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Tegevusaruanne 
 
Heateo Sihtasutuse eesmärk on toetada suure ühiskondliku mõjuga organisatsioone, mis lahendavad 
teravaid ühiskondlikke probleeme Eesti ühiskonnas. Algatuste toetamisse kaasame mitmeid eksperte 
Eestis, kes panustavad teadmisi ja kogemusi oma vabast ajast ja tahtest. Nende hulgas on edukaid 
ettevõtjaid, finantsnõustajaid, personali-, kommunikatsiooni- ja õigusala asjatundjaid.  
 
Allpool on loetletud Heateo SA toetatud algatuste tulemused 2017. aastal ning Heateo töötajate, 
partnerite ja vabatahtlike panuse kirjeldus antud algatustesse ning muud olulised arendused ja 
tegevussuunad.  
 
Heateo peamised tegevused aastal 2017 võib jaotada neljaks:  
1) Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga koostöös NULA inkubaatori teise hooaja läbiviimine ning kuue 

algatuse käivitamise toetamine; 
2) Tugi Heateo portfelliorganisatsioonidele – Vaikuseminutid, Kiusamisvaba Kool, Uuskasutuskeskus 

ja Noored Kooli; 
3) Heateo organisatsiooni puudutavad tegevused, sealhulgas aktiivne kommunikatsioon (uudiskiri, 

artiklid, esinemised meedias) ja kogukonnaüritused; 
4) Ma armastan aidata annetuskeskkonna haldamine ja teavitusüritused. 
 

  



I NULA inkubaatori teise hooaja läbiviimine  

2017. aastal viisime läbi NULA inkubaatori teise hooaja  koostöös Kodanikuühiskonna 
Sihtkapitaliga. Inkubaatorisse sobivate ühiskondlike algatuste leidmiseks korraldasime konkursi, mille 
osaks oli laiaulatuslik teavituskampaania ja ideekorje. Kampaania kestis märtsi keskpaigast aprilli 
keskpaigani ning selle osaks oli muuhulgas 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 seitse artiklit ja inspiratsiooniõhtutel 
esinesid mitmed edukad ettevõtjad ja sotsiaalsed ettevõtjad. Sotsiaalmeedias jagas infot inkubaatori 
toimumise kohta muuhulgas ka president Kersti Kaljulaid. 

Kampaania tulemusena esitati inkubaatorisse 71 ideed , mis pakkusid lahendusi teravatele 
ühiskondlikele probleemidele. Ideede hulgast valiti välja TOP12, kes esitlesid oma ideed nõuandvale 
kogule ning mille tulemusena valiti inkubaatorisse osalema 6 ühiskondlikku algatust. Välja valitud 
algatusteks olid Asendusõpetajate süsteem, Alustavat õpetajat toetav kool, Spinner praktikaprogramm, 
Liikumisretsept, Käpp ja Käsi ning Mure Pooleks. 

Kuuekuulises inkubaatoris  (mai-oktoober) pakuti algatustele koolitusi, mentorlust ja igakülgset tuge 
oma idee arendamisel. 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. Koolitajatena olid kaasatud Calum 
Cameron, Jaan Aps, Birgit Rootsi, Inkeri Parman, Tarmo Meresmaa ja Bert Raudsep. Mentoritena 
panustasid Ain Peil, Age Tomson, Armin Kõomägi, Margus Rink, Karla Agan ja Kristjan Korjus. 

 

 

 

Meeskondade arengut toetas Fontes PMP pro bono meeskonnaprofiilide kaardistamise ja 
meeskonnajuhtidele mõeldud kovisioonide kaudu. Audiitor- ja konsultatsioonibüroo PwC Eesti 
panustas algatuste pro bono nõustamisega finantsplaanide koostamisel. Pipedrive-i disainitiim aitas 
algatustel pro bono koostada ja kujundada algatuste one-pager-id ehk tutvustava materjali. Huvitatud 
algatused said pro bono juriidilist nõu Eesti Advokatuuri vahendusel. Lisaks tutvustasid kõik algatused 
oma ideid Arvamusfestivalil ning said kuulda ühisrahastusplatvormi Hooandja võimalustest. 

