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Albu valla külade selts 2012. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

 MTÜ Albu valla külade seltsis om seisuga 31.12.2012 13 liiget. 2012 aasta liikmemaksud on tasutud 12 liikmel.

MTÜ Albu valla külade selts tööd juhib kolme liikmeline juhatus.

Esimees: Maiu Mäe

Liikmed: Vello Viinsalu ja Leo Valdvee

MTÜ Albu valla külade selts alustas tegevust 25 jaanuaril 2006. aastal kui sõlmiti asutamisleping 8 küla vahel.

Pärnu Maakohtusmregistreeriti selts 15 veebruaril 2006 aastal.

MTÜ loomise eesmärgiks on Albu valla külade elu korraldamine ja edendamine.

2012 aastal liitus MTÜ-ga Orgmetsa vast valitud külavanem.

2012 aasta tegevused.

On toimunud 2 üldkoosolekut.

Kaks juhatuse liiget osalevad MTÜ Järva Arengu Partnerid töödes ja tegemistes. Oleme kaasatud JAP juhatusse.

2012 aastal koostasime ja esitasime Kohaliku Omaalgatuse Programmile 2 projekti mis said ka rahastuse.

Juhatuse liikmetele ei ole töötasu makstud.

MTÜ Albu valla küladde selts ei ole võlgu Maksu- ja Tolliametile.
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Albu valla külade selts 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Varad   

Käibevara   

Raha 3 406 3 689

Kokku käibevara 3 406 3 689

Põhivara   

Materiaalne põhivara 19 061 23 031

Kokku põhivara 19 061 23 031

Kokku varad 22 467 26 720

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 199 0

Kokku lühiajalised kohustused 199 0

Pikaajalised kohustused   

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 17 156 20 728

Kokku pikaajalised kohustused 17 156 20 728

Kokku kohustused 17 355 20 728

Netovara   

Reservid 32 26

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 5 966 4 136

Aruandeaasta tulem -886 1 830

Kokku netovara 5 112 5 992

Kokku kohustused ja netovara 22 467 26 720
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Albu valla külade selts 2012. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 70 64

Annetused ja toetused 10 854 15 991

Tulu ettevõtlusest 30 802

Kokku tulud 10 954 16 857

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -6 374 -6 261

Mitmesugused tegevuskulud -5 071 -8 370

Põhivara kulum ja väärtuse langus -397 -397

Kokku kulud -11 842 -15 028

Põhitegevuse tulem -888 1 829

Finantstulud ja -kulud 2 1

Aruandeaasta tulem -886 1 830
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Albu valla külade selts 2012. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 70 64

Laekunud annetused ja toetused 10 854 12 419

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 30 802

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -11 239 -11 059

Laekunud intressid 2 1

Kokku rahavood põhitegevusest -283 2 227

 

Kokku rahavood -283 2 227

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 689 1 462

Raha ja raha ekvivalentide muutus -283 2 227

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 406 3 689
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Albu valla külade selts 2012. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Reservid Akumuleeritud tulem

31.12.2010 26 4 136 4 162

Aruandeaasta tulem  1 830 1 830

31.12.2011 26 5 966 5 992

Aruandeaasta tulem  -886 -886

Asutajate ja liikmete

sissemaksed
6  6

31.12.2012 32 5 080 5 112
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Albu valla külade selts 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Albu valla külade selts raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja

kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a.  juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on  kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava

on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse

Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Tulemiaruanne on

koostatud RTJ-s 14 esitatud skeemi alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole teisiti märgitud. Aruanne on

koostatud põhimõttest, et ettevõte on jätkuvalt tegutsev. Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid.                                                                                                                                                       Raha ja

raha ekvivalentidena kajastatakse   rahavoogude  aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringud,

mida on võimalik konverteerida  teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, s.h. kassas ja

panga arvelduskontodel olev raha, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning rahaturufondi osakud.

