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Tegevusaruanne

2017.a. tegevusaruanne

 

Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum

Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registreeriti 4. jaanuaril 2011. 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 2017. aastal kolm liiget ja seda juhtis kaheliikmeline juhatus.

 

Muuseumihoonete ja -territooriumi jätkuv renoveerimine ja korrastamine

2017. aastal jätkasime muuseumihoonete- ja -ruumide renoveerimist ja korrastamist.

2017. aasta kevadtalvel ehitasime muuseumimajas LEADERi toel välja katlajamaja ja keskküttesüsteemi, mis võimaldab alates 2017. aasta

maist muuseumiruumid soojaks kütta.

Muuseumi aidahoones lõpetasime 2017. aasta mais aasta varem alanud korrastustööd, mille juures saime materjali muretsemisel tuge  KÜSKi

arenguhüppe programmist AH16. 2017. aastasse jäi hoidlaruumide korrastamine ja neile põrandate alla ehitamine. Rekonstrueerimistööd endid

viisime aidahoone juures läbi oma vabatahtliku tööna, väliseid osapooli kaasamata.

Väiksemas mahus tegime töid ka muuseumimaja muude ruumide (sh pööningul olevate hoidlaruumide) osas.

Muuseumimaja ümbruses alustasime 2017. aastal LEADERi toel territooriumi korrastamise ja mahakaevamisega, kus pinnas oli sajandi jooksul

kasvanud üle muuseumimaja ja aida põrandatasemete. 2017. aasta sügisel sai pinnas maha kaevatud ja teisaldatud, lõplik territooriumi

tasandamine ja viimistlemine ning muru külvamine jääb 2018. aastasse.

 

Muuseumi haldamine

Nagu eelmistelgi aastatel, alustasime ka 2017. aastalgi oma kõrghooaega üle-Euroopalise Muuseumiööga 20. mail ning meie kõrghooaeg kestis

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

ning muudel päevadel jäi muuseum avatuks eelneval kokkuleppel. Kokku oli muuseum külastamiseks avatud 135 päeval aastas.

Täiendasime ka muuseumi ekspositsiooni. Huvitavaimate eksponaatidena lisandusid muuseumisse 2017.a. jooksul Karl Draisi 1817. aasta

jooksuratta replika, 1935. aasta kolmekäiguline Adler ning pilkupüüdva atraktsioonina Hiinas 1990. aastatel valmistatud velorikša, millega

käisime mitmetel väliüritustel.

Kõik muuseumi haldamiseks vajalikud tegevused tegime oma vabatahtliku tööna, palgalist tööjõudu kasutamata.

Kokku külastas 2017. aastal meie muuseumit 2780 inimest.

 

Välisrahastused

2017. aastal saime muuseumi eesmärkide elluviimiseks viis välist rahastust:

• KÜSKi  2017.a. kohaliku omaalgatuse projekti kevadvoorust saime 2000 EUR jalgratta 200. juubeli läbiviimiseks. Sama projekti toetusel

ehitasime 2017. aasta kevadel ka maailma esimese jalgratta, Karl von Draisi jooksuratta replika.
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• LEADERi 2017.a. voorust saime 2682 EUR toetust muuseumi territooriumi mahakaevamiseks ja korrastamiseks. Suuremad kaevetööd ja

pinnase äravedu said tehtud 2017.a. sügisel, lõplik territooriumi korrastamine jääb 2018. aastasse.

• KÜSKi  2017.a. kohaliku omaalgatuse projekti sügisvoorust saime 1138 EUR toetust muuseumimaja valgustuse rekonstrueerimiseks. Selleks

vajalikud materjalid soetasime 2017. aasta jooksul, kuid reaalsed tegevused jäid kõik 2018. aastasse.

