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Tegevusaruanne

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda on tegutsenud maakonnas juba 18 aastat.  Nõukoja juhatusse kuulub 3 inimest – Rein Suppi, Aino Kiiver

ja Elena Kalbus.

Harjumaa PIN-i kui katusorganisatsiooni kuulub seisuga 31.12.2013.a.  15 ühingut, kokku on ühingutes esindatud üksikisikutena veidi alla 2000

inimese.

HPIN Kogu tegevus eelmisel perioodil tulenes Tegevuskavast 2013, samas esines muudatusi ajakavas ning osad alategevused olid koondatud

suuremate ürituste alla.

Toimusid mõned ümarlauad omavalitsuste ja allorganisatsioonidega leidmaks parimaid lahendusi puuetega inimeste organisatsioonidele

omavalitsuses tegevuse algatamiseks/jätkamiseks. Kokku 3 üritust.

Oluline oli tagada Harjumaa puuetega inimeste organisatsioonide pädevustase ning jätkusuutlikkus. Ühingute eestvedajatel on erinev

tase/ettevalmistus ühinguid juhtides, seega aasta vältel osalesid juhid erinevatel pädevust tõstvatel koolitustel. Kokku 3 koolitust, osalejaid ligi 10

inimest.

Käesoleval aastal toimusid ka traditsioonilised üritused, katusorganisatsiooni tegevaparaadi koolitused, esindati Nõukoda EPIK üritustel ja

koosolekutel. Kokku 3 traditsioonilist üritust, 3 tegevaparaadi koolitust, esindatud olime 4-l EPIK üritusel ja koosolekul.

Säilitamaks olemasolevat koostöövõrgustikku oleme suutnud Nõukoja traditsioonilisi maakondlikke üritusi jätkata, need on Kevadised ja Suvised

Tervise- ja Spordipäevad, mis toimusid vastavalt Keila Tervisekeskuses ja Harjumaal Viikingite Külas. Osavõtjate arv kevadel oli 160 inimest ja

suvel 145 inimest . See arv on olnud stabiilne, mitte kahenenud, mis annab meile märku taoliste ürituste vajalikkusest.

Lisaks traditsioonilistele üritustele korraldas Harjumaa PIN koos Ida-Harjumaa Invaühigu ja Lääne-Harjumaa Invaühinguga projekti „Harjumaa

võimekuse tõstmine“ all 2 mahukat teabepäeva. Nendel päevadel said kahe Harjumaa piirkonna eriavajadustega inimesed ja nende hooldajad/

pereliikmed olulist infot nii igapäeva elu kohandamise kohta ( omastehooldus, kodu kohandamine vastavalt oludele, tugirühmad lastele jne) kui

ka olulistes juriidilistes küsimustes (pärandiõigus, eestkoste). Ühtekokku osales teabepäevadel 70 inimest.

2013 aasta lõpus toimus tänuüritus kõikidele meie liikmetele ja toetajatele. 56 osalejaga üritus viidi läbi Saue Mõisas.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 334 3 058  

Nõuded ja ettemaksed 1 320 2 116  

Kokku käibevara 1 654 5 174  

Kokku varad 1 654 5 174  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 225 701 4

Kokku lühiajalised kohustused 225 701  

Kokku kohustused 225 701  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 4 473 4 717  

Aruandeaasta tulem -3 044 -244  

Kokku netovara 1 429 4 473  

Kokku kohustused ja netovara 1 654 5 174  
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Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda 2013. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 25 626 30 384 5

Muud tulud 2 566 2 896  

Kokku tulud 28 192 33 280  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -16 904 -17 843  

Jagatud annetused ja toetused -6 155 -7 134  

Mitmesugused tegevuskulud -18 0  

Tööjõukulud -8 159 -8 547 7

Kokku kulud -31 236 -33 524  

Põhitegevuse tulem -3 044 -244  

Aruandeaasta tulem -3 044 -244  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -3 044 -244

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 796 605

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -476 54

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-25 581 -30 384

Kokku rahavood põhitegevusest -28 305 -29 969

Rahavood finantseerimistegevusest   

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
25 581 30 384

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 25 581 30 384

Kokku rahavood -2 724 415

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 058 2 643

Raha ja raha ekvivalentide muutus -2 724 415

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 334 3 058
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 4 717 4 717

Aruandeaasta tulem -244 -244

31.12.2012 4 473 4 473

Aruandeaasta tulem -3 044 -3 044

31.12.2013 1 429 1 429
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda 2013 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea

raaamatupidamistavaga. hea raamatupidamisetava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud juhendid.

