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Tegevusaruanne

Ühingu tegevus aruandeaastal oli avatud kogu sihtrühmale ja suunatud ühiskonna kui terviku eesmärkide ja huvide täitmisele.  Ühing toetas oma ühiskondlikke

tegevusi majandustegevusest saadud tuluga, mis samas ei olnud aga ühingu peamiseks tegevuseks ega konkureerinud ärisektoriga. Ühingu tulud olid kokku

106 332 eurot, millest 79 651 eurot moodustas sihtfinantseerimine, annetused jms tulud.  Teenuste müügist laekus 25 869 eurot, millest olulisim osa laekus

õpetajate erialaste täienduskoolituste osalustasudest. Ühingu majandusaasta lõppes kahjumiga summas 9 817 eurot.  Aasta lõpu seisuga oli ühingul neli

pangakontot, millel oli vahendeid kokku 19 551 eurot.  Kassas oli 67 eurot sularaha.  Ühingu palgakulud kokku olid 92 029 eurot, mis moodustab 79 %

kuludest.  Aruandeaasta kestel oli ühingul sõlmitud pikaajalised lepingud 9 töötajaga; ühekordseid töölepinguid oli sõlmitud 60.  Hea Alguse Pereprogrammis

töötas kokku 13 perenõustajat.  Majanduslikus mõttes erilist kasu oma töötajatele või teistele organisatsiooniga seotud isikutele ei osutatud.  Ühingu juhatuse

liikmed oma töö eest juhatuses tasu ei saanud, tegevjuhtkonna töötasu oli 10 354 eurot.

Ühingu tegevust juhtis neljaliikmeline juhatus, kes on olnud tihedas kontaktis ühingu töötajatega.  Aruandeaasta jooksul toimus juhatuse ja tegevjuhtkonna

vahel 6 nõupidamist, mis olid suunatud ühingu tegevuse planeerimisele. Aruandeperioodil kaasasime ühingu tegevuse planeerimisse ja korraldamisse suure

hulga ühingu liikmeid. See aitas kaasa töö sisukamaks ja mitmekülgsemaks muutmisele.  Suur hulk MTÜ poolt algatatud tegevustest jätkub erinevate asutuste

tasandil või maakondades.

Ühing kuulub jätkuvalt tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja, vastavalt Maksu- ja Tolliametiga peetud teabevahetusele ei maksustata

ühingu korraldatavaid täiendkoolitusi käibemaksuga.

Ühingu tegevus jaotus nelja olulisema põhikirjalise valdkonna vahel:

Haridustöötajate täienduskoolitus (mis on vastavalt Rahvusvahelise Mittetulundusõiguse Keskuse (ICNL) koostatud mudelsätetele tegutsemine avalikes

huvides)

1. Töö riskiperedega, aidates neid ühiskonna rühmi, kes ei suuda ise toime tulla.

2. Eestisisene võrgustikutöö hariduse- ning sotsiaalvaldkonnas suuremate sotsiaalsete gruppide huvides.

3. Mitmesugused arendusprojektid organisatsiooni arendamise, rahvusvahelise kogemuse ning uute tegevussuundade väljatöötamise huvides.

Haridustöötajate täienduskoolitus

2012. aastal jätkasime õpetajate täiendkoolituse läbiviimist.  Erineva temaatikaga kursuste maht oli 16–160 tundi, õppekeelena kasutasime eesti ja vene keelt.

Koolitused toimusid Tartus, Tallinnas, Rakveres, Põlvas, Pärnus.  Koolituspäeva maksumuseks oli 35–40 eurot, mis ei ületanud reeglina koolituste

korraldamise omahinda. Jätkasime koolituste pakkumist õppekava `Lapsekeskne metoodika lasteaias ja koolis` järgi. Kokku on õppekavas kursusi 1430 tunni

ulatuses, koolitusluba (6317 HTM) kehtib 2016. aastani.