• Riigieelarvest saime 2017. aastal 3000 EUR tegevustoetust

• Väätsa vallalt saime 2017. aastal 3000 EUR tegevustoetust

 

Jalgratta 200. juubel

10. juunil 2017 tähistasime jalgratta 200. juubelit asjakohase väliüritusega. Valmistasime selleks puhuks maailma esimese jalgratta - Karl von

Draisi 1817.a. jooksuratta – replika, mis tegi "Karl von Draisiga" (Tarmo Hints) sadulas läbi ka 1 km pikkuse paraadi Väätsal.  Toimus

jalgrattaehitajate konkurss, väike välinäitus, vestlus "Karl von Draisiga"  ning paraadi järel paigutasime Karl von Draisi jooksuratta muuseumi

püsiekspositsiooni. Päeva lõpus toimus rahvapidu koos jalgrattaleiutajate konkursi võitja väljakuulutamisega.

 

Muuseumi teised üritused ja näitused

2017. 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:

• 17. jaanuaril 2017 külastas muuseumit Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid oma Järvamaa visiidi raames

• 30. märtsil 2017 korraldasime koostöös Väätsa Ajaloohuviliste Seltsiga muuseumi ruumes suguvõsateemalise ajalooõhtu. Muuseum oli

osalejatele külastamiseks tasuta avatud.

• 8. aprillil 2017 osalesime ühe ajaloolise jalgrattaga Tallinnas Õnnepalees toimuval Pulmamessil.

• 22. aprillil 2017 võõrustasime Jüripäeva jalgrattamatkast osavõtjaid.

• 1. mail 2017 korraldasime Võrus välinäituse (Võru Linnavalitsuse kutsel).

• 11. mail 2017 korraldasime koostöös Väätsa Ajaloohuviliste Seltsiga muuseumi ruumes pärimuskultuurialase ajalooõhtu. Muuseum oli

osalejatele külastamiseks tasuta avatud.

• 20. mail 2017 osalesime üle-Euroopalisel Muuseumiööl. Mängisime 1910.-40. aastate šellakplaate ja demonstreerisime 1920. aastate

maamootori tööd

• 23. mail 2017 võõrustasime muuseumis Eestis resideeruvaid suursaadikuid.

• 25. mail 2017 korraldasime koostöös Väätsa Ajaloohuviliste Seltsiga muuseumi ruumes valdade nimedele pühendatud ajalooõhtu. Muuseum

oli osalejatele külastamiseks tasuta avatud.

• 4. juunil 2017 korraldasime koostöös Türi-Tamsalu Matkateega Väätsal jalgratta nutiorienteerumise.

• 18. juunil 2017 osalesime Tallinn Swing Dance Society korraldatud  tviidisõidul "Tallinn Tweed Ride" Tallinna vanalinnas.

• 8. juulil 2017 osalesime väikese välinäitusega Paides Järvamaa päeval.

• 29. juulil 2017 korraldasime Eesti Maanteemuuseumis Varbusel välinäituse (Maanteemuuseumi kutsel).

• 5. augustil 2017 osalesime Järva-Jaani Kummaliste Kulgurite Killavooril, mille seekordne teema oli ühissõiduki-eri.

• 13. augustil 2017 korraldasime oma traditsioonilise vanajalgrattamatka, mis sel aastal toimus  Väike-Maarja ümbruses. Matk külastas

mitmeid mõisaid, kirikuid ja muid ajaloo-objekte.

• 9. septembril 2017 korraldasime teedeajaloo teemalise ajaloopäeva muuseumis. Muuseum oli osalejatele külastamiseks tasuta avatud.

• 1. oktoobril 2017 lõpetasime oma kõrghooaja. Vaadata sai jalgrattateemalisi vanu filme ning vaadata 1920.-30. aastate maamootorite

töötamist.

• 25. novembril 2017  korraldasime oma traditsioonilise jalgratta-ajaloo teemalise konverentsi koos kahe välisesinejaga. Lätist oli kohal Janis

Seregins – sealse jalgrattamuuseumi looja ning pikaaegne jalgrataste restaureerija; Karl-Erik Hiiemaa Eesti Rahva Muuseumist jagas

kogemusi muuseumi fondidesse kuuluva vana jalgratta konserveerimisel. Muuseumi eestvedaja Valdo Praust tutvustas jalgratta ajalugu

Eestis enne Esimeset maailmasõda ning rääkis muuseumi 2017.a. tegemistest.

