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Tegevusaruanne

Hiiu Maakonna Tuletõrje tegevuse põhieesmärgiks on tuleohutusalase tegevuse korraldamine ja koordineerimine Hiiu Maakonnas. Ühingul on

61 liiget.

Ühibng korraldab koolides tuleohutusalaseid joonistusvõistlusi, samuti sporidvõistlusi, toetab noorte osavõttu päästeala noortelaagrist.

Noortelaagri eesmärgiks on koondada erinevates päästeala organisatsioonides tegutsevaid aktiivseid lapsi ja noori, tiutvustada päästja

elukutset, selgitada neile ümbritsevaid ohte ja õpetada kuidas käituda ohu korral. 2010. aastal päästela noortelaagrist Hiumaa noored osa ei

võtnud. 2011. aastal on plaanis jätkata samade tegevustega.

2010. aasta tulud koosnesid põhivara sihtfinatseerimise tulust, liikmemaksudest ja üüritulust. Tulud kokku olid 59 729 krooni. Ühingu kulud olid

kokku 65 611 krooni, 2010. aastal kanti kuludesse 11 534 krooni eest laekumata nõudeid, mis viis ühingu tegevustulemi negatiivseks. Aasta

lõppes 5882 krooni suuruse negatiivse tulemiga.

Juhatus koosneb viiest liikmest, kellele on aruandeperioodil tasu makstud ei ole. Ühingus aastaaruande koostamise seisuga palgalisi töötajaid ei

olnud.

Kaljo Pihlamets

juhatuse liige

isikukood 37205160281

Ats Harjak

juhatuse liige

isikukood 33907260317

Lembit Liiva

juhatuse liige,

isikukood 32909040259

Arvo Malling

juhatuse liige,

isikukood 34612110223

Siim Saarnak

juhatuse liige,

isikukood 37211120292
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 2 639 20 744 2

Nõuded ja ettemaksed 20 567 8 993 3,4,5

Kokku käibevara 23 206 29 737  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 396 556 431 230 6

Kokku põhivara 396 556 431 230  

Kokku varad 419 762 460 967  

    

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 1 976 3 382 7

Kokku lühiajalised kohustused 1 976 3 382  

Pikaajalised kohustused    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 376 187 410 104 8

Kokku pikaajalised kohustused 376 187 410 104  

Kokku kohustused 378 163 413 486  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 47 481 52 070  

Aruandeaasta tulem -5 882 -4 589  

Kokku netovara 41 599 47 481  

Kokku kohustused ja netovara 419 762 460 967  
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Tulemiaruanne
(kroonides)

 2010 2009 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 260 200 9

Annetused ja toetused 33 917 33 917 10

Tulu ettevõtlusest 25 525 32 902 11

Muud tulud 27 0  

Kokku tulud 59 729 67 019  

    

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -23 405 -16 728  

Tööjõukulud -7 518 -20 257 12

Põhivara kulum ja väärtuse langus -34 674 -34 674 6

Muud kulud -14 0  

Kokku kulud -65 611 -71 659  

    

Kokku põhitegevuse tulem -5 882 -4 640  

Finantstulud ja -kulud 0 51  

Aruandeaasta tulem -5 882 -4 589  
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

 2010 2009 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -5 882 -4 640  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 34 674 34 674 6

Kokku korrigeerimised 34 674 34 674  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -11 574 -5 622 3,4,5

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -1 406 -1 580 7

Laekunud intressid 0 51  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-33 917 -33 917 8

Kokku rahavood põhitegevusest -18 105 -11 034  

Kokku rahavood -18 105 -11 034  

    

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 20 744 31 778  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -18 105 -11 034  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 639 20 744  
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2008 52 070 52 070

Aruandeaasta tulem -4 589 -4 589

31.12.2009 47 481 47 481

  

Aruandeaasta tulem -5 882 -5 882

31.12.2010 41 599 41 599
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Seltsi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades

soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on

kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Vabariigi  valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida

täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Seltsi  raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud tegevuse  jätkuvusest.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ühingu liikmetelt laekumata summad liikmemaksu ja muude tasude osas. 

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühingu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded liikmete ja ostjate vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Laekumata sihtfinantseerimisena kajastatakse nõue tekkepõhiselt kajastatud, kuid bilansipäevaks veel laekumata toetuste osas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ühingu enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega

üle 15 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 15 000 krooni, kantakse kasutusele

võtmise hetkel kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

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.

Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga seotud

tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse

kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär  määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt

selle kasulikust elueast

Finantskohustused

Pika- ja lühiajaliste kohustuste eristamine. Kõik finantskohustused jagunevad pika- ja lühiajalisteks. Lühiajalised on kohustused, 

mille maksetähtaeg on kuni 1 aasta. Pikaajalised on kohustused, mille maksutähtaeg on üle 1 aasta. Pikaajalisest laenust ja muust pikaajalisest 

kohustusest eraldatakse iga aasta lõpul järgmisel aastal tagasimaksmisele kuuluv osa, mida kajastatakse lühiajaliste kohustuste all. 

 

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, muud võlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt 

arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub 

korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. 
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Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende  nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks

võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel

kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. 

 

Saadud sihtfinantseerimisega seotud kohustused. 

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,

kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,

et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. 

Põhivarade soetamiseks saadud sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele

tema soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui

tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara

kasuliku eluea jooksul. 

 

Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse vajadusel aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena. 

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine, saadud annetused ja toetused

Saadud sihtfinantseerimise, annetuste ja toetuste arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

1)Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel

arvesse perioodi, mille eest need on tasutud);

2)Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh mitterahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise

arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks

annetused ja toetused on mõeldud)

3)Sihtfinantseerimise, saadud annetuste ja toetuse kajastamisel kasutatakse brutomeetodit - 

3.1) Varade sihtfinantseerimisel

- sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetuseks

saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud

vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

3.2) Kulude sihtfinantseerimisel - kajastatakse kasumiaruandes kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.

Seotud osapooled

Ühingu aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1) tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

2) eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Ühingu põhilised tulud - tulud toetustest, tulud majandustegevusest ja tulud liikmemaksudest ja muud liikmetelt saadud tasud. 

 

1)mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel 

arvesse perioodi, mille eest need on tasutud); sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh mitterahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes 

juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, 

mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud) 

 

2) tulu majandustegevusest kajastatakse teenuse osutamisel või kauba müümisel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud 

ostjale ja müügitulu ja tehinguga seotud kulusid saab usaldusväärselt mõõta. 

 

3) ühingu liikmetelt saadud liikmemaksud ja muud mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt, kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need 

on tasutud; sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise 

arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud 

on mõeldud). 
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Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel. Juhul, kui tasu laekumine on

ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel või hiljem (juhul, kui tegemist on ettemaksega järgmiste perioodide

eest). 

Kulud

Kulude arvestamisel on lähtutud RTJ 14 soovitatud põhimõtetest. Ühingu kulud

1) Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud - selliste projektidega otseselt seotud kulud, mida on finantseeritud kas

sihtotstarbeliste ühingu liikmetelt saadud tasudega või muude sihtotstarbeliste annetuste ja toetustega .

2) Jagatud annetused ja toetused - aruandeperioodil kuluna kajastatud jagatud annetused, toetused ja stipendiumid

3) Mitmesugused tegevuskulud - administratiivsetel ja muudel eesmärkidel tehtud tegevuskulud (s.h. nõuete allahindluskulud)

4) Tööjõu kulud

a) palgakulu - aruandeperioodi eest arvestatud palgad, preemiad, puhkusetasud ja muud rahalised ja mitterahalised

kompensatsioonid töövõtjatele, sõltumata sellest, kas need on väljamakstud või mitte.

b) sotsiaalmaksud - eelneval alakirjel loetletud tasudelt arvestatud sotsiaalmaks ja ettevõtte poolt tasutav töötuskindlustusmakse.

5) Põhivara kulum ja väärtuse langus- materiaalselt põhivaralt arvestatud amortisatsioonikulu ja väärtuse langusest (allahindlustest

ja/või mahakandmistest) tekkinud kulu.

