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Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda 2010. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

MTÜ tegevus toimus kogu 2010 kalendriaasta vältel. Vähenenud rahaliste vahendite tõttu pidime seadma prioriteedid – jätkama
endale seatud eesmärke ning säilitama koostöö võrgustikuga.

 Aasta lõikes peamisteks üritusteks kujunesid küll traditsioonilised iga-aastased Tervisepäevad kevadel ja suvel, kuid see-eest olime
kaasatud koostööks teiste organisatsioonidega sisutihedamatesse aruteludesse ja töögruppidesse, nagu  Päästeameti, Häirekeskuse ja
mõnede kohalike omavalitsustega Harjumaal, tagamaks parem seadusandlus puuetega inimeste päästmisel hädaolukorras, samuti
evakueerimisel, leidmaks parimaid lahendusi puuetega inimeste organisatsioonidele omavalitsuses tegevuse
algatamiseks/jätkamiseks.

Peamine eesmärk meie tegevuses oli tagada Harjumaa puuetega inimeste organisatsioonide pädevustase ning jätkusuutlikkus, sest
aastatega on meie ühingute juhtide vanus tõusnud, liikumis- ja teovõime vähenenud ning jätkusuutliku edasiviiva juhtimise pärast on
paljud maakonnas mures.

Käesoleval aastal pühendusime rohkem 3 peamisse valdkonda: rutiinsetele üritustele, katusorganisatsiooni tegevaparaadi koolitusele
ning Nõukoja kui maakonna  puuetega inimeste valdkonna kaasarääkijana ja koostööpartnerina.

Säilitamaks olemasolevat koostöövõrgustikku oleme suutnud Nõukoja traditsioonilisi maakondlikke üritusi jätkata, need on
Kevadised ja Suvised Tervise- ja Spordipäevad. Oluliseks näitajaks on osavõtjate arvu kasv, mitte kahenemine, mis annab meile
märku taoliste ürituste vajalikkusest. Kevadised Tervisepäevad toimusid juba tuttava koostööpartneri Keila Tervisekeskuse ruumes.
Suvine suurüritus toimus aga esmakordselt HPIN uue suurtoetaja Oxforell Puhkekeskuses.  Mõlemat suurüritust toetasid Eesti
suurim jäätisefirma ja A Le Coq .

Pilootprojekti jätkuprojekt „Harjumaa vaegkuuljad ja kurdid saab päästetud“ toimus sel aastal Kose vallas, ikka koostöös
Põhja-Eesti Päästekeskuse ja Häirekeskusega  ning meie uue liikmesorganisatsiooni Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühinguga.
Toimus 1-päevane praktiline õppus päästmaks kuulmispuudega inimest autoavarii tagajärjel autost, päästa inimene põlevast
korrusmajast, lubati katsetada tule kustutamist omal käel ning toimus ka teoreetiline loeng.

Meie areng 2010.a. on olnud vaatamata kesistele ressurssidele suhteliselt positiivne. Suutsime moodustatud komisjoniga koostada
Harjumaa PIN arengukava 2011-2015, komisjoni tööst võttis osa ka Harju MV esindaja sotsiaalvaldkonnas.

Psühholoogiline nõustamine puuetega inimestele kestis 1.kvartali jooksul 2010, ning sellest selgus, et taolise teenuse jaoks on vaja
suuremat rahaeraldust ning spetsiifilist projekti. Seega on kasvuruumi järgnevateks aastateks leidmaks Harjumaa PINile
tegevussuundi.

HPIN on koolitanud oma tegevaparaati nii juhtimise kui ka raamatupidamise valdkonnas.

Tegevjuht on osalenud EPIK võrgustiku infopäevadel, koolitustel; samuti erinevate päästealaste dokumentide parandamisel/
koostamisel Päästeametis, Siseministeeriumis, Põhja-Eesti Päästekeskuses ja Häirekeskusega koostöös, tagamaks puuetega inimeste
võrdne kohtlemine Eesti Vabariigis.

2010.a. liitus HPIN võrgustikuga 1 uus liikmesühing.

Meie tegevust on toetanud Harjumaa Omavalitsuste Liit.

