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Mittetulundusühingu Kolgaküla Selts 2013. a tegevusaruanne

Tutvustus
1997. a loodud Mittetulundusühing Kolgaküla Selts on vaba algatuse alusel asutatud
ja avalikes huvides (s.t. tegevus on suunatud avalikkusele, mitte üksnes
liikmeskonnale) ning heategevuslikel eesmärkidel mittetulundusühinguna tegutsev
vabatahtlik ühendus. Seltsi põhitegevus on suunatud:
 inimeste ühistegevuses osalemisele;
 kultuurielu arendamisele;
 karskusliikumise edendamisele;
 rahvamaja haldamisele.
Selts töötab vastavalt Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetele. Seltsi
tegevus on suunatud mitte ainult Kolgaküla vaid ka ümberkaudsete külade inimestele
ja mitmetes ettevõtmistes löövad aktiivselt kaasa entusiastid üle valla. Kuna ümbruses
elab palju väikeste lastega ja suuri peresid ning pensionäre, siis korraldab selts
mitmeid tasuta või minimaalse osalustasuga sündmusi, milles saab osaleda kogu
perega.
Kolgaküla seltsis oli 2013. a lõpu seisuga 46 liiget, kellest enamik on Kolgaküla
elanikud. Juhatus on viieliikmeline, seltsil on üks palgaline täiskoormusega töötaja –
tegevjuht. Käsunduslepinguga on tööl laste kunstiringi juhendaja. Tööjõukulusid vt
lisa 8.
Tegevus
Kolgaküla selts on Kuusalu valla vanim ja pidevalt aktiivses tegevuses olnud
mittetulundusühing. Seltsi tegevus on alati olnud seotud Kolgaküla rahvamajaga,
mis on juba 82 aastat olnud ümbruskonna kultuurikeskuseks.
1996. - 2006. a renoveeriti rahvamaja seltsi eestvedamisel täielikult. 2006. a põles
maja maani maha. Rahvamaja taastati Kolgaküla seltsi algatusel ja peamiselt Kuusalu
valla finantseerimisel. Raha kogumiseks aitas selts korraldada mitmeid
heategevuslikke üritusi. 2008. a suvel valminud uues rahvamajas on Kuusalu valla
esinduslikeim saal, seal viiakse läbi mitmeid ülevallalisi sündmusi.
Juba 6 aastat on tava, et igal sügisel korraldab Kolgaküla selts Kuusalu valla
aastapäeva peo, kus lisaks meeleolukale eeskavale on hea tantsumuusika ja kohvilaud,
kuhu iga küla toob oma tordi. Kolgaküla „kaubamärgiks“ on saanud 16 aastat kestnud
kuni 150 osalejaga mälumängud ja vähemalt 4 korda aastas toimuvad
koguperepäevad.

Kolgaküla seltsi eestvedamisel käivad rahvamajas:
 line-tantsu kursused;
 laste kunstiring;
 täiskasvanute kunstiringid;
 nia;
 väikelaste mänguring.
Kolgaküla on kokkuhoidev ja tegus küla, kus on mitmeid tavakssaanud sündmusi.
Kõige vanem, 1970. a alustatud traditsioon on korraldada iga viie aasta järel
Kolgaküla kokkutulekuid, kuhu koguneb ligi 200-300 endist ja praegust
kolgakülalast. Toredaks kombeks on saanud korraldada kogupere jaanipäeva
koostöös Kolgaküla spordiklubiga RADA ja Kolgaküla Tallidega. Jaanipeol, kus on
etendus, spordivõistlused, hobusõit ja lõke, osaleb 150-250 inimest. Igal aastal teeb
selts vähemalt ühed talgud Kolgaküla keskuse korrastamiseks ja nääripeo, kus kõik
Kolgaküla lapsed ja pensionärid saavad kingituse. Rahvamajas toimub teatrietendusi,
kinoõhtuid, tantsupidusid ja kontserte, maja renditakse erapidudeks ja seminarideks.
Inimeste teavitamiseks ja oma tegemistesse kaasa kutsumiseks kasutab selts nii
meililiste, kohalikku ajalehte „Sõnumitooja“, valla kodulehte kui infotahvlitele
pandavaid kuulutusi.
Ka 2013. aastal tegeles selts oma põhikirjalise tegevusega: haldas Kolgaküla
rahvamaja ja korraldas seal kultuurisündmusi ning kaasas inimesi ühistegevusse.
Aasta jooksul toimus Kolgaküla seltsil 1 üldkoosolek ja 4 juhatuse koosolekut. Lisaks
regulaarsele ringitegevusele korraldati või aidati läbi viia 3 kontserti, 4 teatrietendust,
5 pidu, 3 kinoõhtut, 5 mälumängu, 3 perepäeva, 2 talguid, 4 vabaühenduste
ümarlauda, 5 seminari, 1 matka, 1 laagrit, valimisdebatti ja muid koosolekuid.
Rahvamaja renditi erapidudeks ja seminarideks, saadav tulu suunati põhikirjalisse
tegevusse.
Alates 2011. aastast on Kolgaküla selts olnud Kuusalu valla vabaühenduste koostöö
eestvedaja. 2012. a sügisel Kolgaküla seltsi algatusel loodud Kuusalu valla
vabaühenduste ümarlaual on 20 aktiivset liiget, see käib koos vähemalt neli korda
aastas ning toimib valla vaba aja veetmise nõustaja ja koordineerijana.
Kuusalu vallavalitsuselt eraldati 2013. aastal Kolgaküla seltsile kokku 19 472 eurot,
sealhulgas 15 500 eurot rahvamaja halduskulude katteks, 960 valla-aastapäeva, 1400
valla tänupeo ja 505 eurot perepäevade läbiviimiseks, 520 eurot digiklaveri ostmiseks
ja 587 eurot laste kunstiringi juhendaja tasuks.
Alates 2009. aastast on Kolgaküla selts pidevalt saanud tegevusteks projektiraha
Euroopa programmist LEADER, Kohaliku omaalgatuse programmist (KOP),
Kultuurkapitalist (Kulka) ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist (KÜSK). 2013. a viis
selts ellu 7 projekti (vt lisa 6 ja 7).

