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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.  
 
Sihtasutus tegeles 2020. aastal kahe haridusprogrammiga: Teadliku Muutuse Kunst (TMK) Kooli ja 
Tervikliku õppe programm „SEIKLUS“. Koroonaviiruse levik, sellest tingitud ümberkorraldused ja 
piirangud koolide töös mõjutasid tegevusi tugevalt.  
2020. aastal tehti järgmist: 

 TMK Kooli koolitusprogrammide ülevaatamine, täpsustamine ja täiendamine.  
 Sihtasutuse teenuste ja kommunikatsiooni analüüsimine ja arendamine.   
 Kahe koostööseminari korraldamine, osalemine laste vaimse heaolu ümarlauas. Kontaktide 

loomine erinevate haridusuuendajatega Eesti haridusmaastikul. 
 Osalemine projektis „Enesejuhtimise oskuste ja keskkonnateadliku ettevõtlikkuse programm 

koolidele“ (Põhja-Harju Koostöökogu ja PRIA). Ühes partnerkoolis viidi läbi tutvustuspäevad ja 
TMK Kooli koolitused õpetajatele ja ühe klassi õpilastele. Koostöös Tallinna Ülikooliga jätkati 
ka koolituste mõju uuringuga. Projekti partnerid on MTÜ Lilleoru, Tuleviku Hariduse SA, Lagedi 
Kool, Kostivere Kool. 

 Viidi läbi avatud kursus 9.-12. klassi noortele nii kevadel kui sügisel, lisandus üle veebi jätkuõpe 
9.-12. klassi noortele korra kuus, toimusid individuaaltunnid. 

 Kaks uut TMK Kooli koolitajat sooritasid oma praktikakoolituse ja saavad koolitama asuda. 
 Toimus lugude kaudu õpetamise koolitus Gunter Pauli juhendamisel, millele järgnesid 

väiksemad jätkukoolitused ja koostööarutelud õpetajatega. 
 Hooandja toetuskampaania läbiviimine 12 Gunter Pauli lasteloo väljaandmiseks eesti keeles, 

raamatute trükkimine ja tutvustavate videoklippide tegemine. 
 Uue kodulehe www.terviklikharidus.ee ja Youtube kanali Terviklik õpe loomine. 
 Esitati projekt KÜSKi vabaühenduste 2020. aasta arenguhüppe taotlusvooru. 

 
Sihtasutuse põhitegevuse tulud 2020. majandusaastal olid 10 077 eurot ja tulem 2 003 eurot. Tulude 
ja kulude täpsem struktuur on kajastatud tulude ja kulude aruandes. Muutus sihtasutuse juhatuse 
koosseis ja tööd korraldas 1-liikmeline juhatus, mis tegutses vabatahtlikkuse alusel.  
 
2021. aastal plaanitakse jätkata samade tegevustega. 
 
 
 
 
Marika Ivandi 
 
Juhatuse liige 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 5 755 3 584 2

Nõuded ja ettemaksed 246 4  

Kokku käibevarad 6 001 3 588  

Kokku varad 6 001 3 588  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 324 96  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 182 0 3

Kokku lühiajalised kohustised 506 96  

Kokku kohustised 506 96  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 4 000 4 000  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -508 0  

Aruandeaasta tulem 2 003 -508  

Kokku netovara 5 495 3 492  

Kokku kohustised ja netovara 6 001 3 588  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 12 031 270 4

Muud tulud 10 077 14 255 5

Kokku tulud 22 108 14 525  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -12 031 0 3

Mitmesugused tegevuskulud -6 940 -15 033 6

Tööjõukulud -268 0 7

Muud kulud -866 0  

Kokku kulud -20 105 -15 033  

Põhitegevuse tulem 2 003 -508  

Aruandeaasta tulem 2 003 -508  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 2 003 -508

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -241 -4

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 409 96

Kokku rahavood põhitegevusest 2 171 -416

Kokku rahavood 2 171 -416

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 584 4 000

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 171 -416

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 755 3 584
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/ Reservkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 4 000 0 4 000

Aruandeaasta tulem 0 -508 -508

31.12.2019 4 000 -508 3 492

Aruandeaasta tulem 0 2 003 2 003

31.12.2020 4 000 1 495 5 495
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tuleviku Hariduse SA 2020. 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

Mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil 

annetus või toetus on laekunud või selle laekumine on praktiliselt kindel (võttes 

vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud); 

 

Sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna siis kui 

annetus või toetus on laekunud või selle laekumine on praktiliselt kindel ja 

annetuse või toetusega kaasnevad tingimused on täidetud.
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Varade soetamiseks saadud sihtotstarbeliste annetuste ja toetuste kajastamiseks 

kasutatakse netomeetodit. 

 

Annetusi ja toetusi, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu 

või sihtasutuse põhikapitali, ei kajastata tulemiaruandes tuluna, vaid 

kajastatakse bilansis ja netovara muutuste aruandes netovara muutusena. 

 

 

Tulud

Tuleviku Hariduse SA peab oma põhitegevuse tuludeks lastele, noortele ja õpetajatele tehtavaid koolitusi, õpperaamatute müüki ja

nende tegevustega seotud tulusid.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Tulu

kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud

kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Tegevuskuludena näidatakse sihtasutuse tegevusega seotud tekkepõhiseid kulusid.

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. 

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 osapoolteks sihtasutuse asutajaid, nõukogu liikmed, sihtasutuse juhatust, loetletud isikute

lähisugulasi ja nende olulise mõju või kontrolli alla olevad ettevõtteid.

Bilansipäeva järgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste 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 kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad

järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Pangakontol olev raha 5 455 3 584

Kassas olev raha 300 0

Kokku raha 5 755 3 584

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
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 Laekunud Kajastatud tulemiaruandes 31.12.2020

Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sihtotstarbelised

annetused
12 213 12 031 182

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

12 213 12 031 182

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

12 213 12 031 182

Tuleviku Hariduse SA kogus läbi Hooandja toetuskampaania 12 213 eurot annetusi, et välja anda 12 Gunter Pauli lasteloo raamatut. 2020.

aastal tehti sihtotstarbelise annetuse raames kulutusi summas 12 031 euro ulatuses. 31.12.2020. seisuga on sihtotstarbeliste annetuste

kohustus üleval summas 182 eurot.

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 0 270  

Sihtotstarbelised annetused ja toetused 12 031 0 3

Kokku annetused ja toetused 12 031 270  

Lisa 5 Muud tulud
(eurodes)

 2020 2019

Tulud põhitegevusest 10 077 14 255

Kokku muud tulud 10 077 14 255

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Riiklikud ja kohalikud maksud 216 0

Põhitegevuse otsesed kulud 2 658 11 037

Põhitegevust toetavad kulud 4 066 3 996

Kokku mitmesugused tegevuskulud 6 940 15 033
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Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 200 0

Sotsiaalmaksud 68 0

Kokku tööjõukulud 268 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 0

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2020 31.12.2019

Kohustised Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 0 4 0

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

0 0 60

Olulise osalusega juriidilisest

isikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all

olevad ettevõtjad

277 0 0

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 2020 2019

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Asutajad ja liikmed 1 541 4 126 0 0

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

3 948 0 8 487 3 500

Olulise osalusega juriidilisest

isikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all

olevad ettevõtjad

277 0 0 0

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

kõrgem juhtkond tegutseb vabatahtlikkuse alusel.


