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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, Indrek Matla, Elena Kalbus. HPIN-i katusorganisatsiooni kuulub seisuga

31.12.2016 a. 12 ühingut, kokku on ühingutes üksikliikmetena esindatud ca 1900  inimest. 

 

HPIN-i kogu tegevus tulenes Tegevuskavast 2016, 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  Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Maardu Invaühinguga (Töövõime reformi tutvustav infopäev).

 

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.

2016 a. tervisepäevad toimusid Keila Tervisekeskuses ja Oxforelli Puhkekeskuses. Osalejate arv vastavalt 164 ja 143 inimest.

 

2016 a. lõpus toimus  Tänuüritus meie liikmetele ja toetajatele 50 osalejaga. Seekord viidi üritus läbi  Anija mõisas. 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)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 6 969 5 006  

Nõuded ja ettemaksed 204 466 2

Kokku käibevarad 7 173 5 472  

Kokku varad 7 173 5 472  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 1 334 2 476 4

Kokku lühiajalised kohustised 1 334 2 476  

Kokku kohustised 1 334 2 476  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 996 1 597  

Aruandeaasta tulem 2 843 1 399  

Kokku netovara 5 839 2 996  

Kokku kohustised ja netovara 7 173 5 472  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 29 989 30 487 5

Muud tulud 3 091 2 692 6

Kokku tulud 33 080 33 179  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -12 044 -14 789  

Jagatud annetused ja toetused -9 500 -9 500  

Tööjõukulud -8 693 -7 491 7

Kokku kulud -30 237 -31 780  

Põhitegevuse tulem 2 843 1 399  

Aruandeaasta tulem 2 843 1 399  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 2 843 1 399

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 262 88

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -1 142 240

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 -30 487

Kokku rahavood põhitegevusest 1 963 -28 760

Rahavood finantseerimistegevusest   

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 30 487

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 30 487

Kokku rahavood 1 963 1 727

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 5 006 3 279

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 963 1 727

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 969 5 006
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 1 597 1 597

Aruandeaasta tulem 1 399 1 399

31.12.2015 2 996 2 996

Aruandeaasta tulem 2 843 2 843

31.12.2016 5 839 5 839
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda 2016 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

Finantskohustised

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)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 204 204

Ostjatelt laekumata

arved
204 204

Kokku nõuded ja

ettemaksed
204 204

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Ettemaksed 466 466

Muud makstud

ettemaksed
466 466

Kokku nõuded ja

ettemaksed
466 466

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 112 126

Sotsiaalmaks 189 213

Kohustuslik kogumispension 5 8

Töötuskindlustusmaksed 9 12

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 315 359



10

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda 2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 146 146

Maksuvõlad 315 315

Saadud ettemaksed 873 873

Tulevaste perioodide tulud 873 873

Kokku võlad ja ettemaksed 1 334 1 334

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 200 200

Maksuvõlad 359 359

Saadud ettemaksed 1 917 1 917

Tulevaste perioodide tulud 1 917 1 917

Kokku võlad ja ettemaksed 2 476 2 476

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 29 989 30 487

Kokku annetused ja toetused 29 989 30 487

sh eraldis riigieelarvest 27 028 28 570

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 2 961 1 917

Lisa 6 Muud tulud
(eurodes)

 2016 2015

Rendi- ja üüritulu 816 816

Laekumised omaosalustasudest 2 275 1 876

Kokku muud tulud 3 091 2 692
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Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 6 497 6 514

Sotsiaalmaksud 2 196 2 201

Kokku tööjõukulud 8 693 8 715

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
0 1 224

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Juriidilisest isikust liikmete arv 12 12

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 3 510 2 824



MTÜ H;ヴﾃ┌ﾏ;; P┌┌WデWｪ; IﾐｷﾏWゲデW Nﾛ┌ﾆﾗｪ┌ 

 

RW┗ｷSWﾐSｷ ;ヴ┗;ﾏ┌ゲ MTÜ H;ヴﾃ┌ﾏ;; P┌┌WデWｪ; IﾐｷﾏWゲデW Nﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ﾗヴｪ;ﾐｷデW デWｪW┗┌ゲW ﾃ; 

