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Tegevusaruanne
Tuleviku Hariduse Sihtasutus on loodud 17.10.2018 ja kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 29.10.2018.
Sihtasutuse eesmärgiks on üksikisiku, kooli, haridussüsteemi ja ühiskonna suutlikkuse suurendamine läbi võtmepädevuste arendamise ning
inimeste ja organisatsioonide jõustamine, sh isikliku jätkusuutlikkuse, intrapersonaalsete ja sotsiaalsete oskuste, innovaatilisuse ja aktiivse
osaluse tõstmine. Sihtasutuse üheks alustalaks on Ingvar Villido poolt loodud Teadliku muutuse kunsti (TMK) õpetus.
2018/2019. majandusaasta oli esimene täismahus tegevusaasta ja tehti järgmisi tegevusi:
•

Organisatsiooni käivitamine, töögruppide loomine ja tegevuste täpsustamine, koostöövõrgustiku ja kommunikatsiooni arendamine, koolituste
turundus

•

Kodulehe ja Facebooki lehe loomine ja käivitamine

•

Osalemine projektis „Enesejuhtimise oskuste ja keskkonnateadliku ettevõtlikkuse programm koolidele“ (Põhja-Harju Koostöökogu ja PRIA).
Kolmes partnerkoolis viidi läbi tutvustuspäevad ja TMK Kooli koolitused. Koostöös Tallinna Ülikooliga alustati ka koolituste mõju uuringuga.
Projekti partnerid on MTÜ Lilleoru, Tuleviku Hariduse SA, Lagedi Kool, Viimsi Kool, Kostivere Kool.

•

Viidi läbi TMK Kooli koolitused Roela Koolis, Elva Muusikakoolis, Muraste Koolis, Harkujärve Koolis. Novembris toimus ka avatud õpetajate
kursus.

•

Alustati TMK Kooli koolitajate koolitusprogrammiga, milles osales 13 õpetajat.

•

Aasta lõpus tehti algust koolituste teenusedisaini ja kommunikatsiooni analüüsimise ja uuendamise protsessiga.

Sihtasutuse põhitegevuse tulud 2018/2019. majandusaastal olid 14 525 eurot ja tulem -508 eurot. Tulude ja kulude täpsem struktuur on
kajastatud tulude ja kulude aruandes. Sihtasutuse tööd korraldab 3-liikmeline juhatus, mis tegutses vabatahtlikkuse alusel.
2020. aastal plaanitakse jätkata samade tegevustega.

Marika Ivandi
Juhatuse esinaine
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

29.10.2018

Lisa nr

3 584

4 000

2

4

0

3 588

4 000

3 588

4 000

Võlad ja ettemaksed

96

0

Kokku lühiajalised kohustised

96

0

96

0

4 000

4 000

-508

0

3 492

4 000

3 588

4 000

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara

4

Tuleviku Hariduse SA

2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

29.10.2018 31.12.2019

29.10.2018 29.10.2018

270

0

Muud tulud

14 255

0

Kokku tulud

14 525

0

Mitmesugused tegevuskulud

-15 033

0

Kokku kulud

-15 033

0

Põhitegevuse tulem

-508

0

Aruandeaasta tulem

-508

0

Lisa nr

Tulud
Annetused ja toetused

3

Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

29.10.2018 31.12.2019

29.10.2018 29.10.2018

-508

0

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-4

0

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

96

0

-416

0

0

4 000

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud sihtkapital
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

0

4 000

-416

4 000

4 000

0

-416

4 000

3 584

4 000

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem

Sihtkapital/ Osakapital
nimiväärtuses/ Reservkapital
29.10.2018

4 000

0

4 000

29.10.2018

4 000

0

4 000

0

-508

-508

4 000

-508

3 492

Aruandeaasta tulem
31.12.2019
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Tuleviku Hariduse SA 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduses ja
Eesti finantsaruandluse standardis sätestatud nõuetega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendites ning avaliku
sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis (üldeeskiri) kehtestatud nõuded ja arvestuspõhimõtted.
Tuleviku Hariduse SA on lähtunud tulemiaruande koostamisel Raamatupidamise Toimkonna juhendist nr 14.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad
Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ning muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Varad jaotus lühi- ja
pikaajaliseks lähtub sellest, kas vara eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast. Finantsvara
võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus
sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse päeval, mil ettevõte saab ostetud
finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvarale.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning panga arvelduskontodel olevat raha.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on põhitegevuse rahavoogude leidmisel korrigeeritud
tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja põhitegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste
saldode muutused. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) on bilansis kajastatud
korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused ja tagasimaksed. Nõudeid
kajastatakse üldjuhul bilansis nõudeõiguse tekkimisel ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt
laekumata summad, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse kuludesse raamatupidamise seaduse kohaselt. Aruandeperioodil
laekunud, varem kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Lootusetud nõuded
on bilansist välja kantud.
Nõudeid hinnatakse individuaalselt, s.o. iga arve või lepingu alusel toimuva laekumise tõenäosust käsitletakse eraldi. 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 tulemiaruandes kuluna.

