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Tegevusaruanne
Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum
Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registreeriti 4. jaanuaril 2011. 2013.a oli meie kolmas tegutsemisaasta. 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.
Virtuaalmuuseumi esimese etapi lõpetamine
2013. aasta esimese mahukama tegevusena lõpetasime 2011. aastal alustatud virtuaalmuuseumi loomist, mis sai 2011. aastal PRIA Leader
programmist projektile positiivse rahastusotsuse. Mais 2013 sai virtuaalmuuseumi keskkonna esimene etapp veebis ka avatud aadressil
http://www.velomuseum.ee/. Sealt leiab nii ülevaate meie tegevustest, meie kogudes olevate haruldasemate jalgrataste tutvustuse, meie
ürituste/sündmuste tutvustuse kui ka Eesti jalgratta-asjanduse lühiajaloo.
Vastavalt meie tavadele koostasime me kõik selle tekstid nii eesti kui ka inglise keeles, mis peaks meie tegevust ning meie liikmete kollektsioone
tutvustama huvilistele üle kogu maailma. Kuni 2013. aasta lõpuni (veidi enam kui seitsme kuu jooksul) oli meie virtuaalmuuseumil kokku 5248
külastajat, neist 66,14% Eestist, ülejäänud 33,86% aga mujalt maailmast. Enim külastanud riike olid USA (3,39% külastustest), Rootsi (3,18%
külastustest), Soome (2,36% külastustest), Venemaa (2,25% külastustest) ja Saksamaa (1,96% külastustest).
Ettevalmistused füüsilise püsiekspositsiooni rajamiseks
2013. aastal jätkusid läbirääkimised Järvamaa mõningate valdadega Eesti Jalgrattamuuseumile füüsilise ekspositsioonipinna leidmiseks.
Augustis 2013 jõudsid läbiräääkimised Väätsa vallavalitsusega konstruktiivse lõpptulemuseni.
Septembris 2013 Väätsa Rahvamaja (kui Väätsa Vallavalitsuse hallatava asutuse) ja Eesti Jalgrattamuuseumi vahel sõlmitud lepingu kohaselt
saab Eesti Jalgrattamuuseum ekspositsioonipindadeks seitsmeks aastaks kasutada 1893. aastal valminud Väätsa ajaloolise vallamaja ruumid
(v.a. valla poolt kodanikumajaks kohandatud uuem juurdeehitus, mis jätkab tegevust kodanikumajana). Sama leping sätestab ka Eesti
Jalgrattamuuseumi poolse kohustuse nende ruumide ekspositsioonipinnaks korrastamise, hoone ümberehitamise mahu ning ühtlasi ka Eesti
Jalgrattamuuseumi poolse kohustuse avada neis ruumides 2014. aastal muuseumi püsiekpositsioon.
Viimased aastad suuresti tühjalt seisnud ruumide korrastamise ning hoone osalise ümberehitamisega alustasime oktoobris 2013.
Ümberehituseks vajaliku ehitusloa eest hoolitses hoone omanik Väätsa vald. Küsisime hoone rekonstrueerimiseks ja ekspositsiooni
ülesseadmiseks ka toetust Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kohaliku omaalgutse programmist, kuid see jäi rahuldamata. Seetõttu otsustasime
kõik ehitustööd läbi viia oma jõududega ja oma rahaliste vahendite eest. 2013. aasta jooksul said omaenese jõududega tehtud paljud suuremad
ehitustööd tehtud, sh mitmete tarbetute vaheseinte eemaldamine hoonest ning akende-uste põhjalik renoveerimine-restaureerimine. Meil on
plaanis hoone korrastustööd (vähemalt osade ruumide korral) lõpetada ekspositsioonikõlbulikena 2014. aasta suvel.
Ekspositsiooni koostamiseks oma uutesse ruumidesse küsisime detsembris 2013 toetust ka Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupilt, kuid selle
taotluse otsustamine jäi juba 2014. aastasse.
Ühtlasi otsustasime 2013. aastal Väätsa vallalt ruumid saanuna, et ühte ossa hoonest rajame Väätsa ajalugu kajastava lühiekspositsiooni. Selle
ekspositsiooni jaoks materjalide (pms fotode) kogumiseks otsustasime koostööd teha Väätsa eakatega, kirjutades Hasartmängumaksu
nõukogule 2013.a. lõpul vastava rahataotluse. Selle taotluse otsustamine jäi samuti 2014. aastasse.
Jalgratta ajalugu kajastavate ürituste korraldamine
2013. aastal jätkasime ka varasemaid tegevusi jalgratta ajaloo propageerimisel ning temaatiliste ürituste korraldamisel. Avalikkusele suunatud
konkreetsetest üritustest võiks mainida järgmisi:
•
Mais-juunis 2013 korraldasime koostöös Türi Vanaratta Seltsiga Türil eriotstarbeliste jalgrataste näituse.
•
1. juunil 2013 osalesime vanaaegsete jalgratastega Eesti Maanteemuuseumi korraldatud Warbuse Jalgrattasõitjate Suwe Pidu'l.
•
6. juulil 2013 korraldasime Põltsamaal vanajalgrataste paraadi ja näituse, mis oli sealsete linnapäevade osaks.
•
3. augustil 2013 korraldasime Märjamaal vanajalgrataste paraadi ja näituse, mis oli sealsete kodukandipäevade osaks.
•
18. augustil 2013 osalesime vanaaegsete jalgratastega MTÜ Türi-Tamsalu Matkatee jalgrattamatkal Türilt Tamsallu.
•
14. septembril 2013 korraldasime koostöös Väätsa Rahvamajaga Dürkopp jalgratta 100-aastast juubelit, millega kaasnesid mh.
jalgrattaorienteerumise korraldamine ja jalgratta-ajaloo alane loeng Väätsal.
Mõned nimetatud üritustest tõid mittetulundusühingule ka mõningat rahalist sissetulekut.
Jätkuvalt olid avalikkusele vaadatavad vanajalgrattanäitused Väätsa ja Palmse mõisates nii nagu 2011. ja 2012. aastalgi.
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Mittetulundusühingu liikmed on jätkuvalt kogunud ja restaureerinud vanu jalgrattaid ja ratastega seotud tarvikuid ja materjale.
Edaspidine tegevus
Jätkame Väätsa ajaloolise vallamaja kohandamist muuseumi püsiekspositsiooni ruumideks. Loodame 2014. aastal seal avada oma püsinäituse.
Ühtlasi tahame tulevikus teha sellest paigast kõikide vanaratta-huviliste kooskäimiskoha.
Samuti töötame edasi virtuaalmuuseumi projektiga, täiendades seda uute materjalidega
2014. aastal ja edaspidi plaanime kindlasti ka mitmeid väliüritusi, kus näeb ajalooväärtusega rattaid sõitmas või avalikkusele eksponeerituna.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

