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Tegevusaruanne
Tegevusaruanne

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda (edaspidi HPIN) on asutatud 21. novembril 1995 a.

HPIN-i juhatus on kolmeliikmeline. Juhatusse kuuluvad Rein Suppi, Aino Kiiver, Elena Kalbus. HPIN-i katusorganisatsiooni kuulub seisuga
31.12.2015 a. 12 ühingut, kokku on ühingutes üksikliikmetena esindatud 1874 inimest.

HPIN-i kogu tegevus tulenes Tegevuskavast 2015, samas toimus muudatusi ning osad alategevused olid koondatud suuremate alla. Toimusid
mõned ümarlauad omavalitsuste ja organisatsioonidega leidmaks paremaid lahendusi puuetega inimeste organisatsioonidele omavalitsuses
tegevuse algatamiseks/edendamiseks/jätkamiseks ja koostöövalmiduse tugevdamiseks. Koostöös liikmesorganisatsioonidega toimus 7 koolitust
(finants, psühholoogia, kogemusnõustamine jm). Osalejaid üle 50 inimese.

Käesoleval aastal toimusid traditsioonilised üritused, s.h. katusorganisatsiooni tegevaparaadi koolitused. Osaleti nii finants tegevust
puudutavatel, psühholoogia alastel kui ka mtü tegvust käsitlevatel koolitustel. Esindati HPIN-i Sotsiaalministeeriumis, riigikogu sotsiaalkomisjoni
avatud istungil, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu seminaridel, koosolekutel, info- ja teabepäevadel. Osaleti
töövõimereformi alastel koostööprojektides Lääne-Harju Invaühinguga (Töövõime reformi tutvustav infopäev), koostööprojjekt
(Kogemusnõustamise teabetoa ettevalmistamine Lääne – Harjumaal)j, tööhõivereformi infopäevadel Ida – Harjumaa Invaühinguga.

Säilitamaks olemas olevat koostöövõrgustikku oleme suutnud HPIN-i tradfitsioonilisi maakondlikke üritusi jätkata. Nimetatud üritustes osalejate
arv on mõnevõrra kasvanud, mis annab märku taoliste ürituste vajalikkusest.
2015 a. tervisepäevad toimusid Keila Tervisekeskuses ja Oxforelli Puhkekeskuses. Osalejate arv vastavalt 164 ja 120 inimest.

2015 a. lõpus toimus Tänuüritus meie liikmetele ja toetajatele 65 osalejaga. Seekord viidi üritus läbi Keila-Joa lossis. Selle aasta Tänuüritus oli
tähiseks 25 aasta mõõdumisest HPIN-i asutamisest. Tänuürituse korraldamine on ellu kutsutud soovist tunnustada ja ära märkida tublide
ühingute ja üksikisikute panust puuetega inimeste igapäevaelu mitmekesistamisel, aktiivset eluhoiakut ja soovi toetada nõrgemaid. Lisaks
tunnustatakse ja tänatakse HPIN-i pikaajaliselt toetanud asutusi ja organisatsioone.

Juhatuse hinnangul on HPIN jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

5 006

3 279

466

554

5 472

3 833

5 472

3 833

Võlad ja ettemaksed

2 476

2 236

Kokku lühiajalised kohustused

2 476

2 236

2 476

2 236

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

1 597

1 429

Aruandeaasta tulem

1 399

168

Kokku netovara

2 996

1 597

5 472

3 833

Lisa nr

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad

2

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

4

Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

30 487

28 175

5

2 692

1 494

6

33 179

29 669

-14 789

-16 389

Jagatud annetused ja toetused

-9 500

-5 550

Tööjõukulud

-7 491

-7 562

Kokku kulud

-31 780

-29 501

Põhitegevuse tulem

1 399

168

Aruandeaasta tulem

1 399

168

Tulud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

1 399

168

88

766

240

2 011

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

-30 487

-28 175

Kokku rahavood põhitegevusest

-28 760

-25 230

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

30 487

28 175

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

30 487

28 175

Kokku rahavood

1 727

2 945

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

3 279

334

Raha ja raha ekvivalentide muutus

1 727

2 945

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

5 006

3 279

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

Rahavood finantseerimistegevusest

6

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda

2015. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2013

1 429

1 429

168

168

31.12.2014

1 597

1 597

Aruandeaasta tulem

1 399

1 399

31.12.2015

2 996

2 996

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda 2015 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)

