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2018. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
Aruandeperioodil jätkasime traditsioonilisi tegevusi.
Aastavahetuse võtsime külarahvaga vastu Patika sillale kogunedes.
Vabariigi aastapäeval kogunesime külarahvaga Toompeale ja pidasime selle veeres pidupäeva. Toimus nn
pidulik külavanema vastuvõtt.
Kevadel korraldasime Patika külas traditsioonilised koristustalgud üle-eestilise talgupäeva Teeme Ära 2018
raames. Talgute käigus koristasime küla teede ääri ja haljasalasid ning korrastasime bussipeatuse.
Patika küla võistkond osales traditsioonilisel Rae valla külade päeval, mis sellel aastal toimus Kurna külas.
Patikalt oli osalemas suhteliselt arvukas seltskond, küla võistkond saavutas külade päeva jõukatsumiste
tulemusena suurepärase 2. koha. Muusikalisi vahepalu oli korraldajate poolt kutsutud pakkuma Patika
külakoor. Koor esines ka päeva algul toimunud Kurna kultuuritunneli pidulikul avamisel.
Patika küla võistkond osales ka Rae valla mängudel, millel osales taas üle 30 võistkonna. 2018/2019
hooajal olime oma sportlike tulemustega juba esimestest etappidest alates heal kohal. Avaetapi petanki võit
andis lootust ja energiat kogu hooajaks. Lõpptulemusena saime üldarvestus 8. koha ja külade arvestuses 3.
koha.
Jätkasime külaseltsi kasutusse antud Kuremäe elamurajoonis paiknevate sotsiaalmaa kinnistute hooldamist.
Jõeäärse ujumiskoha ümbrus muutub aasta-aastalt aina kenamaks ja seda kasutatakse külaelanike poolt
järjest rohkem. Õnneks on ikka ka vabatahtlikke, kes regulaarselt hooldustöödel abiks on. Suve
tähelepanuväärseimaks saavutuseks oli ujumiskohale trepi rajamine külameeste poolt.
Sõbrad Voose külast korraldasid Talispordipäeva seekord suvel ja kutsusid ka meie küla esinduse endaga
koos lustima. Nii saime jällegi koguda huvitavaid mõtteid oma ürituste läbiviimiseks ja palju positiivset
energiat ka oma külas sarnaseid asju korraldada. 2018. a suvel alustasid külaelanikud Patika Kuremäe
elamupiirkonnas heategevuslike pop-up kohvikute pidamise traditsiooni, mille eesmärgiks on koguda
vahendeid oma elukeskkonna parandamiseks jmt.
Kõige aktiivsemaks külaelanike kooskäimise võimaluseks on ikkagi regulaarne iganädalane Patika külakoori
kooslaulmine, mis lisaks oma küla- ja vallarahvale toob kokku lauljaid Koselt, Sauelt, Kohilast ja Tallinnastki.
2018. aasta suvine koorireis viis Patika külakoori Viljandimaale, kus toimus Eesti Segakooride Liidu
suvesimman. Lisaks korraldasime koos Olustvere segakooriga Lehola ühise kontserdi Suure-Jaani Kondase
keskuses. Koorireiside lahutamatuks osaks on olnud ka piirkondlike ettevõtjate ja kultuurilooliste paikade
külastamine. Seekord külastasime Suure-Jaani kalmistul Eesti tuntud heliloojate Kappide ja Mart Saare
haudasid. Mulgi Pruulikojas saime teada, kuidas noored ettevõtlikud inimesed on tulnud linnast maale ja
seal ettevõtlust arendavad. Sama saime tunda ka Järvamaalt alpakade kasvatamisega tegelevat Wile Farmi
külastades.
Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) 2018. aasta sügisvoorust taotlesime vahendeid külaseltsile
murutraktori soetamiseks. Meie projekt tunnistati edukaks ja nii on meil võimalus uuest aastast küla
ühiskondlikke haljasalasid oluliselt paremini hooldada.
Järgnevatel perioodidel jätkame kindlasti Patika piirkonna külade jaanitule ja muude traditsiooniliste
sündmuste korraldamist ja sotsiaalmaa kinnistute korrastamist. Loodetavasti jätkuvad ka Rae valla mängud
ja Rae valla külade päev, millest Patika küla elanikud ikka osa võtnud on. Patika külakoori 2019. aasta
põhieesmärgiks on suvine üldlaulupidu.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

