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MTÜ Eesti Muuseumraudtee 2020. aasta tegevusaruanne 

 

1. Muuseumist üldiselt: 

Hooaega mai kuus alustada ei saanud, sest corona viiruse tõttu jäi ära Lavassaare vanavara laat ja 

muuseumiöö lükati edasi augusti muinastulede ööga samasse aega. Küll aga otsustas juhatus avada 

muuseumi mai kuus nädala vahetusteks jälgides Terviseameti poolt kehtestatud ohutusnõudeid. 

Paraku mõjutas viirus üldiselt igas valdkonnas. Külastatavuse vahe võrreldes 2019. aastaga oli siiski 

märgatav ja muidugi ka saamata jäänud tulu. Kuid riigi poolt ulatati sel korral abistav käsi ning 

Kultuuriministeeriumi kaudu oli võimalik taodelda kriisiabi toetust, mida juhataja ka tegi. Tulemusena 

eraldati muuseumile 10600 € kriisiabi, millega kaeti saamata jäänud tulust tekkinud auk eelarves. 

Külastatavuse võrdlustabel on all: 

 
Apr. mai juuni juuli aug. sept. okt. nov. Dets. KOKKU 

2018  772 516 1029 763 388 87 - 130 3685 

2019  1029 971 1275 1337 234 436 185 - 5467 

2020  111 984 1451 1882 509 145 - 178 5260 

 

Kuigi üld tulemusena külastas muuseumit 200 inimest vähem kui mullu, siis arvestades kriisi olukorda 

võib tulemuse heaks pidada. Eriti head kasvu näitasid juuli, augusti ja septembri kuud võrreldes 

varasema ajaga. Grupiekskursioone oli sel hooajal 8, giiditööd tegid kolm giidi Pärnust. Muuseumrongi 

atraktsioon toimis 161 korral. 

Välisekspositsioonis toimus olulisi muudatusi: Uue katuse sai ajalooline veduridepoo. Tööde käigus 

eemaldati ka mittevajalik vahelagi ning paigaldati ventilatsioonikorstnad. Vabatahtlike abiga sai 

puhastatud ja värvitud muuseumi jaama pöörme mehhanismid ning markeerpostid. Värske välimuse 

sai ka Sonda depoo välikäimla. Siseekspositsiooni sai uuendatud PVC materjalile kantud 

suuremõõtmeliste fotodega. 

Ajalooarhiiv täienes unikaalsete dokumentidega nagu maade eraldusplaan Mõisaküla – Viljandi 

raudtee ehitamiseks ning 1913. aastal ehitatud Pärnu depoo külgplaaniga aga ka mitmete väiksemade 

dokumentidega. 

Muuseumi kasutuses oleva maja esimene korrus sai varustatud sooja veega. Selleks paigaldati keldrisse 

vastavalt siseprojektis ettenähtud kohta soojavee boiler, mis tulevikus hakkab varustama sooja veega 

kogu maja. Kohvikuruum sai omale teenindusleti ning remonditud sai ka peasissepääsu trepikoda 1. 

korruselt kuni 3-ni. Teise korruse suletavat ukseavad jäid sel korral raha puudusel sulgemata. Veel sai 

püsiva elektriühenduse kassavagun ja ajutise juhtme vedamine pole enam vajalik. 

Taas külastas muuseumit TV3 saatesarja „Naudime elu“ võttegrupp, et teha saatelõik muuseumist. 

Saatega tutvustati kogu Romantilise Rannatee objekte Pärnumaal. Lisaks sellele tegi septembris TV3 

oma teleseriaali „Naiste sõda“ võtteid, mida oli näha ka kolmes esimeses osas. Muuseumi logot 

näidatakse iga seeria lõpus hästi suurelt, mis on ka omamoodi reklaamiks muuseumile. 

Muuseumi üldises tegevuses juhindus juhatus ja juhataja kogumispõhimõtetest ja arengustrateegias 

paika pandud aasta tegevuskavast ning muudest vajalikest regulatsioonidest. 



Regulaarselt toimus muuseumi territooriumi hooldamine. Trimmeriga töötas kohalik ettevõtja Eeri 

Kaer ja murutraktoriga mina. Raudtee ääri niitis vedur-niidukiga Timo Klaus. 

