MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Prader-Willi Sündroomi Ühing

registrikood: 80240577

tänava/talu nimi, Tõntsu
maja ja korteri number:
küla: Umbusi küla
vald: Põltsamaa vald
maakond: Jõgeva maakond
postisihtnumber: 48026

telefon: +372 5022394

e-posti aadress: renata@folklore.ee, pws@pws.ee

Prader-Willi Sündroomi Ühing

2011. 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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

8

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

9

Lisa 5 Tööjõukulud

9

Lisa 6 Seotud osapooled

9

2

Prader-Willi Sündroomi Ühing

2011. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
Lühikokkuvõte
1. Viidi läbi 2 perelaagrit-koolitust, kummastki võttis osa 20 inimest.
2. PWSÜ esindaja võttis osa Epikoja poolt läbi viidud koolitusel “ÜRO Puuetege inimeste õiguste konventsiooni ellurakendamisele
kaasaaitamiseks kontaktisikute koolitamine”
3. Haldati kodulehte ja parandati varasemast ajast jäänud või süsteemi poolt tekitatud tehnilisi vigu.
4. Tasuti ära organisatsiooni liikmemaks IPWSO-s.
5. Kirjavahetuse kaudu osaleti rahvusvaheliste PWSÜ organisatsioonide töös.
6. Kavandatud raamatu osas täideti planeeritud tegevus osaliselt, kuna uut materjali tuli juurde ja raamatu valmimine osutus töömahukamaks.
Tõlgiti ja refereeriti 150 lk vastavat materjali ja kirjutati vabatahtlikus korras 10 lk artikleid lapsevanema ja ühe PWS-iga täiskasvanu poolt.
7. Toimus pidev võrgustikusisene koostöö.
8. Organisatsiooni erialaraamatukogu täienes 3 mahuka teaviku võrra
Koostööpartner(id): EPIKoda, IPWSO, PWSA (FIN), PWSA (UK), PWSA (USA), PWSA (AU)
Pidasime mitteametlikke läbirääkimisi Pfizeriga raamatu asjus, kuid sealt tuli eitav vastus. Otsekontaktide alusel otsisime ka erasponsoreid, kuid
seni tulutult. Uuel aastal proovime uuesti.
Kogu ühingu tegevust toetasid aasta jooksul paljud vabatahtlikud: dr Eve Õiglane-Šlik, dr Tiina Stelmach, dr Külli Muug, juhatus ja paljud teised
organisatsiooni liikmed.
Aasta jooksul tehtust pikemalt:
Kuigi Eestis on väga vähe PWS-iga lapsi ja nendega eelnevalt mitte kokku puutunud inimesed ei tea nende iseärasustest kuigi palju, on
vanemad ja profesionaalid tänu ühingu eelnevale tööle suhteliselt hästi informeeritud kõigist probleemidest. Tänu põhjalikule ja funktsionaalsele
kodulehele on info kergesti kättesaadav ja kaasaegne. Tagasisidest professionaalidelt ja ka vanematelt on kostnud väga positiivseid noote nii
sisu kui ka vormi osas.
PWS on praeguses teadusmaailmas väga põhjalikult uuritav haruldane sündroom ning uusi (ja tihti laste elukvaliteeti oluliselt mõjutavaid)
sõnumeid tuleb alatasa juurde, kuigi põhiprobleemile – liigsöömine ja toidu kättesaamatusest tingitud raevuhood, ei ole seni suudetud ravi leida.
Seega on ka Eestis nii vanemate kui laste peamine valupunkt pidev stress teemal toit ja selle kättesaamine, sagedased jonni- ja raevuhood.
Laste puhul lisandub nördimus võimetusest end arusaadavalt väljendada ja vanemate puhul kohati käegalöömise tunde tajudes oma piiratud
võimeid last aidata.
Varasemast kogemusest jõudsime ühiselt järeldustele, et sellise stressirohke pereelu puhul on äärmisel oluline, et oleks ventiil, mille kaudu nii
vanemad kui lapsed saaksid nö auru välja lasta, saades kasvõi korra aastas kokku ”omasugustega” – nendega, kes mõistavad nende muresid
poolelt sõnalt ja oskavad reflekteerida ning kogemusi jagada. Seepärast on viimase aasta kokkusaamisel põhirõhk olnud koos veedetud ajal
mitte niivõrd koolitustel ja ettekannetel, kuigi talvelaagris oli ka neid. Kokkuvõttes tõstab see osalejate enesetunnet ja annab kindluse, et on
olemas kasvõi keegi, kes on võimeline neid mõistma ja vajadusel hea sõna või teoga aitama. Kuna ühte kõigile sobivat aega on suurema
seltskonna puhul väga raske leida, on oluline, et lastega kogunemised toimuksid vähemalt kaks korda aastas, sest siis käivad laagrist läbi
enam-vähem kogu ühingu liikmeskond. Sellegi poolest oli talvelaagris kolm koolitajat: Jan Seepter, kes tutvustas ja viis läbi saunateraapia, Ülle
Kauksi, kes tutvustas setu kultuuri ja Evar Riitsaar kes rääkis setu kunstist. Kuigi näiliselt ei ole viimase kahe ettekande puhul seost PWS-iga, on
üldine kultuuriline haritus PWS-iga vanemate ja ka laste puhul ülimalt oluline. Seega on kavas jätkata edaspidigi üldkultuuriliste loengutega,
sagedusega kaks ettekandjat aastas. Lektorid esinesid tasuta, kaeti vaid nende koheletoimetamise kulu.
Kuna suvelaager toimus ühepäevasena ja tänu sellele õnnestus sealt raha kokku hoida, otsustas juhatus suunata ülejäägi kogumiku”PWS-iga
täiskasvanu” materjalide tõlkimisse. Eelmisel aastal IPWSO poolt välja antud teavik "Standartds of Care and Best Practice Guidlines for
Prader-Willi Syndrome", mille materjalide kasutamine on äärmiselt oluline. Selle pärast kasvas kogumiku kavandatud maht kaks korda.
Järgmisel aastal jätkame kogumiku originaalpeatükkide koostamisega, on olemas eelkokkulepe Prof. Mihkel Zilmeriga toitumise peatüki osas.
Kui kõik laabub, saame kogumiku elektroonilise versiooni aasta lõpuks välja anda.
Ühiskodude süsteemiga tutvumiseks oleks vaja külastada vastavaid asutusi lähiriikides (Soome, Rootsi, Saksamaa, Inglismaa), kuid vahendite
puudumisel seda seni tehtud ei ole. Ka sel aastal selleks vahendeid ei olnud.
Lisaks eeltoodud tegevusele on hea meel tõdeda, et järjekordselt üks tudeng on võtnud Prader-Willi sündroomi oma lõputööks, seekord Tallinna
Ülikooli pedagoogika üliõpilane Liina Peterson, kes keskendub juhtumanalüüsidele.
Suuremaks probleemiks olid liiga suured lootused raamatu valmistamisel ja lisarahastuse hankimisel. Kuigi ettevalmistavaid töid sai tehtud palju,
vajab raamat veel palju tööd, kuid loodetavasti saab see valmis järgmisel aastal. Oluline on, et ka raskematel aegadel jääb ühing ellu ning on
võimeline pakkuma oma liikmetele täisväärtuslikku infot ja moraalset tuge.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

