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Tegevusaruanne

Käru kärude muuseum asub Järvamaal Käru alevikus. Võib öelda, et 10 aasta jooksul on saanud Kärust kärude pealinn.

Püsinäitusena pakutakse vaatamiseks lapsevankreid läbi ajaloo. Muuseumis on juba üle 200 käru ja vankri ning tegevuses osaleb 10 aktiivset

vabatahtlikku. Muuseum toob regiooni palju turiste, kes tulevad siia ainult selleks, et külastada Käru Muuseumi näitusi.

Türi Vallavalitus toetas Käru Muuseumi tegevust ka rahaliselt. Riigikogu liige Lauri Läänemets andis on katuseraha Käru Muuseumi ehitamiseks

ja laiendamiseks.

Aastal 2021 ehitati Jaama 7 majale uus sein, millele kunstnik Leho Rubis tegi seinamaali „Helista emale“. See on nüüd nähtav läbisõidu ajal

Tallinn-Viljandi ja Tallinn-Türi rongidest.

Muuseum asus restaureerima ja korda tegema vana raudteejaama hoonet, mis ehitati 1900. aastal. Korraldasime talgud majade koristamiseks,

raudteejaama hoones said kolm ruumi korda.

Algatasime Hooandja kampaania, mida toetas 160 inimest üle Eesti ja koostöös Eesti Kultuurkapitaliga korraldasime näituse „Kaksikud,

kolmikud ja nende kärud“. Käru Muuseum tegi oma pusad sõnaga „Käru“, mille kinkisime kõige suurematele hooandjatele.

Oktoobris 2021 alustas Käru Muuseum projekti „Naised lükkavad“, mis koosneb kolmest osast. Esimene osa on akadeemiliste ja praktiliste

loengute sari, kus Tallinna ja Tartu Ülikooli lektorid räägivad naiste õigustest. Teine osa on uus näitus naiste õigustest Tallinnas, Narvas ja

Kärus. Kolmas osa on raadiosaadete salvestamine naiste teemadel. Näituse korraldajad on MTÜ Käru Heade Tegude Muuseum ja MTÜ

Lasnaidee. Projekti toetab Aktiivsete Kodanike Fond, mille esindaja Eestis on Avatud Eesti Fond koos Eesti Vabaühenduste Liiduga. Kõik

projekti raames toimuvad üritused on tasuta.

Koostöös Tallinna Linnavalitsusega korraldasime 1. juunil tasuta vankrite ja kärude näituse Lindakivi Keskuses Tallinnas.  

Aastal 2021 külastas Käru Muuseumi üle 4200 inimese. Enamik neist külastas muuseumi, kui sinna oli tasuta sissepääs ehk suurtel üritustel

nagu avatud talude päeval, offline mängude festivalil. Festivali korralduse eest sai Käru Muuseum Kultuurkapitali aasta parima algatusprojekti

preemia. Iga aastaga on suurenenud ka gruppide külastuste arv. Meid külastasid suured grupid Rakverest, Tallinnast, Tartust, Narvast ja

Paidest, kooli- ja lasteaialapsed iga poolt Eestist.

Avatud talude päeval külastas Käru Muuseumi üle 500 inimese. Toimus laat ja teatrietendus. Olid ka erinevad töötoad lastele.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Varad   

Käibevarad   

Raha 8 993 5 575

Nõuded ja ettemaksed 0 500

Kokku käibevarad 8 993 6 075

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 7 000 7 000

Kokku põhivarad 7 000 7 000

Kokku varad 15 993 13 075

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 631 957

Kokku lühiajalised kohustised 631 957

Kokku kohustised 631 957

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 12 118 7 106

Aruandeaasta tulem 3 244 5 012

Kokku netovara 15 362 12 118

Kokku kohustised ja netovara 15 993 13 075
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020

Tulud   

Annetused ja toetused 16 142 60

Tulu ettevõtlusest 9 061 10 746

Kokku tulud 25 203 10 806

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -6 502 0

Mitmesugused tegevuskulud -15 457 -5 794

Kokku kulud -21 959 -5 794

Põhitegevuse tulem 3 244 5 012

Aruandeaasta tulem 3 244 5 012
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 3 244 5 012

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 500 -500

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -326 780

Kokku rahavood põhitegevusest 3 418 5 292

Rahavood investeerimistegevusest   

Antud laenude tagasimaksed 0 -3 400

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -3 400

Kokku rahavood 3 418 1 892

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 5 575 3 683

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 418 1 892

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 8 993 5 575
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 7 106 7 106

Korrigeeritud saldo

31.12.2019
7 106 7 106

Aruandeaasta tulem 5 012 5 012

31.12.2020 12 118 12 118

Korrigeeritud saldo

31.12.2020
12 118 12 118

Aruandeaasta tulem 3 244 3 244

31.12.2021 15 362 15 362
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Käru Heade Tegude Muuseum 2021 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 aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud  eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit),

kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga

valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) ning välisvaluutas fikseeritud

mittemonetaarsed varad ja kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid

kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtjate

ja sidusettevõtjate vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad

allahindlused). 

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti

tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et

nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Muud nõuded

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. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse

arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu,

sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale

varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha

arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
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Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega

alates 350 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 350 euroni, kajastatakse kuni

kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse

kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

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.  Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.  

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga

seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid

kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt

selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse

ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse

vara amortiseerimine.

.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

• Muud masinad ja seadmed  10-30%

• Muu inventar ja IT seadmed 10-40%

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui

lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiootel põhivaraks”.

Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem

tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

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

väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Määramata kasuliku elueaga immateriaalseid põhivarasid (äriühenduse käigus tekkinud firmaväärtus) ei amortiseerita, kuid nende väärtuse

kontrollimiseks viiakse igal bilansipäeval läbi väärtuse test ning juhul kui nende kaetav väärtus osutub väiksemaks bilansilisest

jääkmaksumusest, hinnatakse vara alla kaetava väärtuseni.

Määratud kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäär määratakse igale immateriaalse põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. Amortisatsioonimäärade

vahemikud on immateriaalse põhivara gruppidele järgmised:

• Tarkvara, patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara  10-40%

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised 

võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. 

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning 

negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).  

 

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi 

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse 

arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel 

perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. 

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole 

tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg 

on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande 

kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval
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tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. 

 

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu

kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 25 25



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2022

Mittetulundusühing Käru Heade Tegude Muuseum (registrikood: 80350501) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete

õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ALJONA SURŽIKOVA Juhatuse liige 22.06.2022



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muuseumide tegevus 91021 Jah

Kinofilmide ja videote tootmine 59111 Ei

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus 68201 Ei

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 55693961

E-posti aadress saljona@hotmail.com


