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Taheva Valla Külade Seltsi tegevusaruanne
Taheva Valla Külade Seltsi tegevuse eesmärgiks on Taheva vallas külaelu arendamine ja
piirkonna konkurentsivõime tõstmine, endistes Hargla kihelkonna piirides elavate inimeste
elukvaliteedi parandamine ja vaba aja veetmise-, kultuuri-, sportimise- jms võimaluste
loomine ja mitmekesistamine, kohaliku kultuuri-, paikkonna ja ajalooga seotud inimeste
ühendamine, nende huvide eest seismine, vastavasisuliste ürituste korraldamine, elanikkonna
harimine ja koolitamine, suhtlemine teiste sarnaste seltsidega jms.
Eesmärkide

saavutamiseks

teostatakse

muuhulgas

järgmisi

tegevusi:

korraldatakse

teemakohaseid üritusi, külakoosolekuid, koostatakse vastavaid trükiseid ja infomaterjale,
koostatakse projektitaotlusi eesmärkide elluviimiseks vajalike vahendite hankimiseks.
2014. aastal korraldas selts Taheva valla noortele puutööringi ning oli eestvedajaks Hargla
kandi külapäeva korraldamisel ja Hargla kandi külade arengukava uuendamisel. Külapäeval
avati näitus kohalikelt inimestelt saadud vanadest fotodest, mis kujutavad elu-olu, inimesi,
erinevaid tegevusi ja töid eelmisel sajandil. Külapäeval kõlasid ka ettekanded Hargla
rahvariidemustritest ja piirkondlikust pärandkultuurist. Külapäeval osales üle 300 inimese.
Seltsi eestvedamisel valmisid 2014. aastal kogukonna kooskäimiskohta – Hargla
Maakultuurimajja – Hargla rahvariidemustrites saalikardinad.
Seltsi vara – multifunktsionaalset pallimänguväljakut ja Hargla kihelkonna rahvariideid –
kasutati sihipäraselt. Pallimänguväljak on avalikus kasutuses ning Hargla laste- ning
naisterühmad kannavad rahvarõivaid kohalikel tähtpäevadel ning maakondlikel ja
vabariiklikel sündmustel esinedes.
Selts osales Taheva Vallavalitsuse projektis „Taheva valla väärtuste ja võimaluste võrgustik“,
kus kaardistati Taheva, Mõniste ja Karula valdade ettevõtjad, vabaühendused ning aktiivsed
inimesed, koostati nende baasil piirkonda tutvustavad paketid ja koostati kodulehekülg
aadressil www.kotus.ee. Seltsi ülesanne oli 2014. aasta suvel ja sügisel kahe teenuspaketi
(heinateotalgud ja rattamatk) testimine eesmärgiga selgitada välja pakettide tegelikul
rakendumisel ette tulevad tõrked ja ümberplaneerimise vajadus.
2014. aasta lõpul sai selts toetuse LEADER-meetmest projektile “Soetused Taheva valla
kogukondadele ühistegevuse korraldamiseks“, mille raames osteti välitelk 5 x 8 m koos

jalaraskustega,10 komplekti õuemööblit (lauad-toolid), grillpann, auto järelhaagis ja
murutraktor.
2015. aastal planeerib selts jätkata külakogukondade arendamisega korraldades selleks
erinevaid sündmusi ning tegeledes külade arengukavade uuendamise koordineerimisega.
Plaanis on käivitada ka oma nimel suurem arendusprojekt 2014. aasta projekti „Taheva valla
väärtuste ja võimaluste võrgustik“ jätkuna. Soovime edasi arendada ja hoida loodud
koostöösuhteid Taheva, Karula ja Mõniste piirkondade vahel, et ühtselt seda ala ja siin
teostatavat väljapoole turundada. Eesmärk on leida piirkonda uusi inimesi, külastajaid ja
majandada end äärmiselt suure hajaasustusega ning keskustest kauge piirkonnana siiski
tulemuslikult ära.
Taheva Valla Külade Seltsil on kolm eraisikust liiget. Kavatseme 2015. aastal analüüsida, kas
liikmeskonna suurendamine avaldaks positiivset mõju organisatsiooni arengule.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Raha

4 790

4 484

Kokku käibevara

4 790

4 484

Materiaalne põhivara

54 905

56 265

Kokku põhivara

54 905

56 265

59 695

60 749

Laenukohustused

8 194

0

Kokku lühiajalised kohustused

8 194

0

Laenukohustused

0

2 594

Kokku pikaajalised kohustused

0

2 594

8 194

2 594

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

58 155

66 027

Aruandeaasta tulem

-6 654

-7 872

Kokku netovara

51 501

58 155

59 695

60 749

Varad
Käibevara

Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Kokku kohustused ja netovara

5

Taheva Valla Külade Selts

2014. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

Annetused ja toetused

5 935

4 247

Tulu ettevõtlusest

1 742

2 516

Kokku tulud

7 677

6 763

-3 786

-5 288

-98

0

Mitmesugused tegevuskulud

-159

-97

Tööjõukulud

-907

0

-9 381

-9 250

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused

Põhivara kulum ja väärtuse langus

-14 331

-14 635

Põhitegevuse tulem

Kokku kulud

-6 654

-7 872

Aruandeaasta tulem

-6 654

-7 872
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

101

670

1 742

2 516

-98

0

-3 945

-5 385

-907

0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

5 833

3 577

Kokku rahavood põhitegevusest

2 726

1 378

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

-8 020

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-8 020

0

Saadud laenud

5 600

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

5 600

0

306

1 378

4 484

3 106

306

1 378

4 790

4 484

Rahavood põhitegevusest
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
Väljamaksed annetusteks ja toetusteks
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Väljamaksed töötajatele

Rahavood investeerimistegevusest

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
31.12.2012

66 027

66 027

Aruandeaasta tulem

-7 872

-7 872

31.12.2013

58 155

58 155

Aruandeaasta tulem

-6 654

-6 654

31.12.2014

51 501

51 501
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Taheva Valla Külade Selts on 2014.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 EUR.
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)

2014

2013

Palgakulu

514

0

Sotsiaalmaksud

393

0

Kokku tööjõukulud

907

0

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid. Tööjõukulude all kajastatakse töövõtulepingu alusel teenuseid osutanud isikute väljamakseid.

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2014

31.12.2013

3

3

MTÜ Taheva Valla Külade Selts ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.
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