1 978

2 250

54

54

2 032

2 304

2 032

2 304

Võlad ja ettemaksed

9

284

Kokku lühiajalised kohustused

9

284

9

284

2 020

2 137

3

-117

2 023

2 020

2 032

2 304

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2011

2010

20

240

Annetused ja toetused

5 342

4 494

Kokku tulud

5 362

4 734

-4 187

-3 830

0

-4

-106

0

Tööjõukulud

-1 070

-1 020

Kokku kulud

-5 363

-4 854

Põhitegevuse tulem

-1

-120

Finantstulud ja -kulud

4

4

Aruandeaasta tulem

3

-116

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud

5

Prader-Willi Sündroomi Ühing

2011. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2011

2010

-1

-120

-275

284

4

3

-272

167

-272

167

2 250

2 083

-272

167

1 978

2 250

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

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
31.12.2009

2 137

2 137

-117

-117

31.12.2010

2 020

2 020

Korrigeeritud saldo 31.12.2010

2 020

2 020

3

3

2 023

2 023

Aruandeaasta tulem

Aruandeaasta tulem
31.12.2011
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Prader-Willi Sündroomi Ühing on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse
hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega
ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses.
Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne
nende nominaalväärtusega.
Tulude ja kulude aruandes on tulud ja kulud kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
MTÜ Prader-Willi Sündroomi Ühingu aruandlusperiood on 1.jaanuarist kuni 31.detsembrini.
1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt
on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist
15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti
kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel
perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.
Raha
Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes
kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

9

9

Arvelduskontod

1 969

2 241

Kokku raha

1 978

2 250

Sularaha kassas

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks
Sotsiaalmaks

100
14

Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

163
21

14

284
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Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2011

2010

Liikmemaksud

0

70

Sisseastumistasud

0

32

20

138

20

240

2011

2010

Palgakulu

796

759

Sotsiaalmaksud

274

261

1 070

1 020

546

1 020

31.12.2011

31.12.2010

35

35

2011

2010

730

1 007

Mittesihtotstarbelised tasud

Sihtotstarbelised tasud
Osavõtutasud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

Kokku tööjõukulud
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

Lisa 6 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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Aruande digitaalallkirjad
Prader-Willi Sündroomi Ühing (registrikood: 80240577) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MARIKA VASEMÄGI

Juhatuse liige

02.07.2012

RENATA SÕUKAND

Juhatuse liige

03.07.2012

Resolutsioon:

aruandega nõus

RAIVO KALLE

Juhatuse liige

03.07.2012

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5022394

E-posti aadress

pws@pws.ee

E-posti aadress

renata@folklore.ee