Nõuded ja ettemaksed

Laenud ja nõuded teiste osapoolte vastu, mida mittetulundusühing ei ole soetanud edasimüügiks kajastatakse edaspidi

korrigeeritud soetusmaksumuses. Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastavaid nõudeid hinnatakse alla, juhul kui on tõenäoline, et

 nende kaetav  väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete osas on allahindlus kajastatud kontraaktiva

kontol ning lootusetud  nõuded on bilansist välja kantud.  Igat nõuet konkreetse kliendi vastu hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat infot

kliendi maksevõime kohta. Laenude ja nõuete allahindlus kajastatakse tulemiaruandes põhitegevuse  kuluna  ning

investeerimistegevusega seotud laenude ja nõuete allahindlus kajastatakse tulemiaruandes finantskuluna.                                                             

                                                                                                               Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on

kajastatud ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena  aruandeperioodi tulemiaruandes.

Varud

Laenud ja nõuded teiste osapoolte vastu, mida mittetulundusühing ei ole soetanud edasimüügiks  kajastatakse edaspidi korrigeeritud

soetusmaksumuses. Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatavaid nõudeid hinnatakse alla, juhul kui on tõenäoline, et nende

kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete osas on allahindlus kajastatud kontraaktiva kontol

ning lootusetud nõuded on bilansist välja  kantud.  Igat nõuet konkreetse kliendi vastu hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat infot 

kliendi maksevõime kohta. Laenude ja nõuete allahindlus kajastatakse tulemiaruandes põhitegevuse kuluna ning

investeerimistegevusega seotud  laenude ja nõuete allahindlus kajastatakse tulemiaruandes finantskuluna. Aruandeperioodil laekunud,

eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena 

aruandeperioodi tulemiaruandes.                                                                   Intressitulu laenudelt  ja nõuetelt kajastatakse tulemiaruandes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane

väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edaspidi kajastatakse

finantskohustusi korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kasutades efektiivset intressimäära. Intressikulu finantskohustustelt kajastatakse

aruandeperioodi tulemiaruandes. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on kas rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Seotud osapooled

MTÜ Albu valla külade selts 2012. a. majandusaasta aruanne

Seotud osapooled

Ettevõte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

MTÜ Albu valla külade selts juhatuse liikmeid;

b) punktis a kirjeldatud isikute lähisugulasi ning nendega seotud ettevõtteid;

Tehingute kohta seotud osapooltega vt.lisa 13.
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Albu valla külade selts 2012. a. majandusaasta aruanne

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga

seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste osutamisest

kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel. Juhul, kui tasu laekumine on ebakindel,

kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel või hiljem (juhul, kui tegemist on ettemaksega järgmiste perioodide eest).

Kulud

Varade sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, s.t. sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele

tema soetusmaksumuses, varade soetamise finantseerimiseks saadud summa kajastatakse kohustusena. Soetatud vara ja

saadud sihtfinantseerimine amortiseeritakse kulusse ja tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse tulemiaruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel rakendatakse

brutomeetodit, st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulemiaruandes eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud tulud

kajastatakse tulemiaruandes real “Annetused ja toetused”.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Arvelduskontod 3 406 3 689

Kokku raha 3 406 3 689



10

Albu valla külade selts 2012. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2010  

Soetusmaksumus 1 916 1 916 31 437 33 353

Akumuleeritud kulum -287 -287 -6 067 -6 354

Jääkmaksumus 1 629 1 629 25 370 26 999

  

Amortisatsioonikulu -383 -383 -3 585 -3 968

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 1 916 1 916 31 437 33 353

Akumuleeritud kulum -670 -670 -9 652 -10 322

Jääkmaksumus 1 246 1 246 21 785 23 031

  

Amortisatsioonikulu -383 -383 -3 587 -3 970

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 1 916 1 916 31 437 33 353

Akumuleeritud kulum -1 053 -1 053 -13 239 -14 292

Jääkmaksumus 863 863 18 198 19 061

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2012 2011

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 70 64

Kokku liikmetelt saadud tasud 70 64
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Albu valla külade selts 2012. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2012 2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2 674 6 261

Sihtfinantseerimise amortisatsioon 3 571 3 572

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 4 609 6 158

Kokku annetused ja toetused 10 854 15 991

sh eraldis riigieelarvest 2 674 6 261

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 4 609 6 158

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2012 2011

Mitmesugused bürookulud 335 250

Tööjõukulud 215 988

Muud 5 824 5 023

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
6 374 6 261

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2012 2011

Palgakulu 160 735

Sotsiaalmaksud 55 253

Kokku tööjõukulud 215 988

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud
(eurodes)

 2012 2011

Intressitulud 2 1

Kokku finantstulud ja -kulud 2 1

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 13 12
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