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Tegevusaruanne

Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum

Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registreeriti 4. jaanuaril 2011. Käesolev on meie kuues aastaaruanne. Mittetulundusühingu

põhikirjaliseks peaeesmärgiks on eraõigusliku muuseumina toimiva Eesti Jalgrattamuuseumi 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, koostööga sarnase või lähedase valdkonna asutustega jne. Lisaks füüsilisele muuseumile on üheks meie

teabeväljundiks ka veebikeskkonnas olev virtuaalmuuseum.

Mittetulundusühingul oli 2016. aastal kolm liiget ja seda juhtis kaheliikmeline juhatus.

Muuseumipinna suurenemine ja muuseumihoonete staatuse muutumine

2016. aastal muutus kaks korda muuseumiruumide- ja hoonete õiguslik staatus. Kui 2013.a. sügisel saime lepinguga oma kätte muuseumimaja

– 1893.a. valminud Väätsa ajaloolise vallamaja – vanema ehk põhiosa, siis  2016. aasta 1. veebruaril saime oma käsutusse kogu Väätsa

ajaloolise vallamaja kinnistu. Selle lepinguga tuli meie käsutusse esmalt muuseumimaja uuem pool (1982.a. juurdeehitus), kus aastail 2009-15

oli tegutsenud Väätsa valla kodanikumaja, mis 2015. aastaga oma tegevuse lõpetas. Erinevalt Väätsa vallamaja vanemast osast ei vajanud see

hooneosa renoveerimist, vaid oli valla poolt 2008-09 renoveeritud ühiskondlikku kasutust silmas pidades.  Uue hooneosa saali võtsime

kasutusele oma seitsmenda ekspositsiooniruumina ning ühtlasi hakkasime seda kasutama ka seminariruumina. Kaks väiksemat tuba jäi

muuseumi enda käsutusse.

Lisaks saime veebruaris 2016 enda käsutusse muuseumimaja hoovis asuva ajaloolise aidahoone, mille mitmeid ruume olime suulise lepingu

alusel kasutanud hädapäraste kuuridena juba ka varem.

2016.a. septembris saime kogu muuseumimaja – Väätsa ajaloolise vallajamaja – kinnistu Väätsa vallavalitsuselt enda kätte hoonestusõiguse

lepinguga kuni 2066. aastani tingimusel, et me jätkame seal jalgrattamuuseumi tegevust.

Muuseumihoonete jätkuv renoveerimine ja korrastamine

2016. aastal jätkasime varem pooleli jäänud muuseumiruumide renoveerimist ja korrastamist. 2016.a. veebruaris renoveerisime teistkordselt

rohelise toa, mille ajalooline lagi jäi meil 2013-14 avamata ja restaureerimata. Märtsis-aprillis 2016 võtsime ette põhjalikud renoveerimis- ja

restaureerimistööd muuseumimaja vestibüülis, kus me olime ka varem jõudnud teha vaid hädapäraseid tegevusi. Need tööd viisime läbi oma

vabatahtliku tööna ja omavahenditest, ilma väliseid osapooli ja välist rahastust kasutamata.

2016. aasta mais alustasime me muuseumi aidahoone – 19. sajandi Väätsa valla magasiaida – korrastus- ja rekonstrueerimistöid muuseumi

töökoja- ja hoidlaruumideks.  Aidahoone juures tuli terviklikult asendada äramädanenud lõunasein ning kogu lõunaseina seinapalgid, samuti ka

kogu tulevase töökojaruumi varisemisohtlik läbimädanenud lagi. Lisaks tuli ka hoone muudes osades kõrvaldada mitmeid läbivajumisi, asendada

läbimädanenud palgiosi ning teha mitu uut ust. Nende tööde osas saime välist tuge KÜSKi arenguhüppe programmist AH16, mille toel me

soetasime uute põrandate ja lagede valmistamiseks vajaliku puitmaterjali. Vajalikud seinapalgid hankisime oma koostööpartnerite kaudu

lammutatud ajaloolistelt majadelt. 2016.a. aasta jooksul jõudsime töökojaruumi osas rekonstrueerimistöödega lõpule. Hoidlaruumide osas

jõudsime parandada ja asendada kõik varisemisohtlikud, läbimädanenud ning läbivajunud hoonekonstruktsioonid, kuid nende ruumide lõplik

valmimine jääb 2017. aastasse. Rekonstrueerimistööd endid viisime aidahoone juures läbi oma vabatahtliku tööna väliseid osapooli kaasamata.

