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Mittetulundusühing Suuremõisa Loss 2020. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

MTÜ Suuremõisa Loss tegutseb 2009. aastast. Eesmärgiks on Suuremõisa mõisakompleksi kultuuri- ja ajalooväärtuste säilitamine,

õpikeskkonna arendamine ja piirkonna konkutentsivõime säilitamine koolitus-, kultuuri- ja turismiteenuste ning ürituste korraldamisega ning

täiendavate rahaliste vahendite taotlemine selleks.

Seisuga 31.12.2020 oli ühingus liikmeid 16. Aasta jooksul lisandus üks uus liige. 

Seoses COVID-19 viiruse levikuga ei olnud MTÜ tegevus esimesel poolaastal aktiivne.

8. juuni 2020. a üldkoosolekul valiti uus 3- liikmeline juhatus.

22. juunil 2020. a sõlmisid MTÜ Suuremõisa Loss ja Hiiumaa Ametikool koostöölepingu suvisel perioodil lossi külastajate vastuvõtuks,

piletimüügi korraldamiseks ja lossi butiigis omatoodangu ja käsitöö müügi organiseerimiseks.

MTÜ liikmed osalesid aktiivselt suviste tegevuste korraldamisel ja läbiviimisel sh külastusmängupäevadel "Unustatud mõisad", muuseumiööl

"Öös on aega" ja teistel suveüritustel.

MTÜ müügitulu piletite ja meenete müügist suvekuudel oli 15 749 eurot (vaata lisa 10), millest 8075 eurot tasuti ametikoolile piletite eest ja 5489

eurot tasuti tarnijatele butiigis müüdud kaupade eest. Kulude kohta täpsemalt vaata lisad 11 ja 12. 

2020. aastal esitati kaks toetusetaotlust Hiiumaa valla vabaühenduste toetusprogrammi ja mõlemale saadi toetust, kokku 2400 eurot:

1) tegevustoetus 800 eurot avalike sündmuste läbiviimiseks Suuremõisa lossis, aias ja pargis. Tegevused on läbi viidud, peamine kulu

giiditeenus "Unustatud mõisade" külastusmängu päevadel. Kogusumma on kasutatud ja aruanne esitatud. 

2) projektitoetus 1600 eurot Suuremõisa lossi infotahvlite ja uksesiltide uuendamiseks ning mõisariiete eksponeerimisel mannekeenide

soetamiseks. Aastalõpu seisuga on kasutatud 300 eurot, mannekeenid on soetatud ja riietatud. Infotahvlite ja uksesiltide uuendamiseks taotleti

ja saadi pikendust kuni 31. märtsini 2021.

Toetuste kohta vaata täpsemalt lisad 7 ja 9.

Seoses viiruse levikuga sügisel ja aasta lõpus jäid paljud planeeritud üritused ootama paremaid aegu.

Juhatus

Märts 2021
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 3 755 1 208 2

Nõuded ja ettemaksed 45 105 3

Kokku käibevarad 3 800 1 313  

Kokku varad 3 800 1 313  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 20 10 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 1 300 0 7

Kokku lühiajalised kohustised 1 320 10  

Kokku kohustised 1 320 10  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 303 -55  

Aruandeaasta tulem 1 177 1 358  

Kokku netovara 2 480 1 303  

Kokku kohustised ja netovara 3 800 1 313  
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Mittetulundusühing Suuremõisa Loss 2020. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 180 170 8

Annetused ja toetused 1 537 2 855 9

Tulu ettevõtlusest 15 749 189 10

Kokku tulud 17 466 3 214  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -1 100 -1 194 11

Mitmesugused tegevuskulud -15 189 -527 12

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 0 -135  

Kokku kulud -16 289 -1 856  

Põhitegevuse tulem 1 177 1 358  

Aruandeaasta tulem 1 177 1 358  



6

Mittetulundusühing Suuremõisa Loss 2020. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Liikmetelt laekunud tasud 258 136  

Laekunud annetused ja toetused 437 205 7

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 15 681 172  

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -16 229 -1 721 11,12

Makstud intressid 0 1  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
2 400 0 7

Kokku rahavood põhitegevusest 2 547 -1 207  

Kokku rahavood 2 547 -1 207  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 208 2 415 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 547 -1 207  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 755 1 208 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 -55 -55

Aruandeaasta tulem 1 358 1 358

31.12.2019 1 303 1 303

Aruandeaasta tulem 1 177 1 177

31.12.2020 2 480 2 480
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Mittetulundusühing Suuremõisa Loss 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühingu Suuremõisa Loss raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. 

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtteid ega esitusviise ei ole muudetud.

