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Vainupea küla selts

2015. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
Vainupea küla selts MTÜ (edaspidi ka selts) on 1. oktoobril 2013. aastal loodud vabatahtlikkuse alusel avalikes huvides tegutsev organisatsioon.
Seltsi tegevuse eesmärgiks on Vainupea küla külaelu edendamine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
•

Vainupea küla heakorra tagamine võimaluste piires;

•

ühingu liikmete vahelise sotsiaalse läbikäimise arendamine ja soodustamine;

•

teavitustegevused;

•

rahvusvahelised tegevused;

•

külaelanike vaba aja organiseerimine;

•

kirjastustegevus;

•

omaalgatuslikele projektidele rahastusvõimaluste otsimine;

•

Vainupea kabeli haldamine ja ümbruse korrashoidmine;

•

keskkonnahoidlike eluviiside propageerimine;

•

ajaloo ja kultuuriväärtuste kaitsmine;

•

külaliikumise tutvustamine.

Vainupea küla seltsi tegevus innustavates arvudes ja märksõnades (31.12.2015 seisuga):
•

Külaseltsil on kokku 29 liiget.

•

Korraldati 11 koosviibimist (sh üldkoosolekud, kevadine ja sügisene talgupäev, kummikute maalimise õpipäev, külanaiste veiniõhtu), millest
võttis osa keskmiselt 20-30 inimest.

•

Kokku toimus 3 üldkoosolekut ühiselt otsuste langetamiseks ja edasiste plaanide paikapanekuks.

•

Loodi Vainupea küla naabrivalve sektor (60 majapidamisega), mis oli 2015. aastal Eestis suurim loodud naabrivalve sektor.

•

Vainupea kabelis peeti kokku 14 laulatust/abielu registreerimist (2014. aastal 9) ja toimus 9 kontserti.

•

Teostati Vainupea kabeli remondi- ja renoveerimistööde II etapp ning hooldati jooksvalt ühiselt kabeli ümbrust (sh parandati jalgvärav).

•

Vainupea kabeli uksed said juulis ja augustis pühapäeviti kõigile huvilistele avatud Teeliste Kirikud 2015 liikumise raames.

•

Vainupea kabelisse sai toodud orel, mida on plaanis 2016. aasta kevadel natuke väliselt viimistleda ja kasutamiseks häälestada.

•

Vainupea küla tegevused leidsid mitmel korral kajastamist nii Vihula valla lehes (8) kui kaVirumaa Teatajas (3).

•

Korrastati Vainupea küla bussipeatus.

•

Vainupea küla kodulehele lisati aastaga jooksvalt 41 erinevat uudise postitust ning 19 galeriid.

•

Kodulehte www.vainupea.ee on kahe aastaga kokku külastanud 12 565 unikaalset külastajat, kes on vaadanud erinevaid sisulehti kokku
ligikaudu 48 634 korda ja veetsid infoga tutvumiseks kodulehel keskmiselt aega ca 2 minutit.

•

Seltsi nimel kirjutati kokku 3 projekti/taotlust.

•

Ühiselt planeeriti ja korraldati pea kõigi Vainupea küla majapidamiste küttekollete kontrollimine.

•

Edukalt on levitatud ja müüdud Vainupea küla esimest meenet - küla sümboolikaga kruusid.

•

Teostati koostööd Vihula Vallavalitsuse, A. Le Coq`i, Oto Ehituse, PA Reiska ja Eesti Naabrivalve MTÜga.

•

Meil käis külas mitmeid erinevaid külalisi (sh Nõmme Rahu Kogudus, Iisaku Kogudus).

•

Vainupea küla fännilehel Facebook`is on 421 liiget (eelmisel aasta lõpus 237).

•

Vainupea küla grupil Facebook`is on 167 liiget (eelmise aasta lõpus 147).