MTÜ Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda rakendab Raamatupidamise Toimkonna juhendit RTJ 14, mis on oluliseks juhendiks

mittetulundusühingutele raamatupidamise korraldamiseks, arvestuspõhimõtete rakendamisel ja aruannete koostamisel Eesti Hea

raamatupidamistava kohaselt koostatavates raamatupidamise aastaaruannetes.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas ja pangakontodel olevat raha.

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi põhitegevuse, investeerimistegevuse ja

finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavoogudeks loetakse tema põhikirjaliste eesmärkide teostamise käigus

tekkinud rahavoogusid.

Rahavoogude koostamisel on kasutatud kaudset meetodit.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse mittetulundusühingu ettevõtluse teenimise käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete

laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Kõiki muid nõudeid (võlgnevused liikmemaksudest, laekumata toetused, viitlaekumised, tulevaste perioodide kulud) kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses.

lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu

lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas

Finantskohustused

kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, ettemaksed liikmetelt, viitvõlad ja muud võlakohustused) võetakse algselt arvele nende

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

korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

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

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

Saadud annetused ja toetused

mittesihipäraseid annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel. Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid

kajastatakse tuluna perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud.

RTJ 14:

Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused – tasud, annetused ja toetused (k.a valitsusepoolne abi), mida tuleb kasutada teatud kindla

vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks.

Mittesihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused – tasud, annetused ja toetused (k.a valitsusepoolne abi), mille kasutamine ei ole piiratud

ühegi kindla vara soetamisega või konkreetse projekti finantseerimisega.

Tulud

Tulude all kajastatakse mittesihtotstarbelisi annetusi ja toetusi, sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi, omaosalusi.

Kulud

Kulud kirjendatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel lähtudes tulude ja kulude

vastavuse printsiibist.

Seotud osapooled
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Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks

loetakse:

a) MTÜ-le olulist mõju omavad omanikud;

b) olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;

c) tegevjuhtkond ja kõrgema juhtorgani liikmed;

d) eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtjad.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 272 272

Ostjatelt laekumata arved 272 272

Ettemaksed 1 048 1 048

Tulevaste perioodide kulud 1 048 1 048

Kokku nõuded ja ettemaksed 1 320 1 320

 

 31.12.2012 12 kuu jooksul

Ettemaksed 2 116 2 116

Tulevaste perioodide kulud 2 116 2 116

Kokku nõuded ja ettemaksed 2 116 2 116

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 83 106

Sotsiaalmaks 132 175

Kohustuslik kogumispension 4 10

Töötuskindlustusmaksed 6 22

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 225 313
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Maksuvõlad 225 225   
Kokku võlad ja

ettemaksed
225 225   

 

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 388 388   
Maksuvõlad 313 313   
Kokku võlad ja

ettemaksed
701 701   

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 25 626 30 384

Kokku annetused ja toetused 25 626 30 384

sh eraldis riigieelarvest 23 709 28 217

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 1 917 2 167

2013 eraldasid Harjumaa PINile toetuseid:

Eesti Puuetega Inimeste Fond  23709 eurot

Harjumaa Omavalitsuste Liit  1917 eurot

Lisa 6 Muud tulud
(eurodes)

 2013 2012

Rendi- ja üüritulu 884 0

Laekumised omaosalustasudest 745 0

Muud 937 2 896

Kokku muud tulud 2 566 2 896
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Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2013 2012

Palgakulu 6 087 6 359

Sotsiaalmaksud 2 072 2 188

Kokku tööjõukulud 8 159 8 547

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Juriidilisest isikust liikmete arv 15 16

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2013 2012

Arvestatud tasu 814 0



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.04.2014

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda (registrikood: 80064801) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

REIN SUPPI Juhatuse liige 28.04.2014

ELENA KALBUS Juhatuse liige 29.04.2014

AINO KIIVER Juhatuse liige 07.05.2014



Revidendi arvamus

MTÜ Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukogu

Revidendi arvamus MTÜ Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukogu organite tegevuse ja

