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2019. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
MTÜ Külaselts MUHV on asutatud 1998 aasta veebruaris. Külaselts MUHVi tegevuse eesmärk on Emmaste valla Muda, Ulja, Harju ja Valgu
külade elanike vaimsuse, majanduse ja kultuurielu edendamine ja seltskondliku tegevuse arendamine. Seltsi tööd juhib neljaliikmeline juhatus,
juhatus on valitud 2010.aastal. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu ei makstud
Seltsil on seisuga 31.12.2019 20 liiget ja alates 2016. aastast on liikmemaksu suuruseks 4 eurot aastas.
Seltsi põhitegevusala EMTAK- i järgi on Piirkondliku/kohaliku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid, kood 94992.
MTÜ Külaselts MUHV on MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa ja MTÜ Hiidlaste Koostöökogu liige.
MTÜ Külaselts MUHV 2019. aasta olulisemad tegemised:
1. Seltsimaja remont ja sisustamine - 2019. aasta jaanuaris otustas külakoosolek, et loobume LEADER projektist ning teeme Hiiumaa valla
toetusega seltsimajas väiksema remondi (köögi remont, dušširuumi ehitamine, elektrisüsteemi rekonstrueerimine jne). Vallavalitsus toetas seda
otsust ja 2019. aasta veebruaris alustasime remondiga. Töö teostas Tarfix OÜ. Remondi käigus rekonstrueeriti ja laiendati seltsimaja köök,
endisesse hoiuruumi ehitati duširuum, seltsimaja koridori põrandakate vahetati ning seinaääred tihendati ja soojustati. Lisaks lihviti ja lakiti saali
põrand (Dedmoros OÜ), seltsimaja katusele paigaldati korstnamütsid, redel ja lumetõke ning seltsimaja tagumisele küljele vihmaveesüsteem
(AS Toode). Lisaks rekonstrueeriti osaliselt elektrisüsteem ja paigaldati evakuatsioonivalgustus (FIE Vilmar Veevo). Remonditud köök sai uue
mööbli ja lisaks olemasolevale pliidile ja külmkapile soetasime nõudepesumasina. Seltsimajas on nüüd olemas täiskomplekt nõusid 48-le
inimesele, kohvimasin, mikrolaineahi ja muud köögitarvikud ning maja toimimiseks vajalik inventar. Ülejäänud toetuse eest soetasime aasta
jooksul kolm kokkupandavat lauda ja ühe abilaua ja avalikku internetipunkti kontoririiulid. 2020. aasta algul soetasime veel 30 lisatooli., et
ürituste korraldamisel ei peaks enam laudu-toole rentima ja transportima;
2. Vabariigi aastapäeva kõnd - 24. veebruaril toimus 6. korda traditsiooniline Vabariigi aastapäeva kõnd. Kõndisime Harju-Männiku ringi (ca 4
km) ning pikniku pidasime Harju tuuliku platsi asemel (ilm oli väga tuuline ja niiske) suvehiidlase Teedu talu terrassil. Igas vanuses osalejaid oli
üle 30-ne;
3. Teeme ära talgupäev- koristustalgud 5. mail Valgu seltsimaja sees ja ümbruses. Seltsimaja ehitus- ja remondijärgne koristus, vanade
kardinapuude eemaldamine ja uute paigaldamine, akende pesu jne. Talgulisi oli 14;
4. Muuseumiöö Kroogi talumuuseumis - 18. mail hoidsime koostöös Hiiumaa Muuseumiga lahti Kroogi talumuuseumi uksed. Abiks olid Aimi
Pruul ja Lea Ridaliste, külastajaid 20 inimest;
5. MUHVi piirkonna külade III kokkusaamine - 8. juunil toimus KOPi projekti "MUHVi piirkonna Külade raamat" kokkuvõttev üritus ja seltsimaja
remondijärgne taasavamine. Tutvustasime valminud "Külade raamatut" (kõik pered said raamitud foto oma perest) ja remonditud seltsimaja.
Osalejaid oli üle 80 ning päeva toimumist toetas kohaliku omaalgatuse programm.
6. Avatud talude päev - 21. juuli 2018 Kroogi talumuuseumis. Külalisi päeva jooksul üle 100;
7. Ühepäevakohvik "Valgu baar anno 2019" - 2. augustil avas selts Hiiumaa kohvikutepäeva raames ühepäevakohviku "Valgu baar anno
2019". Külastajaid hinnanguliselt kuni 1000 inimest, meeskonnas 20 inimest. Kohviku tulu oli 1575 eurot ja selle eest soetasime klaasustega
külmkapi.
8. Pühadevahe (tantsu)pidu Valgu seltsimajas - 27. detsembril toimunud peol mängisid tantsuks Teet Kääramees ja Sigrid Leigri, külastajaid
umbes 100.
2019. aastal toimus kaks seltsi laiendatud üldkoosolekut (jaanuaris seltsimaja remondi teemaline ning 28. novembril jäätmeteteemaline
infokoosolek ja seltsi tegemiste info jagamine). Seltsi juhatus, kaastes aktiivsemaid liikmeid ja külade elanikke, käis koos aasta jooksul 3 korda.
Seltsimaja on aasta jooksul kasutanud Kodukant Hiiumaa juhatus oma koosolekute ja üldkoosolekute läbiviimiseks, kohalik omavalitsus ja
kogukond muude ürituste ja koolituste läbiviimiseks.
Hinnangulliselt külastas 2019. aastal Valgu seltsimajas toimunud üritusi üle 1200 inimese.
Projektid
2018. aasta KOPi kevadvooru esitasime taotluse ja saime toetuse 722,20 eurot projektile "MUHVi piirkonna Külade raamat". Projekti sisuks
oli piirkonna nelja küla inimeste, talude ja pärandkultuuri pildistamine ja jäädvustamine 600x800 mm suurustele PVC tahvlitele. Tegevusi ellu
viies selgus, et peame projekti lõpptähtaega pikendama, sest hindasime pildistamisele kuluvat aega väga optimistlikult. Projekti tegevused
lõppesid 2019. aasta märtsis.
2019. aasta KOPi kevadvoorus saime toetuse projektile "MUHVi piirkonna külade III kokkusamine". Projekti ja kokkusaamise peamiseks
eesmärgiks on piirkonna elanikele eelmise aasta KOPi projektiga valminud Külade raamatu tutvustamine, peredele nende pere raamitud foto üle
andmine ning värskenduskuuri läbinud Valgu seltsimaja taasavamine.
Lisaks tähistasime tagasiulatuvalt seltsi 21. sünnipäeva ning Külade raamat ja seltsimaja taasavamine oli EV100 Igas külas kingituseks
kogukonnale, mida tähistaab ka plaat seltsimaja seinal. Projekti kogumaht oli 530,80 eurot, millest KOPi toetus 459,60 eurot ja seltsi
omafinantseering 71,20 eurot.
Mõlema projekti aruanded on esitatud õigeaegselt ja aruanded on rahastaja poolt kinnitatud.
Hiiumaa Vallavalitsus toetas seltsi tegemisi läbi mittetulundusliku tegevuse toetuse 400 euroga. Toetust kasutasime erinevate tegevus-,
transpordi- ja ürituste kulude ning projektide omaosaluse osaliseks katmiseks. Toetuse aruanne on esitatud õigeaegselt.
Külaselts MUHV on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Raha

