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Tegevusaruanne
Tegevusaruanne.

Visit Virumaa MTÜ loodi 29.oktoobril 2019.a.
Mittetulundusühingu tegevuse eesmärgiks seati Lääne-Virumaa piirkonna arendamine väljapaistvaks turismisihtkohaks ning kohaliku
turismisektori ja sellega kaasnevate sektorite ettevõtjate ühendamine toimivaks võrgustikuks.
Ühingu loomises osalesid 11 asutajaliiget, kes valisid endale 6-liikmelise juhatuse kolmeks aastaks. Juhatuse liikmeteks valiti Gadi Lübek, Enno
Must, Lembit Kopso, Tiina Andresson, Monika Sooneste ja Karin Reinberg-Shestakov. Juhatus valis enda seast juhatuse esimeheks Gadi
Lübeki.
2020. aasta oktoobris lahkus Gadi Lübek juhatuse esimehe kohalt lapsehoolduspuhkusele ning juhatus valis tema asemele Karin
Reinberg-Shestakovi juhatuse esimehe KT nimetuses. Hiljem otustati juhatuse esimehe KT tiitli asemel hakata kasutama nimetust tegevjuht,
kuna see on ka väljapoole organisatsiooni üheselt mõistetavam.
Oma eesmärgi saavutamiseks on MTÜ Visit Virumaa oma tegevusaja esimese aruande perioodi jooksul 2019 oktoober – 2020 detsember,
tegelenud peamiselt oma võrgustiku väljaarendamise, uute partnerite kaasamise ning väiksemate ja suuremate turundus- ning sihtkoha
arendusprojektide ettevalmistamise ja läbiviimisega.
Lisaks 11 asutajaliikmele on organisatsioonis 2020.aasta lõpuks kokku 14 liiget:
Enno Must, Gadi Lübek, Heli Eigi, Kaarli Talukaup OÜ, Karin Reinberg-Shestakov, Korjuse Moor OÜ, Laila Talunik, Lammasmäe Puhkekeskus
OÜ, Luureretked OÜ, Lõnga Liisu OÜ, Monika Sooneste, Sirje Vällmann, Tiina Andresson, Viru Folk OÜ.
Mittetulundusühingu koostöödpartnerid on Lääne-Viru Arenduskeskus, VIROL, PAIK, EAS, Lääne-Virumaa KOV’id ning koostööprojekte on
asutud ette valmistama ka Rakvere Ametikooli, Ida-Virumaa Turismiklastri ning teiste lähemate ja kaugemate turismivaldkonda puudutavate
asutuste ja organisatsioonidega.
Mittetulundusühingu töö on senini toimunud vabatahtlikkuse alusel. Läbiviidavate tegevuste kulude katmiseks (näiteks transpordikulu,
messipinna rent jne.) on tasunud kaasatud ettevõtted.
Mittetulunduühingu liikmemaks on diferentseeritud ehk aastamaks ettevõttele on 100 eurot ja eraisikule 25 eurot.
MTÜ Visit Virumaa tulud kokku aruandeperioodil olid 4571 €, sealhulgas tulud majandustegevusest 3966 €, toetused 0 € ja liikmemaksud 605 €.
Raamatupidamist teostas Lembit Kopso.
Investeeringud põhivara soetamiseks ja parendamiseks aruandeperioodil puudusid.

2021.aasta tegevuse põhisuunad on Lääne-Virumaa turismiettevõtjate võrgustiku arendamine ja laiendamine, valdkonna ühis- ja ristturunduse
edendamine ning töö sihtkoha mainekujundusega koostöös oma liikmete ning partneritega. Samuti on plaanis suurendada mittetulundusühingu
liikmete ringi 30 liikmeni.

Rekvisiidid: MTÜ Visit Virumaa, reg.nr.80572331, aadress Kurepesa, Vihula küla, Haljala vald 45402 Lääne-Virumaa. Email:
visit.virumaa@gmail.com, info@visitvirumaa.com, mobiil 53436863. Tegevusaruande koostas: Karin Reinberg-Shestakov, juhatuse liige.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Lisa nr

643

1 237

2

0

900

643

2 137

643

2 137

Võlad ja ettemaksed

5

2 995

Kokku lühiajalised kohustised

5

2 995

5

2 995

-858

0

1 496

-858

638

-858

643

2 137

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

3

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

2020

29.10.2019 31.12.2019

550

55

Tulu ettevõtlusest

1 871

2 100

Kokku tulud

2 421

2 155

Mitmesugused tegevuskulud

-925

-3 013

Kokku kulud

-925

-3 013

Põhitegevuse tulem

1 496

-858

Aruandeaasta tulem

1 496

-858

Lisa nr

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2020

29.10.2019 31.12.2019

550

55

2 776

1 200

-3 920

-18

-594

1 237

-594

1 237

1 237

0

-594

1 237

643

1 237

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Reservid

Sihtkapital/ Osakapital
nimiväärtuses/
Reservkapital
29.10.2019

0

0

Aruandeaasta tulem

-858

-858

31.12.2019

-858

-858

1 496

1 496

638

638

Aruandeaasta tulem
31.12.2020

0

Akumuleeritud tulem

0
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Visit Virumaa MTÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi
raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud
alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglases väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida kajastatakse korrigeeritud
soetusmaksumuses ning investeeringud sidusfirmadesse, mida kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Finantskohustused on
kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.
Tulemiaruandes on kulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha
Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne
saadaoleva summa nimiväärtusega. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuseks on saadaoleva summa nüüdisväärtus. Pikaajaliste
nõuete nimiväärtuse ja nüüdisväärtuse vahet kajastatakse nõude laekumise perioodi jooksul intressituluna.
Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni
tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised
Eraldistena kajastatakse tõenäolisi tegevusest tingitud või juriidilisi kohustusi, mis tulenevad enne bilansipäeva toimunud sündmustest.
Eraldise moodustamine või olemasoleva eraldise suurendamine kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes kuluna.
Garantiieraldise arvutamisel lähtutakse eelmiste perioodide kogemustest tegelike garantiikulude osas.
Tingimuslike kohustustena käsitletakse kohustusi, mille realiseerumine on vähem tõenäoline kui mitterealiseerumine või mille suurust ei ole
võimalik usaldusväärselt mõõta. Tingimuslikke kohustusi ei kajastata bilansis. Tingimuslike kohustuste olemasolul on nende sisu
avatud aastaaruande lisades.
Tulud
Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid
ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt
mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud
lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.
Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.
Maksustamine
Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte
poolt väljamakstud dividende. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes
kuluna.
Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel
dividendidena. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud lisades.

Seotud osapooled
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Seotud osapoolteks on:
- olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased;
- eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtted.
Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 25% hääleõigusest.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Pangakontod
Sularaha
Kokku raha

31.12.2020

31.12.2019

643

1 237

0

0

643

1 237

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

12 kuu jooksul

Saadud ettemaksed
Muud saadud ettemaksed
Kokku võlad ja ettemaksed

5

5

5

5

5

5

31.12.2019

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

2 995

2 995

Kokku võlad ja ettemaksed

2 995

2 995

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

MTÜ Visit Viruma ei kasutanud aastal 2020 tööjõudu.

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2020

31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv

8

8

Juriidilisest isikust liikmete arv

5

3
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2021
MTÜ Visit Virumaa (registrikood: 80572331) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

LEMBIT KOPSO

Juhatuse liige

29.06.2021

KARIN REINBERG-ŠESTAKOV

Juhatuse liige

29.06.2021

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad
ühendused ja fondid

94992

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

visit.virumaa@gmail.com