31.12.2015
Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
466

466

466

466

466

466

31.12.2014
Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
554

554

554

554

554

554

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

126

114

Sotsiaalmaks

213

184

8

6

12

12

359

316

Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

200

200

Maksuvõlad

359

359

1 917

1 917

Tulevaste perioodide tulud

1 917

1 917

Kokku võlad ja ettemaksed

2 476

2 476

Saadud ettemaksed

31.12.2014

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 020

1 020

Maksuvõlad

316

316

Saadud ettemaksed

900

900

Tulevaste perioodide tulud

900

900

Kokku võlad ja ettemaksed

2 236

2 236

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

2015

2014

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused

30 487

28 175

Kokku annetused ja toetused

30 487

28 175

28 570

26 258

1 917

1 917

2015

2014

816

816

Laekumised omaosalustasudest

1 876

678

Kokku muud tulud

2 692

1 494

sh eraldis riigieelarvest
sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest

Lisa 6 Muud tulud
(eurodes)

Rendi- ja üüritulu
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Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

2015

2014

Palgakulu

6 514

5 643

Sotsiaalmaksud

2 201

1 919

Kokku tööjõukulud

8 715

7 562

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

1 224

0

1

1

31.12.2015

31.12.2014

12

12

2015

2014

2 824

2 824

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.03.2016
Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda (registrikood: 80064801) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ELENA KALBUS

Juhatuse liige

26.03.2016

AINO KIIVER

Juhatuse liige

31.03.2016

REIN SUPPI

Juhatuse liige

01.04.2016

MTÜ Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukogu
Revidendi arvamus MTÜ Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukogu organite tegevuse ja
2015. 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 12 ühingust.
Revident on tutvunud Koja raamatupidamise alg- ja koonddokumentidega. Arvamus on antud
2015 majandusaasta kohta. Peaasjalikult on käesoleva revideerimise käigus vaadeldud
kuludokumente. Selgitused on võetud raamatupidajalt ja juhatuse liikmelt.
Allpool on välja toodud asjaolud, millele võiks oma tegevuses tähelepanu pöörata.
1. Algdokumendid.
1.1.
Arvetel on rekvisiidid olemas, arved on tasutud maksetähtaja sees.
1.2.
Tähelepanu pöörata algdokumentide sisule:
- Emotive OÜ on esitanud arved kodulehe hoolduse eest. Arvel 15041309/13.04.16 on
kodulehe hooldus I poolaasta 2015, 6 kuud, kokku 216 eur, arvel
15101127/11.10.2015 on kodulehe hooldus II – IV kvartal 2016 , 9 kuud, a 30 eur,
kokku 324 eur. Seega arvete järgi on tasutud II kvartali eest kaks korda, summas 90
eur + km.
- 02.11.2015 on sõlmitud 2 käsunduslepingut K. A-ga, millest ühe on ta allkirjastanud
ise, teise R. S. Väljamakse on tehtud R. S-le. Lepingutel puuduvad numbrid.
2. Töötajatega seotud kulud.
2.1.
Raamatupidajale ja ühele juhatuse liikmele on arvestatud igakuiselt töötasu
vastavalt 217,84 ja 232,50 eur. Lisaks tasutakse kummalegi igakuiselt arvestuse
alusel isikliku sõiduauto kompensatsiooni maksuvabalt vastavalt 32 ja 64 eur.
2.2.
Alates 1. septembrist 2014 ei ole enam võimalik maksuvabalt ilma arvestust
pidamata maksta töötajale isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist 64 eurot.
2.3.
Seega on tööandjal võimalik valida, kas töötaja isikliku sõiduauto kasutamine
lähetuses hüvitatakse töölähetuse määruse alusel (s.t kuludokumentide alusel
ilma maksimaalse maksuvaba piirmäärata) või sõiduauto määruse alusel (s.t
arvestuse olemasolul maksimaalselt maksuvabalt 335 eurot kuus).
2.4.
Isikliku sõiduauto kasutamise maksuvaba hüvitamine arvestuse pidamisel
on eepool viidatud isikutele on võimalik hüvitada TuMS § 13 lõike 3 punkti 2
kohaselt sõitude kohta nõuetele vastava arvestuse pidamisel kuni 0,30 eurot
kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva
tööandja kohta. Seega, kui töötajal on mitu tööandjat ja töötaja kasutab mõlema
tööandja huvides enda isiklikku sõiduautot, on sõitude kohta arvestuse pidamisel
mõlemal tööandjal võimalus (maksuvaba piirmäära ulatuses) töötajale hüvitada
sama sõiduauto kasutamise eest maksimaalselt 335 eurot kuus.
2.5.
Töötaja isikliku auto kasutamise eest hüvitise maksmiseks vormistab tööandja
sõiduauto määruse § 3 kohaselt asutuse juhi, juriidilise isiku pädeva organi või
tema poolt volitatud isiku kirjaliku otsuse, milles näidatakse hüvitist saava isiku

2.6.