2012. aastal jätkus huvi lapsekeskse metoodika rakendamise vastu, koolitustegevust alustas 2 pikaajalist (60 tundi) koolitusgruppi. Lisaks toimusid lühemad

(40 tundi) koolituskursused õppekava erinevatel teemadel. Jätkus koolitustegevus Hea Alguse mudelrühmade õpetajatele. Avasime uued mudelrühmad

Tallinna Asunduse ja Naba lasteaias, tegelesime õpetajate mentorluse ning erialase nõustamisega. Kursustel osalejad on veendunud, et Hea alguse põhimõtteid

ning metoodikat rakendades saab tulemuslikult täita õppekavas püstitatud eesmärke.

Töö riskiperedega

2012. aastal toimus 1499 perekülastusvisiiti, viidi läbi 19 integreeritud lasteringi (teematundi-grupikoolitust) lapsevanematele koos lastega (0-3 eluaastat).

Perekülastusteenust osutasid 13 perenõustajat. Hea Alguse Pereprogrammi poolt viidi läbi 12 ühisüritust-tegevuspäeva lastele ja nende vanematele.

Septembrist -detsembrini toimus 2x nädalas avatud mängutoa teenus väikelastele, mille kaudu said pered võimaluse osaleda mängulistes tegevustes peretöötaja

juhendamisel ning vajadusel soovitusi paremaks toimetulekuks. Jätkusid Noore Ema Kooli tegevused, mille eesmärgiks on toetada teismelist ema raseduse ajal

ja pärast lapse sündi lapsevanemaks olemisel.  Kokku osales pereprogrammi töös 2012. aastal 59  peret, kus on kokku 73 last.

MTÜ Hea Algus teeb pikaajaliselt koostööd Tartu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakonnaga.

2012. aastal  rahastati nende poolt pereprogrammi tegevust vastavalt kaheaastasele (2012-2013) riigihankelepingule. Süvenes koostöö Tartu Linna

lastekaitsespetsialistide, meditsiini- ja sotsiaaltöö tugistruktuuridega. Jätkasime koostööd Toidupangaga riskiperedele toiduabi vahendamisel, koostöö jätkub

2013. aastal.

Hea Alguse Pereprogrammi tegevus on saanud lapsekeskse peretöö mudeliks Eestis.

 

 Eestisisene võrgustikutöö hariduse- ning sotsiaalvaldkonnas

2012. aasta tegevuste kavandamisel pöörasime suurt tähelepanu tööle sihtgrupiga ning ühingu liikmetega.  Aasta jooksul jätkusid võrgustikutegevused

erinevates maakondades. Toimus 6 üle-eestilist kontaktisikute seminar- nõupidamist Tartus, mille käigus on arutletud oluliste haridust puudutavate küsimuste

üle.  Külalisteks on olnud HTM-i,  Kaubandus-Tööstuskoja, Meediakasvatuse Keskuse ning  MEIS-i Keelekümbluskeskuse esindajad, samuti maakondade

haridusjuhid ja ühingu juhatuse liikmed, kokku üle 40 inimese.  Nendel võrgustikukohtumistel on oluline roll võrgustikuliikmete ühendamisel ning tegevuse

mõtestamisel.  Võrgustikuliikmetelt saadud tagasiside põhjal võib kinnitada, et ühingu poolt läbi viidud üritused on olnud väga oodatud ja nende kasulikkust on

hinnatud kõrgelt nii õpetajate omavahelise suhtlemise kui ka professionaalse arengu seisukohalt.

Võrgustiku tugevdamiseks viidi 2012. aastal läbi järgmised tegevused:

•  koostöös Tallinna linna Hea Alguse lasteaedadega korraldasime 7.-8. juunil Tallinnas Hea Alguse Õpetajate    suvelaagri, osalejaid oli kokku 50;
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• Hea Alguse esindajad esinesid ühingut tutvustavate ettekannetega erinevatel üritustel Tartus, Tallinnas, Põlvas, Pärnus, kokku 9  korral;

• 2012. aastal jätkus Tartu Kaubamaja Emade hommiku projekt, viisime läbi 9 teemaüritust väikelastega emadele. Koostöö jätkub 2013. aastal;

• Jätkus koostöö Tartu MTÜ-ga Lelula, jätkub ka 2013.aastal;

• Kuulume Lapse Huvikaitse Koja asutajaliikmena ühendusse ja meie esindaja on kaasatud  Koja tuumikgrupi töösse.

