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2011. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
Heateo Sihtasutuse eesmärk on toetada võimalikult tõhusalt suure ühiskondliku mõjuga organisatsioone ja sotsiaalseid ettevõtteid, kaasates
peamiselt ärisektori koostööpartnerite kompetentsi. 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 jt.
Allpool on loetletud Heateo SA toetatud algatuste tulemused 2011. aastal ning Heateo töötajate, partnerite ja vabatahtlike panuse kirjeldus antud
algatustesse. Lisaks Heateo poolt läbi viidud projektid ja muud lisategevused.
Noored Kooli
Noored Kooli 5. lendu kandideeris 172 inimest, mis oli võrreldes 2010. aastaga oluline hüpe. Alustanud osalejate arvus oli kasv veelgi suurem –
viiendas lennus alustas 25 osalejat. Neli osalejat läks venekeelsetesse koolidesse, nendest üks alustas tööd keelekümblusklassi õpetajana.
Tulevikus on sooviks venekeelsete koolidega koostööd veelgi tihendada.
Soovist pakkuda osalejatele rohkem tuge, lisandus sügisest Noored Kooli meeskonna viiendaks liikmeks tuutor, Noored Kooli esimese lennu
vilistlane Anita Baumbach, kelle ülesandeks on peaasjalikult osalejate tundide külastamine. Läbi tunnivaatluste on võimalik pakkuda osalejatele
efektiivset tuge, mis on edukaks õpetajaks kujunemise üks alustaladest. Samuti annab regulaarne õpetajate jälgimine meile võimaluse saada
paremini aru sellest, millistel osalejatel on eeldus kujuneda suurepäraseks õpetajaks ning see omakorda annab võimaluse teha läbimõeldumaid
otsuseid valikuprotsessis.
Heateo toetus:
2011. aastal seisnes toetus kohalike nõustajate leidmises – muud vajadused kattis võrgustik Teach For All.
Vahendatud mentorid:
•

Turundusmentor värbamis- ja kommunikatsioonijuhile.

•

Nõustajad juhile IT-valdkonna fundraisingu jaoks.

Terve Eesti Sihtasutus
TESA tegevus 2011. aastal keskendus koalitsiooni „Ettevõtted HIV vastu“ tegevuste edasiarendamisele, uue töökohapõhise
alkoholiennetusprogrammi väljaarendamisele ning müügivõimekuse kasvatamisele eelseisvaks aastaks. Jätkati ka töökohapõhiste
HIV-ennetusprogrammide ja lapse seksuaalse arengu koolituste elluviimisega. Laiendati koolitustegevust haridusasutuste suunal. Avatud
Eesti Fondi kriisiprogrammi ja koalitsiooni „Ettevõtted HIV vastu“ toel viidi venekeelsetes lasteaedades ja koolides läbi lapse seksuaalse arengu
koolitusi. Augustist kuni novembrini toimusid koalitsiooni veebilehe arendustööd ja alates novembri lõpust 2011 on koalitsioonil oma veebileht.
Kokku koolitati 2011. aastal 1296 inimest. Neist 279 erasektori töötajat ja 1017 kooli või lasteaia-õpetajat, noorsootöötajat ja lapsevanemat.
Koostöös Noored Kooli Sihtasutusega viidi 2011. aasta kevadel läbi HIV-teemaline “Tagasi kooli” eriprojekt, mille raames käisid vabatahtlikud
koolides tunde andmas. Kokku osales eriprojektis 33 kooli. 26 vabatahtliku abiga, kellest enamik olid koalitsiooni “Ettevõtted HIV vastu”
kuuluvate ettevõtete juhid ja töötajad, jagati baasteadmisi HIV, AIDS-i ja seksuaalsuse teemadel rohkem kui 1400-le 7.-12. klassi õpilasele.
Koostöös Tervise Arengu Instituudiga viidi läbi HIV-testimisi töökohal; korraldati mitmeid avalikke HIV-kiirtestimisüritusi, kus osales kokku 1000
inimest.
Heateo toetus:
•

Tegevjuhi toetamine kriisiolukorras.

•

Juhi ja meeskonna areng läbi POJA arenguprogrammi.

•

Teenuste arendamise nõustamine: konsultatsioon alkoholiprogrammi partnerorganisatsioonide teenuste vahendamisel.