2.7.

2.8.

ees- ja perekonnanimi, hüvitise suurus, sõidu kuupäev või periood, mille jooksul
tehtud sõitude kulusid hüvitatakse. Kirjalikule otsusele lisatakse sõiduauto
kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia.
Kokkuleppel tööandjaga võib lähetatav minna lähetusse ka oma isikliku
sõiduautoga. Lähetusega seotud sõidukulu hüvitamist kuludokumentide alusel
reguleerib töölähetuse määrus. Seega, kui töötaja soovib, et tööandja hüvitaks
lähetusega seonduva sõidukulu kuludokumentide alusel ja kulu hüvitamisel
kohaldatakse töölähetuse määrust, ei kohaldata selliste kulude hüvitamisel
sõiduauto määruses sätestatud piirmäärasid.
Oluline on, et ühte lähetusse minekut ei saa maksuvabalt hüvitada topelt ja
tööandja peab valima, kas hüvitada isikliku sõiduauto kasutamine lähetuses olles
kuludokumentide alusel, mille hüvitamisel summalist piirangut ei ole, või hüvitada
tööandja huvides tehtavad sõidud TuMS § 13 lõike 3 punktide 2 ja 21 alusel ning
piirmäärasid arvestades.
Sõidupäeviku sisu järgi on tegemist lähetusega, mille hüvitamisel piirangut pole,
kuid igakuiselt on hüvitatud ainult piirmäärani 32/64 eur. Seega võib tekkida
olukord, kus töötaja hüvitab ise töölähetusega seotud kulud. Kuna sõidupäevikud
on sama sisuga kuust kuusse, siis tekib küsimus, kas tegelikult on tegemist pigem
igakuise töötasuga, millest makse ei tasuta.

3. Tegevus ja tegevuskulud.
3.1.
Koja tulud olid 2015 a 33.179 eur (2014 a. 29.669 eur), kulud vastavalt 31.780
(29.501 eur). Aruandeaasta tulem 1399 eur (168 eur). Akumuleeritud tulem:
2013 – 1429 eur
2014 – 1597 eur
2015 – 2996 eur.
3.2.

Ettemakseid on bilansis arvestatud (lisa 2) 466 eur, samas on tehtud 26.12.25
ettemaks 1000 eur üldkogu 2016 eest (arve 93996/21.12.16 AS
Taastusravikeskus Viiking).

3.3.

Harjumaa Diabeetikute Selts on esitanud 3 arvet:
1/22.04.15 – talispordipäeva korraldamine, 629,30 eur
2/15.09.15 – suvespordipäeva korraldamine, 1659 eur
3/28.12.15 – talispordipäeva 2016 ettemaks, 200 eur

3.4.

Eelpool toodust nähtub, et Koda töötab väga plaanipäraselt kulude piires, kuid
puudub tegevuskava, mida teha alakuludest kokkuhoitud finantsvahenditega.
Osaliselt võib seda tingida RM finantseerimismudel, kus tegevustoetuse ülekanne
toimub kuu keskel või lõpus. Ka toimub tegevus osaliselt läbi alaorganisatsiooni,
kuid kuna selle organisatsiooni juht on katusorganisatsiooni juhatuse liige, siis
jääb selgusetuks, miks ei võiks tegevus toimuda otse Koja egiidi all. Mille eest
Koda HDS -le tasub, pole arvete põhjal üheselt selge.

Ettepanekud:
1. Jälgida kuludokumentide vormistust ja sisu;
2. Hüvitada lähetusega seotud sõidukulud täies ulatuses;
3. Kajastada bilansis tulevaste perioodide ettemaks;
4. Tekitada juhatuse liikmetel tööjaotus;
5. Kaaluda positiivse tulemi korral projektide finantseerimiseks ühingutele anda
ettemaksu/kaaluda ühingujuhtide ühekordset tasustamist.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kaia Kadai
Revident
Pärnu, 12.03.2016

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 58070926

E-posti aadress

harjupin@gmail.com

