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Pﾛﾉ┗;ﾏ;; PIK  ﾃ@デﾆ;ゲ ヲヰヱヶ ;;ゲデ;ﾉ ﾆﾗﾃ; ;ヴWﾐS┌ゲデWｪW┗┌ゲデ ﾃ; ﾉｷｷﾆﾏWゲﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷSW デﾜﾜ デﾗWデ;ﾏｷゲデ ﾐｷﾐｪ 

 デWWﾐ┌ゲデW ﾗゲ┌デ;ﾏｷゲデ ヮゲ┑┑ｴｷﾉｷゲW Wヴｷ┗;ﾃ;S┌ゲWｪ; ｷﾐｷﾏWゲデWﾉWく VｷｷSｷ ﾉ@Hｷ ｷﾐaﾗヮ@W┗ｷが ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲｷが ┑ｴｷゲ┑ヴｷデ┌ゲｷ 

 liikmesorganisatsiooni juhtidele,  puuetega inimesteleき  デﾗｷﾏｷゲ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜ ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆW ﾗﾏ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲデWｪ;が  

 ﾗゲ┌デ;デｷ WヴｷｴﾗﾗﾉWﾆ;ﾐSWデWWﾐ┌ゲWｷS ヮゲ┑┑ｴｷﾉｷゲW Wヴｷ┗;ﾃ;S┌ゲWｪ; ｷﾐｷﾏWゲデWﾉW ふン デWWﾐ┌ゲデぶく  

J@デﾆ┌ゲ ﾆﾗﾃ; ﾉｷｷﾆﾏWゲﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷSW デWｪW┗┌ゲ ふヱヲ ﾉｷｷﾆﾏWゲﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷぶく 

I ARENDUSTEGEVUSED 2016 AASTA  

ひ Kﾗﾃ; ﾃ┌ｴ;デ┌ゲW ﾃ; ﾉWヮｷﾐｪ┌ﾉｷゲデW デﾜﾜデ;ﾃ;デW ｷｪ;ヮ@W┗;ﾐW デﾜﾜ Kﾗﾃ; ヮヴｷﾗヴｷデWWデｷSW ﾃ; デWｪW┗┌ゲヮﾉ;;ﾐｷ デ@ｷデﾏｷゲWﾆゲき 

ひ Kﾗﾃ; ｷゲデ┌ﾐｪｷデW WデデW┗;ﾉﾏｷゲデ;ﾏｷﾐW ﾃ; ﾉ@Hｷ┗ｷｷﾏｷﾐWき 

ひ Kﾗﾃ; ;ﾉﾉﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷSW ﾃ┌ｴデｷSWﾉW ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲデWっｷﾐaﾗヮ@W┗;SW ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ﾏｷﾐWき 

ひ TWWﾐ┌ゲデW ;ヴWﾐS;ﾏｷﾐW ﾃ; ヮakkumine klientidele; 

ひ Pﾛﾉ┗;ﾏ;; ヮ┌┌WデWｪ; ｷﾐｷﾏWゲデWﾉW ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲデW ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ﾏｷﾐW 

ひ P┌┌WデWｪ; ｷﾐｷﾏWゲデWﾉW ┗ﾛヴSゲWデW ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲデW ゲデ;ﾐS;ヴSヴWWｪﾉｷデW デ@ｷデﾏｷゲW ﾃ@ﾉｪｷﾏｷﾐWき 

ひ Kﾗﾗゲデﾜﾜ デｷｴWﾐS;ﾏｷﾐW デWｷゲデW EWゲデｷ ﾏ;;ﾆﾗﾐSﾉｷﾆW ヮ┌┌WデWｪ; ｷﾐｷﾏWゲデW ﾆﾗS;SWｪ;が KOV-SWｪ; ﾃ; ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮ;ヴデﾐWritega. 