2016. majandusaasta aruande kohta 

 

 

Alus: 

MTÜ H;ヴﾃ┌ﾏ;; P┌┌WデWｪ; IﾐｷﾏWゲデW Nﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ふWS;ゲヮｷSｷ KﾗS;ぶ ヴevident on Kaia Kadai. Revisjon ﾗﾐ ﾉ@Hｷ 
┗ｷｷS┌S ┗;ゲデ;┗;ﾉデ Kﾗﾃ; ヮﾛｴｷﾆｷヴﾃ; ヮ┌ﾐﾆデｷﾉW ヲΑが ﾏｷﾉﾉｷゲW ﾆﾗｴ;ゲWﾉデ ヴW┗ｷSWﾐデ デWﾗゲデ;H ┑ﾉSﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ┌ ┑ﾉWゲ;ﾐSWﾉ 
ﾃ@ヴWﾉW┗;ﾉ┗Wデ デWｷゲデW Kﾗﾃ; ﾗヴｪ;ﾐｷデW デWｪW┗┌ゲW ┑ﾉW ﾐｷﾐｪ ﾆﾗﾗゲデ;H ┑ﾉSﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ┌ﾉW esitamiseks revisjoni 

tulemuste kohta aru;ﾐSWく RW┗ｷゲﾃﾗﾐｷ ﾉ@Hｷ┗ｷｷﾏｷゲWﾉ ﾗﾐ ヴW┗ｷSWﾐデ ﾉ@ｴデ┌ﾐ┌S raamatupidamise seadusest, 

ﾏｷデデWデ┌ﾉ┌ﾐS┌ゲ┑ｴｷﾐｪ┌デW ゲW;S┌sest, tulumaksuseadusest, nende ゲW;S┌ゲW ;ﾉ┌ゲWﾉ ┗;ゲデ┌ ┗ﾛWtud 

;ﾉ;ﾏ;ﾆデｷSWゲデが Kﾗﾃ; ヮﾛｴｷﾆｷrjast ja raamatupidamise sise-eeskirjadest. 

 

ÜﾉSｷﾐW デWｪW┗┌ゲ: 

Revident on tutvunud Koja raamatupidamise alg- ja koonddokumentidega. Arvamus on antud 2016 

ﾏ;ﾃ;ﾐS┌ゲ;;ゲデ; ﾆﾗｴデ;く PW;;ゲﾃ;ﾉｷﾆ┌ﾉデ ﾗﾐ ﾆ@WゲﾗﾉW┗; ヴW┗ｷSWWヴｷﾏｷゲW ﾆ@ｷｪ┌ゲ ┗;;SWldud kuludokumente. 

SWﾉｪｷデ┌ゲWS ﾗﾐ ┗ﾛWデ┌S ヴ;;ﾏ;デ┌ヮｷS;ﾃ;ﾉデ.  

 

1. Algdokumendid.   

1.1. Aヴ┗WデWﾉ ﾗﾐ ヴWﾆ┗ｷゲｷｷSｷS ﾗﾉWﾏ;ゲが ;ヴ┗WS ﾗﾐ デ;ゲ┌デ┌S ﾏ;ﾆゲWデ@ｴデ;ﾃ; ゲWWゲく 
1.2. Arvete sisu vastab selgitusele. 

1.3. Üｴｷﾐｪ┌ デWｪW┗┌ゲWｪ; mitteseotud kulud on arvelt maha arvestatud.  

1.4. Tehingud tehakse reeglina arve alusel ┗ﾛｷ ﾆ;;ヴSｷﾏ;ﾆゲWﾐ;.   

 