Inkubaator lõppes algatuste jaoks oktoobri lõpus ning selle ühe tulemusena oli iga algatus koostanud 
tegevuskava järgmiseks pooleteiseks aastaks ning valmis taotlema ka Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 
väljapandud starditoetust summas 25 000 €. Kokku jagati välja kolm starditoetust ning toetuse said 
inkubaatori läbinud algatustest Alustavat õpetajat toetav kool, Käpp ja Käsi, mille eesmärk on 
vähendada õigusrikkujate kordusõigusrikkumisi ning Asendusõpetajate süsteem. 

Heateo roll inkubaatori läbiviimisel oli nii korralduslik kui sisuline. Liikusime sellel aastal varasemalt 
kolmelt kuult kuuekuulise mudelini. Heategu vastutas projekti juhtimise eest läbi aasta, mh konkursi ja 
inkubaatori ettevalmistamine, NULA inkubaatori brändi arendamine, kommunikatsiooni korraldamine, 
mudeli sisuline väljatöötamine ja arendamine, kokkulepete sõlmimine partneritega. Heateo meeskonna 
peal oli ka koolitajate ja mentorite kaasamine ning algatuste nõustamine kogu inkubaatori vältel. 
Programmi tulemusel jõudsid mitmed ideed tavapärasest kiiremini ja tugevamatena paberilt 
reaalsusesse. Ideede kvaliteeti näitas ka see, et KÜSK andis välja toetuste maksimumsumma ehk kolm 
korda 25 000 €.   



II Portfellijuhtimine 

2017. aastal said suurima tähelepanu algatused MTÜ Vaikuseminutid, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ 
Uuskasutuskeskus ja SA Noored Kooli.  
 
 
MTÜ Vaikuseminutid  
Vaikuseminutid liitusid 2017. aastal Heateo portfelliga. Tegemist on 2014. aasta detsembris asutatud 
organisatsiooniga, mille eesmärk on muuta tähelepanu ja meelerahu harjutused lihtsalt kättesaadavaks 
ja rakendatavaks Eesti õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate jaoks. Viisime 2016. aasta lõpus läbi 
organisatsiooni süvahindamise ja sellest lähtuvalt toetasime Vaikuseminuteid 2017. aastal läbi 
järgmiste tegevuste: 
 

• Eesmärgistamise protsessi nõustamine ja aastase tegevusplaani koostamine; 
• Rahastusmudeli töörühma kokkukutsumine ja vedamine, rahastusideede formuleerimine; 
• Finantsplaneerimise mudeli arendamine; 
• Telia kommunikatsioonitiimi kaasamine Vaikuseminutite Hooandja kampaania 

ettevalmistamiseks ja materjalide koostamiseks (tekstid, videod, kommunikatsiooniplaan), mille 
tulemusel kaasati 508 hooandjat ja üle 11 000 €; 

• Pro bono juriidilise nõustajate kaasamine (Sirel ja Partnerid, Fort Legal); 
• Algatuse vedajate jooksev nõustamine. 

 
 
SA Kiusamisvaba Kool  missioon on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Kiusamisvaba Kool pakub 
koolidele KiVa programmi, mis on Soomes Turu Ülikooli poolt arendatud tõendus- ja teaduspõhine 
kooliterviklik mudel kiusamise vähendamiseks. KiVa programm lõpetas 2017. aasta kevadel edukalt 
neljanda õppeaasta ning 2017. aasta sügisest kasutab programmi ligi 50 kooli ja õppeasutust. 
Õppeaastal 2017/2018 kaasati ettevalmistusse enam kui 20 uut kooli. 2017. aasta kevadel läbi viidud 
õpilasküsitlus näitas KiVa neljandat aastat rakendavates koolides kiusamise taseme langust 21,5%-lt 
15,7%-ni. Uuringu tulemuste kokkuvõte on üleval aadressil: http://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/ 

Heateo panus 2017. aasta vältel:  
• Koolide värbamisvooru ja laienemise toetamine; 
• Osalemine nõukogu töös; 
• Koostöö toetamine Haridus- ja Teadusministeeriumiga;  
• UKKi missioonipreemia vahendamine mahus 10 000 €. 

