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Mittetulundusühing Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing 2016. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

2013. aastal asutatud Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu (THPNÜ) eesmärgiks on Tallinna ja Harjumaa puuetega ja/või

erivajadustega naiste ja tütarlaste, nende pereliikmete, abistajate sotsiaalse aktiivsuse ja teadlikkuse tõstmine ühiskonnas puuetega inimeste

(naiste) õiguste valdkonnas ning olla kaasatud ja kaasata sihtgruppe Ühingu tegevustesse. THPNÜ kuulub Eesti Puuetega Naiste Ühenduste

Liitu.

2016. aastal osalesid THPNÜ liikmed aktiivselt mitmesugustel infopäevadel, seminaridel ning koolitustel. Samuti võeti osa teiste erivajadustega

inimeste ja naisorganisatsioonide tööst. Näiteks osaleti Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu, Eesti

Naisühenduste Ümarlaua ning Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse ENUT poolt korraldatud ümarlaudadel ning teabepäevadel ja Tartumaa

Puuetega Naiste Ühingu suvepäevadel Räpinas. THPNÜ esindajad võtsid osa Tallinna Ülikooli poolt korraldatud koolitusest teemal

"Erivajadustega inimeste kaasamine sporditegevusse", kahekuulisest kogemusnõustajate õppeprogrammist ning Eesti Puuetega Inimeste Fondi

poolt organiseeritud koolitusest küberturvalisusest ning veebilehtede haldamisega seotud probleemidest.

THPNÜ osales 2016. aastal järgmiste avalikes huvides läbi viidud ürituste korraldamisel:

11.06.2016 - Koguperefestival "Puude taga on inimene" Stroomi rannas - THPNÜ fotonäitus ning infostend;

17.07.2016 - projekt "Erilised purjetajad" Noblessneri sadamas - purjetamise algõpe ning praktiseerimine erivajadustega inimestele;

17.12.2016 - "Jõuluime 2016" - infopäev ja jõulupidu erivajadustega naistele ning nende lastele.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Varad   

Käibevarad   

Raha 684 553

Kokku käibevarad 684 553

Kokku varad 684 553

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 161 0

Kokku lühiajalised kohustised 161 0

Kokku kohustised 161 0

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 553 280

Aruandeaasta tulem -30 273

Kokku netovara 523 553

Kokku kohustised ja netovara 684 553
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Mittetulundusühing Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing 2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 162 181

Annetused ja toetused 561 783

Muud tulud 0 70

Kokku tulud 723 1 034

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -753 -761

Kokku kulud -753 -761

Põhitegevuse tulem -30 273

Aruandeaasta tulem -30 273
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 162 81

Laekunud annetused ja toetused 561 781

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 0 70

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -585 -961

Muud rahavood põhitegevusest -7 0

Kokku rahavood põhitegevusest 131 -29

Kokku rahavood 131 -29

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 553 582

Raha ja raha ekvivalentide muutus 131 -29

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 684 553
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 382 382

Aruandeaasta tulem 273 273

31.12.2015 655 655

Vigade parandamise

mõju
-102 -102

Korrigeeritud saldo

31.12.2015
553 553

Aruandeaasta tulem -30 -30

31.12.2016 523 523
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi

hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste ning

Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 „Mittetulundusühingud ja

sihtasutused“ toodud juhistele.

Vigade korrigeerimine

2016 aruandes on korrigeeritud eelmistel perioodidel arvestuslikult tuluna kajastatud nõuded liikmete vastu liikmemaksude osas summas 102

eurot. Nimetatud summa ulatuses vähendati bilansikirjet Nõuded ja ettemaksed ning samuti kirjet Eeelmiste perioodide tulem. 

Liikmetelt saadud tasud arvestatakse tuluks laekumisel.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Annetused ja toetused

Saadud annetuste ja toetuste arvestusel lähtub ühing järgmistest põhimõtetest:

(a) mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil

annetus/toetus muutub sissenõutavaks (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest

need on tasutud);

(b) sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused)

kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse

põhimõtetest;

(c) annetusi ja toetusi, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või

sihtasutuse põhikapitali, ei kajastata tuluna tulude ja kulude aruandes, vaid

kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes.

Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse

projekti finantseerimisega

(näiteks riigieelarvest saadavad mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta

sihtotstarbeliseks annetuseks. Selliseid annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks.

Valitsuse sihtfinantseerimist kajastatakse vastavalt RTJ 12.

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui:

(a) sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel; ja

(b) sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Vastavat kohustust

kajastatakse bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste

täitmine. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid tingimusi ei loeta sisuliseks, kui nende täitmisega kaasnevad kulutused on minimaalsed ning risk,

et neid ei täideta, on praktiliselt olematu.

Tulud

Ühingu liikmetelt saadud liikmemaksude ning muude tasude arvestusel lähtub ühing järgmistest põhimõtetest:

(a) liikme- ja sisseastumismaksud ning muud mitte-sihtotstarbelised tasud ühingu

liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;

(b) sihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna siis kui tasu muutub sissenõutavaks ja tasuga kaasnevad tingimused on täidetud.

Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui tasu muutub

sissenõutavaks ja kui tasuga kaasnevad tingimused on täidetud. Juhul kui tasu

laekumine on ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise

hetkel või hiljem.

Seotud osapooled
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Seotud osapoolteks loetakse ühingu juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmeid ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

Ühingul puudusid aruande- ja võrdlusperioodil palgalised töötajad.

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 60 26



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2017

Mittetulundusühing Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing (registrikood: 80355326) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta

aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

JELENA PIPPER Juhatuse liige 15.09.2017



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

E-posti aadress thpnu@epnu.ee


