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Tegevusaruanne

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

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

täiendavate rahaliste vahendite taotlemine selleks.

Seisuga 31.12.2021 oli ühingus liikmeid 25. Aasta jooksul lisandus 11 liiget ja välja astus kaks.

Liikmete üldkoosolekul 21. juunil toimus erakorraline juhatuse liikme valimine, kuna Eda Sameli soovis tagasi astuda. Uueks liikmeks valiti Birthe

Liivandi. Kuna koosoleku protokollis jäi sõnastamata Eda Sameli vabastamine, siis tegutses Eda juhatuse liikmena edasi.

29. aprillil 2021 sõlmisid MTÜ Suuremõisa Loss ja Hiiumaa Ametikool koostöölepingu lossi ruumide kasutamise ja ürituste korraldamise kohta.

2021. a suvel töötas lossi butiigis ametikooli külastusjuhi Ingrid Saarnaki soovitusel ettevõtja Siret Sultsing. Seega MTÜ liikmed butiigis

vabatahtlikku tööd ei teinud ja ei olnud käivet pileti- ega meenete müügist. MTÜle laekus 102,30 € Suuremõisa lossi brošüüride ja voldikute

müügist.

MTÜ liikmed osalesid aktiivselt ja abistasid 3., 4., 17., 18. juulil ja 7. augustil “Unustatud Mõisad 2021” korraldamisel.

Edukalt lõppenud toetuste taotlused:

• jaanuaris tegevustoetus Hiiumaa vallalt 581 €.

• veebruaris KÜSKi projekt “Mittetulundusuühingu Suuremoõisa Loss selge visiooni ja missiooni loomine ja aäriplaani koostamine” – saime

toetust KÜSKilt 4000 € ja Pühalepa osavallalt 440 €. Maikuus toimusid äriplaani koostamiseks ja visiooni loomiseks kaks arenguseminari

väliseksperdi Ülle Puustusmaa juhendamisel. Seminaridel osales seitse MTÜ liiget.

• kevadel projekt “Suuremõisa lossi peasaali akustika parandamine” – saime toetust Hiiumaa vallalt 2000 € ja KOPilt 3567,44 €: tellisime

akendele sametkardinad, tänu millele saab saalis pidada häirimatult ka koosolekuid ja sõnalisi üritusi.

• augustis projekt “Prantsuse Prantsuse luule- ja muusikaõhtu korraldamine rahvusvahelisel muusikapäeval” – saime toetust Kultuurkapitalilt

750 €.

• septembris projekt “Suuremoõisa lossi kuülastajamaängude ideekonkursi korraldamine Hiiumaa oõpilastele” – saime toetust Hiiumaa vallalt

400 € (toetus laekus 2022).

• novembris projekt “Vene muusika ja kirjanduse õhtu korraldamine Suuremõisa lossis” – saime toetust Kultuurkapitalilt 490 € (üritus toimub

2022. a suvel ja teise nime all).

• novembris esitasime riigieelarvelise toetuse taotluse 200 klapptooli soetamiseks – saime toetust 120 tooli jaoks 7000 € (toetus laekus 2022,

toolid soetame maikuus).

• esitasime detsembris LEADER-projekti toetuse taotluse projektile “Suuremõisa lossi külastusteekonna loomine ja -kogemuse uuele tasemele

tõstmine” – saime toetust 33387 € (toetus laekus 2022, lossi visuaalse identiteedi ja audiogiidide jaoks).

2021. a septembris esitas MTÜ taotluse KÜSKi arenguhüppe toetuseks, aga toetust ei saanud.

MTÜ korraldatud üritused 2021. aastal.

• 15. mail koostöös HAKiga Suuremõisa aiapäev, kus MTÜ liige Ülle Marks juhendas joonistustöötuba

• 2. juunil koostöös Kammermuusikutega Tallinna Keelpillikvarteti ja Tähe-Lee Liivi kontsert

• 21.–24. juunil Neeme ja Aavo Otsa Trompeti Suveakadeemia, ruumide rent

• 23. juunil Neeme Otsa (trompet) ja Henn Rebase kontsert (akordeon) “Teekond Hiiumaalt Argentiinasse”

• 24. juunil Trompeti Suveakadeemia lõpukontsert lossi tagapargis

• 17. juulil Hiiu Folgi kontsert lossis

• 18. juulil koostöös Kammermuusikutega kontsert “Eesti asi”

• 30. juulil koostöös ettevõttega Extramen OÜ Katrin Lehismetsa ja Peeter Kaljumäe kontsertetendus “Helisev Salzburg”

• 6. augustil koostöös Floridante MTÜga kontsert “Gambavaim”
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• 8. augustil koostöös muusikuga Hedvig Hansoni kontsert “Helisevad õhtud”

• septembris Vananaistesuve lossituurid ja loeng-tuur “Kalade salaelu”

• 25. septembril Vananaistesuve laupäev lossis – kohalugude õhtu tassikese teega

• 1. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval Prantsuse luule ja muusika salongiõhtu

