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Tegevusaruanne
MTÜ Nedsaja Küla Selts (edaspidi Selts) on asutatud 2008 aastal. Tegemist on vabatahtliku ühendusega,
mille eesmärkideks on:
Nedsaja küla elujõu säilitamine;
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;
Seltsi põhitegevusteks on:
a. Piirkondlike arenguprojektide kavandamine ja elluviimine;
b. Nõupidamiste, külapäevade, spordi- ning kultuuriürituste korraldamine;
c. Põhikirjas sätestatud eemärkide täitmine.
a.
b.

Eesmärkide saavutamiseks korraldab Selts erinevaid üritusi, koolitusi, talguid ja muid ühistegevusi; koostab
ja viib ellu projekte ning osaleb oma eesmärgiga seonduvates projektides, üritustes, koolitustes.

Selts juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, teistest Eesti Vabariigis
kehtivatest õigusaktidest, oma põhikirjast ja juhtorganite otsustest.

Vastavalt kehtivale põhikirjale juhib Seltsi tööd 3 liikmeline juhatus, kellele 2018 aastal tasusid ei makstud.

Seltsi tegevuste rahastamiseks kasutati 2018. aastal järgmisi allikaid: eraisikute annetused, teenuste
osutamisest saadud tasu ning Värska vallalt saadud toetused.

Ülevaade 2018. aastal teostatud tegevustest ja läbi viidud projektidest
Külas toimunud suuremad üritused, tegevused ja sündmused
• 08.04 toimus Seto Lihavõtete tähistamine ja munaloomka, kus esines ka Nedsaja Kunnakoor.
• 14-15 aprill toimus tiigi puhastamine
• Aprilli lõpus sai Nedsaja Küla Bänd TV 3 rahvabändi saate võtjaks, mis tõi külale palju tuntust.
• 05 Mai kuus toimus üldkoosolek,
• 21 Mai toimus „ümber küla“ matk, mis lõppes külaseltsi 10a sünnipäeva peoga Paadovas.
• 02 juuni esines Nedsaja Kunnakoor „UMA PIDO“-l Võrus
• 06 juulil toimus Seto Jaanipäeva tähistamine, kus tantsuks mängis Nedsaja Küla Bänd
• Augustis toimusid külaplatsil: Lummo Kati laululaager, mida korraldas MTÜ Tedrekuke.
• 25 aug. traditsiooniline Nedsaja Küla päev.
• 31 dets toimus matk Tornimäele, kus lapsed said ka kelgutada.

Kõik eelpool mainitud üritused viidi läbi külaelanike oma jõududega ja rahaliste vahenditega. Välja arvatud
Nedsaja Külapäev, mida toetas rahaliselt ka Värska vald. Samuti toetas Värska vald rahaliselt külaplatsi
niitmistalguid, mis viidi läbi ajavahemikul mai-sept vastavalt vajadusele 1-2 x kuus.
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Muud Seltsi jaoks olulisemad sündmused ja läbi viidud projektid 2018 aastal:

•

•

2018 KOP-i sügisvooru esitati rahastamise taotlus „ajaloolise kodulehe“ valmistamiseks. Projekt sai
rahastuse taotletud mahus ja kodulehte hakkab valmistama Art Media OÜ. Viimase tõuke selleks
sammuks andis kevadine „ümber küla“ matk.
17 detsembril esitati mitme aastase eeltöö tulemusena läbi Piiriveere Leader programmi rahastamise
taotlus PRIA-le „Nedsaja küla mänguväljak“ rajamiseks. Käesoleva aasta aruande kinnitamise ajaks on ka
see saanud positiivse rahastuse taotletud mahus.

MTÜ Nedsaja Küla Seltsi suurimaks tugevuseks on see, et ettevõtmisesse on kaastatud kogu külarahvas,
nii noored kui ka vanad inimesed. Seltsil oli 31.12.2018 seisuga 25 liiget.

2019 aasta plaanid:
• jätkata erinevate traditsiooniliste ürituste korraldamist külaplatsil (lihavõtted, vana jaanipäev, külapäev)
• kevadisel üldkoosolekul tuleb külaseltsile valida uus juhatus
• viiakse ellu „Nedsaja ajalooline kodulehekülg“ ja „Nedsaja küla mänguväljak“ projektid
• täiendavad tegevused vastavalt uue valitava juhatuse tegevuskavale.

•
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

2 928

567

3

5

2 931

572

Materiaalsed põhivarad

10 051

12 552

Kokku põhivarad

10 051

12 552

12 982

13 124

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

2 385

385

Kokku lühiajalised kohustised

2 385

385

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

481

866

Kokku pikaajalised kohustised

481

866

2 866

1 251

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

11 873

12 058

Aruandeaasta tulem

-1 757

-185

Kokku netovara

10 116

11 873

12 982

13 124

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad

2

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
3

Pikaajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

Annetused ja toetused

616

2 251

4

Tulu ettevõtlusest

192

460

Muud tulud

385

8 375

1 193

11 086

0

-491

-449

-419

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-2 501

-10 361

Kokku kulud

-2 950

-11 271

Põhitegevuse tulem

-1 757

-185

Aruandeaasta tulem

-1 757

-185

Tulud

Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

-1 757

-185

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

2 501

10 361

Kokku korrigeerimised

2 501

10 361

2

-5

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

1 615

-10 410

Kokku rahavood põhitegevusest

2 361

-239

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

0

-2 616

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

-2 616

2 361

-2 855

567

3 422

Raha ja raha ekvivalentide muutus

2 361

-2 855

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2 928

567

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016

12 058

12 058

-185

-185

31.12.2017

11 873

11 873

Aruandeaasta tulem

-1 757

-1 757

31.12.2018

10 116

10 116

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Nedsaja Külaselts raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis
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

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke (v.a arvelduskrediit)
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
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 600 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 600 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 600 euro. Lähtudes PRIA ning RTJ 14 nõuetest on põhivara kasulikuks elueaks 5 aastat

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

600

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses ning samas summas kajastatakse bilansis
kohustusena tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku tööea jooksul
ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse tema sihipärase kasutamise kohustusea jooksul.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui
ettevõte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja
selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.
Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara
järelejäänud kasuliku eluea jooksul.

Tulud
Sihtotstarbelised tulud kajastatakse lähtuvalt sihtfinantseerimise põhimõtetest ehk tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille
kompenseerimiseks on sihtotstarbelised tulud mõeldud
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.

Seotud osapooled
Seotud osapooltega ühistus on juhatuse liikmed ja nendega seotud isikud.
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Lisa 2 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Ehitised

Muud
materiaalsed
põhivarad

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

42 671

2 523

45 194

-24 519

-378

-24 897

18 152

2 145

20 297

2 616

2 616

-9 857

-504

-10 361

Soetusmaksumus

13 312

2 523

15 835

Akumuleeritud kulum

-2 401

-882

-3 283

Jääkmaksumus

10 911

1 641

12 552

Amortisatsioonikulu

-1 997

-504

-2 501

Soetusmaksumus

13 312

2 523

15 835

Akumuleeritud kulum

-4 398

-1 386

-5 784

8 914

1 137

10 051

31.12.2017

31.12.2018

Jääkmaksumus

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad neto soetusmaksumuses

2018
Saadud

2017
Tagastatud

Saadud

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

2 000

0
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Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

200

2 200

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

416

51

Kokku annetused ja toetused

616

2 251

2018

2017

416

0

31.12.2018

31.12.2017

25

26

Rahalised ja mitterahalised annetused

Kokku annetused ja toetused

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
2018

Ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

2017
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

87

Ostud

105
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