MTÜ Oma Pere
Mittetulundusühingu eesmärk on vanemliku hoolitsuseta laste abistamine lapsendamise toetamise kaudu rahuldamaks lapse vajadust pere ja
turvalise elukeskkonna järele.
2011. aastal koolitati kasuperede PRIDE programmi alusel: eelkoolituse kaudu 47 inimest, supervisoonide kaudu 51 inimest ja põhikoolituse
kaudu 47 inimest. Koolitused toimusid Tartumaal, Pärnumaal, Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal ja Harjumaal. Grupinõustamisi toimus kokku 25,
millest võttis osa kokku 304 inimest. Grupinõustamised toimusid Viljandis, Haapsalus, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Tartus, Pärnus ja Tallinnas.
Koostöös sotsiaalministeeriumi ja Eesti Lastevanemate Liiduga korraldati konverents „Koolis koos“ (osales 69 inimest). Algatati koostöös
SEB Heategevusfondiga mentorprogramm, mille kaudu saavad abi pered, kus kasvavad lapsendatud, perekonnas hooldusel või eestkostel
olevad lapsed. Mentorprogrammi kaudu said pered professionaalset psühholoogilist nõustamist läbi viie nõustamiskeskuse, osalesid
grupinõustamistel ja kohtusid mentoritega, kellel on isiklik lapsendamise kogemus. Aasta jooksul koolitati 13 mentorit. Aastal nõustati kirja,
telefoni, grupinõustamiste ja individuaalsete psühholoogiliste nõustamiste teel kokku 2401 inimest.
Heateo toetus:
•

Lapsendajate toetamise 4 etappi: kontseptsioon ja teenusekirjeldused koos eelarvega Sotsiaalministeeriumile.

•

Organisatsiooni arendamise tegevused: väärtuste kokkuleppimine, kommunikatsioonistrateegia jm.

•

Mitmete vabatahtlike kaasamine, eriti kommunikatsioonivaldkonnas.
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Sina ja Mina Perekoolitusühing
Perekoolitusühingu missioon on kujundada hoiakuid, väärtusi ja anda inimestele oskusi, et meie lastest kasvaksid sotsiaalselt hästi toimetulevad
ja vaimselt terved lapsed. Perekeskuse eesmärk on teadvustada tervete peresuhete olulisust ning propageerida tõhusaid kasvatuspraktikaid.
Perekeskus Sina ja Mina aitab kaasa peresuhete paremaks muutumisele läbi sotsiaalsete oskuste õpetamise eelkõige lapsevanematele, aga ka
kõikidele spetsialistidele, kes töötavad laste ja peredega (s.h õpetajad, perearstid, ämmaemandad, lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad).
2011. aastal tegutseti järgmistes valdkondades: lapsevanemate ja spetsialistide toimetulekuoskuste arendamine (koolitused, nõustamised ja
loengud), perede ja lapsevanemate nõustamine (e-nõustamine; individuaalnõustamine ja pereteraapia; avalik teavitustöö (artiklid ja
sõnavõtud; infomaterjalide levitamine; kodulehekülg ja sotsiaalmeedia), organisatsiooni arendamine ja tegevuse jätkusuutlikkus (mõju uurimine,
koolitajate ja nõustajate kompetentsi tõstmine), koostööprojektid (sotsiaalministeerium, kohalikud omavalitsused, SA Noored Kooli, SA
Väärtustades Elu, Terve Eesti SA, Avatud Meele Instituut).
Heateo toetus:
•

Mentor tegevjuhile (läbi Fontese).

•

Müügi ja kommunikatsiooni planeerimisse vabatahtlike kaasamine.

•

Koolituse sihtrühmade mitmekesistamine, nt pilootkoolitused pankadele ja koostöö Ämmaemandate Ühinguga.

MTÜ Uuskasutuskeskus
Uuskasutuskeskuse jaoks oli väga hea finantsaasta: kahe poe käive kokku oli ca 228 tuhat eurot, kasum 88 tuhat eurot (kasumisiht oli 32 tuhat
eurot). Tagasimaksed võlausaldajatele olid graafikus. Heateo igapäevast nõustamist organisatsioon 2011. aastal ei vajanud.
Heategu toetus:
•

Juhi osalemine POJA koolitusprogrammis.

