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Tegevusaruanne  
 
Heateo Sihtasutuse eesmärk on toetada suure mõjuga organisatsioone, mis lahendavad teravaid 
probleeme Eesti ühiskonnas. Oma 16. tegutsemisaasta jooksul oleme käivitanud üle kümne algatuse 
ja andnud hoogu mitmekümne algatuse kasvule. 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 tegevussuundade tulemused 2019. aastal ning kirjeldatud Heateo SA 
töötajate, partnerite ja vabatahtlike panus.  
 
Heateo peamised tegevussuunad aastal 2019 olid järgmised:  

I. Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga koostöös NULA inkubaatori neljanda hooaja läbiviimine ning 
selle raames seitsme algatuse käivitamise toetamine; 

II. Heateo Mõjufondi teine aasta; 
III. Heateo Haridusfondi esimene aasta; 
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 neljanda hooaja läbiviimine  

2019. aastal viisime läbi NULA inkubaatori neljanda hooaja koostöös Kodanikuühiskonna 
Sihtkapitaliga (KÜSK). Inkubaatorisse sobivate ühiskondlike algatuste leidmiseks korraldasime 
konkursi, mille osaks oli laiaulatuslik teavituskampaania ja ideekorje. Kampaania kestis märtsi algusest 
aprilli alguseni ning selle osaks olid mitmed esinemised meediakanalites, artikliseeria koostöös Eesti 
Päevalehega, plakatid avalikus ruumis ja sotsiaalmeedias ning kolm inspiratsiooniõhtut. 

Esinemised meediakanalites 

Konkurss avati 5. märtsil pressiteate ning esinemistega erinevates meediakanalites. KÜSKi, Heateo ja 
teised NULA inkubaatoriga seotud inimesed käisid olulistel momentidel erinevates tele- ja 
raadiokanalites programmi käivitamisest rääkimas. Lisaks ilmusid kogu programmi vältel mitmed nii 
inkubaatorit kui ka algatusi tutvustavad artiklid. 

• Tugitakso algataja Ingrid Kõrgema Vikerhommikus: 
https://vikerraadio.err.ee/912606/vikerhommik-taavi-libe/930575?fbclid=IwAR0oPqdfK8PcYi2-
TerL40cAzdoOhEWRHKbFu3ETOwSgKXZ3VvGtU0VXTGw 

• Käpp ja Käsi algataja Minna Sild Terevisioonis: https://menu.err.ee/916824/uhiskondlik-
algatus-viib-kokku-vangid-ja-koduta-koerad 

• Marleen Pedjasaar ja Sigrid Tammiste Kuku Raadios: 
http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-marleen-pedjasaar-sigrid-tammiste-nula-
inkubaator/?fbclid=IwAR3r2BxM6T0S8B5NPTLcnFOntn6oYoZCXnvdJKiFyLpgIUh_4my6VIS
XFaA 

• Marleen Pedjasaar Terevisioonis: https://etv.err.ee/941885/marleen-pedjasaar-ja-liisa-
konsap-kulastasid-meedianurka 

• Marleen Pedjasaar ja Tarvo Metspalu Õhtu saates: https://tv.postimees.ee/6545615/ohtu-
vaata-kuidas-ise-koduste-vahenditega-endale-elektrikitarr-valmistada 
 

NULA artikliseeria koostöös Eesti Päevalehega 

Koostöös Eesti Päevalehega korraldasime arvamusartiklite sarja, kuhu kutsusime kriitilistel teemadel 
kaasa mõtlema ärksad ja põnevad inimesed erinevatest valdkondadest. Seeria raames ilmusid 
järgmised artiklid: 

• Luukas Kristjan Ilves: Ma tean sinust rohkem. https://epl.delfi.ee/arvamus/mis-sind-narvi-
ajab-luukas-kristjan-ilves-ma-tean-sinust-rohkem?id=85516801 

• Rain Vääna: Mu sõbrad surevad, sest ei viitsi minna arsti juurde. 
https://epl.delfi.ee/arvamus/mis-mind-narvi-ajab-mu-sobrad-surevad-sest-ei-viitsi-minna-arsti-
juurde?id=85552375 

