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Tegevusaruanne
Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuste ülevaade 2014. aastal
Tallinna Puuetega Inimeste Koda (edaspidi Koda) on 1997. aastal loodud mittetulundusühing, mis koondab Tallinnas tegutsevaid puuetega
inimeste ühinguid.
Koja eesmärgiks on puuetega inimeste ja oma liikmesorganisatsioonide huvide kaitsmine ja esindamine, koostöö edendamine avaliku,
mittetulundus- ja erasektori vahel puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomisel kohalikul tasandil.
TPIK on seadnud aastaks 2016 järgmised eesmärgid:
1) tagada puuetega inimestele Tallinnas kvaliteetsed, vajaduspõhised, kättesaadavad ja taskukohased teenused,
2) suurendada puuetega inimeste ühiskondlikku teadlikkust ja osalust,
3) muuta tallinlaste hoiakuid puuetega inimeste suhtes positiivsemaks.
Koja tegevussuunad jaotuvad järgnevalt:
•

Puuetega inimeste huvide esindamine ja kaitsmine Tallinna tasandil

•

Liikmesorganisatsioonide toetamine

•

Informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine

•

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse haldamine

•

Puuetega inimestele suunatud erinevad projektid ja teenused

Juhtorganid (juhatus ja üldkoosolek)
Juhatuse esimees:
Tiiu Hermat (Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing)
Juhatuse liikmed:
Külli Urb (Liikumispuudega Laste Tugiühing)
Ivica Mägi (Põhja- Eesti Autismiliit)
Eduard Borissenko (Pimedate töökeskus Hariner)
Ulvi Tammer- Jäätes (Tallinna Suhkruhaigete Selts)
Toimunud on juhatuse koosolekud 23.01, 02.04, 15.05, 09.10, 16.11 ja 16.12
TPIK üldkoosolekud toimusid 06.06 ja 16.12.2014
Tegevtöötajad
Tauno Asuja- tegevjuht. Tema asemel asus 11.08.2014 ametisse Tom Rüütel
Kersti Martinson- finantsjuht
Tiiu Kristjan- Tegevuskeskuse administraator
Marika Mühlbach- registraator
Marje Kasemets- sisekoristaja, registraator
Natalja Leius - sisekoristaja (lapsehoolduspuhkuselt tagasi alates 10.11.2014)
Natalja Burjanova- koristaja (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja kuni 10.11.2014)
Valeri Bahhanov- õuekoristaja
Rahastamine
Koja tegevust rahastatakse:
1. Hasartmängumaksu Nõukogu poolt eraldatud summadest läbi Eesti Puuetega Inimeste Fondi. Rahalised vahendid kuluvad Koja
tegevusprogrammi elluviimiseks, Koja halduskuludeks ning liikmesorganisatsioonide projektide rahastamiseks.
2. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kaudu Tallinna linna eelarvest. Rahalised vahendid kuluvad Tegevuskeskuse halduskulude katmiseks.
3. Erinevate projektifondide kaudu. 2014. a. rahastati projekte järgmistest fondidest: Hasartmängumaksu Nõukogu, Kodanikuühiskonna
Sihtkapital.
4. Omatulu teenimise kaudu. Suurimaks omatulu teenimise allikaks on keskuse saali renditulu.
Töötasud kokku moodustusid kogusummas 47 104 eurot ning töölepingute alusel töötajaid oli 7. Sotsiaalmaksu on arvestatud kogusummas 13
319 eurot ja töötuskindlustusmaksu 468 eurot.
Tööjõukulud kokku moodustasid kogusummas 60 891 eurot.
Aastal 2014 oli Koja sihtfinantseerimise summa 94 838 eurot, liikmete tasud ja omaosaluse summa 83 eurot ning rendi- ja teenustetulu summas
25 031 eurot.
Invapoliitika Tallinnas
Peamiseks regulaarseks koostöövormiks Tallinna puuetega inimeste esindusorganisatsioonide ja Linnavalitsuse vahel on 4-5 korda aastas
kogunev Invakomisjon, kus arutletakse üheskoos puuetega inimeste valdkonda puudutavate kitsaskohtade üle ja otsitakse üheskoos lahendusi
probleemide leevendamiseks. 2014.a olid peamised teemad: „Tallinna linna ligipääsetavuse programm 2013-2017“, ülevaade vaimupuudega
inimestele pakutavatest teenustest, hariduse ja hoolekande valdkondade koostööst ja puuetega noorte hariduse, tööhõive, eluaseme ja
sotsiaalteenuste kättesaadavusest.
Aprillis toimus Puuetega Inimeste Koja Invamess 2014; osalejaid 720 inimest. Kahe päeva jooksul oli võimalik külalistel tutvuda 34
organisatsiooni teenuste ja toodetega, kelle peamine tegevusala on seotud puuetega inimeste valdkonnaga.
http://www.tallinnakoda.ee/index.php?3,1542,16,1
Enne Riigikogu valimisi 2014 valimisi viisime läbi valimisdebati, mille eesmärk oli välja selgitada, mida kavatsevad poliitikud teha puuetega
inimeste ja nende hooldajate olukorra parandamiseks järgmisel neljal aastal.
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Liikmeskond ja võrgustik
2014. aasta lõpu seisuga oli Koda katusorganisatsiooniks 23 liikmesühingule Tallinnas. Aasta jooksul liikmeskond suurenes 1 ühingu võrra
aasta alguses esitas avalduse liitumiseks Tallinna ja Harjumaa Autismiühing.
Liikmesühingute nimekiri ja kontaktandmed on leitavad siit: http://www.tallinnakoda.ee/1,41
Tallinna linnas registreeritud ligi 26 000 puudega inimesest kuulusid ligi 4600 mõnda Koja liikmesühingusse.
Oleme nõustanud liikmesühinguid projektide läbiviimisel, aruannete koostamisel, INF 4 ja 9 ning TSD täitmisel, majandusaasta aruande
tegemisel jne, sest paljudes ühingutes puuduvad palgalised töötajad ja erialateadmistega raamatupidajad.