2. Tﾜﾜデ;jatega seotud kulud.  

2.1. Tﾜﾜデ;ゲ┌ ﾏ;ﾆゲデ;ﾆゲW ﾆ;ｴWﾉW ｷゲｷﾆ┌ﾉWが ヴ;;ﾏ;デ┌ヮｷS;ﾏｷゲW WWゲデ ┗;ゲデ┌デ;┗;ﾉW ｷゲｷﾆ┌ﾉW ﾃ; ┑ｴWﾉW 
juhatuse liikmele.  

2.2. ヲヰヱヵ ;ヴ┌;ﾐSW ヴW┗ｷSWWヴｷﾏｷゲWﾉ ﾗﾉWﾐ デWｷﾐ┌S ﾏ@rkuse, et  lisaks palgale makstakse igakuiselt 

kindlas summas autokompensatsiooni. SﾛｷS┌ヮ@W┗ｷﾆ┌ ゲｷゲ┌ ﾃ@ヴｪｷ ﾗﾐ デWｪWﾏｷゲデ ﾉ@ｴWデ┌ゲWｪ;が 
ﾏｷﾉﾉW ｴ┑┗ｷデ;ﾏｷゲWﾉ ヮｷｷヴ;ﾐｪ┌デ ヮﾗﾉWが ﾆ┌ｷS ｷｪ;ﾆ┌ｷゲWﾉデ ﾗﾐ ｴ┑┗ｷデ;デ┌S ;ｷﾐ┌ﾉデ ヮｷｷヴﾏ@@ヴ;ﾐｷ ンヲっヶヴ 
W┌ヴく K┌ﾐ; ゲﾛｷS┌ヮ@W┗ｷﾆ┌S ﾗﾐ olnud sama sisuga kuust kuusse, ﾗﾉWﾐ デﾛゲデ;デ;ﾐ┌S ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲW, 

ﾆ;ゲ デWｪWﾉｷﾆ┌ﾉデ ﾗﾐ デWｪWﾏｷゲデ ヮｷｪWﾏ ｷｪ;ﾆ┌ｷゲW デﾜﾜデ;ゲ┌ｪ;が ﾏｷﾉﾉWゲデ ﾏ;ﾆゲW Wｷ デ;ゲ┌デ;く  
2.3. R;;ﾏ;デ┌ヮｷS;ﾃ;ﾉW ﾃ; ﾃ┌ｴ;デ┌ゲW ﾉｷｷﾆﾏWﾉW ﾗﾐ ;ヴ┗Wゲデ;デ┌S ｷｪ;ﾆ┌ｷゲWﾉデ デﾜﾜデ;ゲ┌ ┗;ゲデ;┗;ﾉデ ヲヱΑがΒヴ ﾃ; 

232,50 eur. Alates 01.03.2016 ﾗﾐ デﾜﾜデ;ゲ┌S ┗;ゲデ;┗;ﾉデ 259,34 ja 312,50, raamatupidaja 

ゲWﾉｪｷデ┌ゲW ﾆﾗｴ;ゲWﾉデ ﾗﾐ デﾜﾜデ;ゲ┌ デﾛ┌ゲﾐ┌S ﾃ; ｷゲｷﾆﾉｷﾆ┌ ゲﾛｷS┌;┌デﾗ ﾆ┌ﾉ┌S ｴ┑┗ｷデ;デ;ﾆゲW 
┗;ﾃ;S┌ゲヮﾛｴｷゲWﾉデく   
 

3. Tegevus ja tegevuskulud. 

3.1. Koja tulud olid 2016 a 33.080 eur (2015 a. 33.179 eur), kulud vastavalt 30.237 eur 

(31.780 eur). Aruandeaasta tulem 2843  eur (1399 eur). Akumuleeritud tulem: 

2015 に 1597 eur 

2016 に  2996 eur 

3.2. R;ｴ; ﾃ@@ﾆ ンヱくヱヲくヲヰヱヶ ﾗﾐ ヶΓヶΓ W┌ヴ ふヲヰヱヵ に 5006 eur).  

3.3. R;ｴ; ﾃ@@ﾆ ﾃ; デ┌ﾉWﾏｷ ﾃ@@ﾆ ﾗﾐ ゲ┌┌ヴWﾐWﾐ┌S ;;ゲデ;-;;ゲデ;ﾉデく Mﾜﾜﾐ;ﾐが Wデ  varasemalt saadud 

selgituse alusel, mille kohaselt toimub Kojale デWｪW┗┌ゲデﾗWデ┌ゲW ┑ﾉWﾆ;ﾐﾐW ﾃﾗﾗﾆゲ┗; ;;ゲデ; WWゲデ 
veebr-ﾏ@ヴデゲ ﾐｷﾐｪ ﾉ;Wﾆ┌ﾏｷゲW ;Wｪ Wｷ ﾗﾉW ette teaS;が ﾐﾛ┌;H tegevuse planeerimine teatud 