• Hanna Martinson: Humaanselt ei saa tappa neid, kes tahavad elada. 
https://epl.delfi.ee/arvamus/mis-sind-narvi-ajab-hanna-martinson-humaanselt-ei-saa-tappa-
neid-kes-tahavad-elada?id=85581025 

• Anna-Liisa Palatu: Liiga vanad! Juba 45-aastastele hakatakse vaikselt kinga andma. 
https://epl.delfi.ee/arvamus/mis-sind-narvi-ajab-anna-liisa-palatu-liiga-vanad-juba-45-
aastastele-hakatakse-vaikselt-kinga-andma?id=85614561 

• Martin Reim: Nüüdisaegsele inimesele nüüdisaegsed võimalused. Ka sportimiseks. 
https://epl.delfi.ee/arvamus/mis-sind-narvi-ajab-martin-reim-nuudisaegsele-inimesele-
nuudisaegsed-voimalused-ka-sportimiseks?id=85660815 

• Ann Runnel: Otse nina all! Miks suurtootjad ei näe, et keskkonnasääst ka rahaliselt ära 
tasub? https://epl.delfi.ee/arvamus/mis-sind-narvi-ajab-ann-runnel-otse-nina-all-miks-
suurtootjad-ei-nae-et-keskkonnasaast-ka-rahaliselt-ara-tasub?id=85756847 

• Lili Milani: Arstid ei tea midagi! Perefoorumid on nõmedad? Vale puha! 
https://epl.delfi.ee/arvamus/mis-sind-narvi-ajab-arstid-ei-tea-midagi-perefoorumid-on-
nomedad-vale-puha?id=85730889 



Plakatid avalikus ruumis ja sotsiaalmeedias 

Ideekonkursi tarbeks värskendasime ideid esitama kutsuvate plakatite visuaali ja sõnumeid ning 
võtsime keskseks sõnumiks, millega potentsiaalseid kandideerijaid intrigeerida ja pilku püüda, 
küsimuse ja üleskutse “Mis sind närvi ajab? Võta midagi ette!” Levitasime plakateid nii füüsilisel kujul 
vabaühenduste ja ettevõtete kontoritesse kui kohvikutesse kleepides, aga ka sotsiaalmeedias ja 
meililistides jagades. Lisaks plakatitele tegime ka järjehoidjad. 

Meie üleskutset konkursil osaleda jagasid sotisaalmeedias teiste hulgas erinevad Maakondlikud 
Arenduskeskused, Vabaühenduste Liit, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Eesti Väitlusselts, liikumine 
Joome Poole Vähem, Peaasi jpt. Infot jagati ka ettevõtete siselistides ja mitmete asutuste (nt Avatud 
Eesti Fond või Vabaühenduste Liit) uudiskirjades. 

 

 

 
Inspiratsiooniõhtud Tartus, Tallinnas ja Narvas  

Inspiratsiooniõhtute eesmärgiks oli pakkuda inimestele inspiratsiooni ja kohta ideede läbimõtlemiseks, 
et tõsta esitatavate ideede kvaliteeti ning anda anda informatsiooni inkubaatorist. Inspiratsiooniõhtute 
esimeses pooles tutvustasid erinevad eestvedajat oma kogemusi ja jagasid inspiratsiooni. Ürituse 
teises osas toimus väiksemates gruppides probleemide kaardistamine ja neile lahenduskäikude 
leidmine. 

Tartus jagasid 20. märtsil oma ideid ja soovitusi Gerri Kodres (Fortumo) ja Teibi Torm (ASÕP). Tallinnas 
jagasid 21. märtsil oma mõtteid Markus Villig (Bolt) ja Helen Sabrak (Avatud Kool) ning Narvas 27. 
märtsil Tatjana Lavrova (Teeme Ära), Silver Tambur (Kõigi Eesti) ja Minna Sild (Käpp ja Käsi). Üritustel 
osales üle 100 inimese.  
 

