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Tegevusaruanne
Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE on personalitöö- ja juhtimise valdkonna professionaalide erialaliit.
Meie missiooniks on inimeste juhtimise valdkonna arendamine Eesti organisatsioonides. PARE
strateegiliseks eesmärgiks on: olla personalivaldkonna arvamusliider, mõjutada ühiskonda ja luua trendi
inimeste juhtimises; pakkuda kogemuste, teadmiste saamise ja jagamise võimalust ning keskkonda
personalitöö ja inimeste juhtimisega tegelevatele inimestele. 1992. aastal loodud ühingu tegevus toimub
lisaks Tallinnale Tartus, Pärnumaal, Virumaal ja Järvamaal.

Oleme PARE tegevuse käivitanud edukalt järgmistes tegevusvaldkondades: personalitöö- ja juhtimise
konverentside ja seminaride ning valdkonna arengut toetavate klubide korraldamine, koolitus- ja
arenguprogrammide pakkumine, käsiraamatu kirjastamine, regionaaltegevus väljaspool Tallinna,
rahvusvaheline ning haridusalane koostöö, seadusloome-alane tegevus. PARE üheks oluliseks tegevuseks
on ka personalitöö ja personalijuhtimise kutsete standardite väljatöötamine, arendamine ning kutseeksamite
korraldamine. 2016/17 majandusaastal pöörasime enam tähelepanu PARE teenuste uuendamisele. PARE
uus juhatus analüüsis senist tegevust ning täpsustas PARE tegevuste fookust, milleks on põhimõte, et
PAREt on vaja selleks, et personalitöö tegijad saaksid oma tööd paremini teha.

Ühingu liikmeteks on personalispetsialistid- ja juhid nii avaliku kui ka erasektori organisatsioonidest.
Liikmeskonna moodustavad organisatsioonid ja eraisikust liikmed. 2016-17.a. liitus PAREga 31 uut liiget
ning liikmelisuse lõpetas/lõpetati 42 liikmel (neist 31 eraisikud). Kokku oli PAREs 30.06.17 seisuga liikmeid
319. PARE viib oma tegevust ellu kaasates liikmeid paljude töörühmade tegevusse vabatahtlikkuse alusel.
Kokku osales majandusaasta lõpu seisuga töörühmade tegevuses üle 80 inimese.

2016-17 majandusaasta 12. oktoobril 2016 valisid PARE liikmed uue juhatuse. 8-liikmelisse juhatusse
kandideeris 22 inimest, üldkoosolek valis juhatuse liikmeteks: Evely Gorobinski, Kerstin Jaani, Maria Kütt,
Merje Laasi, Kairi Nodapeara, Aet Purk, Indrek Sarjas, Veiko Valkiainen.

PARE tegevusest 2016-17 majandusaastal tooks esile:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Andsime välja Personalijuhtimise Käsiraamatu III trüki. Kõik peatükid on uuesti kirjutatud ning
kaasaegsed. Käsiraamatu väljaandmiseks kulus ligi aasta ettevalmistuse algusest kuni ilmumiseni 2017
aasta aprilli keskel.
PARE Personalijuhtimise Aastakonverents „Päev pärast homset“ oli ühtlasi 25. juubelikonverents, tõi saali
üle 300 osaleja.
Juhatus analüüsis PARE poolt pakutavaid teenuseid liikmetele ning värskendas võrgustiku ning üksteiselt
õppimise vorme kaasamislaborite algatamisega. 2017-18 hooajaks valmistati ette koovisioonigruppide
läbiviimine.
Uus koolitusvorm Parimate Praktikate Päeva näol annab osalejatele võimaluse saada väga praktilist ja
mitme organisatsiooni kogemusest tulenevat teavet. Esimene parimate praktikate päev andis osalejatele
võimaluse eelarve koostamisel uut teada saada.
Koolitustegevuses vaadati üle baaskoolituse toode ning kaasajastati ning lepiti kokku järgmise hooaja
koolitusteemad. 2016-17 hooajal toimus kaks baaskoolituse rühma ning mitmeid lühikoolitusi.
Kutseeksamid toimusid 2 korral, sh kevadel 2017 oli PARE Tallinna Majanduskooli personalitöö õpingute
lõpetajate kutseeksamite korraldaja. Selleks laiendati kutseeksamite hindajate võrgustikku, tehti palju
sisulist tööd hindamisjuhendiga ning hindajate ettevalmistusega.

