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Tegevusaruanne
TEGEVUSARUANNE
Mittetulundusühing Nedsaja Küla Selts alustas tegevust 2008. aastal. Tööd korraldab kaheliikmeline juhatus.
MTÜ Nedsaja Küla Selts eesmärgiks on:
a)
b)
c)
d)
e)

Nedsaja küla elujõu säilitamine;
Nedsaja küla majanduslik ja kultuuriline arendamine külaelanike ühistegevuse kaudu;
Vaba aja veetmise võimaluste laiendamine ja seltsielu edendamine;
Maamajanduse ja rahvakultuuri toetamine;
Heakorra ja loodushoiu edendamine.

Juhatuse liikmetele 2011 aastal tasusid ei makstud.
2011. aastal mittetulundusühingus töötajaid ei olnud.
2011. aasta tegevus:
07.2011 toimus MTÜ Nedsaja Küla Seltsi üldkoosolek
06.07.2011 võttis külaselts osa Värska valla külade mängudest
08.2011-12.2011 viidi läbi projekti “Harivesiliku elupaiga taastamine Väiko-Nedsaja külas” tegevusi
21.08.2011 toimusid külaplatsil korrastus- ja ehitustööd, millest võtsid osa Nedsaja küla elanikud.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Juhatuse poolt koostatud 2011. 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.

4

Nedsaja Küla Selts

2011. a. majandusaasta aruanne

Bilanss
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

372

0

Nõuded ja ettemaksed

12 318

0

Kokku käibevara

12 690

0

12 690

0

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

12 690

0

Kokku pikaajalised kohustused

12 690

0

12 690

0

12 690

0

Lisa nr

Varad
Käibevara
Raha

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2011

2010

Muud tulud

480

0

Kokku tulud

480

0

Muud kulud

-480

0

Kokku kulud

-480

0

Põhitegevuse tulem

0

0

Aruandeaasta tulem

0

0

Tulud

Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2011

2010

-12 318

0

12 690

0

372

0

Kokku rahavood

372

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

372

0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

372

0

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Kokku rahavood põhitegevusest
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Nedsaja Külaselts on raamatupidamise aastaaruanne koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Eesti Vabariigi 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 eurodes.
Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konventeeris ettevõte sellest
kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konventeeriti ametliku
valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR alates 2011 aasta ja järgnevaid majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke (v.a arvelduskrediit
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema
perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 320 eurot. Soetusmaksumus
koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.
Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja
kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlu.Materiaalseks põhivaraks loetakse MTÜ enda majandustegevuses või projektides kasutatavaid varasid
kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega üle 320 euro. Lähtudes PRIA ning RTJ 14 nõuetest on põhivara kasulikuks elueaks 5 aastat

Põhivara arvelevõtmise alampiir

320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Masinad ja seadmed

5-20 aastat

Ehitised

10-50 aastat

Muu inventar

3-20 aastat

Maa

ei amortiseerita

Annetused ja toetused
Tegvuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse saadud sihtfinantseerimise tulu vastava kulu vähendusena.Sihtfinatseerimisena kajastatakse
sihtotstarbeliselt antud toetusi. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude
vastavuse printsiibist. Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit.
Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise
toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest.
Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul
Seotud osapooled
Seotud osapoolteka ühistus on juhatuse liikmed ja nendega seotud isikud.
Tulud
Sihtotstarbelised tulud kajastatakse lähtuvalt sihtfinantseerimise põhimõtetest ehk tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille
kompenseerimiseks on sihtotstarbelised tulud mõeldud
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Kulud
Ettevõtlusega seotud kulud kajastatakse tekkepõhiselt.
Põhitegevusega seotud otsekulud kajastatakse tekkepõhiselt. Siin kajastatakse projekti sihtfinantseeritavad kulud.Mitmesuguste
tegevuskulude ja muude kulude all kajastatakse projekti mittesihtfinantseeritavad kulud tekkepõhiselt.

Lisa 2 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Netomeetod

2011
Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

3 554

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

3 554

Harivesiliku elupaiga taastamise projekti Nedsaja külas 2011 aastal finanantseeris
Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA summas 3554 eurot.Kogu projekti maksumus
on kaksteist tuhat kakskümmend kuus eurot.

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

2011 aastal ei ole raamatupidamiskohuslane arvestanud tegevjuhtkonnale tasusid ja muid soodustusi.

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2011

31.12.2010

15

16

2011 aastal seotud osapooltega tehinguid ei toimunud
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