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MTÜ Generaadio

2016. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
2016. aasta oli Generaadios aktiivne. Lisandus palju uusi saateid, aga kahjuks lahkus ka hulk suure kuulajaskonnaga saateid. Heaks
hüppelauaks oli Generaadio filimisaatele “Kinovärgiga manadariin”, mis alates 2016 sügishooajast kõlab Raadio 2 eetris. Isiklikel põhjustel
lõpetas tegutsemise ka spordisaade “Barankad”. Lõpetasid reisisaade “Sädelev maailm”, kuna saatejuht kolis välismaale; filosoofiasaade
“Polüloog”, “Mitte-naiste saade” ja “Estofiilia”, kuna saatejuhtidel ei olnud enam aega ega motivatsiooni vabatahtliku tööga tegeleda.
Positiivne on see, et kuue lõpetanud saate asemele lisandus aasta jooksul viisteist uut. Reedeõhtune tantsumuusika saade “Levitatsioon”
tegi Generaadio ukse lahti Tartu DJ-dele, kes saavad meie eetris tutvustada enda muusikaeelistusi. “Levitatsiooni” eetrisse on enda muusikat
ja miksteipe saatnud paljud eesti DJ-d ja produtsendid. Tänasel päeval neist kuulsaim on Tartust pärit Inztance, kes resideerub Londonis.
Sügisel, pärast reklaamikampaaniat, liitus Generaadioga veel viis DJd: Kristi Steel saatega “Steeldime”, Medioak saatega “Muusikarännakud”,
Myrone saatega “Beets by Myrone”, Ott Kitt saatega “Tehnosõlm” ja Mütt saatega “Kontroll”. Tänu sellele on tantsumuusikasõprade huvi
Generaadio vastu märgatavalt kasvanud. Muusikasaadetest alustasid aastal 2016 veel “Trauma Auricular” ja “Pasunaga Pasunasse”.
“Trauma Auricular” on ekstreempunki ja -metalit kajastav saade. “Pasunaga Pasunasse” on ska-muusika saade, mida juhib kolmkümmend
aastat Eesti rahvusringhäälingus töötanud Ago Gaškov. Lisaks sellele jätkavad tegutsemist “Kaks Kaptenit”, mis tutvustab erinevaid
artiste ja albumeid ja “Fonoteek”, mis keskendub rohkem uuele altrenatiivmuusikale. Jutusaadete osas käivitasime saate “Genklubis”,
mis keskendub Genialistide klubi külastavate muusikute intervjueerimisele. Eetrisse läks ka putukateteemaline saade “Koi ja Täi”, kus
saatejuht ja putukahuviline Triinu Einberg jagab kuulajatega oma teadmisi putukamaailmast. Enda autorisaadet “M kuubis” alustas muusik
ja maailmarändur Liisa Tulvik, kes jagab kogemusi muusikuna Euroopas rändamisest. Ka liitus Generaadio kollektiiviga ökoaktivist Maryliis
Teinfeldt, kes teeb saadet “Meelepakend”, kus ta räägib veganlusest ja keskkonnakaitsest. Aasta jooksul kõige rohkem kõlapinda saanud
uus saade on poliitikasaade “Olukorrast Konnatiigis”, mis kajastab sündmusi Tartu linnas ja Eestis. Välispoliitikasaate eest hoolitseb
Generaadios Rahvusvaheliste Suhete Ringi saade “Ringjoon”. Jutusaadetest jätkavad huumorimaigulised “Provintsi Punk”, “Tõe Monopol”
ja “Külapood”. Kõikide saadetega on võimalik tutvuda siin: http://generaadio.ee/saated/ 2016. aasta lõpus sai Generaadiol valmis kaua
oodatud applikatsioon Android operatsioonisüsteemile. Sellega on võimalik tutvuda siin: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.generaadio.tafka.generaadio&hl=en /Vastus Piret Tamme märkusele/ Siiani oleme töötundide mahu jaganud ära saatejuhtide ja
juhatuse liikmete vahel, kuid oleme jõudnud olukorrani, kus me suudame küll raadiot efektiivselt töös hoida, kuid mitte tegeleda vajaliku
edasiarenemisega. Vabatahtlike aeg ja energia kulub pigem argitegevustele kui tulevikule mõtlemisele. Soovime Generaadio muuta
professionaalsemaks ja iseseisvamaks organisatsiooniks ning selleni jõudmiseks on vaja tegeleda sponsorite otsimise, analüüsida ja võtta
kasutusele uusi turundusmeetmeid, laieneda nii saadete arvu kui kuulajate näol, tegeleda kodulehekülje arendamise ja kuulajate vajaduste
väljaselgitamisega. Probleemi lahenduseks plaanimegi võtta tööle inimese, kes tegeleks igapäevaselt lihtsate kuid ometi vajalike ülesannetega
raadio töös hoidmisel, kelle jaoks otsime rahastust erinevatest kanalitest. Üheks neist võib kujuneda Küsk kuid otsime ka muid võimalusi.
Kolme tegutsemisaasta jooksul on Generaadio tegijatel kujunenud mitmeid harjumusi, kinnitunud on käitumismustrid. Uuel hooajal soovime
need üle vaadata, hinnata nende efektiivsust ning vajadusel viia sisse vastavad muudatused. Generaadio meediaplaan koosneb kahest
olulisest osast: 1. Kommunikatsioon raadio kuulajaskonnaga: selgitada välja raadiohuviliste ootused ja soovid, keskmise raadiokuulaja
harjumused, info liikumistrajektoorid. Korraldada küsitlusi ning muuta tagasiside andmine loomulikumaks ja lihtsamaks. Korraldada erinevaid
üritusi, et kuulajatega kohtuda ja silmast silma suhelda. 2. Olenevalt vastukajast, viia läbi Generaadio kodulehe uuenduskuur ning vajadusel
muuta seniseid Facebooki jt sotsiaalmeediakanalite kasutamist info paremaks edastamiseks. Viia Generaadio reklaam tänavatele plakatite,
lendlehtede jm kaudu, et jõuda uute kuulajateni. Korraldada erinevaid Generaadio saateid reklaamivaid üritusi.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

