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Tegevusaruanne
Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum
Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registreeriti 4. jaanuaril 2011. Käesolev on meie viies aastaaruanne. Mittetulundusühingu
peaeesmärgiks on eraõigusliku muuseumina toimiva Eesti Jalgrattamuuseumi loomine ja jätkusuutlik haldamine. Nimetatud muuseumi
eesmärgiks on jalgratta ajaloo süsteemne kajastamine Eesti vaates.
Lisaks tegeleme jalgratta-ajaloo uurimise ja vanade jalgrataste väärtustamisega, sh ürituste korraldamisega, kaasnevate esemete kogumisega,
vanade jalgrataste restaureerimisega, koostöö sarnase või lähedase valdkonna asutustega jne. Lisaks füüsilisele muuseumile on üheks meie
teabeväljundiks ka veebikeskkonnas olev virtuaalmuuseum.
Mittetulundusühingul oli 2015. aastal kolm liiget ja seda juhtis kaheliikmeline juhatus.
Muuseumihoone korrastamine ning muuseumi ametlik avamine 17. mail 2015
2013. aasta sügisel Väätsa vallavalitsuselt lepinguga oma käsutusse saadud Väätsa ajaloolises vallamajas jätkusid 2015. aastal varem alanud
renoveerimis- ja korrastustööd, millede lõppeesmärgiks oli kohandada kogu maja Eesti Jalgrattamuuseumi hooneks. Lisaks 2014. aastal
korrastatud ja ajutise näitusena avatud kahele ruumile renoveerisime ja kohandasime me 2015. aastal muuseumi vajadusteks veel neli ruumi –
kolm alakorrusel ja ühe ülakorrusel. Ka need ruumid korrastasime me enda vabatahtliku töö ja enda rahaliste vahenditega, ilma väliseid rahalisi
toetusi kasutamata.
Eelmainitud ehituslike tööde valmimise järel sisustasime ruumid laienenud ekspositsiooniga, mis sisaldasid kokku ligi sadakond jalgratast, hulk
fotode koopiaid ning muid esemeid. Sellega kasvas meie poolt eksponeeritav materjal mahu osas 2014.a. avatud ajutise näitusega võrreldes ligi
kolmekordseks. Samuti kolmekordistus ka meie ekspositsiooniruumide üldpind.
Nimetatud töödele järgnes muuseumi ametlik avamine 17. mail 2015. Huvilistel oli võimalik muuseumiruumide ja väljapanekuga tutvuda aga
juba eelmisel päeval, 16. mail, mil me osalesime üle-Euroopalisel Muuseumiööl.
Muuseumi haldamine
17. juunil ametlikult avatud muuseum jäi kuni septembri lõpuni regulaarselt avatuks kolmel päeval nädalas – reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti.
Oktoobrist kuni detsembrini 2015 jäi muuseum avatuks eelneval kokkuleppel.
Peale muuseumi ametlikku avamist jätkasime väiksemas mahus ka muuseumihoone ja -ruumide renoveerimist ja korrastamist. Samuti
täiendasime pidevalt muuseumi ekspositsiooni. Olulisemateks lisandunud eksponaatideks olid kolmeks aastaks muuseumisse deponeeritud
1880. aastate daami käsiratas (lisandus augustis) ning sama ajastu ämblik-tüüpi ratas (lisandus novembris).
Kokku külastas 2015. aastal meie muuseumit 2825 inimest.
2015.a. lõpus muutsime ka mittetulundusühingu põhikirja, kuna meie varasem olulisim põhjakirja järgne eesmärk – füüsilise muuseumi loomine
– sai realiseeritud ning nüüd on meie peaeesmärgiks loodud muuseumi jätkusuutlik haldamine.

Välisrahastusega projektid
2015. aastal saime muuseumi eesmärkide elluviimiseks kaks välist rahastust:
·
KÜSKi 2015.a. kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoorust saime 1519 EUR jalgrattamuuseumi ekspositsiooni laiendamiseks
(stendid, toed, näitmaterjalid jms).
·
KÜSKi 2015.a. kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorust saime 1117,80 EUR jalgrattamuuseumi teeviitade paigaldamiseks
Rakvere–Pärnu maantee äärde.

