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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.

Seltsi kolmas tegevusaasta innustavates arvudes ja märksõnades (31.12.2018 seisuga):

• Külaseltsil on kokku 29 liiget.

• Korraldati 7 koosviibimist (sh üldkoosolekud, kevadine ja sügisene talgupäev), millest võttis osa keskmiselt 20-30 inimest.

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

• Vainupea kabelis peeti kokku 12 laulatust/abielu registreerimist (2017. aastal 17, 2016. aastal 24, 2015. aastal 14 ja 2014. aastal 9) ning

toimus 5 kontserti.

• Teostati Vainupea kabeli remondi- ja renoveerimistööde V etapp (värviti kabeli seinad ja lagi) ning hooldati jooksvalt ühiselt kabeli

ümbrust.

• Jõulujumalateenistuse raames pühitseti kabelisse annetajate panusel soetatud altaripiibel.

• Küla keskele paigaldati külarahva omal algatusel ja panusel uus korvpallikonstruktsioon.

• Vainupea kabeli uksed said taas juulis ja augustis pühapäeviti kõigile huvilistele avatud Teeliste Kirikud 2018 liikumise raames.

• Teistkordselt toimus Vainupea kabelis ülestõusmispüha teenistus.

• Vainupea küla selts MTÜ`le omistatu vabatahtliku sõbra märgis edukalt kabeli haldamiseks vabatahtlike kaasamise eest.

• Vainupea tegi EV100 raames Eestile kingituse "Vainupea küla elu ja olu pildis läbi ajaloo - fotomaterjalide kogumine, digiteerimine ja

tutvustamine".

• Vainupea küla tegevused leidsid mitmel korral kajastamist nii Haljala valla lehes (5) kui ka Virumaa Teatajas (3).

• Meil käisid külas mitmed toredad grupid. Näiteks taaskord kirikutöötajad Saksamaalt.

• Vainupea küla kodulehele lisati aastaga jooksvalt 30 erinevat postitust ning 12 galeriid.

• Meie kodulehte külastas aasta jooksul ca 4 700 unikaalset külastajat.

• Seltsi nimel kirjutati kokku 3 projekti/taotlust.

• Tehti aktiivselt koostööd Haljala Vallavalitsuse ning mitmete teiste asutuste ja organisatsioonidega.

• Vainupea küla fännilehel Facebook`is on 706 liiget (eelmisel aasta lõpus 667).

2019. aastal ikka sama reipalt edasi!

http://www.vainupea.ee/selts/liikmed
http://www.vainupea.ee/uudised/joulujumalateenistusel-sai-kabelisse-puhitsetud-altaripiibel
http://www.vainupea.ee/uudised/kula-keskel-uus-korvpallikonstruktsioon
http://www.vainupea.ee/uudised/vainupea-kula-selts-mtu-on-saanud-vabatahtliku-sobra-margi
http://www.vainupea.ee/selts/ev100-vainupea-pildid
http://www.vainupea.ee/selts/ev100-vainupea-pildid
http://www.vainupea.ee/kula/vihula-valla-leht
http://www.virumaateataja.ee/
http://www.vainupea.ee/uudised
http://www.vainupea.ee/galerii
http://www.vainupea.ee/selts/projektid-taotlused
http://www.haljala.ee/
https://www.facebook.com/pages/Vainupea-k�la/145597745508774


4

Vainupea küla selts 2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 957 1 979 2

Nõuded ja ettemaksed 23 34  

Varud 0 349  

Kokku käibevarad 980 2 362  

Kokku varad 980 2 362  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 0 365 3

Võlad ja ettemaksed 43 0  

Kokku lühiajalised kohustised 43 365  

Pikaajalised kohustised    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 200 200  

Kokku pikaajalised kohustised 200 200  

Kokku kohustised 243 565  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 797 3 300  

Aruandeaasta tulem -1 060 -1 503  

Kokku netovara 737 1 797  

Kokku kohustised ja netovara 980 2 362  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 490 480 5

Annetused ja toetused 7 468 4 230 4,6

Tulu ettevõtlusest 320 200  

Kokku tulud 8 278 4 910  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -5 820 -6 093 7

Jagatud annetused ja toetused -188 -50  

Mitmesugused tegevuskulud -3 330 -270 8

Kokku kulud -9 338 -6 413  

Põhitegevuse tulem -1 060 -1 503  

Aruandeaasta tulem -1 060 -1 503  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -1 060 -1 503  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 11 11  

Varude muutus 349 0  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 43 -357  

Kokku rahavood põhitegevusest -657 -1 849  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenude tagasimaksed -365 0 3

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -365 0  

Kokku rahavood -1 022 -1 849  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 979 3 828  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 022 -1 849  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 957 1 979  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 3 300 3 300

Aruandeaasta tulem -1 503 -1 503

31.12.2017 1 797 1 797

Aruandeaasta tulem -1 060 -1 060

31.12.2018 737 737
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vainupea küla seltsi 2018.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardile. Eesti

finantsaruandlus standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eur-ides.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtuses miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole arvust

tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmise

aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt

laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ja muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu

lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

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.

Vainupea küla selts kajastab varude all külasümboolikaga soetatud kruuse.

Rendid

Koguduse puudusel Vainupea külas ,on Haljala (end.Vihula) vald andnud Vainupea küla seltsile tasuta rendile Vainupea kiriku.

