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Hariduse Edendamise Sihtasutus

2018. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
Hariduse Edendamise SA on asutatud 05.06.2018 Tartu Erahariduse Edendmise Seltsi poolt.
Sihtasutuse eesmärk on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu hariduselu edendamine ja haridusvaldkonna teenuste osutamine, samuti
hariduse parimat praktikat arvestades haridusasutuste pidamine.
Oma eesmärgi saavutamiseks sihtasutus:
1. osutab kõrge kvaliteediga hariduse andmise teenust, sh peab erakoole;
2. korraldab ja nõustab erinevate tasemete haridusasutuste pidamist;
3. koostab strateegilisi analüüse ja materjale haridusvaldkonna kogemuste ja parima praktika edasiandmiseks;
4. pakub haridusasutuse vajadustest lähtuvat koolitust ja nõustamist haridusküsimustes, sh haridusasutuste finantseerimisel, õppekavade
arendamisel;
5. teostab vajadusel ekspertiise;
6. töötab välja, täiustab ja aprobeerib hariduse valdkonna uusi meetodeid ning kommunikeerib ja levitab parimaid praktikaid;
7. teeb koostööd teiste hariduse valdkonna institutsioonidega Eestis, sh kodanikualgatuse organisatsioonidega, riigi- ja kohalike omavalitsuste
asutustega;
8. teeb haridusalaseid uuringuid ja metoodilist tööd;
9. loob tema peetavate erakoolide tegevuseks ja eesmärkide täitmiseks vajaliku materiaal-tehnilise baasi ja infrastruktuuri, tagab selle töö ja
arengu;
10. võib anda toetusi ja stipendiume õpetajatele, õpilastele ja teistele haridusvaldkonnas tegutsevatele isikutele;
11. on tööandjaks oma töötajatele ning peab raamatupidamislikku, statistilist ja muud arvestust.
2018/19 majandusaastal tehti ettevalmistusi kolme haridusasutuse koolipidamise ülevõtmiseks.
01.06.2019 võttis SA üle järgnevate haridusasutuste koolipidamise Tartu Erahariduse Edendamise Seltsilt:
Tartu Erakool
Eralasteaed TERAKE
Erahuvikool HuviTERA
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.05.2019

11.06.2018

2 929

1 000

Nõuded ja ettemaksed

13 289

0

Kokku käibevarad

16 218

1 000

Materiaalsed põhivarad

23 724

0

Kokku põhivarad

23 724

0

39 942

1 000

Võlad ja ettemaksed

45 890

0

Kokku lühiajalised kohustised

45 890

0

45 890

0

1 000

1 000

Aruandeaasta tulem

-6 948

0

Kokku netovara

-5 948

1 000

39 942

1 000

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha

2

Põhivarad

Kokku varad

3

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

4

Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

11.06.2018 31.05.2019

Lisa nr

Tulud
Annetused ja toetused

350

Kokku tulud

350

Kulud
Mitmesugused tegevuskulud

-4 951

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-2 347

Kokku kulud

-7 298

Põhitegevuse tulem

-6 948

Aruandeaasta tulem

-6 948
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

11.06.2018 31.05.2019

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem

-6 948

Korrigeerimised
Põhivarade kulum ja väärtuse langus

2 347

Kokku korrigeerimised

2 347

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

3

-13 289

2

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

45 890

4

Kokku rahavood põhitegevusest

28 000

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

-26 071

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-26 071

Kokku rahavood

1 929

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

1 000

Raha ja raha ekvivalentide muutus

1 929

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2 929
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem

Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
11.06.2018

1 000

1 000

11.06.2018

1 000

1 000

Aruandeaasta tulem
31.05.2019

1 000

-6 948

-6 948

-6 948

-5 948
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Hariduse Edendamise Sihtasutuse 31.05.2019 lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti
finantsaruandluse standardiga.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed
Õpilastele koostatakse 1.klassi astumisel esimese osamakse kohta arved mai kuus, mis on ettemaks juuni, juuli,augusti eest.
Nende ettemaksuarvete laekunud summad kajastatakse bilansis laekunud ettemaksude all.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses. Soetusmaksumus koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud
kulutustest (k.a. tollimaks ja muud mittetagastuvad maksud). Otseselt soetamisega seotuks loetakse kulutused, mis on vajalikud vara
viimiseks tema tööseisundisse ja paigaldamise asukohta: projekteerimise tasud, transpordikulud, installeerimise kulud, testimise
kulud, soetamisega seotud teenustasud (näit. notari-tasud, riigilõivud), jne.
Iga materiaalse põhivara objekti kohta peetakse individuaalset arvestust.
Materiaalse põhivara objektidelt arvutatakse amortisatsiooni (kulumit) lineaarsel meetodil.
Amortisatsiooni hakatakse arvutama põhivara arvelevõtmise kuust, amortisatsiooni arvutamine lõpetatakse väljalangemisele järgnevast
kuust. Täielikult amortiseerunud põhivaralt amortisatsiooni arvutamine lõpetatakse. Kui täielikult amortiseerunud vara on veel kasutuses,
kajastatakse bilansis nii soetusmaksumust kui kulumit ühes ja samas summas. Kui põhivara enam ei kasutata, eemaldatakse see bilansist.
Materiaalne põhivara kantakse bilansist välja juhatuse poolt kinnitatud akti alusel.
Väheväärtuslikud põhivara objektid kantakse kuludesse ostmisel.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Mööbel