• 9. detsembril koostöös Kammermuusikutega advendikontsert

• detsembris hakkasime koostöös Hiiumaa ametikooliga korraldama Suuremõisa lossipäevi (mis toimuvad 1.–3. juulil 2022)

2021. a jaanuaris võttis MTÜ YENESi programmi stipendiumiga appi praktikandi Karolin Kruuse, kellega koos koostati Suuremõisa lossile uus

koduleht www.suuremoisaloss.ee. Märtsis esitlesime kodulehte avalikkusele ja tegime tagasisideküsitluse. Saime kodulehele väga positiivset

tagasisidet. Kodulehte külastas 2021. aastal keskmiselt 350 inimest kuus. Suvehooajal oli kodulehe külastatavus kõige kõrgem: juunis 492 in

(640 külastamist), juulis 893 in (1177 külastamist), augustis 711 in (925 külastamist).

 

Juhatus

Mai 2022

 

http://www.suuremoisaloss.ee
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 2 422 3 755 2

Nõuded ja ettemaksed 18 45 3

Kokku käibevarad 2 440 3 800  

Kokku varad 2 440 3 800  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 40 20 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 1 300  

Kokku lühiajalised kohustised 40 1 320  

Kokku kohustised 40 1 320  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 480 1 303  

Aruandeaasta tulem -80 1 177  

Kokku netovara 2 400 2 480  

Kokku kohustised ja netovara 2 440 3 800  



6

Mittetulundusühing Suuremõisa Loss 2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 260 180 6

Annetused ja toetused 18 664 1 537 7

Tulu ettevõtlusest 1 849 15 749 8

Muud tulud 220 0  

Kokku tulud 20 993 17 466  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -18 931 -1 100 9

Mitmesugused tegevuskulud -2 142 -15 189 10

Kokku kulud -21 073 -16 289  

Põhitegevuse tulem -80 1 177  

Aruandeaasta tulem -80 1 177  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Liikmetelt laekunud tasud 285 258  

Laekunud annetused ja toetused 136 437  

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 1 851 15 681  

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -21 053 -16 229  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
17 228 2 400 7

Muud rahavood põhitegevusest 220 0  

Kokku rahavood põhitegevusest -1 333 2 547  

Kokku rahavood -1 333 2 547  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 755 1 208 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 333 2 547  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 422 3 755 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 1 303 1 303

Aruandeaasta tulem 1 177 1 177

31.12.2020 2 480 2 480

Aruandeaasta tulem -80 -80

31.12.2021 2 400 2 400
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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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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)

 31.12.2021 31.12.2020

Arveldusarve SEB-pangas 2 277 3 430

Sularaha kassas 145 325

Kokku raha 2 422 3 755

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 18 18

Ostjatelt laekumata

arved
18 18

Kokku nõuded ja

ettemaksed
18 18

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded liikmete vastu 45 45

Kokku nõuded ja

ettemaksed
45 45

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 20 20

Liikmemaksu ettemaks 20 20

Kokku võlad ja ettemaksed 40 40

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Liikmemaksu ettemaks 20 20

Kokku võlad ja ettemaksed 20 20
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Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2019 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

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

 

 31.12.2020 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2021

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Hiiumaa Vallavalitsus 1 300 3 421 4 721

Riigikogu 0 5 000 5 000

KÜSK 0 4 000 4 000

otsus nr nr 4.3-2/2021/19 0 3 567 3 567

KULKA 0 1 240 1 240

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

1 300 17 228 18 528

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

1 300 17 228 18 528

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2021 2020

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 260 180

Kokku liikmetelt saadud tasud 260 180
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Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 18 528 1 100

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 136 437

Kokku annetused ja toetused 18 664 1 537

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 4 721 1 100

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2021 2020

Rahaline annetus 136 437

Kokku annetused ja toetused 136 437

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2021 2020

Kauba müük 289 7 481

Ürituste ja kontsertide korraldamine 1 560 0

Piletite müük 0 8 075

Muud tulud 0 193

Kokku tulu ettevõtlusest 1 849 15 749

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2021 2020

Avalike sündmuste läbiviimine Suuremõisa lossis, aias

ja pargis
0 800

Suuremõisa lossi infotahvlite ja uksesiltide uuendamine

ning mõisariiete eksponeerimisel mannekeenide soetamine
0 300

Hiiumaa Vallavalitsuse toetuste kulud 8 284 0

Katuseraha 5 055 0

KULKA kulud 787 0

KÜSK 4 805 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
18 931 1 100
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Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020

Üür ja rent 400 436

Mitmesugused bürookulud 64 15

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 0 60

Panga teenustasud 43 46

Internet ja kodulehe majutus 465 9

Raamatupidamise kulud 200 279

Reklaam 372 0

Ürituste korraldamine 32 547

Müüdud kauba kulu 142 5 489

Müüdud piletid 0 8 075

Juriidilised kulud 7 7

Muud 417 226

Kokku mitmesugused tegevuskulud 2 142 15 189

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 26 16


