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Tegevusaruanne
Tegevusaruanne
Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum
Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registreeriti 4. jaanuaril 2011. Käesolev on meie teine 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.

2012. aasta peamised tegevused
2012. aasta ühe mahukama tegevusena jätkasime 2011. aastal alustatud virtuaalmuuseumi loomist, mis sai 2011. aastal PRIA Leader
programmist projektile positiivse rahastusotsuse. Selle käigus valmis osa virtuaalkeskkonnast, samuti sai selle tarbeks koostatud arvukalt tekste,
pildistatud hulganisti ajaloolisi rattaid ning skaneeritud palju materjale. Projekt (virtuaalmuuseumi esimene etapp) lõpeb 2013. aasta kevadel.
2012. aastal jätkas mittetulundusühing ka varasemaid tegevusi jalgratta ajaloo propageerimisel ning temaatiliste ürituste korraldamisel ja
osalemisel. Avalikkusele suunatud konkreetsetest üritustest võiks mainida järgmisi:
•

Mais-juunis 2012 korraldasime koostöös Türi Vanaratta Seltsiga Türil vanade mootorrataste näituse.

•

21. juulil 2012 korraldasime Tartu Hansapäevade raames väikese vanajalgrattanäituse.

•

4. augustil 2012 osalesime Kuimetsas, Eesti NSV motokrossimeistrite kokkutulekul väikese vanarattanäitusega.

•

11. augustil 2012 korraldasime Järvamaal mitmeid Paide ja Türi ümbruse mõisaid hõlmava stiilisõidu.

•

8. septembril 2012 osalesime väikese vanajalgrattanäitusega Tartus Eesti esimese mootorratta juubeliüritusel "Suur Wõidusõit".

•

15. septembril 2012 osalesime Haapsalus vanajalgrattasõidul "Haapsalu Tweed".

•

21. septembril 2012 osalesime Vinni spordiklubi "Tammed" korraldatud jalgrattapäeval kohalikus gümnaasiumis. Meie korraldatuna toimus
seal vanarattanäitus, demonstratsioonsõit ning jalgratta-ajaloo alane loeng.

Mõned nimetatud üritustest tõid mittetulundusühingule ka teatavat rahalist sissetulekut.
Jätkuvalt olid avalikkusele vaadatavad vanajalgrattanäitused Väätsa ja Palmse mõisates nii nagu 2011. aastalgi.
Mittetulundusühingu liikmed on jätkuvalt kogunud ja restaureerinud vanu jalgrattaid ja ratastega seotud tarvikuid ja materjale.
Samuti oleme pidanud jätkuvalt läbirääkimisi muuseumile ruumide leidmiseks, aga seni ei ole need rahuldavaid tulemusi andnud.
Edaspidine tegevus
Jätkame omapoolseid otsinguid sobivate ruumide leidmiseks, et koondada vanaratta-alane teave ja eksponaadid ühte kohta avalikkusele
vaatamiseks. Ühtlasi tahame muuseumist tekitada kõikide vanaratta-huviliste kooskäimiskoha.
Samuti töötame edasi virtuaalmuuseumi projektiga, mille esimene etapp virtuaalkeskkonna ning selle kaudu vaadatavate esialgsete materjalide
kujul lõpeb 2013. aasta kevadel. Edaspidi täiendame seda jooksvalt materjalidega ja jätkuprojekti näol on kindlasti plaanis läbi viia
virtuaalmuuseumi keskkonna edasine arendamine.
2013. aastal ja edaspidi plaanime kindlasti ka mitmeid väliüritusi, kus näeb ajalooväärtusega rattaid sõitmas või avalikkusele eksponeerituna.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