Selts jätkab 2016. aastal senist tegevust (sh Vainupea kabeli remondi- ja renoveerimistööde teostamist) põhikirjalise eesmärgi täitmiseks.
Eesmärkideks on alustada ka Vainupea küla ehitus- ja hoonestustingimuste teemaplaneeringu loomist valla üldplaneeringusse ning koostada ja
kinnitada Vainupea küla arengukava aastateks 2016-2020.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

516

2 615

0

30

Varud

349

838

Kokku käibevara

865

3 483

865

3 483

365

722

46

99

411

821

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

219

200

Kokku pikaajalised kohustused

219

200

630

1 021

2 462

266

-2 227

2 196

235

2 462

865

3 483

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused
Võlad ja ettemaksed
Kokku lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused

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

2015

2014

445

374

5 346

2 558

515

0

6 306

2 932

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-7 389

0

Mitmesugused tegevuskulud

-1 144

-736

Kokku kulud

-8 533

-736

Põhitegevuse tulem

-2 227

2 196

Aruandeaasta tulem

-2 227

2 196

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

-2 227

2 196

30

52

Varude muutus

489

-838

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

-53

-312

19

200

-1 742

1 298

0

722

Saadud laenude tagasimaksed

-357

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-357

722

-2 099

2 020

2 615

595

-2 099

2 020

516

2 615

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud

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
31.12.2013

266

266

Aruandeaasta tulem

2 196

2 196

31.12.2014

2 462

2 462

-2 227

-2 227

235

235

Aruandeaasta tulem
31.12.2015
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Vainupea küla seltsi 2015.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea
raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna
poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.
Nõuded ja ettemaksed
Muud nõuded.
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, muud lühiajalised nõuded) on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses ehk tõenäoliselt
laekuvas summas, mis on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega ( miinus võimalikud allahindlused).
Varud
Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude
viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.
Varud hinnatakse bilansis lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimisväärtus.
Rendid
MTÜ Vainupeaküla selts omab vara tasuta kasutamise lepingut Vihula vallaga Vainupea kabeli osas.
Annetused ja toetused
Annetused ja toetused võetakse arvesse tekkepõhiselt.
Tulud
Tulud kirjendatakse tekkepõhiselt. Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine selles perioodis on
tegelikult toimunud.
Kulud
Kulud kirjendatakse tekkepõhiselt
Seotud osapooled
MTÜ loeb osapooli seotuks juhul kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud
osapooled on :
juhatus ning MTÜ liikmed, välja arvatud juhul kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju MTÜ otsustele.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

31

31

Arvelduskonto

485

2 584

Kokku raha

516

2 615

Sularaha kassas
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Lisa 3 Varud
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

349

838

349

838

349

838

Müügiks ostetud kaubad
Reklaamtooted
Kokku varud

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks

31

31

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

31

31

Lisa 5 Laenukohustused
(eurodes)

31.12.2015

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu
jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud
Lühiajalised laenud
eraisikutelt

365

365

Lühiajalised laenud
kokku

365

365

Laenukohustused
kokku

365

365

31.12.2014

eur

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu
jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

Intressimäär

Alusvaluuta

31.12.2016

Lõpptähtaeg

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud
Lühiajalised laenud
eraisikutelt

722

722

Lühiajalised laenud
kokku

722

722

Laenukohustused
kokku

722

722

0

eur

31.12.2015
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015

12 kuu jooksul

Maksuvõlad

31

31

Muud võlad

15

15

15

15

46

46

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2014

12 kuu jooksul

Maksuvõlad

31

31

Muud võlad

68

68

68

68

99

99

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2015

2014

435

354

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Sisseastumistasud
Kokku liikmetelt saadud tasud

10

20

445

374

2015

2014

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

2 330

0

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused

3 016

2 558

Kokku annetused ja toetused

5 346

2 558

330

0

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest

2 000

0

eraisikutelt

3 016

2 558

2015

2014

Rahaline annetus

5 346

2 558

Kokku annetused ja toetused

5 346

2 558

sh eraldis riigieelarvest

Rahalised ja mitterahalised annetused
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Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2015

