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Tegevusaruanne 
 
Heateo Sihtasutuse eesmärk on toetada suure ühiskondliku mõjuga organisatsioone, mis lahendavad teravaid ühiskondlikke 
probleeme Eesti ühiskonnas. Algatuste toetamisse kaasame mitmeid oma ala parimaid tegijaid Eestis, kes panustavad teadmisi ja 
kogemusi oma vabast ajast ja tahtest. Nende hulgas on edukaid ettevõtjaid, finantsnõustajaid, personali-, kommunikatsiooni- ja 
õigusala asjatundjaid.  
 
Allpool on loetletud Heateo SA toetatud algatuste tulemused 2016. aastal ning Heateo töötajate, partnerite ja vabatahtlike panuse 
kirjeldus antud algatustesse ning muud olulised arendused ja tegevussuunad.  
 
Heateo peamised tegevused aastal 2016 võib jaotada neljaks:  
1) Uute algatuste toetamine NULA konkursi ja inkubaatori loomise ja läbiviimise kaudu koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga; 
2) Portfellijuhtimisega seotud tegevused Heateo portfelliorganisatsioonides; 
3) Projektirahastuse toel läbiviidud sotsiaalse innovatsiooni võrgustiku arendusprojekt, lisaks osalemine EMSLi käivitatud 

Annetuste kogujate võrgustiku projektis;  
4) Heateo organisatsioon ja tegevused, sealhulgas aktiivne kommunikatsioon (uudiskiri, artiklid, esinemised meedias) ja 

kogukonnaüritused. 
5)  Ma armastan aidata annetuskeskkonna haldamine ja teavitusüritused. 
 

 

  



 

 

I Nupukate lahenduste konkursi läbiviimine 

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali sooviks oli töötada välja konkursi ja inkubaatori formaat uuenduslike algatuste arendamiseks ja 
toetamiseks. Konkursi fookuses on algatused, mis aitavad parandada ühiskondlikke kitsaskohti ja on kas täiesti uudsed või maailmas 
juba rakendatud meetodite ja lahenduste toomine Eestisse.  

Arengukiirendisse soovisime kaasata kuni 6 ideed/meeskonda ning järgnenud rahastusvoorus oli Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil 
võimalus toetada kuni 3 ideed/meeskonda kuni 25 000 euroga lahenduse piloteerimisel 1,5 aasta jooksul. 

Aasta alguses alustasime konkursi/inkubaatori kontseptsiooni loomisest ja planeerisime konkursi ülesehituse 3-etapilisena. Esimene 
etapp oli teavitus ja ideekorje. Etapp toimus kahe kuu jooksul alates märtsi keskpaigast. Alustasime konkursi avamise avaliku 
teavitusega läbi erinevate meediumite. Näiteks korraldasime aprilli alguses inspiratsiooniõhtud Tallinnas ja Tartus, lisaks koostöös 
Eesti Päevalehega artiklite seeria, milles tuntud inimesed vastasid küsimusele, millist ühiskondlikku probleemi nemad lahendaksid ja 
mis viisil. Lisaks olime aktiivsed sotsiaalmeedias ja lõime uue kodulehe nula.kysk.ee. Kutsusime inspireerivad inimesed kõneisikuteks 
ja mentoriteks nii äri- ja vabasektorist. Näiteks jagas konkursiinfot ka Eesti Vabariigi President oma Facebooki kontol.  

Konkursile laekus 85 ideed, millest 7 valiti osalema 3-kuulises inkubaatoris. Nendeks algatusteks olid Vaikuseminutid, Saagu Valgus, 
Uimastitarvitajate rehabilitatsioonikeskus, Topsiring, Kalamaja Avatud Kool, Tagasi Kooli+ programm ja Rahvusvaheline maja. 

Teine etapp juuni algusest kuni augusti lõpuni oli inkubaatori läbiviimine. Selle perioodi jooksul oli eesmärgiks jõuda idee või 
sekkumise prototüübini ja seda testida ning luua tegevuskava ning eelarve järgmiseks 18 kuuks. Lisaks  komplekteerida toimiv 
meeskond idee elluviimiseks. Sellel ajal viisime läbi 4,5 koolituspäeva ja vähemalt 12 tundi individuaalset nõustamist meeskonna 
kohta. Lisaks astusid kõik meeskonnad üles Arvamusfestivalil, kus nad said oma ideid osalejatele tutvustada. 

