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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. Rahaliste vahendite taotlemine, koolitus-, kultuuri ja
turismiteenuste ning ürituste korraldamine.

Sesiuga 31.12.2018 aastal oli liikmeid 14, liikmemakse laekus 140 euro eest. 2018 aastal liikmekonnas muudatusi ei toimunud.
2018 aastal arutas juhatus aastal tehtavaid üritusi ja nendele rahade kasutamist.
MTÜ üldkoosolek toimus 5. märtsil. Planeeriti 2018 aasta tegevusi. Osaleti Mõisakoolide Ühenduse koosolekutel, telliti lossi trükiseid
ja mis olid lossis müügiks ja jagamiseks. Kuna koolil on tööl administraator, siis lossi suviste ürituste organiseerimine on olnud tema
töö ja MTÜ tegevus on vähenenud.
Hiiumaa Ametikooli aianduse eriala juhtõpetajad, koos õppijatega, korraldasid Hiiumaa selveris 13.-21. aprill POP UP aiastuudio.
Seda aitasid korrraldada MTÜ liikmed.
Traditsiooniks on kujunenud talgupäevade korraldamione, seekord toimus see 3. mail ja tehti korda aiamaja mida hakati kasutama
aianduse erialade õppetööks. Pärast tööd oli ühine söömaaeg Padakonnas.
Aiandupäevad Suuremõisa lossi aias on samuti igaastased üritused.
Unustatud Mõisapäevade ajal on samuti olnud liikmed kaasatud.
Kirjutati projekt Hiiumaa vallale Suuremõisa lossi pargi puude ja põõsaste ostmiseks. Vald eraldas selleks 1195 €. ja istutustööd jäid järgmisesse
kevadesse.

MTÜ juhatuse nimel
Külli Jesmin
aprill 2019
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

2 415

1 000

2

45

25

3

2 460

1 025

Immateriaalsed põhivarad

135

458

Kokku põhivarad

135

458

2 595

1 483

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

1 195

0

Kokku lühiajalised kohustised

1 195

0

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

1 455

5 472

Kokku pikaajalised kohustised

1 455

5 472

2 650

5 472

-3 989

-2 441

3 934

-1 548

-55

-3 989

2 595

1 483

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad

4

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Pikaajalised kohustised

Kokku kohustised

5

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

140

170

6

4 317

130

7

298

2 157

8

4 755

2 457

0

-341

9

Mitmesugused tegevuskulud

-498

-3 341

10

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-323

-323

Kokku kulud

-821

-4 005

Põhitegevuse tulem

3 934

-1 548

Aruandeaasta tulem

3 934

-1 548

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

3 934

-1 548

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

323

323

Kokku korrigeerimised

323

323

-20

-15

1 195

-5

-4 017

0

1 415

-1 245

Kokku rahavood

1 415

-1 245

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

1 000

2 245

Raha ja raha ekvivalentide muutus

1 415

-1 245

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2 415

1 000

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016

-2 440

-2 440

Aruandeaasta tulem

-1 548

-1 548

-1

-1

-3 989

-3 989

3 934

3 934

-55

-55

Muud muutused
netovaras
31.12.2017
Aruandeaasta tulem
31.12.2018
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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)

31.12.2018

31.12.2017

Arvelduskontod

2 415

1 000

Kokku raha

2 415

1 000

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Nõuded liikmete vastu

45

45

Kokku nõuded ja
ettemaksed

45

45

31.12.2017

12 kuu jooksul

Nõuded liikmete vastu

25

25

Kokku nõuded ja
ettemaksed

25

25
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Lisa 4 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Muud
immateriaalsed
põhivarad

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

1 617

1 617

-835

-835

782

782

-324

-324

1 617

1 617

-1 159

-1 159

458

458

-323

-323

1 617

1 617

-1 482

-1 482

135

135

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2016

Saadud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine põhivarade
soetamiseks
Leader (kostüümid)

4 017

4 017

Leader (koduleht)

1 455

1 455

Kokku sihtfinantseerimine
põhivarade soetamiseks

5 472

5 472

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

5 472

5 472
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31.12.2017

Saadud

Tulu

31.12.2018

Sihtfinantseerimine põhivarade
soetamiseks
Leader (kostüümid)

4 017

0

-4 017

0

Leader (koduleht)

1 455

0

0

1 455

Kokku sihtfinantseerimine
põhivarade soetamiseks

5 472

0

-4 017

1 455

Hiiumaa vallavalitsus

0

1 195

0

1 195

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

0

1 195

0

1 195

5 472

1 195

-4 017

2 650

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2018

2017

140

170

140

170

2018

2017

4 017

0

300

130

4 317

130

2018

2017

Rahaline annetus

300

130

Kokku annetused ja toetused

300

130

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused

Rahalised ja mitterahalised annetused
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Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2018

2017

267

0

Kohvipausid

0

30

Lossi sümboolikaga esemed 40 aastapäevaks

0

642

Osalustasud 40 aastapäev

0

1 485

31

0

298

2 157

Voldikute müük

Taimede müük pop-up
Kokku tulu ettevõtlusest

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2018

2017

TÕN- kulud

0

341

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

0

341

2018

2017

Üür ja rent

0

30

Mitmesugused bürookulud

0

61

38

18

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Panga teenustasud
Internet ja kodulehe majutus

8

0

Raamatupidamisprogrammi tasu

0

30

Väikevahendid

0

0

Juriidilised kulud

0

7

Reklaamitrükiste kulud

0

1 695

40 juubeliga seotud kulud

0

1 500

Muud

452

0

Kokku mitmesugused tegevuskulud

498

3 341

31.12.2018

31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv

14

16

Juriidilisest isikust liikmete arv

0

1

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
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Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Asutajad ja liikmed

31.12.2018

31.12.2017

Nõuded

Nõuded
45

25
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2019
Mittetulundusühing Suuremõisa Loss (registrikood: 80281556) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KÜLLI JESMIN

Juhatuse liige

27.06.2019

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Haridust abistavad tegevused

85601

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 4694391

E-posti aadress

mty-juhatus@hak.edu.ee

