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Tegevusaruanne

Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum 

 

Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registreeriti 4. jaanuaril 2011 ja see on  meie esimene aastaaruanne. Mittetulundusühingu 

eesmärgiks on eraõigusliku muuseumina kavandatava Eesti Jalgrattamuuseumi loomine ja haldamine, mis hakkaks kajastama jalgratta kui 

liiklus-, lõbusõidu- ja spordivahendi ajalugu Eestis läbi aegade kuni tänase päevani. Nimetatud muuseumi üheks oluliseks koostisosaks − lisaks 

füüsilise muuseumi rajamisele − on virtuaalmuuseumi loomine, mis võimaldaks Eesti jalgratta-ajaloo ja unikaalsete ajalooväärtust omavate 

jalgratastega tutvuda põgusalt kõigil soovijail üle veebikeskkonna. 

Mittetulundusühingul on viis liiget ja seda juhib kaheliikmeline juhatus. 

 

Liikmete varasem tegevus 

 

Kuigi Eesti Jalgrattamuuseum on mittetulundusühinguna suhteliselt noor moodustis, on selle asutajaliikmed tegelenud jalgratta-ajaloo 

uurumisega ja unikaalsete jalgrataste kogumise ja restaureerimisega tõsiselt juba pikki aastaid. Ühingu liikmete erakogudes on hetkel kokku üle 

600 ajalooväärtusliku jalgratta, mis teeb sellest Põhja-Euroopa ühe suurema kollektsiooni. Ühingu liikmed on vanaaegseid jalgrattaid kogunud ja 

restaureerinud üle 25 aasta. Ajalooväärtuslike jalgratastega on osaletud arvukatel vanasõidukite paraadidel ja näitustel üle kogu Eesti alates 

1999. aastast. Suur osa neid üritusi on toimunud vanatehnikalubi Unic-Moto egiidi all. 

 

Mitmed ühingu liikmed kuuluvad seltsingu staatuses olevasse Türi Vanajalgratta Seltsi, kes korraldas aastail 2008-10 Türil galeriis Ultra kolm 

mahukat näitust. Neist viimane näitus toimus 2010.a. kevadel ja oli pühendatud Eesti jalgrattatööstusele enne 1940ndaid aastaid. Eesti meedias 

sai see näitus laia vastukaja osaliseks.  

 

Ühingu liikme Valdo Prausti ajaloolised jalgrattad on olnud 2005-07 väljas rändnäitusel Eesti Mootorrattamuuseumis  ja  50 paremini 

restaureeritud ja huvitavamat jalgratast tema erakogust asuvad praegu Palmse mõis-muuseumis avatud ajutisel näitusel.  Paremik Valdo Prausti 

vanajalgrataste erakogust on vaadatav ka vastavateemalisest galeriist Facebookis.  

 

Ühingu liikmed osalesid ajalooväärtuslike jalgratastega ka 2010. aasta augustis Järva-Jaanis korraldatud üritusel  „Ehitatud Eestis“ 

 

Aasta 2011 - mittetulundusühingu esimene tegevusaasta 

 

2011. aasta kevadel korraldas mittetulundusühing koostöös Türi Vanaratta Seltsi ja MTÜ Lõuna-Järvamaa Arendusühinguga Türil vanade 

mootorrataste näituse.  

 

Juulis osalesime liikmete ja suure toetajaskonnaga Paide Welopargi avamisel jalgrattaparaadil. Kokku oli väljas umbes 30 vanaaegset ratast. 

 

Augustis avasime Väätsa mõisas väikese vanajalgrattanäituse.Näitusel on välja pandud 12 ajaloolist jalgratast 1910-40ndatest aastatest, mis 

moodustavad väikese läbilõike nendest, mis kunagi on Eesti teedel liikunud. Väljapanek on ilmestatud samuti mitmete fotode, tollaste 

reklaamide, dokumentide ja muuga. 

 

Taasiseseisvumispäeval korraldasime väikese kostümeeritud rattapikniku Türi tehisjärve ääres. Piknikule eelnes jalgratta-ajalugu tutvustav loeng 

ja vanade piltide vaatamine Türi kultuurimajas. 