2016. aasta augustis rekonstrueerisime LEADERi kevadvoorul saadud toetuse abil muuseumimaja vee- ja kanalisatsioonisüsteemi, ühendades

selle ühtlasi Väätsa aleviku veevärgiga. Nende tööde teostajaks oli väline partner.

Muuseumi haldamine

Nagu eelmiselgi aastal, alustasime ka 2016. aastalgi oma kõrghooaega üle-Euroopalise Muuseumiööga 14. mail ning kõrghooaeg kestis kuni

septembri lõpuni. Olime kõrghooaajal regulaarselt avatud kolmel päeval nädalas – reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti. Väljaspool kõrghooaega

ning muudel päevadel jäi muuseum avatuks eelneval kokkuleppel. Kokku oli muuseum külastamiseks avatud 134 päeval aastas.

Väiksemas mahus täiendasime muuseumi ekspositsiooni. Huvitavamate eksponaatidena lisandusid muuseumisse 2016.a. jooksul 1943.a.

Rootsi sõjaväejalgratas, 1910. aastatel Opeli jalgrattatehases valmistatud lapsevanker ning 1937. aastal valmistatud haruldane abimootoriga

jalgratas Saxonette-Presto.

Kõik muuseumi haldamiseks vajalikud tegevused tegime oma vabatahtliku tööna, palgalist tööjõudu kasutamata.
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Kokku külastas 2016. aastal meie muuseumit 2292 inimest.

Välisrahastusega projektid

2016. aastal saime muuseumi eesmärkide elluviimiseks viis välist rahastust:

• KÜSKi  2016.a. kohaliku omaalgatuse projekti kevadvoorust saime 690 EUR muuseumi korrashoiuks vajaliku muruniiduki ja tolmuimeja

soetamiseks, misjärel ka kohe seadmed soetasime.

• KÜSKi vabaühenduste arenguhüppe programmist AH16 saime 4213 EUR aidahoone renoveerimiseks muuseumi töökoja- ja hoidlahooneks,

samuti turismiturundusalaseks konsultatsiooniks. 2016.a. jooksul soetasime aidahoone renoveerimiseks vajaliku materjali ning jõudsime

valmis töökojaruumi renoveerimisega.

• LEADERi 2016.a. voorust saime 18 576 EUR toetust muuseumi vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks ning muuseumisse

keskküttesüsteemi ehitamiseks koos katlamaja ehitamisega. 2016. aastal rekonstrueerisime selle abil vee- ja kanalisatsioonisüsteemi, kõik

küttesüsteemiga seotud tegevused jäid 2017. aastasse.

• KÜSKi  2016.a. kohaliku omaalgatuse projekti sügisvoorust saime 651 EUR toetust muuseumit tutvustavate materjalide koostamiseks. Selle

projekti tegevused jäid kõik 2017. aastasse.

• Kultuurkapitalilt 2016.a. sügisel 300 EUR toetust traditsiooniline jalgratta-ajaloo konverentsi läbiviimiseks. Konverents toimus 2016. aasta

novembris.

Muuseumi üritused ja näitused

 

2016. aastal jätkasime ka varasemaid tegevusi jalgratta ajaloo propageerimisel ning mitmesuguste ürituste korraldamisel; samuti osalesime oma

muuseumiga ja jalgratta-temaatikaga mitmetel teiste korraldatud üritustel. Avalikkusele suunatud konkreetsetest üritustest võiks mainida

järgmisi:

• 29. veebruaril 2016 korraldasime koostöös Väätsa Ajaloohuviliste Seltsiga muuseumi ruumes Eesti ajaloolist haldusjaotust tutvustava

ajalooõhtu. Muuseum oli osalejatele külastamiseks tasuta avatud.

• 2. aprillil 2016 korraldasime koostöös Väätsa Ajaloohuviliste Seltsiga muuseumi ruumes arheoloogiateemalise ajalooõhtu. Muuseum oli

osalejatele külastamiseks tasuta avatud.

• 27. aprillil 2016 korraldasime koostöös Väätsa Ajaloohuviliste Seltsiga muuseumi ruumes genealoogiateemalise ajalooõhtu. Muuseum oli

osalejatele külastamiseks tasuta avatud.

• 14. mail 2016 osalesime üle-Euroopalisel Muuseumiööl, mille käigus oli muuseum tasuta külastamiseks avatud. Tutvustasime raadio- ja

grammofonitööstuse ajalugu ning mängisime 1910.-40. aastate šellakplaate 1929.a. grammofonil.