Muuseumi üritused ja teised vanajalgrattanäitused
Paralleelselt oma püsiekspositsiooniga hoidsime kogu 2015. aasta vältel jätkuvalt üleval väikest vanajalgrattanäitust Väätsa mõisas (koolimajas).
2015. aastal jätkasime ka varasemaid tegevusi jalgratta ajaloo propageerimisel ning temaatiliste ürituste korraldamisel; samuti osalesime oma
muuseumiga ja jalgratta-temaatikaga mitmetel teiste korraldatud üritustel. Avalikkusele suunatud konkreetsetest üritustest võiks mainida
järgmisi:
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·
16. mail 2015 osalesime üle-Euroopalisel Muuseumiööl, mille käigus oli muuseum tasuta külastamiseks avatud ning me mängisime viie
tunni vältel 1910.-40. aastate šellakplaate 1929.a. grammofonil.
·
17. mail 2015 toimus muuseumi ametlik avamine (olime mh. tasuta avatud)
·
29. mail 2015 võõrustasime muuseumis Väätsa valla poolt Järvamaa üldlaulu- ja tantsupeo tuld. Olime huvilistele tasuta avatud ja
mängisime 1930. aastate šellakplaate.
·
23. juunil 2015 võõrustasime üle-Eestilist Vanasõidukite Suursõitu - iga viie aasta tagant korraldatavat mitmepäevast vanasõidukite
tippüritust. Sõidus osales üle 150 ajaloolise auto ja mootorratta, koos suursõidu pealtvaatajatega külastas muuseumi hinnanguliselt kokku 600
inimest.
·
11. juulil 2015 osalesime Tartu Hansapäevadel (Raualinnas), seades seal üles kümnest rattast koosneva ajutise välinäituse.
·
8. augustil 2015 seadsime Vana-Antsla mõisa ajaloopäeval üles ajutise jalgrattanäituse ja mängisime 1929. aasta grammofoni.
·
14.-15. augustil 2015 olime Järvamaa tähtsündmuse – Paide Arvamusfestivali – ajal ajutise rattanäitusega väljas Ajakeskuse Wittenstein
Eesti Wabariigi korrusel.
·
20. augustil 2015 korraldasime vanajalgrattamatka muuseumimaja eest Karedale ja tagasi, külastades mitmeid mõisaid ja muid
ajaloo-objekte.
·
12. septembril 2015 korraldasime Euroopa Muinsuskaitsepäevade raames jalgratta-orienteerumise.
·
28. novembril 2015 korraldasime koostöös Väätsa Ajaloohuviliste Seltsiga esimese jalgratta-ajaloo teemalise konverentsi koos kahe
välisesinejaga. Jalgrattaspordi varasemast ajaloost rääkis spordiajaloolane Tiit Lääne, Eesti vanemast jalgrattatööstusest aga Rain Vaikla.
Mõned nimetatud üritustest tõid mittetulundusühingule ka teatavat rahalist sissetulekut.
Mittetulundusühingu liikmed on jätkuvalt kogunud ja restaureerinud vanu jalgrattaid ja ratastega seotud tarvikuid ja materjale.

Virtuaalmuuseumi ja Facebook'i lehe täiustamine
2015. aastal jätkasime täiendavate materjalide lisamist aadressil http://www.velomuseum.ee/ avatud virtuaalmuuseumi keskkonda. Nimetatud
virtuaalmuuseum toimib ühtlasi ka meie veebilehena. Paralleelselt virtuaalmuuseumile tutvustasime 2015. aastal oma kollektsiooni, üritusi ja
tegemisi jätkuvalt ka oma Facebook'i lehel http://www.facebook.com/velomuseum.estonia/.
Meie jalgrattad teistes muuseumites
Üks muuseumi ekspositsiooni kuuluvatest jalgratastest oli kevadtalvel 2015 mõneks kuuks deponeeritud Pärnu Muuseumisse sealsele
Kaitseliidu näitusele.
Üks meie Saksa sõjaväeratastest oli 2015. aastal jätkuvalt deponeeritud Eesti Ajaloomuuseumi Saksa okupatsiooni näitusele, mis on avatud
Maarjamäe tallihoones.