ヴ;ｴ;ﾉｷゲデ ヮ┌ｴ┗ヴｷデく S;ﾏ;ゲ ヲヰヱヶ ﾗﾐ ﾃ;;ﾐ┌;ヴｷゲ ┗@ﾉﾃ;ﾏ;ﾆゲWｷS デWｴデ┌S ヱ79 eur ulatuses, 

tegevustoetus 01-02.2016 eest on laekunud 18.02.16; 03.2016 eest 23.03.16 ning 

┗@ﾉﾃ;ﾏ;ﾆゲWS ┑ｴｷﾐｪ┌デWﾉW alates 23.03.2016. 

 



4. Kﾗﾃ;ﾉ ﾉｷｷﾆﾏWゲﾆﾗﾐS ﾆﾗﾗゲﾐWH ﾃ┌ｴ;デ┌ゲW ;ﾐSﾏWデWﾉ ヱヲ ┑ｴｷﾐｪ┌ゲデが ﾆﾗS┌ﾉWｴW ;ﾐSﾏWｷﾉ ヱヲ 
(http://www.harjupin.ee/liikmedっぶ ┗ﾛｷ ヱヵ  ふhttp://www.harjupin.ee/avaleht/ぶ ┑ｴｷﾐｪ┌ゲデく KﾗS; 
ﾗﾐ デ;ゲ┌ﾐ┌S ┗WWHｷﾉWｴW ｴﾗﾗﾉS┌ゲW WWゲデ ヲヵヲ W┌ヴ ふEﾏﾗデｷ┗W OÜが ヱヶヰヲヰΑヰヴっヰΑくヰヲくヲヰヱヶぶが millest 

ﾃ@ヴWﾉS┌┗;ﾉデ デWｴﾐｷﾉｷﾐW ﾆﾗﾏヮWデWﾐデゲ ﾗﾐ Kﾗﾃ;ﾉ ﾆ;ゲ┌デ;Sa.  

 

Ettepanekud: 

1. Planeerida eelarve, ﾐ@ｷS;デ; ﾆ;┗;ﾐS;デ;┗;S ﾆ┌ﾉ┌S ﾏｴ ﾆ; ┑ｴｷﾐｪ┌デW ﾉﾛｷﾆWゲが ゲﾗ ゲWW ﾗﾉWﾆゲ ﾆﾗｴ┌ゲデ┌ゲ 
┑ｴｷﾐｪ┌デWﾉWく  

2. Liikmete arv, mis on eelnevalt antud juｴ;デ┌ゲWﾉW ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲW ﾉ;ｴWﾐS;ﾏｷゲWﾆゲが ﾗﾐ ﾃ@tkuvalt 

segane. Ettepanek on viia liikmete arve vastavusse tegelikkusega ja uuendada vastavalt ka 

kodulehel olevaid andmeid.  

3. J@ヴｪﾏｷゲWﾉ ;;ゲデ;ﾉ ヴW┗ｷSWWヴｷS; ;ヴWﾐｪ┌ﾆ;┗;ゲ ゲ@デWゲデ;デ┌S WWゲﾏ@ヴﾆｷSW デ@ｷデﾏｷゲデ ふ┑ﾉSﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ┌ﾉ 
tehtud ettepanek, seotud p-ga 1.). 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Kaia Kadai 

Revident 

P@ヴﾐ┌, 12.03.2016 

http://www.harjupin.ee/liikmed
http://www.harjupin.ee/avaleht/
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Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.03.2017

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda (registrikood: 80064801) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ELENA KALBUS Juhatuse liige 12.06.2017

REIN SUPPI Juhatuse liige 13.06.2017

INDREK MATLA Juhatuse liige 19.06.2017



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