6) Muud kulud - muud ebaregulaarselt tekkivad kulud, sh. kahjum materiaalse põhivara müügist; makstud trahvid ja viivised

Lisa 2 Raha
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Sularaha kassas 70 208

Arvelduskontod 2 569 20 536

Kokku raha 2 639 20 744

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009 Lisa nr

Nõuded ostjate vastu 20 545 8 934 4

Ostjatelt laekumata arved 32 079 8 934 4

Ebatõenäoliselt laekuvad arved -11 534 0 4

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 22 0 5

Muud nõuded 0 59  

Intressinõuded 0 59  

Kokku Nõuded ja ettemaksed 20 567 8 993  



11

Hiiu Maakonna Tuletõrjeühing 2010. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Ostjatelt laekumata arved 32 079 8 934

Ebatõenäoliselt laekuvad arved -11 534 0

Kokku nõuded ostjate vastu 20 545 8 934

 2010 2009

Ebatõenäoliselt laekuvad arved   

Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded -11 534 0

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks -11 534 0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 0 0 1 248

Sotsiaalmaks 0 0 0 1 980

Töötuskindlustusmaksed 0 0 0 154

Ettemaksukonto jääk 22  0  

Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 22  0 3 382
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Lisa 6 Materiaalne põhivara
(kroonides)

  Kokku

Maa Ehitised  

Lõpetamata

projektid

31.12.2008  

Soetusmaksumus 11 940 579 900 0 591 840

Akumuleeritud kulum 0 -125 936 0 -125 936

Jääkmaksumus 11 940 453 964 0 465 904

  

Amortisatsioonikulu 0 -34 674 0 -34 674

  

31.12.2009  

Soetusmaksumus 11 940 579 900 0 591 840

Akumuleeritud kulum 0 -160 610 0 -160 610

Jääkmaksumus 11 940 419 290 0 431 230

  

Amortisatsioonikulu 0 -34 674  -34 674

  

31.12.2010  

Soetusmaksumus 11 940 579 900  591 840

Akumuleeritud kulum 0 -195 284  -195 284

Jääkmaksumus 11 940 384 616  396 556

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009 Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 854 0  

Maksuvõlad 0 3 382 5

Muud võlad 122 0  

Võlad aruandekohustuslikele isikutele 122 0  
Kokku võlad ja ettemaksed 1 976 3 382  
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Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)

Brutomeetod

 31.12.2009 Tulu/

Amortisatsioon

31.12.2010

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Depoohoone 339 704 -29 117 310 587

Tuletõrjekuur 70 400 -4 800 65 600

Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 410 104 -33 917 376 187

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 410 104 -33 917 376 187

 

 31.12.2008 Tulu/

Amortisatsioon

31.12.2009

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Depoohoone ja tuletõrjekuur 444 021 -33 917 410 104

Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 444 021 -33 917 410 104

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 444 021 -33 917 410 104

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud
(kroonides)

 2010 2009

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 260 200

Kokku liikmetelt saadud tasud 260 200

Lisa 10 Annetused ja toetused
(kroonides)

 2010 2009

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 33 917 33 917

Kokku annetused ja toetused 33 917 33 917

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest
(kroonides)

 2010 2009

Tulu ruumide üürile andmisest 25 155 30 420

Tulu teenuste osutamisest 370 2 482

Kokku tulu ettevõtlusest 25 525 32 902
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Lisa 12 Tööjõukulud
(kroonides)

 2010 2009

Palga ja sotsiaalmaksude kulud 7 518 20 257

Kokku tööjõukulud 7 518 20 257

Lisa 13 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2010 31.12.2009

Füüsilisest isikust liikmete arv 61 61

 

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

 2010 2009

Arvestatud tasu 143 3 000
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Hiiu Maakonna Tulet6rjei.ihingu 2009.
allkirjastamine.

ARUANDELE

majandusaasta aruande kinnitamine ja

Kaljo Pihlamets
juhatuse liige
isikukoo d 3720516028 I
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Ats Harjak
juhatuse liige
isikukoo d 33907260317
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Lembit Liiva
juhatuse liige,
isikukoo d 32909040259
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Arvo Malling
juhatuse liige,
isikukoo d 34612110223
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Siim Saarnak
juhatuse liige,
isikukooO Ur/

'  ;  i ' : i ,X

r120292

2010.



Aruande elektroonilised kinnitused
Hiiu Maakonna Tuletõrjeühing (registrikood: 80064385) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi Kinnitaja roll Kinnituse andmise aeg

Rita Tsarjov Sisestaja 01.08.2011



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise

tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning

huviklubid

94995 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 4696572

Mobiiltelefon +372 5057511

Mobiiltelefon +372 5299422

E-posti aadress kaljo.pihlamets@rescue.ee

E-posti aadress siim.saarnak@mail.ee