 
 
MTÜ Uuskasutus on sotsiaalne ettevõte, mille eesmärgiks on saata kasutatud asjad ringlusesse ning 
muuta uuskasutamine lihtsasti kättesaadavaks ja igapäevaseks kõikidele Eesti inimestele. 2017. aasta 
oli Uuskasutuskeskuse ajalooliselt kõige edukam tegevusaasta. Uuskasutuskeskus kogus üle 1500 
tonni kasutatud asju ja organisatsiooni käive ületas 2 miljoni euro piiri. Aasta lõpuks oli 
Uuskasutuskeskusel 11 poodi üle Eesti.  
 
Heateo panus 2017. aasta vältel: 

• Nõuandvas kogu töös osalemine; 
• 2018-2020 strateegia loomise nõustamine; 
• Missioonipreemia jagamise protsessi korraldamine; 
• Pro bono juriidiline nõustamine Hedman Partnersilt. 

 
 
SA Noored Kooli 
Jätkus koostöö SA Noored Kooli ja Tallinna Vanalinna Rotary Klubi vahel. Sõlmitud koostöö 
tulemusel toetab Rotary Klubi Noored Kooli tegevusi Ida-Virumaal ja viib Klubi liikmed Ida-Virumaa 
koolidesse külalistunde andma. Lisaks nõustasime Noored Kooli strateegiaprotsessi ning toetasime 
juhti strateegia elluviimisel.  
 
2017/2018 hooajal jätkasime meeskondade mentordamist ettevõtluskonkursil Ajujaht ja osalesime 
Garage48 korraldatud Heaolutalgutel (24 tunni pikkune hackaton) mentoritena. 
 



III Heateo kogukond ja tegevused 

2017. aastal toimusid mitmed muudatused tegevmeeskonnas ning aasta jooksul kaasati uusi 
strateegilisi partnereid ning kutsuti kaasa mõtlema uusi professionaalseid vabatahtlikke. 
 
Heateo meeskonnaga liitusid 2017. aastal kommunikatsioonispetsialist Kärt Kaasik, portfellijuht Kersti 
Ojala ja projektijuht Marleen Pedjasaar. Heateo juhatus muutus üheliikmeliseks seoses sellega, et töölt 
lahkus juhatuse liige Maris Ojamuru. Töösuhe lõppes senise kommunikatsioonijuhi Anna Lindperega, 
kes jätkab Heateo konsulteerimist ka 2018. aastal ning portfellijuht Laura Kalda jäi pikemale puhkusele.  
 
Jätkusid mitmed olulised koostöösuhted pro bono partnerite, strateegiliste vabatahtlike ja toetajatega. 
Heateo kogukonda lisandusid uued partnerid nagu Telia, Pipedrive, Transferwise ja PwC Eesti ning 
jätkasid meie pikaajalised partnerid nagu Fontes PMP ja Eesti Advokatuur oma liikmetega. Kogukond 
andis märkimisväärse panuse meie algatuste edusse. Aasta jooksul panustas erinevatesse 
koostööprojektidesse üle 50 inimese.  

NULA algatustesse panustas aasta jooksul mitmeid mentoreid ja pro bono partnereid. Vastavalt 
arenguvajadusele korraldasime meeskondadele kohtumisi mentoritega, kelleks olid Ain Peil, Age 
Tomson, Armin Kõomägi, Karla Agan, Keit Fomotškin, Kristjan Korjus, Katriin Jüriska ja Margus Rink. 
Lisaks kaasasime juriidilist nõu vajanud algatustele ekspertide poolset nõustamisteenust mahus 4-12 
tundi algatuse kohta. Advokaadi- ja konsultatsioonibüroo PwC Eesti  töötajad Inkeri Parman ja Tarmo 
Meresmaa koolitasid ja nõustasid algatusi finantsarvestamise teemal.  

Transferwise  pakkus oma ruume koolituspäevade korraldamiseks pro bono ja Pipedrive -i disainitiim 
kujundas NULA inkubaatori algatustele onepager ’id: 

 

Heateo toetaja ja koostööpartner Fontes PMP toetas Heateo SA, NULA inkubaatori ja meie 
portfelliorganisatsioonide meeskondade arengut 260 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 kokku 18 tunni ulatuses. Lisaks toimus meeskondade juhtidele suunatud kovisiooni-
programm mahus 3 korda 2 tundi. 