2. Ohutus: 

Terviseameti ja muudest turvalisusega seotud ohutusnõuetest peeti kinni. Külastajaid teavitati reeglite 

järgimisest regulaarselt vastavate infotahvlite ja suusõnaliselt klienditeenindajate poolt. Nii personali 

kui külastajate jaoks olid olemas desinfitseerimisvahendid ja kaitsemaskid. Mingeid juhtumeid seoses 

ohutusega muuseumis ei esinenud. 

3. Palgaline tööjõud: 

Tähtajatu töölepinguga töötasid tegevjuht (juhataja) ning käsunduslepinguga raamatupidaja. 

Tähtajalise töölepinguga töötasid kolm teenindajat. 

4. Liikmeskond: 

Liikmeskonnas muudatusi ei olnud, liikmemaksud laekusid vastavalt esitatud arvetele. 

5. Tegevustoetused ja sponsorlus: 

Pärnu Linnavalitsuselt laekus lepingu kohaselt 6500 € jooksvate kulude katteks ja investeeringuteks. 

Ümaralauas kokkulepitud koostöö tulemusena eraldasid Eesti Raudtee AS ja Operail AS kumbki 15000 

€ depoo katuse remondiks. Skinest Rail AS abiga valmistati Lätis Daugavpilsi tehases signaalmärk ning 

otsiti varuosi diiselvedurile TU4. GO Tracki abiga puhastati muuseumi territoorium ja raudtee äär 

võsast. Kultuuriministeerium eraldas kriisiabina 10600 € corona viirusest lähtunud piirangutest 

tingitud saamata jäänud tulu katteks. Aruandlust nõudnud toetuste osas said aruanded esitatud 

tähtaegselt. Vähesel määral ka eraisikud tegid annetusi depoo katuse remondiks. Sügav kummardus ja 

tänu kõigile toetajatele! Kõiki annetajaid/toetajaid sai tänatud avalikus meedias Facebookis ja 

koduleheküljel. 

6. Projektid: 

Lõppes Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuse raames teostatud projekt „ekspositsiooni loomine ja  

arendamine“. Vastav aruandlus sai esitatud õigeaegselt. Kõige suuremaks ja olulisemaks projektiks oli 

ajaloolise depoo katuse remont ja seesmise vahelae eemaldamine. Töid teostas soodsama pakkumuse 

põhjal Katuseabi OÜ. Töödega alustati mais ja lõpetati augustis. Tööde käigus remonditi sarikad, 

paigaldati uus laudis ja roovitus ning eterniitkate. Katuse harjale paigaldati ka kolm ventilatsiooni 

korstent ning katuse servadesse vihmavee äravoolu rennid ja torud. Seespool eemaldati vahelagi, et 

tagada siseruumi ventilatsioon. Depoo ülemised aknaavad said uued aknaraamid. Muuseumi 

vabatahtlike abiga paigaldati sügisel depoosse ka uued valgustid. Projekti maksumuseks kujunes ca  

46900 €, millest valdav osa sai kaetud sponsorite/toetajate rahadest ning ülejäänud 

omafinantseeringuna. 

Muuseumi kasutuses oleva maja sisetöödega sai ka mõningal määral edasi mindud. Muuseumi ruumid 

said kohvikule teenindusleti ning kõik tualetid ning köök ka sooja vee sisse. Kolme korrust ühendav 

trepikoda remonditi samuti. Töid teostas kohalik ettevõtja Eeri Kaer. 

7. Kinnisvara: 

Plaanitud kinnisvara soetamise osas olulisi arenguid ei olnud, läbirääkimisi omaniku Tootsi Turbaga 

peeti aga projekt jäi ootele. 

 



8. Vabatahtlike tegevus: 

Kuna nüüd on võimalus kasutada köetavat töökoda, said vabatahtlikud Timo Klaus ja Andre Laigna 

talvel-kevadel tegeleda veeremi remondi ja restaureerimisega. Põhjalikult sai renoveeritud reisivagun 

PV51. Kevadel sai Pärnust pärit noorte vabatahtlike abiga puhastatud ja värvitud ka lahtine reisivagun 

ning ka pöörmenuiad, perroonilaternad ning markeerpostid muuseumi jaamas. Ka Sonda depoo 

välikäimla puhastamisel ja värvimisel olid abiks vabatahtlikud. 

14. augustil toimusid raudteefirmade ja Pärnu Linnavalitsuse esindajatega koos ühistalgud. 

Raudteefirmade poolt olid kohal GO Grupi, Operaili ja Eesti Raudtee esindajad. Talgute käigus 

paigaldati ümber semafori ajam, tühjendati üks ümberpaigutusele minev vagun-kuur, puhastati vana 

reisivagun ning lõigati võsa. 