Koda kuulub Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmesorganisatsiooni hulka.
Informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine
Koja üheks peamiseks ülesandeks on igapäevane teavitustöö sihtgrupile uute teenuste, toetuste ja muude muudatuste kohta. Oleme
kättesaadavad e-posti, telefoni ja personaalse kontakti teel vastamaks sihtgrupi esindajate küsimustele, mis puudutab puuetega inimeste eluolu
ja kõike sellega seonduvat. Jooksvalt oleme nõustanud nii puuetega inimesi, puuetega inimeste spetsialiste kui ka Koja liikmesühingute
esindajaid.
Oleme aktiivselt täiendanud oma kodulehekülge http://www.tallinnakoda.ee, kuhu oleme koondanud vajaliku info puuetega inimestele nii riiklikest
kui ka Tallinna linna teenustest, toetustest ja uudistest infopäevade ning ürituste kohta. Tagasiside on andnud lehekülje külastatavuse statistika
aadressil www.tallinnakoda.ee/stats, kus ajavahemikul jaanuar- detsember 2014 on keskmiselt ühes päevas TPIK veebilehte külastatud 276
korda. Ühes kuus on külastusi veebilehel olnud keskmiselt 8280 korda.
Aprillikuus andsime välja infoteatmiku "Abiks puudega inimesele 2014", kuhu on koondatud ülevaatlik info nii riiklikest kui ka Tallinna linna poolt
pakutavatest puuetega inimestele suunatud teenustest ja toetustest ning lisaks ülevaade Tallinnas tegutsevate puuetega inimeste ühenduste
kohta.
Aasta jooksul jätkasime ajakirja „Kojaline“ väljaandmist. Ajakirja eesmärk on parandada puuetega inimestele ja nende lähedastele suunatud
informatsiooni kättesaadavust- kajastada puuetega inimeste elu, tutvustada neile suunatud toetusi- teenuseid, puuetega inimeste ühenduste
tegevusi jne. Koja poolt välja antud infomaterjalid on kättesaadavad siin: http://www.tallinnakoda.ee/1,68
Tihe koostöö on toimunud Tallinna Linnavalitsuse Raepressiga informatsiooni edastamisel erinevatesse meediakanalitesse Koja tegevustest.
Aktiivselt oleme jaganud infot nii eesti- kui venekeelsete sihtgruppidele (puuetega inimesed, puudega laste vanemad, spetsialistid, jne) suunatud
meililistide kaudu.
Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus
Tallinna linna ja Koja koostööna 2002.a. avatud Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus võimaldab Tallinna puuetega inimeste ühingutel
oluliselt aktiviseerida oma tegevusi ja pakkuda sihtgrupile senisest avaramaid võimalusi huvi-, kultuuri-, spordi-, huvi- jm. tegevusteks, millega on
võimalik tutvuda siin: http://www.tallinnakoda.ee/1,48.
Nagu eelnevatel aastatel, oleme ka 2014. aasta jooksul Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses läbi viinud iga-aastaseid traditsioonilisi
üritusi puuetega inimestele: koostöös Kristiine Sotsiaalkeskusega kevadkontserdi, aprillikuise spordipäeva ning detsembris jõulukontserdi.
Keskmiselt on neil üritustel osalejaid 100 inimese ringis.
Huvi ühisüritusteks, näitustel ja arvutiklassi külastamisel on suur- Tegevuskeskuses registreeriti 2014 aastal külastusi kokku 24 735 (jaanuar –
2438; veebruar –2318 ; märts – 2450; aprill – 2638; mai –2506; juuni – 1572, juuli/ august- 1540, september- 2213, oktoober- 2943, november2372, detsember- 1745)
Vabatahtlikud
Läbi aastate oleme pööranud suurt tähelepanu vabatahtlike kaasamisele Koja tegevustesse. Aastat 2014 iseloomustab jätkuvalt aktiivne
koostöö Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemiaga, tänu kellele oleme leidnud mitmeid vabatahtlikke, kes on muu hulgas aidanud läbi viia
puuetega inimestele suunatud huviringe ning abistanud suuremate ürituste korraldamisel.
Juba viiendat aastat on Koja tegevustes kaasa löönud Euroopa Vabatahtliku Teenistuse programmi raames välisvabatahtlikud.
Suuremad projektid
2012.a. novembris alustasime Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastusel
kogemusnõustamise teenuse ettevalmistamist eesti- ja venekeelsetele puuetega laste vanematele Tallinnas ja lähivaldades.
Kogemusnõustamise teenust hakkasime pakkuma sihtgrupile alates 2013.a. aprillist. 2014. Aastal toimus kogemusnõustamise arendusseminar,
mida toetas Tallinna Sotsiaal –ja Tervishoiuamet, et leida kitsaskohad ning uurida, kas kogemusnõustamise teenus on jätkusuutlik ning vajalik.
Kogemusnõustamise teenuse eesmärgiks on ennetada puuetega laste vanemate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide teket ning samas
aidates seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku keskkonna kujunemist.
Invatakso teenuse koordineerimine
Aastal 2014 läks invatakso teenuse koordineerimine üle Tallinna Sotsiaal –ja Tervishoiuameti haldusalasse.
Lapsehoiuteenus sügava ja raske puudega lastele
Koda osutab lapsehoiuteenust alates aastast 2011. Lapsehoiuteenus on mõeldud last vahetult kasvatavale isikule (lapsevanem, eestkostja või
perekonnas hooldaja), et tagada nende parem toimetulek ja toetada nende töötamist.
2014. a. jooksul osutati teenust 3 puudega lapsele 2 lapsehoidja poolt kogumahus 172,2 tundi.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Lisa nr

