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2021. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
MTÜ Isata Laste Heaks on iseseisev, poliitiliselt sõltumatu mittetulundusühing, mis juhindub oma
tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, Mittetulundusühingute seadusest ja teistest õigusaktidest
ning põhikirjast.
MTÜ põhitegevusvaldkondadeks on:
• Üksikvanemaga peresid ja lapsi toetavate tegevuste läbiviimine, edendamine ja arendamine;
• Põhikirjast tulenevate projektide, programmide koostamine ning elluviimine;
• Sotsiaalse toetuse ja materiaalse abi pakkumine sotsiaalmajanduslikult raskes olukorras olevatele
üksikvanemaga peredele ja lastele.

Projektid ning nendega seotud väljaminekud aruandeaastal ja järgmistel aastatel
Oma eesmärkide saavutamiseks on MTÜ 2021. aastal:
1. Teinud koostööd kolmanda ning erasektori organisatsioonidega.
2. Viinud läbi mitmeid üritusi üksikvanemaga perede laste heaks perioodil suvi/talv 2021 kasutades
selleks organisatsioonile eraisikute ja juriidiliste isikute poolt tehtud annetusi.
Mitme ürituse planeerimist ja läbiviimist 2021. aastal takistas Covid 19 levik Eesti Vabariigis.

2022. aastal kavandame:
1. Jätkata üksikvanemaga peredele ja lastele erinevate ürituste korraldamisega eraisikutelt ja
juriidilistelt isikutelt saadud annetuste abil.
2. Jätkata koostööd teiste sarnaste ja osaliselt kattuvate tegevussuundadega MTÜ-dega, era- ja
kolmanda sektori organisatsioonidega (sh. kiriklike organisatsioonidega).

• Aruandeaastal juhatuse liikmele makstud tasu oli 747 (2020: 226) eurot;
• MTÜ 2021. aasta tööjõukulu oli 1000 (2020: 300) eurot, töötajate arv oli 1;
• 2021 aasta lõppes tulemiga -1073 (2020: 2008) eurot
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

Raha

1 925

2 995

Kokku käibevarad

1 925

2 995

1 925

2 995

Võlad ja ettemaksed

15

12

Kokku lühiajalised kohustised

15

12

15

12

2 983

975

-1 073

2 008

1 910

2 983

1 925

2 995

Varad
Käibevarad

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)

2021

2020

Lisa nr

Annetused ja toetused

2 940

4 286

2

Kokku tulud

2 940

4 286

-2 030

-1 504

3

-983

-474

4

Tööjõukulud

-1 000

-300

5

Kokku kulud

-4 013

-2 278

Põhitegevuse tulem

-1 073

2 008

Aruandeaasta tulem

-1 073

2 008

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2021

2020

Lisa nr

2 940

4 286

2

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-2 871

-1 976

Väljamaksed töötajatele

-1 000

-300

5

-139

0

4

-1 070

2 010

-1 070

2 010

2 995

985

-1 070

2 010

1 925

2 995

Rahavood põhitegevusest
Laekunud annetused ja toetused

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
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2019

975

975

Aruandeaasta tulem

2 008

2 008

31.12.2020

2 983

2 983

-1 073

-1 073

1 910

1 910

Aruandeaasta tulem
31.12.2021

Aruandeaasta negatiivne tulem kaetakse eelmiste perioodide positiivse tulemi arvelt.

7

Mittetulundusühing Isata Laste Heaks

2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Isata Laste Heaks raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaaruandluse standardiga, mis tugineb
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud
Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
MTÜ Isata Laste Heaks raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas
toodud skeemist.
Finantsvarad
Finantsvaradeks loetakse raha, lepingulisi õiguseid saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid.
Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus.
Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi.
Finantsvarad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud
või aegunud.
Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes
kajastatakse rahavoogusid otsemeetodil.
Finantskohustised
Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.
Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu
õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.
Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud,
lõpetatud või aegunud.
Annetused ja toetused
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna lakumise hetkel või hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks.
Sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil annetus/toetus
muutub sissenõutavaks ja annetuse/toetusega kaasnevad tingimused on täidetud, st leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on
mõeldud.
Annetusi ja toetusi, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või siht- asutuse põhikapitali, ei kajastata tuluna tulude ja
kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes.
Tulud
Liikme- ja sisseastumismaksud ning muud mitte-sihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on
tasutud.
Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui tasu muutub sissenõutavaks ja kui tasuga kaasnevad tingimused on
täidetud. Juhul kui tasu laekumine on ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel või hiljem (juhul kui tegemist
on ettemaksega järgmiste perioodide eest).
Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.
Kulud
Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku
kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l,mil nad
loovad majanduslikku kasu.
Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna
nende tekkimise perioodil.
Seotud osapooled
Mittetulundusühing loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole tegevusega
seotud otsustele.
8

Mittetulundusühing Isata Laste Heaks

2021. a. majandusaasta aruanne

Seotud osapooled on:
Mittetulundusühingu juhatus ja liikmed.
Lisaks on seotud osapoolteks eelpool kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Bilansipäevajärgsed sündmused
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31.
detsember 2021 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel
toimunud tehingutega.
Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad
järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Annetused ja toetused
(eurodes)

2021

2020

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

2 940

4 286

Kokku annetused ja toetused

2 940

4 286

2021

2020

Rahaline annetus

2 940

4 286

Kokku annetused ja toetused

2 940

4 286

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 3 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2021

2020

Ruumide rent

222

125

Toitlustamine

772

505

Ürituste korraldamine

829

874

Vabaaja ja õpiabi tegevuse vahendid

207

0

2 030

1 504

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
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Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2021

2020

7

17

30

96

Ostetud teenused

660

240

Transport

139

0

IT kulud

101

121

46

0

983

474

2021

2020

Palgakulu

747

226

Sotsiaalmaksud

253

74

1 000

300

31.12.2021

31.12.2020

3

3

2021

2020

747

226

Mitmesugused bürookulud
Koolituskulud

Ürituste korralduskulud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

Kokku tööjõukulud

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud
olulised soodustused

Arvestatud tasu

Lisa 7 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Oleme hinnanud koroonaviiruse Covid-19 pandeemia jooksvat ning tulevat mõju mittetulundusühingu tegevusele. Oleme pandeemia mõju
võtnud arvesse varade ja kohustiste väärtuste määramisel raamatupidamise aruandes.
Käesoleva aruande koostamise seisuga täidab mittetulundusühing kõiki oma kohustusi ja seetõttu kasutab jätkuvalt aruande koostamisel
tegevuse jätkuvuse printsiipi.
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