Inkubaatori I osa 

Kampaania tulemusena esitati inkubaatorisse 82 ideed, mis pakkusid lahendusi teravatele 
ühiskondlikele probleemidele. Ideede hulgast valiti välja TOP 15, kes esitlesid oma ideed Nõuandvale 
Kogule ning mille tulemusena valiti inkubaatori esimesse osasse 10 ideed:  

● Paranduskelder – töökoda katkiste asjade parandamiseks, et vähendada prügi tekkimist ja 
kasutuskõlblike asjade ära viskamist, 

● ChangeMakers Academy – enesearengut ja ettevõtlusteadmisi pakkuv huvikool, 
● Superheroes – tüdrukutele mõeldud ettevõtlusprogramm, 
● PALA – äpp, millega vähendada toiduraiskamist ja mille kaudu toitlustajad saavad odavama 

hinnaga maha müüa päeva jooksul üle jäänud toidu, 
● GTL labor – projektõpe koolides, mis võimaldab noortel lahendada päris elu probleeme ja 

panustada kogukonda, 



● Köömen – sisserändajatele suunatud tugiprogramm, mis aitab neil Eesti elusse ja tööturule 
paremini sisse elada, alustades toitlustuse pakkumisest, 

● Jututaja – põlvkondadevahelise suhtluse toetamine ja vanemaealiste üksinduse vähendamine 
programmis, mis viib noored eakatega vestlema ja aega veetma, 

● SELFres – õpilaste personaalse õpitee päevik, mis võimaldab igal õpilasel seada just endale 
olulisi eesmärke, 

● Wise Waste Collect – ilumaailma prügi ja pakendi sorteerimise teenus, 
● Andmekool – koolitus- ja konsultatsiooniteenus, mis aitab avalikul sektoril andmeid paremini 

kasutada ja visualiseerida. 
 
Inkubaatori esimesse osasse jäi kaks koolituspäeva – lean metoodika ja lahenduse disain, Fontese 
tiimiprofiilide koostamine ning algatuste personaalne nõustamine.  

Juuni keskel toimusid vaheesitlused, kus Nõuandev Kogu hindas algatuste edasiminekut võrreldes 
inkubaatori algusega ning mille eesmärgiks oli, et inkubaatori teises osas jätkaksid meeskonnad, kes 
on motiveeritud ideega intensiivselt edasi töötama. Vaheesitlustele tuginedes valiti inkubaatoris jätkama 
kuus meeskonda – SELFres, Jututaja, Köömen, Andmekool, Wise Waste Collect ja GTL labor.  

Inkubaatori II osa 

Inkubaatori teise osasse jäi kolm koolituspäeva ja üks-ühele mentorlus. Kolmanda koolituspäeva sisuks 
oli luua algatuste mõjumudelid ning harjutada Arvamusfestivalil ideede esitlemist. Neljandal 
koolituspäeval oli fookuses kommunikatsiooniplaani koostamine ja sõnumite sõnastamine ning viiendal 
päeval tegevuskava ja täpsema eelarve loomine. Pärast koolitusi toimusid järelkohtumised nii 
mõjuhindamise eksperdi Jaan Apsi kui kommunikatsioonikonsultantide Kaspar Jõgeva ja Maie-Liisa 
Sildnikuga (Miltton). 10. augustil tutvustasid kõik kuus algatust oma ideed ka Arvamusfestivalil. 

Inkubaatori teises osas said meeskonnad endale toeks mentori. Algatuste arengusse panustasid 
mentoritena teiste hulgas Margo Loor, Ivo Viira, Katriin Jüriska, Pirkko Valge, Liisi Tarvo, Kirti Asperk, 
Yasmine Khater, Karla Agan. Sekkumise disaini teemadel nõustasid algatusi Brett Astrid Võmma ning 
Pipedrive’i mentorid Ivo Viira ja Jaana Metsamaa. Koolituste järgset personaalset nõustamist pakkusid 
koolitajad Pirkko Valge, Maie-Liisa Sildnik, Kaspar Jõgeva, Laur Läänemets ja Jaan Aps. Projektijuht 
Marleen Pedjasaar oli kaasas enamustel mentorkohtumistel, hoides end kursis algatuste plaanide ja 
arenguga, et teaks õigel ajal vajalikku tuge pakkuda või vahendada. Lisaks nõustas Marleen vajadusel 
MTÜ loomisega seotud küsimustes ning KÜSKi taotluse kirjutamisel. Huvi üles näidanud algatused said 
pro bono juriidilist nõu Eesti Advokatuuri vahendusel. 

Starditoetus 

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 Jututaja, Andmekool ja GTL Labor. 

Heateo roll 

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 tegevused  

2019. aasta oli Heateo Mõjufondi teine tegutsemisaasta. See on Eesti esimene strateegilise filantroopia 
fond, mille 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.  
 
