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Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda 2012. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

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

ja Elena Kalbus. Tegevjuht Kairi Tozen-Pütsepp töötab alates 2006.aastast.

Harjumaa PIN-i kui katusorganisatsiooni kuulub seisuga 31.12.2012.a.  16 ühingut, kokku on esindatud üksikisikutena veidi alla 2000 inimese.

Harjumaa ühinguid on perioodil 2012 taasaktiveeritud ja püütud leida lahendusi erinevate probleemidega ühingute juhtimise parandamiseks.

Oleme püüdnud leida  uusi koostööpartnereid ja suundi, samas jätkates juba sissetöötatud tegevustega – tervisedenduse valdkond on

Harjumaal puuetega inimeste jaoks tähtsaks saanud.

2012.a. jooksul on meie katusorganisatsioonist lahkunud 3 ühingut, kuna ei ole suutnud säilitada oma juriidilist staatust ning raskusi on olnud

juhtimises just inimressursi ja teadmiste tõttu. Liitus 1 ühing – Kuusalu Hoolekoda, kes juhtimisprobleemide tõttu ei suutnud täita planeeritud

tegevusi ning ühingu tegevus hääbus. Maardu Invaühing ja Paldiski Tugikoda on kaotanud oma juriidilise stattuse tänu juhtimisalatsele

raskustele, Maardu on end taasloonud oktoobris 2012.a..

HPIN Kogu tegevus eelmisel perioodil tulenes Tegevuskavast 2012, 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 5 üritust, osalejaid ligi 20 inimest.

Peamine eesmärk 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 üle 10 koolituse, kokku

osalesid ligi 10 inimest.

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

koosolekutel. Kokku 3 traditsioonilist üritust, 5 tegevaparaadi koolitust, esindatud olime 4-l EPIK üritusel ja koosolekul.

Lisaks traditsioonilistele üritustele toimusid „Aktiivse vananemise aasta“ puhul Kepikõnnipäev Kolgakülas ja aastalõpu-üritus HPIN Jõuluseminar,

kus tutvustati aasta jooksul läbi viidud ja toetatud üritusi kogu maakonas, mis olid seotud aktiivse elulaadiga. Kevadisel kepikõnnipäeval osales

ligi 40 inimest ning Jõuluseminarist võttis osa ligi 40 inimest.

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 110 inimest ja

suvel 125 inimest . See arv on olnud stabiilne, mitte kahenenud, mis annab meile märku taoliste ürituste vajalikkusest.

Päästealane koolitus toimus sel aastal juulikuus Võrumaal puuetega lastele ja nende peredele ja oli veeohutusalase käitumisele suunatud.

Koolitust viis läbi Vabatahtlike Reservpäästerühm. Osalejaid kokku oli 60 inimest.

Tagamaks Harjumaa esindatus puuetega inimestele tervisedenduses ja traumade ennetamises, on tegevjuht olnud esindatud kooskõlastajana

ning kaasarääkijana Eesti Tervisedenduse Ühingu koosolekutel 2 korda aastas.

Psühholoogiline nõustamine puuetega inimestele ja nende peredele kestis läbi aasta. Kokku ligi 40 tundi.

Meie tegevust on toetanud Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Eesti Kultuurkapital.

Kairi Tozen-Pütsepp

HPIN tegevjuht
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Varad   

Käibevara   

Raha 3 058 2 643

Nõuded ja ettemaksed 2 116 2 721

Kokku käibevara 5 174 5 364

Kokku varad 5 174 5 364

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 701 647

Kokku lühiajalised kohustused 701 647

Kokku kohustused 701 647

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 4 717 787

Aruandeaasta tulem -244 3 930

Kokku netovara 4 473 4 717

Kokku kohustused ja netovara 5 174 5 364
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Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda 2012. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011

Tulud   

Annetused ja toetused 30 384 36 367

Muud tulud 2 896 10

Kokku tulud 33 280 36 377

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -17 843 -16 638

Jagatud annetused ja toetused -7 134 -7 802

Tööjõukulud -8 547 -8 007

Kokku kulud -33 524 -32 447

Põhitegevuse tulem -244 3 930

Aruandeaasta tulem -244 3 930
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -244 3 930