•

Heateo SA portfellijuhi-poolne roll Uuskasutuskeskuse nõukogus.

MTÜ Abikäsi
MTÜ Abikäsi on sotsiaalne ettevõte, mis loodi eesmärgiga parandada erivajadustega inimeste tööhõivet. Kui algselt oli ideeks vahendada
inimesi tööturule, siis nüüdseks ollakse kujunenud töökeskuseks. Avatud tööturule suunab Abikäsi inimese alles siis, kui ta on omandanud enda
erialal vajaliku kompetentsi.
Organisatsiooni sissetulek 2011. aastal oli kokku 131 387 eurot, millest projektirahastuse moodustas 67 512 eurot. Ülejäänu oli teenitud
omatuluna. Keskuses töötavaid inimesi oli detsembri seisuga 38 ja tööturule vahendati 11 inimest.
Väljakutseteks olid raamatupidaja väljavahetamine ning ühe endise erivajadusega töötaja kaebus töövaidluskomisjoni (jõuti mõlemat poolt
rahuldava kokkuleppeni).
Heateo toetus:
•

Strateegia: töögrupi moodustamine, protsessi algatamine ja läbiviimine.

•

Juhtide areng: osalemine POJA arenguprogrammis, koostöö portfellijuhiga.

•

Nähtavus: Avatud Meelte Päeva korraldamine, osalemine Pärnu Juhtimiskonverentsil.

MTÜ SOS Lasteküla Eesti Ühing
SOS Lasteküla Eesti Ühing on mittetulunduslik ettevõte, mis põhineb üksikisikute ja firmade annetustel. Ühingu ülesandeks on koordineerida
tööd Keila, Põltsamaa ja Narva-Jõesuu lastekülades, Keila ja Tallinna noortekodudes, peretugevdamise programmi raames, laste õiguste kaitsel
ja haridusprogrammi raames. SOS Lasteküla on alternatiivne võimalus kasuperede kõrval, tagamaks lastele püsiv perekond ja kodu. Lastekülas
on lapsel võimalik elada ühes peres oma bioloogiliste õdede-vendadega ning hoida sidet ka pärisvanematega.
Organisatsiooni arengus toimus mitu positiivset läbimurret: saavutati kokkulepe uue lasteküla loomiseks Narva-Jõesuus, Keila ja Põltsamaa
Haridusprogrammide positiivne mõju oli mõõdetav, levitati oma kompetentsi ja head praktikat koolitusprogrammis pere- ja kasuvanematele.
Heateo toetus:
•

Organisatsiooni sees: meeskonna kompetentsimudeli rakendamine.

•

Organisatsioonist välja: riikliku lobitöö põhimõtted.

•

Inimeste värbamine ja arendamine:

1. Neljale võtmeisikule mentorlus.
2. Uus personali värbamisstrateegia.
3. Valdkonnajuhtide oskuste arendamine, et strateegilisi eesmärke paremini oma meeskonna tegevusteks tõlkida.
4. SOS-i rahvusvahelise brändi meeskonna jaoks mõistetavaks ja kasutatavaks mõtestamine.
Anni Akadeemia
2011. aastal puudus meeskonnal suutlikkus Heateo toetuse vastuvõtmiseks (v.a juriidika) ning koostööleping Heateo Sihtasutusega lõpetati.
Algatus lõpetas Pärnus tegevuse.
Heateo toetus:
Olulisim toetus Anni Akadeemiale alates 2010 kevadest on olnud:
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•

19 173,49 euro vahendamine („ Laulud tähtedega“).

•

Mentor tegevjuhile (Fontes).

•

Juriidiline nõustamine (Hedman Partners).

•

Muud teemad (pro bono koduleht; spetsiifiliste nõustamiste vahendamine jne).
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Tulenevalt Heateo strateegilisest eesmärgist hüppeliselt kasvatada Sihtasutuse positiivset mõju ühiskonnas alustasime 2011. aastal KÜSK
toetusel ühiskondliku mõju hindamise metoodika ja mudeli väljatöötamist koostöös Praxisega.
Mõju hindamise mudeli näol tekivad objektiivsed kriteeriumid, mille alusel Heateo portfelli kandideerivaid organisatsioone hinnata, omavahel
võrrelda, ühiseid eesmärke seada ja nende poole liikumise edukust mõõta. Tekib võimalus hinnata Heateo panust oma portfelliorganisatsioonide
mõju võimendamisel ning selle kaudu täpsem pilt loodavast ühiskondlikust väärtusest.
„Missioonist muutuseni: mõju hindamine ja kasutamine juhtimises ning selle kommunikatsioon“ projekti KÜSK-i poolt rahastatav maksumus on
26 500 eurot.

