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Tegevusaruanne
2018. aastal viis MTÜ LUNEST kogukond ellu oma põhikirjas sätestatud tegevusi ja täitis projektide raames võetud plaanilisi ülesandeid.
MTÜ LUNEST osales järgmiste programmide plaanilises tegevuses:
— „Tervishoidu saab osta, kui olemas on eelarve“;
— „Partnerlus HIV-iga seotud teenuste kättesaadavuse järjepidevuse tagamiseks Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regioonis“.
Lisaks alustati 2018. aastal Tervise Arengu Instituudi toel tööd uute projektidega:
— “LUNEST-INFO: uimastitarvitajate vajaduste seire, andmete kogumine, analüüsimine ja vahendamine ning töö uimastitarvitajatega
MTÜ LUNEST osalusel“.
Projekti eesmärk on luua usaldusväärsed sidekanalid ja koostööplatvorm elutähtsa teabe vahetamiseks riiklike struktuuride ja uimastitarvitajate
kogukonna vahel ning edendada nii uimastitarvitajatele kui ka uimastite süstijatele mõeldud kahjude vähendamise programmide populaarsust.
— Programm SÜTIK: tugiisikuteenus politsei poolt identifitseeritud või vabatahtlikult teenusele pöörduvatele narkootikume
tarvitavatele/sõltuvusprobleemidega inimestele.
SÜTIK on tugiisikuteenus, mis on välja töötatud narkootikumide tarvitajatele/sõltuvusprobleemidega isikutele, et läbi nende elukvaliteedi
parendamise tõsta nende eluga toimetulekut ja vähendada nende poolt toimepandavate süütegude arvu.
Samuti viidi 2018. aastal koostöös Euraasia Naiste AIDSi-võrgustikuga läbi kampaania „Vägivald ei ole vabandus“.
Lisaks tegeles MTÜ LUNEST organisatsiooni arendamisega ja töötas välja organisatsiooni strateegilise tegevuskava järgmiseks kolmeks
aastaks.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Raha

2 193

1 872

Nõuded ja ettemaksed

5 998

58

Kokku käibevarad

8 191

1 930

8 191

1 930

11 404

595

524

1 713

11 928

2 308

11 928

2 308

-378

0

Aruandeaasta tulem

-3 359

-378

Kokku netovara

-3 737

-378

8 191

1 930

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustised
Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

93 728

31 960

Tulu ettevõtlusest

695

1 380

Muud tulud

106

0

94 529

33 340

-6 527

-5 170

Mitmesugused tegevuskulud

-22 560

-9 381

Tööjõukulud

-68 568

-19 166

Muud kulud

-182

-1

-97 837

-33 718

-3 308

-378

-51

0

-3 359

-378

Tulud
Annetused ja toetused

Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressikulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

Põhitegevuse tulem

-3 308

-378

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-5 940

-58

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

10 808

595

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

93 215

33 673

-94 403

-31 960

372

1 872

Makstud intressid

-51

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-51

0

321

1 872

1 872

0

321

1 872

2 193

1 872

Rahavood põhitegevusest

Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest

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
Aruandeaasta tulem

-378

-378

31.12.2017

-378

-378

Aruandeaasta tulem

-3 359

-3 359

31.12.2018

-3 737

-3 737
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

LUNEST MTÜ 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb
rahvusvaheliselt
tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ja see on koostatud väikeettevõtte aruandluse alusel.
LUNEST MTÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga)
pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid
äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Europa Kesk Panga valuutakursid.
Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2017 on ümber hinnatud eur bilansipäeval kehtinud
Europa Kesk Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja
kuluna.