2019. aastal tehti väljamakseid neljale portfelli kuuluvale algatusele, milleks on SA Kiusamisvaba Kool, 
MTÜ SPIN, MTÜ Käpp ja Käsi ning MTÜ ASÕP. Algatuste võimekuse kasvu toetatakse nii rahaliselt, 
kui ka teadmistega Heateo meeskonna poolt ning kaasates eksperte ja pro bono nõustajaid. 
 
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 
2019/2020 õppeaastal 89 kooli üle Eesti. 2019. aasta kevadel läbi viidud õpilasküsitlus näitas KiVa 
kuuendat aastat rakendavates koolides kiusamise taseme langust 21,5%-lt 14,1%-ni. Heateo Mõjufondi 
toe eesmärk on kasvatada programmi kasutavate koolide arvu ning panustada süsteemsemalt 
kiusuennetusega tegelevate koolide ja õpetajate toetamisse. 
 
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 kuude maakonda ning 
kokku tegutseb 27 SPIN-i gruppi üle Eesti. Heateo Mõjufondi ja MTÜ SPIN koostöös kaardistasime 
efektiivsemaid lahendusi noorte osalema motiveerimiseks juba osalevate noorte osalusjärjepidevuse 
suurendamiseks ning kaasasime sõnumiagentuuri Akkadian pro bono kommunikatsioonitegevuste 
planeerimiseks. Mõjufond toetab SPIN-programmi meeskonna arengut ning mõju-uuringu järgmise 
etapi planeerimist. Samuti on Heategu panustanud erasektori kaasamisse programmi toetajatena 
kohalike omavalitsuste ja riigi kõrval. 
 
Käpp ja Käsi, mis piloteeris 2018 aasta alguses, viis 2019. aastal läbi 2 gruppi Tallinna vanglas ning 2 
gruppi Tartu Vanglas. 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. 
 
ASÕP ehk Asendusõpetajate vahendamise programm tegutseb 2017. aastast ning on haridusalgatus, 
mis viib kokku koolid ja asendusõpetajad, et ükski koolitund ära ei jääks. 2019. aasta lõpuks on ASÕP-
il partnerkoole 59 ning aasta jooksul asendati 6295 koolitundi. ASÕP-i kaudu on leitud koolile 
asendusõpetaja 97,5% juhtudest. Mõjufondi toel on ASÕP võtnud sihiks laieneda kahe aasta jooksul 
üle-eestiliseks. Selleks on vaja kasvatada nii programmiga liitunud koolide kui ka asendusõpetajate 
arvu, seejuures tagades asendatud koolitunni kvaliteet ning saavutades organisatsiooni finantsiline 
iseseisvus.  

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 esimene aasta 

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 eesmärgid, kuhu fond soovib panustada, on järgmised:  

• Suurendada õpetajate järelkasvu;   
• Toetada koolijuhtimise kvaliteedi tõusu;  
• Vähendada haridustee katkemist peale põhikooli; 
• Kasvatada MATIK oskuste (loodus- ja täppisteadus, loovus ja meeskonnatöö, inglise keeles 

STEAM) 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. 
 
2019. aasta oli fondi esimene täispikk tegevusaasta, mil asusime orienteeruma haridusmaastiku 
põletavaimate kitsaskohtade vahel, kohtusime kümnete osapooltega, panustasime huvikaitsesse ja mis 
kõige olulisem – kogusime 100 ideed ja jõusime esimese viie rahastusotsuseni, sealhulgas vähemalt 
üks igast fookusvaldkonnast.  

Toetussummad on vahemikus 25 000 € kuni 100 500 €. On nii ühekordseid kui ka pikemaajalisi 
toetusotsuseid. Pakume toetuse saanud algatustele sihtide saavutamisel ja mitterahalist tuge: näiteks 
muutuste teooria kirjeldamisel ja mõjuindikaatorite loomisel, kommunikatsioonis, juriidikas ning 
läbirääkimistel erinevate partneritega. Viis toetust saanud algatused on lahti kirjutatud allpool:  

ASÕP ehk Asendusõpetajate vahendamise programm viib kokku koolid ja asendusõpetajad, et ükski 
koolitund ära ei jääks. Heateo Haridusfond toetab ASÕPi sihte laieneda kahe aasta jooksul üle-
eestiliseks läbi veebirakenduse loomise. Toetuse maht oli summas 73 000 eurot. 