• 20. mail 2016 korraldasime Eestimaa Roheliste Rattaretke ööbimispaigas Eesti Piimandusmuuseumis Imaveres välinäituse

(Piimandusmuuseumi kutsel).

• 12. juunil 2016 esinesime jalgratta-ajaloo alase loenguga Türi-Tamsalu Matkatee korraldatud jalgrattakonverentsil.

• 14. juunil 2016 osalesime Tallinna vanalinnas Estonian Swing Dance Society korraldatud tviidisõidul.

• 25. juunil 2016 korraldasime Vihula mõisas vanajalgrataste välinäituse (Vihula mõisa kutsel).

• 23. juulil 2016 korraldasime Kehtna mõisas vanajalgrataste välinäituse.

• 31. juulil 2016 korraldasime Eesti Muuseumiraudteel Lavassaares vanajalgrataste välinäituse (muuseumraudtee kutsel).

• 6. augustil 2016 osalesime Järva-Jaani killavooril "Ehitatud Eestis" kahe 1940. aastal valmistatud jalgrattaga.

• 12.-13. augustil 2016 sisustasime Järvamaa tähtsündmuse  – Paide Arvamusfestivali – ajal Paides asuva Ajakeskuse Wittenstein Eesti

Wabariigi korrust, kus korraldasime ajutise vanarattanäituse ja mängisime 1929.a. grammofoni.

• 21. augustil 2016 korraldasime oma traditsioonilise vanajalgrattamatka Esna, Peetri ja Koeru ümbruses, külastades mitmeid mõisaid ja muid

ajaloo-objekte.

• 26. augustil 2016 viisime koostöös Rooküla külaseltsiga Kehra ja Kaunissaare ümbruses läbi kultuuriloolise jalgrattamatka.

• 15. oktoobril 2016 korraldasime vastvalminud töökoja ruumes vanajalgratta korrastamise töötoa.

• 26. novembril 2016  korraldasime oma traditsioonilise jalgratta-ajaloo teemalise konverentsi koos kahe välisesinejaga. Kroom- ja

nikkelpindade taastamiseks rääkis Martin Vuks, Eesti praegusest jalgrattatööstusest brändide Velonia ja Viks looja Indrek Narusk.

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
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2016. aastal jätkasime täiendavate materjalide lisamist aasta varem aadressil http://www.velomuseum.ee/  avatud virtuaalmuuseumi keskkonda.

Nimetatud virtuaalmuuseum toimib ühtlasi ka meie veebilehena. Paralleelselt virtuaalmuuseumile tutvustasime 2016. aastal oma kollektsiooni,

üritusi ja tegemisi jätkuvalt ka oma Facebook'i lehel http://www.facebook.com/velomuseum.estonia/.

Meie jalgrattad teistes muuseumites ja filmivõtetel

Üks muuseumi ekspositsiooni kuuluvatest jalgratastest on alates juunist 2016 deponeeritud Tallinna Linnamuuseumi Fotoimuuseumisse

näitusele "Kaherattalised Eestimaa teedel".

Üks meie Saksa sõjaväeratastest oli 2016. aastal jätkuvalt deponeeritud Eesti Ajaloomuuseumi Saksa okupatsiooni näitusele, mis on avatud

Maarjamäe tallihoones.

Lisaks osalesid meie muuseumi jalgrattad ning muud ajaloolised esemed 2016. aastal kahe mängufilmi – "Igitee" ja "Seltsimees laps" võtetel

ning lisaks ka ühe muusikavideo võtetel.

Seminariteenuse pakkumine

Kuna saime 2017.a. veebruaris enda käsutusse muuseumimaja uue hooneosa koos saaliga, kohandasime me selle seminariruumiks, sisustades

ta ajaloolise mööbliga. Oleme muude tegevuste kõrval müünud 2016. aastal muuhulgas ka seminariteenust.

Edaspidine tegevus

Soovime Eesti Jalgrattamuuseumi 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 kinnistu edasist kohandamist muuseumi tarbeks ning muuseumi vajadusi arvestades. Loodame 2017.

aasta jooksul lõpetada aidahoone renoveerimise töökoja- ja hoidlaruumideks ning välja ehitada muuseumi pelletipõhise küttesüsteemi. Samuti

loodame alustada muuseumihoovi korrastamisega muuseumi välialaks.

