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Tegevusaruanne
Heateo Sihtasutuse eesmärk on toetada suure mõjuga organisatsioone, mis lahendavad teravaid
probleeme Eesti ühiskonnas. 2018. aastal tähistasime oma 15ndat sünnipäeva. Nende 15 aasta jooksul
oleme käivitanud üle kümne algatuse ja andnud kasvuks hoogu mitmekümnele algatusele. Algatuste
toetamisse kaasame tugevaid eksperte Eestis, kes panustavad oma teadmiste ja kogemustega pro
bono ehk vabatahtlikult. Nende hulgas on edukaid ettevõtjaid, finantsnõustajaid, personali-,
kommunikatsiooni-, IT- ning õigusala asjatundjaid.
Allpool on loetletud Heateo SA strateegiliste tegevussuundade tulemused 2018. aastal ning kirjeldatud
Heateo SA töötajate, partnerite ja vabatahtlike panus ning muud olulised arengud ja tegevussuunad.
Heateo peamised tegevused aastal 2018 olid järgmised:
I. Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga koostöös NULA inkubaatori kolmanda hooaja läbiviimine ning
selle raames seitsme algatuse käivitamise toetamine;
II. Heateo Mõjufondi käivitamine;
III. Heateo Haridusfondi käivitamine;
IV. „Ma armastan aidata“ annetuskeskkonna haldamine ja teavitusüritused;
V. Heateo SA organisatsiooni puudutavad tegevused, sealhulgas aktiivne kommunikatsioon
(uudiskiri, artiklid, esinemised meedias) ja kogukonnaüritused.
Järgnevas kirjeldame viite peamist tegevussuunda pikemalt.

I NULA inkubaatori kolmanda hooaja läbiviimine
2018. aastal viisime läbi NULA inkubaatori kolmanda hooaja koostöös Kodanikuühiskonna
Sihtkapitaliga. Inkubaatorisse sobivate ühiskondlike algatuste leidmiseks korraldasime konkursi, mille
osaks oli laiaulatuslik teavituskampaania ja ideekorje. Kampaania kestis märtsi algusest aprilli alguseni
ning selle osaks olid muuhulgas plakatid avalikus ruumis ja sotsiaalmeedias, kaks inspiratsiooniõhtut
(üks Tartus ja üks Tallinnas) ja artikliseeria koostöös Eesti Päevalehega, kus tuntud inimesed vastasid
küsimusele, millist ühiskondlikku probleemi ja kuidas nad lahendaksid. Kokku avaldati kuus artiklit ja
inspiratsiooniõhtutel esinesid mitmed edukad eraettevõtjad ja sotsiaalsed ettevõtjad.
NULA artikliseeria koostöös Eesti Päevalehega:
•
•
•
•
•
•

Kristi Saare: Nügime inimesed rahaga arukamalt ümber käima.
Eda Vallimäe ja Eeva-Liisa Sibul: Kuidas saada üle hirmust liikumise ees.
Carmen Karnö: Kuidas ma pornoteemalt tabuteki maha tõmbasin.
Indrek Treufeldt: Kamikazed arvamusruumis.
Martin Villig: Ettevõtjaks õppimine alaku juba 1.klassist.
Jim Ashilevi: Kool saab olla koht mõistmiseks ja kirjandusõpetaja saab olla keegi, kes räägib
päris asjadest.

Plakatid avalikus ruumis ja sotsiaalmeedias
Plakatikampaania loovidee töötasime välja koos disainibürooga Velvet ja plakatite lõplikud kujundused
tegi disainerina Brett Astrid Võmma. Mõlemad partnerid andsid oma panuse pro bono.

