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Tegevusaruanne
Terve Eesti Sihtasutus (edaspidi TESA) asutati 6. juulil 2006. aastal. Terve Eesti Sihtasutuse eesmärgiks on:
-

Kaasata erasektor oluliste rahvatervise probleemide lahendamisse Eestis;
Pakkuda eraettevõtetele tervise- ja sotsiaalteemalisi terviklikke teavituskampaaniaid;

-

Algatada ja toetada uusi erasektorist lähtuvaid tervishoidu propageerivaid projekte.

Oma eesmärkide saavutamiseks:
korraldab TESA tööandjale suunatud terviseinfot vahendava internetilehekülje toimimist;
pakub ettevõtetele praktilisi võimalusi investeerida ja annetada teenuseid ning rahalisi ressursse rahvatervise probleemide lahendamisse
Eestis;
-

algatab, finantseerib ja viib läbi teisi rahvatervise arendamise ja propageerimisega seotud projekte;
korraldab tuluüritusi rahaliste vahendite saamiseks;

-

korraldab avalikke üritusi oma tegevuse tutvustamiseks ja propageerimiseks;
asutab uusi juriidilisi isikuid;

-

teeb koostööd teiste isikutega Sihtasutuse eesmärkide saavutamiseks;
vahendab annetusi teistele tervishoidu propageerivatele projektidele ja organisatsioonidele;
ning teeb muid toiminguid, mis ei ole vastuolus kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega.