20 010

18 633

2

3 678

9 278

3,4

23 688

27 911

23 688

27 911

2 120

4 975

5

0

3 217

7

2 120

8 192

2 120

8 192

19 719

22 432

1 849

-2 713

21 568

19 719

23 688

27 911

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

83

340

8

Annetused ja toetused

94 838

117 786

7

Muud tulud

25 031

24 599

9

119 952

142 725

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-38 011

-57 546

Mitmesugused tegevuskulud

-19 201

-20 290

10

Tööjõukulud

-60 891

-67 603

11

Kokku kulud

-118 103

-145 439

1 849

-2 714

0

1

1 849

-2 713

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

Kokku tulud
Kulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

Põhitegevuse tulem

1 849

-2 714

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

4 889

16 924

-5 361

-12 439

Laekunud intressid

0

1

Makstud intressid

0

3

1 377

1 775

1 377

1 775

18 633

16 858

1 377

1 775

20 010

18 633

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2012

22 432

22 432

Aruandeaasta tulem

-2 713

-2 713

31.12.2013

19 719

19 719

1 849

1 849

21 568

21 568

Aruandeaasta tulem
31.12.2014
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamis-alused.
MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda on koostanud raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse § 16 ja §17 alusel Eesti
hea raamatupidamise tava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja
Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni
3 kuud ja rahaturufondi osakuid.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.
Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliste nõuete
laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud
nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Viitvõlad - vastavalt raamatupidamisseadusele moodustab töötajatele
arvestatud puhkuse kohustus, mis kuulub väljamaksmisele järgnevatel perioodidel.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 958 eurot. Põhivaralt amortisatsiooni arvestusel on kasutusel lineaarne arvestuse meetod. Amortisatsiooninorm 40%
aastas. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate
tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt
tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt
lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:
* Muud masinad ja seadmed 10 aastat
* Muu inventar ja IT seadmed 2,5 aastat
Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need
komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud
kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest
eluigadest:
* Arenguväljaminekud 2,5 aastat
* Tarkvara, patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara 2,5 aastat

Põhivara arvelevõtmise alampiir

958

Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised
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
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Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,
et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.
Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena. Sihtfinantseerimise
arvestusel on lähtutud brutomeetodi arvestuse põhimõtetest.
Sihtfinantseerimise kajastamise reeglid raamatupidamises sätestab RTJ 12 „Valitsusepoolne abi”.
Tulud
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
kajastatakse tuluna perioodis, millal ihtfinantseerimine aset leidis.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele
ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimise kajastamise reeglid raamatupidamises sätestab RTJ 12 „Valitsusepoolne abi”.
Tulemi aruanne – aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude
vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud on kajastatud raamatupidamises vastavalt RTJ 10-le "Tulude kajastamine".

