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Tegevusaruanne

Sissejuhatus
MTÜ Orjaku Külaselts asutati 4.novembril 2006.a. ja tema põhitegevuseks on külaelu arenda-
misele  kaasa aitamine toetades Orjaku küla kui elu-, töö- ja puhkekeskkonda väärtustavaid 
ideid.

Tegevusaruanne on koostatud  teise  tegevusaasta kohta. Seisuga 31.12.2008 kuulub 
Orjaku Külaseltsi 40 liiget, juhatus on viieliikmeline.
Oma teisel tegevusaastal jätkas külaselts varem külas kujunenud traditsioone. Korraldati küla-
koristustalgud ja suvine küla kokkutulek koos oksjoniga. Koostati näitus vanadest külaelu foto-
dest. Kohaliku omaalgatuse programmi esitatud projektitaotluse summadega ehitati uued post-
kastialused. PRIAsse esitatud projekti kohaselt alustati Orjaku sadama muuli matkaraja rajami-
sega, taastati muulil paiknev vana veeloodimaja. Korraldati küsitlus külaelanike hulgas, et kogu-
da materjali küla arengukava koostamiseks. Seda programmi on samuti toetatud KOA prog-
rammist. Moodustati töögrupp, mis valmistas ette Orjaku sadama puhkeala projekti. Projekt
esitati PRIAsse jaanuaris 2009.

Tulud, kulud ja tulem.
2008. majandusaastal moodustasid MTÜ Orjaku Külaseltsi tulud kokku 75 404 krooni,
millest sihtotstarbeliste piirangutega seotud annetused ja toetused moodustasid kokku 29 784
krooni ja mittesihtotstarbelised toetused 38 770 krooni. Liikmamaksudest laekus tulu 6850
krooni.
MTÜ Orjaku Külaseltsi 2008. majandusaasta kulud kokku moodustasid 49 080 krooni,
millest sihtotstarbeliselt fikseeritud projektide otsesed kulud moodustasid 29 646 krooni, mit-
tesihtotstarbeliste toetuste tegevuskulud  14 320 krooni ja mitmesugused muud tegevuskulud
3 014 krooni. Muud ärikulud olid 2 100 krooni.
Aruandeaasta lõppes kasumiga summas 22 336 krooni.

Investeeringud
Investeeringuid põhivarasse MTÜ Orjaku Külaselts 2008. majandusaastal ei teostanud.

Personal
Tööjõukulusid 2008. majandusaastal ei tehtud ja  juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 12 toodud MTÜ Orjaku Külaselts  2008.a raamatupi-
damise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

 - raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses
   Eesti hea raamatupidamistavaga;

 - raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Orjaku Külaselts
   finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

 - kõik teadaolevad olulised asjaolud , mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raa-
   matupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

 - MTÜ Orjaku Külaselts on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse esimees Kati Kukk

Juhatuse liige Ain Koor

Juhatuse liige Margit Kääramees

Juhatuse liige Omar Jõpiselg

Juhatuse liige Leonora Kääramees

Orjaku 2009
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BILANSS 

Lisa nr 31.12.2008 31.12.2007

VARAD

Käibevara
Raha ja pangakontod 2 69483 22640
Käibevara kokku 69483 22640

Mitmesugused nõuded
Lühiajalised deebitorid-firmad 3 266872 0
Mitmesugused nõuded kokku 266872 0

VARAD KOKKU 336355 22640

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused
Lühiajaline pangalaen 4 263872 0
Võlad hankijatele 400 0
Muud lühiajalised kohustused 0 106
Tulevaste perioodide tulud 3 42788 17075
Lühiajalised kohustused kokku 307060 17181

KOHUSTUSED KOKKU 307060 17181

Netovara
Sissemaksed osakapitali 8300 6800
Eelmiste perioodide tulem -1341 -1341
Aruandeperioodi tulem 22336 0
Netovara kokku 29295 5459

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU 336355 22640
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Tulude-kulude aruanne

2008 2007

Tulud 75404 33055

Annetused ja toetused
       Sihtotstarbeliste piiranguteta annetused ja toetused 38770 16343
       Sihtotstarbeliste piirangutega seotud annetused ja toetused 29784 16712
       Liikmemaksud 6850 0

Kulud 49080 34416

Sihtotstarbeliselt fikseeritud projektide otsesed kulud 29646 16712
Mittesihtotstarbeliselt fikseeritud toetuste kulud 14320 16343

Mitmesugused tegevuskulud 3014 1361
Muud ärikulud 2100 0

Põhitegevuse tulem 26324 -1361

Finantstulud ja -kulud
     muud finantstulud(-kulud) -3988 20
Kokku finantstulud ja -kulud -3988 20

Aruandeaasta tulem 22336 -1341
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Rahavoogude aruanne