2014

11

26

Renditud vara hoolduskulud

331

367

Muud

802

343

1 144

736

31.12.2015

31.12.2014

29

29

Mitmesugused bürookulud

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2015

31.12.2014

Kohustused

Kohustused

Asutajad ja liikmed

2015

365

Saadud laenude
tagasimaksed

Asutajad ja liikmed

2014
Asutajad ja liikmed

722

357

Saadud laenud
722
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2016
Vainupea küla selts (registrikood: 80361568) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MARIO LUIK

Juhatuse liige

16.06.2016

KADI UMMIK

Juhatuse liige

16.06.2016

RAIDO RINK

Juhatuse liige

17.06.2016

TIIT KOLDE

Juhatuse liige

17.06.2016

PRIIT PAAS

Juhatuse liige

18.06.2016

Revisjonikomisjoni arvamus

MTÜ Vainupea küla selts
Aruandeperioodi 01.01.2015 - 31.12.2015 kohta
MTÜ Vainupea küla selts asutati 1. oktoobril 2013. aastal. Käesolev revisjonikomisjoni arvamus on koostatud aruande perioodi 01.01.2015 – 31.12.2015 kohta.
Revident Priit Transtok on tutvunud MTÜ Vainupea Küla Selts 2015. aasta majandusaasta
kohta koostatud tegevusaruande, bilansi, kasumiaruande, raamatupidamise algdokumentide
ning muude täiendavate lisamaterjalidega. Revisjoni eesmärk oli veenduda, et majandusaasta
aruanne ei sisalda olulisi vigu ega ebatäpsusi.
MTÜ tegevuse eesmärgiks on Vainupea küla külaelu edendamine, sh Vainupea küla heakorra
tagamine võimaluste piires, ühingu liikmete vahelise sotsiaalse läbikäimise arendamine ja
soodustamine, külaelanike vaba aja organiseerimine, omaalgatuslikele projektidele rahastusvõimaluste otsimine, Vainupea kabeli haldamine ja ümbruse korrashoidmine, keskkonnahoidlike eluviiside propageerimine, ajaloo ja kultuuriväärtuste kaitsmine ning külaliikumise
tutvustamine.
Seltsil oli seisuga 31.12.2015 kokku 29 liiget, liikmetelt laekus liikmemaksudena (sh
sisseastumismaks) kokku 445 eurot. Kabeli tulud annetustest ja toetustest 2015. aastal olid
2 279 eurot, millele lisandusid ka sihtlaekumised. Kabeli renoveerimiseks kulutati 6 325 eurot.
Kabeli renoveerimisega seonduv on Seltsi eesmärgiline tegevus ja seega olid ka teostatud
kulud eesmärgipärased.
Revidendi soovitus kabeliga seotud annetuste läbipaistvamaks muutmiseks on, et annetuskasti
avamine ja arvele võtmine võiks toimuda vähemalt kahe seltsi liikme juuresolekul ja võiks
olla registreeritud. Raamatupidamisaruannete alusel on suurema kuluartiklina kontserttegevus,
mis on kaudselt seltsi eesmärgipärane tegevus, kuid soovitusena edaspidi jälgida kontserttegevusega seonduvate kulude - tulude tasakaalu.
Revidendi arvates on kõik pangaülekanded tehtud juriidiliselt korrektselt, vastavad juhatuse
otsustele. Kulutused on tehtud mõistlikult ja vastavad reaalsetele vajadustele. Kuluarvete
juures on olemas dokumentide koopiad koos vajaliku selgitusega.
Revidenti arvates vastab MTÜ Vainupea küla selts raamatupidamine Eesti heale raamatupidamistavale, majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt perioodi tulemit ning annab
objektiivse ülevaate Seltsi finantsseisust seisuga 31.12.2015.
Revisjonikomisjoni liige,
Priit Transtok
(allkirjastatud digitaalselt)
31.05.2016

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad
ühendused ja fondid

94992

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 55697510

Mobiiltelefon

+372 55598316

E-posti aadress

marioluik@gmail.com

E-posti aadress

priit.paas@avis.ee

E-posti aadress

tiit.kolde@if.ee

E-posti aadress

kadi.ummik@gmail.com

E-posti aadress

raidorink@gmail.com

