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Sihtasutus Lapse Heaolu Arengukeskus 2018. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

2018. majandusaastal muutsime sihtasutuse nime - Sihtasutus Saagu Valguse asemel kannab sihtasutus nüüd nime Sihtasutus Lapse Heaolu

Arengukeskus. Nimevahetuse põhjuseks oli soov eristada sihtasutuse tänast põhifookust - Eesti lapse ja pere heaolu toetamine eelkõige läbi

varase sekkumise ja ennetustegevuse - varasemast "Saagu Valguse" nime alt tehtud tegevusest, milleks oli vaesuses elavate perede

materiaalne toetamine ja koolilaste huvitegevuse korraldamine.

2018. majandusaasta sisuline tegevus hõlmas kogukondlike perekeskuste (edaspidi: perekestuse) pilootprojekti ettevalmistamist ning piloodi

kavandamist kolmes kohalikus omavalitsuses. Muuhulgas uuendasime perekeskuste toimimise alusdokumenti - tegevusmudelit; töötasime välja

projekti tegevuse- ja mõjuhindamise plaani; viisime läbi koostöökohtumisi partneritega; pidasime läbirääkimisi pilootprojektis osalevate kohalike

omavalitsustega, millises sisus ja vormis on kõige otstarbekam käivitada perekeskused nende haldusterritooriumil. 2018 aasta lõpuks oli olemas

koostöönõusoleks kolmelt kohalikult omavalitsuselt. Perekeskuste pilootprojekt käivitub ja perekeskused avatakse peredele 2019. aasta

septembris.

Sihtasutus kanti 2018. majandusaastal tulumaksudoodustusega sihtasutuste nimekirja.

Sihtasutuse juhatuse liikmed:

Maarja Oviir-Neivelt

Anniki Lai
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Sihtasutus Lapse Heaolu Arengukeskus 2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 16 562 90 2

Kokku käibevarad 16 562 90  

Kokku varad 16 562 90  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 9 524 0 5

Kokku lühiajalised kohustised 9 524 0  

Kokku kohustised 9 524 0  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 90 90  

Aruandeaasta tulem 6 948 0  

Kokku netovara 7 038 90  

Kokku kohustised ja netovara 16 562 90  
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Sihtasutus Lapse Heaolu Arengukeskus 2018. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 65 000 0 4

Tulu ettevõtlusest 250 0  

Kokku tulud 65 250 0  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -760 0 6

Tööjõukulud -57 534 0 3

Kokku kulud -58 294 0  

Põhitegevuse tulem 6 956 0  

Intressitulud 2 0  

Muud finantstulud ja -kulud -10 0  

Aruandeaasta tulem 6 948 0  
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Sihtasutus Lapse Heaolu Arengukeskus 2018. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 250 0  

Väljamaksed töötajatele -48 010 0  

Laekunud intressid 2 0  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
65 000 0 4

Muud rahavood põhitegevusest -770 0  

Kokku rahavood põhitegevusest 16 472 0  

Kokku rahavood 16 472 0  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 90 90  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 16 472 0  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 16 562 90  
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Sihtasutus Lapse Heaolu Arengukeskus 2018. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 90 0 90

31.12.2017 90 0 90

Aruandeaasta tulem 6 948 6 948

31.12.2018 90 6 948 7 038
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Sihtasutus Lapse Heaolu Arengukeskus 2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutus Saagu Valgus registreeriti 19.10.2016. Asutamisaastal teostati vaid sihtkapitali sissemakse summas 90 eurot kolme

eraisikust asutajaliikme poolt võrdsetes osades.

15.11.2018 muudeti sihtasutuse nimetust - SA Lapse Heaolu Arengukeskus.

SA Lapse Heaolu Arengukeskus raamatupidamise 2018.a. aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti

finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud

finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab raamatupidamise

seaduse 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutav ministri määrus (toimkonna juhend).

SA Lapse Heaolu Arengukeskus 2018.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud majandusaasta kohta, mis hõlmab perioodi

01.jaanuar 2018 kuni 31.detsember 2018.

