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Tegevusaruanne
SA Avatud Lootuse Fondi (edaspidi Fond) 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.
Fondi Ümarlauas tegutseb 11 organisatsiooni, Eestis tegutseb lisaks veel 2 kristlikku
organisatstooni, kes teevad head tööd, kuid pole liitunud meie osadusringiga.
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
Kui 2018. aastal võisime tõdeda, et pooled keskustest (Ümarlaua liikmed) võtsid Fondi tööst
aktiivselt osa ja pooled vaatasid kõrvalt, siis 2019. aastal kasvas lojaalsus koostööle ja
valdkonna arengule Ümarlaua liikmete hulgas 100%-le. Samuti kasvas oluliselt teadmine
ühiskonnas, et kristlikud keskused aitavad sõltlasi. Abi vajatakse, seda küsitakse ning lootuse
sõnum levib.
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.
2019. aastal iseloomustasid Fondi tegevust järgmised sündmused ja tegevused:
1. Koostööpõhimõtete kinnitamine
Aasta esimesel koosolekul kinnitasime omavahelise koostöö põhimõtted. Seal nimetame ka,
et me püüdleme koos narkootikuminde vaba Eestimaa poole. Samuti toome esile, et oleme
igaüks autonoomsed ja austame üksteist.
2. Rehabilitatsioonikeskuste toetamine
Võeti eesmärgiks toetada rehabilitatsioonikeskuste arengut hakates selleks rahalisi vahendeid
koguma. Seetõttu otsustati hakata koguma osalustasu Ümarlaua seminaridel ja muudel
projektidel osalemise eest.
3. Kristlike keskuste Jalgpalli turniir
Suve toimus Kehra staadionil esimene kristlike rehabilitatsioonikeskuste jalgpalliturniir
„Terves kehas Püha Vaim“, millelt viis RÄNDKARIKA koju FC BETEL EST/FIN! Platsil
katsusid jõudu erinevate rehabilitatsioonikeskuste esindajad, kes kõik on endised sõltlased ja
tulnud abi saama! Usume, et sellest kasvab välja iga-aastane rahvusvaheline üritus. Oma
huvist osaleda lisaks Eesti keskustele on vestlustes andnud teada Soome, Ukraina ja
Valgevene keskused. Samuti on lubanud oma meeskonna välja panna Eesti Vanglate amet,
kelle meeskonnaks oleks vangivalvurid.
4. Regulaarne õppetöö Dunklini programmi alusel
Oleme tutvustanud keskustele Dunklin Memorial Church rehabilitatsiooniprogrammi, sama
programmi on aastaid Eestis kasutanud ka Lootuse Küla MTÜ. Programmi vältel vaadatakse
koos sõltlasega: miks ta on oma eluga siin, kus on? Mida tema saab teha, et muuta elu? Mis
on teised teinud ja kuidas neile andestada? Õppetundides on ka kodutööd ja õpikud. Olenevalt
intensiivsusest kestab õppetöö 1-1,5 aastat. Programmi jooksul juhatatakse nägema oma
sõltuvuse põhjuseid ja tagajärgi (suhted lähedastega, arusaam iseendast) ning julgustatakse
taastama katkenud suhteid. Õpetatakse üksteisele toetudes igapäevaselt tööd tegema, selle
käigus probleeme lahendama, austama ümbritsevat, hoolitsema enda ja teiste eest – tegema
kõike seda, mida nad siiani pole võibolla osanud teha. Oluline on, et mehed/naised õpivad
vastutust võtma oma tegude eest ning vajadusel korraldavad ka suhted riiklike instantsidega.
Me ei suuda muuta küll minevikku, kuid saame võimaldada tervenemist ning seeläbi meeste
edasist normaalset elu ühiskonnas. Tänaseks on alanud regulaarne õppetöö neljas keskuses:
Samaaria Pärnu, Samaaria Haapsalu, MTÜ Uus Võimalus ja Uus Põlvkond Karsklusselts
MTÜ. Fondi esindaja käib neis Keskustes kord nädalas kohal ja annab tunde, juhendades neid
ka e-koolituste vahendusel.
5. Kogemusnõustaja koolitus juhtidele
Paljude keskuste juhid, töötajad ja vabatahtlikud alustasid sügisel KOGEMUSNÕUSTAJA
koolitust. Üle 20 inimese nägi vajadust koolituseks, kuna koolitus on kallis, maksumus on