Noored Kooli töötab selle nimel, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse. Kaheaastase arengu-
programmi osalejad töötavad koolis õpetajana ja arenevad haridusvaldkonna eestvedajateks. Noored 
Kooli õpetajad töötavad koolides, kus põhikooli-järgne edasiõppimise määr on väiksem kui 80%. Seal 
panustavad nad lisaks õppetööle ka edasiõppimise määra toetava koolikultuuri loomisele. Heateo 
Haridusfond toetab Noored Kooli programmi perioodil 2019-2021 100 500 euroga. 
 
99math eesmärk on innustada 1.-6. klasside lapsi matemaatikaülesandeid lahendama ja selles 
paremaid tulemusi saama. 99math veebiplatvormi kasutatakse matemaatikateemade mängulisel 
harjutamisel, pakkudes õpetajatele tagasisidet õpilase edasijõudmise kohta. Lisaks korraldab 99math 
rahvusvahelisi matemaatikamängude võistluspäevi. Heateo Haridusfondi 50 000 euro suuruse 
väikeosaluse strateegiline eesmärk on toetada rakenduse arendamist ja seda, et rakendus jääks ka 
edaspidi Eestis kasutatavaks. 
 
Haridusjuhtide praktikaprogrammi sihiks on luua pikaajaline süsteemne programm, kus 
haridusvaldkonna tippjuhid saaksid õppida erasektori tippjuhtidelt ja vastupidi. Programm kestab kokku 
viis kuud, millest kolm veedab koolijuht innovaatilises ettevõttes ja teise osa rakendab saadud teadmisi 
koolis. Programmi käivitajaks on Heateo Haridusfond ja Tallinna Haridusamet ning elluviijateks Heateo 
Sihtasutus ja Fontes PMP. Heateo Haridusfondi rahaline panus on pilootaastal kuni 25 000 eurot, 
millega rahastatakse programmi koordineerimist, kommunikatsiooni ja tulemuste mõõtmist.  



 
Häirekell on programm, mida viib ellu mõttekoda Praxis ja selle eesmärgiks on vähendada õpingute 
katkestamist gümnaasiumis. Selle jaoks loob Praxis koolide õppeinfosüsteemide andmete põhjal 
lahenduse, et võimalikult vara märgata koolist väljalangemisriskis õpilast ning seejärel käitumisteaduste 
abil õigeaegselt sekkuda. Heateo Haridusfond toetab Häirekella väljatöötamist esimesel aastal 38 334  
euroga.  

Heateo Haridusfondi esimesel tegevusaastal olime kohal nii haridusmaailma kui tehnoloogiasektori 
olulistel sündmustel. Näiteks Eesti Linnade ja Valdade Liidu seminaridel, Haridusjuhtide 
aastakonverentsil Pärnus, Latitude 59 üritusel ja mitmetel teistel suurüritustel. Aasta vältel olime ise ja 
läbi oma algatuste väga mitmetel raadio- ja teleesinemistel ning kirjutavas meedias. Lisaks 
panustasime koostööse Haridus- ja Teadusministeeriumi ja teiste oluliste osapooltega.  

 

IV „Ma armastan aidata“ annetuskeskkond  

2019. aasta alguses toimus Ma armastan aidata annetuskeskkonnas taotlusvoor uue 
liikmesorganisatsioonide vastu võtmiseks. Sel korral palusime uute projektidega kandideerida ka juba 
keskkonnas olevatel organisatsioonidel, et tagada, et keskkonnas oleksid motiveeritud ja aktiivsed 
organisatsioonid, mis annetuskeskkonna tegevustesse ka ise panustada soovivad. Keskkonda 
kandideeris üle 80 heategevusorganisatsiooni, mille seast valis hindamiskogu keskkonda 55. 
Hindamiskomisjon hindas iga taotlust eraldi lähtudes organisatsiooni tegevusest, läbipaistvusest ning 
usaldusväärsusest, tegevuspiirkonnast, projekti sisust ning motivatsioonist annetuskeskkonna kuuluda. 
Aprillis ja märtsis toetasime organisatsioone projektide koostamisel, pangakontode avamisel ning 
pangalingilepingute sõlmimisel. Keskkond koos uute organisatsioonide ning projektidega läks 
annetuskeskkonna veebilehel avalikuks 1. juunil. 