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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2017. 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 2017. aastal oma kollektsiooni,

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

 

Meie jalgrattad teistes muuseumites ja filmivõtetel

2017. aasta septembris viisime oma kaks jalgratast Eesti Rahvusarhiivi poolt korraldatavale näitusele, mis kestis aasta lõpuni. Üks meie

jalgratastest on jätkuvalt eksponeeritud Paides Ajakeskuses Wittenstein.

2017. aastal osalesid meie rattad mängufilmi "Seltsimees laps" võtetel.

2017. aasta sügisel sai valmis ehitatud üks ajalooline jalgratas Eesti Ajaloomuuseumi uue Maarjamäe püsinäituse "Minu vaba riik" atraktsiooni

jaoks. Näitus ise avati 2018. aastal.

 

Seminariteenuse pakkumine

Nagu eelmiselgi aastal, oleme ka 2017. aastal müünud oma muuseumi uues saalis 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 ja selle hoonete edasist kohandamist ja rekonstrueerimist muuseumi tarbeks ning muuseumi

vajadusi arvestades.

Tulevikus tahame Eesti Jalgrattamuuseumi muuta kõikide Eesti 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.

2018. aastal ja edaspidi plaanime kindlasti ka mitmeid väliüritusi, kus näeb ajalooväärtusega rattaid sõitmas või avalikkusele eksponeerituna.



6

Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 6 650 10 085 2

Nõuded ja ettemaksed 335 100  

Varud 1 028 0  

Kokku käibevarad 8 013 10 185  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 19 726 2 937 4

Immateriaalsed põhivarad 300 1 020 5

Kokku põhivarad 20 026 3 957  

Kokku varad 28 039 14 142  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 433 4  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 1 138 3 063  

Kokku lühiajalised kohustised 1 571 3 067  

Pikaajalised kohustised    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 22 141 6 264 6

Kokku pikaajalised kohustised 22 141 6 264  

Kokku kohustised 23 712 9 331  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 4 811 645  

Aruandeaasta tulem -484 4 166  

Kokku netovara 4 327 4 811  

Kokku kohustised ja netovara 28 039 14 142  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 11 640 5 750 7

Tulu ettevõtlusest 6 204 6 863 8

Kokku tulud 17 844 12 613  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -8 644 -5 009  

Mitmesugused tegevuskulud -6 104 -2 656 9

Tööjõukulud -1 500 0 10

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -2 080 -782  

Kokku kulud -18 328 -8 447  

Põhitegevuse tulem -484 4 166  

Aruandeaasta tulem -484 4 166  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Laekunud annetused ja toetused 6 148 2 522

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 5 968 6 763

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -14 869 -7 088

Väljamaksed töötajatele -1 978 -575

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
3 567 9 321

Muud rahavood põhitegevusest 0 -30

Kokku rahavood põhitegevusest -1 164 10 913

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-18 148 -3 000

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
15 877 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -2 271 -3 000

Kokku rahavood -3 435 7 913

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 10 085 2 172

Raha ja raha ekvivalentide muutus -3 435 7 913

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 650 10 085
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 645 645

Aruandeaasta tulem 4 166 4 166

31.12.2016 4 811 4 811

Aruandeaasta tulem -484 -484

31.12.2017 4 327 4 327
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum on koostanud 2017. 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)

 31.12.2017 31.12.2016

Raha pangakontol 6 345 10 016

Sularaha kassas 305 69

Kokku raha 6 650 10 085

Lisa 3 Varud
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Tooraine ja materjal 1 028 0

Puidupellet külleks 1 028 0

Kokku varud 1 028 0
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Lisa 4 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

  

Ostud ja parendused 18 148 18 148 18 148

Muud ostud ja parendused 18 148 18 148 18 148

Amortisatsioonikulu -1 359 -1 359 -1 359

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 21 148 21 148 21 148

Akumuleeritud kulum -1 422 -1 422 -1 422

Jääkmaksumus 19 726 19 726 19 726

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

arvestatkse lineaarsel meetodil 5% aastas (hinnanguline kasutusiga 20 aastat).

