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Tegevusaruanne

Kui Sihtasutuse Lapse Heaolu Arengukeskus 2018. majandusaasta tegevus hõlmas ennetus- ja peretöökeskuste (edaspidi perekeskus) pilootprojekti

ettevalmistamist ning piloodi kavandamist, siis 2019. majandusaasta põhifookus oli kolme perekeskuse avamine peredele ja kohapeal tegevusmudeli järgsete

teenuste käivitamine kolmes kohalikus omavalitsuses. Nimelt avasid 2019. aasta sügisel oma uksed perekeskused Põltsamaa ja Türi valdades ning Viljandi

linnas koostöös asjakohaste omavalitsustega. Toimus visuaalse identiteedi ja logo väljatöötamine ja kasutuselevõtmine koostöös loovagentuuriga "Identity".

Alates avamisest kannavad perekeskused ühtset nimetust "Perepesa". 2019.aasta augustis ja septembris toimus Perepesade meeskondade väljaõpe. Samuti oli

majandusaasta lõpus fookuses kommunikatsioon, eesmärgiga teavitada kohalikke peresid Perepesa loomise eesmärgist ja võimalustest.

2019.aasta tegevute elluviimist toetasid Haridus- ja Teadusministeerium, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja annetajad. 2019 lõpul sõlmisime

koostöölepingud/projektitoetuslepingud SAga Pere Sihtkapital ja SAga Kodanikuühiskonna Sihkapital, mille raames nimetatud sihtasutused toetavad

pilootprojekti elluviimist 2020.aastal ja 2021.aasta I poolaastal.

Oktoobrist 2019 asus sihtastusse tööle Inga Mäemets analüütiku/andmekogumise koordinaatori ülesannetes. Tööd projektijuhina jätkab Tiina Tõemets.

 

Maarja Oviir-Neivelt

Sihtasutuse Lapse Heaolu Arengukeskus juhatuse liige

21.juuli 2020                           
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 24 846 16 562 2

Nõuded ja ettemaksed 748 0 3;4

Kokku käibevarad 25 594 16 562  

Kokku varad 25 594 16 562  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 4 658 9 524 5;4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 17 527 0 6

Kokku lühiajalised kohustised 22 185 9 524  

Kokku kohustised 22 185 9 524  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 90 90  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 6 948 0  

Aruandeaasta tulem -3 629 6 948  

Kokku netovara 3 409 7 038  

Kokku kohustised ja netovara 25 594 16 562  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 76 645 65 000 6;7

Tulu ettevõtlusest 6 125 250 8

Kokku tulud 82 770 65 250  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -15 040 0  

Mitmesugused tegevuskulud -9 746 -770  

Tööjõukulud -61 614 -57 534 9

Kokku kulud -86 400 -58 304  

Põhitegevuse tulem -3 630 6 946  

Intressitulud 1 2  

Aruandeaasta tulem -3 629 6 948  



6

Sihtasutus Lapse Heaolu Arengukeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 5 405 250  

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -24 717 0  

Väljamaksed töötajatele -66 577 -48 010  

Laekunud intressid 1 2  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
94 172 65 000 6

Muud rahavood põhitegevusest 0 -770  

Kokku rahavood põhitegevusest 8 284 16 472  

Kokku rahavood 8 284 16 472  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 16 562 90  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 8 284 16 472  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 24 846 16 562 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/ Reservkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 90 0 90

Aruandeaasta tulem 6 948 6 948

31.12.2018 90 6 948 7 038

Aruandeaasta tulem -3 629 -3 629

31.12.2019 90 3 319 3 409
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Lapse Heaolu Arengukeskus raamatupidamise aastaaruanne 2019. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev

avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida

täpsustab raamatupidamise seaduse alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus ehk raamatupidamise toimkonna juhendid.

Aastaaruande koostamisel on kasutatud jätkuvalt varem kasutatud arvestuspõhimõtteid.

SA Lapse Heaolu Arengukeskus arvestusvaluutaks on euro ja raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal

bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse

langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik lühi- ja pikaajalised võlakohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt

kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste võlakohustuste

korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, seetõttu kajastatakse lühiajalised võlakohustused bilansis

maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste võlakohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamine toimub nominaalse

intressimäära meetodil.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste kajastamisel lähtutakse Raamatupidamise Toimkonna juhendi nr 14 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.