4 098

33 957

Kokku käibevarad

4 098

33 957

Materiaalsed põhivarad

20 856

0

Kokku põhivarad

20 856

0

24 954

33 957

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

23 000

33 112

Kokku lühiajalised kohustised

23 000

33 112

23 000

33 112

845

325

Aruandeaasta tulem

1 109

520

Kokku netovara

1 954

845

24 954

33 957

Varad
Käibevarad

Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2019

2018

62

0

Annetused ja toetused

1 582

970

Tulu ettevõtlusest

2 611

20

120

38

4 375

1 028

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-1 472

-499

Mitmesugused tegevuskulud

-1 795

-9

Kokku kulud

-3 267

-508

1 108

520

1

0

1 109

520

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhitegevuse tulem
Intressikulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

62

0

860

33 809

2 731

0

-23 810

-507

-313

0

1

0

-9 390

0

-29 859

33 302

-29 859

33 302

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Väljamaksed töötajatele
Laekunud intressid
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

33 957

655

-29 859

33 302

4 098

33 957
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2017

325

325

Korrigeeritud saldo
31.12.2017

325

325

Aruandeaasta tulem

520

520

31.12.2018

845

845

Korrigeeritud saldo
31.12.2018

845

845

Aruandeaasta tulem

1 109

1 109

31.12.2019

1 954

1 954
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Külaselts MUHV on koostanud 2019.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti
hea raamatupidamistava kohaselt.
Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja raamatupidamiseToimkonna juhenditega.
Aastaaruanne on koostatud eurodes.
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja
kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Liikmemaksud on tuluna arvele võetud kassapõhiselt.
Raha
Rahana kajastatakse raha kassa ja pangakontodel.
Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne
nende nominaalväärtusega.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 1300 euro ühiku kohta ja kasuliku elueaga üle ühe aasta.
Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning vara soetamisega seotud otsestest
kuludest: teenustasud, mittetagastuvad maksud jne. Edasine materiaalse põhivara kajastamine bilansis toimub tema soetusmaksumuses, millest
on maha arvatud akumuleeritud kulum e.jääkmaksumuses. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

1300

Annetused ja toetused
Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Kokku raha

31.12.2019

31.12.2018

4 098

33 957

Sularaha kassas - 602,05
Pangakonto Swedbangas - 3495,59
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Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

2019

2018

200

0

66

0

Pensionikulu

4

0

Töötuskindlustusmakse kulu

5

0

Kokku tööjõukulud

275

0

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

275

0

31.12.2019

31.12.2018

20

21

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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