Sihtasutus Saagu Valgus  2017.a. raamatupidamise aastaaruanne koostati pikendatud majandusaasta kohta, mis hõlmas perioodi 19. oktoober

2016 kuni 31.detsember 2017.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti keeles ja Eestis ametlikult kehtivas vääringus, so eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud soetusmaksumuse meetodil.

Tulemiaruanne on koostatud skeem 1. alusel, rahavood otsesel meetodil.

2017.a. majandusaasta aruandes puuduvad kulu - ja tulukirjed, kuivõrdsel perioodil mida 2017.a. raamatupidamise aastaaruanne hõlmas, töötati

vaid välja sihtasutuse kontseptsiooni ja puudusid nii kulud kui tulud perioodis.

Seisuga 31.12.2018 on sihtasutusel 1 töölepingu alusel töötav töötaja ja 1 juhatuseliikme lepingu alusel tasustatav juhatuse liige.

Raha

Bilansikirje "Raha" sisaldab pangakonto jääki, kassa sihtasutusel puudub.

Sihtasutus on avanud arveldusarve AS´s Swedbank.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse sihtasutuse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete allahindlust kajastatakse,

kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Nõuete

bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäolislt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse

tulemiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, siis kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja.

2018.a. majandusaasta aruandes kajastuvad  kohustistena lühiajalised kohustised töötajatele töötasu osas ja

maksukohustused töötasumaksude summas.

2017.a. majandusaasta aruandes nõuded ja ettemaksed ning kohustised puudusid.

Finantskohustised

Kohustis on lühiajaline, kui:

• see tasutakse normaalse tegevustsükli jooksul;

• seda hoitakse kauplemise eesmärgil;

• eeldatakse, et selle tasumine toimub aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul;

• puudub tingimusteta õigus lükata selle tasumine hilisemaks kui 12 kuud peale aruandeperioodi.

Kõik ülejäänud kohustised on pikaajalised.
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Sihtasutus Lapse Heaolu Arengukeskus 2018. a. majandusaasta aruanne

Annetused ja toetused

Annetuste ja toestuste kajastamisel lähtutakse RTJ14 põhimõtetest. Saadud annetuste ja toetuste arvestamisel on lähtutud

järgmistest põhimõtetest:

- mittesihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse

perioodi, mille eest need on tasutud);

- sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutuse, mille kompenseerimiseks annetused ja

toetused on mõeldud;

- varade soetamiseks saadud sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna siis, kui annetus või toetus on laekunud või kui selle

 laekumine on praktiliselt kindel ja annetuse või toetusega kaasnevad tingimused on täidetud;

- annetusi või toetusi, 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.

Väljamaksmata annetused ja toetused kajastatakse bilansis kohustusena.

Sihtotstarbelised annetused grupeeritakse aruannetes sihtotstarbe järgi.

Sihtasutusele 2018.aastal laekunud annetused olid mittetagastatava iseloomuga.

Tulud

Tuluna ettevõtlusest kajastub kaupade või teenuste tekkepõhine müügitulu saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Müügitulu sisaldab

müüdud teenuste ja kaupade eest saadavaid summasid, ei sialda käibemaksu ja allahindlusi. Tulu kajastatakse siis, kui selle suurust on võimalik

usaldusväärselt mõõta ja

on tõenäoline, et ettevõte saab tehingust tulenevat majanduslikku kasu.

Teenuste müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil vastavalt tehingu valmidusastmele, kui teenuse osutamise eest saadava tasu eest

laekumine on tõenäoline ning müügitulu ja teenuse osutamisega seotud kulu on usaldusvääselt määratav. Kaupade müügist tulenev tulu

kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud olulised riskid ja hüved on läinud ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on

usaldusväärselt määratav.

Saadavad intressid kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Panga intressid on kajastatud finantstuludena laekumise järgselt.

Kulud

Tööjõukulud on aruandeperioodi eest arvestatud palgad, preemiad, puhkusetasud, pensionihüvitised ja muud rahalised ja

mitterahalised kompensatsioonid töövõtjatele ( sõltumata sellest, kas need on välja makstud või mitte) ning neilt arvestatud

tööandjapoolt tasutavad maksud.