 

Kolmas etapp ehk projektide esitamine algatuste poolt ja võiduprojektide käivitamine toimus alates septembrist. Oktoobriks 
selgusid kolm algatust, mis said igaüks 25 000€ suuruse starditoetuse KÜSKilt. Toetuse saajateks olid Vaikuseminutid, Kalamaja 
Avatud Kool ning Topsiring. Meeskonnad alustasid oktoobrist projektide elluviimist. 

Heateo roll konkursi käivitamisel oli nii korralduslik kui sisuline. Meie käes oli projekti juhtimine veebruari keskpaigast kuni septembri 
keskpaigani. See tähendab konkursi ettevalmistamist, kommunikatsiooni korraldamist, mudeli sisulist väljatöötamist ja arendamist, 
kokkulepete sõlmimist partnerite, ürituse toimumise kohtadega ja koolituste koordineerimist. Koolitajate ja mentorite kaasamine ja 
algatuste nõustamine kogu inkubaatori vältel oli samuti Heateo meeskonna peal. 

Programmi tulemusel jõudsid mitmed ideed tavapärasest kiiremini ja tugevamatena paberilt reaalsusesse. Ideede kvaliteeti näitas ka 
see, et KÜSK andis välja toetuste maksimumsumma ehk kolm korda 25 000€.   



II Portfellijuhtimine 

2016. aastal said suurima tähelepanu algatused MTÜ SPIN, MTÜ Uuskasutuskeskus ja Sihtasutus Kiusamisvaba Kool. MTÜ SPIN 
väljus Heateo portfellist ja toimusid ettevalmistavad tegevused MTÜ Vaikuseminutid portfelliga liitumiseks.  
 
MTÜ SPIN viib ellu spordil põnevat arenguprogrammi SPIN, mis on mõeldud noortele vanuses 10-18 aastat ja mille peamine eesmärk 
on arendada noorte sotsiaalseid oskuseid ja vähendada seeläbi riskikäitumist. SPIN tugineb Inglismaal töötavale jalgpallil põhineval 
spordiprogrammil KICKZ, mis on kogukonnapõhine sekkumismudel kõrge kuritegevusega piirkondades noortele positiivsete 
vabaajategevuste pakkumiseks ja eluoskuste arendamiseks. 
 
SPIN programm toimis õppeaastal 2015/2016 kahes Tallinna piirkonnas, kus viidi läbi kokku 9 gruppi noortele. Regulaarselt oli 
kaasatud üle 200 noore. Aasta esimeses pooles käivitusid ettevalmistavad tegevused Ida-Virumaale laienemiseks sügisest. 
Septembris avati 3 uut gruppi Kohtla-Järvel Ahtme ja Järve linnaosas ja kaasati järgmised 70 noort. Peale Kohtla-Järve gruppide 
avamist käivitusid ettevalmistavad tegevused 3 grupi käivitamiseks Narvas 2017. aasta alguses.   
 
Heateo panus 2016. aasta vältel: 

• Organisatsiooni üld- ja Ida-Virumaale laienemisstrateegia nõustamine;  
• Kommunikatsioonijuhendi loomise toetamine;  
• Rahalise väärtusega koostöösuhete loomine (Telia, MyFitness); 
• Advokaadibüroo Cobalti poolne lepingute pro-bono nõustamine; 
• Juhtrühma töös osalemine. 

 
 
MTÜ Uuskasutus on sotsiaalne ettevõte, mille eesmärgiks on saata kasutatud asjad ringlusesse ning muuta uuskasutamine lihtsasti 
kättesaadavaks ja igapäevaseks kõikidele Eesti inimestele. 2016. aasta oli Uuskasutuskeskuse ajalooliselt kõige edukam 
tegevusaasta. Tallinnas avati kolm uut poodi – Lasnamäel, Põhja-Tallinnas ja Liivalaia tänaval. Uuskasutuskeskus kogus üle 900 
tonni kasutatud asju ja organisatsiooni käive ületas 1,4 miljoni euro piiri. Aasta lõpuks oli Uuskasutuskeskusel 10 uut poodi.  
 
Heateo panus 2016. aasta vältel: 

• Nõukogu töö ümberkorraldamine ja selle töös osalemine; 
• Strateegiaarutelu ettevalmistamise toetamine; 
• Pro bono värbamistugi jaekaubandusjuhi värbamiseks Fonteselt ja juriidiline nõustamine Hedman Partnersilt. 