Kampaania tulemusena esitati inkubaatorisse 79 ideed, mis pakkusid lahendusi teravatele
ühiskondlikele probleemidele. Ideede hulgast valiti välja TOP13, kes esitlesid oma ideed nõuandvale
kogule ning mille tulemusena valiti inkubaatorisse osalema 7 ühiskondlikku algatust: Seniorship,
EduLab, Klassijuhataja arenguprogramm, Meelte Kool, Tugitakso, HopeHolders ja Laste Akadeemia.
Kuuekuulises inkubaatoris (mai-oktoober) pakuti algatustele koolitusi, mentorlust ja igakülgset tuge
oma idee arendamisel. Koolitused toimusid Transferwise’i ruumides, kes pakkus ruume pro bono. Viie
koolituspäeva jooksul keskenduti lahenduse disainile, mõju hindamisele, töötava finantsmudeli
loomisele, kommunikatsiooniplaani ja tegevuskava koostamisele. Algatused said endale mentori, kes
toetas algatusi idee testimisel ja arendamisel.
Meeskondade arengut toetas Fontes PMP pro bono meeskonnaprofiilide kaardistamise ja
meeskonnajuhtidele mõeldud kovisioonide kaudu. Pipedrive’i disainitiim aitas algatustel pro bono
koostada ja kujundada algatuste one-pager’id ehk tutvustava materjali. Huvi üles näidanud algatused
said pro bono juriidilist nõu Eesti Advokatuuri vahendusel. Kõik algatused tutvustasid oma ideid
Arvamusfestivalil, millega seoses olid pro bono kaasatud mitmed SpeakSmarti koolitajad, kes aitasid
avalikuks esinemiseks valmistuda.
Inkubaator lõppes algatuste jaoks oktoobri lõpus. Inkubaatori lõpetanud algatused koostasid
tegevuskava järgmiseks pooleteiseks aastaks ning olid valmis taotlema Kodanikuühiskonna Sihtkapitali
väljapandud starditoetust summas 25 000€. Kokku jagati välja kolm starditoetust, 25 000€ ühe
algatuse kohta, ning toetuse said inkubaatori läbinud algatustest EduLab, Seniorship ja Tugitakso.
Heateo SA roll inkubaatori läbiviimisel oli nii korralduslik, kui sisuline. Heategu vastutas projekti
juhtimise eest läbi aasta, mh konkursi ja inkubaatori ettevalmistamine, NULA inkubaatori brändi
arendamine, kommunikatsiooni korraldamine, mudeli sisuline arendamine ja kokkulepete sõlmimine
partneritega. Heateo SA meeskonna rolliks oli ka koolitajate ja mentorite kaasamine ning algatuste
nõustamine kuue kuulise inkubaatori vältel. Programmi tulemusel jõudsid mitmed ideed tavapärasest
kiiremini ja tugevamatena paberilt reaalsusesse. Ideede kvaliteeti näitas ka see, et Kodanikuühiskonna
Sihtkapital andis välja toetuste maksimumsumma ehk kolm korda 25 000 €.

