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Tegevusaruanne
Nedsaja Küla Selts
TEGEVUSARUANNE 2019

Nedsaja Küla Selts (edaspidi Selts) on asutatud 2008. aastal. Tegemist on vabatahtliku
ühendusega, mille eesmärkideks on:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Nedsaja küla elujõu säilitamine ja kasvatamine;
Nedsaja küla majanduslik ja kultuuriline arendamine külaelanike ühistegevuse kaudu;
Vabaaja veetmise võimaluste laiendamine ja seltsielu edendamine;
Küla ajaloo ja pärimuskultuuri uurimine, jäädvustamine ja tutvustamine;
Kogukonnaettevõtluse arendamine;
Küla miljööväärtuse säilitamine ja taastamine;
Laste ja noorte huvitegevuse ja vabaaja veetmise võimaluste arendamine;
Küla ja külaliikumise arendamine, tutvustamine ning küla tuntuse edendamine;
Heakorra, loodushoiu ja keskkonna sõbraliku eluviisi edendamine.

Seltsi põhitegevusteks on:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Piirkondlike arenguprojektide kavandamine ja elluviimine;
Külaelanike koolitamine ja nõustamine, ühisürituste korraldamine;
Külaliikumise tutvustamine ja koolituste korraldamine;
Spordi- ning kultuurisündmuste korraldamine;
Majandustegevus ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamise huvides;
Põhikirjas sätestatud eesmärkide täitmine.

Eesmärkide saavutamiseks korraldab Selts erinevaid üritusi, koolitusi, talguid ja muid
ühistegevusi; koostab ja viib ellu projekte ning osaleb oma eesmärgiga seonduvates
projektides, üritustel ja koolitustel.
Selts juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, teistest Eesti Vabariigis
kehtivatest õigusaktidest, oma põhikirjast ja juhatuse otsustest. Vastavalt kehtivale
põhikirjale juhib Seltsi tööd 3-liikmeline juhatus, kellele 2019. aastal tasusid ei makstud.
Seltsi tegevuste rahastamiseks kasutati 2019. aastal järgmisi allikaid: eraisikute
annetused, projekti toetused (PRIA, KOP, Setomaa Edendüsfond), külaplatsi rentimisest
saadud tulu, puitmaterjali müük ning Setomaa vallalt saadud toetused.
Ülevaade 2019. aastal toimunud sündmustest ja läbi viidud projektidest:

Aprillis toimus külaseltsi üldkoosolek, kus valiti seltsile uus juhatus. Uue juhatuse
liikmeteks valiti Merili Tiirik, Meel Valk ja Kaja Õis. Merili Tiirik valiti samal koosolekul ka
külavanemaks ja Meel Valk juhatuse esimeheks.
Aprilli lõpus toimus külarahva kevadmatk läbi Nedsaja küla taluhoovide, mis lõppes
külaplatsil seto lihavõtete tähistamise ja diskoga. Diskoõhtu viis läbi Paul Hunt ja toimus
ka limbovõistlus.
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Maikuus toimusid küla kevadtalgud, mille käigus valmistati ette uue mänguväljaku liivaala,
tehti suurpuhastus külamajas, korrastati külaplats ning ladustati ümber puitmaterjali
virnad.
Juuni alguses sõitsid külanaised koos Kihnu kohvikutepäevale. Kolmepäevane ühine
väljasõit oli tore ettevõtmine ja andis inspiratsiooni tulevikus ka Setomaa Kostipäeval
osaleda.
10. juunil avati külaplatsil pidulikult lastemänguväljak. Mänguväljaku pühitses Värska
preester isa Andreas. Mänguväljaku avamisele tuli kokku oma küla rahvas ja ka lastega
pered naaberküladest. Sündmust kajastati ka Aktuaalse Kaamera uudistes. Mänguväljaku
rajamist toetasid Piiriveere Liider, Setomaa Edendüsfond ja Setomaa vald.
Traditsiooniliselt tähistati koos seto jaanipäeva. Enne jaanipäeva toimus külarahvale
vihtade tegemise õppepäev, kus vanemad külaelanikud jagasid noorematele oma
teadmisi ning õhtul sai omatehtud vihad suitsusaunas proovile panna.
Juulis ja augustis pühenduti küla kodulehe loomisele. Koguti infot talude ajaloo kohta ning
lisati kodulehele infot külas tegutsevate ettevõtete, pakutavate teenuste ja ühiste
sündmuste kohta. Koduleht www.nedsaja.ee sai valmis augustikuus ja seda tutvustati
külarahvale Nedsaja külapäeval. Kodulehele sai üles esialgne info 23 praeguse ja endise
Nedsaja talu ajaloo kohta, kuid kodulehe ajaloo osa ootab veel täiendusi. 2019. aastal sai
kirjutatud projekt Setomaa Kultuuriprogrammi küla ajaloo kogumiseks ja info kodulehele
sisestamiseks. Projekt sai osalise toetuse.
Augusti esimestel päevadel toimus külaplatsil juba viiendat aastat järjest Lummo Kati
laululaager, mis tõi külla kokku 60 seto leelo huvilist.
31. augustil toimus Nedsaja külapäev. Kokku tuli rahvast lähemalt ja kaugemalt. Esines
Nedsaja Küla Bänd koos Nedsaja külast pärit laulja Ithaka Maria Rahulaga. Külapäeva
tegi eriti pidulikuks külavanemale kogu külarahva ees tehtud abieluettepanek.
14. septembril külastas Nedsaja küla Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid. President
ja tema meeskond osalesid küla sügistalgutel, mille käigus põletati raietööde käigus
mahavõetud võsa, värviti mänguväljaku piiret, lõhuti ja laoti riita lõkkepuid ning istutati
külaplatsi äärde pihlakaallee. Pärast talgutöid istuti ühise laua taha ja räägiti Nedsaja küla
elust ning maaelust laiemalt. Jagati noorte perede kogemuslugusid ja arutleti erinevate
põhjuste üle, mis toob noori maale elama. Päev lõppes tantsupeoga. Pilli mängisid Sille ja
Martin Leamon, perekond Valk ja Nedsaja Küla Bänd.
28. septembril võttis Nedsaja küla osa üle-eestilisest Maal Elamise Päevast. Külaplatsil
võtsid huvilisi vastu küla noored emad koos lastega. Kahjuks jõudis meie külani ainult 2
huvilist.
Oktoobri esimestel päevadel sõitis külarahvas ühisele Rootsi kruiisile. Kruiisist võttis osa
12 külaelanikku.
Sügisel taotles Nedsaja Küla Selts toetust külaplatsile kaevu rajamiseks. Küla Seltsil
õnnestuski toetust saada Kohaliku Omaalgatuse Programmist ja Setomaa
Edendüsfondist. 2020. aasta kevadel algavad kaevamistööd ning lootust on, et uueks
suvehooajaks on külaplats joogiveega varustatud.
Lisaks saadi toetust Setomaa Vallalt 2020. aasta külapäeva läbiviimiseks ja seltsi
tegevuskulude katmiseks.
2020. aasta plaanid:
• jätkata traditsiooniliste sündmuste korraldamist (lihavõtted, vana jaanipäev, külapäev,
ühismatkad);
• kaevata külaplatsile salvkaev;
• korraldada talguid külaplatsi hooldamiseks;
• koguda täiendavat infot küla talude ajaloo kohta ja lisada see küla veebilehele.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Lisa nr

2 246

2 928

63

3

2 309

2 931

20 212

10 051

2

2 708

0

3

22 920

10 051

25 229

12 982

3

0

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

1 715

2 385

Kokku lühiajalised kohustised

1 718

2 385

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

0

481

Kokku pikaajalised kohustised

0

481

1 718

2 866

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

10 116

11 873

Aruandeaasta tulem

13 395

-1 757

Kokku netovara

23 511

10 116

25 229

12 982

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad
Materiaalsed põhivarad
Immateriaalsed põhivarad
Kokku põhivarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Pikaajalised kohustised

