised 

– Sihtotstarbelised tulud ja kulud



Eelarve mudeli näide



JCI Estonia 2005 eelarve (eraldi lehed)

Põhimõtted:
• Juhtimis- ja üldhalduskulud peab saama 

kaetud liikmemaksudest
• Jooksvad projektid peavad end ise ära 

tasumatasuma
• Sihtotstarbelistel tuludel ja kuludel peab 

olema selge eraldatus
• Olulised arenguprojektid eelarves
• “Rasva” tuleb koguda headel aegadel



JCI Estonia 2005 eelarve
• Olulised plokid

– Tulud liikmemaksudest
– Liikmelisuse kulud
– Juhtimiskulud
– Üldkulud– Üldkulud
– Sihtotstarbeline tulu ja kulu
– Projektide tulu ja kulu 
– Intressi tulu / kulu 
– Stabilisatsioonifond
– Muud eesmärgid ja projektid



Tulud.

Liikmemaks ja  muud tuludLiikmemaks ja  muud tulud



Liikmemaksu osa eelarvest

• Üldpilt:
– Eelarvest liikmemaksud üldiselt 45-100%

– Paar erandit (16-18%)

– Keskmine 60-70%– Keskmine 60-70%

• Eelarve suuruse erinevused 
– 1,1 .... 7,8 miljonit krooni

– Ca pooled alla 2 miljoni EEK



Liikmemaksu mudelid
• Käibest olenev (aasta või kvartaalne)
• Käibest olenev min & max summadega
• Fikseeritud summa + käibest olenev
• Käibe ja brutopalga suhe
• Ühesuurune maks kõigile• Ühesuurune maks kõigile
• Baastasu + mingi mõõdikuga lisamaks
• Ettevõtte töötajate arv
• Täisliikmel käibest olenev, assotsieerunul 

fikseeritud maks



Laekumine vs kulud

• Kuidas juhtida oma finantse kui tulupool ei 
täitu?
– Kas on võimalik laenu saada?

– Ettemaksud projektidele?– Ettemaksud projektidele?

– Muud finantseerimisallikad?

• Meie kogemused ... 



Strateegiliste / arendus-eesmärkide 
täitmise eelarvestus

• Töömaht: arvutused / pakkumised
– Kas ise teha?

– Osta sisse?

• Marketingi / kommunikatsiooni kulud• Marketingi / kommunikatsiooni kulud

• Reisi- / transpordikulud

• Muud kulud

• Ajakava – millal väljaminekud toimuvad



Kokkuvõte
• Eelarve on põhiline finantsjuhtimise 

tööriist – pigem kuu baasil skeem;
• Ideaalset mudelit ja/või suurust 

liikmemaksule on raske leida;
• Liikmelisuse väärtustamine (ka läbi • Liikmelisuse väärtustamine (ka läbi 

liikmemaksu suuruse) on hädavajalik;
• Projektirahade kaasamiseks on vaja 

omavahendite reservi;
• Arendada ja kokku hoida korraga ei saa.
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