Mitmesuguste tegevuskuludena mõistetakse administratiivsetel ja muudel põhitegevusega mitte otseselt seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja

abimaterjalide kulu nagu näiteks raamatupidamis- ja juriidiliste teenuste kulu, konsultatsioonikulu, kantseleikulu, reklaamikulu,

kindlustuskulu, asutamis- ja uurimiskulusid, eraldiste moodustamisega seotud kulusid.

Muuude finantskulude koosseisus kajastuvad pangateenusete kulud.

Maksustamine

31.12.2018 seisuga SA Lapse Heaolu Arengukeskus ei ole käibemaksukohustuslane, mistõttu ostuarvete alusel tasutud sisendkäibemaksu

summad kajastuvad kuludes. 

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust 5 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade

tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahv. Juhatuse hinnangul ei esine aastaaruande tegemise hetkel asjaolusid, mille

tulemusena võiks maksuhaldur määrata täiendava maksusumma.

Seotud osapooled

Käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel on osapooled loetud seotuks, kui ühel poolel on teise üle kontroll või oluline mõju 

teise osapoole ärilisele, finants- või juhtimisotsustele. 

 

Seotud osapoolte defineerimisel ei ole lähtutud ainult tehingute ja omavahelise suhte juriidilisest vormist vaid ka nende tegelikust sisust. 
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Sihtasutus Lapse Heaolu Arengukeskus 2018. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Raha arveldusarvel 16 562 90

Kokku raha 16 562 90

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 43 000 0

Sotsiaalmaksud 14 534 0

Kokku tööjõukulud 57 534 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 0

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 18 000 0

Sihtasutus on saanud tagastamatuid annetusi 2018. aastal äriühingult OÜ Trust IN, kelle omanikeringi kuulub sihtasutuse juhatuse liige Maarja

Oviir-Neivelt ja sihtasutuse nõukogu liige Indrek Neivelt. Annetuste kogusumma on  65 000 eurot.

Juhatuse liikmetele arvestati 2018.aastal töötasu juhatuseliikme lepingu alusel  brutosummas 18 000 eurot. Erisoodustusi ega muid tasusid

juhatuse liikmetele seotud osapooltena arvestatud ega makstud ei ole.

Lisa 5 Kohustised

Bilansiliste kohustustena kajastuvad 31.12 .2018.a. seisuga võlgnevus töövõtjatele summas 3 316 eurot ja 2019.aastal tasumisele kuuluvad

töötasumaksud summas 6 208 eurot.
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Sihtasutus Lapse Heaolu Arengukeskus 2018. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Tegevuskulud

Tegevuskuludena kajastuvad kulutused firma sihtasutuse logole ja dokumendi põhjadele.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.09.2019

Sihtasutus Lapse Heaolu Arengukeskus (registrikood: 90013532) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ANNIKI LAI Juhatuse liige 09.09.2019



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutuse Lapse Heaolu Arengukeskus nõukogule

Oleme üle vaadanud Sihtasutuse Lapse Heaolu Arengukeskus raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2018,

nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet,

raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud

raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 11.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba

olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude

rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus. ISRE (Eesti) 2400

(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et

raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle

standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus

viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja

analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi

käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte

Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis

olulistes osades õiglaselt Sihtasutuse Lapse Heaolu Arengukeskus finantsseisundit seisuga 31.12.2018 ning sellel kuupäeval lõppenud

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Kersti Soodla

Vandeaudiitori number 406

Audiitorteenuse OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 73

Rotermanni tn 18/1, Tallinn, Harju maakond, 10111

09.09.2019



Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus Lapse Heaolu Arengukeskus (registrikood: 90013532) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruandele lisatud audiitori

aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KERSTI SOODLA Vandeaudiitor 09.09.2019



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste

heaolu edendavad ühendused
94993 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5166767

E-posti aadress maarjaon@gmail.com

E-posti aadress maarjaon@gmail.com