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.

2017. aastal ja edaspidi plaanime kindlasti ka mitmeid väliüritusi, kus näeb ajalooväärtusega rattaid sõitmas või avalikkusele eksponeerituna.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Varad   

Käibevarad   

Raha 10 085 2 172

Nõuded ja ettemaksed 100 1 118

Kokku käibevarad 10 185 3 290

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 2 937 0

Immateriaalsed põhivarad 1 020 1 740

Kokku põhivarad 3 957 1 740

Kokku varad 14 142 5 030

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 4 33

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 3 063 788

Kokku lühiajalised kohustised 3 067 821

Pikaajalised kohustised   

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 6 264 3 564

Kokku pikaajalised kohustised 6 264 3 564

Kokku kohustised 9 331 4 385

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 645 313

Aruandeaasta tulem 4 166 332

Kokku netovara 4 811 645

Kokku kohustised ja netovara 14 142 5 030
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015

Tulud   

Annetused ja toetused 5 750 2 233

Tulu ettevõtlusest 6 863 2 534

Kokku tulud 12 613 4 767

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -5 009 -1 973

Mitmesugused tegevuskulud -2 656 -1 742

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -782 -720

Kokku kulud -8 447 -4 435

Põhitegevuse tulem 4 166 332

Aruandeaasta tulem 4 166 332
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Laekunud annetused ja toetused 2 522 1 813

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 6 763 2 591

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -7 088 -3 732

Väljamaksed töötajatele -575 0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
9 321 0

Muud rahavood põhitegevusest -30 -7

Kokku rahavood põhitegevusest 10 913 665

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-3 000 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -3 000 0

Kokku rahavood 7 913 665

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 172 1 507

Raha ja raha ekvivalentide muutus 7 913 665

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 10 085 2 172
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 313 313

Aruandeaasta tulem 332 332

31.12.2015 645 645

Aruandeaasta tulem 4 166 4 166

31.12.2016 4 811 4 811
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum on koostanud 2016. 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

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)

 31.12.2016 31.12.2015

Raha pangakontol 10 016 1 496

Sularaha kassas 69 676

Kokku raha 10 085 2 172

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2015  

Soetusmaksumus 0 0

Akumuleeritud kulum 0 0

Jääkmaksumus 0 0

  

Ostud ja parendused 3 000 3 000 3 000

Muud ostud ja parendused 3 000 3 000 3 000

Amortisatsioonikulu -63 -63 -63

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 3 000 3 000 3 000

Akumuleeritud kulum -63 -63 -63

Jääkmaksumus 2 937 2 937 2 937

2016. aastal soetati LEADER programmi raames muuseumimaja vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrukstioon. Kulumit

arvestatkse lineaarsel meetodil 5% aastas (hinnanguline kasutusiga 20 aastat).
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Lisa 4 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Muud

immateriaalsed

põhivarad

31.12.2014  

Soetusmaksumus 3 600 3 600

Akumuleeritud kulum -1 140 -1 140

Jääkmaksumus 2 460 2 460

  

Amortisatsioonikulu -720 -720

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 3 600 3 600

Akumuleeritud kulum -1 860 -1 860

Jääkmaksumus 1 740 1 740

  

Amortisatsioonikulu -720 -720

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 3 600 3 600

Akumuleeritud kulum -2 580 -2 580

Jääkmaksumus 1 020 1 020

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. 2016. aasta lõpus oli põhivara

jääkmaksumuseks 1020 eurot.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2014 Saadud Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
 

Virtuaalmuuseumi I etapp 3 564  3 564

Kokku sihtfinantseerimine

põhivarade 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

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
90 2 637 -1 939 788

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
3 654 2 637 -1 939 4 352

 

 31.12.2015 Saadud Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
 

Virtuaalmuuseumi I etapp 3 564  3 564

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi

rekonstrueerimine
2 700  2 700

Kokku sihtfinantseerimine

põhivarade soetamiseks
3 564 2 700 6 264

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Ekspositsiooni laiendamine (KOP) 788 -788 0

Seadmete soetus (KOP) 690 0 690

Konverentsi korraldamine (KULKA) 300 -300 0

KÜSK-i arenguhüppe projekt 3 862 -2 140 1 722

Välinäituste tarvikud (KOP) 651 651

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
788 5 503 -3 228 3 063

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
4 352 8 203 -3 228 9 327

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.