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

20 010

18 633

31.12.2014

31.12.2013

Ostjatelt laekumata arved

984

2 806

Kokku nõuded ostjate vastu

984

2 806

Kokku raha

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

574

609

Sotsiaalmaks

981

1 218

60

38

115

125

1 730

1 990

Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

356

356

6

Maksuvõlad

1 730

1 730

4

Muud võlad

34

34

2 120

2 120

Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2013

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

2 274

2 274

Maksuvõlad

1 990

1 990

711

711

4 975

4 975

LLTÜ -le Elioni,EMTannetused
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 6 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

356

2 275

Kokku võlad tarnijatele

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2012

Saadud

Tulu

31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Valitsuse sihtfinantseerimine

6 308

Omavalitsuse sihtfinantseerimine

69 562

-72 653

3 217

48 224

-48 224

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

6 308

117 786

-120 877

3 217

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

6 308

117 786

-120 877

3 217
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31.12.2013

Saadud

Tulu

31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Omavalitsuse sihtfinantseerimine

50 062

-50 062

42 982

-46 199

Annetused

660

-660

Välis sihtfinantseerimise laekumine

904

-904

Tugiisikutoetus Töötukassast

230

-230

Valitsuse sihtfinantseerimine

3 217

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

3 217

94 838

-98 055

0

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

3 217

94 838

-98 055

0

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2014

2013

83

340

83

340

2014

2013

Rendi- ja üüritulu

25 031

24 599

Kokku muud tulud

25 031

24 599

2014

2013

Mitmesugused bürookulud

19 201

20 290

Kokku mitmesugused tegevuskulud

19 201

20 290

Mittesihtotstarbelised tasud
omaosalustasud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 9 Muud tulud
(eurodes)

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

2014

2013

Palgakulu

47 118

52 183

Sotsiaalmaksud

13 319

14 900

Töötuskindlustusmaksud

468

520

Puhkuse kohustus(+)/ettemaks(-)

-14

0

60 891

67 603

7

8

31.12.2014

31.12.2013

22

22

Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

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

Arvestatud tasu

2014

2013

1 383

2 448

Juhatuse liige,Külli Urb (45012090210), töötas käsunduslepingute alusel projektide "Kogemusnõustamine puuetega laste vanematele" ja
"Lapsehoiuteenus" koordinaatorina ning kirjutas 2 artiklit "Invamess 2014" raames ilmunud ajakirjale "Kojaline".
Kokku arvestati töötasu summas 1383,33 eurot.
Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksud kokku arvestati summas 470,33 eurot.
Juhatuse liikme tööjõukulu kokku oli 2014 aastal 1853,66 eurot.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.04.2015
TALLINNA PUUETEGA INIMESTE KODA (registrikood: 80010550) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

EDUARD BORISSENKO

Juhatuse liige

20.04.2015

ULVI TAMMER-JÄÄTES

Juhatuse liige

21.04.2015

KÜLLI URB

Juhatuse liige

21.04.2015

TIIU HERMAT

Juhatuse liige

22.04.2015

IVICA MÄGI

Juhatuse liige

27.04.2015

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koja üldkoosolekule

Oleme auditeerinud MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koja raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2014,
tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande
koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, on
lehekülgedel 5 kuni 13.
Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas
Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava
nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise
aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste
arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas Eesti
auditeerimisstandarditega, mis nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamaks
põhjendatud kindlustunne, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks
vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et
raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride
kavandamiseks võtab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja
esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka
kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise
aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.
Usume, et meie kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus
Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt MTÜ Tallinna Puutega Inimeste Koja
finantsseisundit seisuga 31. detsember 2014 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti
hea raamatupidamistavaga.

Vandeaudiitor Tõnis Evert
Vandeaudiitori number 31
Audiitorbüroo Tõnis Evert OÜ
Tegevusluba nr.133
Lauri talu, Võlla küla, Muhu vald
28.aprill 2015

Audiitorite digitaalallkirjad
TALLINNA PUUETEGA INIMESTE KODA (registrikood: 80010550) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruandele lisatud audiitori
aruande on digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

TÕNIS EVERT

Vandeaudiitor

28.04.2015

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

Telefon

+372 6564048

Faks

+372 6554160

Mobiiltelefon

+372 5256560

E-posti aadress

koda@tallinnakoda.ee

Veebilehe aadress

www.tallinnakoda.ee