PARE on tugevdanud koostööd Eesti Tööandjate Keskliiduga, kellega koos osaletakse Parima Juhi
valimises, seaduseloomes jne projektides. Koos osalesime töövõimereformi tööandjatele selgitamise ja
paremate praktikate jagamise hankes „Tööandjate võrgustik vähenenud töövõimega töötajate kaasamiseks“,
mille ka võitsime ning alustasime vastavate tegevustega.
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PARE Personalijuhtimise Aastakonverents.
Konverents „Päev pärast homset“ toimus 20.-21.04.2017. PARE XXV Personalijuhtimise Konverentsil,
juubelikonverentsil, otsustasime vaadata mitte tagasi olnud aegadesse, vaid pöörata pilgud järgmisele 25-le
aastale. Veerandsajand uut riiki ja uut majandust kinnitavad: kriitilisel hetkel tehtud otsustest sõltub järgmiste
aastakümnete käekäik. Tänaseks oleme taas suurte valikute ees - töö, inimesed ja maailm muutuvad
kiiremini, kui meie kohaneme. Üha vähem on organisatsioonidel õppida minevikust, üha enam tuleb käigu
pealt avastada ja juurde õppida uusi oskusi. Määramatus on uus norm ja kindel on vaid see, et miski pole
kindel. Konverentsil arutasime kuidas teha täna õiged valikud, et olla konkurentsivõimeline ka järgmise
veerandsajandi, kuidas leida võimekad inimesed tundmatuses liikumiseks, kuidas luua käigupealt
kohanemisvõimelised organisatsioonid.
Konverentsi laval astusid teiste seas üles Linnar Viik, Aivar Haller, Erica Javellana ja Julian Birkinshaw.
Personalitöö kutse.
Jätkuvalt toetame personalijuhtimise professionaalsust ja kvaliteeti kutsestandardi järjepideva täiustamise
ning rakendamise kaudu.
2016-17 majandusaastal väljastati 39 kutsetunnistust, sh 7 taastaotlejale. 39 kutsetunnistuse saajast 1 oli
personalijuhtimise kõrgemal VIII tasemel, 1 oli tasemele VII, 4 tasemele VI ning ülejäänud tasemele V, sh 22
Tallinna Majanduskooli personalitöö eriala lõpetajat. Taotlejaid oli kokku 45, 6 inimesele kutset ei omistatud.

Erialane arendamine – koolitused.
Kutsestandardiga on vastavuses PARE pika-ajaline koolitusprogramm „Personalitöö baaskoolitus“, mida
korraldame juba aastast 1992. 2016-17 hooajal sai programm sisuliselt üle vaadatud ning muudetud
praktilisemaks, mis võimaldab parema ettevalmistuse tööle asumiseks. Koolituse tervikprogrammi lõpetas 2
läbiviidud koolitusprogrammi jooksul 48 inimesest.
Toimus 9 lühikoolitust, milles osales kokku 158 inimest. Hooajal viisime läbi personalitööd tegevatele
inimestele mõeldus inglise keele koolituse, kus oli oluline osa eralastel terminitel, samuti toimus vene keele
koolitus. Uue vormina tõime sisse Parimate Praktikate Päeva, kus peamine on õppida üksteiselt, kuulata
parimaid praktikaid ning saada innustust kolleegide tööst. Koostöös Töötukassaga viisime läbi koolituste
sarja töövõimereformi teemadel, mõistmaks, mida see reform tööandjale tähendab ning mida erinevate
erivajadustega inimeste värbamisel oleks hea teada.

