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Tegevusaruanne
EESTI SV TUGIGRUPID MTÜ eesmärgiks on aidata ja toetada täiskasvanud inimesi, kes on kogenud lapsepõlves seksuaalset vägivalda.
Grupis osalemine on anonüümne ja oluline ei ole vanus, sugu ega usk. Grupid kohtuvad üks kord kuus ja suvel toimub suvelaager.
Liikmed toetavad üksteist, jagavad enda kogemusi ja nõuandeid toimetulekuks. Grupijuhid juhendavad, annavad nõu ja juhivad vestlusi.
Koordinaator tegeleb kõikide jooksvate küsimustega: terapeutide otsimine, vestlused uute gruppi tulijatega, projektide kirjutamine, aruandlused,
toetuste otsimine, artiklite kirjutamine, materjalide tõlkimine, kirjavahetus grupi liikmetega, suhtlus meediaga jne.
Tugigrupid tegutsevad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Paides. Aasta lõpu seisuga oli tugigruppides üle Eesti kokku 103 liiget.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2021

26.02.2021

Raha

13 123

0

Kokku käibevarad

13 123

0

13 123

0

Võlad ja ettemaksed

162

0

Kokku lühiajalised kohustised

162

0

162

0

Aruandeaasta tulem

12 961

0

Kokku netovara

12 961

0

13 123

0

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

26.02.2021 31.12.2021

26.02.2021 26.02.2021

Annetused ja toetused

32 357

0

Kokku tulud

32 357

0

Mitmesugused tegevuskulud

-19 396

0

Kokku kulud

-19 396

0

Põhitegevuse tulem

12 961

0

Aruandeaasta tulem

12 961

0

Tulud

Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

26.02.2021 31.12.2021

26.02.2021 26.02.2021

12 961

0

162

0

13 123

0

Kokku rahavood

13 123

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

13 123

0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

13 123

0

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
26.02.2021

0

0

Aruandeaasta tulem

12 961

12 961

31.12.2021

12 961

12 961
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ EESTI SV TUGIGRUPID raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades
soetusmaksumuse printsiipi, v.a juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti.
Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille
põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt
väljaantavad juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Aruanne on koostatud lähtudes põhimõttest, et organisatsioon on jätkuvalt tegutsev.
Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha
Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud)kõrge
likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konventeerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse
muutuse risk, s.h. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning rahaturufondi osakud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1000 eurost ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga
on üle 1 aasta, kuid mille soetamismaksumus on alla 1000 euro, kajastatakse kasutusele võtmisel kuludes.
Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.
Edaspidi kajastatakse materiaalset põhivara bilansis tema soetamismaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead,
võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt
komponentide kasulikule elueale.
Juhul, kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti
soetusmaksumusele juhul, kui see vastab materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumile.
Asendatav komponent kantakse bilansist maha isegi juhul, kui see ei olnud eelnevalt eraldi komponendina arvel. Juhul, kui asendatava
komponendi algne soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse seda, lähtudes antud komponendi tänasest soetusmaksumusest, arvestades
maha hinnangulise kulumi.
Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid, mis tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul, klassifitseeritakse ümber
müügiootel põhivaraks ning kajastatakse bilansis eraldi real käibevara grupis.
Müügiootel põhivara kajastatakse nende bilansilises jääkmaksumuses või õiglases väärtuses miinus müügikulutused, sõltuvalt sellest, kumb
on madalam.
Kulumi arvestus
Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.
Amortisatsioonivorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.
Materiaalse põhivara amortisatsiooni meetodit kontrollitakse iga majandusaasta lõpus ja kui materiaalsetest varaobjektidest
tuleneva majandusliku kasu ajastus on oluliselt muutunud, muudetakse selle kajastamiseks amortisatsiooninormi. Kui amortisatsiooni muutmine
osutub vajalikuks, arvestatakse seda raamatupidamisliku hinnangu muutusena ning kajastatakse edasiulatuvalt.
Materiaalse põhivaraobjektide amortisatsiooninorme ja kasuliku eluea hinnangu õigsust kontrollitakse iga majandusaasta lõpus. Kui
uued hinnangud on eelnevatest hinnangutest oluliselt erinevad, kajastatakse need edasiulatuvalt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

1000

Tulud
Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. 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 osutamisest
kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
8

MTÜ EESTI SV TUGIGRUPID

2021. a. majandusaasta aruanne

Kulud
Kulud kajastatakse nende tekkimise hetkel. Teenustega seotud kulu kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse
osutamisega seotud kulud tekivad.
Seotud osapooled
Organisatsioon loeb osapooli seotuks, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.
MTÜ EESTI SV TUGIGRUPID käsitleb seotud osapooltena:
a)juhatuse liikmeid
b)punktis a kirjeldatud isiku lähisugulasi ning nendega seotud ettevõtteid

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2021

26.02.2021

13 123

0

26.02.2021 31.12.2021

26.02.2021 26.02.2021

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

32 357

0

Kokku annetused ja toetused

32 357

0

26.02.2021 31.12.2021

26.02.2021 26.02.2021

Üür ja rent

500

0

Mitmesugused bürookulud

243

0

16 786

0

1 867

0

19 396

0

31.12.2021

26.02.2021

2

2

Kokku raha

Lisa 3 Annetused ja toetused
(eurodes)

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Koolituskulud
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.09.2022
MTÜ EESTI SV TUGIGRUPID (registrikood: 80593327) 26.02.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

RITA HOLM

Juhatuse liige

20.09.2022

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud
elanikegrupi huvide kaitse

94991

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 53735557

E-posti aadress

tugigrupp555@gmail.com