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 605 -1 981

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 54 245

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-30 384 -36 367

Kokku rahavood põhitegevusest -29 969 -34 173

 

Rahavood finantseerimistegevusest   

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
30 384 36 367

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 30 384 36 367

Kokku rahavood 415 2 194

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 643 449

Raha ja raha ekvivalentide muutus 415 2 194

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 058 2 643
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2010 787 787

Aruandeaasta tulem 3 930 3 930

31.12.2011 4 717 4 717

Aruandeaasta tulem -244 -244

31.12.2012 4 473 4 473
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Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda 2012 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.

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.
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Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda 2012. a. majandusaasta aruanne

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.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Ettemaksed 2 116 2 116   
Tulevaste perioodide kulud 2 116 2 116   

Kokku nõuded ja ettemaksed 2 116 2 116   
 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
311 311   

Ettemaksed 2 410 2 410   
Tulevaste perioodide kulud 2 410 2 410   

Kokku nõuded ja ettemaksed 2 721 2 721   

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 106  107

Sotsiaalmaks 175  175

Kohustuslik kogumispension 10  5

Töötuskindlustusmaksed 22  22

Ettemaksukonto jääk  311  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 313 311 309
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 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   

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 338 338   
Maksuvõlad 309 309   
Kokku võlad ja

ettemaksed
647 647   

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2012 2011

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 30 384 36 367

Kokku annetused ja toetused 30 384 36 367

sh eraldis riigieelarvest 28 217 33 431

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 2 167 2 557

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2012 2011

Palgakulu 6 359 5 957

Sotsiaalmaksud 2 188 2 050

Kokku tööjõukulud 8 547 8 007

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 31.12.2011

Juriidilisest isikust liikmete arv 16 17



MTÜ Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukogu 
 
Revidendi arvamus MTÜ Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukogu organite tegevuse ja 
2012. 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 
siseeeskirjadest. 
 
Üldandmed: 
Kojal liikmeskond koosneb 15 (?) ühingust. Juhatuse koosseis aruandeperioodil muutunud ei 
ole Koja igapäevast tegevust koordineerib juhatuse poolt palgatud tegevjuht. Väliseid kontrolle 
teadaolevalt teostatud ei ole. Revident on tutvunud Koja raamatupidamise alg- ja 
koonddokumentidega, tegevuskavaga 2012 aastal, mis on Koja kodulehel. Arvamus on antud 
2012 majandusaasta kohta. Peaasjalikult on käesoleva revideerimise käigus vaadeldud 
tegevust kajastavaid dokumente ja kuludokumente. Allpool on välja toodud asjaolud, millele 
võiks majandustegevuses tähelepanu pöörata.  
 
Selgitused on võetud raamatupidajalt ja ühelt juhatuse liikmelt. 
 

1. Juhatuse ja tegevjuhi vastutusala 
Juhatusepoolset kontrolli kulude üle tuvastada ei õnnestunud. Juhatuse liige peab oma 
kohustusi täitma juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega. Lisaks juhatusele võib teatud 
tehingute tegemiseks määrata muu organi, kelle pädevus ja moodustamise kord tuleb ette näha 

põhikirjas. Mittetulundusühingute seaduse § 32 kohaselt vastutab ühingu tegevuse eest 

juhatus ning Koja põhikirja p 24 kohaselt ei või juhatuse liige oma kohustuste täitmist panna 
kolmandale isikule - seda ei ole võimalik delegeerida. Nagu olen märkinud 2011 aasta revisjoni 
läbi viies, tuleks määrata, kuidas toimub kuludokumentide kontroll.  
 

2. Projektikulude aruanded 
Koja sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide kulud vastavad projektile. Liikmesühingute 
projektikulude aruandeid on kontrollitud vastavalt lepingute ja Kojale esitatud aruannete põhjal 
ning aruanded täidetud on piisava hoolsusega. Kuna kuludokumentide lisamist ei nõuta, siis 
kordan siin eelnevalt on 2010 ja 2011 a revisjoni ettepanekutes tehtud ettepanekut kontrollida 
pisteliselt mõne liikmesühingu projektikulusid.  
 