Läbi aegade on annetuskeskkonnas kõige vähem annetusi kogunud haridusvaldkond, millele 
annetatakse vaid 4% kõigist annetustest. Et haridusvaldkonda annetusi juurde tuua ning tutvustada 
valdkonnas tegutsevaid organisatsioone, korraldasime oktoobrikuus kampaania, mille raames rääkisid 
neli tuntud eestlast enda lugusid kooliajast. Kampaaniale andsid oma näo ja hääle Eeva Esse, Joel 
Ostrat, Karl Vilhelm Valter ning Andrus Vaarik. Kampaania tulemusel kasvas haridusvaldkonda 
tehtavate annetuste arv 4%ilt 8%ile.  

 

Andrus Vaarik haridusvaldkonnale annetuste kogumise kampaanias. 

Detsembris toimusid esimest korda annetamistalgud, mida vedas eest Vabaühenduste Liit ning milles 
osales ka Ma armastan aidata annetuskeskkond koos Swedbankiga. Annetamistalgud toimusid 3. 
detsembril ning kõigile sel päeval tehtud annetustele lisas Swedbank sama palju juurde. Kokku 
annetasid inimesed ühe päevaga 46 512 eurot, mis koos Swedbanki panusega oli 93 032 eurot. 



 

V Heateo kogukond ja tegevused  

Jätkusid mitmed olulised koostöösuhted pro bono partnerite, strateegiliste vabatahtlike ja toetajatega. 
Pro bono panustasid meie tegevustesse Fontes PMP, Advokaadibüroo Cobalt, Pipedrive, Transferwise, 
kommunikatsioonibüroo Miltton, 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 enam kui 200 pro bono töötunni ulatuses. Selle aja 
sisse kuuluvad NULA inkubaatori algatuste nõustamine; osalemine Heateo SA, MTÜ Uuskasutus ja SA 
Kiusamisvaba Kool nõukogude tegevuses ning Heateo SA meeskonnaanalüüsi teostamine ja ASÕP 
tegevjuhti värbamisprotsessi läbiviimine 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. 

Jätkus aktiivne koostöö Eesti Advokatuuri liikmetega. Heateo SA-d ja meie lähedal asuvaid suure 
ühiskondliku mõjuga vabaühendusi nõustasid Advokaadibüroo Cobalt, Advokaadibüroo Triniti, 
Advokaadibüroo Sirel ja Partnerid, Advokaadibüroo Fort Legal, Advokaadibüroo NJORD, 
Advokaadibüroo Codeborn, Advokaadibüroo Lindeberg ning Advokaadibüroo Sorainen. NULA 
inkubaatori algatusi nõustasid Advokaadibüroo LMP juristid.  

Heateo SA toetajate ringis jätkasid suurtoetustega 2019. aastal Swedbank, NG Investeeringud, 
Uuskasutuskeskus, Wolf Group (Krimelte OÜ) ja Fontes PMP. Lisaks toetasid meie tegevust 
mitmed partnerid ja eraisikud. Toetuste maht kasvas oluliselt seoses Heateo Mõjufondi ja Haridusfondi 
toetajate panusele. Aasta jooksul toimus kaks suuremat fundraising üritust – Assa Abloy golfiturniir 
ja Krimelte 25. aasta juubel, mille käigus said üritusel osalejad teha annetusi Heateo Sihtasutusele. 
 

Kommunikatsioon  

2019. aastal olid lisaks NULA inkubaatorile ja „Ma armastan aidata“ annetuskeskkonnale fookuses nii 
Heateo Mõjufondi kui ka Heateo Haridusfondi toetusotsustega seotud teavitused.  
 
Peamised tegevused aasta vältel: 

• Ma armastan aidata annetuskeskkonna taotlusvooru kommunikatsioon ning uute 
organisatsioonide keskkonda kaasamine 

• NULA inkubaatori 4. hooaja kommunikatsioonitegevused uute ideede ja algatajate 
inkubaatorisse kaasamiseks 

• Läbi aasta kestev kommunikatsioon Heateo Mõjufondi ja Heateo Haridusfondi toetusotsuste 
kohta. 