 
 
SA Kiusamisvaba Kool missioon on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Kiusamisvaba Kool pakub koolidele KiVa programmi, mis 
on Soomes Turu Ülikooli poolt arendatud tõendus- ja teaduspõhine kooliterviklik mudel kiusamise vähendamiseks. KiVa lõpetas 2016. 
aasta kevadel edukalt kolmanda õppeaasta ning 2016. aasta sügisest kasutab programmi 36 kooli. Samal ajal alustasid 11 uut kooli 
ettevalmistusaastaga. 2016. aasta kevadel läbi viidud õpilasküsitlus näitas KiVa rakendavates koolides nii ohvrite kui ka kiusajate 
arvu pidevat langust. Uuringu tulemuste kokkuvõte on üleval aadressil: http://www.kivaprogram.net/estonia/uudised/opilaskusitlus-
kinnitab-kiva-programmi-koolides-vaheneb-kiusamine-jarjepidevalt. 

Jätkus koostöö teiste organisatsioonidega liikumises Kiusamisvaba Haridustee Eest.  
 
 
Heateo panus 2016. aasta vältel:  

• Meeskonna kasvatamise toetamine läbi Fontese panuse;  
• Koolide värbamisvooru ja laienemise toetamine; 
• Strateegiaprotsessi nõustamine ja finantsplaneerimise võimekuse kasvatamine läbi strateegilise vabatahtliku kaasamise; 
• Osalemine nõukogu töös; 
• UKKi missioonipreemia vahendamine mahus 20 000 EURi. 

 
 
Lisaks oma portfellialgatustele nõustasime aasta vältel mitmeid teisi algatusi.  
 
2016. aasta viimastel kuudel, peale NULA inkubaatori lõppu algas eeltöö MTÜ Vaikuseminutid liitumiseks Heateo portfelliga. Viisime 
läbi organisatsiooni süvahindamise ja nõustasime mõju-uuringu ettevalmistamist. Aasta lõpuks valmis detailne toetusplaan 2017. 
aastaks. 
 
Viisime omavahel kokku SA Noored Kooli ja Tallinna Vanalinna Rotary Klubi. Sõlmitud koostöö tulemusel toetab Rotary Klubi 
Noored Kooli tegevusi Ida-Virumaal ja viib Klubi liikmed Ida-Virumaa koolidesse külalistunde andma.   
 
Heategevusfond Minu Unistuste Päev ja Swedbanki Privaatpanganduse osakonna vahelise koostöö loomine käivitus kevadel 
2016 kui Privaatpanganduse haldurid aitasid mõelda välja uusi ürituste formaate raskelt ja krooniliselt haigetele lastele. Suve jooksul 
viisid privaatpankurid ise ellu kuus unistuste päeva ja panustasid kokku rekordilised 620 tundi vabatahtliku tööd.  
 
Jätkus ettevõtluskonkursil Ajujaht meeskondade mentordamine. Sügisel 2015 alanud koostöö raames osalesime žürii töös ja 
nõustasime TOP30 hulka saanud sotsiaalseid ettevõtteid: 

• MTÜ SkillMill, mis pakub keskkonna hoolduse vallas tööd endistele õigusrikkujatele; 
• MTÜ Pesapuu, mis valmistab Kriidiku nukke ja lööb kasvulava töökohti pikaajalistele töötutele;  
• MTÜ Helpific, mis lõi veebipõhise platvormi, mille kaudu erivajadusega inimesed leiavad endale nii vabatahtlikke kui tasulisi 

abilisi.  
 
MTÜ Pesapuu, mis sotsiaalse ettevõttena toodab Kriidiku nukke ja muid tooteid, kuulutati hooaja viimases saates parimaks 
sotsiaalseks ettevõtteks ja võitis 5000€ suuruse preemia Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt. 
  



III Projektirahastus 
Projektirahastuse toel viisime aasta jooksul ellu kaks olulist strateegilist projekti. 
 
2014. aastal käivitatud Sotsiaalse Innovatsiooni Võrgustikuga jätkus tegevus aastatel 2015-2016 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 
toetuse toel koos Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga. Viisime läbi Sotsiaalse Innovatsiooni Võrgustiku Arendusprojekti (SIVA). 
Võrgustikus osalevad 16 organisatsiooni esindajad (sh Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeerium, ülikoolid ja mitmed 
vabaühendused). Arendusprojekti eesmärgiks ja tulemuseks oli võrgustiku tegevusstrateegia loomine, sotsiaalse innovatsiooni 
minikoolituse loomine ning võrgustiku liikmete vahelise koostöö kasvatamine. 
 