1000 eurot inimese kohta, oleme püüdnud leida rahastust. Tänaseks on Töötukassalt või
Sotsiaalkindlustusametilt toetuse õppimiseks saanud 11 inimest, kes läbivad juba koolitust.
Läbi nende õpingute suudavad keskused kindlasti olla paremad abistajad ning avaneb uusi
võimalusi koostööks.
6. Toimunud ümarlauad
Eesmärgiks on keskuste vahelise koostöö arendamine ja valdkonnas tegutsevate
organisatsioonidega koostöö arendamine.
Ümarlauad toimusid:
18.01 Haapsalus Samaarias, kus osales külalisena Riigihaldusminister Janek Mäggi,
teemadeks olid koostööpõhimõtete kinnitamine, toimetuleku toetuse vormistamine, kalender,
kommunikatsioon, ISAAC liikmelisus
30.04 Tartus, Lootuse Sild MTÜ-s, külalisena osales Eesti Töötukassa esindaja ning
teemadeks olid projektide rahastamise arutelu ning Jalgpalli turniiri tutvustus
24.09 Päästearmees, külalisena osales Rahvastikuminister Riina Solman, tutvuti keskuse
tööga ning arutleti projektifondi üle.
7. Rehabilitatsiooni Akadeemiad
5-6. märtsil Mäetaguse mõisas – koolitajaks oli Eesti Evangeelsete Baptistide ja
vabakoguduste liidu president Erki Tamm, teema: muutuste kutsumine enda ja teiste ellu.
22-23. oktoobril Saka mõisas – koolitajaks Treflyn Lloyd-Roberts (ISAAC juht, UK), teema:
kelleks ma olen kutsutud? Peamised asjad esikohale!
8. Erinevad kohtumised riigi- ja organisatsioonijuhtidega koostöö arendamiseks ja meie
tegevuse tutvustamiseks.
Ümarlaual Riigihalduse minister Janek Mäggi, Ümarlaual Rahavastikuminister Riina Solman,
Sotsiaalkaitse minister Kaia Iva, Tallinna Linnapea Mihhail Kõlvart, Tallinna Abilinnapea
Betina Beshkina, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiu osakonna juhataja Ene Tomberg, ja paljud
teised juhid ja organisatstioonid. Läbi nende kohtumiste saame tutvustada kristlikku tööd ja
arendada koostööd. Samuti on näha, kuidas need kohtumised julgustavad ja innustavad
keskuste juhte. Samuti on olnud erinevate kirikujuhtidega julgustavad kohtumised: Eesti
Evangeelsete Baptistide ja vabakoguduste liidu president Erki Tamm; Eesti Metodisti Kiriku
juht Robert Tserenkov.
9. Valgevene Teen Challenge keskuste külastus
2- 5. aprillini toimus Teen Challenge Euroopa konverents Amsterdamis, kus osalesid ka
Avatud Lootuse Fondi esindajad koos Samaaria Eesti Misjoni ning Päästearmee Eestis
töötajatega. Kokku tulid pea 500 rehabilitatsioonikeskuste juhti 44 riigist, valdavalt
Euroopast, aga ka mujalt. Teen Challenge Euroopa on tegutsenud juba 50 aastat, seega oli
Hollandis toimunu juubelit tähistav konverents, kus vaadati ka tagasi alguse ja olnu peale.
Erinevad rehabilitatsioonikeskuste juhid tutvustasid oma tööd ning kujunemislugu,
väljakutseid ning võite. Teen Challenge võrgustikku kuulub üle 1400 statsionaarse
rehabilitatsioonikeskuse ja päevakeskuse üle kogu maailma, kus igapäevaselt aidatakse ligi 15
000 sõltlast.

