MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017
aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

nimi: Taheva Valla Külade Selts

registrikood: 80292494

tänava/talu nimi, Kulli
maja ja korteri number:
küla: Hargla küla
vald: Valga vald
maakond: Valga maakond
postisihtnumber: 68014

telefon: +372 5182380

e-posti aadress: monika.rogenbaum@gmail.com

Taheva Valla Külade Selts

2017. a. majandusaasta aruanne

Sisukord
Tegevusaruanne

3

Raamatupidamise aastaaruanne

5

Bilanss

5

Tulemiaruanne

6

Rahavoogude aruanne

7

Netovara muutuste aruanne

8

Raamatupidamise aastaaruande lisad

9

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

9

Lisa 2 Tööjõukulud

9

Lisa 3 Seotud osapooled

9

Aruande allkirjad

10

2

Taheva Valla Külade Selts

2017. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
Taheva Valla Külade Selts on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik
ühendus.
Seltsi tegevuse eesmärgid on järgmised: Taheva piirkonna külades ja selle lähinaabruses
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 selts 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 piirkondades 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.
Selts viis 2017. aastal ellu järgmisi projekte:
*“Taheva valla külade päeva korraldamine“ – küladepäev toimus 5. augustil 2017 Kaldavere
turismitalus ja sellel osales 300 inimest. Küladepäev oli kantud piirkonnale olulisest metsa- ja
puiduteemast, kuna 2016. aasta juulis räsis seda kanti maruline torm, mis hävitas tohutult metsa.
Küladepäeval esitlesid oma töid ja pakkusid võimalust vaatemängulist puukujude saagimist jälgida
puukujurid nii Eestist kui välismaaalt. Kõikide Taheva valla külade auks istutati Kaldavere
turismitalu maadele 13 tamme. Küladepäeval tunnistati parimaks tahevamaiseks maitseks Tiiu
Helemetsa käsitööleib.
*“Taheva, Mõniste ja Karula koostöövõrgustiku „Kotus“ arenguhüpe“ – viidi läbi võrgustiku
koostöökohtumisi, osaleti koolitustel, töötati välja piirkonna infovoldik ja seda trükiti ja jaotati
1000 tk, koostati kolm paikkonda tutvustavat videot, arendati veebilehte www.kotus.ee, toimus
õppereis Sangaste rukkikülla, projekti raames tehti koostööd ekspert Sille Roometsaga jne. Projekt
oli keskendunud Kotuse koostöövõrgustiku kõige olulisematele arenguvajadustele.
* “Kotuse koostöövõrgustiku edasiarendamine National Geographicu kollase raami
võimaluste toel” – projekti raames püütakse saavutada Kotuse koostöövõrgustiku arenguhüpet läbi
National Geographicu kollaste akende idee. Selleks toimuvad vajalikud võrgustiku- ja
meeskonnakoolitused, ideede genereerimist toetavad õppereisid, võrgustikukohtumised.
* “Väärt elupaik kagunurgas” – projekti raames viiakse läbi turundustegvusi, mis on suunatud
inimestele, kes kaaluvad maale elama asumise võimalust.
* "Hargla küla välitreeningala rajamine" Hargla Maakultuurimaja juures asuvale
välitreeningalale paigaldatud seadmed on järgmised: sõudeseade (Rower), ülaselja- ja käelihastening rinna-, õla- ja käelihaste treeningvahend (Pull Down+Chest Press), selja-, tuhara- ja reielihaste
treeningvahend (Back trainer), käte-, õlavöötme- ning kõhulihaste treeningvahend (Ladder+Push
up legs), jalalihaste treeningseade (Leg press). Alale paigaldati ka prügikast ja pargipink, et
treeningutel osalejatel oleks võimalus puhkepausiks ning säiliks ala heakord. Treeningvahendid on
valitud keskmisest kuni raske raskusastmeni.
2017. aastal viidi läbi mitmetes külades heakorratalguid ja külakoosolekuid.
Selts tegutseb jätkuvalt ja püüab täita oma põhikirjalisi eesmärke. Selts avaldab oma tegevusega
seotud infot veebis aadressidel http://tahevakylad.weebly.com/ ja https://www.kotus.ee/
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Haldusreformijärgselt on Taheva piirkonna külad otsustanud asuda koostama ühist arengukava
ning selle valmimine 2018. aastal on seltsi jaoks üheks suurimaks väljakutseks.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

608

13 293

Nõuded ja ettemaksed

3 781

0

Kokku käibevarad

4 389

13 293

Materiaalsed põhivarad

32 402

34 358

Kokku põhivarad

32 402

34 358

36 791

47 651

Võlad ja ettemaksed

0

10 741

Kokku lühiajalised kohustised

0

10 741

0

10 741

36 910

47 901

-119

-10 991

36 791

36 910

36 791

47 651

Varad
Käibevarad
Raha

Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

25 100

9 518

4 168

130

29 268

9 648

-14 657

-4 952

-3 274

-4 627

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-11 456

-11 060

Kokku kulud

-29 387

-20 639

Põhitegevuse tulem

-119

-10 991

Aruandeaasta tulem

-119

-10 991

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

4 330

6 285

387

130

0

10 741

-14 657

-4 945

Väljamaksed töötajatele

-3 274

-4 627

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

10 029

3 233

Rahavood põhitegevusest
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
Muud põhitegevuse tulude laekumised
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

Muud rahavood põhitegevusest

0

-7

-3 185

10 810

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

-9 500

-1 364

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-9 500

-1 364

-12 685

9 446

13 293

3 847

-12 685

9 446

608

13 293

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

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
31.12.2015
Aruandeaasta tulem
31.12.2016
Aruandeaasta tulem
31.12.2017

47 901

47 901

-10 991

-10 991

36 910

36 910

-119

-119

36 791

36 791
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Üldine informatsioon
Taheva Valla Külade Selts on 2017. 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 eurot.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud

2017

2016

2 447

3 458

827

1 168

3 274

4 626

31.12.2017

31.12.2016

3

3

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

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