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Albu valla külade selts 2019. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

MTÜ Albu valla külade seltsi 2019 aasta tegevusaruanne.

MTÜ Albu valla külade seltsil on 31.12.2019.a. seisuga 11 liiget.

MTÜ Albu valla külade seltsi tööd juhib kolmeliikmeline juhatus. 

Esimees Maiu Mäe. 

Liikmed Vello Niinsalu ja Leo Valdvee

MTÜ Albu valla külade selts alustas oma tegevust 25. Jaanuaril 2006 aastal kui sõlmiti asutamisleping 8 küla vahel. Pärnu Maakohtus

registreeriti selts 15.02.2006.a. MTÜ loomise eesmärgiks on Albu piirkonna ( peale valdade liitmist) külade elu korraldamine ja edendamine.

2008 aastast on avatud Albu valla küladetuba kus pakutakse aktiivset tegevust kõigile huvilistele.

2019 aasta tegevused:

On toimunud 2 üldkoosolekut ja 4 juhatuse koosolekut.

Korraldasime näitering Kaalepi Kratt liikmetele ühepäevase motivatsiooni väljasõidu Vabaõhumuuseumi

Korraldasime 2 koolitust teemal Suhete kvaliteet = elu kvaliteet

Korraldasime Albu piirkonna Jaanipäeva Kaalepis

Toetasime rahaliselt Lehtmetsa külapäeva

Uuendasime Kaalepi mänguväljaku atraktsioone

Korraldasime väljasõidu Koeru Perekodusse

Korraldasime ümber küladetoa töökorralduse, vahetus küladetoa perenaine.

Juhatuse liikmetele töötasu ei ole makstud.

MTÜ Albu valla külade selts ei ole võlgu Maksu- ja Tolliametile.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Varad   

Käibevarad   

Raha 118 2 882

Kokku käibevarad 118 2 882

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 967 1 195

Kokku põhivarad 967 1 195

Kokku varad 1 085 4 077

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 0 28

Kokku lühiajalised kohustised 0 28

Pikaajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 0 1 060

Kokku pikaajalised kohustised 0 1 060

Kokku kohustised 0 1 088

Netovara   

Reservid 32 32

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 957 4 227

Aruandeaasta tulem -1 904 -1 270

Kokku netovara 1 085 2 989

Kokku kohustised ja netovara 1 085 4 077
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 246 63

Annetused ja toetused 5 432 5 309

Muud tulud 0 40

Kokku tulud 5 678 5 412

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -4 701 -3 829

Mitmesugused tegevuskulud -2 652 -25

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -229 -2 828

Kokku kulud -7 582 -6 682

Põhitegevuse tulem -1 904 -1 270

Aruandeaasta tulem -1 904 -1 270
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 224 63

Laekunud annetused ja toetused 197 0

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 6 0

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -7 366 -3 854

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
4 175 5 307

Kokku rahavood põhitegevusest -2 764 1 516

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
0 -555

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -555

Kokku rahavood -2 764 961

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 882 1 921

Raha ja raha ekvivalentide muutus -2 764 961

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 118 2 882
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Reservid Akumuleeritud tulem

31.12.2017 32 4 227 4 259

Aruandeaasta tulem -1 270 -1 270

31.12.2018 32 2 957 2 989

Aruandeaasta tulem -1 904 -1 904

31.12.2019 32 1 053 1 085
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Albu Valla Külade Selts MTÜ  korraldab raamatupidamist lähtudes Eesti Vabariigi kehtivast Raamatupidamise seadusest ja Eesti

finantsaruandluse standardist.  

Eesti finantsaruandluse standard rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele

suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse seadusega ning mida täiendavad toimkonna juhendid. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Aruanne on koostatud lähtudes põhimõttest, et organisatsioon on tegutsev.

Raha

Rahana kajastatakse kassas ja panga arvelduskontol olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete ning teiste ostjate vastu kajastatakse hetkel kui nõue on muutunud sissenõutavaks. 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana võetakse arvele vara, mida mittetulundusühing kasutab talle seatud eesmärkide täitmisel. Põhivarana kajastatakse

vara mille kasutusiga on pikem kui 1 aasta ja mis ületab raamatupidamiskohustuslase poolt kehtestatud põhivarale arvelevõtmise piiri.

Sihtfinantseerimise abil soetatud materiaalne põhivara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise

finantseerimiseks saadud summa kajastatakse kohustusena.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetustena kajastatakse sihtotstarbelised mitteregulaarsed tasud ühingu liikmetelt ning sihtotstarbelised annetused ja toetused.

Sihtotstarbeliste toetuste summa (põhivara soetuse puhul) kajastub bilansis kohustusena kuni sihtotstarbelise toetuse sissenõutavuseni

ehk hetkeni kui kõik sihtfinantseerimise nõuded on täidetud.

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja sihtfinantseerimisega seotud

võimalikud tingimused on täidetud.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Liikmetelt laekunud tulu kajastatakse siis kui nõue on muutunud sissenõutavaks. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui

kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulud usaldusväärselt määratav.

Tulu teenuste osutamisest kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna siis kui tasu muutub sissenõutavaks ja tasuga kaasnevad tingimused on täidetud.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt vastavalt nende tekkimise ajale kulutuste õiglases väärtuses. Sihtfinantseeritavad tegevuskulud ja projekti

kulud kajastatakse tekkepõhiselt ning sellest saadav tulu kajastatakse tulemiaruandes proportsionaalselt aruandeperioodi kuludega.

Seotud osapooled

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

otsustele.

Nendeks on Albu Valla Külade Selts MTÜ juhatuse liikmed ja kirjeldatud isikute lähi-sugulased ning nendega seotud ettevõtteid
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Lisa 2 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 11 11