 

Ühtlasi alustasime 2011. aastal virtuaalmuuseumi loomisega. Taotlesime selle I etapi loomiseks raha PRIA  Leader programmist ja saime 

projektile positiivse rahastusotsuse. 2011. aastal oleme teinud eeltöid projekti elluviimiseks: planeerinud keskkonna struktuuri ja digiteerinud 

materjale.  

 

Mittetulundusühingu liikmed on jätkuvalt kogunud ja restaureerinud vanu jalgrattaid ja ratastega seotud tarvikuid ja materjale. Aktiivselt on 

osaletud mitmesugustel erinevatel vanatehnikaüritustel. Liikmed on osalenud erinevatel MTÜ-dele mõeldud koolitustel (MTÜ-baaskoolitus, 

juhtide arenguprogramm, kaasamiskoolitus). 

 

Oleme pidanud läbirääkimisi muuseumile ruumide leidmiseks, aga seni ei ole need rahuldavaid tulemusi andnud. 

 

Edaspidine tegevus 

 

Jätkame otsinguid sobivate ruumide leidmiseks, et koondada vanaratta-alane teave ja eksponaadid ühte kohta avalikkusele vaatamiseks. 

Ühtlasi tahame muuseumist tekitada kõikide vanaratta-huviliste kooskäimiskoha. 

 

Töötame edasi virtuaalmuuseumi projektiga ja 2012. aastal loodame muuseumi keskkonna põhiosa toimima saada ja aasta lõpuks teha 

avalikkusele kättesaadavaks. Edaspidi täiendame seda jooksvalt materjalidega ja jätkuprojekti näol on kindlasti plaanis läbi viia 

virtuaalmuuseumi keskkonna edasine arendamine. Seesugused arendustööd on vaadeldavad virtuaalmuuseumi teise etapina ja hõlmavad 

esitatavate materjalide dünaamilist esitust, nende automaatset haldamist ning võimalikke atraktiivseid lisafunktsioone. 
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2012. aasta suvel plaanime kindlasti ka mõnda väliüritust, kus näeb vanu rattaid sõitmas. Jätkuvalt on üleval näitused Väätsal ja Palmses. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2011 04.01.2011

Varad   

Käibevara   

Raha 1 404 0

Nõuded ja ettemaksed 4 190 0

Kokku käibevara 5 594 0

Kokku varad 5 594 0

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 4 190 0

Kokku lühiajalised kohustused 4 190 0

Kokku kohustused 4 190 0

Netovara   

Aruandeaasta tulem 1 404 0

Kokku netovara 1 404 0

Kokku kohustused ja netovara 5 594 0
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 04.01.2011 -

31.12.2011

04.01.2011 -

04.01.2011

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 50 0

Tulu ettevõtlusest 2 888 0

Kokku tulud 2 938 0

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -1 535 0

Kokku kulud -1 535 0

Põhitegevuse tulem 1 403 0

Finantstulud ja -kulud 1 0

Aruandeaasta tulem 1 404 0
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 04.01.2011 -

31.12.2011

04.01.2011 -

04.01.2011

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 50 0

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 2 888 0

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -1 535 0

Laekunud intressid 1 0

Kokku rahavood põhitegevusest 1 404 0

 

Kokku rahavood 1 404 0

 

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 404 0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 404 0
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Reservid Akumuleeritud tulem

04.01.2011 0  0 0

Korrigeeritud saldo 04.01.2011 0   0

04.01.2011 0  0 0

Korrigeeritud saldo 04.01.2011 0 0 0 0

Aruandeaasta tulem  0 1 404 1 404

31.12.2011 0 0 1 404 1 404
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum on koostanud 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti Vabariigi

hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida

täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki. Sularahaga arveldusi 2011. aastal ei toimunud.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuetes kajastatakse ka määratud toetusi ja annetusi, mis ei ole veel bilansipäevaks laekunud.