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 Fort Legal, Advokaadibüroo Hedman Partners ja 
Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co. NULA inkubaatori algatusi  nõustasid Keijo Lindeberg 
Advokaadibüroost Lindeberg, Mart Angerjärv, Tambet Laasik ja Lada Riisna advokaadibüroost 
LEADELL Pilv.  

Telia Eesti  kommunikatsioonitiim nõustas Vaikuseminutite meeskonda Hooandja kampaania 
ettevalmistamisel. Korraldati ühine ajurünnak kampaania ettevalmistamiseks, oldi abiks 
kommunikatsiooniplaani loomisel ja elluviimisel ning aidati toimetada videoklippe, mis toetasid 
kampaaniat. Vaikuseminutid kaasasid Hooandja kaudu üle 11 000 € harjutuste miniõpiku trükkimiseks 
ja veebiäpi arendamiseks.   



2017. aastal jätkus strateegiline koostöö Swedbankiga kahel suunal: annetuskeskkonna „Ma armastan 
aidata“ arendamisel ja Privaatpanganduse filantroopianõustamise pakkumisel. 

Heateo toetajate ringis jätkasid suurtoetustega 2017. aastal Swedbank, NG Investeeringud , 
Uuskasutuskeskus,  Wolf Group (Krimelte OÜ), Fontes PMP, Biomarket, HTB Investe eringud ja 
Valendik . Lisaks toetasid meie tegevust mitmed partnerid ja eraisikud. Suured tänud teile, et olete 
meiega ja toetate meie tegevust läbi aastate! 
 
 

Kommunikatsioon  

2017. aastal olid fookuses NULA inkubaatorist teavitamine ja kommunikatsioon ning uute 
organisatsioonide vastuvõtmine annetuskeskkonda „Ma armastan aidata“.  
 
Peamised tegevused:  NULA teavituskampaania läbi viimine märtsis – artikliseeria Eesti Päevalehes, tele- ja 

raadioesinemised ja algatuste kommunikatsioon läbi inkubaatori.  Viisime läbi uute organisatsioonide taotlusvooru „Ma armastan aidata“ annetuskeskkonda ning 
juunis võtsime vastu 15 uut vabaühendust.   Augustis olime kahe aruteluga Arvamusfestivalil. NULA inkubaatoris osalejad esitlesid oma ideid ja 
koos tehnoloogiasektori ekspertidega arutasime teemal „Kuidas Google ja Tesla ühiskondlikke 
probleeme lahendaksid?“. Lisaks astusime üles Swedbank Eesti korraldatud arutelul ühiskonda 
panustamise teemal.  Heateo kogukonna teavitamiseks saatsime välja 6 uudiskirja – veebruaris vaatasime vastu 
algavale aastale, tutvustasime Heateo portfelli uut algatust Vaikuseminutid, märtsi  uudiskiri 
keskendus NULA inkubaatori uue hooaja tutvustamisele; juunis  vaatasime Heateo 14. sünnipäeva 
puhul ajas tagasi, tutvustasime uusi algatusi NULA inkubaatoris ning uusi organisatsioone „Ma 
armastan aidata“ annetuskeskkonnas; augustis  tutvustasime Heateo kahte arutelu 
Arvamusfestivalil; oktoobri  uudiskirjas rääkisime arengutest NULA inkubaatoris; aasta võtsime 
kokku detsembris , kus tänasime inimesi ja ettevõtteid, kes Heateo tegemistesse oma panuse 
annavad ning võtsime kokku NULA inkubaatori teise hooaja.  Heateo kogukonnale toimus üritus novembris, kus kuulutasime välja 3 algatust, kes said 
starditoetuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt.  

 

Olulisimad kajastused:    

● Terevisioon (stuudios Pirkko Valge ja Triin Noorkõiv). “Algab nupukate lahenduste konkurss” 
https://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/9c2a6ed6-845a-4e3e-8a9e-
b3f401de48df/algab-nupukate-lahenduste-konkurss 

● Kuku raadio (stuudios Mari-Liis Dolenko ja Jannus Jaska). “Algab ühiskondlike algatuste 
inkubaatori NULA teine hooaeg” http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-2017-03-
140815/ 

● Kuku raadio Vox Populi eri (stuudios Pirkko Valge). 
http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/vox-populi-eri-2017-03-17/ 

