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Tegevusaruanne

Aasta jooksul jätkasime kahe peamise tegevussuunaga: alkoholikahjude vähendamine ja www.teomeeter.ee arendamine. Tegime koostööd

hulga maa- ja kohalike omavalitsustega just alkoholiteemaliste koolituste suunal, kus edenemist takistas üksjagu haldusreform.

Tegevusi rahastasid Hasartmängumaksu Nõukogu (alkotegevused KOVides ning vägivallateema Teomeetris), Riigikantselei, Päästeamet (vee-

ja tuleohutuse teemad Teomeetris) ja eraannetajad. Tervise Arengu Instituudile osutasime erinevaid koolitus- ja nõustamisteenuseid ja

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas Teomeetri arenguhüpet.

Üksjagu tuli jätkata ka valitsuse alkoholipoliitika selgitamist, eriti selle nurga alt, et enamik tehtust oli nii meie kui teiste ekspertide soovitatud,

mitte ühegi erakonna enda kinnisidee, ja et suur avalikkuse vastasseis aktsiiside äkktõstmisele oli kogu valitsuse tööõnnetus, mida

alkoholipoliitika osaks pidada on meelevaldne. Rimi ja Kinoteatriga lõime taas mitu videoklippi, kutsudes noori ise kaupluses dokumenti näitama.

TESA nõukogu liikmed olid Kadi Lambot, Pirkko Valge, Riina Raudne, Andero Uusberg ja Rasmus Rask (esimees). Nõukogu liikmetele tasu ei

makstud. Juhatusse valiti jaanuaris Triin Sokk ja Alari Rammo, kellele samuti juhatuse liikme tasu ei makstud.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 48 011 54 092  

Nõuded ja ettemaksed 5 642 2 918 2

Kokku käibevarad 53 653 57 010  

Põhivarad    

Immateriaalsed põhivarad 0 31 870  

Kokku põhivarad 0 31 870  

Kokku varad 53 653 88 880  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 5 922 16 655  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 16 897 23 460 2

Kokku lühiajalised kohustised 22 819 40 115  

Kokku kohustised 22 819 40 115  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 48 765 3 748  

Aruandeaasta tulem -17 931 45 017  

Kokku netovara 30 834 48 765  

Kokku kohustised ja netovara 53 653 88 880  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 53 140 138 776  

Tulu ettevõtlusest 21 364 25 305  

Kokku tulud 74 504 164 081  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -13 171 -89 498  

Mitmesugused tegevuskulud -11 212 -11 973  

Tööjõukulud -36 186 -15 416 3

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -31 870 -2 178  

Muud kulud 0 -4  

Kokku kulud -92 439 -119 069  

Põhitegevuse tulem -17 935 45 012  

Intressitulud 4 5  

Aruandeaasta tulem -17 931 45 017  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -17 935 45 012

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 31 870 2 178

Kokku korrigeerimised 31 870 2 178

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -2 724 -2 918

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -17 296 -48 483

Laekunud intressid 4 5

Kokku rahavood põhitegevusest -6 081 -4 206

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
0 -30 148

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -30 148

Kokku rahavood -6 081 -34 354

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 54 092 88 446

Raha ja raha ekvivalentide muutus -6 081 -34 354

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 48 011 54 092
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 3 748 3 748

Aruandeaasta tulem 45 017 45 017

31.12.2016 48 765 48 765

Aruandeaasta tulem -17 931 -17 931

31.12.2017 30 834 30 834



8

Terve Eesti Sihtasutus 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Terve Eesti Sihtasutuse 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes finantsaruandluse standardist.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01. jaanuaril 2003. aastal jõustunud Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrused ning EV Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud

juhendid.Raamatupidamise aastaaruande  koostamisel on lähtutud järgmistest arvestuse ja aruandluse põhimõtete 

osaksolevatest alusprintsiipidest: majandusüksuse jätkuvuse, olulisuse, järjepidevuse ja võrreldavuse, objektiivsuse, tulude ja kulude

vastavuse, konservatiivsuse, avalikustamise ning sisu ülimuslikkuse printsiipidest.Sihtasutuse  põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude

aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist

lähtudes. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Arvestus ja esitusvaluutaks on euro.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke. Rahavoogude aruandes kajastatakse

rahavoogusid põhitegevusest kaudmeetodil. 