2013. a projektid
1. Traditsiooniks saanud Kolgaküla koguperepäevad on osutunud nii populaarseks, et
2013. a otsustati hakata neid teiste seltsidega koostöös tegema projektina „Kuusalu
valla koguperepäevad“ ka mujal Kuusalu vallas. Aasta jooksul toimus kokku 3
perepäeva, neist 1 Kuusalu spordihoones. Igal perepäeval meisterdati, tehti koos süüa
ja söödi ning vaadati kogupere-etendust. Perepäevadel osales ligi 500 inimest.
Tegevuste laiendamiseks osteti rahvamajja lauajalgpallilaud. Kaheaastase projekti
kogumaksumus on 3776 eurot. Tänu 2643-eurosele LEADERi ja 505-eurosele
Kuusalu vallavalitsuse toetusele olid perepäevad osalejatele tasuta.
2. 1600-eurose KOPi ja 520-eurose Kuusalu vallavalitsuse toetusega osteti rahvamajja
2258 eurot maksev digiklaver. Projekti omaosaluse katmiseks korraldati rahvamajas
emadepäeval meeleolukas heategevuskontsert, kus osales sadakond inimest ja koguti
annetustena 123 eurot.
3. 2013. a aprillist käivitus Kolgaküla seltsi juhtimisel üheaastane KÜSKi toetusega
5900-eurose eelarvega projekt „Kuusalu valla vabaühenduste kommunikatsiooni
arendamine“. 2013. a viidi projekti raames läbi 2 Kuusalu valla vabaühenduste
ümarlauda, kommunikatsiooniteemaline küsitlus, kommunikatsioonikogemuste
vahetamise päev ja 4 töögrupi koosolekut. Küsitlusest kogutud info põhjal asuti tegema
Kuusalu valla vabaühendusi ja sündmusi kajastavat kodulehte. Projekt jätkub 2014. a.
4. 2011. a sügisel tähistas selts väärikalt Kolgaküla rahvamaja 80. juubelit.
LEADERi (3810,27 eurot) ja Kuusalu vallavalitsuse (1380,00 eurot) toel valmistati
rahvamaja logoga lipp, pandi rahvamajja üles näitused, korraldati perepäev,
ajalookonverents, mälumängu- ja lauatennisevõistlus ning pidu, kus esinesid Kolgaküla
elanikud ja külaga seotud inimesed. Juubelisündmustel osales 600 inimest. Projekt
lõppes 2013. a, mil valmis DVD „Kolgaküla rahvamaja filmis“.
5. Loksa kolhoosi 45. sünnipäeva tähistamiseks viib Kolgaküla selts läbi 3319,60eurose LEADERi toetusega projekti „Loksa kolhoosi kultuuri- ja ajaloopärandi
kogumine ja säilitamine“. 2012. aastal korraldati ajaloopäev ja lõikuspidu ning
filmiti endiste kolhoosnike meenutusi. Projekt jätkub 2013. ja 2014. aastal, mil
valmistatakse Loksa kolhoosist DVD.
6. 2013. a sügisel algas projekt „Kolgaküla aasude kultuuripärandi kogumine,

