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Tegevusaruanne
MTÜ Läänemaa Abikassa asutati 23-ndal juulil 2009. Äriregistri kanne teostati 27.07.2009.
Asutamislepingule kirjutasid alla kaheksa inimest – Ahti Olesk, Andreas Rahuvarm, Arnold
Juhans, Kaja Kaus, Kersti Lõhmus, Merike Nuudi, Neeme Suur ja Tiit Salumäe.
MTÜ Läänemaa abikassa eesmärgiks on abistada majanduslikesse raskustesse sattunud
üksikisikuid ja perekondi puuduse või kitsikuse korral, samuti toetada isikuid või perekondi
nende enesetäiendamisel isikliku või perekondliku toimetuleku tõstmiseks.
Läänemaa Abikassa tulud kogutakse eelkõige annetustest ja liikmemaksudest.
Läänemaa Abikassa juhtimisorganiteks on üldkoosolek, nõukogu, juhatus. Nõukogu on
juhatuse juurde moodustatud nõuandev organ, mille põhiliseks eesmärgiks on abikassa poolt
antavate toetuste otsustamine, samuti aga olulisteks majandustehinguteks nõusoleku andmine
ja ettepanekute tegemine abikassa tegevuse tõhustamiseks.
Abikassal puuduvad palgalised töötajad. Igapäevaselt tegutsevad juhatus – Merike Nuudi,
Neeme Suur, Andreas Rahuvarm ja raamatupidaja Kaja Kaus. Läänemaa Abikassa
nõukogusse kuuluvad Tiit Salumäe, Aidi Vallik, Neeme Suur, Andreas Rahuvarm, Merike
Nuudi, Liivi Moore, Natalja Jampolskaja, Malle Rebane, Maie Klis, Maie Kram.
2012 aastal toimus kaks üldkoosolekut, üheksa nõukogu koosolekut ja kuusteist juhatuse
koosolekut. Võrreldes eelmise aastaga peeti kaks nõukogu koosolekut ja üks juhatuse
koosolek rohkem. Tihedam koosolekute arv tulenes vajadusest operatiivsemalt menetleda
laekunud avaldusi.
Abikassa teeb tihedat koostööd omavalitsuste sotsiaaltöötajatega ja nõustajatega erinevatest
nõustamisorganisatsioonidest. Kõige tihedam koostöö on võlanõustaja Sirje Rehkaltiga.
2012 aasta oli abikassa kolmas tööaasta. Abikassal on 11 liiget. Aasta jooksul abikassa
liikmete arv ei muutunud. Abikassal oli 2012 aastal lisaks liikmetele 18 annetajat, kellest 12
on püsiannetajad . Abikassa menetles aasta jooksul 12 avaldust, eraldati 11 toetust (üks
rohkem, kui 2011 aastal), summas 4718.69 eurot, mis on 1971.08 eurot rohkem, kui 2011
aastal. Toetuse saanud peredest kuus elas Haapsalus, kaks Ridala vallas, üks Taebla vallas,
üks Nõva vallas ja üks Lihula vallas. Toetust saanud peredest oli kahel perel neli last,
ülejäänud olid kas kahe või ühe lapsega pered. Toetuse menetlemine peatati ühel korral
Abikassa rahalist tuge mitte nõudva lahenduse leidmise tõttu. Kõige sagedamini kaeti toetuse
summaga eluasemekulusid, teine suurem kuluartikkel on laste ülalpidamisega seotud kulud,
nagu õpilaskodu üür, laste rõivad – jalatsid ja muud kooliga seotud kulud.
2011 aastal oli Abikassal vaid üks annetuskast Rannarootsi keskuses. 2012 aasta jooksul seati
üles annetuskastid ka teistesse Haapsalu kauplustesse - kokku viis annetuskasti.
Majandustegevus

Läänemaa Abikassa põhilised tulud 2012 aastal laekusid annetustest ja liikmemaksudest.
Abikassale laekus 3121.30 eurot, mis on 207 eurot rohkem, kui 2011 aastal. Abikassa
annetuskastidesse laekus 688.13 eurot , mis on 459.75 eurot rohkem, kui 2011 aastal.
Abikassa menetles aasta jooksul 12 avaldust, eraldati 11 toetust, summas 4454.44
eurot.
Majanduskuludeks kulus 395.03 eurot, millest enamus (298.32) kulus korjanduskastide
soetamiseks.
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Tulevikusuunad:

Läänemaa Abikassa planeerib 2013 aastal laiendada toetajate ja liikmete arvu, jätkata
ühekordsete annetuste taotlemise juriidilistelt isikutelt ja tõhustada koostööd teiste
abiorganisatsioonidega. Tähelepanu pööratakse abikassa kodulehekülje võimaluste
kasutamisele, tegevuse tutvustamisele ja inimeste teadlikkuse tõstmisele erinevatest ohtudest
toimetulekuraskustega võitlemisel.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Juhatuse esimehe deklaratsioon
Läänemaa Abikassa juhatuse esimees deklareerib oma vastutust raamatupidamise
aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises ,et:
-

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ja –
meetodid on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;

-

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Läänemaa Abikassa
finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

-

kõik teadaolevad olulised asjaolud , mis on selgunud aruande valmimise
kuupäevani , on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja
kajastatud;

-

Läänemaa Abikassa on jätkuvalt tegutsev.