Ekspertidena osalesime Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu käivitatud Annetuste kogujate võrgustiku projektis. 
Projekti toetas 2015 aasta septembrist kuni 2016 aasta detsembrini Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti tulemusena moodustati 
mitteformaalne Annetuste kogujate võrgustik ja sellega kutsuti organisatsioone, mis olid liitunud Annetamise hea tavaga, ühistele 
aruteludele ja koolitustele annetuste kogumise valdkonna arendamiseks. Arutelude käigus kaardistati Annetamise hea tavaga liitunud 
organisatsioonide vajadused. Vastavalt aruteludest selgunule toimusid liikmetele koolitused annetuste kogumise, kommunikatsiooni 
kui ka seadusandluse teemadel. Koostöös liikmetega valmis “Annetamise hea tava” juhend, mis pakub olulist lisainformatsiooni 
vabaühendustele, kes koguvad annetusi või plaanivad hakata tegema seda tulevikus.  
 

 

IV Heateo organisatsioon ja tegevused  

2015. aastat jäävad ilmestama mitmed läbiviidud projektid ja muudatused tegevmeeskonnas. Aasta jooksul kaasati mitmeid 
strateegilisi partnereid ning kutsuti kaasa mõtlema uusi professionaalseid vabatahtlikke.  
 
Muudatused Heateo SA tegevmeeskonnas: 
• 15.01.2016.a. lahkus töölt portfellijuht Aire Nurm;  
• 31.01.2016.a. lahkus töölt arendusjuht Kaspar Kelder;  
• 15.03.2016.a. lahkus töölt Teele Raun;  
• 04.04.2016.a. alustas tööd projektijuhina Laura Kalda; 
• 01.09.2016.a. sai Laura Kalda ametinimetuseks portfellijuht.  
  
Koostöösuhted  
Ainult koos oma pühendunud vabatahtlike ja partneritega saame luua tõeliselt võimekaid algatusi ja toetada nende kasvu. Selleks 
töötame aktiivselt koos oma Heateo kogukonna liikmetega, kelleks on strateegilised vabatahtlikud, koostööpartnerid era- ja 
riigisektorist ning meie toetajad. 
 
Strateegilised vabatahtlikud 
Heateo kogukond andis märkimisväärse panuse meie algatuste edusse. Aasta jooksul panustas erinevatesse koostööprojektidesse 
pea 50 inimest.  

Heateo toetaja ja koostööpartner Fontes PMP toetas Heateo SA ja meie portfelliorganisatsioonide meeskondade arengut enam kui 
200 pro bono töötunni ulatuses. Selle aja sisse kuuluvad osalemine Heateo SA ja SA Kiusamisvaba Kool nõukogude tegevuses; 
Heateo SA, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ Uuskasutuskeskus võtmepositsioonide värbamisprotsesside läbiviimine ja nõustamine, 
Sotsiaalsete Ettevõtete võrgustiku arenguprogrammis osalejate 360-kraadi hindamiste follow-up hindamiste läbiviimine ning SA 
Noored Kooli noorte õpetajate värbamis- ja hindamisprotsessi toetamine.  

Lisaks toimus aktiivne koostöö Eesti Advokatuuri liikmetega. Heateo SA-d ja meie lähedal asuvaid suure ühiskondliku mõjuga 
vabaühendusi nõustasid Advokaadibüroo Aivar Pilv, Advokaadibüroo Cobalt, Advokaadibüroo Hedman Partners, Advokaadibüroo 
Lentsius & CASUS, Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene ja Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co.  
 
Koostöö erasektori partnerite ja toetajatega 

2016. aastal jätkus strateegiline koostöö Swedbankiga kahel suunal. Esiteks annetuskeskkonna „Ma armastan aidata“ arendamisel. 
Käivitasime juunis ajaannetuse funktsiooni, et organisatsioonidel oleks võimalik keskkonna kaudu kaasata ka vabatahtlikke. Samal 
kuupäeval käivitus ka „Ma armastan aidata fotonäitus“, mis reisis suvel ja sügisel ringi üle Eesti. Annetuskeskkonna fotonäitus “Kas 
keegi teine ei võiks aidata?” tõi esile erinevad väljakutsed, millega annetuskeskkonna 41 liiget iga päevaselt tegelevad. Näitus reisis 
läbi suve Tallinnas, Pärnus, Kuressaares, Jõhvis, Paides ja Tartus. Näitus tõi endaga kaasa mitmeid meediakajastusi nii teles, raadios 
kui ka lehtedes.  

