
 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

 

 

nimi: Külaselts Muhv

 

registrikood: 80032037

 

 

tänava/talu nimi,

maja ja korteri number:

Seltsimaja

küla: Valgu küla

vald: Hiiumaa vald

maakond: Hiiu maakond

postisihtnumber: 92011

 

 

telefon:  +372 56912640

 

e-posti aadress: muhvile@gmail.com

 



2

Külaselts Muhv 2021. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 4

Bilanss 4

Tulemiaruanne 5

Rahavoogude aruanne 6

Netovara muutuste aruanne 7

Raamatupidamise aastaaruande lisad 8

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 8

Lisa 2 Raha 8

Lisa 3 Tööjõukulud 9

Lisa 4 Seotud osapooled 9

Aruande allkirjad 10



3

Külaselts Muhv 2021. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

MTÜ Külaselts MUHV on asutatud 1998 aasta veebruaris. Külaselts MUHVi tegevuse eesmärk on Hiiumaa 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 2021.aastal. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu ei makstud

Seltsil on seisuga 31.12.2021 21 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.

Külaseltsi tegemised leiavad kajastust veebilehel www.muhv.ee ja Facebooki kontol https://www.facebook.com/muhvile

Külaseltsi 2021. aasta tegemistele jättis pitseri COVID viiruse levik Eestis ja Hiiumaal.

MTÜ Külaselts MUHV 2021. aasta olulisemad tegemised:

Veebruar 2021 – Vabariigi aastapäeva kõnd. Kasutasime uut formaati, oli neli marsruuti ja igaüks sai valida, millist kõndis. Seltsimajas oli start

avatud kell 11-14 ja maja oli avatud kella 16-ni. Olid kohalike tootjate loosiauhinnad. Osalejaid üle 60-ne.

Talgupäev – 15. mail. Talgulisi oli 20 inimest. Suuremaks talgutööks oli majaesiste kõnniteede uuendamine Gert Sülla juhendamisel. Lisaks

said puhtaks seltsimaja aknad, riisusime maja ümbrust ning võtsime võsa.

Kevad, Aasta küla 2021 – kandideerimistaotluse vormi täitmine, piirkonda tutvustava video valmistamine, hindamiskomisjoni vastuvõtt koos

piirkonna tutvustamisega, kingituseks saadud õunapuu istutamine ning osalemine tänuüritusel Vabaõhumuuseumis. Tänu kandideerimisele

saime ise (külaselts ja külad) suuremat tähelepanu ning ka meie piirkonna ettevõtjad (Hiiu Jähu ja Dagaith OÜ (džinn)) said suurt

meediakajastust.

24.-25. juuli 2021 - Avatud talude päev Kroogi talumuuseumis. Tutvustasime talu, pakkusime väikeses kohvikus kohalikku toitu ja käsitööd.

Toimus väike kontsert. Külastajaid kahel päeval ca 600 inimest.

August 2021 – Aasta küla teemaline kodukohvik. Aitäh meeskonnale ja kaasamõtlejatele. Külastajaid saime kokku üle 400 (kirja pannud

inimesed), aga ilmselt oli natuke rohkem. Elevust pakkus osalejamäng ning hindamiskomisjoni bussituur(id). Jäime plussi ja teenisime ka natuke

tulu seltsile.

September 2021 – Maal elamise päev ja väike sügislaat. Laat oli rahvarohke ja tagasiside oli nii laada müüjatelt kui ka ostjatelt väga positiivne.

Kindlasti korraldame sügislaata ka edaspidi.

Aasta jooksul – Janno Elmi ja bänd Voordevinti proovid seltsimajas, kevadel Corona ajal kasutati seltsi aja Emmaste PK õpilastele toidupakkide

jagamiseks ning individuaalõppeks. Seltsimaja on kasutanud Kodukant Hiiumaa oma juhatuse koosolekute ning üldkoosolekute läbiviimiseks.

Seltsimaja on renditud kahe juubeli ja kahe jõulupeo pidamiseks. Muinsuskaitse annetas seltsile Eesti lipu ja aasta lõpus oli külaselts

nomineeritud Muinsuskaitse aastapreemiale Pärandihoidja kategoorias.

Hinnangulliselt külastas 2021. aastal Valgu seltsimajas ja maja ümbruses toimunud üritusi üle 1200 inimese.

Projektid

Hiiumaa valla projektitoetus - Harju-Rätsepa tuuliku juurde uue külakiige ehitamiseks ja KOPi projekti omafinantseeringu katmiseks saime

1184 eurot toetust, millega tasusime ehitajale kiige materjali kulu. Projekti aruanne on õigeaegselt esitatud .

Hiiumaa valla tegevustoetus - saime toetust 667 eurot. Toetust kasutasime põhiliselt Eesti Aasta küla tegevuste rahastamisel (video tegemine,

hindamiskomisjoni vastuvõtu kulud jne), lisaks veel seltsi sünnipäeva ja üldkoosoleku läbiviimiseks ning Vabariigi aastapäeva kõnni suupistelaua

katmiseks. Toetuse kasutamise aruanne on esitatud õigeaegselt.

KOP kevad 2021 - saime toetuse uue külakiige ehitamiseks. Toetuse summa oli 1576 eurot. Et ehitajal oli juba terve suvi töödega kaetud, siis

kiik valmis 2022. aasta kevadel. Projekti aruanne on esitatud õigeaegselt ning on rahastaja poolt heaks kiidetud.

Külaselts MUHV on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

 

 

http://www.muhv.ee
https://www.facebook.com/muhvile
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Varad   

Käibevarad   

Raha 3 684 2 405

Kokku käibevarad 3 684 2 405

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 19 229 21 403

Kokku põhivarad 19 229 21 403

Kokku varad 22 913 23 808

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 13 0

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 23 487 21 910

Kokku lühiajalised kohustised 23 500 21 910

Kokku kohustised 23 500 21 910

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 898 1 954

Aruandeaasta tulem -2 485 -56

Kokku netovara -587 1 898

Kokku kohustised ja netovara 22 913 23 808
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 61 8

Annetused ja toetused 1 851 3 249

Tulu ettevõtlusest 744 1 000

Muud tulud 2 444 111

Kokku tulud 5 100 4 368

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -1 851 -2 310

Mitmesugused tegevuskulud -3 120 -1 025

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -2 614 -1 089

Kokku kulud -7 585 -4 424

Põhitegevuse tulem -2 485 -56

Aruandeaasta tulem -2 485 -56
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 61 8

Laekunud annetused ja toetused 3 821 2 160

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 2 698 1 111

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -5 301 -4 972

Kokku rahavood põhitegevusest 1 279 -1 693

Kokku rahavood 1 279 -1 693

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 405 4 098

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 279 -1 693

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 684 2 405
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 1 954 1 954

Korrigeeritud saldo

31.12.2019
1 954 1 954

Aruandeaasta tulem -56 -56

31.12.2020 1 898 1 898

Korrigeeritud saldo

31.12.2020
1 898 1 898

Aruandeaasta tulem -2 485 -2 485

31.12.2021 -587 -587
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Külaselts MUHV on koostanud 2021.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)

 31.12.2021 31.12.2020

Kokku raha 3 684 2 405

Sularaha kassas 767,33 eurot

Raha pangakontol 2916,84 eurot, millest kohaliku omaalgatuse programmi toetus (sihtfinantseering Harju-Rätsepa tuuliku juurde uue külakiige

ehitamine)1576 eurot.
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Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Töötuskindlustusmakse kulu 0 0

Kokku tööjõukulud 0 0

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 21 20