Teabe-ja kommunikatsiooniprojekt „Üliõpilasest sotsiaalseks ettevõtjaks“
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetusel teostatav projekt sai alguse 2010. aasta sügisel. Projekti eesmärgiks on tõsta teadlikkust sotsiaalse
ettevõtluse valdkonnas, sotsiaalsete ettevõtlusideedega pöörduvate noorte nõustamine, interaktiivsete teabeürituste ja koolituste korraldamine,
sotsiaalse ettevõtluse kui karjäärivaliku kommunikatsiooni korraldamine. Projekt on jaotatud kolmeks etapiks. Esimeses etapis tõstetakse
teadlikkust noortega, ettevõtluse arendamisega ja kogukonnatöö arendamisega tegelevate organisatsioonide seas. Korraldatakse infotunde,
koolitusi ning teabepäevi koostöös partneritega. Luuakse sotsiaalse ettevõtluse edendamise koostööpartnerite võrgustik.
Teises etapis planeeritakse sotsiaalse ettevõtluse õppeaine riiklikes Eesti ülikoolides, mille tulemusena kolmandas etapis riiklikud ülikoolid
võtavad sotsiaalse ettevõtluse õppeaine kasutusele oma aineprogrammidesse. Korraldatakse sotsiaalse ettevõtluse koolitustesari, mille raames
valmib vähemalt 24 jätkusuutlikku äriplaani.
Kolmandas etapis toimub noorte seas sotsiaalse ettevõtluse edendamise võrgustiku tugevdamine, mille tulemusena partnerid iseseisvalt näevad
vajadust ning planeerivad oma tegevustesse sotsiaalse ettevõtluse edendamist.
Ajujahi projekti raames annab Heateo Sihtasutus välja sotsiaalse ettevõtluse eripreemia summas 3200 eurot ning nõustab Ajujahile laekuvaid
sotsiaalse ettevõtluse ideid.
Tulemused 2011. aastal:
- Ajujahi projekti raames andsime välja sotsiaalse ettevõtluse eripreemia Virtual Gardenile 3200 eurot. Nõustasime Ajujahi konkursile laekunud
viite sotsiaalse ettevõtluse äriideed.
- Valmis 5 erinevat koolitusmudelit maakondlikele arenduskeskustele, noorteorganisatsioonidele, ettevõtluse arendamise keskustele ja
potentsiaalsetele sotsiaalsetele ettevõtjatele. 2011. aastal toimus 25 sotsiaalse ettevõtluse koolitust ja 19 infopäeva üle Eesti. Koolituste läbi
viimisesse kaasasime Heateo Sihtasutuse vabatahtlikud Peeter Klanbergi, Rando Pärna, Kristel Mõistuse ja Toomas Roolaidu.
- Kaasasime 40 uut koostööpartnerit sotsiaalse ettevõtluse edendamisse.
- Toimus esimene sotsiaalse ettevõtluse konverents, millel osales üle 100 inimese.
- Andsime oma panuse sotsiaalse ettevõtluse õppeaine väljatöötamisse ja ülikoolidega koostöökokkulepete sõlmimisse. Õppeprogrammi
väljatöötamisse kaasasime Heateo Sihtasutuse vabatahtlikku Roger Evansi.
Heateo portfelliorganisatsioonide arenguprogramm POJA
Arenguprogrammi eesmärgiks on Heateo toetusportfelli kuuluvate organisatsioonide juhtide juhtimiskompetentside tõstmine, suurendades