MTÜ liikmetelt saadavaid sisseastumis- ja liikmemakse ei kajastata nõuetes, vaid kantakse tuludesse nende laekumismomendil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 1000 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad

maksud) 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. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse

igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Immateriaalset vara (arenguväljaminekud, patendid, litsentsid, kaubamärgid, tarkvara) kajastatakse bilansis siis, kui vara on ettevõtte

poolt kontrollitav, tema kasutamisest saadakse tulevikus kasu ning vara soetusmaksumus on usaldusväärselt mõõdetav. Omandatud

immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud

kulutustest. Arvele võtmise järel kajastatakse immateriaalset vara selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja

võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

Määratud kasuliku elueaga immateriaalset vara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes vara eeldatavast kasulikust elueast.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

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.

Annetused ja toetused

Mittesihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse

perioodi, mille eest need on tasutud).

Sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi (sh mitterahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud

sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks

annetused ja toetused on mõeldud)

Annetusi ja toetusi, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali ei kajastata tuluna tulude ja kulude

aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise äripoole olulistele otsustele.

Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum käsitleb seotud osapooltena juhatuse liikmeid ja nende lähisugulasi.
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Tulud

Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ja mittesihtotstarbelisi annetusi ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel. Juhul

kui tasu laekumine on ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel või hiljem (juhul kui tegemist on ettemaksega

järgmiste perioodide eest).

Sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi (sh mitterahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise

arvestuse põhimõtetest (s.o kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused

on mõeldud)

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2011 04.01.2011

Arvelduskontod 1 404 0

Arvelduskonto Swedpank 1 404 0

Kokku raha 1 404 0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2011

Muud nõuded 4 190

Laekumata annetused ja toetused 4 190

Kokku nõuded ja ettemaksed 4 190

Real "Laekumata annetused ja toetused" on näidatud PRIA käskkirjaga nr 13-6/877 10.05.2011 määratud toetus Virtuaalmuuseumi I

etapi loomiseks

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Brutomeetod

 04.01.2011 Saadud Tulu/amortisatsioon 04.01.2011

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
0 0 0 0

 

 04.01.2011 Saadud Tulu/amortisatsioon 31.12.2011

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Virtuaalmuuseumi I etapp 0 4 190 0 4 190

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks  4 190  4 190

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
0 4 190 0 4 190

Toetus Virtuaalmuuseumi I etapi loomiseks on määratud PRIA käskkirjaga nr 13-6/877 10.05.2011 Leader meetme raames.
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Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 04.01.2011 -

31.12.2011

04.01.2011 -

04.01.2011

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 50 0

Kokku liikmetelt saadud tasud 50 0

2011. aastal oli MTÜ-s 5 liiget. Liikmemaksu suuruseks määrati 10 eurot ja kõik liikmed tasusid selle.

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 04.01.2011 -

31.12.2011

04.01.2011 -

04.01.2011

Näituse korraldamine 2 888 0

Kokku tulu ettevõtlusest 2 888 0

Rida "Näituse korraldamine" sisaldab Lõuna-Järvamaa Arendusühingu tellimusel korraldatud vanade mootorrataste näitust Türil;

kajastatud brutomeetodil.

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 04.01.2011 -

31.12.2011

Koolituskulud 8

Näituste korraldamine 1 526

Muud 1

Kokku mitmesugused tegevuskulud 1 535

Real "Näituste korraldamine" on kajastatud Türi vanamootorrattanäituse ja Väätsa mõisa jalgrattanäituse korraldamiskulud.

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

2011. aastal Mittetulundusühingus tööjõukulud puudusid.
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Lisa 9 Finantstulud ja -kulud
(eurodes)

 04.01.2011 -

31.12.2011

04.01.2011 -

04.01.2011

Intressitulud 1 0

Intressitulu hoiustelt 1 0

Kokku finantstulud ja -kulud 1 0

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2011 04.01.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 5 5

Juhatuse liikmetele hüvitati näituse korraldamise kulud vastavalt nende poolt esitatud kuluaruannetele, mis kinnitati üldkoosoleku poolt.



Aruande digitaalallkirjad
Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum (registrikood: 80321126) 04.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust

on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

VALDO PRAUST Juhatuse liige 10.06.2012

MARGUS TIITSMAA Juhatuse liige 26.06.2012



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muuseumide tegevus 91021 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5143262

E-posti aadress valdo.praust@gmail.com