Teiseks koostöösuunaks on Privaatpanganduse filantroopianõustamise arendamine. Olulisimaks tegevuseks sai siin 620 tunnine 
ajaannetus Heategevusfondile Minu unistuste päev, kus Privaatpanganduse haldurid aitasid kaasa 6 unistuste päeva korraldamisel.  
 
Heateo toetajate ringis jätkasid suurtoetustega 2016. aastal Swedbank, NG Investeeringud, Uuskasutuskeskus, Wolf Group 
(Krimelte OÜ), Fontes PMP, Biomarket, HTB Investeeringud ja Valendik. Lisaks toetasid meie tegevust mitmeid partnerid ja 
eraisikud. Suured tänud teile, et olete meiega ja toetate meie tegevust läbi aastate! 
 
Kogukond ja kommunikatsioon 

2016. aastal oli Heateo SA eesmärgiks meie kogukonna ja avaliku suhtluse strateegilisuse kasvatamine.  
 
Peamised tegevused: 
• Fookuses oli Nupukate lahenduste konkursist teavitamine ja kommunikatsioon.  
• Heateo kogukonna teavitamiseks saatsime välja 6 uudiskirja – jaanuaris oli fookuses 2015. aasta detsembris toimunud 

sündmused nagu annetuste kampaania; märtsis võtsime kokku SIB projekti tulemused; mais tutvustasime esimest korda 



kogukonnale NULA inkubaatorit; augustis oli fookuses suve jooksul toimunud annetuskeskkonna näitus; oktoobris 
tutvustasime esimesest NULA inkubaatorist toetuse saanud vabaühendusi ja võtsime kokku esimese hooaja ja detsembris 
võtsime aasta kokku ning tänasime oma häid partnereid.  

• Augustis olime kahe aruteluga Arvamusfestivalil NULA inkubaatoris osalejad esitlesid oma ideid ja koos start-up ettevõtjatega 
arutasime sotsiaalse innovatsiooni ja sektorite eristuste üle. 

• Märtsis ja detsembris toimusid kaks suuremat Heateo kogukonnale suunatud üritust. Märtsi ürituse fookuses oli ühiskondliku 
mõju võlakirjade teema ja detsembri üritusel Nupukate lahenduste konkursi tulemused.  

• Läbi aasta olime aktiivsed avalikkuse teavitamisel käimasolevatest strateegilistest projektidest – Nupukate lahenduste konkurss, 
Ma armastan fotonäitus ja SIVA projekt. 

 
NULA projekti strateegilisemad kajastused: 

● Agu Laius Kuku raadios: http://bit.ly/2cH0gSY  
● Pirkko Valge ja Katriin Jüriska Terevisioonis: http://bit.ly/2ckE1Pd 
● Pirkko Valge Vikerraadios: http://bit.ly/2cJFGhZ 
● Anna Karolin Kuku raadios Vox Populi saates: http://bit.ly/2cp0TNO http://vikerraadio.err.ee/v/4bc7ac35-9d3f-408a-be79-

173fb1e4fa14 
● Uued ühiskondlikud algatused pannakse inkubaatorisse küpsema (EPL): http://bit.ly/2cLdjBr  

 
Artiklite sari koostöös Eesti Päevalehega: 

● Urmo Kübar: Igaühel on võimalus saada superkangelaseks: http://bit.ly/2csFfrf 
● Robert Kitt: 80 heategu ühe vaba päevaga: http://bit.ly/2c5WPkc 
● Alvar Lumberg: Kui palju maksab majandusele altkulmu pilk? http://bit.ly/2cFHABi 
● Toomas Trapido: Võtame kasutamata rikkuse kapist välja     

 http://bit.ly/2ckDuwMhttp://epl.delfi.ee/news/arvamus/votame-kasutamata-rikkuse-kapist-valja?id=74091969 
● Triin Vihalemm: Kuidas anda nupukale lahendusele elujõud? http://bit.ly/2cJEStv 
● Kaja Kallas: Hea vanemapalk? Aga sealt see palgalõhe tulebki http://bit.ly/2cBXyzo ja jätkuartikkel http://bit.ly/2c5Uypd 