II Heateo Mõjufondi käivitamine
2018. aasta veebruaris käivitasime koos ettevõtjatega Heateo Mõjufondi, mis on Eesti esimene
strateegilise filantroopia fond. Fondi eesmärgiks on anda kolme aasta jooksul tuul tiibadesse 4-6
mõjusale algatusele, mis lahendavad teravaid probleeme Eesti ühiskonnas – alates haridusest,
sotsiaalsest ebavõrdsusest, tervisest kuni keskkonnani. Fondi kaasasime fondi käivitamise hetkeks
toetuskokkuleppeid 390 000€ suuruses.
2018. aasta jooksul sisenes fondi portfelli kolm algatust: SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ SPIN ning MTÜ
Käpp ja Käsi. Algatuste võimekuse kasvu toetatakse nii rahaliselt, kui ka teadmiste põhiselt Heateo SA
meeskonna poolt ning kaasates eksperte ja pro bono nõustajaid.
SA Kiusamisvaba Kool on tegutsenud 2012. aasta detsembrist ning tõestanud, et KiVa-programm on
tõhus nii kiusamise ennetamisel, kui ka tekkinud juhtumite lahendamisel. KiVa-programmi rakendab
2018/2019 õppeaastal 70 kooli üle Eesti. 2018. aasta kevadel läbi viidud õpilasküsitlus näitas KiVa
viiendat aastat rakendavates koolides kiusamise taseme langust 21,5%-lt 14,5%-ni.
Heateo Mõjufondi toe eesmärk on kasvatada programmi kasutavate koolide arvu ning panustada
süsteemsemalt kiusuennetusega tegelevate koolide ja õpetajate toetamisse.
MTÜ SPIN pakub spordil põhinevat arenguprogramm noortele, mis aitab vähendada riskikäitumist läbi
jalgpalli ning sotsiaalseid oskusi arendavate tegevuste. SPIN-programm teeb iganädalaselt tööd enam
kui 300 noorega. Noored mängivad kolm korda nädalas jalgpalli ning osalevad eluoskuste
sessioonides, mille raames arendatakse enesejuhtimist, koostöö- ja suhtlemisoskusi, eesmärkide
seadmist ning erinevate probleemidega toimetulekut. Mõju-uuringud näitavad, et programmis
regulaarselt osalevate noorte puhul paranevad õppeedukus, käitumine, enesehinnang ja enesekontroll.
SPIN-programm alustas 2015. aastal Tallinnas ning on tänaseks laienenud Narva, Kohtla-Järvele,
Tartu ja Rakvere linnadesse ning Viimsi valda. Heateo Mõjufondi toel asutakse tõhustama SPINprogrammi koostööd kogukondade, lapsevanemate ja koolidega. Samuti soovitakse lisaks riigile ja
kohalikele omavalitsustele kasvatada erasektori panust programmi toetajana.
MTÜ Käpp ja Käsi, mis piloteeris 2018 aasta alguses Tallinna vanglas, laienes sügisel juba Tartusse.
Mõlema vangla kinnipeetavatel oli võimalus treenida varjupaiga koeri, kasvatada seeläbi enda oskusi
ja motivatsiooni ühiskonda tagasi integreerumiseks ning aidata varjupaigakoertel leida endale kodu.
Heateo Mõjufond toetab algatust kinnipeetavate taasühiskonnastamise programmi arendamisel.
Heateo Mõjufondi väärtus algatustele on paindlikkus ja fookus organisatsiooni võimekuse
kasvatamisele. Saame toetada meeskonna kasvatamist ning mõju-uuringutesse panustamist ehk
kohtades, mida riiklikud rahastajad tihti ei toeta. Saame seda kõike teha tänu oma toetajatele.
Heateo Mõjufondi toetavad Eestist hoolivad ettevõtjad Ahti Heinla, Anders Anderson, Andres Rätsepp,
Annika Tallinn, Armin Kõomägi, Heldur Meerits, Indrek Prants, Jaan Puusaag, Karli Lambot, Marju
Kern, Raul Kirjanen ja Sven Mansberg. Ettevõtetest tulid Heateo Mõjufondi taha Advokaadibüroo
Cobalt, PMP Fontes, Kawe ja PRFoods.

III Heateo Haridusfondi käivitamine
2018. aasta novembris käivitasime koos Bolti kaasasutaja Martin Villigu ning Transferwise’i
kaasasutaja Taavet Hinrikusega Heateo Haridusfondi, mis on haridusalgatustele suunatud
filantroopiafond. Fondi maht kolmeks aastaks on üle 1 000 000€.
Fondi panustavad valdavalt uue põlvkonna ettevõtjad. Heateo Haridusfondi eesmärgiks on toetada
kolme aasta jooksul 10-15 haridusalgatust, mis lahendavad teravaid probleeme Eesti
haridussüsteemis. Peamised probleemid, millele fond on suunatud, on järgmised:
•
•
•
•

õpetajate järelkasvu puudumine;
koolijuhtimise ebaühtlane kvaliteet (juhtide värbamine, eesmärgistamine ja juhtimisoskused);
noorte haridustee katkemine peale põhikooli;
tööturul aina olulisemaks saavate STEAM (loodus- ja täppisteaduste ainete ning loovuse ja
meeskonnatöö) oskuste vähest omandamist.