tutvustamine ja säilitamine“. Valgejõe jõekäärudes asuvatest Kolgaküla talude
lahustükkidest – aasudest - kogutakse lugusid ja pilte. Neist ja ajaloomaterjalidest
pannakse kokku uurimistöö. Ühtlasi kaardistatakse vanad heinaküünid, hävinud sillad,
talu- ja kiigekohad, paunad, kartuliaugud jms ning joonistatakse kaart.
Loodusfotograafilt tellitakse aasudest pilte. Kogu materjal säilitatakse külakroonikas. Et
aasude kultuuripärandit tutvustada, korraldatakse matk, kus kohalikud elanikud
räägivad oma mälestusi ning professionaalsed giidid jagavad teadmisi ajaloost ja
loodusest. Projekt kestab 2014. a sügiseni ja selle eelarve on 1360 eurot, sellest KOPi
toetus 1220 eurot.

7. 2014. a suvel viib Kolgaküla selts KOPi toel ellu „Kolgaküla-Kihnu kogupere
kunstiprojekti”, mille raames korraldatakse suvel kunstiringi laste peredele kolmandat
korda maalilaager. Seekord minnakse laagrisse Kihnu saarele ja võetakse ka kohalikke
maalima. Sügisel tehakse maalilaagri töödest rahvamajas kunstinäitus. Projekti 1872eurosest kogumaksumusest moodustab 1597 eurot toetus, ülejäänu katavad osalustasud.
Plaanid ja jätkusuutlikkus
2014. aastal kavatseb MTÜ Kolgaküla selts jätkata tavakssaanud rahvamaja ringide,
mälumängude ja perepäevade korraldamisega. Jaanuaris korraldab selts valla tänupeo,
oktoobris valla-aastapäeva. Aasta jooksul viiakse ellu kõik viis pooleliolavat projekti,
millele on rahaline toetus juba olemas.
2015. a suvel toimub Kolgaküla 10. kokkutulek. Et seda väärikalt tähistada, hakatakse
ettevalmistusi tegema juba 2014. a kevadel. Plaanis on teha näitemäng ja koguda
mälestusi 45st aastast, mil kokkutulekuid on korraldatud.
Kolgaküla seltsi jätkusuutlikkust kinnitab see, et Kolgaküla on elujõuline ja aktiivne
küla ning et seltsil on Kuusalu vallaga leping Kolgaküla rahvamaja haldamiseks 2023.
aastani. Rahvamaja moodne ja korralik sisustus kuulub seltsile, seega saab seltsi
eestvedamisel rahvamajas harrastada mitmesugust tegevust. Seltsil on plaanis jätkata
edaspidigi traditsiooniliste sündmuste korraldamise ja kogukonnale oluliste protsesside
juhtimisega.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

10 527

10 137

72

501

10 599

10 638

Materiaalne põhivara

2 609

1 332

Kokku põhivara

2 609

1 332

13 208

11 970

Võlad ja ettemaksed

3 396

2 607

Kokku lühiajalised kohustused

3 396

2 607

3 396

2 607

9 363

15 749

449

-6 386

9 812

9 363

13 208

11 970

Lisa nr

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara

2

Põhivara

Kokku varad

3

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

4,5

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Mittetulundusühing Kolgaküla Selts

2013. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

Lisa nr

400

419

28 814

32 940

4 939

5 786

510

280

34 663

39 425

-7 200

-17 953

Mitmesugused tegevuskulud

-12 409

-13 862

Tööjõukulud

-13 551

-13 373

8

-981

-568

3

-73

-65

-34 214

-45 821

449

-6 396

0

10

449

-6 386

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

7
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

Lisa nr

449

-6 396

Põhivara kulum ja väärtuse langus

981

568

Kokku korrigeerimised

981

568

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

429

216

2

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

789

1 313

4,5

0

10

2 648

-4 289

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

-2 258

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-2 258

0

390

-4 289

10 137

14 426

390

-4 289

10 527

10 137

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

3

Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011

15 749

15 749

Aruandeaasta tulem

-6 386

-6 386

9 363

9 363

449

449

9 812

9 812

31.12.2012
Aruandeaasta tulem
31.12.2013
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Kolgaküla Selts 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, selle põhinõuded kehtestab Eesti vabariigi Raamatupidamise seadus koos
seda täiendavate Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
Aruanne on koostatud eurodes.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud
mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär
määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