Konkursid.
Personalitöötaja, -spetsialisti ja –juhi kutsestandard on olnud üks koostöö koht ka eriala õpetavate
kõrgkoolidega. Oleme veendunud, et personalijuhtimise valdkonna erialaliidu ülesandeks on kujundada
tööturu nõudmistele vastavad õppekavad, edendada akadeemilise maailma ja praktikute vahelist koostööd
ning anda sisuline panus kompetentse järelkasvu väljaõppeks. Viisime ellu magistrantidele suunatud
konkursi Parim Potentsiaal Personalijuhtimises. Konkursile laekus 11 akadeemilist lõputööd.
Võidutöö: Marie Evart "Turunsuskeskne lähenemine värbamisele ja tööandja soovitamisega seotud
tegurid.", juhendaja Milvi Tepp (TTÜ)
Finalist: Liina Hindremäe "Tööandja atraktiivsus ja tööandja brändi kuvand tööjõuturule sisenenevate
tudengite hulgas AS SEB näitel.", juhendaja Maris Zernand-Vilson (TTÜ)
Finalist Liisa Jõgi "Eesti naistippjuhtide karjääriteede kujunemine ja kogemused juhirollis.", juhendajad Triin
Roosalu ja Liina Randmann (TTÜ)

Parimate personalijuhtimise alaste praktikate jagamiseks mõeldud konkursil Parim Personaliprojekt osales
10 projekti.
I koht Maksu- ja Tolliamet „Euroopa Liidu eesistumismeeskonna loomine ja arendamine“
Projektijuht Gerli Jõgi. Finalistid Tallinna Vesi AS „Süsteemne lähenemine AS Tallinna Vesi järelkasvuga
seotud tegevustele.“, projektijuhid Hels-Maarja Mikkal ja Krista Palder ja R-Kiosk Estonia AS „R-Akadeemia
– arenguprogramm edukale frantsiisivõtjale“ Projektijuht Piret Aess.
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Inimeste väärtuspõhisele ja targale juhtimisele enama tähelepanu juhtimiseks jätkas 2014 aastal PARE
poolt algatatud konkursiga Parim Juht. 2017 aasta Parima Juhi konkurss teostati koostöös ajalehega
Äripäev, Postimees ja TKL-iga. Parima juhi tiitli pälvis Bo Hendricsson ABBst.

Klubid.
Põhitegevusena jätkas PARE tunnustatud klubiürituste korraldamist. 2016/17 hooajal osales 33 klubis üle
700 PARE liikme ja külalise. Klubisid toimus üle Eesti: 17 klubi Tallinnas, 5 Tartus, 4 Pärnus, 3 Virumaal ja 4
Järvamaal. Toimus 2 kaasamislaborit ja 1 koovisioon eesmärgiga testida uut vormi ning vaadata, kuidas
nendega vastuvõtt liikmete poolt otsustamaks, kas uuel hooajal nendega edasi minna. Kuna vastuvõtt oli
väga positiivne, jätkub mõlema vormi arendamine sügishooajal.

Jätkus tihe koostöö juhtimisajakirjaga Director ning Personali Praktik, kus ilmuvad regulaarselt
personalijuhtimise valdkonna artiklid.
Liikmetele ja avalikkusele suunatud kommunikatsioon toimub erinevate kanalite kaudu. Siseveebi PareNet
kasutab kokku ligi 780 valdkonna professionaali. Regulaarselt ilmub elektrooniline Kuukiri, mis ilmub iga kuu
viimasel neljapäeval (va juuli). Lisaks liikmetele suunatud kanalitele pakume mitte-liikmetele võimalust
e-maililisti vahendusel olla kursis ühingu ja valdkonna uudistega. PARE regulaarset e-uudist saab täna ligi
2500 kontakti ning Facebook lehel ligi 1900 isiku.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