TESA tegevus 2013. aastal keskendus uue tegevusperioodi ettevalmistavatele arendustegevustele ja tegevusmudeli uuendamisele, koalitsiooni
„Ettevõtted HIV vastu“ teise perioodi (2011-2013) lõpetamisele ja uute kokkulepete tegemisele perioodiks 2014-2017, uue töökohapõhise
uimastite kahjude vähendamise ennetusprogrammi väljaarendamisele, arvamusliidri positsiooni ja eestkostetöö võimekuse kasvatamisele.
Samuti jätkati töökohapõhiste HIV ja alkoholiteemaliste ennetusprogrammide ning lapse seksuaalse arengu koolituste elluviimisega. Arendati
TESA koolituste formaate ning koostöös Väitluskoolitusega loodi ka uus formaat – mõttemäng, mida pakume teenusena organisatsioonidele
arendus- ja meeskonnapäevade rikastamiseks.
Aasta jooksul toimus TESA eestvedamisel mitmeid sisulisi alkoholipoliitika kujundamisele suunatud tegevusi. Mh esitati jaanuaris koostöös Eesti
Arstide Liidu ja Eesti Tervise Fondiga tagasiside ja täiendusettepanekud alkoholipoliitika rohelisele raamatule. Juunis algatasime pikaajalise
sotsiaalse liikumise „Joome poole vähem“, mille eesmärk on aidata kaasa alkoholi kahjude vähendamisele ja viia alkoholi tarbimine 2012.a
tasemelt (10.6 liitrilt elaniku kohta) püsivalt tasemele alla 5 liitri Eesti sajandaks sünnipäevaks aastal 2018. Augustis tulime koos partneritega
välja kohalikele omavalitsustele suunatud tegevusettepanekutega alkoholikahjude vähendamiseks kohalikul tasandi.
Terve Eesti SA ja koalitsiooni silmapaistvus oli läbi aegade kõrgeim. Kokku kajastati TESA ja/või koalitsiooni „Ettevõtted HIV vastu“ tegevusi
meedias rekordiliselt 266. korral. Võrrelduna varasemate aastatega kasvas veelgi sisuliste ja meie endi poolt initsieeritud temaatiliste lugude ja
kajastuse osakaal meedias.
Kokku koolitati 2013. aastal 2460 inimest. TESA ennetusprogrammi viis läbi 24 ettevõtet. Võrreldes 2012. aastaga kasvas TESA sõltuvuste
teemalise programmi raames läbiviidavate koolituste osakaal.
Alljärgnevalt on välja toodud peamised tegevused TESA nelja strateegilise eesmärgi elluviimisel.
Peamised tegevused strateegilise eesmärgi „TESA ärimudeli uuendamine saavutamaks suuremat efektiivsust ja mõju ning olla nr 1 partner
tööandjatele terviseedenduse valdkonnas Eestis“ elluviimisel:
Aasta jooksul toimus mitmeid ajurünnakuid ja kohtumisi, mille tulemusena lepiti III kvartalis kokku Terve Eesti SA visioon ja eesmärgid
aastaks 2018;
Alustati TESA tegevusmudeli uuendamist, mis näeb mh ette teenustena koolituste ja terviklahenduste pakkumist lisaks praegustele TESA
programmidele ka teistel olulistel riskikäitumiste teemadel (nt vaimne tervis, suitsetamine, toitumine);
Märtsis viidi Eesti ettevõtete seas läbi turu-uuring selgitamaks ja mõistmaks ettevõtete praktikaid ja panustamisvõimalusi oluliste
