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MTÜ HeadEst 2014. a. majandusaasta aruanne

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 toimetulevateks kodanikeks 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.

2014. aastal olid ühingu keskseteks teemadeks noorte vastutustundliku iseseisvuse arendamine, noorte autonoomsuse arengut toetava

metoodika ja professionaalsete oskuste arendamine ning ühingu senise tegevuse analüüsimine ja edasine arendamine.

Teemade käsitlemiseks korraldas ühing järgmisi tegevusi:

1. 15-18 aastaseid noori kodanikke hariva ja demokraatlikest protsessidest teavitava mudeldusmängu "Euroopa Parlament" tasuta läbi viimine

üldhariduskoolides seitsmes Eesti maakonnas. 2014. aastal sai mängust osa 282 õpilast 9 koolis.

2. 37 noort ja noortega töötavat inimest osales 7 rahvusvahelises laagris ja koolitusel Euroopas. Saadetavatesse projektidesse kandideerimine

on avalik.

3. Eesti keele ja kultuuri laagrid väliseesti noortele. Kolmes laagrivahetuses osales 90 Eesti ja eesti-päritolu noort 23 riigist. Laagrite eesmärk on

luua väliseesti noortele tugevamat sidet Eestiga.

4. kooliprojekt „Värsked ideed Euroopale“, milles osales Saku Gümnaasium ja Kreeka partnerkool. Projektinädala käigus uurisid 15-17aastased

õpilased Euroopa kliima ja energeetikapoliitikat ning koostasid manifesti. Manifest esitati Riigikogule.

5. rahvusvaheline koolitus „The Magic of Games“, kus osalesid 11 riigi noorsootöötajad. Koolitusel tutvuti mängude olemuse ja nende

läbiviimisega noorte arendavates tegevustes.

6. rahvusvaheline partnerlusseminar „Erasmus in Action“ tõi kokku ühingu pikaajalised partnerid, et analüüsida senist koostööd ja planeerida

edasisi tegevusi uuel Euroopa Liidu rahastusperioodil.

7. noortevahetusi tutvustava ja noorte kogemusi jagava trükise tootmine ühingu 10 tegevusaasta tähistamiseks. Avalikkuse teavitamine ja

avaliku ürituse korraldamine.

8. ühingu juhid osalesid mitmetel kohalikel ja rahvusvahelistel seminaridel ja teavitusüritustel koolitaja ning esinejana.

2014. aastal valiti ühingu 2013. aastal läbi viidud projekt „The Rolling Citizens“ Karl Suure Noorteprojektide Auhinna Eesti riikliku konkursi

võitjaks ja projekt osales üle-euroopalisel projektikonkursil.

2014. aastal jätkas ühing aktiivset tegevust ja osalemist rahvusvahelises noorteprojektide võrgustikus „Platform“ ja osales võrgustiku

aastakoosolekul.

2015. aastal jätkab ühing eelmisel aastal alustatud teemadega ja pühendab suure osa tegevusajast ühingu arendamisele ning uute suundade

välja töötamisele. Samuti jätkab ühing koostööd Meie Inimesed Sihtasutusega ja korraldab Eesti keele ja kultuuri laagreid. Lisaks jätkab ühing

rahvusvahelist noortelaagrite vahendamist Eesti noortele.
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MTÜ HeadEst 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Varad   

Käibevara   

Raha 6 110 17 429

Nõuded ja ettemaksed 529 2 992

Kokku käibevara 6 639 20 421

Kokku varad 6 639 20 421

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 997 5 629

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 12 472 46 271

Kokku lühiajalised kohustused 13 469 51 900

Kokku kohustused 13 469 51 900

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -31 479 -27 200

Aruandeaasta tulem 24 649 -4 279

Kokku netovara -6 830 -31 479

Kokku kohustused ja netovara 6 639 20 421
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MTÜ HeadEst 2014. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013

Tulud   

Annetused ja toetused 112 042 95 414

Tulu ettevõtlusest 0 40

Muud tulud 9 020 14 151

Kokku tulud 121 062 109 605

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -74 581 -92 444

Mitmesugused tegevuskulud -1 467 -5 887

Tööjõukulud -19 809 -11 118

Muud kulud -556 -4 435

Kokku kulud -96 413 -113 884

Põhitegevuse tulem 24 649 -4 279

Aruandeaasta tulem 24 649 -4 279
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MTÜ HeadEst 2014. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 24 649 -4 279

Korrigeerimised   

Muud korrigeerimised -112 042 0

Kokku korrigeerimised -112 042 0

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 2 463 7 861

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -4 632 -7 492

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
78 243 0

Kokku rahavood põhitegevusest -11 319 -3 910

Kokku rahavood -11 319 -3 910

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 17 429 21 339

Raha ja raha ekvivalentide muutus -11 319 -3 910

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 110 17 429
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 -27 200 -27 200

Aruandeaasta tulem -4 279 -4 279

31.12.2013 -31 479 -31 479

Aruandeaasta tulem 24 649 24 649

31.12.2014 -6 830 -6 830
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MTÜ HeadEst 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ HeadEst 2014.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 kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke. 

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul,

kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti

tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse tulemiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. 

Annetused ja toetused

Sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna siis kui annetus/toetus muutub sissenõutavaks ja annetuse/toetusega kaasnevad

tingimused on täidetud.

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.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013

Palgakulu 14 822 8 329

Sotsiaalmaksud 4 987 2 789

Kokku tööjõukulud 19 809 11 118

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
16 472 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 1
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Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2014 Ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

1 740

 

2013 Ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

3 758

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2014 2013

Arvestatud tasu 7 059 7 683



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

MTÜ HeadEst (registrikood: 80212153) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

EPP ADLER Juhatuse liige 30.06.2015



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste

heaolu edendavad ühendused
94993 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6414526

Faks +372 6414526

Mobiiltelefon +372 56464565

Mobiiltelefon +372 5203872

E-posti aadress headest@headest.ee

E-posti aadress epp@headest.ee

E-posti aadress pillemai@headest.ee

Veebilehe aadress www.headest.ee