Neeme Suur

juhatuse esimees

…………
Kuupäev
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BILANSS
AKTIVA

31.12.2012

31.12.2011

1958,41
1958,41

3685,67
3685,67

1958,41
1958,41

3685,67
3685,67

31.12.2012

31.12.2011

Liikmemaksud
Annetused ja toetused

575,15
2546,15

713,95
2199,59

Tulud kokku

3121,30

2913,54

Jagatud toetused
Mitmesugused tegevuskulud

-4454,44
-395,03

-2747,61
-651,16

Kulud kokku

-4849,47

-3398,77

Kokku põhitegevuse tulem

-1728,17

-485,23

0,91

3,62

-1727,26

-481,61

Käibevara
Raha
AKTIVA KOKKU
PASSIVA
NETOVARA
Sihtkapital
PASSIVA KOKKU

TULUDE - KULUDE ARUANNE
TULUD

KULUD

Finantstulud
Aruandeaasta tulem
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RAHAVOO ARUANNE

Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Väljamaksed toetusteks
Laekunud intressid
Muud rahavood põhitegevusest

2012
575,15
2546,15
-4454,44
0,91
-395,03

2011
713,95
2199,59
-2747,61
3,62
-651,16

RAHAVOOD KOKKU

-1727,26

-481,61

Raha perioodi alguses
Raha muutus
Raha perioodi lõpus

3685,67
-1727,26
1958,41

4167,28
-481,61
3685,67

31.12.2012
-1727,26
3685,67
1958,41

31.12.2011
-481,61
4 167,28
3 685,67

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE

Aruandeaasta tulem
Sihtkapital
KOKKU NETOVARA
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Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise arvestusmeetodid ja
hindamise alused
Üldpõhimõtted
Läänemaa Abikassa raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi
hea raamatupidamistavaga . Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti
Vabariigi raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna
poolt väljaantud juhendid.
Läänemaa Abikassa raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatakse raamatupidamise
seaduses kehtestatud bilansiskeemi, tulemiaruanne on koostatud kasumiaruande skeemi nr.2
põhjal, mille kirjete struktuuri on muudetud lähtudes Läänemaa Abikassa tegevuse eripärast.
Majandususaasta alguseks loetakse kuupäev 01.01.2012 ja lõpuks 31.12.2012.
Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.
Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibil nende tekkimise momendil
tegelikus väärtuses.
Raha
Rahana kajastatakse pangakonto seisu. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid
otsemeetodil.
Tulude ja kulude arvestus
Läänemaa Abikassa tulud ja kulud kajastatakse tekkepõhise arvestuspõhimõtte alusel.
Annetused ja toetused
Läänemaa Abikassa põhikirjaline tegevuse eesmärk on abistada majanduslikesse raskustesse
sattunud üksikisikuid ja perekondi puuduse või kitsikuse korral, samuti toetada isikuid või
perekondi nende enesetäiendamisel isikliku või perekondliku toimetuleku tõstmiseks
Tegevuse eesmärgi saavutamiseks kogutakse liikmetelt liikmemaksu ning samuti ühekordseid
annetusi ja toetusi.
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LISA 2 Raha

Arvelduskontod
Kokku raha

31.12.2012
1958,41
1958,41

31.12.2011
3685,67
3685,67

31.12.2012

31.12.2011

575,15
575,15

713,95
713,95

31.12.2012
2546,15
2546,15

31.12.2011
2199,59
2199,59

31.12.2012
-4454,44
-4454,44

31.12.2011
-2747,61
-2747,61

31.12.2012
-390,47
-4,56
-395,03

31.12.2011
-644,56
-6,60
-651,16

31.12.2012

31.12.2011

11

11

LISA 3 Liikmetelt saadud tasud

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
KOKKU

LISA 4 Annetused ja toetused

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused
KOKKU

LISA 5 Jagatud annetused ja toetused

Füüsilisele isikule antud toetus
KOKKU

LISA 6 Mitmesugused tegevuskulud

Kantselei- ja majanduskulud
Panga teenustasud
KOKKU

LISA 7 Seotud osapooled

Füüsilisest isikust liikmete arv aasta lõpu
seisuga
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Juhataja ja juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

Läänemaa Abikassa juhatuse esimees on koostanud 2012 aasta majandusaasta aruande.
Majandusaasta aruanne, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aruandest on
Läänemaa Abikassa üldkoosolekul 30.05.2013 läbi vaadatud ja heaks kiidetud.

Kuupäev

Allkiri

Juhatuse esimees

Neeme Suur

………….

…………..

Juhatuse liikmed

Merike Nuudi

………….

…………..

Andreas Rahuvarm

………….

…………..
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