juhi suutlikkust organisatsiooni edukalt juhtida ning arendades osalejat ka konkreetsemates valdkondades, nt esitlusoskused jne. Programmis
osalemine on juhtidele tasuta, programmi viivad läbi Heateo töötajad ning vabatahtlikud koolitajad ja nõustajad.
Programm koosneb kolmest osast: osaleja arenguplaani koostamine ja jälgimine, arenguvajadustele tuginevast koolitusprogrammist ning meie
partneri Fontese poolt määratud mentori paarikuisest kaasamisest.
2011. aastal osalesid POJA programmis tegev- ja valdkonnajuhid järgmistest organisatsioonidest: Noored Kooli, Uuskasutuskeskus, Abikäsi,
Sina ja Mina Perekeskus, Oma Pere, SOS Lasteküla, ja Terve Eesti Sihtasutus.
Koolitusteemadeks ja -vormideks olid 2011. aastal juhicoaching, ajajuhtimine, operatiivne juhtimine, ning ühised kovisioonid. Vabatahtlike
koolitajatena osalesid Raimo Ülavere, Kristjan Otsmann Tepp ja Margus Rink ning kovisioone aitas heateolastel ette valmistada vabatahtlik
Piret Jamnes.
Koostöö Eesti Advokatuuriga
Oleme sõlminud Eesti Advokatuuriga koostöökokkuleppe, mille kohaselt nõustavad advokatuuri liikmed Heateo porfelliorganisatsioone vastavalt
vajadusele ja võimalustele läbi pro bono toetuse.
2011. aastal nõustati meie portfelli järgnevalt:
1. Advokaadibüroo Lextal (Katrin Kahn, Kristi Sild): Sina ja Mina Perekoolitusühingu juriidiliste dokumentide ülevaatamine ja muutmisvajaduse
korral ettepanekute tegemine.
2. Hedman Partners: Anni Akadeemiale abi EASi taotluse vaidlustamise osas kantsleriga suhtlemisel.
3. Varuli advokaadibüroo (Martin Tamme): MTÜ Abikäsi aitamine töövaidluskomisjonis seoses ühingu endise töötajaga.
4. Eversheds Ots & Co (Kaarel Berg): Re-hab Community konsulteerimine erinevatel teemadel (tervishoiuteenus, raviteenus,
rehabilitatsiooniteenus, litsentsid, personaalia jm).
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Swedbanki Annetuskeskkond
Heateoga koostöös loodud Annetuskeskkonna eesmärk on olla usaldusväärne ning kindel partner inimeste annetuste vahendamisel. 2011.
aastal osales Heategu Annetuskeskkonna töös eksperdi ja hindajana.
Swedbanki filantroopianõustamise teenus
Filantroopianõustamise pakkumisel jätkub tugi privaatpanganduse ja personaalse varahalduse kliendihalduritele. Heateo roll oli pakkuda
jooksvalt tuge.
Ajakiri Head Uudised
Head Uudised on Heateo Sihtasutuse poolt välja antav ajakiri strateegilisest filantroopiast ja sotsiaalsest ettevõtlusest Eestis ja mujal. Lood,
pildid ja kujundus on kokku pandud vabatahtlike abiga. Ajakirja trükkimist toetavad Antalis ja Uniprint. 2011. aastal ilmus kolm ajakirja numbrit,
mille toimetajad olid heateo töötaja Agne Tamm ning vabatahtlik Terje Talv. Ajakirja tiraaž oli 1200 eksemplari.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Lisa nr

