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Nedsaja Küla Selts 2009. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Mittetulundusühing Nedsaja Küla Selts alustas tegevust 2008. aastal. Tööd korraldab kaheliikmeline juhatus.

MTÜ Nedsaja Küla Selts eesmärgiks on:

a)       Nedsaja küla elujõu säilitamine;

b)       Nedsaja küla majanduslik ja kultuuriline arendamine külaelanike ühistegevuse kaudu;

c)       Vaba aja veetmise võimaluste laiendamine ja seltsielu edendamine;

d)       Maamajanduse ja rahvakultuuri toetamine;

e)       Heakorra ja loodushoiu edendamine.

Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

2009. aastal mittetulundusühingus töötajaid ei olnud.

2009. aasta tegevus:

07.06.2009 toims MTÜ Nedsaja Küla Seltsi üldkoosolek, kus arutati külapäeva korraldamist ja kinnitati 2008. aasta majandusaatsa aruanne.

22.08.2009 toimusid külaplatsil korrastus- ja ehitustööd, millest võtsid osa Nedsaja küla elanikud.

29.08.2009 toimus Nedsaja külaplatsil külapäev, millest osavõtjaid oli üle 90 inimese.
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Nedsaja Küla Selts 2009. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2009. aasta raamatupidamise aastaaruandes kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis on

kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtastatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise

seadusega mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka

muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt mittetulundusühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on MTÜ Nedsaja Küla Selts jätkuvalt tegutsev majandusüksus.
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Nedsaja Küla Selts 2009. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(kroonides)

 2009 23.06.2008 -

31.12.2008

Tulud   

Muud tulud 0 12

Kokku tulud 0 12

   

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -3 -12

Kokku kulud -3 -12

   

Kokku põhitegevuse tulem -3 0

Finantstulud ja -kulud 3 0
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Nedsaja Küla Selts 2009. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

 2009 23.06.2008 -

31.12.2008

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -3 0

Laekunud intressid 3 0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 5 300

Kokku rahavood põhitegevusest 0 5 300

 

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 0 -5 300

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -5 300
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Nedsaja Küla Selts 2009. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Nedsaja Küla Selts on koostanud 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti

hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega

ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

MTÜ Nedsaja Küla Selts 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud mittetulundusühingu tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse mittetulundusühingu põhitegevuseks vajalikke varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega

alates 5 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 krooni, kantakse kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast 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.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate

tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt

tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest amortisatsioonimääradest:

• Masinad ja seadmed 10-20%

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on

need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule

elueale.

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.

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse perioodi jooksul, mis on

vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Masinad ja seadmed 10

Annetused ja toetused

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastakse vastavalt RTJ 12-le netomeetodil. Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis

arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa. Soetatud

vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku eluea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse saadud sihtfinantseerimise tulu vastava kulu vähendusena.
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Nedsaja Küla Selts 2009. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Materiaalne põhivara
(kroonides)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Muud masinad

ja seadmed

22.06.2008  

Soetusmaksumus 0 0 0

Akumuleeritud kulum 0 0 0

Jääkmaksumus 0 0 0

  

Ostud ja parendused 5 300 5 300 5 300

Muud ostud ja parendused 5 300 5 300 5 300

Muud muutused -5 300 -5 300 -5 300

  

31.12.2008  

Soetusmaksumus 0 0 0

Akumuleeritud kulum 0 0 0

Jääkmaksumus 0 0 0

  

  

31.12.2009  

Soetusmaksumus 0 0 0

Akumuleeritud kulum 0 0 0

Jääkmaksumus 0 0 0

2008. aasta real muud muutused on kajastatud saadud sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks.
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Nedsaja Küla Selts 2009. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)

Netomeetod

 31.12.2009

Saadud

31.12.2009

Tagastatud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Põlva Maavalitsus 7 920  
Värska Vallavalitsus 880  
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 8 800  
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 8 800  
 

 31.12.2008

Saadud

31.12.2008

Tagastatud

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Värska Vallavalitsus 5 300  
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 5 300  
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 5 300  

2008. aastal finantseeriti Värska Vallavalitsuse poolt Setomaa Kultuuriprogrammi –kogukonnatoetuse raames võsalõikuri Husqvarna

HQ-323R ostu summas 5 300 krooni. Sihtfinantseeringut kajastatakse netomeetodil ning sihtfinantseeringu summa võrra on

vähendatud põhivara soetusmaksumust.

2009. aastal finantseeriti Põlva Maavalitsuse poolt Kohaliku Omaalgatuse Programmi raames ja Värska Vallavalitsuse poolt Nedsaja külaplatsi

kuivkäimla ehitust.

 
 
Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(kroonides)

 2009

Remonditööd 8 800

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
8 800

2009. aastal teostatud remonditööde all on kajastatud Nedsaja külaplatsi kuivkäimla ehitus.

 
 
Lisa 5 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2009 31.12.2008

Füüsilisest isikust liikmete arv 16 16

Seotud isikutega 2009. aastal tehinguid tehtud ei ole.
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