997

1 404

Nõuded ja ettemaksed

4 200

4 190

Kokku käibevara

5 197

5 594

5 197

5 594

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

4 190

4 190

Kokku lühiajalised kohustused

4 190

4 190

4 190

4 190

1 404

0

-397

1 404

1 007

1 404

5 197

5 594

Varad
Käibevara
Raha

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2012

04.01.2011 31.12.2011

50

50

Tulu ettevõtlusest

456

2 888

Kokku tulud

506

2 938

Mitmesugused tegevuskulud

-903

-1 535

Kokku kulud

-903

-1 535

Põhitegevuse tulem

-397

1 403

Finantstulud ja -kulud

0

1

Aruandeaasta tulem

-397

1 404

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2012

04.01.2011 31.12.2011

40

50

456

2 888

-903

-1 535

0

1

-407

1 404

-407

1 404

1 404

0

-407

1 404

997

1 404

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

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
Reservid

Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

04.01.2011

0

0

0

0

Korrigeeritud saldo 04.01.2011

0

0

0

0

0

1 404

1 404

0

1 404

1 404

-397

-397

1 007

1 007

Aruandeaasta tulem
31.12.2011
Aruandeaasta tulem
31.12.2012

0
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum on koostanud 2012. 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 ja kassas oleva sularaha jääki.
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 kajastatakse nõuetes, kui nende laekumine on kindel.

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.
8

Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum

2012. a. majandusaasta aruanne

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)

Sularaha kassas
Sularaha kassas
Arvelduskontod
Arvelduskonto Swedpank
Kokku raha

31.12.2012

31.12.2011

10

0

10

0

987

1 404

987

1 404

997

1 404

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja ettemaksed

1 - 5 aasta jooksul

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

31.12.2011

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja ettemaksed

üle 5 aasta

4 190

4 190

4 190

4 190

4 190

4 190

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

Real "Viitlaekumised" on näidatud PRIA käskkirjaga nr 13-6/877 10.05.2011 määratud toetus Virtuaalmuuseumi I etapi loomiseks 4190 eurot ja
31.detsembriks laekumata liikmemaks, mille laekumine oli bilansipäevaks kindel.

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Brutomeetod

04.01.2011

Saadud

Tulu/
amortisatsioon

31.12.2011

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
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Virtuaalmuuseumi I etapp

0

4 190

Kokku sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks

0

4 190

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

0

31.12.2011

4 190

4 190

Saadud

4 190

0

Tulu/
amortisatsioon

4 190

31.12.2012

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
Virtuaalmuuseumi I etapp

4 190

4 190

Kokku sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks

4 190

4 190

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

4 190

4 190

Toetus Virtuaalmuuseumi I etapi loomiseks on määratud PRIA käskkirjaga nr 13-6/877 10.05.2011 Leader meetme raames.

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2012

04.01.2011 31.12.2011

50

50

50

50

2012

04.01.2011 31.12.2011

Näituse korraldamine Türil

456

2 888

Kokku tulu ettevõtlusest

456

2 888

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

2012. aastal oli MTÜ-s 5 liiget. Liikmemaksu suuruseks määrati 10 eurot.

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Rida "Näituste korraldamine" sisaldab 2011. aastal Lõuna-Järvamaa Arendusühingu tellimusel korraldatud vanade mootorrataste näitust Türil,
2012. aastal korraldatud näitusi Tartus ja Vinnis.
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Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Koolituskulud
Näituste korraldamine
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

2012

04.01.2011 31.12.2011

0

8

902

1 526

1

1

903

1 535

Real "Näituste korraldamine" on kajastatud Türil, Väätsal, Tartus, Vinnis, Kuimetsas korraldatud näituste kulud.

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud
(eurodes)

2012

Intressitulud

04.01.2011 31.12.2011
1

Intressitulu hoiustelt

1

Kokku finantstulud ja -kulud

1

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2012

31.12.2011

5

5

Juhatuse liikmetele hüvitati näituse korraldamise kulud vastavalt nende poolt esitatud kuluaruannetele, mis kinnitati üldkoosoleku poolt.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2013
Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum (registrikood: 80321126) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust
on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

VALDO PRAUST

Juhatuse liige

17.06.2013

Resolutsioon:

kinnitan MTÜ majandusaasta aruande

MARGUS TIITSMAA

Juhatuse liige

18.06.2013

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muuseumide tegevus

91021

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5143262

E-posti aadress

valdo.praust@gmail.com