II TEENUSTE OSUTAMINE NING ARENDAMINE  2016  

ひ J@デﾆ;デｷ ｷｪ;ヮ@W┗;ゲWﾉデ デWWﾐ┌ゲデW ﾗゲ┌デ;ﾏｷゲデ ヮゲ┑┑ｴｷﾉｷゲデW Wヴｷ┗;ﾃ;S┌ゲデWｪ; ｷﾐｷﾏWゲデWﾉWき 

ひ KﾗﾗゲデﾜﾜS Sﾗデゲｷ;;ﾉﾆｷﾐSﾉ┌ゲデ┌ゲ;ﾏWデｷｪ;が ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆW ﾗﾏ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲデW ゲﾗデゲｷ;;ﾉﾗゲ;ﾆﾗﾐS;SWｪ;く  

ひ AヴWﾐS;デi juba pakutavaid teenuseid. 

TWｪW┗┌ゲヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ ;ｷデ;ゲ Wﾉﾉ┌ ┗ｷｷ; Pﾛﾉ┗;ﾏ;; PIK ヮW;WWゲﾏ@ヴﾆｷぎ 

Oﾉﾉ; ヮ┌┌WデWｪ; ｷﾐｷﾏWゲデW ┗;ﾉSﾆﾗﾐﾐ;ゲ デWｴデ;┗; デﾜﾜ ﾏ;;ﾆﾗﾐSﾉｷﾆ┌ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜ ﾐｷﾐｪ ﾆﾗﾗヴSｷﾐ;デゲｷﾗﾗﾐｷﾗヴｪ;ﾐｷﾆゲく  

TWｴ; ﾆﾗﾗゲデﾜﾜS EWゲデｷ P┌┌WデWｪ; IﾐｷﾏWゲデW Kﾗﾃ;ｪ; ﾃ; デWｷゲデW WヴｷﾐW┗;デW ヮ┌┌WデWｪ; ｷﾐｷﾏWゲデW ┑ｴWﾐS┌ゲデWｪ;く 

EWゲﾏ@ヴｪｷ ゲ;;┗┌デ;ﾏｷゲWﾆゲ デWｪｷ Pﾛﾉ┗;ﾏ;; PIK ﾆﾗﾗゲデﾜﾜS ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆW ﾗﾏ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲデWｪ;が デﾜﾜデ┌ﾆ;ゲゲ;ｪ; ﾐｷﾐｪ ﾗﾏ;  

デWｪW┗┌ゲWゲ ﾉ@ｴデ┌デ;ﾆゲW EWゲデｷ V;H;ヴｷｷｪｷ Iﾐ┗;ヮﾗﾉｷｷデｷﾆ; ÜﾉSﾆﾗﾐデゲWヮデゲｷﾗﾗﾐｷゲデく 

PヴﾗﾃWﾆデ ﾗﾉｷ ゲWﾗデ┌S ゲﾗデゲｷ;;ﾉ┗;ﾉSﾆﾗﾐﾐ;ｪ; ﾐｷﾐｪ ゲｷｴデヴ┑ｴﾏ;ﾆゲ ﾗﾉｷS Pﾛﾉ┗;ﾏ;;ﾉ デWｪ┌デゲW┗;S ヮ┌┌etega inimeste  

ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷS ﾐｷﾐｪ ﾐWﾐSW ヮWヴWﾉｷｷﾆﾏWSが ゲ;ﾏ┌デｷ ﾏ;;ﾆﾗﾐﾐ;ゲ Wﾉ;┗;S ヮゲ┑┑ｴｷﾉｷゲW Wヴｷ┗;ﾃ;S┌ゲWｪ; ｷﾐｷﾏWゲWS ﾆWゲ ﾗﾐ 

 Sﾗデゲｷ;;ﾉﾆｷﾐSﾉ┌ゲデ┌ゲ;ﾏWデｷ ヮﾗﾗﾉデ ゲ┌┌ﾐ;デ┌S デWWﾐ┌ゲデWﾉW ふｷｪ;ヮ@W┗;Wﾉ┌ デﾗWデ;ﾏｷﾐWが デﾗWデ;デ┌S Wﾉ;ﾏｷﾐWぶく 

Pﾛﾉ┗;ﾏ;; PIK ;ｷデ;H ﾆ; デﾗｷS┌;Hｷｪ; Pﾛﾉ┗;ﾏ;; ┗@ｴWﾆｷﾐSﾉ┌ゲデ;デ┌S ヮWヴWゲｷS ﾃ; ヮ┌┌WデWｪ; ｷﾐｷﾏWゲW ﾉ@Hｷ Pﾛﾉ┗; TﾗｷS┌ヮ;ﾐｪ;が 

 mis on loodud koja poolt. 