Heateo Haridusfondi idee algatasid Martin Villig ja Taavet Hinrikus. Fondi asutajaliikmed ja toetajad on
Alari Aho, Riivo Anton, Viljar Arakas, Ahti Heinla, Martin ja Terje Henk, Taavet Hinrikus, Gerri Kodres,
Norris Koppel, Kristo Käärmann, Rain Lõhmus, Piret ja Veljo Otsason, Martin Rand, Risto Rossar, Tõnu
Runnel, Ragnar Sass, Helen ja Martin Tajur, Annika Tallinn, Dina ja Hannes Tamjärv, Ede ja Sten
Tamkivi, Kalev Tanner, Sten Tikk, Priit Vaikmaa, Peep Vain, Kaido Veske, Mari-Liis ja Martin Villig.
Ettevõtetest rahastavad fondi lisaks Boltile ja Transferwise’ile ka Civitta, Contriber, Eften, Helmes,
Lingvist, Monese, Pipedrive, Superangel, Bolt ja TransferWise.

IV „Ma armastan aidata“ annetuskeskkond
„Ma armastan aidata“ annetuskeskkond tähistas 2018. aastal oma 10. tegevusaasta täitumist, mille
tähistamiseks võtsime fookusesse aja annetamise võimaluse laiema tutvustamise ning pakkusime
koostöös „Ma armastan aidata“ annetuskeskkonda kuuluvate organisatsioonidega välja 100 erinevat
võimalust panustada vabatahtlikuna. Kampaania tarbeks loodi eraldi rakendus, mille kaudu sai inimene
endale loosiga kaks aitamise võimalust: kas annetamine või vabatahtliku töö väljakutse. Vabatahtlikuks
minemise soovist andis märku üle 300 inimese ning suve lõpuks sai tehtud üle 70 heateo. Üleskutse
võeti hästi vastu ning paljud organisatsioonid leidsid endale inimesi, kes võiksid potentsiaalselt
organisatsioonile nii ajaliselt kui rahaliselt abiks olla ka edaspidi. Inimeste kaasamiseks tegime aktiivset
kommunikatsiooni nii tavameedias, sotsiaalmeedias kui ka digipindadel. Kampaania sõnumiks oli „Kus
like ei aita, seal mine ja aita“ ning „Jagatud mure ei ole pool muret“, et viidata sellele, et inimesed
tuleksid sotsiaalmeediast välja ning panustaksid oma aega sinna, kus seda päriselt vajatakse.
Sügisel viisime annetajate seas läbi miniuuringu, kus vestlesime 3 fookusgrupi ja 9 individuaalintervjuu
raames inimestega, et saada teada, mis motiveerib inimesi annetama ning millised on annetamist
takistavad hirmud. Uuringu põhjal selgusid konkreetsed ettepanekud, mida on võimalik võtta arvesse
„Ma armastan aidata“ annetuskeskkonna arenduses.
Talvises kampaanias võtsime fookusesse püsiannetuste teema ning kampaania peamiseks sõnumiks
sai „Sinu harjumus võib muuta kellegi elu“. Kampaania sisuks oli viidata erinevatele kuludele, mida
inimesed regulaarselt teevad, mõtlemata sellele, kui palju aastas kokku kulutatakse – kohvi kaasa
ostmisele, pudeliveele või krõpsudele. Kampaania idee oli, et samas summas regulaarne annetus looks
annetusi koguvatele vabaühendustele olulist väärtust. Kampaania tulemusel said annetuskeskkonnas
olevad organisatsioonid juurde nii ühekordseid kui ka püsiannetajaid.