Septembris-oktoobris tegid muuseumi vabatahtlikud ettevalmistusi ja remontisid ligi 200 meetrit 

raudteed asendades vanad puitliiprid betoonliipritega. Seekord valmistati muldkeha ette väikese 

traktori abil. 

Muuseumi vabatahtlikud olid abiks ka suuremate ürituste korraldamisel. 

Tulemusliku töö eest vabatahtlikuna raudteede ajaloo säilitamise valdkonnas tunnustas muuseumi 

asutaja Eesti Muinsuskaitse Selts Timo Klausi teenete medaliga. Tunnustus anti pidulikult üle Seltsi 

esindajate poolt muuseumis jõuluürituse ajal. 

9. Turundus: 

Juhatus otsustas jätkata turundus osas koostööd Projektiagentuur OÜ-ga, kes reklaamis meid 

Facebookis ja Instagrammis aga ka tänavareklaamipindadel Pärnu linnas. Lisaks sellele veel artiklid 

mitmes sotsiaalmeedia väljaandes ning ka flaierid Pärnu turismiasutustes. Projektiagentuur korraldas 

Facebookis ka viktoriine, millede võitjad said tasuta muuseumi külastuse ning nädala eksponaadi 

tutvustust. Peale selle jätkus koostöö vanade partneritega nagu Infoveeb, Turismiveeb, Puhka Eestis ja 

Romantiline Rannatee. 

Alates sügisest korraldas Pärnu linnavalitsus veebiümarlaudasid Pärnu turismi arengustrateegia 

koostamiseks, millistel sai ka igakordselt osaletud. Juhtisin seal tähelepanu, et strateegia kava ei jääks 

ainult linna keskseks vaid hõlmaks ka linnast väljaspool olevaid kultuuriobjekte. Strateegias fikseeriti 

klienditeekondade arendus väljaspool Pärnut asetsevate muuseumiteni. Sellise tulemusega võib 

rahule jääda. 

10. Üritused: 

Mai kuus jäid viiruse tõttu traditsioonilised muuseumiöö ja vanavara laat ära. 

Aurupäevad toimusid vastavalt: 13.-14.06., 27.-28.06., 11.-12.07., 01.-02.08. (raudteelaste päev), 19.-

20.09. (sügislaat Lavassaares), 17.-18.10. (raudteede sünnipäevad) ja 12.12. (jõulurong). 

29. augustil toimus muuseumiöö, kus sissepääs muuseumisse oli kõigile tasuta. Meelelahutuseks 

mängis Pärnumaa Lõõtspillihaigete Selts. 

Kõikide ürituste ajal töötas ka kohvik. 

11. Rahvusvaheline koostöö: 

Muuseum on jätkuvalt FEDECRAILi liige ja liikmemaks on tasutud.  

Meie Šveitsi partner Ballenberg Dampfbahn on kajastanud meie tegevust oma trükistes. 



Alustasime läbirääkimisi meie Läti partneritega Gulbenest auruveduri Gr-319 edasiseks tasuliseks 

rentimiseks kuna  2021. aastal lõpeb senine tasuta kasutamise leping. 

12. Tulevikuplaanid: 

Tegevused välja selgitamaks liitumisvõimalused sihtasutusega Pärnu Muuseum jäid viirusest, 

Kultuuriministeeriumi seisukoha puudumise ja Pärnu muuseumi juhi vahetumise taha peatuma aga 

katsume sel aastal selles suunas selgusele jõuda. 

Muus osas jätkub tegevus vastavalt arengustrateegias välja toodud tegevuskavadele aastate lõikes. 

Mis lõppenud aastal tegemata jäi, katsume ellu viia 2021. aastal. Pärnu Linnavalitsus andis lootust, et 

2021. aastal saavad nad koostöös Maanteeametiga laiendada muuseumi esist parklat ja viia 

juurdepääsutee kõva katte alla. Võimalusel jätkame ka maja sisetöödega 

Veeremi osas on plaanis renoveerida kaks diiselvedurit ja hankida juurde üks lahtine reisivagun, kuna 

aurupäevadel ei mahtunud inimesed enam rongi kahte vagunisse ära. 

Plaanis on jätkata ka välisekspositsiooni arendamist muuseumi jaamas uue pöörmeputka ja 

dresiinikuuriga ning ka muuseumi ja Lavassaare vahelisel raudteelõigul. 