Augusti alguses toimus õppereis tutvumaks rehabilitatsioonitööga Valgevenes, külastasime
Teen Challange keskusi Svjatlogorskis, Baranovichys ja Minskis (https://tcb.by/). Nägime
sisukat ja arenevat tööd alkohoolikute ja narkomaanidega, töötajate ja vabatahtlike
pühendumust, tulemuslikkust ja suuri südameid. Kristlik rehabilitatsioonitöö sai Valgevenes
alguse 1995. aastal, ühest väikesest keskusest on tänaseks arenenud välja 14 eri linnades abi
pakkuvaid maju. Läbi selle töö on muudetud tuhandeid elusid üle Valgevene. Õppereisil
osalesid Päästarmee Eestis, Living Israel Kongregatsioon MTÜ ja Uus Võimalus MTÜ
töötajad.
10. Kodutute ürituste organiseerimine koostöös keskustega
Tallinnas on ääretult palju inimesi elamas tänavatel. 27. detsembril toimus Oleviste kirikus
kodutute ja vähekindlustatute kontsert-jumalateenistus. Heast muusikast ja pidulauast tuli osa
saama üle 700 inimese. Kristlikud rehabilitatsioonikeskused on aastaid aidanud seda
jõuluteenistust korraldada ning elu hammasrataste vahele jäänutele pühademeeleolu luua, nii
ka sel aastal. Sellel aastal aitasid kaasa Päästearmee, Elav Iisrael, Sammud Vabadusse MTÜ
ja Uus Võimalus MTÜ. Samalaadne üritus toimus ka Eesti Vabariigi aastapäeval veebruaris.
11. Riigihange
Nõustasime keskusi Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt korraldatud hankel
”Nõustamisteenustega ajutine majutusteenus vanglast vabanejatele”, kus osutusid valituks
kristlikud rehabilitatsioonikeskused. Hange korraldati Eesti kolmes eri piirkonnas ja riigi
partneriteks antud valdkonnas kuni 2022 sügiseni on: Lääne-Eestis Samaaria Eesti Misjon
MTÜ, Ida- ja Lääne-Viru Maakonnas ühispakkumise esitanud Karsklusselts Uus Põlvkond
MTÜ koostöös EELK-ga ja Põhja-Eestis Lootuse Küla MTÜ.
12. Toimetuleku toetus
Oleme nõustanud kristlikes keskustes elavad inimesi üle Eesti, kes ei saa pensioni või ei käi
tööl ning aidanud neid riigipoolse toimetuleku toetuse (hetkel 150 eurot kuus)
vormistamisega. Riiklik toetus annab neile võimaluse maksta arveid ja osta toitu. Tegemist on
riikliku sotsiaaltoetusega, mida saavad kõik, kellel pole sissetulekut.
13. ISAAC liikmelisus
Eelmisel aastal sai Avatud Lootuse Fond SA ISAAC (International Substance
Abuse&Addiction Coalition) rahvusvahelise võrgustiku liikmeks. ISAAC on ülemaailmne
kristlik võrgustik tänavatöö, nõustajate ja rehabilitatsioonikeskuste töötegijatele – kõigile
neile organisatsioonidele, kes soovivad aidata sõltlasi: alkohoolikuid, narkomaane, ravimi- jt
sõltlasi. ISAAC´i eesmärk on julgustada ja toetada oma liikmeid läbi sotsiaalmeedia ning
seminaride, konverentside ja projektide korraldamise. ISAAC võrgustikku kuulub täna pea
2500 organisatsiooni 60-nest erinevast riigist
14. Kommunikatsioon
- Meil on valmis saanud toimiv koduleht, mis on kolmes keeles,
- oleme aktiivsed uudistest rääkima Facebookis, seal toonud esile keskusi, meie tegemisi ja
tunnistusi muudetud eludest.

- meie lugusid on kajastanud 3 kristlikku raadiot, ajaleht Eesti, ajakiri Teekäija, samuti on
meie tegemisi kajastatud Rahvustelevisoonis Ringvaade saates
- trükkisime ja jagasime laiali 27 000 voldikut ja 600 plakatit, millel on kõigi kristlike
keskuste info ja kontaktid.
2020.aastal on Fondi peamisteks eesmärkideks:
- ümarlaua/erialaliidu tegevuse arendamine
- keskuste teenuse sisulisele arengule ja jätkusuutlikkusele kaasa aitamine
- kommunikatsioon
- fondi finantseerimine.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Lisa nr

10 979

2 755

2

1 990

0

3

12 969

2 755

12 969

2 755

2 000

2 000

755

0

Aruandeaasta tulem

10 214

755

Kokku netovara

12 969

2 755

12 969

2 755

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2019

25.04.2018 31.12.2018

Lisa nr

Annetused ja toetused

19 386

1 781

4

Tulu ettevõtlusest

10 589

0

5

Kokku tulud

29 975

1 781

-8 408

0

6

-100

-400

7

-11 172

-626

8

-81

0

-19 761

-1 026

Põhitegevuse tulem

10 214

755

Aruandeaasta tulem

10 214

755

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud
Muud kulud
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

25.04.2018 31.12.2018

Põhitegevuse tulem

10 214

755

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-1 990

0

8 224

755

Kokku rahavood

8 224

755

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

2 755

2 000

Raha ja raha ekvivalentide muutus

8 224

755

10 979

2 755

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest

Kokku rahavood põhitegevusest

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

3
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/ Osakapital
nimiväärtuses/ Reservkapital
25.04.2018