5

Arvutid, nutiseadmed

5

Seadmed, tehnika,
õppevahendid

5

Olemasolevate põhivarade amortisatsiooninorme ei muudeta, kui need ei ole oluliselt erinevad vara tegelikust elueast.
Individuaalselt oluliste objektide puhul määratakse amortisatsiooninorm igale varaobjektile eraldi, lähtudes objekti eeldatavast kasulikust elueast.
Finantskohustised
Lühiajaliste kohustistena kajastatakse järgnevaid kohustisi:
a) kohustisi, mis eeldatavasti arveldatakse ettevõtte tavapärase äritsükli jooksul (nt võlad tarnijatele);
b) kohustisi, mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul alates aruandekuupäevast (nt lühiajalised laenud).
Kõiki muid kohustisi kajastatakse pikaajaliste kohustistena.
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Seotud osapooled
Seotud osapoolteks on loetud SA asutajaid, nõukogu liikmeid ja juhatuse liikmeid ning eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja
nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid/asutusi.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.05.2019

12 kuu jooksul

Nõuded seotud osapoolte
vastu

10 888

10 888

235

235

235

235

2 166

2 166

13 289

13 289

Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Muud lühiajalised nõuded
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa
nr
6

6

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Masinad ja
seadmed

Arvutid ja

Muud
materiaalsed
põhivarad

arvutisüsteemid

Ostud ja parendused

1 778

1 778

24 293

26 071

Muud ostud ja parendused

1 778

1 778

24 293

26 071

-118

-118

-2 229

-2 347

1 778

1 778

24 293

26 071

-118

-118

-2 229

-2 347

1 660

1 660

22 064

23 724

Amortisatsioonikulu

31.05.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.05.2019
Saadud ettemaksed

12 kuu jooksul
45 890

45 890

Tulevaste perioodide tulud

45 890

45 890

Kokku võlad ja ettemaksed

45 890

45 890
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Tulevaste perioodide tulude all on kajastatud ettemakstud õppetasud 2019/2020 õppeaasta eest.

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

11.06.2018 31.05.2019
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

1

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.05.2019

11.06.2018

Nõuded

Nõuded

Asutajad ja liikmed
Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad
Tegev- ja kõrgema juhtkonna
ning olulise osalusega
eraisikust omanike lähedased
pereliikmed ning nende
valitseva või olulise mõju all
olevad ettevõtjad

11.06.2018 - 31.05.2019
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

10 888

0

1 817

0

350

0

Ostud

15 600

Sihtasutus ei ole maksnud tasu juhatuse ega nõukogu liikmetele.
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Lisa 7 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020. aasta alguses kinnitati uue koronaviiruse (Covid-19) olemasolu ja praeguseks on see levinud üle kogu maailma, sealhulgas Eestisse,
põhjustades probleeme ettevõtetele ja majandustegevusele. Juhatus käsitleb seda haiguspuhangut bilansipäevajärgseks mitte korrigeerivaks
sündmuseks. Kuna olukord on ebakindel ja kiiresti muutuv, ei pea juhatus praegu otstarbekaks anda pandeemia võimaliku mõju kohta
kvantitatiivseid hinnanguid. Aruande koostamise ajahetkel ei ole juhatusel infot, mis annaks alust arvata, et koroonaviiruse mõju
seab tõenäoliselt ohtu ettevõtte tegevuse jätkuvuse 12 kuu jooksul alates aruande kinnitamisest.
2019. a. augustis avasime LõunaTERA kooli ja Lõuna TERAKESE lasteaia uue maja aadressil Optika 15 Tartu ja ProTERA kooli
asukohas Tehase 16 Tartu.
2020. a. augustis avasime LõunaTERA majas mikrokooli SädeTERA.
2020 a. mais on asutatud koos Südamekodud OÜ-ga ettevõte Ermi 11 kinnistu OÜ, milles Hariduse Edendamise SA omab 50% osalust.
2020. a. augustis on omandatud hoonestusõigus aadressil Tartu maakond, Tartu vald, Tila küla, Ermi tn. 9.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.11.2021
Hariduse Edendamise Sihtasutus (registrikood: 90014359) 11.06.2018 - 31.05.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

URMO UIBOLEHT

Juhatuse liige

22.11.2021

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Hariduse Edendamise Sihtasutus nõukogule
Oleme üle vaadanud Hariduse Edendamise Sihtasutus raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.05.2019, 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 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 Hariduse Edendamise Sihtasutus finantsseisundit seisuga 31.05.2019 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
/digitaalselt allkirjastatud/
Erika Tikenberg
Vandeaudiitori number 189
Audiitorühing Erika Tikenberg OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 297
Sõpruse pst 188-100, Tallinn, Harju maakond, 13424
22.11.2021

Audiitorite digitaalallkirjad
Hariduse Edendamise Sihtasutus (registrikood: 90014359) 11.06.2018 - 31.05.2019 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande
on digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ERIKA TIKENBERG

Vandeaudiitor

22.11.2021

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Põhikoolide tegevus

85312

Jah

Lasteaedade tegevus

85102

Ei

Muu huvikoolitus

85529

Ei

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 56252362

E-posti aadress

urmo.uiboleht@tera.tartu.ee