Seltsi omapoolseks kohustuseks on hoida ja säilitada ajaloolist hoonet, liita kogukonda ja elavdada rannaküla tegemisi.

Finantskohustised

Kohustis – raamatupidamiskohustuslase eksisteeriv kohustus, mis tuleneb mineviku sündmustest ja millest vabanemine eeldatavalt vähendab

majanduslikult kasulikke ressursse.

Kõik finantskohustused (võlad tarnijale, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajalise finantskohustuse korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega.

Annetused ja toetused

Saadud annetuste ja toetuste (sh korjandustest saadud vara ja sihtotstarbeliste 

laekumiste) arvestusel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest: 

(a) mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil 

annetus/toetus on laekunud või selle laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel  arvesse perioodi, mille eest need on tasutud); 

b) sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused)kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12
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kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o kajastatakse tuluna siis kui annetus/toetus on laekunud või selle laekumine on

praktiliselt kindel ja annetuse/toetusega kaasnevad tingimused on täidetud. 

Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas 

valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega(näiteks riigieelarvest saadavad

mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Selliseid annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil

annetus/toetus on laekunud või selle laekumine 

on praktiliselt kindel. 

Sihtfinantseerimise tulu tohib kajastada siis, kui kõik sellega kaasnevad sisulised tingimused on täidetud. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid

tingimusi ei loeta sisuliseks, kui nende täitmisega kaasnevad kulutused on minimaalsed ning risk, et neid ei täideta, on praktiliselt olematu.

Tulud

Tulu – majandusliku kasu suurenemine aruandeperioodil vara lisandumise või suurenemisena või kohustiste vähenemisena, mille

tulemusel omakapital suureneb, välja arvatud omanike sissemaksed omakapitali

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,

kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,

et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.

Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruande eraldise või potentsiaalsete kohustustena (tulevaste perioodide

tulud või kulud). Vara - netomeetodil.

Tulu arvestus. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse ostmise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis

lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulu – majandusliku kasu vähenemine aruandeperioodil vara vähenemise, ammendumise või amortisatsioonina või kohustiste tekkimisena,

mille tulemusena omakapital väheneb, välja arvatud omakapitali arvel omanikele tehtud väljamaksed

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel on jälgitud tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse tulu

sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on mittetulundusühingus juhatuse liikmed

Majandusaasta aruanne kiidetakse heaks ja vormistatakse vastavalt raamatupidamise seaduse §-s 25 sätestatule.

Majandusaasta aruande heakskiitmisega kinnitab tegevjuhtkond või füüsilisest isikust ettevõtja majandusaasta aruandes esitatud andmete

õigsust ja täielikkust, sealhulgas seda, et raamatupidamise aastaaruanne koostati kooskõlas käesoleva seaduse § 17 lõikes 1

nimetatud finantsaruandluse standardiga ning see kajastab asjakohast ja tõepäraselt esitatud informatsiooni raamatupidamiskohustuslase

finantsseisundi ja -tulemuse ning rahavoo kohta või annab käesolevas seaduses nõutud informatsiooni.

Juhatus esitab heakskiidetud aruande üldkoosolekule.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Sularaha kassas 31 31

Arvelduskonto 926 1 948

Kokku raha 957 1 979
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Lisa 3 Laenukohustised
(eurodes)

 31.12.2018 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

juhatuse liige 0   

 

 31.12.2017 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

juhatuse liige 365 365   0 EUR 31.12.2018

Lühiajalised laenud

kokku
365 365      

Laenukohustised kokku 365 365    

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2016 Saadud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Eraisik, kiriku altarifoto raamimiseks 200 200

Eraisikud, jaala mudeli soetuseks 155 -155 0

Eraisikud, jumalateenistuse

läbiviimiseks
190 -190 0

Eraisikud, puitukse renoveerimine 6 000 -6 000 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
200 6 345 -6 345 200

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
200 6 345 -6 345 200

 

 31.12.2017 Saadud Tulu 31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Eraisik, kiriku altarifoto raamimiseks 200 200

Kabeli jooksvaks remondiks Haljala

vallalt
2 700 -2 700 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
200 2 700 -2 700 200

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
200 2 700 -2 700 200
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Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2018 2017

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 480 480

Sisseastumistasud 10 0

Kokku liikmetelt saadud tasud 490 480

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2 700 345

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 4 768 3 885

Kokku annetused ja toetused 7 468 4 230

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 2 700 0

Eraisikutelt 4 768 4 230

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2018 2017

Rahaline annetus 7 468 4 230

Kokku annetused ja toetused 7 468 4 230

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017

Remonditööd 5 820 6 000

Jumalateenistuse läbiviimine 0 93

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
5 820 6 093
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Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 2017

Energia 47 38

Kütus 47 38

Mitmesugused bürookulud 6 3

Riiklikud ja kohalikud maksud 0 7

Kulud kodulehele 170 155

Kulud kiriku ja küla reklaamile 349 67

Väheväärtuslik põhivara 1 298 0

Kulud kabeli hoolduseks 257 0

Kulud ühisürituste korraldamiseks 1 110 0

Muud 93 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 3 330 270

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 29 31

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2018 31.12.2017

Kohustised Kohustised

Asutajad ja liikmed 0 365