Edaspidine tegevus
Nüüd, mil oleme füüsilise muuseumi loonud ja üldsusele avanud, soovime selle tegevust arendada kõikides klassikalisele muuseumile omastes
tunnusjoontes, mis on fikseeritud Rahvusvahelise Muuseumiühingu ICOMi soovitustes. Samas arvestame me nimetatud põhimõtete ülevõtmisel
oma eripäraga eramuuseumina – nt asjaoluga, et valdav enamik eksponaate on meil muuseumi liikmete eraomanduses.
Jätkame Väätsa ajaloolise vallamaja kompleksi edasist kohandamist muuseumi tarbeks ning muuseumi vajadusi arvestades. Loodame 2016.
aasta jooksul Väätsa vallavalitsuselt saada oma käsutusse kogu Väätsa vana vallamaja kinnistu ja alustada lisandunud ruumide kohandamist
muuseumi tarbeks, sh töökojaks ja ladudeks.
Tulevikus tahame Eesti Jalgrattamuuseumi muuta kõikide Eestri vanaratta-huviliste kooskäimiskohaks. Samuti soovime jätkata oma suvise
matka traditsioone, samuti ka 2015.a. novembris alustatud jalgratta-ajalookonverentsi traditsioone, millele lisandub ka klassikalisele muuseumile
omane uurimistöö.
Samuti töötame edasi virtuaalmuuseumi projektiga, täiendades seda uute materjalidega.
2016. aastal ja edaspidi plaanime kindlasti ka mitmeid väliüritusi, kus näeb ajalooväärtusega rattaid sõitmas või avalikkusele eksponeerituna.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Lisa nr

Raha

2 172

1 507

2

Nõuded ja ettemaksed

1 118

0

Kokku käibevara

3 290

1 507

Immateriaalne põhivara

1 740

2 460

Kokku põhivara

1 740

2 460

5 030

3 967

33

0

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

788

90

Kokku lühiajalised kohustused

821

90

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

3 564

3 564

Kokku pikaajalised kohustused

3 564

3 564

4 385

3 654

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

313

784

Aruandeaasta tulem

332

-471

Kokku netovara

645

313

5 030

3 967

Varad
Käibevara

Põhivara

Kokku varad

3

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused

4

Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

Annetused ja toetused

2 233

1 052

5

Tulu ettevõtlusest

2 534

2 398

6

Kokku tulud

4 767

3 450

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-1 973

-1 013

7

Mitmesugused tegevuskulud

-1 742

-2 188

8

-720

-720

-4 435

-3 921

Põhitegevuse tulem

332

-471

Aruandeaasta tulem

332

-471

Tulud

Kulud

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

Laekunud annetused ja toetused

1 813

1 142

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

2 591

2 517

-3 732

-3 320

-7

0

665

339

665

339

1 507

1 168

665

339

2 172

1 507

Rahavood põhitegevusest

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Muud rahavood põhitegevusest
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
Akumuleeritud tulem
31.12.2013

784

784

-471

-471

31.12.2014

313

313

Aruandeaasta tulem

332

332

31.12.2015

645

645

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum on koostanud 2015. 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

Eraldised ja tingimuslikud kohustused
Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna alles pärast seda, kui kõik sellega
kaasnevad tingimused on täidetud.
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.
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
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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)

31.12.2015

31.12.2014

1 496

1 497

676

10

2 172

1 507

Raha pangakontol
Sularaha kassas
Kokku raha

Lisa 3 Immateriaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Muu
immateriaalne
põhivara
31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

3 600

3 600

-420

-420

3 180

3 180

-720

-720

3 600

3 600

-1 140

-1 140

2 460

2 460

-720

-720

3 600

3 600

-1 860

-1 860

1 740

1 740

31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2015
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. 2015. aasta lõpus oli põhivara
10
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jääkmaksumuseks 1740 eurot.

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2013

Saadud

Tulu

31.12.2014

Sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks
Virtuaalmuuseumi I etapp

3 564

3 564

Kokku sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks

3 564

3 564

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kultuurkapitali projekt
näitmaterjaldeks

350

-350

0

HMN vanade piltide projekt

450

-450

0

Väätsa valla toetus ajalootekstide
tõlgeteks

90

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

3 564

31.12.2014

90

890

-800

90

890

-800

3 654

Saadud

Tulu

31.12.2015

Sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks
Virtuaalmuuseumi I etapp

3 564

3 564

Kokku sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks

3 564

3 564

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Väätsa valla toetus ajalootekstide
tõlgeteks