 

Üldisemad kajastused: 
• http://epl.delfi.ee/news/arvamus/me-oleme-nii-joukad-kull-et-teist-inimest-aidata?id=74788599 
• http://kasulik.delfi.ee/news/uudised/idee-suvepuhkuseks-aita-koos-vagevate-heategevusorganisatsioonidega-maailma-

muuta?id=75129249 
• http://publik.delfi.ee/news/mitmesugust/fotod-ja-video-tammsaare-pargis-pandi-pusti-motlemapanev-fotonaitus-mis-

esitab-kusimuse-kas-keegi-teine-ei-voiks-aidata?id=74770175  
• http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/getter-jaani-elina-born-ja-mart-avandi-panevad-tammsaare-pargis-pusti-

fotonaituse-kas-keegi-teine-ei-voiks-aidata?id=74766703 
• http://ekspress.delfi.ee/elu/toetame-abistajaid?id=74605249  
• http://majandus24.postimees.ee/3795429/postimees-teeb-ulekande-sotsiaalse-innovatsiooni-arutelult 
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Heateo Sihtasutus 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 70 927 87 749 2

Nõuded ja ettemaksed 6 276 14 276 3, 4

Kokku käibevarad 77 203 102 025  

Kokku varad 77 203 102 025  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 19 127 24 323 4, 5, 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 27 117 7

Kokku lühiajalised kohustised 19 127 51 440  

Kokku kohustised 19 127 51 440  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 50 586 16 109  

Aruandeaasta tulem 7 490 34 476  

Kokku netovara 58 076 50 585  

Kokku kohustised ja netovara 77 203 102 025  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 119 534 212 665 8

Tulu ettevõtlusest 40 100 25 825 9

Kokku tulud 159 634 238 490  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -16 614 -57 604 10

Mitmesugused tegevuskulud -32 224 -23 258 11

Tööjõukulud -103 321 -123 154 12

Muud kulud 0 -3  

Kokku kulud -152 159 -204 019  

Põhitegevuse tulem 7 475 34 471  

Intressitulud 7 0  

Muud finantstulud ja -kulud 8 5  

Aruandeaasta tulem 7 490 34 476  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 7 475 34 471  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised -49 414 -108 740 7

Kokku korrigeerimised -49 414 -108 740  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 8 000 -1 704 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -5 195 15 5

Laekunud intressid 7 5  

Kokku rahavood põhitegevusest -39 127 -75 953  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
22 297 117 854 7

Kokku rahavood investeerimistegevusest 22 297 117 854  

Kokku rahavood -16 830 41 901  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 87 749 45 848 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -16 830 41 901  

Valuutakursside muutuste mõju 8 0  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 70 927 87 749 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 16 109 16 109

Aruandeaasta tulem 34 476 34 476

31.12.2015 50 585 50 585

Aruandeaasta tulem 7 490 7 490

Muud muutused

netovaras
1 1

31.12.2016 58 076 58 076
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Heateo Sihtasutuse juhatus on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti

hea raamatupidamistava kohaselt kasutades soetusmaksumuse meetodit. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise

seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole teisiti märgitud.

Finantsvarad

Ettevõttel on järgmised finantsvarad: raha ja muud nõuded.

Õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade ostu ja müügi arvestusel kajastatakse soetatavate varade tehingu-ja bilansipäeva

vahelisel perioodil toimunud väärtuse muutust aruandeperioodi kasumi või kahjumina. Raha ja ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud

nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

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).

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses,

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

Finantskohustise kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

Sihtfinantseerimine

Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel

arvesse perioodi, mille eest need on tasutud).

Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh. mitterahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset

kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud. Tulu kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, st. saadud toetusi ja

kompenseeritavat kulu kajastatakse kasumiaruandes eraldi ridadel.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Sihtasutuse põhitegevusest lähtudes on tulude ja 

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

printsiibist lähtudes. 

 

Annetusi ja toetuseid, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali ei kajastata tuluna tulude ja 

kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes. 

 

Intressitulu ja -kulu kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes sisemisest intressimäärast. 

 

 

Bilansipäeva järgsed sündmused 

 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande 

koostamispäeva vahel, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. 