Finantskohustised
Finantskohustisteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustisi.
Finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustise eest makstud tasu õiglane väärtus.
Finantskohustised kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.
Finantskohustis eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Annetused ja toetused
Tegevuskuludeks saadud sihtotstarbeliste toetuste kajastamisel on lähtutud tulude ja kulude vastavuse printsiibist.
Tegevuskulude sihtfinantseerimiseks eraldatud toetus kajastatakse laekumise hetkel tuluna.
Mittesihtotstarbelised toetused kajastatakse tuluna hetkel, kui nende laekumine on praktiliselt kindel.
Rahavoogude aruandes kajastatakse toetused kaudsel meetodil.
Tulud
Tulu ettevõtlusest kirjel kajastatakse majandustegevusest saadavat tulu. Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases
väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud
riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on
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tõenäoline.
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes
valmidusastme meetodist.
Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud
Tegevuskuludena näidatakse sihtasutuse tegevusega seotud tekkepõhiseid kulusid.

Seotud osapooled
Seotud osapooleks loetakse isikut või ettevõtet, kes on seotud sihtasutusega sel määral, et nendevahelised tehingud ei pruugi toimuda
turutingimustes.
Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapooleks sihtasutuse asutaja, nõukogu liikmed, sihtasutuse juhatus, loetletud isikute
lähisugulased ja nende olulise mõju või kontrolli alla olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2019

29.10.2018

Pangakontol olev raha

3 584

4 000

Kokku raha

3 584

4 000

29.10.2018 31.12.2019

29.10.2018 29.10.2018

Tulud põhitegevusest

14 255

0

Kokku muud tulud

14 255

0

Lisa 3 Muud tulud
(eurodes)

"Tulud põhitegevusest" all kajastuvad "TMK kooli" programmi koolitused.

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

Tuleviku Hariduse SA ei sõlminud 2018 ja 2019 aastal töölepinguid ja töötasu ei makstud.
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Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2019
Nõuded

Kohustised

Asutajad ja liikmed

4

0

Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

0

60

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid
29.10.2018 - 31.12.2019
Kaupade ja teenuste
ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

8 487

Kaupade ja teenuste
müügid

3 500

Tuleviku Hariduse SA ei ole aruandeperioodil arvestanud tegev- ja kõrgemale juhtkonnale tasusid ja teinud olulisi soodustusi.

Lisa 6 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) sai Hiinast esmased teated uue koroonaviiruse (COVID-19) kohta 2019.a detsembris. 2020.a
esimeste kuude jooksul on see viirus levinud üle kogu maailma, 11.märtsil 2020 kuulutas WHO viiruspuhangu pandeemiaks. Paljudes riikides
on välja kuulutatud eriolukord. Pandeemia on põhjustanud majandusele ja ettevõtetele ulatuslikke probleeme.
Juhtkond peab koroonaviiruse pandeemiat mittekorrigeerivaks aruandekuupäevajärgseks sündmuseks. Kuna olukord on ebakindel ja kiiresti
muutuv, ei pea juhtkond praegu otstarbekaks anda pandeemia võimaliku mõju kohta kvantitatiivseid hinnanguid. Aruande koostamise ajahetkel
ei ole juhtkonnal infot, mis annaks alust arvata, et koroonaviiruse mõju seab tõenäoliselt ohtu ettevõtte tegevuse jätkuvuse 12 kuu jooksul
aruandekuupäevast.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2020
Tuleviku Hariduse SA (registrikood: 90014477) 29.10.2018 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MARIKA IVANDI

Juhatuse liige

30.06.2020

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Tuleviku Hariduse Sihtasutus üldkoosolekule
Oleme üle vaadanud Tuleviku Hariduse Sihtasutus raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2019, 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 10.
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 Tuleviku Hariduse Sihtasutus finantsseisundit seisuga 31.12.2019 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
/digitaalselt allkirjastatud/
Mati Nõmmiste
Vandeaudiitori number 178
Grant Thornton Baltic OÜ
Tegevusloa number 3
Pärnu mnt 22, Tallinn, Harju maakond, 10141
30. juuni 2020

Audiitorite digitaalallkirjad
Tuleviku Hariduse SA (registrikood: 90014477) 29.10.2018 - 31.12.2019 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on
digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MATI NÕMMISTE

Vandeaudiitor

30.06.2020

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Haridust abistavad tegevused

85601

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

helenkool81@gmail.com