Kokku kohustised

4

Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2019

2018

Lisa nr

14 654

616

5

690

192

1 150

385

16 494

1 193

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-233

0

Mitmesugused tegevuskulud

-593

-449

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-2 273

-2 501

Kokku kulud

-3 099

-2 950

Põhitegevuse tulem

13 395

-1 757

Aruandeaasta tulem

13 395

-1 757

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

13 395

-1 757

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

2 273

2 501

Kokku korrigeerimised

2 273

2 501

-60

2

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-1 148

1 615

Kokku rahavood põhitegevusest

14 460

2 361

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

-15 142

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-15 142

0

2 600

0

-2 600

0

0

0

-682

2 361

2 928

567

-682

2 361

2 246

2 928

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Saadud laenude tagasimaksed
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2017

11 873

11 873

Aruandeaasta tulem

-1 757

-1 757

31.12.2018

10 116

10 116

Korrigeeritud saldo
31.12.2018

10 116

10 116

Aruandeaasta tulem

13 395

13 395

31.12.2019

23 511

23 511
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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 1000 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 1000 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 allahindlus. Materiaalseks põhivaraks loetakse MTÜ enda majandustegevuses või projektides kasutatavaid varasid kasuliku
tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 1000 euro. Lähtudes PRIA ning RTJ 14 nõuetest on põhivara kasulikuks elueaks 5 aastat.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

1000

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

31.12.2018
Soetusmaksumus

13 312

2 523

15 835

Akumuleeritud kulum

-4 398

-1 386

-5 784

8 914

1 137

10 051

Jääkmaksumus

Ostud ja parendused

12 322

12 322

Amortisatsioonikulu

-1 657

-504

-2 161

Soetusmaksumus

25 634

2 523

28 157

Akumuleeritud kulum

-6 055

-1 890

-7 945

Jääkmaksumus

19 579

633

20 212

31.12.2019

Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Muud
immateriaalsed
põhivarad

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

2 820

2 820

-112

-112

2 820

2 820

-112

-112

2 708

2 708

31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses
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31.12.2018

Laekunud

Kajastatud varade
soetusmaksumuses

Kajastatud
tulemiaruandes

Kohustised

31.12.2019
Kohustised

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks
Mänguväljaku rajamine
Nedsaja küla ajaloo
koduleht

12 524
2 865

Salvkaevu rajamine
Kokku
sihtfinantseerimine
põhivarade
soetamiseks

12 524

12 322

2 865

2 820

1 715

2 865

1 715

14 239

15 389

Nedsaja külapäeva
korraldamine

230

230

Külaplatsi niitmiseks

50

50

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

280

280

14 519

15 669

15 142

1 715

15 142

1 715

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

2 865

2019 aastal lõpetati projekt Nedsaja küla ajalugu talletav koduleht, saadud toetus Kohaliku omaalgatuse programm 2018 kaudu. Projekt vastab
nõutud tingimustele, saadud toetus kajastub tulemiaruandes.
2019 aastal valmis Nedsaja küla mänguväljak, mis rahastati Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva
maaelu arengu toetuse meetme 19.2 raames. Mänguväljak vastab kontrolltulemustele. Saadud toetus kajastub 2019 a tulemiaruandes.

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

2019

2018

280

200

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

14 239

0

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused

135

416

14 654

616

14 519

0

2019

2018

Rahaline annetus

135

0

Kokku annetused ja toetused

135

0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Kokku annetused ja toetused
sh eraldis riigieelarvest

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.
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Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2019

31.12.2018

25

25

Füüsilisest isikust liikmete arv
Laenud
2019

Saadud
laenude
tagasimaksed

Saadud
laenud

Makstud
intressid

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

Asutajad ja liikmed
Seltsi liige

2 600

2 600

0

0%

euro

15.10.2019
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.03.2020
Nedsaja Küla Selts (registrikood: 80270535) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MEEL VALK

Juhatuse liige

15.03.2020

MERILI TIIRIK

Juhatuse liige

19.03.2020

KAJA ÕIS

Juhatuse liige

21.03.2020

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja
tegevused

93299

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 53463610

E-posti aadress

meel.valk@gmail.com