V Heateo kogukond ja tegevused
2018. aastal püsis Heateo SA tegevmeeskond muutumatuna. Aasta jooksul kaasasime uusi strateegilisi
partnereid ning kutsusime kaasa mõtlema uusi professionaalseid vabatahtlikke.
Jätkusid mitmed olulised koostöösuhted pro bono partnerite, strateegiliste vabatahtlike ja toetajatega.
Pro bono panustasid meie tegevustesse Fontes PMP, Advokaadibüroo Cobalt, Pipedrive, Transferwise,
disainibürood Velvet ja Refleks ning Eesti Advokatuur oma liikmetega. Aasta jooksul panustas
erinevatesse koostööprojektidesse üle 70 inimese.
Heateo toetaja ja koostööpartner Fontes PMP toetas Heateo SA, NULA inkubaatori ja meie
portfelliorganisatsioonide meeskondade arengut 248 pro bono töötunni ulatuses. Selle aja sisse
kuuluvad NULA inkubaatori algatuste nõustamine; osalemine Heateo SA, MTÜ Uuskasutus ja SA
Kiusamisvaba Kool nõukogude tegevuses ning SA Noored Kooli noorte õpetajate värbamis- ja
hindamisprotsessi toetamine. NULA inkubaatoris testisid Fontese eksperdid algatuste
meeskonnaliikmete tugevusi ja omavahelist koostööd küsimustike, tiimiülesande lahendamise ja
tagasiside kaudu. Lisaks toimus meeskondade juhtidele suunatud kovisiooni-programm.
Jätkus aktiivne koostöö Eesti Advokatuuri liikmetega. Heateo SA-d ja meie lähedal asuvaid suure
ühiskondliku mõjuga vabaühendusi nõustasid Advokaadibüroo Aivar Pilv, Advokaadibüroo Cobalt,
Advokaadibüroo Sirel ja Partnerid, Advokaadibüroo Hedman Partners, Advokaadibüroo Lindeberg ning
Advokaadibüroo Sorainen. NULA inkubaatori algatusi nõustasid Advokaadibüroo LMP juristid.
Heateo SA toetajate ringis jätkasid suurtoetustega 2018. aastal Swedbank, NG Investeeringud,
Uuskasutuskeskus, Wolf Group (Krimelte OÜ) ja Fontes PMP. Lisaks toetasid meie tegevust
mitmed partnerid ja eraisikud. Toetuste maht kasvas oluliselt tänu Heateo Mõjufondi ja Haridusfondi
toetajate lisandumisega.

Kommunikatsioon
2018. aastal olid lisaks NULA inkubaatorile ja „Ma armastan aidata“ annetuskeskkonnale fookuses nii
Heateo Mõjufondi kui ka Heateo Haridusfondi teavitus. Mai kuus tähistasime koos oma kogukonnaga
Heateo 15ndat sünnipäeva.
Peamised tegevused aasta vältel:
• Heateo Mõjufondi käivitamisest teavitamine veebruari lõpus ning avaüritus Heateo kogukonnale
märtsis.
• NULA teavituskampaania märtsis – artikliseeria Eesti Päevalehes, tele- ja raadioesinemised ja
algatuste kommunikatsioon läbi inkubaatori. Augustis olime Arvamusfestivalil koos NULA
inkubaatoris osalejatega, kes esitlesid oma ideid Sotsiaalse Innovatsiooni laval.
• Viisime läbi kaks suuremat „Ma armastan aidata“ annetuskeskkonna kampaaniat.
• Detsembris teavitasime koos Heateo Haridusfondi asutajatega uue fondi käivitmisest.
Heateo kogukonna teavitamiseks saatsime välja 6 uudiskirja:
• Veebruaris teavitasime Heateo Mõjufondi käivitamisest;
• Märtsi uudiskiri keskendus NULA inkubaatori kolmanda hooaja avamisele ning tutvustamisele;
• Mais tähistas Heategu 15ndat sünnipäeva ning uudiskirjas vaatasime tagasi 15 aasta jooksul
tehtule ning seadsime sihte tulevikuks;
• Augustis teavitasime Mõjufondi esimesest rahastusotsusest – Kiusamisvaba Kooli programmi
toetusest;
• Novembri uudiskirjas teavitasime Mõjufondi teisest rahastusotsusest – SPIN-programmi
toetamisest;
• Detsembris võtsime aasta kokku ning tänasime inimesi ja ettevõtteid, kes on aasta jooksul Heateo
tegemistesse panustanud.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

452 786

75 304

2

36

2 167

3, 4

452 822

77 471

452 822

77 471

17 580

19 503

4, 5, 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

377 434

0

7

Kokku lühiajalised kohustised

395 014

19 503

395 014

19 503

57 968

58 076

-160

-108

57 808

57 968

452 822

77 471

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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2018. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