 

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise
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majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaruandes avalikustatud.

Seotud osapooled

Heateo Sihtasutuse seotud osapoolteks on loetud tegev- ja kõrgem juhtkond ning nende poolt kontrollitavad ettevõtted.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Arvelduskontod 70 927 87 749

Kokku raha 70 927 87 749

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa

nr

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
6 186 6 186 4

Ettemaksed 90 90  

Tulevaste perioodide

kulud
90 90  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
6 276 6 276  

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa

nr

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
9 687 9 687 4

Muud nõuded 4 589 4 589  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
14 276 14 276  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 2 783 0 3 214

Sotsiaalmaks 0 5 135 0 5 750

Kohustuslik kogumispension 0 347 0 305

Töötuskindlustusmaksed 0 373 0 418

Ettemaksukonto jääk 6 186  9 687  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 6 186 8 638 9 687 9 687
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 364 364  

Võlad töövõtjatele 10 103 10 103 6

Maksuvõlad 8 638 8 638 4

Muud lühiajalised võlad 22 22  

Kokku võlad ja ettemaksed 19 127 19 127  

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 41 41  

Võlad töövõtjatele 3 474 3 474 6

Maksuvõlad 9 687 9 687 4

Muud võlad 10 865 10 865  

Muud viitvõlad 10 865 10 865  

Muud lühiajalised võlad 256 256  

Kokku võlad ja ettemaksed 24 323 24 323  

Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Palgavõlgnevus 3 562 0

Puhkusereserv 6 541 3 474

Kokku võlad töövõtjatele 10 103 3 474

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2014 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 11 065 20 842 0 -27 693 4 214

Siseministeerium 6 938 0 0 -6 937 1

Uuskasutuskeskus 0 20 000 0 0 20 000

Swedbank 0 4 758 0 -1 856 2 902

Euroopa Komisjon 0 54 255 0 -54 255 0

Eesti Arengufond 0 18 000 0 -18 000 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
18 003 117 855 0 -108 741 27 117

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
18 003 117 855 0 -108 741 27 117
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 31.12.2015 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 4 214 5 992 0 -10 206 0

Siseministeerium 1 0 0 -1 0

Uuskasutuskeskus 20 000 0 0 -20 000 0

Swedbank 2 902 0 0 -2 902 0

Swedbank 0 16 305 0 -16 305 0

Spin OÜ 0 1 344 0 -1 344 0

Sihtasutus Kodanikuühiskonna

Sihtkapital
0 400 0 -400 0

Eesti Mittetulundusühingute ja

Sihtasutuste Liit
0 4 830 0 -4 830 0

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik 0 59 0 -59 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
27 117 28 930 0 -56 047 0

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
27 117 28 930 0 -56 047 0

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 19 741 108 740

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 0 9 877

Saadud annetused Eraisikud 2 760 2 368

Saadud annetused Heateo Partnerid 13 822 16 715

Saadud annetused Ettevõtted: 0 0

Swedbank AS 39 209 22 050

HTB Investeeringute AS 2 301 2 301

Fontes PMP AS 4 500 5 500

Valendik OÜ 2 301 2 301

Krimelte OÜ 7 800 12 800

Biomarket OÜ 4 000 4 000

NG Investeeringud OÜ 10 000 10 000

Teised ettevõtted 13 100 16 013

Kokku annetused ja toetused 119 534 212 665

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2016 2015

Rahaline annetus 119 534 212 665

Kokku annetused ja toetused 119 534 212 665
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Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2016 2015

EMTAK järgi tulud 9499 mujal liigitamata

organisatsioonide tegevus
40 100 25 825

Kokku tulu ettevõtlusest 40 100 25 825

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2016 2015

Mitmesugused tegevuskulud -16 614 -57 604

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-16 614 -57 604

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Üür ja rent -3 026 -3 054

Energia -1 888 -2 390

Mitmesugused bürookulud -18 937 -12 281

Lähetuskulud -2 561 -2 346

Koolituskulud -3 201 0

Raamatupidamise- ja auditi kulud -2 611 -3 187

Kokku mitmesugused tegevuskulud -32 224 -23 258

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu -76 221 -92 115

Sotsiaalmaksud -27 100 -31 039

Kokku tööjõukulud -103 321 -123 154

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 6

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
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 2016 2015

Arvestatud tasu 26 000 31 272