Raha

59 588

36 144

2

Kokku käibevara

59 588

36 144

59 588

36 144

Võlad ja ettemaksed

21 983

12 781

4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

13 250

1 779

6

Kokku lühiajalised kohustused

35 233

14 560

35 233

14 560

21 584

11 045

2 771

10 539

24 355

21 584

59 588

36 144

Varad
Käibevara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2011

2010

Lisa nr

125 435

110 659

7

3 271

6 584

8

883

0

129 589

117 243

-14 267

-14 609

-3 835

0

9

Mitmesugused tegevuskulud

-14 849

-16 955

10

Tööjõukulud

-93 907

-75 115

11

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused

Muud kulud

0

-59

-126 858

-106 738

Põhitegevuse tulem

2 731

10 505

Finantstulud ja -kulud

40

34

Aruandeaasta tulem

2 771

10 539

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2011

2010

2 731

10 505

Muud korrigeerimised

-31 349

-7 376

Kokku korrigeerimised

-31 349

-7 376

0

3 323

9 202

-1 974

40

34

-19 376

4 512

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

42 820

5 337

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

42 820

5 337

Kokku rahavood

23 444

9 849

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

36 144

26 295

Raha ja raha ekvivalentide muutus

23 444

9 849

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

59 588

36 144

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

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

6

4

Rahavood finantseerimistegevusest

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2009

11 045

11 045

Aruandeaasta tulem

10 539

10 539

31.12.2010

21 584

21 584

2 771

2 771

24 355

24 355

Aruandeaasta tulem
31.12.2011

Sihtasutuse sihtkapitali suurus on 7 Eesti krooni, mille väärtus arvestus- ja esitusvaluutasse konverteerides on 0.- eurot.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Heateo Sihtasutuse juhatus on koostanud 2011.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.
Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt
on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist
15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti
kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel
perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Sihtasutuse arvestusvaluutaks on euro, kõiki teisi valuutasid loetakse välisvaluutadeks.
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Euroopa Keskpanga
valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber eurodesse
bilansipäeval ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel.
Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi tulemiaruandes, kusjuures muudes tuludes ja
-kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega; muud välisvaluutatehingutest saadud
kasumid ja kahjumid on kajastatud finantstuludes ja –kuludes.

Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele
nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud
soetusmaksumuse meetodil.
Finantskohustuse kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

Sihtfinantseeerimine
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.
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Seotud osapooled
Heateo Sihtasutuse seotud osapoolteks on loetud tegev- ja kõrgem juhtkond ning nende poolt kontrollitavad ettevõtted.
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.
Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel
arvesse perioodi, mille eest need on tasutud).
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 kohustuste 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 kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise
majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Arvelduskontod

59 588

36 144

Kokku raha

59 588

36 144

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

2 037

1 679

Sotsiaalmaks

3 798

3 073

Kohustuslik kogumispension

120

75

Töötuskindlustusmaksed

374

257

6 329

5 084

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Võlad tarnijatele

1 523

719

Võlad töövõtjatele

7 655

6 978

5

Maksuvõlad

6 329

5 084

3

Muud võlad

6 476

0

21 983

12 781

Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa nr

Muud võlad summas 6 476 eurot koosneb kohustusest Heateo SA ja Swedbank AS
vahel sõlmitud garantiilepingu käendajate ees. Juunis 2007 sõlmitud
garantiilepingu alusel kohustus Heateo SA tagama Swedbank AS ja MTÜ
Uuskasutus vahel sõlmitud laenulepingu rikkumisest tulenevate nõuete
hüvitamise 64 tuhande euro ulatuses. Vastavalt MTÜ Uuskasutuskeskus
pankrotimenetluse lõpetamise kohta 03.12.2010 tehtud kohtumäärusele,
laekus Heateo SA arvelduskontole 2011. aastal 6 476,37 eurot, mis kanti
garantiilepingu käendajatele üle 09.01.2012.

Lisa 5 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Palgavõlgnevus

4 538

3 651

Puhkusereserv

3 117

3 327

Kokku võlad töövõtjatele

7 655

6 978

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Brutomeetod

31.12.2009

Saadud

Tulu/amortisatsioon

Tagastatud

31.12.2010

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Avatud Eesti Fond

3 819

5 336

0

-7 376

1 779

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

3 819

5 336

0

-7 376

1 779

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

3 819

5 336

0

-7 376

1 779

31.12.2010

Saadud

Tulu/amortisatsioon

Tagastatud

31.12.2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Avatud Eesti Fond

1 779

0

0

-1 779

0

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

0

29 570

0

-29 570

0

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

0

13 250

0

0

13 250

1 779

42 820

0

-31 349

13 250

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
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1 779

42 820

0

-31 349

13 250

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

2011

2010

31 349

7 376

1 656

2 370

31 269

42 373

25 594

38 347

HTB Investeeringute AS

2 109

2 109

And OÜ

2 300

0

Vestman Grupp AS

7 989

7 989

Fontes PMP AS

3 120

0

0

1 598

Valendik OÜ

2 301

1 917

Tanaka OÜ

2 301

1 726

Elfi Invest OÜ

1 800

0

Krimelte OÜ

7 800

0

Teised ettevõtted

5 847

4 854

125 435

110 659

2011

2010

3 092

6 096

179

488

3 271

6 584

2011

2010

BDA Consulting OÜ

3 835

0

Kokku jagatud annetused ja toetused

3 835

0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Saadud annetused Eraisikud
Saadud annetused Heateo Partnerid
Saadud annetused Ettevõtted
Swedbank AS