2016. aastal määrati muuseumile PRIA Leader meetme raames toetus muuseumimaja vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks ja

keskküttesüsteemi väljaehitamiseks. Sellest jõuti 2016. aasta jooksul ellu viia vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine. Alustati

ka küttesüsteemi projekteerimisega, kuid selle kulutused jäid 2017. aastasse. Projekti kajastatakse bilansis kohustusena 5 aastat ja

seejärel kantakse tuludesse.

2016. aastal viidi lõpule jalgrattamuuseumi ekspositsiooni laiendamise projekt, mis sai rahastuse KOP-i 2015. aasta kevadvoorus.

Saadi KOP-i rahastus muuseumile tolmuimeja ja muruniiduki ostmiseks ja välinäituste tarvikute soetamiseks. Osad tegevustest jäid 2017.

aastasse.

2016. aastal saadi rahastus ka KÜSK-i arenguhüppe programmist AH16, et rekonstrueerida muuseumi aidahoone töökoja- ja laoruumideks

ning teha turismiturunduse analüüs. Osa projektist viidi ellu 2016. aastal, osa jäid 2017. aastaks.

KULKA toetas 300 euroga ka iga-aastast jalgratta-ajaloo konverentsi, mis viidi läbi novembris.
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Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 3 228 1 939

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 2 522 294

Kokku annetused ja toetused 5 750 2 233

sh eraldis riigieelarvest 3 228 1 849

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 2 400 90

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2016 2015

Rahaline annetus 2 750 2 233

Kokku annetused ja toetused 2 750 2 233

Mittesihtotstarbeliste annetuste real on kajastatud eraisikute poolt muuseumile annetatud rahalised vahendid, mida kasutatakse muuseumi

tegevuskulude katmiseks 122 eurot ja Väätsa vallavalitsuse poolt tegevustoetuseks antud 2400 eurot.

Sihtotstarbeliste annetuste real on aruandeandeperioodil tuludesse kantud projektitoetused, mis on saadud KÜSK-i KOP ja AH

programmide raames.

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2016 2015

Ürituste korraldamine 1 300 275

Ruumide rent seminarideks 469 550

Lektoriteenus 586 0

Rataste osalemine filmides ja näitustel 1 025 0

Muuseumi piletitulu 3 444 1 682

Kaupade müük 39 27

Kokku tulu ettevõtlusest 6 863 2 534
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Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2016 2015

Tooraine ja materjal 0 731

Jalgrattamuuseumi viidad koos paigaldusega 0 1 242

Seadmed muuseumi hooldamiseks 698 0

Jalgratta-ajaloo konverentsi korralduskulud 431 0

Muuseumi töökoja- ja hoidlaruumide

rekonstrueerimise materjalid
3 060 0

Ekspositsiooni laiendamise kulud 820 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
5 009 1 973

2016. aastal osteti tolmuimeja ja muruniiduk muuseumi hooldustöödeks. Viidi läbi traditsiooniline jalgratta-ajaloo konverents, lõpetati

ekspositsiooni laiendamise projekt ja alustati muuseumi aidahoone renoveerimist töökoja- ja hoidlaruumideks.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Energia 450 200

Elektrienergia 450 200

Veevarustusteenused 26 0

Mitmesugused bürookulud 2 4

Koolituskulud 49 0

Riiklikud ja kohalikud maksud 29 7

Näituste korraldamine 86 51

Hoone remont ja hooldus 1 469 1 059

Virtuaalmuuseumi kulud 77 79

Reklaam 277 56

Osalemine messidel 109 81

Muuseumi ekspositsioonikulud 57 187

Muud 25 18

Kokku mitmesugused tegevuskulud 2 656 1 742

2016. aastal moodustas põhiosa kuludest muuseumihoonete korrastamine ja ekspositsiooni- ja hoidlaruumide hooldus ja remont.
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Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 433 0

Sotsiaalmaksud 142 0

Kokku tööjõukulud 575 0

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
575 0

2016. aastal maksti jalgrattamuuseumis töötasu ainult sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide kuluna: maksti lektoritasud

jalgratta-ajaloo konverentsil osalejatele ja ühe projekti projektijuhtimise tasu.

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 240 0

2016. aastal maksti juhatuse liikmele Valdo Praustile projektijuhtimise tasu 240 eurot (bruto) vastavalt käsunduslepingule, millele andis

üldkoosolek nõusoleku. Muid tasusid ega hüvesid juhtkonnale arvestatud ei ole.  
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