rahvatervise probleemide lahendamisel Eestis;
Viidi läbi TESA poolt juhitava koalitsiooni „Ettevõtted HIV vastu“ arendusprotsess, mille tulemusena sõlmiti 9 ettevõttega kokkulepe
koalitsiooni jätkamises perioodil 2014-2017 ning lepiti kokku teemavaldkonnad, millele koalitsioon uuel tegevusperioodil keskendub;
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel käivitus TESA alkoholi kahjude vähendamise programmi pikaajalise mõju hindamine, mille raames
luuakse programmile mitmetasandiline mõju hindamise mudel ja viiakse ettevõttes läbi mõju hindamine. Tulemused selguvad mais 2014.
Peamised tegevused strateegilise eesmärgi „Ennetusprogrammide ja seminaride müügivõimekuse suurendamine muutes müügitegevuse
järjepidevamaks ja tuues TESA müügitegevusse juurde täiendavat inimressurssi“ elluviimisel:
Kokku koolitati 2013. aastal 2460 inimest, mis on viimase viie aasta lõikes mahult teine tulemus. Tõusutrendi jätkati TESA sõltuvuste
teemalisse programmi kuuluvate koolituste läbiviimisel.
Koolitusi läbinud ettevõtteid oli 24 (aastal 2012 oli vastav nr 29).
Koolitusi läbinud muid organisatsioone oli 28 (aastal 2011 oli vastav nr 86).
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Koolitatavate rahulolu koolitustega oli jätkuvalt väga kõrge (92%).

Toimus mitmeid arendusi ennetusprogrammide ja koolituste formaatide uuendamisel. Samuti kasvatasime võimekust koolituste
läbiviimiseks noortele. Lisaks arendati koostöös Väitluskoolitusega välja uudne lahendus organisatsioonide arendus- ja meeskonnapäevadele –
mõttemäng. Mõttemäng on rollipõhine mäng, mis kaasab osalejad Eestis aktuaalsete ja inimesi igapäevaselt puudutavate rahvatervise
probleemide (alkoholi liigtarbimine, HIV levik ja ebaturvaline seksuaalkäitumine) lahendamisse ning pakub võimalust arendada
argumenteerimis- ja esinemisoskust.
Arendati välja uus, uimastite teemaline töökohapõhine ennetusprogramm, mis on osa TESA sõltuvuste programmist. Selle raames
läbiviidavad tegevused (sh seminarid) on suunatud täiskasvanud inimestele, kes soovivad rohkem teada sõltuvuse tekkimise põhjustest,
uimastite mõjust organismile ning tahavad saada praktilisi soovitusi enda lähedaste (sh laste) uimastitarvitamise ennetamiseks. Uue programmi
raames viidi aasta teisel poolel läbi 48 seminari, kus osales 1110 inimest.
Sõlmiti mitmeid partnerluskokkuleppeid erasektori investeeringute toomiseks TESA kandepinna laiendamisel. Mh nii alkoholiteemalise
eestkostetöö sisukamaks teostamiseks kui uimastiteemalise programmi väljatöötamiseks.
Algatati TESA kodulehe arendusprotsess, et kasvatada seeläbi kodulehe vahendusel toimuva müügi võimekust.
Peamised tegevused strateegilise eesmärgi „TESA rolli kasvatamine valdkonna arvamusliidrina ja diskussiooni käivitajana“ elluviimisel:
-