Amalfi AS

Kokku annetused ja toetused

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

EMTAK järgi tulud 9499 mujal liigitamata
organisatsioonide tegevus
EMTAK järgi tulud 6820 enda või renditud kinnisvara
üürileandmine ja käitus
Kokku tulu ettevõtlusest

Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

Heateo Sihtasutus toetab koostöös BDA Consulting OÜ-ga "Ajujahi" projekti,
mille raames antakse välja igal aastal sotsiaalse ettevõtluse eriauhind.
2011. aastal anti välja eriauhind 3200 eurot Virtual Gardenile.
14

Heateo Sihtasutus

2011. a. majandusaasta aruanne

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2011

2010

Üür ja rent

-2 057

-3 096

Energia

-2 304

-2 690

Mitmesugused bürookulud

-6 628

-7 804

Raamatupidamise- ja auditi kulud

-3 860

-3 365

-14 849

-16 955

2011

2010

Palgakulu

-69 971

-56 224

Sotsiaalmaksud

-23 936

-18 890

Kokku tööjõukulud

-93 907

-75 114

5

4

2011

2010

16 237

18 734

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2011. majandusaasta aruande koostamisel on Heateo Sihtasutuse seotud osapoolteks loetud Sihtasutuse nõukogu liikmed:
Hannes Tamjärv, Taavi Jakobson, Tarmo Jüristo, Priit Mikelsaar, Maarja Oviir-Neivelt (kuni 17.10.2011), Milvi Trepp (kuni 17.10.2011).
Juhatuse liige Mart Kuusk.
2011. aastal saadud toetused nõukogu liikmetelt on 4 410 eurot.
(2010. aastal saadud toetused nõukogu liikmetelt on 3 643 eurot).
2011. aastal juhatuse liikmele makstud töötasu on 16 237 eurot.
(2010. aastal juhatuse liikmele makstud töötasu on 18 734 eurot).
Juunis 2007 sõlmitud garantiilepingu alusel kohustus Heateo SA tagama Swedbank AS
ja MTÜ Uuskasutus vahel sõlmitud laenulepingu rikkumisest tulenevate nõuete
hüvitamise 64 tuhande euro ulatuses. Vastavalt MTÜ Uuskasutuskeskus
pankrotimenetluse lõpetamise kohta 03.12.2010 tehtud kohtumäärusele,
laekus Heateo SA arvelduskontole 2011. aastal 6 476,37 eurot, mis kanti
garantiilepingu käendajatele üle 09.01.2012. (Lisa 4)
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Aruande digitaalallkirjad
Heateo Sihtasutus (registrikood: 90008175) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MART KUUSK

Juhatuse liige

06.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Heateo Sihtasutuse nõukogule
Oleme auditeerinud kaasnevat Heateo Sihtasutuse raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2011 ning
eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, aastaaruande
koostamisel kasutatud peamiste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muud selgitavat informatsiooni.
Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ning õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega
ning sellise sisekontrollisüsteemi eest mida juhtkond peab vajalikuks, võimaldamaks raamatupidamise aastaaruande korrektset koostamist ja
esitamist ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste
auditeerimisstandarditega (Eesti). Need standardid nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi
omandamaks põhjendatud kindlustunde selle kohta, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks
vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et
raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride
kavandamiseks võtab vandeaudiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja
esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka
kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise
aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.
Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Heateo Sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31.
detsember 2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
/allkirjastatud digitaalselt/
Ivar Kiigemägi
Vandeaudiitori number 527
Ernst & Young Baltic AS
Audiitorettevõtja tegevusloa number 58
Rävala pst 4, 10143 Tallinn
08. juuni 2012

Audiitorite digitaalallkirjad
Heateo Sihtasutus (registrikood: 90008175) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt
allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

IVAR KIIGEMÄGI

Vandeaudiitor

08.06.2012

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

94999

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6309636

Faks

+372 6309632

E-posti aadress

info@heategu.ee