30.06.2017

30.06.2016

Lisa nr

267 294

236 426

2

13 126

3 300

3

280 420

239 726

2,3

Materiaalsed põhivarad

1 159

943

5

Kokku põhivarad

1 159

943

5

281 579

240 669

5

Võlad ja ettemaksed

64 152

59 050

6,7

Kokku lühiajalised kohustised

64 152

59 050

6,7

64 152

59 050

6,7

181 619

155 949

35 808

25 670

217 427

181 619

281 579

240 669

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

01.07.2016 30.06.2017

01.07.2015 30.06.2016

Lisa nr

76 189

70 834

8

0

1 892

9

204 045

156 819

10

4 176

3 144

11

284 410

232 689

-104 457

-70 331

12

-23 768

-22 096

13

-118 566

-113 304

14

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-575

-238

5

Muud kulud

-971

-836

15

-248 337

-206 805

36 073

25 884

24

35

-289

-249

35 808

25 670

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

16
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

01.07.2016 30.06.2017

01.07.2015 30.06.2016

Lisa nr

36 073

25 884

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

575

238

5

Kokku korrigeerimised

575

238

5

-9 826

44

3

5 102

3 129

6,7

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid

24

35

-289

-249

31 659

29 081

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

-791

-1 131

5

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-791

-1 131

5

30 868

27 950

236 426

208 477

30 868

27 950

0

-1

267 294

236 426

Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
30.06.2015

155 949

155 949

Korrigeeritud saldo
30.06.2015

155 949

155 949

Aruandeaasta tulem

25 670

25 670

30.06.2016

181 619

181 619

Korrigeeritud saldo
30.06.2016

181 619

181 619

Aruandeaasta tulem

35 808

35 808

217 427

217 427

30.06.2017
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Personalitöö Arendamise Ühingu majandusaastaaruanne on esitatud perioodi 01.07.2016 - 30.06.2017 kohta.Aruanne on
koostatud eurodes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.
Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti
Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi
Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa
Keskpanga valuutakursid.
Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 30.06.2017 on ümberhinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa
Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete
hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 320 eurot ja kasuliku tööeaga üle
ühe aasta. Muu vara kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% kuludesse.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm
määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

320

Annetused ja toetused
Tulu kajastame selles perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks toetus on mõeldud.
Sihtfinantseeringute summad kajastame siis kui on projekti aruande põhiselt kindel teadmine, et selline summa on laekumas või juba laekunud.
Tulud
Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga
seotud kulu on usaldusväärselt määratav.
Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.
Liikmemaksud on kajastatud tulude - kulude aruandes tekkepõhiselt.
Liikmemaksu arved väljastatakse jaanuaris kogu eeloleva aasta eest. Bilansipäeval kajastame tuludes liikmemaksu osa kuni 30.06. ja
teise poolaasta osa on bilansis näha tulevaste perioodide tuludes.

Maksustamine
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MTÜ Eesti Personalitöö Arendamise Ühing on käibemaksu kohustuslane alates 24.01.2012.a. ja kasutab käibemaksu mahaarvamiseks
segameetodit.
Segameetodi (s.o otsearvestuse ja proportsionaalse arvestuse kombinatsioon) puhul arvatakse arvestatud käibemaksust maha
maksustatava käibe tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaks.
Maksuvaba käibe tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu arvestatud käibemaksust maha ei arvata.
Nii maksustatava kui ka maksuvaba käibe tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaks arvatakse maha
vastavalt maksustatava käibe ja kogu käibe suhtele proportsionaalse mahaarvamise meetodit rakendades. 2016/2017 aastal oli see 70%.
Jätkame sama proportsiooni kasutamist.