2017. aastal soetati LEADER programmi raames muuseumimaja katel ja keskküttesüsteem. Kulumit arvestatakse lineaarsel meetodil

10% aastas (hinnanguline kasutusiga 10 aastat).
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Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Muud

immateriaalsed

põhivarad

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

  

Amortisatsioonikulu -720 -720

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 3 600 3 600

Akumuleeritud kulum -3 300 -3 300

Jääkmaksumus 300 300

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. 2017. aasta lõpus oli põhivara

jääkmaksumuseks 300 eurot.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 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

 

 31.12.2016 Saadud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
 

Virtuaalmuuseumi I etapp 3 564  3 564

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi

rekonstrueerimine
2 700  2 700

Muuseumi küttesüsteem 15 877  15 877

Kokku sihtfinantseerimine

põhivarade soetamiseks
6 264 15 877 22 141

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Seadmete soetus (KOP) 690 692 1 382

KÜSK-i arenguhüppe projekt 1 722 429 2 151 4 302

Välinäituste tarvikud (KOP) 651 651 1 302

Jalgratas 200 (KOP) 2 000 2 000 4 000

Muuseumi valgustuse

rekonstrueerimine (KOP)
1 138 1 138

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
3 063 3 567 5 494 12 124

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
9 327 19 444 5 494 34 265

 

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. 2017. 

aastal ehitati välja küttesüsteem. 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. 

 

2016. a saadi KOP-i rahastus muuseumile tolmuimeja ja muruniiduki ostmiseks ja välinäituste tarvikute soetamiseks. Tegevused viidi lõpule 

2017. aastal. 
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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, projekt viidi lõpule 2017. aastal. 

 

2016. aastal toetas KULKA 300 euroga ka iga-aastast jalgratta-ajaloo konverentsi. 

 

2017. aastal saadi KOP-i rahastus jalgratta 200. juubeli tähistamiseks. Juubelipidustused toimusid 2017. aasta juunis. 

Samuti saadi KOP-i rahastus muuseumi valgustuse rekonstrueerimisele, projekt lõpetatakse 2018. aastal.

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 5 492 3 228

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 6 148 2 522

Kokku annetused ja toetused 11 640 5 750

sh eraldis riigieelarvest 8 492 3 228

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 3 000 2 400

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2017 2016

Rahaline annetus 11 640 5 750

Kokku annetused ja toetused 11 640 5 750

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

tegevuskulude katmiseks 148 eurot, Väätsa vallavalitsuse poolt tegevustoetuseks antud 3000 eurot ja kultuuriministeeriumilt saadud

toetust 3000 eurot.

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

raames.

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2017 2016

Ürituste korraldamine 780 1 300

Ruumide rent seminarideks 717 469

Lektori jm teenused 240 586

Rataste osalemine filmides ja näitustel 465 1 025

Muuseumi piletitulu 3 984 3 444

Kaupade müük 18 39

Kokku tulu ettevõtlusest 6 204 6 863
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Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2017 2016

Energia 1 917 450

Elektrienergia 750 450

Soojusenergia 1 128 0

Kütus 39 0

Veevarustusteenused 73 26

Mitmesugused bürookulud 9 2

Koolituskulud 30 49

Riiklikud ja kohalikud maksud 0 29

Ürituste korraldamine 265 86

Hoone remont ja hooldus 2 449 1 469

Virtuaalmuuseumi kulud 76 77

Reklaam 306 277

Osalemine messidel 64 109

Muuseumi ekspositsioonikulud 261 57

Liikmemaksud teistele organisatsioonidele 55 0

Valveteenus 374 0

Muud 225 25

Kokku mitmesugused tegevuskulud 6 104 2 656

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 1 795 433

Sotsiaalmaksud 607 142

Kokku tööjõukulud 2 402 575

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
835 575

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 674 240
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2017. aastal maksti juhatuse liikmele Valdo Praustile projektijuhtimise tasu 674 eurot (bruto) kolme erineva projekti juhtimise eest vastavalt

käsunduslepingutele, millele andis üldkoosolek nõusoleku. Muid tasusid ega hüvesid juhtkonnale arvestatud ei ole. 