3. Koja tegevus 
Koja tegevusega olen tutvunud läbi 2012 tegevuskava, mis on Koja lehel. Kodulehe info on 
aegunud, mh on kodulehe andmetel Koja liikmeteks erinevates kohtades 15 ja 16 liiget.  

 
4. Tegevuskulud 
4.1. Kulude algdokumentideks on arved ja kviitungid. Kviitungite puhul on kulukirje 

aluseks tehtud majanduskulu, mille seotus Koja tegevusega on enamasti kirjeldatud 
tsheki teisel poolel. Kviitungid koos viitega kululiigi/-otstarbe kohta on viseeritud 
tegevjuhi poolt. 
 

4.2. Töötajatega seotud väljamaksed. Tegevjuhi tasu 3336,24 eur, autokompensatsioon 
768 eur, raamatupidaja töötasu 3022,92 eur. Detsembris on makstud preemiat H. 
Lumilaiule summas 300 eur, projektikulud kajastavad preemiasummat, 
maksuarvestus projektis kajastatud pole, see ei kajastu ka Koja kuludes.  

 
4.3. Ruumidega seotud kulud. Tööruumi renditakse Eesti Puuetega Inimeste Kojalt, 

kuutasu 68 eur. Ruum on renditud edasi MTÜ-le Think Eesti kokku 2876,02 eur, kes 
omakorda on esitanud  selle tööruumi koristuskulud summas 2295,60 eur. Lisaks on 
Koda ostnud koristus- jm ruumi ülalpidamisega seotud tarvikuid, mille hankimine 



peaks olema koristusteenuse sees. Rendi, -allrendi ja teenuse osutamise 
lepingutega tutvunud ei ole.  
Sidekulud. 10 kuud on 494,01, sellest telefoni järelmaksu osamakse 12,75 eur kuus. 
Puudusid jaan ja dets TELE2 arved. Arvestusreeglitest tulenevalt peaks arvestatud 
olema kas kuu esimene või viimane arve. Lisaks on telefonikulud kandega 
1326/10.07.2012 summas 36.64 arvestatud muude tulude-kulude konto all. 
Kõnelimiiti teadaolevalt kehtestatud ei ole.  

 
4.4. Majutuskulud. Alates 1. jaanuarist 2012 ei ole enam kehtestatud maksuvaba 

piirmäära töölähetuse majutuskuludele. Seega töö-, ameti- või teenistuslähetuses 
majutusele tehtud kulud ei kuulu maksustamisele. Samas on otsustuskoht, mis 
summa ulatuses on sõltuvalt lähetuse asukohast majutuskulud mõistlikud. 
 

4.5. Erisoodustus. Tulumaksuseaduse § 32 lg 2 ja 3 sätestab, et kulu on ettevõtlusega 
seotud, kui see on tehtud maksustamisele kuuluva ettevõtlustulu saamise eesmärgil 
või on vajalik või kohane sellise ettevõtluse säilitamiseks või arendamiseks ning kulu 
seos ettevõtlusega on selgelt põhjendatud. Kui maksumaksja poolt tehtud kulu on 
ettevõtlusega seotud vaid osaliselt, võib kulu ettevõtlustulust maha arvata vaid 
ettevõtlusega seotud ulatuses.  