Raha

Rahaliste vahenditena on kajastatud raha pangas ja kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ja ettemaksetena kajastatakse

1) nõuded ostjate vastu;

2) nõuded liikmete vastu;

3) muud nõuded; 

4) laekumata annetused ja toetused.

Lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

1) Nõuded ostjate vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi,

arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

2) Nõuded liikmete vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

3) Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud

nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende

nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

4)Laekumata annetused ja toetused on tekkepõhiselt kajastatud, kuid bilansipäevaks veel laekumata annetused ja toetused.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 48 euro. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid

mille soetusmaksumus on alla 48 euro, kantakse kasutusele võtmisel kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle

kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    48

Finantskohustised

Finantskohustusena kajastatakse:

1) võetud laenud

2) võlad tarnijatele

3) maksuvõlad

4) võlad töövõtjatele (väljamaksmata töötasud, puhkusetasu kohustus)

5) muud võlad

6) kasutamata sihtfinantseerimine

Pika- ja lühiajaliste kohustuste eristamine

Lühiajalised on kohustused, mille maksetähtaeg on 1 aasta või vähem kui 1 aasta.

Pikaajalised on kohustused, mille maksetähtaeg on üle 1 aasta. Pikaajalisest laenust ja muust pikaajalisest kohustusest eraldatakse iga aasta

lõpul järgmisel aastal tagasimaksmisele kuuluv osa, mida kajastatakse lühiajaliste kohustuste all.

Annetused ja toetused
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Mittetulundusühing Suuremõisa Loss 2020. a. majandusaasta aruanne

Sihtfinantseerimine, saadud annetused ja toetused. Sihtfinantseerimisena käsitletakse  on  valitsusepoolset  abi,  mida  teostatakse ühingule

teatud ressursside  üleandmise  kaudu  ning  mille  saamiseks  peab  ühingu tegevus  vastama teatud  kindlaksmääratud  kriteeriumitele.

Eristatakse varade ja tegevuse sihtfinantseerimist. 

1) Varade  sihtfinantseerimine  on  sihtfinantseerimine,  mille  põhitingimuseks  on,  et  seda saav ühing  peab  kas  ostma,  ehitama  või muul

 viisil  soetama  teatud  põhivara.  Varade sihtfinantseerimine  võib  endas  sisaldada  täiendavaid  tingimusi,  näiteks  põhivara soetamise

ajagraafik, soetatava põhivara liik, tema asukoht ning hoidmise periood. 

2) Tegevuse  sihtfinantseerimine  on  sihtfinantseerimine,  mis  ei  ole  varade sihtfinantseerimine.

Saadud sihtfinantseerimise, annetuste ja toetuste arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

1) Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende  laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse

perioodi, mille eest need on tasutud);

2) Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o.

kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

3) Sihtfinantseerimise kajastamine 

3.1) Tegevuse sihtfinantseerimine

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui:

(a) sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks; ja

(b) sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. 

Tegevuseks saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse  bilansis  kohustusena. 

Vastavat  kohustust  kajastatakse bilansis  lühi-  või  pikaajalisena  olenevalt  sellest,  millal  toimub  sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste

täitmine.

3.2) Varade  sihtfinantseerimise  kajastamisel kasutatakse järgmist arvestuspõhimõtet -   sihtfinantseerimise  abil  soetatud  vara  võetakse 

bilansis  arvele  tema soetusmaksumuses  ja kajastatakse vastavalt juhendile RTJ 5; vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse

 tuluna  siis,  kui  

(a) sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks; ja

(b) sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud.

Varade soetamiseks saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse  bilansis  kohustusena. 

Vastavat  kohustust  kajastatakse bilansis  lühi-  või  pikaajalisena  olenevalt  sellest,  millal  toimub  sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste

täitmine.

Tulud

Ühingu põhilised tulud

1) Liikmemaksud

2) Annetused ja toetused

3) Tulu ettevõtlusest

Tulude kajastamisel lähtutakse tulude-kulude vastavuse printsiibist. 

Tulusid ettevõtlusest kajastatakse vastavalt RTJ 10 toodud põhimõtetele. Tulu majandustegevusest kajastatakse teenuse osutamisel või kauba

müümisel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale ja müügitulu ja tehinguga seotud kulusid saab usaldusväärselt mõõta.

Ühingu liikmetelt saadud liikmemaksude ning muude tasude arvestusel on lähtutud RTJ 12 ja 14 toodud järgmistest põhimõtetest:

1) Liikme- ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt, kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on

tasutud;

2) Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest

(s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid 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).