1 168

997

0

4 200

1 168

5 197

Immateriaalne põhivara

3 180

0

Kokku põhivara

3 180

0

4 348

5 197

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

0

4 190

Kokku lühiajalised kohustused

0

4 190

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

3 564

0

Kokku pikaajalised kohustused

3 564

0

3 564

4 190

1 007

1 404

-223

-397

784

1 007

4 348

5 197

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Pikaajalised kohustused

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

2013

2012

20

50

Tulu ettevõtlusest

400

456

Kokku tulud

420

506

Mitmesugused tegevuskulud

-223

-903

Põhivara kulum ja väärtuse langus

-420

0

Kokku kulud

-643

-903

Põhitegevuse tulem

-223

-397

Aruandeaasta tulem

-223

-397

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

30

40

3 564

0

400

456

-223

-903

3 771

-407

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

-3 600

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-3 600

0

Kokku rahavood

171

-407

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

997

1 404

Raha ja raha ekvivalentide muutus

171

-407

1 168

997

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

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

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011
Aruandeaasta tulem
31.12.2012
Aruandeaasta tulem
31.12.2013

1 404

1 404

-397

-397

1 007

1 007

-223

-223

784

784
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum on koostanud 2013. 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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Immateriaalne põhivara

5 aastat

Eraldised ja tingimuslikud kohustused
Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna alles pärast seda, kui kõik sellega
kaasnevad tingimused on täidetud (s.o mitte enne 5 aasta möödumist).