TESAt kajastati 2013. aastal meedias rekordiliselt 266 korral (2012 oli vastav nr 186). Jätkuvalt oli selles palju sisulisi ja proaktiivselt

ettevalmistatud kajastusi (arvamusartiklid trükiväljaannetes, raadio- ja teleesinemised). Lisaks tehti kogu aasta jooksul aktiivset eestkoste- ja
teavitustööd nii alkoholi kahjude vähendamise kui HIV-ennetuse valdkonnas.
•
Jaanuaris tõi rohket kajastust ja sisulist vastukaja koostöös Eesti Arstide Liidu ja Eesti Tervise Fondiga alkoholipoliitika rohelisele
raamatule tehtud tagasiside ja täiendusettepanekud ning koostöös Tervise Arengu Instituudiga läbiviidud HIV-kiirtestimine Riigikogus. Vaata
meedia kokkuvõtet siit.
•
Juunis tõi meedikajastust koalitsiooni „Ettevõtted HIV vastu“ eestvedamisel esmakordselt Eestis elluviidud HIV-testimistuur „Riskid või
testid?“, mis toimus kümnes Eesti linnas. Vaata meedia kokkuvõtet siit.
•
Juunis käivitati ja avalikustati sotsiaalne liikumine „Joome poole vähem“, mis on Terve Eesti Sihtasutuse ja partnerite üleskutse ja
interaktiivne ideefestival, et koguda kompetentsetelt kodanikelt häid mõtteid alkoholi kahjude vähendamise kohta. Liikumine on suunatud
kodanikele ja kodanikuühiskonnale, kes sõltumata riigi alkoholipoliitikast saavad personaalsete ja teadlike valikute kaudu alkoholitarbimist ning
sellest tingitud kahjusid vähendada. Liikumise eesmärk on aidata kaasa alkoholi kahjude vähendamisele ja viia alkoholi tarbimine 2012.a
tasemelt (10.6 liitrilt elaniku kohta) püsivalt tasemele alla 5 liitri Eesti sajandaks sünnipäevaks aastal 2018.
•
Augustis pälvis meedia tähelepanu liikumise „Joome poole vähem“ tänavakampaania Tallinnas ja koos partneritega kohalikele
omavalitsustele suunatud tegevusettepanekud alkoholikahjude vähendamiseks kohalikul tasandi. Vaata meedia kokkuvõtet siit.
•
Novembris-detsembris tõi kajastust koalitsiooni „Ettevõtted HIV vastu“ sügisene HIV-teavituskampaania „Riskid või testid?“. Vaata
kokkuvõtet siit.
Jätkati sisukat koostööd Tervise Arengu Instituudiga (nii HIV-ennetuses kui alkoholiprogrammi ja alkoholi kahjude alase eestkostetöö
raames).
Loodi kontakte ja koordineeriti koostööd ligi 30ne terviseedenduse-, noorte-, lastekaitse- kui üliõpilaspoliitika valdkonnas tegutseva
organisatsiooniga alkoholiga seonduvate kahjude vähendamiseks ühiskonnas.
Jätkati aktiivset panustamist nii Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikus kui Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumis.
Osaleti Seksuaaltervise Liidu aruteludel, siseministri poolt koordineeritaval õnnetuste ennetamise ümarlaual, erinevatel infopäevadel ja
konverentsidel.
Anti regulaarselt välja TESA uudiskirja ning aktiveeriti tegevust sotsiaalmeedias.
Peamised tegevused strateegilise eesmärgi „Koalitsiooni II perioodi edukas lõpetamine ja partnerite leidmine uueks perioodiks“ elluviimisel:
Liikmesettevõtete töötajaid kaasates kinnitati 2013. aasta alguses koalitsiooni 2013. aasta eesmärgid ja mõõdikud, mis suuremas osas
täideti.
Koalitsiooni liikmetena panustasid aasta jooksul HIV-ennetusse 14 ettevõtet: Swedbank AS, Nordecon AS, Emor AS, Hill & Knowlton
Eesti AS, Coca-Cola Balti Jookide AS, Johnson&Johnson AB Eesti filiaal, OÜ EstTBWA, Radisson BLU Hotel Tallinn, Boehringer Ingelheim
Eesti filiaal, Rimi Eesti Food AS ja Meedius Eesti OÜ. Lisaks aasta teisel poolel liitunud kolm ettevõtet: Nordic Digital AS, Corrigo OÜ ja
AbbVie).
Koalitsioon korraldas 2013. aastal mitu avalikkusele suunatud aktsiooni:
•
HIV-ennetuskampaania ja sellele järgnenud HIV-kiirtestimine Riigikogus (jaanuar 2013);
•
„Tagasi kooli“ HIV-teemaline eriprojekt (aprill 2013), mis on nüüdsest ka „Tagasi Kooli“ infosüsteemi kaudu koolidele kättesaadav
aastaringselt;
•
Kümnes linnas toimunud HIV-testimistuur „Riskid või testid?“, mille käigus tegi HIV-kiirtesti 852 inimest (juuni 2013). HIV-kiirtestimise