Finantsinvesteeringud

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.
Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab
kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.
Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab
omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud
pikaajaliste finantsinvesteeringutena.
Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte
omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, kui emaettevõte
kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda
enamus tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil. Omandatud osaluse soetusmaksumuseks
loetakse omandamisel makstud tasu õiglast väärtust ning omandamisega otseselt seotud väljaminekuid. Igal bilansipäeval hindab
ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata investeeringute väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad investeeringute
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väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test sarnaselt materiaalse põhivaraga. Kui selgub, et
vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse investeering alla tema kaetavale väärtusele.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt
laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi
maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on
ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt
laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena
Varud

Vara – raamatupidamiskohustuslase valitseva mõju all olev ressurss, mis on tekkinud minevikusündmuste tagajärjel ning mis eeldatavalt
toob tulevikus majanduslikku kasu.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 EUR ja mille kasulik eluiga on
üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende
üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest,
millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile lumi.
eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.
Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnas ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi
kajastatakse materiaalset põhivara bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest
tulenevad allahindlused. Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad
oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates
perioodides. Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti
hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.
Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse
põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.
Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus
objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha.
Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke
soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi
Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000 EUR

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

1000

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.
Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.
Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustised
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Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.
Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või
saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.
Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.
Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
Annetused ja toetused

Sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12
kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o kajastatakse tuluna siis kui annetus/toetus muutub sissenõutavaks
ja annetuse/toetusega kaasnevad tingimused on täidetud.
Tulu kajastamisel rakendatakse
brutomeetodit, st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulemiaruandes eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud tulud
kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”.
Varade sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, s.t. sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema
soetusmaksumuses ning varade soetamise finantseerimiseks saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu
sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustust tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”.
Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara
järelejäänud kasuliku eluea jooksul.
Liikmemaksud ja annetused kajastatakse tekkepõhiselt.
Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel.

Tulud

LUNEST MTÜ tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.
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.
Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum
kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.
Kulud

Kulu – majandusliku kasu vähenemine aruandeperioodil vara vähenemise, ammendumise või amortisatsioonina või kohustiste tekkimisena,
mille tulemusena omakapital väheneb, välja arvatud omakapitali arvel omanikele tehtud väljamaksed

Lisa 2 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses
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31.12.2016

Saadud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Partnerlus HIV-iga seotud teenuste
kättesaadavuse järjepidevuse
tagamiseks Ida-Euroopa ja
Kesk-Aasia regioonis GF

19 416

-19 049

367

Tervishoidu saab osta, kui olemas on
eelarve

8 605

-7 934

671

Naiste õiguste teemaline seminar

4 250

-3 887

363

koostöös Euraasia naiste
AIDSi-võrgustikuga viidi läbi
kampaania „Vägivald ei ole vabandus

1 402

-1 090

312

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

33 673

-31 960

1 713

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

33 673

-31 960

1 713

31.12.2017

Saadud

Tulu

31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Partnerlus HIV-iga seotud teenuste
kättesaadavuse järjepidevuse
tagamiseks Ida-Euroopa ja
Kesk-Aasia regioonis GF

367

17 608

-17 975

0

Tervishoidu saab osta, kui olemas on
eelarve

671

5 678

-6 349

0

Naiste õiguste teemaline seminar

363

koostöös Euraasia naiste
AIDSi-võrgustikuga viidi läbi
kampaania „Vägivald ei ole vabandus

312

363

-150

162

15 036

-15 036

0

2 371

-2 371

0

LUNEST-INFO: uimastitarvitajate
vajaduste seire, andmete kogumine,
analüüsimine ja vahendamine ning
töö uimastitarvitajatega MTÜ LUNEST
osalusel

10 857

-10 857

0

Programm SÜTIK: tugiisikuteenus
politsei poolt identifitseeritud või
vabatahtlikult teenusele pöörduvatele
narkootikume
tarvitavatele/sõltuvusprobleemidega
inimestele.

41 271

-41 271

0

394

-394

0

Töötukassa projekt
Õigus elule

IDPC consortium
Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

1 713

93 215

-94 403

525

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

1 713

93 215

-94 403

525
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Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

2018

2017

Palgakulu

51 247

14 324

Sotsiaalmaksud

17 321

4 842

Kokku tööjõukulud

68 568

19 166

11

4

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

31.12.2018

31.12.2017

Nõuded

Nõuded

618

58

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2018

2017

10 206

8 055
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.07.2019
Eesti psühhotroopsete ainete sõltlaste ühing LUNEST (registrikood: 80410485) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande
andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

JELENA ANTONOVA

Juhatuse liige

05.07.2019

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud
elanikegrupi huvide kaitse

94991

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 53317025

Mobiiltelefon

+372 5096286

E-posti aadress

lunest2016@gmail.com