Pﾛﾉ┗;ﾏ;; PIK -ｷ WWゲﾏ@ヴﾆｷSWﾆゲ ヲヰヱヶ ﾗﾉｷぎ 

1.     Korraldada Koja liikmesorganisatsiooni juhtidele erinevaid koolitus-ﾃ; ｷﾐaﾗヮ@W┗ｷが ;ﾐSWゲ ゲWWﾉ@Hｷ デW;Sﾏｷゲｷ ﾃ;  

oskusi iゲWゲWｷゲ┗;ゲ Wﾉ┌ゲ デﾗｷﾏWデ┌ﾉWﾆ┌ﾆゲが デﾗWデ;S; ﾐWﾐSW ┗ﾛヴS┗@@ヴゲWデ ﾗゲ;ﾉWﾏｷゲデ ┑ｴｷゲﾆﾗﾐﾐ;ゲく 



2.     Kﾗヴヴ;ﾉS;S; ﾏ;;ﾆﾗﾐﾐ; ヮ┌┌WデWｪ; ｷﾐｷﾏWゲデWﾉW ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲｷが ヴ;ｴ┗┌ゲ┗;ｴWﾉｷゲW ヮ┌┌WデWｪ; ｷﾐｷﾏWゲデW ヮ@W┗; デ@ｴｷゲデ;ﾏｷﾐW 

 ﾃ; ﾏ┌ｷS WヴｷﾐW┗;ｷS ゲﾗデゲｷ;;ﾉ┗;ﾉSﾆﾗﾐS; ヮ┌┌S┌デ;┗;ｷS デWWﾏ;ゲｷS ふ デﾜﾜ┗ﾛｷﾏWヴWformiga seonduv jm.). 

3.     J@デﾆ;デ; Pﾛﾉ┗;ﾏ;; PIK ;ヴWﾐｪ┌ﾆ;┗; WWゲﾏ@ヴﾆｷSW デ@ｷデﾏｷゲデく 

4.     J@デﾆ;デ; ﾆﾗﾗゲデﾜﾜS ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆW ﾗﾏ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲデWｪ;く 

6.     Pﾛﾉ┗; TﾗｷS┌ヮ;ﾐｪ; デﾜﾜ  

Oゲ;ﾉWデｷ SKA ヮｷﾆ;;ﾃ;ﾉｷゲW ﾆ;ｷデゲデ┌S デﾜﾜ ｴ;ﾐﾆWﾉく P;ﾆﾆ┌ﾏｷﾐW ﾗゲ┌デ┌ゲ WS┌ﾆ;ﾆゲ ﾐｷﾐｪ ﾆ┌ﾐｷ ヲヰヱヶく ; ﾉﾛヮ┌ﾐｷ ﾗゲ┌デ;s Pﾛﾉ┗;ﾏ;; 

 PIK ヮｷﾆ;;ﾃ;ﾉｷゲW ﾆ;ｷデゲデ┌S デﾜﾜ デWWﾐ┌ゲデ SKA-le. Teenuse eest tasumine toimus osutatud arvete alusel igakuiselt.  
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Varad   

Käibevarad   

Raha 28 203 17 215

Nõuded ja ettemaksed 5 533 4 921

Kokku käibevarad 33 736 22 136

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 50 675 50 675

Kokku põhivarad 50 675 50 675

Kokku varad 84 411 72 811

Kohustised ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 72 811 67 791

Aruandeaasta tulem 11 600 5 020

Kokku netovara 84 411 72 811

Kokku kohustised ja netovara 84 411 72 811
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015

Tulud   

Annetused ja toetused 150 048 112 439

Muud tulud 33 546 17 680

Kokku tulud 183 594 130 119

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -77 345 -42 718

Tööjõukulud -94 649 -82 381

Kokku kulud -171 994 -125 099

Põhitegevuse tulem 11 600 5 020

Aruandeaasta tulem 11 600 5 020
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 11 600 5 020