2008
Äritegevuse rahavood

     Laekunud 2008.a. liikmemaks 6850
     Laekunud sihtotstarbelised toetused 28250
     Laekunud mittesihtotstarbelised toetused 66017
     Laekunud toetuste kasutamine -43966
     Tasutud hankijate arved -270831
     Muud tulud 1250
     Muud kulud -2111
     Makstud intressid -4061
    Äritegevuse rahavood kokku -218602

Investeerimistegevuse rahavood
     Saadud intressid 73
     Sissemaksed osakapitali 1500
    Investeerimistegevuse rahavood kokku 1573

Finantseerimistegevuse rahavood
     Saadud laenud 263872
    Finantseerimistegevuse rahavood kokku 263872

    Raha netomuutus 46843

    Raha perioodi algul 22640
    Raha perioodi lõpul 69483
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2007

250
32000
17880

-33055
0
0

-1255
0

15820

20
2100
2120

0
0

17940

4700
22640
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Netovara muutuste aruanne

2008
Netovara kokku
     Sissemaksed osakapitali 8300
     Eelmiste perioodide jaotamata tulem -1341
     Aruandeaasta tulem 22336

29 295
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2007

6800
0

-1341

5 459
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted
MTÜ Orjaku Külaselts 2008. aasta 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.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud  Eesti kroonides.

Raha
Rahana kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvel-
duskontode jääke.
Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse külaseltsi tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi
nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväär-
tus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaaja-
lised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki
soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmak-
sumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaal-
väärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas sum-
mas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad
algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses ( millest on maha arvatud tehingukulutused), arves-
tades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meeto-
dit.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul
alates bilansipäevast. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäe-
vast, kajastatakse lühiajalistena.
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Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted
MTÜ Orjaku Külaselts 2008. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas
Eesti Vabariigi  hea  raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 
Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Rahana kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvel-

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse külaseltsi tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi
nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväär-

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaaja-
lised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki
soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmak-

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaal-
väärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas sum-
mas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad
algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses ( millest on maha arvatud tehingukulutused), arves-
tades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meeto-

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul
alates bilansipäevast. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäe-
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Sihtfinantserimine
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompen-
serimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodi-
del tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajasta-
takse tuluna perioodis, millal sihtfinantserimine aset leidis.
Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele
tema soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajasta-
takse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantserimisest. Soetatud vara amorti-
seritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Tegevuskulude sihtfinantserimisel kajastatakse tulu sihtfinantserimisest proportsionaalselt sellega
seonduvate kuludega.
Sihfinantseerimisega seonduvad tulud kajastatakse tulude-kulude aruandes real "Muud kulud"
eraldi kirjel "Sihtfinantseerimise tulu".

Tulude arvestus
Saadud tasud MTÜ liikmetelt kajastatakse tuluna tekkepõhiselt. Saadud sihtotstarbeliste tasude
kajastamisel aga lähtutakse RTJ-is 12 kindlaks määratud tegevuskulude sihtfinantseerimise arves-
tuspõhimõtetest, mille kohaselt kajastatakse sihtotstarbeline tasu tuluna samas arvestusperioodis, 
millal leiab aset sihtotstarbeline kulu.
Tulu kaupade ja varude müügist kajastatakse saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse
kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.
Tulu ürituste läbiviimisest kajastatakse ürituse toimumise hetkel.
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Lisa 2 Raha
31.12.2008 31.12.2007

Sularaha kassas 3647 947
Pangakontod 65836 21693
Raha kokku 69483 22640

Lisa 3 Mitmesugused nõuded

Bilansikirjel Mitmesugused nõuded on kajastatud summa 266872 krooni, mille kohta on esitatud
taotlus PRIAsse Orjaku sadama muuli matkaraja rajamiseks ja veeloodimaja taastamiseks. Taot-
lusele määrati toetus 17. aprillil 2008.a.  summas 268700 krooni.

Lisa 4 Saadud laenud

AS Hansapangaga on majandusaastal sõlmitud laenuleping nr. 08-134843-JK intressimääraga
8,5%. Laenuga kaeti kulud, mille kohta on esitatud projektitaotlus PRIAsse.
Laenu tagasimakse tähtaeg on 30. juuni 2009.a.

Lisa 4 Sihtfinantseerimine
31.12.2008 31.12.2007

Tegevuskulude finantseerimine
Kasutamata sihtfinantseerimise jääk perioodi alguses 16825 0
Saadud toetused 67567 49880
Kasutatud toetused 41854 33055
Kasutamata sihtfinantseerimise jääk perioodi lõpus 42538 16825
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Juhatuse allkirjad 2008. aasta majandusaasta aruandele.

MTÜ Orjaku Külaselts 2008. a majandusaasta aruanne on kinnitatud juhatuse koos-

olekul ja allkirjastatud "……"……………………2009.a.

Kati Kukk juhataja

Ain Koor juhatuse liige

Margit Kääramees juhatuse liige

Omar Jõpiselg juhatuse liige

Leonora Kääramees juhatuse liige
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