2011 aastal jätkub koostöö Harjumaa Omavalitsuste Liiduga, Põhja-Eesti Päästekeskusega, SA EPI Fondiga. 



4
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus on koostanud 2010 a raamatupidamise aastaaruande kooskõlas EV Hea Raamatupidamistavaga. EV Hea
Raamatupidamistava

põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamisseadusega, mis jõustus 01.01.1995 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna
juhendid ja

protokollilised otsused. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest,
millega

reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ vara, kohustusi, netovara ja finantsseisundit ning
majandustegevuse tulemust.

Juhatuse hinnangul on Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

 

 

Aastaaruande koostamispäev 23.05. 2011
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Bilanss
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 7 024 16 909 2

Nõuded ja ettemaksed 11 582 17 998 3,4

Kokku käibevara 18 606 34 907  

Kokku varad 18 606 34 907  

    

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 6 289 4 735 4

Kokku lühiajalised kohustused 6 289 4 735  

Kokku kohustused 6 289 4 735  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 30 172 27 534  

Aruandeaasta tulem -17 855 2 638  

Kokku netovara 12 317 30 172  

Kokku kohustused ja netovara 18 606 34 907  
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Tulemiaruanne
(kroonides)

 2010 2009 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 388 207 454 780 5

Muud tulud 10 435 0  

Kokku tulud 398 642 454 780  

    

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -236 568 -178 413  

Jagatud annetused ja toetused -114 117 -115 866  

Mitmesugused tegevuskulud 0 -47 947  

Tööjõukulud -65 826 -109 876 7

Muud kulud 0 -99  

Kokku kulud -416 511 -452 201  

    

Kokku põhitegevuse tulem -17 869 2 579  

Finantstulud ja -kulud 14 59  

Aruandeaasta tulem -17 855 2 638  
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

 2010 2009

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -17 869 2 579

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 6 417 -3 982

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 1 552 -58 577

Laekunud intressid 15 59

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-388 207 -454 780

Kokku rahavood põhitegevusest -398 092 -514 701

Rahavood finantseerimistegevusest   

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
388 207 454 780

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 388 207 454 780

Kokku rahavood -9 885 -59 921

   

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 16 909 76 830

Raha ja raha ekvivalentide muutus -9 885 -59 921

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 7 024 16 909
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2008 27 534 27 534

Aruandeaasta tulem 2 638 2 638

31.12.2009 30 172 30 172

  

Aruandeaasta tulem -17 855 -17 855

31.12.2010 12 317 12 317
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda 2010 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 Eesti kroonides.

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.

Seotud osapooled

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.

 

Kulud
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Kulud kirjendatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel lähtudes tulude ja kulude

vastavuse printsiibist.

Lisa 2 Raha
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Sularaha kassas 0 1 497

Arvelduskontod 7 024 15 412

Kokku raha 7 024 16 909

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Nõuded ostjate vastu 1 962 3 132

Muud nõuded 8 560 14 866

Ettemaksed 1 060 0

Kokku Nõuded ja ettemaksed 11 582 17 998

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Maksuvõlg Ettemaks

Üksikisiku tulumaks 864 1 185

Sotsiaalmaks 2 314 1 916

Kohustuslik kogumispension 53  

Töötuskindlustusmaksed 276 244

Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 3 507 3 345

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)

Sihtotstarbelisi eraldisi saadi kokku 388 207 kr

Sellest:

SA EPI Fond - 368 207 kr

Harjumaa Omavalitsuste Liit - 20 000 kr

Omaosalustest laekus 10 427 kr
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Lisa 6 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõte sellest

kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku

valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgnevaid majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Lisa 7 Tööjõukulud
(kroonides)

 2010 2009

Palgakulu 45 475 82 117

Sotsiaalmaksud 20 351 27 759

Kokku tööjõukulud 65 826 109 876

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud

projektide otsese kuluna
65 826 109 876

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 8 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2010 31.12.2009

Juriidilisest isikust liikmete arv 14 14

 