● Arvamusfestivali arutelu kokkuvõte Hea Kodaniku ajakirjas, 
https://heakodanik.ee/uudised/kuidas-google-ja-tesla-uhiskonna-korda-teeksid/ 

● http://epl.delfi.ee/news/arvamus/sina-mina-voi-keegi-kolmas-eestlase-neli-heategevusega-
seotud-kohklust?id=78916570  

 
 

NULA artikliseeria koostöös Eesti Päevalehega  

 Mari-Liis Lill: Teist inimest ei ole ilus lüüa – välja arvatud sind. 
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/teist-inimest-ei-ole-ilus-luua-valja-arvatud-sind?id=77523760 

 Katrin Isotamm: Ehitame eakate ja noorte vahele nutisilla. 
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/ehitame-eakate-ja-noorte-vahele-nutisilla?id=77601038 



 Alari Rammo: Kuidas minust välismaal pehmo sai ja miks ma jään pehmoks ka Eestis. 
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/alari-rammo-kuidas-minust-valismaal-pehmo-sai-ja-miks-ma-
jaan-pehmoks-ka-eestis?id=77673100 

 Piret Järvis: Eestlased vajavad vähem kuri olemiseks õnneõpet. 
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/piret-jarvis-eestlased-vajavad-vahem-kuri-olemiseks-
onneopet?id=77716528 

 Maarjo Mändmaa: Puuetega inimeste vajadusi arvestav elukeskkond loob uusi võimalusi 
kõigile. http://epl.delfi.ee/news/arvamus/maarjo-mandmaa-puuetega-inimeste-vajadusi-
arvestav-elukeskkond-loob-uusi-voimalusi-koigile?id=77769208 

 Margo Loor: Vaikimine on hõbe, kuulamine kuld. http://epl.delfi.ee/news/arvamus/margo-loor-
vaikimine-on-hobe-kuulamine-kuld?id=77767994 

 Katriin Jüriska: Uue põlvkonna ettevõtted teenivad kasumit ja muudavad maailma paremaks. 
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/uuskasutuskeskuse-tegevjuht-uue-polvkonna-ettevotted-
teenivad-kasumit-ja-muudavad-maailma-paremaks?id=77841802 
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Heateo Sihtasutus 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 75 304 70 927 2

Nõuded ja ettemaksed 2 167 6 276 3, 4

Kokku käibevarad 77 471 77 203  

Kokku varad 77 471 77 203  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 19 503 19 127 4, 5, 6

Kokku lühiajalised kohustised 19 503 19 127  

Kokku kohustised 19 503 19 127  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 58 076 50 586  

Aruandeaasta tulem -108 7 490  

Kokku netovara 57 968 58 076  

Kokku kohustised ja netovara 77 471 77 203  
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Heateo Sihtasutus 2017. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 103 168 119 534 8

Tulu ettevõtlusest 38 400 40 100 9

Muud tulud 3 760 0  

Kokku tulud 145 328 159 634  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -8 395 -16 614 10

Mitmesugused tegevuskulud -36 661 -32 224 11

Tööjõukulud -100 386 -103 321 12

Kokku kulud -145 442 -152 159  

Põhitegevuse tulem -114 7 475  

Intressitulud 7 7  

Muud finantstulud ja -kulud -1 8  

Aruandeaasta tulem -108 7 490  
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Heateo Sihtasutus 2017. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -114 7 475

Korrigeerimised   

Muud korrigeerimised -1 038 -49 414

Kokku korrigeerimised -1 038 -49 414

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 4 109 8 000

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 376 -5 195

Laekunud intressid 7 7

Kokku rahavood põhitegevusest 3 340 -39 127

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
1 038 22 297

Kokku rahavood investeerimistegevusest 1 038 22 297

Kokku rahavood 4 378 -16 830

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 70 927 87 749

Raha ja raha ekvivalentide muutus 4 378 -16 830

Valuutakursside muutuste mõju -1 8

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 75 304 70 927
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 50 585 50 585

Aruandeaasta tulem 7 490 7 490

Muud muutused

netovaras
1 1

31.12.2016 58 076 58 076

Aruandeaasta tulem -108 -108

31.12.2017 57 968 57 968
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Heateo Sihtasutuse juhatus on koostanud 2017.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)