14

12

Nõuded ja ettemaksed

338

302

Kokku käibevarad

352

314

Materiaalsed põhivarad

156

224

Kokku põhivarad

156

224

508

538

Võlad ja ettemaksed

1 380

752

Kokku lühiajalised kohustised

1 380

752

1 380

752

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

-214

100

Aruandeaasta tulem

-658

-314

Kokku netovara

-872

-214

508

538

Varad
Käibevarad
Raha

Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

416

364

1 322

1 300

150

1 402

Muud tulud

1 375

56

Kokku tulud

3 263

3 122

-879

-3 381

-2 553

0

-421

0

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-68

-56

-3 921

-3 437

-658

-315

0

1

-658

-314
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

-658

-315

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

68

56

Kokku korrigeerimised

68

56

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-36

-299

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

628

625

Laekunud intressid

0

1

Kokku rahavood põhitegevusest

2

68

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

0

-175

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

-175

2

-107

12

119

2

-107

14

12

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

100

100

Aruandeaasta tulem

-314

-314

31.12.2015

-214

-214

Aruandeaasta tulem

-658

-658

31.12.2016

-872

-872
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Generaadio MTÜ 2016. majandusaasta aruanne on koostatud järgides Eesti head raamatupidamistava ning Eesti Vabariigi seadusandlust.
Raha
Rahana on arvestatud sularaha kassas ja arvelduskontol.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

100

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Masinad ja seadmed

5 aastat

Muu materiaalne põhivara

5 aastat

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

2016

2015

Palgakulu

314

0

Sotsiaalmaksud

104

0

3

0

421

0

1

0

31.12.2016

31.12.2015

23

25

Muud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2016
Nõuded
Asutajad ja liikmed

2016
Asutajad ja liikmed

31.12.2015

Kohustised
165

Ostud

Nõuded

1 207

Kohustised
299

408

Saadud laenud
18

890
8

MTÜ Generaadio

2015

2016. a. majandusaasta aruanne

Ostud

Saadud laenud

Asutajad ja liikmed
Tegev- ja kõrgema
juhtkonna ning olulise
osalusega eraisikust
omanike lähedased
pereliikmed ning nende
valitseva või olulise mõju
all olevad ettevõtjad

292

175
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.04.2018
MTÜ Generaadio (registrikood: 80368607) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

RAIK SÕSTER

Juhatuse liige

18.04.2018

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Raadioringhääling

60101

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

info@generaadio.ee

Veebilehe aadress

www.generaadio.ee

