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Tegevusaruanne 

 

Mittetulundusühing  Suunatuli  (edaspidi ühing) alustas tegevust 27.11.2017. Ühing on avalikes 

huvides tegutsev heategevuslik organisatsioon.  Tegutsemise eesmärk on osutada asendushoolduselt 
elluastunud noortele tugiteenuseid ja seeläbi  panustada asendushoolduse kvaliteedi tõusule. 

Alates 2018 aastast osutab ühing põhja piirkonnas tugiisikuteenust projektis „Tugiiskuteenus  
asendushoolduselt elluastujatele“ (riigihange). Projekt kestab 2020 aasta lõpuni. 2019 aastal osutati 

tugiisikuteenust 26 noorele. Tegutses 17 tugiisikut. 

Ühing osales koostööpartnerina SOS Lasteküla Eesti Ühingu projetis „Leaving Care-An Integrated 

Approach to Capacity Building of Professionals and Young People“. Projekti raames viidi läbi mitmeid 

tegevusi: 

-kutsuti kokku asendushoolduse kogemustega noorte ekspertgrupp ja viidi läbi neli kohtumist 

erinevates Eesti piirkondades, 

-loodi veebirakendus asendushoolduse taustaga noortele, et toetada seeläbi  iseseisvasse ellu 

astumist, 

-toetati noorte ekspertgrupi online konsultatsioonide läbiviimist. 

Viidi läbi projekt „Suunatuli tööle“ (mai-juuli). Projekt sai toetuse KÜSKi arenguhüppe 
ettevalmistavast voorust.  Projekti käigus analüüsiti ühingu jätkusuutlikkuse tagamiseks 
põhitegevusega seotud arengukohad, kirjeldati teenused ja tegevused, moodustati tegevus-

meeskond ja tehti ettevalmistused (tegevuskava) arenguhüppeks. 

Lisaks nimetatud tegevustele ja tugiisikuteenuse osutamisele pakub ühing   
sotsiaalnõustamisteenust, kogemustel põhinevat noorelt-noorele nõustamise teenust ja 

kunstiteraapiat. Ühing näeb tulevikus oma rolli ja võimekust suuremal määral osutada 
asendushoolduse taustaga noortele teenuseid ja erinevaid tegevusi olles seega ka kohalikele 

omavalitsustele heaks koostööpartneriks toetamaks noorte iseseisvumist. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019

Varad  

Käibevarad  

Raha 4 435

Kokku käibevarad 4 435

Kokku varad 4 435

Kohustised ja netovara  

Kohustised  

Lühiajalised kohustised  

Võlad ja ettemaksed 2 379

Kokku lühiajalised kohustised 2 379

Kokku kohustised 2 379

Netovara  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -695

Aruandeaasta tulem 2 751

Kokku netovara 2 056

Kokku kohustised ja netovara 4 435
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019

Tulud  

Annetused ja toetused 19 320

Tulu ettevõtlusest 11 400

Muud tulud 851

Kokku tulud 31 571

Kulud  

Mitmesugused tegevuskulud -9 976

Tööjõukulud -18 252

Muud kulud -592

Kokku kulud -28 820

Põhitegevuse tulem 2 751

Aruandeaasta tulem 2 751
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019

Rahavood põhitegevusest  

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 11 400

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -8 120

Väljamaksed töötajatele -14 596

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
20 146

Muud rahavood põhitegevusest -4 587

Kokku rahavood põhitegevusest 4 243

Kokku rahavood 4 243

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 192

Raha ja raha ekvivalentide muutus 4 243

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 435
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 -695 -695

Aruandeaasta tulem 2 751 2 751

Asutajate ja liikmete

sissemaksed
0

Asutajate ja liikmete

väljamaksed
0

Muutused reservides 0

Muud muutused

netovaras
0

31.12.2019 2 056 2 056
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Suunatuli 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud

Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

MTÜ Suunatuli arvestus- ja esitusvaluutaks on euro

Finantsvarad

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingu väärtuspäeval.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud kassas olevat sularaha, raha panga arveldusarvel, nõudmiseni hoiuseid pankades, lühiajalisi

pangadeposiite. Raha ja selle ekvivalendid on bilansis hinnatud õiglases väärtuses, mis baseerub bilansipäeva Eesti Panga ametlikel

valuutakurssidel

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud nõudeid. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis

hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ettemaksed kajastatakse tehingu väärtuspäeval.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad puuduvad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    2000

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele ning muud lühi-ja pikaajalised võlakohustised) on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses,

milleks on makstava tasu õiglane väärtus

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud

tingimusi kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav

kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis

lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulusid kajastatakse kuluna nende toimumise hetkel

Maksustamine

Maksude kajastamisel lähtume seadustest.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse asutajaliikmeid
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Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu -13 698 -4 497

Sotsiaalmaksud -4 553 -1 519

Kokku tööjõukulud -18 251 -6 016

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 1 679 820



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.10.2020

MTÜ Suunatuli (registrikood: 80428278) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

AIVE MAKKO Juhatuse liige 31.10.2020



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta 88991 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5249672

E-posti aadress aivemakko2@gmail.com