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -23 200 -5 830

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
183 594 130 119

Muud rahavood põhitegevusest -171 994 -125 099

Kokku rahavood põhitegevusest 0 4 210

Kokku rahavood 10 988 4 210

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 17 215 13 005

Raha ja raha ekvivalentide muutus 10 988 4 210

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 28 203 17 215
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 67 791 67 791

Korrigeeritud saldo

31.12.2014
67 791 67 791

Aruandeaasta tulem 5 020 5 020

31.12.2015 72 811 72 811

Aruandeaasta tulem 11 600 11 600

31.12.2016 84 411 84 411
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta 01.01.2016 - 31.12.2016

Äriregistri kood 80081797

Aadress Andre küla, Põlva vald, Põlva maakond

Telefon +3725257220

Ettevõtluse vorm mittetulundusühing

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupigamise aastaaruande koostamisel  kasutatud arvestusmeetodid ja

hindamisalused

MTÜ Põlvamaa PIK on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise 

seaduse   17 alusel Eesti hea raamatupidamiserava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on

vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatu-

pidamise Toimkonna juhenditega.

Projektipõhiselt on ülekantud töötasud ja maksud 31.detsember 2016.a.

Kulud on projektipõhised ja projektide kestvus on 1 aasta, sellepärast

on arvestatud ja tasutud maksuametile kohustused seisuga 10.jaanaur 2017.

Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad, maksumusega alates 1300€ ühiku kohta ning kasutusajaga üle ühe aasta. EAS projekti

rahad on arvele võetud põhivarana.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetamismaksumuses, mis koosneb osthinnast

ning vara soetamisega seotud otsestest kuludest: teenustasud, mittetagastatavad

maksud jne. Edasine materiaalse põhivara kajastumine bilansis toimub tema

soetusmaksumuses, millest on mahaarvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Juhul kui bilansipäeval selgub, et vara kaetav väärtus on langenud alla bilansilise jääkmaksumuse, hinnatakse põhivara alla kaetava

väärtuseni, milleks on kõrgem alljärgnevatest:

    kasutusväärtus - vara kasutamisest ja kasutamisjärgsest müügist

   saadaolevate rahavoogude nüüdisväärtus;

    neto-müügihind - turuhind miinus müügiga seotud kulud.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes skeemis  kirjete nimetusi

täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse

printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastud kaudsel meetodil.
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Finantsvarad

Pangakonto jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamis-

kontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega. Sularaha kassas on 

aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassas jäägiga

raamatupidamise andmetel.

Raha

Pangakonto jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamis-

kontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega. Sularaha kassas on 

aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassas jäägiga

raamatupidamise andmetel.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad, maksumusega alates 1300

ühiku kohta ning kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetamismaksumuses, mis koosneb ostuhinnast

ning vara soetamisega seotud otsestest kuludest: teenustasud, mittetagastatuvad

maksud jne. Edasine materiaalse põhivara kajastumine bilansis toimub tema

soetusmaksumuses, millest on mahaarvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalset põhivara amortiseeritakse 

lineaarsel meetodil.

Juhul kui bilansipäeval selgub, et vara kaetav väärtus on langenud alla bilansilise

jääkmaksumuse, hinnatakse põhivara alla kaetava väärtuseni, millesks on kõrgem

alljärgnevatest:

    kasutusväärtus - vara kasutamisest ja kasutamisjärgsest müügist

   saadaolevate rahavoogude nüüdisväärtus;

    neto-müügihind - turuhind miinus müügiga seotud kulud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1300

Tulud

Tulud on arvele võetud eraldi sihtfinatseering ja osutatud teenused.

Kulud

Kulud on kajastatud projektide põhiselt.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Kokku raha 28 203 17 215
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Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 70 643 62 063

Sotsiaalmaksud 23 438 20 318

Kokku tööjõukulud 94 081 82 381

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 5

Lisa 4 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 30 355 27 290




