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Tegevusaruanne

2021.a. oli sarnaselt 2020.a.-le COVID pandeemia aasta. Lähtuvalt jätkuvast eriolukorrast tuli ka HPIN-l toimetada vastavalt valitsuse

poolt kehtestatud reeglitele. Siiski õnnestus meil läbi viia traditsioonilised üritused(maakondlikud tervise- ja perepäevad,

jõulu/tänupidu jms).

Pikk pandeemia periood tekitas veelgi suurema huvi eelpool mainitud ühisürituste osas. Osalejate arv ei kahanenud, vastupidi- hoopis

suurenes märgatavalt. Oleme jätkuvalt rõõmsad otsuse üle anda suvise perepäeva korraldamise võimalus meie liikmes-

organisatsioonidele. Suutsime üheskoos suvise perepäeva ajastada väga sobivalt koroona lainete vahelisele ajale. Pikk pandeemia

periood põhjustas eriti aktiivse osalemise suvisel perepäeval Paunkülas. Me isegi ei osanud prognoosida sellist osalejate arvu. Oleme

HPINi juhatusega väga tänulikud Kose Erivajadustega Inimeste Kojale, kes julgesid võtta sellisel keerulisel ajal nii suure vastutuse.

Tänu korraldajatele saavutasime koos täiesti uue suvise perepäeva läbiviimise taseme. Ei tekkinud probleemigi järgmise korraldaja

leidmisel. Teatepulga võttis seekord üle Saku Diabeetikute Selts. 2020.a. pidime COVIDi tõttu loobuma jõulu/tänupeo korraldamisest.

Nüüd, 2021.a. lõpus toimus kõikide poolt oodatud jõulupidu(mõisa pidu) taas.

 

Lähtuvalt 2017-2022 koostatud arengukavast on vastavalt tekkinud eriolukorrale püütud võimaluste piirides järgida I-IV eesmärkide

saavutamist ja täitmist.

Kehtiv HPIN-i arengukava on kokku pandud kooskõlas EPIKoja arengukavaga. Meid ümbritsev olukord on väga muutlik kuid me

peame olema valmis uue arengukava koostamiseks.

 

Jätkub hetkeolukorra järjepidev kaardistamine Harjumaal (ühingute arv, liikmelisus, spetsiifilisus, aktiivsus ja koostöö KOV-ga).

2021.a. oli sarnaselt eelnenud aastale perioode mil suhtlus pandeemia tingimustes toimus vaid interneti ja telefoni teel. Vaatamata

olukorra keerulisusele, oleme juhatuse liikmetega külastanud meie ühinguid Maardus, Kosel ja Sakus. Kui varasematel kohtumistel

suhtlesime ühingute juhtide ja juhatuste liikmetega, siis nüüd me külastasime ühingute poolt korraldatud üritusi/pidusid. Uue

tegevusena toimus HPINi juhatuse väljasõidu koosolek Arukülas, eesmärgiga välja selgitada, miks ei ole sealse piirkonna puuetega

inimesed veel koondunud invaühingutesse.

Endiselt on juhatuse vaateväljas ka Harjumaa uusarenduse piirkonnad. Püüame tutvustada ja propageerida HPINi ning meie

ettevõtmisi.

 

Oleksime rõõmsad selle üle kui saaksime HPINi kodulehel kajastada meie ühingute elu/olu ja toredaid saavutusi. Selleks ootame

tihedamat koostööd ühingute juhtidega, et HPINi kodulehele üles panna väärtuslik teave ja info meile kõigile tutvumiseks.

 

 

* toimusid juhatuse koosolekud nii interneti teel kui ka tavapäraselt + väljasõidukoosolek

* juhatus nõustas vajadusel liikmes organisatsioone, tutvustas HPINi olemust ja tegemisi

* toimus üldkoosolek(seekord Tallinnas)

* osavõtjaterohke suvine perepäev Paunkülas

* jõulu/tänupidu Kumna mõisas

* tegevjuht osales EPIKoja üldkoosolekul, nõupidamistel, koolitustel

* tegevjuht osales EPIKoja suvekoolis
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 11 307 7 813  

Nõuded ja ettemaksed 237 554 2

Kokku käibevarad 11 544 8 367  

Kokku varad 11 544 8 367  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 695 485 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 3 000 3 000  

Kokku lühiajalised kohustised 3 695 3 485  

Kokku kohustised 3 695 3 485  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 4 882 2 575  

Aruandeaasta tulem 2 967 2 307  

Kokku netovara 7 849 4 882  

Kokku kohustised ja netovara 11 544 8 367  



5

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda 2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 30 947 29 394 5

Muud tulud 2 518 2 508 6

Kokku tulud 33 465 31 902  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -8 207 -7 669  

Jagatud annetused ja toetused -11 100 -10 700  

Tööjõukulud -11 191 -11 226 7

Kokku kulud -30 498 -29 595  

Põhitegevuse tulem 2 967 2 307  

Aruandeaasta tulem 2 967 2 307  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 2 967 2 307

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 316 -237

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 211 -200

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 3 000

Kokku rahavood põhitegevusest 3 494 4 870

Kokku rahavood 3 494 4 870

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 7 813 2 943

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 494 4 870

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 11 307 7 813
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 2 575 2 575

Aruandeaasta tulem 2 307 2 307

31.12.2020 4 882 4 882

Aruandeaasta tulem 2 967 2 967

31.12.2021 7 849 7 849
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda 2021 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea

raamatupidamistavaga. 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)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 237 237

Ostjatelt laekumata

arved
237 237

Kokku nõuded ja

ettemaksed
237 237

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 553 553

Ostjatelt laekumata

arved
553 553

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 1

Kokku nõuded ja

ettemaksed
554 554

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 137 137

Sotsiaalmaks 229 231

Kohustuslik kogumispension 0 6

Töötuskindlustusmaksed 11 11

Ettemaksukonto jääk 0  1  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 377 1 385
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 318 318

Maksuvõlad 377 377

Kokku võlad ja ettemaksed 695 695

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 100 100

Maksuvõlad 385 385

Kokku võlad ja ettemaksed 485 485

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 30 947 29 394

Kokku annetused ja toetused 30 947 29 394

sh eraldis riigieelarvest 27 947 26 394

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 3 000 3 000

Lisa 6 Muud tulud
(eurodes)

 2021 2020

Rendi- ja üüritulu 948 948

Laekumised omaosalustasudest 1 570 1 560

Kokku muud tulud 2 518 2 508

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 8 364 8 390

Sotsiaalmaksud 2 827 2 836

Kokku tööjõukulud 11 191 11 226

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1
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Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Juriidilisest isikust liikmete arv 12 12

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 4 500 4 500



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2022

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda (registrikood: 80064801) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

INDREK MATLA Juhatuse liige 25.05.2022

ELENA KALBUS Juhatuse liige 25.05.2022

REIN SUPPI Juhatuse liige 25.05.2022



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


