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                                                           TEGEVUSARUANNE 

 

 
 

 

2017. aastal alustasime parima terviklahenduse väljatöötamist laste ja perede toetamiseks Eesti 

Vabariigis. Kohtusime ja pidasime nõu Sotsiaal- ja Tervishoiuministeeriumiga, Sotsiaalkindlustusametiga,  

Ämmaemandate Ühinguga ja teiste võimalike koostööpartneritega tagamaks asjassepuutuvate 

instantside vaheline infovahetus ja koordineeritud tegevus antud valdkonnas.  

 

2017. aasta majandusaasta aruande esitamise hetkeks 2018.a. veebruari lõpus töötab sihtasutuses 

igapäevaselt lisaks kahele juhatuse liikmele ka projektijuht. Projektijuhi töö sisuks on eelkõige 

terviklahenduse ehk "Saagu Valguse perekeskuse mudeli" väljatöötamisel osalemine, kohalike Saagu 
Valguse perekeskuste tegevuste kavandamine ja elluviimine ning tulemuste hindamisega seotud 

tegevused. 

 

Käimas on läbirääkimised kohalike omavalitsustega eesmärgiga leida kaks kuni kolm omavalitsust, kus ja 

kellega koostöös piloteerida Saagu Valguse perekeskuse tegevusmudelit. Piloteerimine on plaanitud 

toimuma kolme järgneva aasta jooksul. Ühtlasi hindame tegevuste mõjusust. 

 

Sihtasutus Saagu Valgus taoleb Rahandusministeeriumilt sihtasutuse kandmist tulumaksudoodustusega 

sihtasutuste nimekirja. 

 
 

 

Sihtasutuse juhataja 

 

Maarja Oviir-Neivelt 
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Sihtasutus Saagu Valgus 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 19.10.2016

Varad   

Käibevarad   

Raha 90 90

Kokku käibevarad 90 90

Kokku varad 90 90

Kohustised ja netovara   

Netovara   

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 90 90

Kokku netovara 90 90

Kokku kohustised ja netovara 90 90



5

Sihtasutus Saagu Valgus 2017. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 19.10.2016 -

31.12.2017

19.10.2016 -

19.10.2016

Rahavood finantseerimistegevusest   

Laekunud sihtkapital 0 90

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 90

Kokku rahavood 0 90

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 90 0

Raha ja raha ekvivalentide muutus 0 90

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 90 90
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Sihtasutus Saagu Valgus 2017. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses

Asutajate ja liikmete

sissemaksed
90 90

19.10.2016 90 90

31.12.2017 90 90
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Sihtasutus Saagu Valgus 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutus Saagu Valgus registreeriti 19.10.2016. Asutamisaastal teostati vaid sihtkapitali sissemakse summas 90 eurot kolme

eraisikust asutajaliikme poolt võrdsetes osades.

Sihtasutuse Saagu Valgus raamatupidamise 2017.a. aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea

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

on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

2017.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud pikendatud majandusaasta kohta, mis hõlmab perioodi 19. oktoober 2016 kuni

31.detsember 2017.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti keeles ja Eestis ametlikult kehtivas vääringus, so eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud soetusmaksumuse meetodil.

Kasumiaruanne koostatakse skeem 1. aluse. Käesolevas majandusaasta aruandes puuduvad kulu - ja tulukirjed, kuivõrd töötati vaid

välja sihtasutuse kontseptsiooni ja puuduvad kulud ja tulud perioodis, mida käesolev raamatupidamise aastaaruanne hõlmab.

Raha

Sihtkapitali sissemakse on ainus sihtkapitali vara seisuga 31.12.2017.

Sihtasutus on avanud arveldusarve AS´s Swedbank.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed käesolevas aastaaruandes puuduvad.

Seotud osapooled

31.12.2017 seisuga puuduvad sihtasutusel tehingud seotud osapooltega.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

Sihtasutusel puuduvad kulutused tööjõule , kuna 31.12.2017 seisuga puuduvad töötajad.

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 19.10.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3

2017.a. majandusaasta aruandes puuduvad tehingud seotud osapooltega.Samuti pole seotud osapooltele arvestatud ega makstud tasusid.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.02.2018

Sihtasutus Saagu Valgus (registrikood: 90013532) 19.10.2016 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MAARJA OVIIR-NEIVELT Juhatuse liige 28.02.2018



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste

heaolu edendavad ühendused
94993 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5166767

E-posti aadress maarjaon@gmail.com


