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Tegevusaruanne
MTÜ HeadEst on 2004. aastal asutatud avalikes huvides ja heategevuslikult tegutsev ühing, mille eesmärk on toetada noorte kasvamist
aktiivseteks ja toimetulevateks kodanikeks.
Organisatsiooni tegevuse põhisuunad on muutumatuna püsinud alates registreerimise hetkest, eesmärkideks on püstitatud:
* toetada ja edendada kodanikualgatuslikku siseriiklikku ning rahvusvahelist tegevust;
* toetada aktiivse kodaniku arengut;
* toetada noorte arenemist toimetulevaks kodanikuks ja sellesuunalist professionaalset tegevust;
* tõsta noorte teadlikkust olemasolevatest siseriiklikest ja rahvusvahelistest võimalustest oma elu planeerimisel;
* parendada noorte konkurentsivõimet tööturul.
MTÜ tegutseb järgmistes valdkondades:
* koolituste korraldamine
* laagrite, seminaride, konverentside korraldamine
* noortele ja lastele suunatud ürituste korraldamine;
* tervistava ja arendava puhkuse korraldamine;
* noorsootöö;
* kirjastustegevus;
* siseriiklik ja rahvusvaheline koostöö ning projektijuhtimine;
* sotsiaalprojektide läbiviimine;
* teavitustegevus;
* noorsootöö-alane nõustamine.
2012. aastal olid ühingu keskseteks teemadeks töötute, puudega ja mitteorganiseerunud noorte kaasamine, noorte aktiivne osalemine
ühiskonnas, noorte iseseisvumise ja toimetukuvõime toetamine ning põlvkondadevaheline dialoog.
Teemade käsitlemiseks korraldas ühing järgmisi tegevusi:
1. 15-18 aastaseid noori kodanikke hariva ja demokraatlikest protsessidest teavitava mudeldusmängu "Euroopa Parlament" väljatöötamine ja
tasuta mängude läbi viimine üldhariduskoolides üle Eesti. 2012. aastal sai mängust osa 600 õpilast 20 koolis.
2. 80 noort ja noortega töötavat inimest osales 14 rahvusvahelises laagris ja koolitusel Euroopas. Saadetavatesse projektidesse
kandideerimine on avalik ja avatud kõikidele vanusegrupi Eesti kodanikele.
3. Puuetega noorte olukorra parandamiseks korraldati rahvusvaheline seminar "Puudega noorte kaasamine tavalisse noortetöösse: fantaasia
või reaalsus?". Seminaril osalesid noorsootöötajad ja puudega noored, et koos arutleda mõlema sihtgrupi pädevuste ja osalemisvõimaluste
üle.
4. 2012. aasta oli Euroopa põlvkondadevahelise dialoogi ja aktiivsena vananemise aasta. Ühing tähistab Euroopa teema-aastat traditsiooniliselt
rahvusvahelise noortevahetusega. Projekt "The Story of My Life" tõi Eestisse kokku kaheksa riigi noored ja seeniorid kahest Eesti
seeniororganisatsioonist. Projekti tulemusena toimus avalik üritus ühiskonna teavitamiseks teemast. Projekti järgselt on toimunud ka mitmeid
koolitusi osalenud eakate organisatsioonide jõustamiseks. Projekt sai mainekal üle-euroopaliselt Karl Suure noorteprojektide konkursil
kolmanda koha ja seda tunnustas Euroopa Parlamendi Infobüroo ning Eesti saadikud Euroopa Parlamendist. Auhind andis veelgi võimaluse
põlvkondadevahelise dialoogi ja aktiivsena vananemise teema tõstatamiseks ühiskonnas.
5. Ühingu jaoks on oluline oma kogemuse jagamine rahvusvahelise noortetöö valdkonnas ja teiste organisatsioonide toetamine. Selleks
arendati välja ja korraldati rahvusvaheline koolitus "Start up - how to organise youth exchanges". Tegemist oli rahvusvahelise
pilootkoolitusega, et töötada välja praktiline koolitusprogramm rahvusvahelises noorsootöös vähekogenud organisatsioonidele.
Koolitusprogramm jätkub 2013. aastal.
6. Ühing korraldas mitmeid Euroopa Vabatahtliku Teenuse projekte. Üks vabatahtlik Itaaliast võeti vastu, kes töötas ühingus HeadEst ja
Uuskasutuskeskuses. Eesti vabatahtlikud saadeti kolme riiki: Gruusiasse, toetamaks noorteorganisatsioonide tegevust; Itaaliasse
vanadekodusse appi ja Venemaale abiks kurtide laste teatrile.
7. Teiste ühingute, noorsotöötajate ja õpetajate toetamiseks korraldas ühing koolitusi, konsultatsioone ja kogemuste jagamise seminare.
8. Puuetega noorte seminari tulemusena alustas ühing koostööd algklassidega. 2012. aastal korraldas ühing tasuta keskkonna, suhtlus- ja
meeskonnatöö tunde algklassidele.
2013. aastal jätkab ühing eelmisel aastal alustatud teemadega. Lisaks noorte iseseisvumise, kaasatuse ja toimetulemisvõime toetamisele
keskendub ühing ka kodanikuks olemise teemale, kuna traditsiooniliselt lähtub ühing oma tegevustes ka Euroopa teema-aastast, milleks on
Euroopa Kodanike Aasta.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