võimalust pakuti sellise aktsioonina Eestis esmakordselt. Keskenduti linnadele, kus 25+ vanuses inimestel puudub regulaarne võimalus teha
HIV-testi. HIV-kiirtestimisetuur toimus Swedbanki eestvedamisel. Koostööpartneriteks olid Tervise Arengu Instituut, Statoil, Veho Eesti, Billy Boy,
Eesti Rahvusringhääling, Delfi, SEBE, Tartu Tasku Keskus, Tallinna Rocca al Mare Keskus ja spordiklubi MyFitness. Testidega toetas AIDS
Healthcare Foundation, teste tegid Seksuaaltervise Kliiniku õed.
•
HIV-teavituskampaania „Riskid või testid?“ ja kiirtestimise Tallinnas (november-detsember 2013). “ Kampaania raames levitati kinodes ja
meedia vahendusel HIV-teemalisi sotsiaalreklaamklippe ning HIV-positiivsete inimeste lugusid. Kampaania kulmineerus 1. detsembril,
ülemaailmsel AIDSi vastu võitlemise päeval Solarise keskuses toimunud avaliku ja tasuta HIV-kiirtestimise üritusega. Kampaania eesmärk oli
vähendada HI-viirusega kaasas käivaid müüte ning kutsuda inimesi turvalisele seksuaalkäitumisele ja HIV-testimisele. Kampaania läbiviimise
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koostööpartneriteks olid Tervise Arengu Instituut, ajakiri Cosmopolitan, Solarise keskus ja Forum Cinemas Kino.
Jätkusid HIV-koolitused koalitsiooniettevõtetes.
Viidi läbi koalitsiooni arendusprotsess, mille tulemusena sõlmiti 9 ettevõttega kokkulepe koalitsiooni jätkamises perioodil 2014-2017 ning
lepiti kokku teemavaldkonnad, millele koalitsioon uuel tegevusperioodil keskendub.
TESA partnerid ja toetajad: tervikuna kasvatati koostöövõimekust ja koostöö sisukust erinevate koostööpartneritega. TESA koostööpartnerite arv
nii era-, avaliku- kui kolmandast sektorist oli läbi aegade suurim. Uue, uimastiteemalise ennetusprogrammi loomisse aitas enim panustada
Finesta Eesti. Alkoholi kahjude vähendamise tegevustes tehti rohkelt koostööd Tervise Arengu Instituudi, Eesti Arstide Liidu, Eesti Tervise
Fondi, Tartu Ülikooli Kliinikumi Meestekliiniku, Statoil Eesti, Lundbeck Eesti ja erinevate noorte- ja lastekaitsega seotud organisatsioonidega.
Sisukas koostöö oli ka Eesti Väitlusseltsiga. Sõlmiti mitmeid pikaajalisi koostöösuhteid Eestis tegutsevate ettevõtetega ühiskonnas keeruliste
terviseprobleemide lahendamisse panustamiseks.
TESA juhtimine toimub kolmel tasandil: TESA-l on juhatus, nõukogu ja nõuandev kogu.
TESA juhatus on täidesaatev organ, kes esindab Sihtasutust suhetes kolmandate füüsiliste ja juriidiliste isikutega. 2013. aastal oli TESA juhatus
üheliikmeline. Juhatase liikmeks oli Keit Fomotškin, kelle peamisteks ülesanneteks olid rahastajate leidmine, ennetusprogrammide ja koolituste
müük. Samuti sihtasutuse igapäevase ja majandustegevuse korraldamine, koalitsiooni „Ettevõtted HIV vastu“ eestvedamine, uue
ennetusprogrammi arendamise koordineerimine ja erinevate koostööprojektide juhtimine, eestkostetegevuse laiendamine, arendus- ja
strateegiaprotsesside vedamine.
TESA nõukogu on Sihtasutuse tegevust kavandav organ, kes suunab Sihtasutuse juhtimist ning teostab järelevalvet Sihtasutuse tegevuse üle.
TESA nõukogu liikmed 2013. aasta lõpu seisuga olid Annikky Lamp, Ain Aaviksoo, Andrus Aljas (esimees), Jaano Vink, Riina Raudne ja Siim
Raie.
Nõukogu korralisi koosolekuid toimus kokku 4. Lisaks nendele toimus läbi aasta mitmeid individuaalseid kohtumisi kõigi nõukogu liikmetega.
Nõukogu liikmetele nende töö eest tasusid ei makstud.
TESA nõuandev kogu. TESA nõuandva kogu võib TESA nõukogu moodustada TESA pikaajalise tegevuse planeerimisele kaasaaitamiseks ja
tegevuseesmärkide koordineerimiseks. 2013. aastal nõuandvat kogu kokku ei kutsutud.
Lisaks juhatuse liikmele oli 2013. aastal Terve Eesti Sihtasutuses 1 töötaja – kommunikatsioonijuht.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