2013. majandusaasta aruande kohta

Alus:

MTÜ Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukogu (edaspidi Koda) revident on Kaia Kadai. Revisjon on läbi viidud vastavalt Koja põhikirja punktile 27,

millise kohaselt revident teostab üldkoosoleku ülesandel järelevalvet teiste Koja organite tegevuse üle ning koostab üldkoosolekule esitamiseks

revisjoni tulemuste kohta aruande. Revisjoni läbiviimisel on revident lähtunud raamatupidamise seadusest, mittetulundusühingute seadusest,

tulumaksuseadusest, nende seaduse alusel vastu võetud alamaktidest, Koja põhikirjast ja raamatupidamise sise-eeskirjadest.

Üldine tegevus:

Kojal liikmeskond koosneb 15 ühingust. Juhtimisaparaadis on 2013 aasta jooksul toimunud muutus, palgatud tegevjuhi asemel tegeleb ühingu

igapäevase juhtimisega üks juhatuse liikmetest, kellega on  selleks 01.10.13 on sõlmitud käsundusleping. Dokumendid asjaajamise üleandmise

kohta puuduvad.

Revident on tutvunud Koja raamatupidamise alg- ja koonddokumentidega. Arvamus on antud 2013 majandusaasta kohta. Peaasjalikult on

käesoleva revideerimise käigus vaadeldud kuludokumente. Selgitused on võetud raamatupidajalt ja juhatuselt.

1. Allpool on välja toodud asjaolud, millele võiks oma tegevuses tähelepanu pöörata.

1.1. Kulude algdokumentideks on arved ja kviitungid. Kviitungite puhul on kulukirje aluseks tehtud majanduskulu, mille seotus Koja tegevusega

või konkreetse projektiga on enamasti, kuid mitte alati kirjeldatud tsheki teisel poolel. Kõikide kulude seotus Koja tegevusega ei ole tuvastatav.

Näide: Telefoniteenuste eest tasutakse Tele2 arvete alusel. Arvel nr 39522800/01.08.2013 on arvel kulurida meelelahutusteenused, summas

77.92 eur. Juuni eest esitatud arve on puudu, kuid juuni eest ilmselt tasutud, ülekanne 03.07.2013, summas 149.37.

1.2. Väikevahendid. Puudub väikevahendite arvestus, ka juhul kui tegemist on bilansiväliste või projekti raames ostetud vahenditega. Näide:

Tele2 arvetel dets 12 – juuli 2013 on kulurida  telefoni järelmaksu osamakse 12.75 eur. Järgmisel arvel, 39819179/01.09.2013 järelmaksu enam

ei kajastu, ilmselt on telefon välja ostetud. Sama arvega soetatakse aga uus telefon summas 116 eur, mis tagastatakse ja mille alusel

krediteeritakse arvet 40173558/01.10.2013, ettemaksuks arvestatakse summa 57,81 eur.

1.3. Töötajatega seotud kulud. Palgakulu moodustab 6087 eur, sotsiaalmaksud 2072 eur. Tegevjuhi tööleping on peatunud 21.08.13, mil on

välja antud töövõimetusleht, 14-17.10.13 on sama isik arve EFT/4, 18.06.2013 alusel saadetud koolitusele. Selgituste andmise ajal ei selgunud,

kas koolitus on annulleeritud või asendaja on ikkagi koolitusel käinud.

2. Liikmesühingute projektiaruannete kulud/tulud kattuvad.

Ettepanekud, mis on tehtud 2013 revideerides kordavad 2012 a revideerimise tulemust:

-       juhatusel tutvuda kuludokumentide sisuga, kuna ebatäpsused ja ebaselged arved, tegevusega mitteseotud kulud võivad kaasa tuua

täiendava maksukohustuse;

-       suhteliselt väikese eelarvega ühingu puhul oleks mõistlik väikevahendite üle arvestust pidada, et tagada väikevahendite soetusest,

kasutusest ja ekspluatatsioonist eemaldamisest ülevaade. 

/allkirjastatud digitaalselt/

Kaia Kadai

Revident

Toila, 26.04.2014



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud;

puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,

erivajadustega inimeste kaitseühendused

94997 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 56647134

E-posti aadress harjupin@gmail.com