3.4.1 Koolitused ja projektid väljaspool tegevuskohta. Puudub alus, millega on koolitusele 
saatmine otsustatud, arvel ja seletuses puudub ka koolitamisel/projektidel osalenute 
arv: 
 
Jrk 
nr 

arve esitaja arve nr Summa Aeg 
2012 

fond projekti 
selgitus arvel 

 Oxforell OÜ 2888 125,00 puudub koolitus meeskonna 
koolitus 

 Baltic Beach 
Holding OÜ 

51575 2831,80 09-11.03 seminarid puudub 

 Pühajärve 
Puhkekodu AS 

982182 172,00 25-26.08 koolitus MTÜ Kulg 
koolitus 

 Taastusravikesk
us Estonia AS 

122323 129,20 20-21.10 HOL juhtimisalane 
koolitus 

 AS Tallink Grupp  41284707 1767,00 02-04.11 KULKA puudub 

 Pintmann Grupp 
OÜ 

1318144 218,00 06.12 HOL puudub 

 Pintmann Grupp 
OÜ 

1320155 188,00 31.12 Pääste 
projekt 

päästeprojekti 
kokkuvõte 

 
Arve summa sisaldab majutust, toitlustust ja muid kulusid, sh sisalduvad arvetel 
kirjed, mille puhul võib tekkida erisoodustuse tasumise kohustus.   
 

3.4.2. Toitlustamine arvel. Hommikusöök hotellis on tavapäraselt toa maksumuse hulgas, ilma 
et söögi hind oleks eraldi teada, mistõttu loetakse kogu summa kulude hüvitamisel 
majutuskuluks. On majutusasutusi, kes näitavad arvetel eraldi nii majutuse kui ka 
hommikuse toitlustamise kulusid, kuid samas ei ole võimalik majutust osta ilma 
hommikusöögita, see tähendab, et majutuse hind ei sõltu sellest, kas majutust sooviti 
hommikusöögiga või ilma. Sellisel juhul loetakse hommikusöök majutuskulude piirmäära 
sisse ja selle ulatuses ei maksustata erisoodustusena. Analoogselt hommikusöögiga 
hotellis ei maksustata toitlustamist lennukis või laeval, kui toitlustamine kuulus piletihinna 
sisse, olenemata sellest, kas toitlustamist sooviti või mitte. Juhul, kui toitlustamine telliti 
lisaks, osteti pardal, on selle hüvitamine tööandja poolt erisoodustus. Kui soovitakse 
hüvitada eelnimetatud toitlustamise kulud, tuleb nende summade võrra vähendada 
vastavate päevade välislähetuse päevaraha - see tähendab, kui toitlustamise hüvitamise 
kulu ja makstud päevaraha kokku ei ületa välislähetuse päevaraha maksuvaba 
piirmäära, siis erisoodustust ei teki. (n AS Tallink Grupp arve 41284707). 
 

3.4.3. Kingitused. Koostööpartneritele kingitavad lõikelilled on ettevõtlusega seotud ja 
mittemaksustatav kulu, kuna need ei kujuta endast saaja jaoks rahalist hüve. Kui lisaks 
antakse üle veel midagi, millel on saaja jaoks rahaline väärtus (nt kommikarp, veinipudel 



jne), siis need (lisa)asjad on käsitletavad kingitusena (või reklaamkingitusena, olenevalt 
asja iseloomust).  
 

3.4.4. Külaliste kostitamine. Kostitaja maksab koolitusest/seminarist/infopäevast osavõtjatele 
pakutava kohvi ja toitlustamise pealt tulumaksu vastavalt tulumaksuseaduse § 49 
(vastuvõtukulud), arvestades maksuvabastuse piirmääradega. 
 

3.4.5. Kolmandate isikute poolt tehtud kulude hüvitamine. OÜ Adams konsultatsioonid, arve 
113/12.03.2012, saaja MTÜ Viimsi Invaühing, on tasutud otse arve väljastajale. 
Esitatavad arved peavad vastama raamatupidamise seaduse § 7 algdokumendile 
kehtestatud nõuetele, seega puudub alus arve tasumiseks. 

 
Ettepanekud, mis on tehtud 2012 revideerides: 
 
Lähtuvalt läbiviidud kontrollist teeb revident järgmised ettepanekud: 
- juhatuse poolt reglementeerida, kes ja kuidas peaks kuludokumente kontrollima; 
- kaaluda kuludele limiitide määramist; 
- uuendada kodulehe infot.  
 
 
Kaia Kadai 
Revident 
Tallinnas, 22.05.2013 
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