Seotud osapooled
Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid juhatuse liikmetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Arvelduskonto
Sularaha kassas
Kokku raha

30.06.2017

30.06.2016

267 294

236 426

0

0

267 294

236 426

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

30.06.2017

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul

13 081

13 081

3

13 081

13 081

3

45

45

3

45

45

3

13 126

13 126

3

30.06.2016

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa
nr

12 kuu jooksul

Lisa
nr

3 120

3 120

3

3 120

3 120

3

180

180

3

180

180

3

3 300

3 300

3
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

30.06.2017

30.06.2016

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Käibemaks

1 327

180

Üksikisiku tulumaks

2 130

2 348

Sotsiaalmaks

4 030

4 469

Kohustuslik kogumispension

192

229

Töötuskindlustusmaksed

288

325

7 967

7 551

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Masinad ja
seadmed

30.06.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu
Muud muutused

4 596

4 596

4 596

-4 547

-4 547

-4 547

49

49

49

1 131

1 131

1 131

-238

-238

-238

1

1

1

5 728

5 728

5 728

30.06.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

-4 785

-4 785

-4 785

Jääkmaksumus

943

943

943

Ostud ja parendused

791

791

791

-575

-575

-575

6 519

6 519

6 519

-5 360

-5 360

-5 360

1 159

1 159

1 159

Amortisatsioonikulu

30.06.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

30.06.2017

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

1 216

1 216

Võlad töövõtjatele

7 976

7 976

7

Maksuvõlad

7 967

7 967

4

37 513

37 513

9 480

9 480

64 152

64 152

Liikmemaksude ettemaksed
konverentsi ettemaksed
Kokku võlad ja ettemaksed

30.06.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

712

712

Võlad töövõtjatele

6 655

6 655

7

Maksuvõlad

7 551

7 551

4

26

26

Muud saadud ettemaksed

26

26

Liikmemaksude ettemaksed

37 000

37 000

7 106

7 106

59 050

59 050

Saadud ettemaksed

Koolituste ja konverentsi ettemaksed
Kokku võlad ja ettemaksed

Kuna aruandeperiood on 01.07.2016 - 30.06.2017, ja liikmemaksu arved väljastame aasta alguses täisaasta kohta, siis bilansipäeva
seisuga 30.06.2017 on teise poolaasta liikmemaksu tulud summas 37513 eurot kajastatud ettemaksuna tulevaste perioodide eest.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

30.06.2017

30.06.2016

Töötasude kohustis

4 689

4 788

Puhkusetasude kohustis

3 287

1 868

Kokku võlad töövõtjatele

7 976

6 656

01.07.2016 30.06.2017

01.07.2015 30.06.2016

76 189

70 834

76 189

70 834

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud
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Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

01.07.2016 30.06.2017

01.07.2015 30.06.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

0

1 892

Kokku annetused ja toetused

0

1 892

0

1 892

01.07.2016 30.06.2017

01.07.2015 30.06.2016

Rahaline annetus

0

1 892

Kokku annetused ja toetused

0

1 892

01.07.2016 30.06.2017

01.07.2015 30.06.2016

Põhitegevusega seotud tulud

204 045

156 819

Kokku tulu ettevõtlusest

204 045

156 819

sh eraldis riigieelarvest

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

MTÜ Pare tulu ettevõtlusest moodustab:
konverentsi-, käsiraamatu-, baaskoolituse-, regionaaltegevuse-, jne.tuludest ehk põhitegevusest va. liikmemaksud ja sihtfinantseeringud.

Lisa 11 Muud tulud
(eurodes)

01.07.2016 30.06.2017

01.07.2015 30.06.2016

Muud

4 176

3 144

Kokku muud tulud

4 176

3 144

Alates 2013.a. kajastame põhitegevuse tulusid kui tulu ettevõtlusest Lisas 9.
Reklaam ei ole põhitegevus ja kajastame muudes tuludes Lisas 10.
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Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

01.07.2016 30.06.2017

01.07.2015 30.06.2016

81 734

60 060

0

30

13 777

10 241

8 946

0

104 457

70 331

Valdkondade kulud
Archimedes SA projekti kulud
Koolituskulud
Autori- ja litsentsitasud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

MTÜ Pare Valdkondade kulude summa moodustab konverentsi-, kutsestandardi-, klubide-, turundus- jms. põhikirjaliste tegevuste kuludest.