Akumuleeritud tulem

2 000

Aruandeaasta tulem
31.12.2018

2 000

Aruandeaasta tulem
31.12.2019

2 000

2 000
755

755

755

2 755

10 214

10 214

10 969

12 969
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutus Avatud Lootuse Fond 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele
suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab
raamatupidamise seaduse alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus.
Sihtasutus Avatud Lootuse Fond kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes lähtudes soetusmaksumusest.
Finantsvarad
Finantsvaradeks loetakse raha, lepingulist õigust saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (näiteks nõuded ostjate vastu),
lepingulisi õigusi vahetada teise osapoolega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel. Finantsvarad võetakse algselt arvele
nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab
kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvarade edasine arvestus toimub olenevalt nende tüübist kas õiglase väärtuse,
soetusmaksumuse või korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui Sihtasutus kaotab õiguse antud
finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle antud finantsvarast tulenevad rahavood ja enamiku antud
finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke (v.a arvelduskrediit) ning kuni
kolmekuulisi tähtajalisi deposiite.
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.
Rendid
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle sihtasutusele.
Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Finantskohustised
Finantskohustiseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ning muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustisi. Finantskohustised võetakse
algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustise eest saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab
kõiki finantskohustisega otseselt seotud kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Finantskohustis
eemaldatakse bilansist siis, kui see on kas rahuldatud, lõpetatud või aegunud. Finantskohustistega kaasnev intressikulu
kajastatakse kasumiaruandes real Intressikulud. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende
nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised finantskohustised kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustis liigitatakse
lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteistkümne kuu jooksul alates aruandekuupäevast; või kui ettevõttel pole tingimusteta
õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast aruandekuupäeva.
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.
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga
seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.
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Ürituste osalustasud ei kajastata tuluna enne, kui tasu laekumine on praktiliselt kindel ja kui tasuga kaasnevad tingimused on täidetud. Juhul kui
tasu laekumine on ebakindel, kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel või hiljem (juhul kui tegemist on ettemaksega järgmiste perioodide eest).
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 ja nõukogu,
-sihtasutuse juhtkonna ja nõukogu liikmete lähisugulasi,
-oma töötajaid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Raha arvelduskontodel

10 979

2 755

Kokku raha

10 979

2 755

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
1 990

1 990

1 990

1 990

1 990

1 990

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

2019

25.04.2018 31.12.2018

8 408

0

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused

10 978

1 781

Kokku annetused ja toetused

19 386

1 781

Sotsiaalministeeriumi fraktsioonitoetus

7 000

0

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

5 982

0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
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Rahalised ja mitterahalised annetused
2019

25.04.2018 31.12.2018

Rahaline annetus

19 386

1 781

Kokku annetused ja toetused

19 386

1 781

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2019
Tulu kaupade müügist

5 699

Ürituste osalustasud

4 890

Kokku tulu ettevõtlusest

10 589

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2019
Remonditööd

2 426

Lähetuskulud

941

Reklaamikulud

2 703

Ürituste korralduskulud

2 338

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

8 408

Lisa 7 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2019

25.04.2018 31.12.2018

Jagatud toetused MTÜ-dele

100

400

Kokku jagatud annetused ja toetused

100

400
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Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2019

25.04.2018 31.12.2018

Üür ja rent

1 032

0

Mitmesugused bürookulud

1 716

79

Lähetuskulud

1 335

0

Koolituskulud

1 210

0

0

7

5 879

540

11 172

626

Riiklikud ja kohalikud maksud
Ürituste korralduskulud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

Sihtasutusel ei ole töötajaid

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

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

Lisa 11 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020. alguses ilmnenud koroonaviiruse COVID-19 viirusepuhang on nüüdseks levinud üle kogu maailma, põhjustades häireid ettevõtluses ning
majandustegevuses.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud, lähtudes tegevuse jätkuvuse printsiibist ning juhtkonna hinnangul ei ole viirusest tingitud
eriolukord oluliselt mõjutanud ühingu tegevust ja SA Avatud Lootuse Fond on jätkuvalt tegutsev.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2020
Sihtasutus Avatud Lootuse Fond (registrikood: 90014282) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

LIIS BORISSENKO

Juhatuse liige

23.09.2020

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Avatud Lootuse Fond nõukogule
Oleme üle vaadanud Sihtasutuse Avatud Lootuse Fond raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2019,
tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet 31.12.2019 lõppenud majandusaasta kohta ja raamatupidamise
aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise
aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 8 kuni 15.
Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest
Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse
standardiga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba
olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude
rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus. ISRE (Eesti) 2400
(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et
raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle
standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.
Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus
viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja
analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.
Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi
käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte
Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis
olulistes osades õiglaselt Sihtasutuse Avatud Lootuse Fond finantsseisundit seisuga 31. detsember 2019 ning sellel kuupäeval lõppenud
majandusaasta finantstulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
23. september 2020
Kersti Ruut
Vandeaudiitori number 604
Ruut & Partnerid Audiitorbüroo OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 283
Kasesalu 12, 76505 Saue, Harjumaa

Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus Avatud Lootuse Fond (registrikood: 90014282) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande
on digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KERSTI RUUT

Vandeaudiitor

23.09.2020

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

94999

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 5253888

Telefon

+372 56633067

E-posti aadress

liis@lootusefond.ee