 31.12.2017 31.12.2016

Arvelduskontod 75 304 70 927

Kokku raha 75 304 70 927

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 2 021 2 021  

Ostjatelt laekumata

arved
2 021 2 021  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
35 35 4

Muud nõuded 111 111  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
2 167 2 167  

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa

nr

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
6 186 6 186 4

Ettemaksed 90 90  

Tulevaste perioodide

kulud
90 90  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
6 276 6 276  
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 0 16 0 0

Üksikisiku tulumaks 0 2 540 0 2 783

Sotsiaalmaks 0 4 687 0 5 135

Kohustuslik kogumispension 0 320 0 347

Töötuskindlustusmaksed 0 341 0 373

Ettemaksukonto jääk 35  6 186  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 35 7 904 6 186 8 638

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 831 831  

Võlad töövõtjatele 10 768 10 768 6

Maksuvõlad 7 904 7 904  

Kokku võlad ja ettemaksed 19 503 19 503  

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 364 364  

Võlad töövõtjatele 10 103 10 103 6

Maksuvõlad 8 638 8 638  

Muud lühiajalised võlad 22 22  

Kokku võlad ja ettemaksed 19 127 19 127  

Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Palgavõlgnevus 6 344 3 562

Puhkusereserv 4 424 6 541

Kokku võlad töövõtjatele 10 768 10 103 5

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2015 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2016 Lisa

nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 4 214 5 992 0 -10 206 0  

Siseministeerium 1 0 0 -1 0  

Swedbank 2 902 0 0 -2 902 0  

Swedbank 0 16 305 0 -16 305 0  

Spin OÜ 0 1 344 0 -1 344 0  

Sihtasutus Kodanikuühiskonna

Sihtkapital
0 400 0 -400 0  

Eesti Mittetulundusühingute ja

Sihtasutuste Liit
0 4 830 0 -4 830 0  

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik 0 59 0 -59 0  

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
7 117 28 930 0 -36 047 0  

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
7 117 28 930 0 -36 047 0  

 

 31.12.2016 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2017 Lisa

nr

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 8

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
0 11 038 0 -11 038 0 8

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 11 038 36 046

Saadud annetused Eraisikud 9 968 2 760

Saadud annetused Heateo Partnerid 15 546 13 822

Saadud annetused Ettevõtted:

Swedbank AS 22 456 22 904

HTB Investeeringute AS 2 301 2 301

Fontes PMP AS 6 000 4 500

Valendik OÜ 2 109 2 301

Krimelte OÜ 7 800 7 800

Biomarket OÜ 4 000 4 000

NG Investeeringud OÜ 10 000 10 000

Mittetulundusühing Uuskasutus 10 000 11 000

Teised ettevõtted 1 950 2 100

Kokku annetused ja toetused 103 168 119 534
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Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2017 2016

Rahaline annetus 103 168 119 534

Kokku annetused ja toetused 103 168 119 534

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2017 2016

Tulu mujal liigitamata organisatsioonide tegevusest (EMTAK

9499)
38 400 40 100

Kokku tulu ettevõtlusest 38 400 40 100

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2017 2016

Mitmesugused tegevuskulud -8 395 -16 614

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-8 395 -16 614

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2017 2016

Üür ja rent -3 160 -3 026

Energia -1 458 -1 888

Mitmesugused bürookulud -26 666 -18 937

Lähetuskulud -1 787 -2 561

Koolituskulud -873 -3 201

Raamatupidamise- ja auditi kulud -2 717 -2 611

Kokku mitmesugused tegevuskulud -36 661 -32 224

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu -74 511 -76 221

Sotsiaalmaksud -25 875 -27 100

Kokku tööjõukulud -100 386 -103 321

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 28 654 26 000
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Heateo Sihtasutus nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud Heateo Sihtasutus raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2017 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 Sihtasutus finantsseisundit seisuga 31. detsember 2017 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 (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.

Stan Nahkor

Vandeaudiitori number 508

Ernst & Young Baltic AS

Audiitorettevõtja tegevusloa number 58

Rävala pst 4, Tallinn 10143

Remo Kuldkepp

Vandeaudiitori number 662

29. juuni 2018
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E-posti aadress info@heategu.ee