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

01.07.2016 30.06.2017

01.07.2015 30.06.2016

Üür ja rent

6 719

6 719

Mitmesugused bürookulud

3 350

2 835

Koolituskulud

338

160

Sidekulud

913

826

Pareneti kulud

1 444

890

Liikmemaksu kulud

1 150

1 150

Raamatupidamine ja auditeerimine

5 759

5 808

60

437

1 442

1 177

730

330

1 863

1 764

23 768

22 096

01.07.2016 30.06.2017

01.07.2015 30.06.2016

Palgakulu

87 953

84 659

Sotsiaalmaksud

29 160

28 645

1 453

0

118 566

113 304

4

4

Muud valitsemise kulud
Transpodikulud
Väikevahendite kulud
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

Litsentsitasud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 15 Muud kulud
(eurodes)

01.07.2016 30.06.2017

01.07.2015 30.06.2016

Kahjum valuutakursi muutustest

462

138

Muud

509

698

Kokku muud kulud

971

836

Muud kulud moodustuvad aruandeperioodil tehtud üksikutest harva ettetulevatest tehingutest.

Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

01.07.2016 30.06.2017

01.07.2015 30.06.2016

Muud finantstulud-ja kulud

-289

-249

Kokku muud finantstulud ja -kulud

-289

-249

30.06.2017

30.06.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv

125

129

Juriidilisest isikust liikmete arv

194

185

01.07.2016 30.06.2017

01.07.2015 30.06.2016

1 726

3 320

Lisa 17 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

Ühingu liikmeteks on personalispetsialistid- ja juhid nii avaliku kui ka erasektori organisatsioonidest. Liikmeskonna moodustavad
organisatsioonid ja eraisikust liikmed.
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud summa on käsunduslepingute alusel tehtud tööde palgafond.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.09.2017
Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE (registrikood: 80059881) 01.07.2016 - 30.06.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

INDREK SARJAS

Juhatuse liige

15.09.2017

VEIKO VALKIAINEN

Juhatuse liige

15.09.2017

KAIRI NODAPERA

Juhatuse liige

15.09.2017

EVELY GOROBINSKI

Juhatuse liige

17.09.2017

KERSTIN JAANI

Juhatuse liige

18.09.2017

MERJE LAASI

Juhatuse liige

18.09.2017

MARIA KÜTT

Juhatuse liige

21.09.2017

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE juhtkonna üldkoosolekule.
Arvamus
Oleme auditeerinud Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE (ühing) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 30.06.2017 ning tulemiaruannet,
rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ühingu finantsseisundit seisuga 30.06.2017 ning sellel kuupäeval lõppenud
aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas
„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ühingust sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti)
(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme
hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori
aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb
raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Juhtkonna kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond
peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ühingu suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse
jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse
lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja
anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel
see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid
peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel
teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka
järgmist:
- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid
vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise
mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist
või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks
ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb
olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ühingu suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et
eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui
avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased
sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ühingu suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab
aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

/digitaalselt allkirjastatud/
Rein Volt
Vandeaudiitori number 72
Tawest Audiitorteenused OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 119
Haaviku põik 7, Tallinn, Harju maakond, 12113
28.09.2017

Audiitorite digitaalallkirjad
Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE (registrikood: 80059881) 01.07.2016 - 30.06.2017 majandusaasta aruandele lisatud audiitori
aruande on digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

REIN VOLT

Vandeaudiitor

28.09.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muude kutseorganisatsioonide tegevus

94129

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6116410

E-posti aadress

pare@pare.ee

Veebilehe aadress

www.pare.ee