174 288

103 168

8

36 774

38 400

9

2 070

3 760

213 132

145 328

-7 217

-8 395

10

-85 363

-36 661

11

Tööjõukulud

-120 729

-100 386

12

Kokku kulud

-213 309

-145 442

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud

Põhitegevuse tulem

-177

-114

Intressitulud

18

7

Muud finantstulud ja -kulud

-1

-1

-160

-108

Aruandeaasta tulem

9
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2018. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

-177

-114

Muud korrigeerimised

-50 249

-1 038

Kokku korrigeerimised

-50 249

-1 038

2 131

4 109

3

-1 923

376

5

18

7

-50 200

3 340

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

427 683

1 038

Kokku rahavood investeerimistegevusest

427 683

1 038

377 483

4 378

75 304

70 927

377 483

4 378

-1

-1

452 786

75 304

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

7

Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

7

2

2

10
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2018. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016
Aruandeaasta tulem
31.12.2017
Aruandeaasta tulem
31.12.2018

58 076

58 076

-108

-108

57 968

57 968

-160

-160

57 808

57 808
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2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Heateo Sihtasutuse juhatus on koostanud 2018.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)

31.12.2018

31.12.2017

Arvelduskontod

452 786

75 304

Kokku raha

452 786

75 304

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Lisa
nr

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

22

22

Muud nõuded

14

14

Kokku nõuded ja
ettemaksed

36

36

31.12.2017

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul

4

Lisa
nr

2 021

2 021

2 021

2 021

35

35

111

111

2 167

2 167

4

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2018
Ettemaks

31.12.2017

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks

0

-54

0

16

Üksikisiku tulumaks

0

2 418

0

2 540

Sotsiaalmaks

0

4 595

0

4 687

Kohustuslik kogumispension

0

279

0

320

Töötuskindlustusmaksed

0

334

0

341

Ettemaksukonto jääk

22

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

22

35
7 572

35

7 904
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Lisa nr 3, 5.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

209

209

Võlad töövõtjatele

9 799

9 799

6

Maksuvõlad

7 572

7 572

4

17 580

17 580

Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2017

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele

831

831

10 768

10 768

6

7 904

7 904

4

19 503

19 503

Maksuvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa nr

Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Palgavõlgnevus

5 576

6 344

Puhkusereserv

4 223

4 424

Kokku võlad töövõtjatele

9 799

10 768

Lisa nr

5

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2016

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kodanikuühiskonna Sihtkapital

0

1 038

0

-1 038

0

Mittetulundusühing Uuskasutus

0

10 000

0

-10 000

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

0

11 038

0

-11 038

0

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

0

11 038

0

-11 038

0
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31.12.2017

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Haridusfond

0

297 683

0

0

297 683

Mõjufond

0

130 000

0

-50 250

79 750

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

0

427 683

0

-50 250

377 433

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

0

427 683

0

-50 250

377 433

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

9 250

11 038

Saadud annetused Eraisikud

12 427

9 968

Saadud annetused Heateo Partnerid

19 742

15 546

Saadud annetused Ettevõtted

132 869

66 616

Kokku annetused ja toetused

174 288

103 168

2018

2017

Rahaline annetus

174 288

103 168

Kokku annetused ja toetused

174 288

103 168

2018

2017

Tulu mujal liigitamata organisatsioonide tegevusest (EMTAK
9499)

36 774

38 400

Kokku tulu ettevõtlusest

36 774

38 400

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2018

2017

Mitmesugused tegevuskulud

-7 217

-8 395

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

-7 217

-8 395
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Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2018

2017

Üür ja rent

-6 042

-3 160

Energia

-2 214

-1 458

Mitmesugused bürookulud

-3 655

-11 791

Lähetuskulud

-2 853

-1 787

Koolituskulud

-2 005

-873

Raamatupidamise- ja auditi kulud

-2 840

-2 717

-41 155

-10 040

-867

-1 348

Liikmemaksud

-1 964

-1 964

Reklaamikulud

-21 042

-766

Transpordikulud

-371

-529

Muud

-355

-228

-85 363

-36 661

Annetused
IT kulud

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

2018

2017

Palgakulu

-90 180

-74 511

Sotsiaalmaksud

-30 549

-25 875

-120 729

-100 386

5

4

2018

2017

31 218

28 654

Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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