Raha

21 339

13 576

Nõuded ja ettemaksed

11 811

12 508

Kokku käibevara

33 150

26 084

33 150

26 084

Võlad ja ettemaksed

8 993

625

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

3 740

2 684

12 733

3 309

12 733

3 309

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

22 775

21 146

Aruandeaasta tulem

-2 358

1 629

Kokku netovara

20 417

22 775

33 150

26 084

Lisa nr

Varad
Käibevara

Kokku varad

2

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused

3

Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2012

2011

94 461

48 545

Tulu ettevõtlusest

6 916

14 759

Muud tulud

2 709

16

104 086

63 320

-84 984

-53 411

-9 711

-1 190

Tööjõukulud

-11 721

-7 090

Muud kulud

-28

0

Lisa nr

Tulud
Annetused ja toetused

Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud

-106 444

-61 691

Põhitegevuse tulem

Kokku kulud

-2 358

1 629

Aruandeaasta tulem

-2 358

1 629
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2012

2011

93 146

58 151

6 916

14 759

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-80 506

-62 624

Väljamaksed töötajatele

-11 793

-7 090

7 763

3 196

7 763

3 196

13 576

10 380

Rahavood põhitegevusest
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

Kokku rahavood põhitegevusest

Kokku rahavood

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

7 763

3 196

21 339

13 576
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2010

21 146

21 146

1 629

1 629

31.12.2011

22 775

22 775

Aruandeaasta tulem

-2 358

-2 358

31.12.2012

20 417

20 417

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ HeadEst 2012.a 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.
Aruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühingu äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse
korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).
Vajadust nõuete allahindluseks hinnatakse iga ostja kohta eraldi.
Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse
kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla
hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimist kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil. Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna nendes perioodides,
mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Tulud
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes
skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Laekumata annetused ja
toetused
Kokku nõuded ja ettemaksed

1 - 5 aasta jooksul

5 467

5 467

5 467

5 467

6 344

6 344

11 811

11 811

31.12.2011

üle 5 aasta

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Laekumata annetused ja
toetused
Kokku nõuded ja ettemaksed

1 - 5 aasta jooksul

7 479

7 479

7 479

7 479

5 029

5 029

12 508

12 508

üle 5 aasta

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

5 653

5 653

500

500

Maksuvõlad

1 046

1 046

Muud võlad

1 794

1 794

1 794

1 794

8 993

8 993

Võlad töövõtjatele

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja
ettemaksed

31.12.2011

üle 5 aasta

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

360

360

Maksuvõlad

265

265

Kokku võlad ja
ettemaksed

625

625

üle 5 aasta
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Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

2012

2011

Palgakulu

8 723

5 275

Sotsiaalmaksud

2 998

1 815

11 721

7 090

1

1

31.12.2012

31.12.2011

2

2

2012

2011

10 547

7 090

Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

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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