Kulud

Ühingu põhilised kulud 

1) projektide elluviimise otsesed kulud 

2) jagatud annetused ja toetused 

3) tegevuskulud 

4) tööjõukulud 

5) põhivara kulum 

 

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid (tulude ja kulude vastavuse printsiip). Kulutused, mis tõenäoliselt 

osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna 

perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad majandusliku 

kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.
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Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse juhatuse liikmeid ja nende lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all

olevaid ettevõtteid.

Seotud osapooltega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole, samuti ei ole tehtud neile soodustusi.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Arveldusarve SEB-pangas 3 430 1 208

Sularaha kassas 325 0

Kokku raha 3 755 1 208

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded liikmete vastu 45 45

Kokku nõuded ja

ettemaksed
45 45

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded liikmete vastu 105 105

Kokku nõuded ja

ettemaksed
105 105

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Muud

materiaalsed

põhivarad

31.12.2019  

Soetusmaksumus 4 017 4 017

Akumuleeritud kulum -4 017 -4 017

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 4 017 4 017

Akumuleeritud kulum -4 017 -4 017

Jääkmaksumus 0 0
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Seisuga 31.12.2020 on ühingul täielikult amortiseeritud materiaalseid põhivarasid soetusmaksumusega 4017,00.

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Muud

immateriaalsed

põhivarad

31.12.2018  

Soetusmaksumus 1 617 1 617

Akumuleeritud kulum -1 482 -1 482

Jääkmaksumus 135 135

  

Amortisatsioonikulu -135 -135

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 1 617 1 617

Akumuleeritud kulum -1 617 -1 617

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 1 617 1 617

Akumuleeritud kulum -1 617 -1 617

Jääkmaksumus 0 0

Seisuga 31.12.2020 on ühingul täielikult amortiseeritud immateriaalseid põhivarasid soetusmaksumusega 1617,00.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Liikmemaksu ettemaks 20 20

Kokku võlad ja ettemaksed 20 20

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Liikmemaksu ettemaks 10 10

Kokku võlad ja ettemaksed 10 10
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Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2018 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019 Lisa

nr
Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

LEADER 1 455 0 1 455 0  

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

1 455 0 1 455 0  

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Hiiumaa Vallavalitsus 1 195 0 1 195 0  

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

1 195 0 1 195 0  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

2 650 0 2 650 0 11

 

 31.12.2019 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020 Lisa

nr
Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Hiiumaa Vallavalitsus 0 2 400 1 100 1 300  

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

0 2 400 1 100 1 300  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

0 2 400 1 100 1 300 11

Hiiumaa Vallavalitsuselt on saadud kaks toetust:

1) tegevustoetus 800 eurot Avalike sündmuste läbiviimine Suuremõisa lossis, aias ja pargis. Tegevused on läbiviidud, peamine kulu

giiditeenus "Unustatud mõisade" külastusmängu päevadel. Kogusumma on kasutatud ja aruanne esitatud.

2)  projektitoetus 1600 eurot Suuremõisa lossi infotahvlite ja uksesiltide uuendamiseks ning mõisariiete eksponeerimisel

mannekeenide soetamiseks. Aastalõpu seisuga on kasutatud 300 eurot, mannekeenid on soetatud ja riietatud. Infotahvlite ja uksesiltide

uuendamiseks taotleti ja saadi ajapikendust kuni 31.03.2021 .

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2020 2019

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 180 170

Kokku liikmetelt saadud tasud 180 170
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Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 1 100 1 195 7

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks 0 1 455  

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 437 205  

Kokku annetused ja toetused 1 537 2 855  

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 1 100 0  

Rahalised ja mitterahalised annetused    

 2020 2019 Lisa nr

Rahaline annetus 437 205  

Kokku annetused ja toetused 437 205  

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2020 2019

Kauba müük 7 481 189

Muud tulud 193 0

Piletite müük 8 075 0

Kokku tulu ettevõtlusest 15 749 189

2020. aasta suveperioodil korraldas ühing Suuremõisa lossi piletite ja meenete müüki. 

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Avalike sündmuste läbiviimine Suuremõisa lossis, aias

ja pargis
800 1 194 7

Suuremõisa lossi infotahvlite ja uksesiltide uuendamine

ning mõisariiete eksponeerimisel mannekeenide soetamine
300 0 7

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
1 100 1 194  

Toetuste ja nende kasutamise kohta vaata lisa 7.
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Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Üür ja rent 436 200

Mitmesugused bürookulud 15 0

Koolituskulud 0 105

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 60 0

Panga teenustasud 46 15

Internet ja kodulehe majutus 9 0

Raamatupidamise kulud 279 0

Väikevahendid 0 77

Ürituste korraldamine 547 130

Müüdud kauba kulu 5 489 0

Müüdud piletid 8 075 0

Juriidilised kulud 7 0

Muud 226 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 15 189 527

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 16 17

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2020 31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 45 20 105 10