12 899

1 812

2 125

257

15 024

2 069

15 024

2 069

Võlad ja ettemaksed

5 471

10 758

Kokku lühiajalised kohustused

5 471

10 758

5 471

10 758

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

-8 689

-4 010

Aruandeaasta tulem

18 242

-4 679

9 553

-8 689

15 024

2 069

Lisa nr

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad

2

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

4

Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

Lisa nr

Annetused ja toetused

92 061

40 097

6

Tulu ettevõtlusest

22 629

37 108

114 690

77 205

-44 917

-5 000

-8 883

-20 447

Tööjõukulud

-42 630

-56 438

Kokku kulud

-96 430

-81 885

18 260

-4 680

Tulud

Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud

Põhitegevuse tulem
Intressikulud
Aruandeaasta tulem

-18

1

18 242

-4 679

7

8
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

Lisa nr

Põhitegevuse tulem

18 260

-4 680

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-1 869

1 397

2

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

-5 286

4 329

4

-18

1

11 087

1 047

11 087

1 047

1 812

765

Raha ja raha ekvivalentide muutus

11 087

1 047

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

12 899

1 812

Rahavood põhitegevusest

Makstud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011

-4 010

-4 010

Aruandeaasta tulem

-4 679

-4 679

31.12.2012

-8 689

-8 689

Aruandeaasta tulem

18 242

18 242

9 553

9 553

31.12.2013

Sihtasutuse sihtkapitali suurus on 2 Eesti krooni, mille väärtus arvestus- ja
esitusvaluutasse konverteerides on 0 eurot.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Terve Eesti Sihtasutuse 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.
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 osaks olevatest
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 2013 perioodi kohta kaudsel meetodil.
Arvestus ja esitusvaluutaks on euro.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse (HIV-ennetusprogrammi läbiviimine ettevõtetes) käigus tekkinud nõudeid.
Nõudeid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.
Finantskohustused
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
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“.
Seotud osapooled
Terve Eesti Sihtasutuse seotud osapoolteks on loetud tegev- ja kõrgem juhtkond ning nende poolt kontrollitavad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

2 125

2 125

0

0

Ostjatelt laekumata arved

2 125

2 125

0

0

Kokku nõuded ja ettemaksed

2 125

2 125

0

0

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

257

257

0

0

Ostjatelt laekumata arved

257

257

0

0

Kokku nõuded ja ettemaksed

257

257

0

0
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

1 624

1 923

Sotsiaalmaks

2 803

3 346

Kohustuslik kogumispension

163

186

Töötuskindlustusmaksed

255

405

4 845

5 860

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

Võlad tarnijatele

164

164

0

0

Võlad töövõtjatele

462

462

0

0

5

Maksuvõlad

4 845

4 845

0

0

3

Kokku võlad ja
ettemaksed

5 471

5 471

0

0

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

621

621

0

0

Võlad töövõtjatele

4 277

4 277

0

0

5

Maksuvõlad

5 860

5 860

0

0

3

10 758

10 758

0

0

Kokku võlad ja
ettemaksed

Lisa 5 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Palgavõlgnevus
Puhkusereserv
Kokku võlad töövõtjatele

31.12.2013

31.12.2012

462

1 857

0

2 420

462

4 277

Lisa nr

4
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Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

2013

2012

Eraisikute toetused HIV koolituste läbiviimiseks

1 041

1 364

Ettevõtete toetused HIV koolituste materjalid

6 569

7 055

Sihtotstarbeline tulu ALKO projekt

42 914

5 000

Ettevõtete toetus HIV koolituste läbiviimiseks

34 378

26 678

7 159

0

92 061

40 097

Sihtotstarbeline tulu, KÜSK
Kokku annetused ja toetused

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2013

2012

Mitmesugused bürookulud

22 375

1 057

Tööjõukulud

22 542

3 943

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

44 917

5 000

2013

2012

Palgakulu

48 636

45 284

Sotsiaalmaksud

16 536

15 097

Kokku tööjõukulud

65 172

60 381

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

22 542

3 943

2

2

2013

2012

19 706

19 509

Lisa nr

8

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa nr

7

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

HANNES LENTS

Juhatuse liige

11.03.2014

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Terve Eesti Sihtasutus nõukogule
Oleme auditeerinud Terve Eesti Sihtasutus raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2013, kasumiaruannet,
omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel
kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud
lehekülgedel 6 kuni 12, on kaasatud käesolevale aruandele.
Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise
sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise
aastaaruande koostamist.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja
viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks
vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise
aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor
arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks
antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse
kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka
raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.
Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.
Arvamus
Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Terve Eesti Sihtasutus finantsseisundit seisuga
31.12.2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
/digitaalselt allkirjastatud/
Enn Leppik
Vandeaudiitori number 57
Audiitorbüroo ELSS AS
(Nexia International liige)
Audiitorettevõtja tegevusloa number 59
Vanemuise 21a, Tartu 51014
12.03.2014

Audiitorite digitaalallkirjad
Terve Eesti Sihtasutus (registrikood: 90009223) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on
digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ENN LEPPIK

Vandeaudiitor

12.03.2014

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

94999

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6645076

E-posti aadress

info@terve-eesti.ee

Veebilehe aadress

www.terve-eesti.ee

