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Sihtasutus Avatud Lootuse Fond

2018. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
Sihtasutus Avatud Lootuse Fond kanti äriregistrisse 25.04.2018. Mittetulundusühingu eesmärgiks on Eesti rahva elukvaliteedi, igat liiki
sõltuvushaiguste ravi, pere ja teiste väärtuste s.h. kristlike väärtuste edendamine, selleks suunatud igat liiki abistavate tegevuste toetamine ja
läbiviimine, projektide algatamine ja koostöö tegemine organisatsioonide, instantside ning eraisikutega.
•

Aruandeaastal alustati Fondi tegevust kristliku rehabilitatsioonitöö suunal, et aidata sõltuvushaiguse küüsis vaevlevaid inimesi

•

Moodustati erialaliiduna tegutsev Ümarlaud, kuhu kuulub 11 MTÜd, millised pakuvad kristlikku rehabilitatsiooni teenust sõltlastele. Ümarlaud
on võtnud nõukogu otsusega eesmärgiks:
•

Koondada olemasolevad kristlikud rehabilitatsioonikeskused ühtseks erialaliiduks eesmärgiga arendada omavahelist kommunikatsiooni,
toetada üksteist

•

Erialaliiduna koondununa olla arvestatavaks esindus-ja survegrupiks valitsusinstitutsioonidega suhtlemisel

•

Aidata kaasa rehabilitatsioonitöö sisulisele arengule (programmivõimekuse kasv)

•

Aidata kaasa keskuste administratiivse-, juriidilise-ja haldusvõimekusearengule

Aruandeaastal toimus 2 Ümarlaua koosolekut, 3-päevane õppeseminar, lisaks tehti palju otse tööd organisatstioonidega.
Ümarlauda kuuluvad:
BETELI Eesti Tugiühing MTÜ
Halastusmaja MTÜ
Karskusselts Uus Põlvkond MTÜ
Living Israel Kongregatsioon MTÜ
Lootuse Sadam MTÜ
Lootuse Sild MTÜ
Manna MTÜ
Päästearmee Eestis
Samaaria Eesti Misjon MTÜ
Sammud Vabadusse MTÜ
Uus Võimalus MTÜ

• Aruandeaastal töötajaid ei olnud ning juhatuse liikmetele tasu ei makstud
• Aruandeaastal ei tehtud ning järgneval aastal ei planeerita teha arengu- ja uurimistegevuse projektidega seotud väljaminekuid
• Aastaaruande koostamisperioodil ei toimunud olulisi sündmuseid, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis mõjutavad või
võivad mõjutada oluliselt järgmise majandusaasta tulemusi.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

25.04.2018

Lisa nr

Raha

2 755

2 000

2

Kokku käibevarad

2 755

2 000

2 755

2 000

2 000

2 000

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara

755

0

2 755

2 000

2 755

2 000
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Tulemiaruanne
(eurodes)

25.04.2018 31.12.2018

25.04.2018 25.04.2018

Lisa nr

Annetused ja toetused

1 781

0

3

Kokku tulud

1 781

0

Jagatud annetused ja toetused

-400

0

4

Mitmesugused tegevuskulud

-626

0

5

-1 026

0

Põhitegevuse tulem

755

0

Aruandeaasta tulem

755

0

Tulud

Kulud

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

25.04.2018 31.12.2018

25.04.2018 25.04.2018

Põhitegevuse tulem

755

0

Kokku rahavood põhitegevusest

755

0

Laekunud sihtkapital

0

2 000

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0

2 000

755

2 000

Rahavood põhitegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2 000

0

755

2 000

2 755

2 000
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

Asutajate ja liikmete
sissemaksed

2 000

2 000

25.04.2018

2 000

2 000

Aruandeaasta tulem
31.12.2018

2 000

755

755

755

2 755
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutus Avatud Lootuse Fond 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on
kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Sihtasutus Avatud Lootuse Fond kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke (v.a arvelduskrediit) ning kuni
kolmekuulisi tähtajalisi deposiite.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud Euroopa Keskpanga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Valuutas
fikseeritud monetaarsed varad ja kohutused 31. detsembril 2018.a. on ümber hinnatud eurodesse Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel,
mis kehtisid bilansipäeval. Samadel põhimõtetel on ümber hinnatud ka õiglases väärtuses kajastatavad mittemonetaarsed finantsvarad
ja -kohustused. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu või kuluna.

Annetused ja toetused
Jagatavad toetused ja annetused kajastatakse tekkepõhiselt kohustise ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus nende väljamaksmise
kohta. Väljamaksmisel vastav kohustis kustutatakse.
Tulud
Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.
Mittesihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.
Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui:
(a) sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel; ja
(b) sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.
Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses (tasuta saadud vara soetusmaksumuseks on tema
õiglane väärtus)
ja kajastatakse vastavalt juhendile RTJ 5; vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui on järgmised kriteeriumid:
(a) sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel; ja
(b) sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.
Seotud osapooled
Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Sihtasutus Avatud
Lootuse Fond käsitleb seotud osapooltena:
-sihtasutuse juhtkonda,
-sihtasutuse juhtkonna lähisugulasi,
-oma töötajaid.

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi põhitegevuse, investeerimistegevuse ja
finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on
põhitegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud põhitegevuse tulemit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju,
põhitegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.
Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2018

25.04.2018

Arvelduskontol

2 755

2 000

Kokku raha

2 755

2 000

Lisa 3 Annetused ja toetused
(eurodes)

25.04.2018 31.12.2018
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

1 781

Kokku annetused ja toetused

1 781

Rahalised ja mitterahalised annetused
25.04.2018 31.12.2018
Rahaline annetus

1 781

Kokku annetused ja toetused

1 781

Lisa 4 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

25.04.2018 31.12.2018
Jagatud annetused MTÜ-dele

400

Kokku jagatud annetused ja toetused

400

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

25.04.2018 31.12.2018
Mitmesugused bürookulud
Riiklikud ja kohalikud maksud

79
7

Ürituste korralduskulud

540

Kokku mitmesugused tegevuskulud

626
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Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

Sihtasutusel ei ole töötajaid

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei arvestatud majandusaastal tasu ega muid olulisi soodustusi.
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