Ajaloolise depoo elektrisüsteem vajab uuendamist aga selleks on vaja tellida projekt. Kõikide nende 

plaanide teostamiseks loodame raudteefirmade rahalisele toele vastavalt 2019. aastal ümarlauas 

kokkulepitule. 

Kindlasti jätkub ka talgutegevus. 

13. majandamine: 

Teenuste hindu sel aastal ei tõstetud. Tulud ja kulud on välja toodud majandusaruandest eraldi. 

 

Mehis Helme 

Juhatuse liige tegevjuhi kohustes 

13. aprill 2021. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Varad   

Käibevarad   

Raha 17 898 19 318

Nõuded ja ettemaksed 165 7 169

Kokku käibevarad 18 063 26 487

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 10 764 10 781

Kokku põhivarad 10 764 10 781

Kokku varad 28 827 37 268

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 576 547

Kokku lühiajalised kohustised 576 547

Kokku kohustised 576 547

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 36 721 30 201

Aruandeaasta tulem -8 470 6 520

Kokku netovara 28 251 36 721

Kokku kohustised ja netovara 28 827 37 268
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 600 600

Annetused ja toetused 53 763 20 860

Tulu ettevõtlusest 38 105 41 670

Muud tulud 0 250

Kokku tulud 92 468 63 380

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -3 527 -4 955

Mitmesugused tegevuskulud -79 306 -34 699

Tööjõukulud -16 772 -16 474

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -1 002 -417

Kokku kulud -100 607 -56 545

Põhitegevuse tulem -8 139 6 835

Intressikulud -335 -317

Muud finantstulud ja -kulud 4 2

Aruandeaasta tulem -8 470 6 520
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 600 600

Laekunud annetused ja toetused 11 044 17 000

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 45 078 50 067

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -82 914 -39 236

Väljamaksed töötajatele -16 631 -16 667

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
42 719 3 860

Muud rahavood põhitegevusest 0 -9

Kokku rahavood põhitegevusest -104 15 615

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-984 -1 804

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

müügist
0 250

Laekunud intressid 4 2

Kokku rahavood investeerimistegevusest -980 -1 552

Rahavood finantseerimistegevusest   

Makstud intressid -336 -317

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -336 -317

Kokku rahavood -1 420 13 746

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 19 318 5 572

Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 420 13 746

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 17 898 19 318
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 30 201 30 201

Aruandeaasta tulem 6 520 6 520

31.12.2019 36 721 36 721

Korrigeeritud saldo

31.12.2019
36 721 36 721

Aruandeaasta tulem -8 470 -8 470

31.12.2020 28 251 28 251
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing Eesti Muuseumraudtee (edaspidi tekstis MTÜ  EMR) 2020 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud

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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtted, võrreldes eelmise aruandeperioodiga, ei ole muutunud. MTÜ EMR raamatupidamises rakendatud arvestuspõhimõtted

ning informatsiooni esitusviis on kooskõlas  raamatupidamise seaduses kehtestatud nõuetega ja  arvestuse alusprintsiipide ning  Eesti hea

raamatupidamise tavaga.

Vigade korrigeerimine

MTÜ  EMR ei ole käesoleva ajani  olnud vajadust juba esitatud aruande vormides parandusi teha.

Finantsvarad

MTÜ EMR finantsvarasid ei ole.

Raha

MTÜ EMR saab oma tegevuseks raha  sisseastumismaksudest, liikmemaksudest, annetustest, toetustest    ja vastavuses   põhikirjalise 

tegevusega   omatulust ( piletite müügist ja teenustest).

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni

3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

MTÜ-l EMR  ei ole   toimunud tehninguid välisvaluutas.

Finantsinvesteeringud

Kohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste kohustuste puhul on korrigeeritud soetusmaksumus üldjuhul

võrdne nende nominaalväärtusega. Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võlad töövõtjatele ja maksuvõlad) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

MTÜ-l EMR  ei ole  tütar- ja sidusettevõtjate aktsiaid või osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse bilansipäevaks veel laekumata annetusi ja toetusi, mille puhul kulutused on juba tehtud. Nõudeid kajastatakse

bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete puhul on korrigeeritud soetusmaksumus üldjuhul võrdne nende

nominaalväärtusega.

Varud

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit [individuaalse hindamise meetodit / kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit].

Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud arvestatakse soetusmaksumuses, mille moodustab ostuhind pluss soetamisega seotud kulud. Muuseumil on varude käive väike. Varud,

mille üle peetakse arvestust võetakse arvele  ostuhinnas.
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Bioloogilised varad

MTÜ-l EMR  bioloogilisi varusid  ei ole.

Kinnisvarainvesteeringud

MTÜ EMR ei oma kinnisvarainvesteeringuid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse

langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kui immateriaalse vara

kasulikku eluiga ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, eeldatakse, et kasulik eluiga on 20 aastat.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    639 €

Kasulike eluigade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised:

 Hooned 20-30 aastat

  Rajatised 20-30 aastat

Masinad ja seadmed:

 Tootmisvahendid 4-5 aastat

  Transpordiseadmed 4-5 aastat

Muu materiaalne põhivara

 Inventar 2-5 aastat

  Mööbel 4-10 aastat

 Kontoritehnika 2-4 aastat

Maad ei amortiseerita.

Kasulike eluigade vahemikud on immateriaalse põhivara gruppidele järgmised:

Arvutitarkvara 5-20 aastat

Kaubamärgid 5-20 aastat

Rendid

MTÜ-l EMR ei ole renditud varasid.

Finantskohustised

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

    

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

MTÜ-l EMR ei ole eraldisi ega tingimuslikke ehk siirdekohustusi.     

Annetused ja toetused

Saadud annetuste ja toetuste arvestusel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

(a) mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks;

(b) sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset

kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud;

(c) 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

Tulu sihtfinantseerimisest 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
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võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena. Varade sihtfinantseerimise korral võetakse

sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa

kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. 

Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul. 

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulude ja

kulude aruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi. 

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes

valmidusastme meetodist. 

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel                                                                                                                        

Maksustamine

 

Seotud osapooled

Seotud osapoolena on kajastatud juhatuse liiget.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised  Masinad ja

seadmedTranspordivahendid Arvutid ja

arvutisüsteemid
Muud

masinad ja

seadmed

31.12.2018  

Soetusmaksumus 500 169 161 14 095 986 13 248 28 329 197 990

Akumuleeritud kulum -169 161 -6 008 -888 -12 538 -19 434 -188 595

Jääkmaksumus 500 0 8 087 98 710 8 895 9 395

  

Ostud ja parendused 1 804 1 804 1 804

Amortisatsioonikulu -98 -320 -418 -418

Müügid (jääkmaksumuses) 0

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 500 169 161 14 095 986 15 052 30 133 199 794

Akumuleeritud kulum -169 161 -6 008 -986 -12 858 -19 852 -189 013

Jääkmaksumus 500 0 8 087 0 2 194 10 281 10 781

  

Ostud ja parendused 984 984 984

Muud ostud ja parendused   984 984 984

Amortisatsioonikulu -441 -560 -1 001 -1 001

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 500 169 161 15 079 986 15 052 31 117 200 778

Akumuleeritud kulum -169 161 -6 449 -986 -13 418 -20 853 -190 014

Jääkmaksumus 500 0 8 630 0 1 634 10 264 10 764
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Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

 2020 2019

Maa 500 500

Masinad ja seadmed 10 264 10 281

Transpordivahendid 8 630 8 087

Muud masinad ja seadmed 1 634 2 194

Kokku 10 764 10 781

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2020 2019

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 600 600

Kokku liikmetelt saadud tasud 600 600

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 42 718 3 860

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 11 045 17 000

Kokku annetused ja toetused 53 763 20 860

sh eraldis riigieelarvest 0 7 000

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 6 500 10 860

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2020 2019

Rahaline annetus 0 20 860

Kokku annetused ja toetused 0 20 860
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Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Üür ja rent 0 485

Energia 3 626 5 597

Elektrienergia 2 519 1 955

Kütus 1 107 3 642

Mitmesugused bürookulud 5 190 4 040

Riiklikud ja kohalikud maksud 8 8

territooriumi ja ruumide korrashoid 54 706 2 011

autotranspordi ja muu tehnika remont ja hooldus 1 865 7 930

reklaamikulud 8 901 11 511

rongiliiklus külastajatele 397 125

ürituste korralduskulud 1 019 0

Muud 3 594 2 992

Kokku mitmesugused tegevuskulud 79 306 34 699

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 12 433 12 313

Sotsiaalmaksud 4 339 4 146

Kokku tööjõukulud 16 772 16 459

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Juriidilisest isikust liikmete arv 4 4

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 12 042 11 970

juhatuse esimees tegevjuhi tasu 12 042 11 970