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. Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna alles pärast seda, kui kõik sellega kaasnevad tingimused
on täidetud (s.o mitte enne 5 aasta möödumist).
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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.

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.
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.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

1 158

987

10

10

1 168

997

Raha pangakontol
Sularaha kassas
Kokku raha

Lisa 3 Immateriaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Muu
immateriaalne
põhivara

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

3 600

3 600

-420

-420

3 600

3 600

-420

-420

3 180

3 180

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

2013. aastal viis MTÜ lõpule Virtuaalmuuseumi I etapi projekti, mille käigus soetati virtuaalmuuseumi keskkond koos esmase sisu tõlgetega.
Virtuaalmuuseumi prognoositav kasulik eluiga on 5 aastat, kulumit arvestatakse lineaarsel meetodil.
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Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2011

Tagastatud

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

31.12.2012

Tagastatud

31.12.2013

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
Virtuaalmuuseumi I etapp

4 190

-626

3 564

Kokku sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks

4 190

-626

3 564

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

4 190

-626

3 564

Toetus Virtuaalmuuseumi I etapi loomiseks on määratud PRIA käskkirjaga nr 13-6/877 10.05.2011 Leader meetme raames. Projekti
elluviimisel vahetasime teenusepakkujat, mistõttu oli projekt võimalik ellu viia samas mahus väiksemate kulutustega. Projekti odavnemise tõttu
vähenes toetuse summa 626 euro võrra.
Seoses RTJ 12 muutusega 2013. aastast kajastatakse sihtotstarbelist toetust bilansis kohustusena 5 aastat ja seejärel kantakse tuludesse.

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2013

2012

20

50

20

50

2013

2012

Ürituste korraldamine

400

456

Kokku tulu ettevõtlusest

400

456

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Rida "Ürituste korraldamine" 2012. aastal korraldatud näitusi Tartus ja Vinnis ja 2013. aastal korraldatud näitust Põltsamaal ja ajalooteemalist
loengut Raplas.
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Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2013

2012

155

902

Hoone remont ja hooldus

46

0

Virtuaalmuuseumi kulud

20

0

2

1

223

903

Näituste korraldamine

Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Real "Näituste korraldamine" on kajastatud Türil, Põltsamaal ja Märjamaal korraldatud näituste kulud. Real "Hoone remont ja hooldus" on
kajastatud jalgrattamuuseumi hoonele kulunud koristus- ja remondimaterjale. Real "Virtuaalmuuseumi kulud" on kajastatud
domeeni www.velomuseum.ee pikendamise tasu.

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

2013. aastal Eesti Jalgrattamuuseumil tööjõukulud puudusid.

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2013

31.12.2012

5

5

Füüsilisest isikust liikmete arv
2013

Asutajad ja liikmed

Saadud laenud

Saadud laenude
tagasimaksed
3 600

3 600

2013. aastal võttis MTÜ 3600 eurot laenu juhatuse liikmelt Valdo Praustilt. Laen võeti Virtuaalmuuseumi I etapi projekti elluviimiseks ja tagastati
raha PRIA-lt laekumisel. Laenuintresse ei arvestatud ja isiklikku kasu Valdo Praust laenu andmisest ei saanud.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2014
Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum (registrikood: 80321126) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust
on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

VALDO PRAUST

Juhatuse liige

29.06.2014

Resolutsioon:

Kinnitan juhatuse liikmena majandusaasta aruande

PRIIT KASIKOV

Juhatuse liige

Resolutsioon:

kinnitan aruande

30.06.2014

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muuseumide tegevus

91021

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5143262

E-posti aadress

valdo.praust@gmail.com