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu  kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete 

esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete  väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või

olulised finantsraskused  ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine.

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse  langust (st. vajadust allahindluseks)  hinnatakse iga ostja kohta eraldi,lähtudes 

eeldatavastitulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul,  mis ei  ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei

ole otseselt teada,  et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust  kogumina,  arvestadeseelmiste aastate kogemust

laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma on  vahe nende nõuete bilansilise väärtuse 

jatulevaste rahavoogudenüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära  meetodit.  Nõuete bilansilist väärtust

vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate  nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest  kajastatakse

kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja  välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste

nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete

kulu vähendamisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Immateriaalne põhivara

Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kui immateriaalse vara

kasulikku eluiga ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, eeldatakse, et kasulik eluiga on 10 aastat. Kasulike eluigade vahemikud on

immateriaalse põhivara gruppidele järgmised:

IT-arendus 3-7 aastat

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    350

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, maksuvõlad ning muud lühiajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses,

mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud
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Tulud koosnevad ettevõtetes töökohakoolituste läbiviimiseks laekuvatest laekumistest, annetustest eraisikutelt ning

ettevõtetelt. Töökohakoolituste läbiviimise eest laekuvad tulud on kajastatud tulude ja kulude aruandes „Tulud ettevõtlusest“ real ning

eraisikutelt ja ettevõttetelt laekunud annetused kajastuvad real „Annetused ja toetused“.

Sihtfinantseerimine

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel on lähtutud tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Kompenseeritavat kulu ja saadud toetust

kajastatakse kasumiaruande eraldi ridadel.

Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja

sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või

potentsiaalsete kohustustena.

Seotud osapooled

Sihtasutus Terve Eesti aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a. asutajaid;

b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid

Lisa 2 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2015 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
 

TEOMEETER  23 449 9 484 -32 933 0

Kokku sihtfinantseerimine

põhivarade soetamiseks
23 449 9 484 -32 933 0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

NORRA 29 681 34 923 -714 -61 411 2 479

TAI 3 331 685 -4 016 0

TEOMEETER 25 000 -9 484 -9 291 6 225

HMN suurprojekt 30 000 -15 244 14 756

HMN väikeprojekt 6 000 -6 000 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
58 012 71 608 -10 198 -95 962 23 460

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
58 012 95 057 -714 -128 895 23 460
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 31.12.2016 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

NORRA 2 479 0 -2 479 0 0

Hasartmängumaksu nõukogu 14 756 34 000 -6 018 -25 841 16 897

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 0 7 400 0 -10 022 -2 622

TEOMEETER 6 225 0 0 -6 225 0

Riigikantselei 0 8 644 0 -8 644 0

Muud annetused ja toetused 0 2 408 0 -2 408 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
23 460 52 452 -8 497 -53 140 14 275

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
23 460 52 452 -8 497 -53 140 14 275

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu -27 057 -40 884

Sotsiaalmaksud -9 128 -13 809

Kokku tööjõukulud -36 185 -54 693

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 2

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 10 692 23 991

Juhatuse ja nõukogu liikmete tasusid ei makstud, tegu on töövõtulepingutega sisutegevusteks.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2018

Terve Eesti Sihtasutus (registrikood: 90009223) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ALARI RAMMO Juhatuse liige 28.06.2018



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Terve Eesti Sihtasutus nõukogule

Oleme üle vaadanud Terve Eesti Sihtasutus raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2017, nimetatud kuupäeval

lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise

aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise

aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 10.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba

olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude

rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) "Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus". ISRE (Eesti) 2400

(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et

raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle

standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus

viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja

analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi

käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte

Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis

olulistes osades õiglaselt Terve Eesti Sihtasutus finantsseisundit seisuga 31.12.2017 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Enn Leppik

Vandeaudiitori number 57

AUDIITORBÜROO ELSS AS

Nexia International liige

Audiitorettevõtja tegevusloa number 59

Vanemuise tn 21a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51014

28.06.2018



Audiitorite digitaalallkirjad
Terve Eesti Sihtasutus (registrikood: 90009223) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on

digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ENN LEPPIK Vandeaudiitor 28.06.2018



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud

elanikegrupi huvide kaitse
94991 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5050052

E-posti aadress alari@terve-eesti.ee

Veebilehe aadress www.terve-eesti.ee


