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Tegevusaruanne
Põlvamaa PIK jätkas 2018 aastal koja arendustegevust ja liikmesorganisatsioonide töö toetamist ning teenuste osutamist psüühilise
erivajadusega inimestele. Viidi läbi infopäevi, koolitusi, ühisüritusi liikmesorganisatsiooni juhtidele, puuetega inimestele; toimis koostöö
kohalike omavalitsustega, osutati erihoolekandeteenuseid psüühilise erivajadusega inimestele (2 teenust). Jätkus koja
liikmesorganisatsioonide tegevus (12 liikmesorganisatsiooni).

I ARENDUSTEGEVUSED 2018 AASTA

• Koja juhatuse ja lepinguliste töötajate igapäevane töö Koja prioriteetide ja tegevusplaani täitmiseks;
• Koja istungite ettevalmistamine ja läbiviimine;
• Koja allorganisatsioonide juhtidele koolituste/infopäevade korraldamine;
• Teenuste arendamine ja pakkumine klientidele;
• Põlvamaa puuetega inimestele koolituste korraldamine
• Puuetega inimestele võrdsete võimaluste standardreeglite täitmise jälgimine;
• Koostöö tihendamine teiste Eesti maakondlike puuetega inimeste kodadega, KOV-dega ja koostööpattneritega.

II TEENUSTE OSUTAMINE NING ARENDAMINE 2018

• Jätkati igapäevaselt teenuste osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele;
• Koostööd Sotsiaalkindlustusametiga, kohalike omavalitsuste sotsiaalosakondadega.
• Arendati juba pakutavaid teenuseid.

Sihtrühmaks on Põlvamaal tegutsevad puuetega inimeste organisatsioonid ning nende pereliikmed, samuti maakonnas elavad psüühilise
erivajadusega inimesed kes on Sotsiaalkindlustusameti poolt suunatud teenustele (igapäevaelu toetamine, toetatud elamine). Põlvamaa
PIK aitab ka toiduabiga Põlvamaa vähekindlustatud peresid ja puuetega inimese läbi Põlva Toidupanga, mis on loodud koja poolt.
Põlvamaa PIK -i eesmärkideks 2018 olid:
1. Korraldada Koja liikmesorganisatsiooni juhtidele erinevaid koolitus-ja infopäevi, andes seeläbi teadmisi ja oskusi iseseisvas elus
toimetulekuks, toetada nende võrdväärset osalemist ühiskonnas. 5 üritust, 60 inimest.
2. Korraldada maakonna puuetega inimestele koolitusi, rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine ja muid erinevaid
sotsiaalvaldkonda puudutavaid teemasid ( töövõimereformiga seonduv jm.). 8 üritust, 300 inimest
3.

Jätkati Põlvamaa PIK arengukava eesmärkide täitmist.

4.

Jätkati koostööd kohalike omavalitsustega.

5. Jätkati psüühilise erivajadusega inimestele igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenuse osutamist ja teenuste arendamist 51/51
inimest
6.

Põlva Toidupanga töö

7.

Osutati pikaajalise kaitstud töö teenust (SKA hange) 10/10 inimest

8.

Osutati lühiajalise kaitstud töö teenust (Töötukassa hange) 4/4 inimest
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Lisandus tugiisiku teenuse osutamine Põlvamaa raske ja sügava puudega lastele koostöös Otepää Rehabilitatsioonikeskusega. 2018. a.
osutati tugiisiku teenust kokku 12 lapsele.
Toimus koostöö Tartu vangla kriminaalhooldusosakonnaga. Võimaldame kriminaalhoolduse all olevatel isikutel teha ühiskondlikult kasulikku
tööd. 2018. a tegi ÜKT-d 3 isikut.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Raha

39 526

58 354

Kokku käibevarad

39 526

58 354

Materiaalsed põhivarad

50 675

50 675

Kokku põhivarad

50 675

50 675

90 201

109 029

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

97 134

84 411

Aruandeaasta tulem

-6 933

24 618

Kokku netovara

90 201

109 029

90 201

109 029

Varad
Käibevarad

Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Annetused ja toetused

2 000

0

Tulu ettevõtlusest

1 405

0

Muud tulud

270 992

0

Kokku tulud

274 397

247 640

Mitmesugused tegevuskulud

-102 309

-74 894

Tööjõukulud

-179 021

-137 699

Muud kulud

0

-10 429

-281 330

-223 022

Põhitegevuse tulem

-6 933

24 618

Aruandeaasta tulem

-6 933

24 618

Tulud

Kulud

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

Põhitegevuse tulem

-6 933

24 618

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-4 962

-29 514

274 397

247 640

-281 330

-212 593

-18 828

30 151

-18 828

30 151

Rahavood põhitegevusest

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

58 354

28 203

-18 828

30 151

39 526

58 354
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016

84 411

84 411

Aruandeaasta tulem

24 618

24 618

109 029

109 029

-6 933

-6 933

-11 895

-11 895

90 201

90 201

31.12.2017
Aruandeaasta tulem
Muud muutused
netovaras
31.12.2018
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MAJANDUSAASTA ARUANNE
Majandusaasta 01.01.2018 - 31.12.2018

Äriregistri kood 80081797
Aadress Kooli, 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 2018.a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise
seaduse 17 alusel Eesti hea raamatupidamiserava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on
vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
Projektipõhiselt on ülekantud töötasud ja maksud 31.detsember 2018.a.
Kulud on projektipõhised ja projektide kestvus on 1 aasta, sellepärast
on arvestatud ja tasutud maksuametile kohustused seisuga 10.jaanuar 2018.
Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad, maksumusega alates 1300€ ühiku kohta ning kasutusajaga üle ühe aasta.
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.

Finantsvarad
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Pangakonto jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.

Raha
Pangakonto jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.
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)

Kokku raha

31.12.2018

31.12.2017

39 526

58 354

2018

2017

137 076

102 914

41 945

36 431

179 021

139 345
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Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2018

31.12.2017

12

12

2018

2017

40 569

38 053

Juriidilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud sisaldavad töötasusid.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2019
Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda (registrikood: 80081797) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

RAINE LAHTVEE

Juhatuse liige

28.06.2019

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

polvapik@gmail.com