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

 2010 2009

Arvestatud tasu 51 386 0



frntU Hariumaa Puuetega lnimeste N6ukogu

Revidendi arvamus MTU Harjumaa Puuetega lnimeste N6ukogu organite tegevuse ja
2010. maajandusaasta aruande kohta

MTU Harjumaa Puuetega lnimeste Ndukogu (edaspidi Koda) revident on Kaia Kadai. Revisjon
on labi viidud vastavalt Koja p6hikirja punktile 27, millise kohaselt revident teostab
Uldkoosoleku Ulesandel jdrelevalvet teiste Koja organite tegevuse Ule ning koostab
Uldkoosolekule esitamiseks revisjoni tulemuste kohta aruande. Revisjoni ldbiviimisel on revident
ldhtunud raamatupidamise seadusest, mittetulundusUhingute seadusest, Koja p6hikirjast ja
raamatupidam ise sise-eeskirjadest.

Kojal liikmeskond koosneb 14 Uhingust. Koja k6rgeimaks organiks on vastavalt p6hikirja
punktile 16 Uldkoosolek. Vastavalt p6hikirja punktile 21 on Kojal juhatus, kes seda juhib ja
esindab. Juhatus v6tab vastu otsuseid Koja juhtimise kUsimustes. Koda esindab k6igis
6igustoimingutes juhatuse esimees ainuisikuliselt v6i teised juhatuse liikmed Uhiselt. Koja
igapdevast tegevust koordineerib juhatuse poolt palgatud tegevjuht. Vdliseid kontrolle
teadaolevalt teostatud ei ole.

Revident on tutvunud Koja raamatupidamise alg- ja koonddokumentidega. Arvamus on antud
2010 majandusaasta kohta. Peaasjalikult on kdesoleva revideerimise kdigus kontrollitud
kassadokumente ja allorganistatsioonide projektikulude aruandeid.

1. Kassadokumendid

Kassadokumentatsioon koosneb kassa sisse- ja vdljaminekuorderitest ja nende alusel
koostatud koonddokumendist (kassaraamatust). Dokumendid on kronoloogilises jdrjestuses,
puuduolevaid dokumente ei ole. Kassavdljamineku dokumendi aluseks on tehtud majanduskulu,
mille seotus Koja tegevusega on kirjeldatud kuludokumendi teisel poolel. M6nel juhul kajastab
dokument ka muid, Koja tegevusega mitteseotud kulusid. Sellisel juhul on arvestatatud kulud
Koja poolt hUvitatavateks kuludeks osaliselt.

2. Projektikuludearuanded

Tegevuse ldbiviimiseks saavad allorganisatsioonid Kojalt sihtfinantseerimise p6him6ttel toetust
ning on kohustdtud esitama projektikulude aruande. Aruande vorm on selleks ette ndhtud.
Vormikohaselt tuleb allorganistatsioonil kulu t6estamiseks lisada muuhulgas kuludokumendi
number, kontrollil tuvastati, et m6ningal juhul seda tehtud pole. Lisaks on esitatud aruanne
selline, et seal esitatud andmed pole taasinterpreteeritavad. (ndit Vaegkuuljate Ufring;.

Ettepanekud:

Ldhtuvalt ldbiviidud kontrollist teeb revident jdrg mised ettepanekud :

- ldhtuda majanduskuludetegemisel kulude vajalikkuse printsiibist;
- n6uda v6imalusel kuludokument, kus on kajastatud ainult Koja tegevuse huvides tehtud

kulud;
- n6uda allorganisatsioonide projektikulude aruannete tditmisel hoolikust ning

kinnipidamist etteantud vormist;
- viia liibi pisteline kontroll vabalt valitud allorganisatsiooni projektikulude algdokumentide

osas.

Kaia Kadai
Revident

Tallinnas, 01. juunil 201'1



Aruande digitaalallkirjad
Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda (registrikood: 80064801) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ELENA KALBUS Juhatuse liige 23.06.2011

AINO KIIVER Juhatuse liige 28.06.2011

REIN SUPPI Juhatuse liige 30.06.2011



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud;

puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,

erigruppide kaitsega seotud ühendused

94997 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 56647134

E-posti aadress harjumakoda@hot.ee