4 418

2 714

220

262

4 638

2 976

Materiaalsed põhivarad

1 150

1 534

Kokku põhivarad

1 150

1 534

5 788

4 510

60

60

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

5 200

3 200

Kokku lühiajalised kohustised

5 260

3 260

5 260

3 260

1 250

2 009

-722

-759

528

1 250

5 788

4 510

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara

4

Kautjala-Patika külaselts

2018. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Liikmetelt saadud tasud

634

0

Annetused ja toetused

300

300

0

100

934

400

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-934

-303

Mitmesugused tegevuskulud

-339

-473

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-383

-383

-1 656

-1 159

Põhitegevuse tulem

-722

-759

Aruandeaasta tulem

-722

-759

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

-722

-759

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

383

383

Kokku korrigeerimised

383

383

43

-217

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

2 000

-630

Kokku rahavood põhitegevusest

1 704

-1 223

Kokku rahavood

1 704

-1 223

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

2 714

3 937

Raha ja raha ekvivalentide muutus

1 704

-1 223

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

4 418

2 714

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016
Aruandeaasta tulem
31.12.2017
Aruandeaasta tulem
31.12.2018

2 009

2 009

-759

-759

1 250

1 250

-722

-722

528

528
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Patika Külaselts on koostanud 2018. a raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse alusel Eesti hea
raamatupidamistava arvestuspõhimõtete kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega
ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha
Rahana käsitletakse raha kassas ja pangakontode saldosid.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Bilansis hinnatakse välisvaluutapõhised rahalised varad ja kohustused ümber eurodesse bilansipäeval kehtivate Euroopa
Keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamisest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes.
Nõuded ja ettemaksed
Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat
informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad, maksumusega üle 639 euro ühiku kohta ja kasutuseaga üle 1 aasta. Materiaalne
põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.
Juhul kui bilansipäeval selgub, et vara kaetav väärtus on langenud alla bilansilise jääkväärtuse, hinnatakse põhivara alla kaetava
väärtuseni, milleks on kõrgem alljärgnevatest:
- kasutusväärtus – vara kasutamisest ja kasutamisjärgsest müügist saadaolevate rahavoogude nüüdisväärtus;
- neto-müügihind – turuhind miinus müügiga seotud kulud.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

639 eurot

Tulud
Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Kulud
Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse MTÜ Patika Külaselts juhatuse liikmeid, nende perekonnaliikmeid ja eelpoolnimetatutega seotud ettevõtteid.
Külaseltsi juhatuse liikmete tegevust ei tasustata.

Lisa 2 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad neto soetusmaksumuses
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2018
Saadud
Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
koori tegevuseks

300

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

300

Lisa 3 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

Transpordikulud

2018

2017

79

88

Nootide soetamine

275

0

Koorivormi pluusid

500

215

80

0

934

303

2018

2017

74

10

202

402

63

61

339

473

31.12.2018

31.12.2017

6

6

Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Mitmesugused bürookulud
Patika Külakoori tegevuskulud
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019
Kautjala-Patika külaselts (registrikood: 80287866) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MARGUS VAIN

Juhatuse liige

30.07.2019

Resolutsioon:

allkirjastan

TRIIN SEPP

Juhatuse liige

31.07.2019

TAIVO PAHMANN

Juhatuse liige

02.08.2019

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad
ühendused ja fondid

94992

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5114273

E-posti aadress

margus.vain@mail.ee

