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Tegevusaruanne 
 
Taheva Valla Külade Selts on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute 
vabatahtlik ühendus. 
 
Seltsi eesmärgid on: Taheva vallas, endise Hargla kihelkonna piires ja Taheva valla 
naabervaldades suurenenud piirkondlik konkurentsivõime ja selle kandi igakülgne areng, 
laiapõhjaline toimiv sektoriteülene koostöö, piirkonnas paranenud vaba aja veetmise,  
kultuuri-, sportimise- jms võimalused, kohaliku kultuuri-, paikkonna ja ajalooga seotud 
ühistöö, piirkonnas elavate inimeste huvide kaitse, väärtustatud, kaitstud ja vajadusel 
taastatud ajaloo-, kultuuri- ja looduspärand. 
 
Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi: 
korraldatakse teemakohaseid üritusi, külakoosolekuid, nõupäevi jms; 
koostatakse vastavaid trükiseid ja infomaterjale; 
viiakse läbi koolitusi; 
tehakse koostööd erinevate partneritega; 
prioriteetse suunana osaletakse Taheva-Karula-Mõniste valdades tegutsejaid ühendavates 
koostööprojektides; 
parendatakse ja parandatakse ühingu tegutsemispiirkonda jääva pärandi seisundit; 
parendatakse ja parandatakse ühingu tegutsemispiirkonda jäävate veekogude jm 
loodusobjektide seisundit; 
koostatakse projektitoetuste taotlusi eesmärkide elluviimiseks vajalike vahendite hankimiseks. 
 
2015. aastal viis selts ellu kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projekti „Hargla kandi 
külapäev 2015“. Külapäeval osales üle 323 inimest. Külapäeval esinesid kohalikud noored 
ettekannetega, mis tutvustasid Koiva-Mustjõe maastikukaitseala ja Mustjõe kalastikku. Hargla 
näitetrupp esitas etenduse „Mina tänan“, läbi viidi kohalike teemasid käsitlev mälumäng, 
lastele käelise tegevuse õpituba. Kohalikud taidlejad esitasid kultuuriprogrammi, toimusid 
rahvalikud mängud ja võistlused. 
 
Seltsile kuuluvat vara kasutati sihipäraselt. 
2014. aastal Leaderi meetme abil soetatud vahendeid (lauad, pingid, telk, haagis jms) kasutati 
mitmete vallas toimunud avalike ürituste läbiviimisel. 
Multifunktsionaalne pallimänguväljak Hargla kooli juures on avalikus kasutuses ning 
rahvatantsurühmade kasutuses on Hargla rahvarõivad. 
 
2015. aastal tegeldi Taheva, Karula ja Mõniste valdade baasil piirkondlike koostöösuhete 
arendamisega. Peamiselt keskenduti ühise veebilehe www.kotus.ee arendamisele ning 
täiendamisele.  
 
Selts tegutseb jätkuvalt ja püüab täita oma põhikirjalisi eesmärke. 
2016. aastal on kavas korraldada piirkondlikke külapäevi, heakorratalguid ja edendada 
Taheva, Karula ja Mõniste piirkonnas sektoriteüleselt koostöösuhteid. 

http://www.kotus.ee/


4

Taheva Valla Külade Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Varad   

Käibevara   

Raha 3 847 4 790

Kokku käibevara 3 847 4 790

Põhivara   

Materiaalne põhivara 44 054 54 905

Kokku põhivara 44 054 54 905

Kokku varad 47 901 59 695

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Laenukohustused 0 8 194

Kokku lühiajalised kohustused 0 8 194

Kokku kohustused 0 8 194

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 51 501 58 155

Aruandeaasta tulem -3 600 -6 654

Kokku netovara 47 901 51 501

Kokku kohustused ja netovara 47 901 59 695
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014

Tulud   

Annetused ja toetused 9 480 5 935

Tulu ettevõtlusest 965 1 742

Kokku tulud 10 445 7 677

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 -3 786

Jagatud annetused ja toetused 0 -98

Mitmesugused tegevuskulud -991 -159

Tööjõukulud -2 203 -907

Põhivara kulum ja väärtuse langus -10 851 -9 381

Kokku kulud -14 045 -14 331

Põhitegevuse tulem -3 600 -6 654

Aruandeaasta tulem -3 600 -6 654
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014

Rahavood põhitegevusest   

Laekunud annetused ja toetused 0 101

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 965 1 742

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks 0 -98

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -991 -3 945

Väljamaksed töötajatele -2 202 -907

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
6 885 5 833

Kokku rahavood põhitegevusest 4 657 2 726

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 0 -8 020

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -8 020

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud 0 5 600

Saadud laenude tagasimaksed -5 600 0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -5 600 5 600

Kokku rahavood -943 306

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 4 790 4 484

Raha ja raha ekvivalentide muutus -943 306

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 847 4 790
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 58 155 58 155

Aruandeaasta tulem -6 654 -6 654

31.12.2014 51 501 51 501

Aruandeaasta tulem -3 600 -3 600

31.12.2015 47 901 47 901
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Taheva Valla Külade Selts on 2015.a majandusaastaaruande koostamisel lähtunud Eesti heast raamatupidamistavast,

raamatupidamisseadusest ja raamatupidamistoimkonna juhenditest. Taheva Valla Külade Seltsi majandusaastaaruande eesmärk on õigesti

ja õiglaselt kajastada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mida kasutatakse majandustegevuses pikemat aega, üldjuhul rohkem kui aasta  ja mille soetusmaksumus ühiku

kohta on suurem kui 445 eurot.  

Materiaalse põhivara objektidelt  arvutatakse  amortisatsiooni (kulumit) lineaarsel meetodil. Põhivara soetamisel määratakse juhatuse esimehe

poolt igale põhivarale kasulik eluiga (kuludesse kandmise ajavahemik), mille jooksul on materiaalset põhivara majanduslikult

otstarbekas kasutada.  Raamatupidamises määratakse kasuliku eluea järgi amortisatsiooni norm aastaks ja arvutatakse selle järgi kord

aastas põhivara soetusmaksumuselt kulumit. Esialgselt määratud kasulikku eluiga võib muuta juhatuse otsusega.  

Põhivara arvelevõtmise alampiir    445 EUR

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014

Palgakulu 1 647 514

Sotsiaalmaksud 556 393

Kokku tööjõukulud 2 203 907

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid. Tööjõukulude alla kajastatakse võlaõiguslike lepingute alusel tehtud väljamakseid.

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2015 31.12.2014

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3

Taheva Valla Külade Selts ei ole tegev- ega kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega soodustusi.