1278 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Muu inventar

5 aastat

Annetused ja toetused
Annetused ja toetused kajastatakse kassapõhiselt ja võetakse tuludesse siis kui raha on laekunud

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013
Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja ettemaksed

12 kuu jooksul
72

72

72

72

72

72

31.12.2012
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja ettemaksed

12 kuu jooksul
84

84

84

84

417

417

417

417

501

501
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Lisa 3 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Muu
materiaalne
põhivara
31.12.2011
Soetusmaksumus

2 838

2 838

-938

-938

1 900

1 900

-568

-568

2 837

2 837

-1 505

-1 505

Jääkmaksumus

1 332

1 332

Ostud ja parendused

2 258

2 258

Muud ostud ja parendused

2 258

2 258

-981

-981

5 095

5 095

-2 486

-2 486

2 609

2 609

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

Amortisatsioonikulu

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

1 595

1 595

772

772

Maksuvõlad

1 029

1 029

Kokku võlad ja
ettemaksed

3 396

3 396

Võlad töövõtjatele

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

966

966

Võlad töövõtjatele

687

687

Maksuvõlad

954

954

2 607

2 607

Kokku võlad ja
ettemaksed

üle 5 aasta

üle 5 aasta

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

304

288

Sotsiaalmaks

634

571

Kohustuslik kogumispension

36

32

Töötuskindlustusmaksed

55

62

Intress
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

1
1 029

954

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses
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31.12.2011

Saadud

Tulu

31.12.2012

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
KOP

1 600

1 600

Kokku sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks

1 600

1 600

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
LEADER

-4 024

4 371

-3 005

KOP

2 865

2 257

-5 122

0

KÜSK

3 114

4 889

-7 063

940

320

1 100

-1 420

0

0

400

-400

0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

2 275

13 017

-17 010

-1 718

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

2 275

14 617

-17 010

-118

Kuusalu Vallavalitsus
KulKa

31.12.2012

Saadud

Tulu

-2 658

31.12.2013

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
KOP

1 600

-1 615

-15

Kokku sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks

1 600

-1 615

-15

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
LEADER

-2 658

1 399

-2 882

-4 141

0

2 817

-250

2 567

940

4 757

-3 562

2 135

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

-1 718

8 973

-6 694

561

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

-118

8 973

-8 309

546

KOP
KÜSK

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2013

2012

Mitmesugused bürookulud

315

573

Koolituskulud

650

0

Tööjõukulud

1 262

1 380

Tellitud teenustööd

4 036

13 038

307

1 800

34

149

596

0

0

1 013

7 200

17 953

Muud ettevõtlusega seotud kulud
Reklaam
Muu inventar (väheväärtuslik põhivara)
Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
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Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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Mittetulundusühingu (MTÜ) Kolgaküla Selts revisjonikomisjoni
aruanne
13. juunil 2014. aastal

MTÜ Kolgaküla Seltsi revisjonikomisjon, koosseisus Anne Mölder, Viktoria Mesilane ja
Ulve Kala-Arvisto, olles tutvunud MTÜ Kolgaküla Selts 2013.a. majandusaasta aruandega,
raamatupidamisdokumentidega ja pearaamatu sissekannetega 2013.a. kohta, pidas vajalikuks
paluda MTÜ Kolgaküla Seltsi tegevjuhilt Kaisa Linnolt ja seltsi juhatuse liikmeilt Kalle
Aasrannalt, Mattias Kaljumäelt, Anu Adamsonilt ja Paul Laasikult mõningaid täpsustavaid
selgitusi aruande sisu kohta.
Tuginedes antud selgitustele, esitatud aruande meiepoolsele ülevaatusele, finantsandmete
analüüsile ja dokumentide pistelisele kontrollile, võime konstateerida, et meile ei ole
teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise
aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades MTÜ Kolgaküla Selts finantsseisundit
seisuga 31.12.2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja
rahavoogusid.
Revisjonikomisjon tegi MTÜ Kolgaküla Seltsi juhatusele ettepaneku töötada välja Seltsi
omandusse kuuluvate väikevahendite arvestuse kord.
Revisjonikomisjon nõustus juhatuse liikme Anu Adamsoni ettepanekuga tutvuda
raamatupidamisdokumentidega vähemalt kaks korda aruandeaasta jooksul või juhatuse
ettepanekul.

Anne Mölder
Viktoria Mesilane
Ulve Kala-Arvisto

Kolgakülas, 13. juunil 2014.a.