90

-90

0

Ekspositsiooni laiendamine

1 519

-731

788

Jalgrattamuuseumi viidad

1 118

-1 118

0

90

2 637

-1 939

788

3 654

2 637

-1 939

4 352

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

Toetus Virtuaalmuuseumi I etapi loomiseks on määratud PRIA käskkirjaga nr 13-6/877 10.05.2011 Leader meetme raames.
Virtuaalmuuseumi projekti kajastatakse bilansis kohustusena 5 aastat ja seejärel kantakse tuludesse.
2014. aasta lõpus sai MTÜ Väätsa vallalt 90 eurot toetust valla ajalugu puudutavate tekstide tõlkimiseks inglise keelde. Tõlge valmis 2015. aasta
alguses.
2015. aasta KOP-i kevadvoorust sai toetust projekt jalgrattamuuseumi ekspositsiooni laiendamiseks. Osa projekti tegevusi jäi 2016.
aasta algusesse ja need kajastatakse bilansis kohustustena.
2015. aasta KOP-i sügisvoorus sai toetust projekt jalgrattamuuseumi viitade paigaldamiseks Rakvere-Pärnu maantee äärde. Projekti tegevused
teostati 2015. aasta lõpuks.
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Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

2015

2014

1 939

800

294

252

2 233

1 052

1 849

800

90

0

2015

2014

Rahaline annetus

2 233

1 052

Kokku annetused ja toetused

2 233

1 052

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused
sh eraldis riigieelarvest
sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest

Rahalised ja mitterahalised annetused

Sihtotstarbeliste annetuste real on kajastatud Väätsa valla poolt antud toetus 90 eurot ajalootekstide tõlgeteks, Kohaliku Omaalgatuse
Programmi vahenditest jalgrattamuuseumi viitade paigaldamiseks saadud 1118 eurot ja Kohaliku Omaalgatuse programmi
vahenditest muuseumi ekspositsiooni laiendamiseks saadud 731 eurot.
Mittesihtotstarbeliste annetuste real on kajastatud eraisikute poolt muuseumile annetatud rahalised vahendid, mida kasutatakse muuseumi
tegevuskulude katmiseks.

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2015

2014

Ürituste korraldamine

275

350

Ruumide rent seminarideks

550

100

Lektoriteenus

0

1 380

Rataste osalemine filmides ja näitustel

0

480

1 682

88

27

0

2 534

2 398

Muuseumi piletitulu
Kaupade müük
Kokku tulu ettevõtlusest
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Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2015

2014

731

252

Trükiteenus

0

600

Piltide avaldamise litsentsid

0

161

Jalgrattamuuseumi viidad koos paigaldusega

1 242

0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

1 973

1 013

Tooraine ja materjal

2014. aastal sai MTÜ Kultuurkapitalist stipendiumi muuseumi ekspositsiooni näitmaterjalide valmistamiseks. Projekt viidi ellu 2014.
aasta jooksul. Selle käigus trükiti ja paigaldati infotahvlid näitusel olevatele jalgratastele.
Hasartmängumaksu Nõukogu toetas projekti, mille käigus koguti koostöös Väätsa eakatega vanu fotosid ja koostati näitus "Väätsa
vanadel fotodel". Projekti tarbeks kasutati trükiteenust ja osteti muuseumitelt litsentse vanade fotode avaldamiseks näitusel.
Mõlemad projektid viidi läbi vabatahtliku tööna.
2015. aastal osteti materjale muuseumi ekspositsiooni laiendamise tarbeks ja soetati Rakvere-Pärnu maantee äärde viidad koos paigaldusega.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2015

2014

200

0

200

0

Mitmesugused bürookulud

4

30

Koolituskulud

0

5

Energia
Elektrienergia

Riiklikud ja kohalikud maksud

7

0

51

40

1 059

2 042

Virtuaalmuuseumi kulud

79

0

Reklaam

56

53

Osalemine messidel

81

0

187

0

18

18

1 742

2 188

Näituste korraldamine
Hoone remont ja hooldus

Muuseumi ekspositsioonikulud
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

2015. aastal moodustas põhiosa kuludest muuseumihoone korrastamine ja ekspositsiooniruumide ettevalmistamine.

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

2015. aastal Eesti Jalgrattamuuseumil tööjõukulud puudusid. Ruumide korrastamine ja näituste ülespanek toimus tasustamata vabatahtliku
tööna.
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Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2015

31.12.2014

3

4

2015. aastal tehinguid seotud osapooltega ei toimunud. Juhtkonnale ei makstud tasu ega tehtud mingeid soodustusi.

14

Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016
Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum (registrikood: 80321126) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust
on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi
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Juhatuse liige

Resolutsioon:

Kinnitan 2015 majandusaasta aruande

29.06.2016

Tegevusalad
Tegevusala
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