 
Heateo kogukonna teavitamiseks saatsime välja 6 uudiskirja: 

• märtsis teavitasime kogukonda Heateo Mõjufondi otsusest toetada Asendusõpetajate 
programmi ning kutsusime osalema NULA inkubaatori inspiratsiooniüritustel; 

• aprillis kommunikeerisime, et NULA inkubaatorisse esitati 82 ideed ning kutsusime kogukonda 
Heateo Mõjufondi I aasta kokkuvõtvale üritusele; 

• juunis kuulutasime välja kuus algatust, mis NULA inkubaatoris jätkasid, teavitasime Heateo 
Haridusfondi otsusest toetada Asendusõpetajate programmi ning tutvustasime Ma armastan 
aidata annetuskeskkonnaga liitunud uusi organisatsioone; 

• augustis kutsusime kogukonda osalema Arvamusfestivalil, kus NULA inkubaatori algatused 
oma ideid tutvustasid; 

• septembris teavitasime kogukonda NULA inkubaatori koolitusprogrammi lõppemisest ning 
tutvustasime uusi liikmeid nõukogus; 

• detsembri uudiskiri keskendus toetajate tänamisele ning Heateo tegevuste kokkuvõtmisele. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 673 833 452 786 2

Nõuded ja ettemaksed 29 36 3

Kokku käibevarad 673 862 452 822  

Kokku varad 673 862 452 822  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 22 757 17 580 5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 561 064 377 434 7

Kokku lühiajalised kohustised 583 821 395 014  

Kokku kohustised 583 821 395 014  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 57 808 57 968  

Aruandeaasta tulem 32 233 -160  

Kokku netovara 90 041 57 808  

Kokku kohustised ja netovara 673 862 452 822  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 386 622 174 288 8

Tulu ettevõtlusest 33 920 36 774 9

Muud tulud 0 2 070  

Kokku tulud 420 542 213 132  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -11 646 -7 217 10

Mitmesugused tegevuskulud -219 627 -85 363 11

Tööjõukulud -157 097 -120 729 12

Kokku kulud -388 370 -213 309  

Põhitegevuse tulem 32 172 -177  

Intressitulud 65 18  

Intressikulud -3 0  

Muud finantstulud ja -kulud -1 -1  

Aruandeaasta tulem 32 233 -160  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 32 172 -177  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised -268 370 -50 249 7

Kokku korrigeerimised -268 370 -50 249  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 7 2 131 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 5 177 -1 923 5

Laekunud intressid 65 18  

Makstud intressid -3 0  

Kokku rahavood põhitegevusest -230 952 -50 200  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
452 000 427 683 7

Kokku rahavood investeerimistegevusest 452 000 427 683  

Kokku rahavood 221 048 377 483  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 452 786 75 304 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 221 048 377 483  

Valuutakursside muutuste mõju -1 -1  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 673 833 452 786 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 57 968 57 968

Aruandeaasta tulem -160 -160

31.12.2018 57 808 57 808

Aruandeaasta tulem 32 233 32 233

31.12.2019 90 041 90 041
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Heateo Sihtasutuse juhatus on koostanud 2019.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)

 31.12.2019 31.12.2018

Arvelduskontod 673 833 452 786

Kokku raha 673 833 452 786

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 0 0  

Ostjatelt laekumata

arved
0 0  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
15 15 4

Muud nõuded 14 14  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
29 29  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 0 0  

Ostjatelt laekumata

arved
0 0  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
22 22 4

Muud nõuded 14 14  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
36 36  
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 0 39 0 -54

Üksikisiku tulumaks 0 3 577 0 2 418

Sotsiaalmaks 0 6 711 0 4 595

Kohustuslik kogumispension 0 404 0 279

Töötuskindlustusmaksed 0 485 0 334

Ettemaksukonto jääk 15  22  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 15 11 216 22 7 572

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 528 528  

Võlad töövõtjatele 11 013 11 013 6

Maksuvõlad 11 216 11 216 4

Kokku võlad ja ettemaksed 22 757 22 757  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 209 209  

Võlad töövõtjatele 9 799 9 799 6

Maksuvõlad 7 572 7 572 4

Kokku võlad ja ettemaksed 17 580 17 580  

Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Palgavõlgnevus 6 636 5 576

Puhkusereserv 4 377 4 223

Kokku võlad töövõtjatele 11 013 9 799 5

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses
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 31.12.2017 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2018

Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Haridusfond 0 297 683 0 0 0 297 683

Mõjufond 0 130 000 0 -50 250 0 79 750

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

0 427 683 0 -50 250 0 377 433

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

0 427 683 0 -50 250 0 377 433

 

 31.12.2018 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Haridusfond 297 683 222 000 650 -121 500 0 398 833

Mõjufond 79 750 230 000 0 -147 519 0 162 231

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

377 433 452 000 650 -269 019 0 561 064

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

377 433 452 000 650 -269 019 0 561 064

650 EUR tagasi makstud real on korrektsioon 31.12.2018 saldost.

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 76 519 9 250

Saadud annetused Eraisikud 20 015 12 427

Saadud annetused Heateo Partnerid 18 518 19 742

Saadud annetused Ettevõtted 271 570 132 869

Kokku annetused ja toetused 386 622 174 288

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2019 2018

Rahaline annetus 386 622 174 288

Kokku annetused ja toetused 386 622 174 288



19

Heateo Sihtasutus 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2019 2018

Tulu mujal liigitamata organisatsioonide tegevusest (EMTAK

9499)
33 920 36 774

Kokku tulu ettevõtlusest 33 920 36 774

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018

Mitmesugused tegevuskulud -11 646 -7 217

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-11 646 -7 217

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Üür ja rent -4 027 -6 042

Energia -2 309 -2 214

Mitmesugused bürookulud -5 703 -3 655

Lähetuskulud -3 728 -2 853

Koolituskulud -3 187 -2 005

Raamatupidamise- ja auditi kulud -2 952 -2 840

Annetused -192 750 -41 155

IT kulud -977 -867

Liikmemaksud -2 164 -1 964

Reklaamikulud -1 348 -21 042

Transpordikulud -176 -371

Muud -306 -355

Kokku mitmesugused tegevuskulud -219 627 -85 363

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu -117 483 -90 180

Sotsiaalmaksud -39 614 -30 549

Kokku tööjõukulud -157 097 -120 729

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 5
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Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 40 881 31 218

Lisa 14 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Bilansipäevajärgsed sündmused

Seoses koroonaviiruse COVID-19 pandeemilise levikuga maailmas oli Eestis 12. märtsist kuni 17. maini 2020. a väljakuulutatud eriolukord.

Eriolukord ja sellele järgneval perioodil ei ole seni olnud sihtasutuse tegevustele olulist mõju. Oleme püsinud plaanitud tegevuskavas ja

korraldanud oma tegevused vastavalt kehtivatele reeglitele. Pandeemia oodatav mõju 2020 aasta kinnitatud eelarvele jääb alla 10%.

Juhatuse hinnangul ei ole võimalik kogu mõju ebamäärasuse tõttu mõõta. Kujunenud olukord ei mõjuta ettevõtte finantspositsiooni

seisuga 31.12.2019.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Heateo SA Nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud Heateo SA raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2019 ning eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet,

rahavoogude aruannet ja raamatupidamise aastaaruande lisasid ning aastaaruande koostamisel kasutatud peamiste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Heateo SA finantsseisundit seisuga 31. detsember 2019 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses

raamatupidamise aastaaruande auditiga“. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (sh sõltumatuse standardid) (Eesti), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased

kohustused vastavalt eetikakoodeksi nõuetele.

Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt

auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ning õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ning sellise sisekontrollisüsteemi eest nagu juhtkond peab vajalikuks,

võimaldamaks raamatupidamise aastaaruande korrektset koostamist ja esitamist ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta

ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori aruanne, mis

sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud

auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid,

mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

• teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele riskidele ning hangime

piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus

võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;

• omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse

kohta;

• hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;

• teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või

tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima

vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad

vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;

• hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi

viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes sisekontrolli

märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

/allkirjastatud digitaalselt/

Olesia Abramova

Vandeaudiitori number 561

Ernst & Young Baltic AS

Audiitorettevõtja tegevusloa number 58

Rävala pst 4, 10143 Tallinn

Merje Maripuu

Vandeaudiitori number 620
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Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 9499 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6309636

Faks +372 6309632

E-posti aadress info@heategu.ee