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 sisalda käibemaksu ja allahindlusi. Tulu kajastatakse siis, kui selle suurust 

on võimalik usaldusväärselt mõõta ja on tõenäoline, et sihtasutus saab tehingust tulenevat majanduslikku kasu.
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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. 

 

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

 

 

 

Kulud

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

töövõtjatele (sõltumata sellest, kas need on välja makstud või mitte) ning neilt arvestatud tööandja poolt 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.

Maksustamine

31.12.2019 seisuga on SA Lapse Heaolu Arengukeskus käibemaksukohuslane.

Maksuhalduril on õigus kontrollida juriidilise isiku maksuarvestust 5 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning

vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahv. Juhatuse hinnangul ei esine aastaaruande koostamise

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.

Bilansipäevajärgsed sündmused Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud,

mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel

toimunud tehingutega.

2020. aasta alguses puhkenud koroonaviiruse pandeemia on aruande valmimise ajaks levinud üle kogu maailma, põhjustades häireid

majandustegevuses. Kuna olukord on ebakindel ning kiirelt muutuv, ei pea juhatus võimalikuks raamatupidamise aastaaruande

koostamisel anda kvantitatiivset hinnangut haiguspuhangu võimaliku mõju kohta ettevõtte järgmise perioodi finantsnäitajatele.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Raha arveldusarvel 24 846 16 562

Kokku raha 24 846 16 562
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 720 720

Ostjatelt laekumata

arved
720 720

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
28 28

Kokku nõuded ja

ettemaksed
748 748

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg Maksuvõlg

Käibemaks 28 0  

Üksikisiku tulumaks 0 882 2 217

Sotsiaalmaks 0 1 831 3 485

Kohustuslik kogumispension 0 111 230

Töötuskindlustusmaksed 0 133 276

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 28 2 957 6 208

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 97 97

Võlad töövõtjatele 1 604 1 604

Maksuvõlad 2 957 2 957

Kokku võlad ja ettemaksed 4 658 4 658

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad töövõtjatele 3 316 3 316

Maksuvõlad 6 208 6 208

Kokku võlad ja ettemaksed 9 524 9 524

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
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 31.12.2017 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2018

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Annetused 0 65 000 0 65 000 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

0 65 000 0 65 000 0

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

0 65 000 0 65 000 0

 

 31.12.2018 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Annetused 0 60 000 0 60 000 0

Haridus- ja

Teadusministeerium
0 11 865 0 11 865 0

Kodanikuühiskonna

Sihtkapital
0 16 321 0 4 780 11 541

Pere Sihtkapital 0 5 986 0 0 5 986

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

0 94 172 0 76 645 17 527

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

0 94 172 0 76 645 17 527

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 76 645 65 000

Kokku annetused ja toetused 76 645 65 000

Annetused 60 000 65 000

Toetused siseriiklikest fondidest 16 645 0

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2019 2018

Rahaline annetus 76 645 65 000

Kokku annetused ja toetused 76 645 65 000

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2019 2018

Nõustamisteenused Perepeades 6 125 250

Kokku tulu ettevõtlusest 6 125 250
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Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 46 049 43 000

Sotsiaalmaksud 15 565 14 534

Kokku tööjõukulud 61 614 57 534

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 14 400 18 000

Sihtasutus sai 2019.aastal tagastamatuid annetusi äriühingult, mille omanikeringi kuulub sihtasutuse juhatuse liige Maarja Oviir-Neivelt

ja sihtasutuse nõukogu liige Indrek Neivelt. Annetuste kogusumma oli  40 000 eurot.

Sihtasutus sai 2018. aastal tagastamatuid annetusi  äriühingult, mille omanikeringi kuulub sihtasutuse juhatuse liige Maarja Oviir-Neivelt

ja sihtasutuse nõukogu liige Indrek Neivelt. Annetuste kogusumma oli  65 000 eurot.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.07.2020

Sihtasutus Lapse Heaolu Arengukeskus (registrikood: 90013532) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MAARJA OVIIR-NEIVELT Juhatuse liige 05.09.2020



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutuse Lapse Heaolu Arengukeskus nõukogule

Oleme üle vaadanud Sihtasutuse Lapse Heaolu Arengukeskus raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2019,

nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet,

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

raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 12.

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 31.12.2019 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

Toompuiestee 30, Tallinn, Harju maakond, 10149

07.09.2020



Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus Lapse Heaolu Arengukeskus (registrikood: 90013532) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruandele lisatud audiitori

aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KERSTI SOODLA Vandeaudiitor 07.09.2020



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 maarja@lapseheaolu.ee