Mitmesugused arendusprojektid

Jätkuvalt kuulume rahvusvahelisse ühendusse Step by Step (ISSA). Ühingu töötajad osalesid aruandeaastal mitmel rahvusvahelisel üritusel:

     Pereprogrammi juht Gerda Sillaste osales ISSA rahvusvahelisel temaatilisel koolitusel ” Fathers support      Program” Türgis, Istanbulis 18.-25. 03.2012.

• MTÜ esindaja Raivo Kruse osales rahvusvahelise programmi `Strategy on Quality Assessment and Improvement` raames teemaseminaril „Vaatluse ja

dokumenteerimise praktiliste oskuste ning kvaliteedi parandamine“.  Hollandis, Leidenis 22.-25. 04.2012.

• Tegevjuht Liivi Türbsal  ja Pereprogrammi juht Gerda Sillaste osalesid  ISSA konverentsi ” Co-Constructing Professional Development: Pathways towards

Quality, Equity and respect for diversity in ECEC” ning ISSA Programmi ja Nõukogu aastakoosolekul Horvaatias, Opatias (14.-21.oktoober 2012). Toimus

seminar teemal “Õpetajatöö professionaalsus ja selle toetamise võimalused”.

• 2012. aasta septembrist liitusime Õpetajate Koostöökoja tegevustega astudes selle MTÜ liikmeks. Ühenduse tegevuse eesmärgiks on aktiveerida ja toetada

võrgustikuliikmete  suhtlemisvõimalusi ning kogemuste vahetamist. Kaasates uusi õpetajaid ja institutsioone, ning tutvustades meie tegevust, suureneb

lapsekeskse õpetuse põhimõtete kasutamine ja levik Eestis.

• 2012. aastal viisime Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi ja kodanikuühiskonna sihtkapitali toetusel läbi projekti, mille sisuks oli Avatud

Perekeskuse tegevuste planeerimine 2013-2014-ks aastaks. Projektipartneritena olid kaasatud HTM ja Puhja vallavalitsus; koostööd tegime veel järgmiste

ühendustega:  MTÜ Le-lu-la, TÜ Lastekliinik, Eesti Tulevikulapse Sihtasutus ning Hea Alguse võrgustikuliikmed üle Eesti. Perioodil november 2012.-

aprill 2014. viime KÜSK-i toetusel ellu Avatud perekeskuse teenuseid Tartu linna väikelastega (vanuses 0-10 aastat) peredele.

• Jätkub rahvusvaheline koostöö ISSA riikidega.

  2012. aastal esitasime rahastamiseks 5 projektitaotlust. Toetuse saime neist 3-le. Tegevused jätkuvad 2013. aastal.

 

Gerda Sillaste          Jaana Pillmann                  Merle Rokk                 Kiur Põld                 Liivi Türbsal

Juhatuse liige           Juhatuse liige                     Juhatuse liige             Juhatuse liige       Tegevjuhtkonna liige               
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 19 618 41 677 2

Nõuded ja ettemaksed 2 182 4 442 3

Kokku käibevara 21 800 46 119  

Kokku varad 21 800 46 119  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 6 417 20 918 6

Kokku lühiajalised kohustused 6 417 20 918  

Kokku kohustused 6 417 20 918  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 25 201 11 119  

Aruandeaasta tulem -9 818 14 082  

Kokku netovara 15 383 25 201  

Kokku kohustused ja netovara 21 800 46 119  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 812 60  

Annetused ja toetused 79 651 66 989 7

Tulu ettevõtlusest 25 869 51 038 8

Muud tulud 413 256  

Kokku tulud 106 745 118 343  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -20 495 -25 205 9

Mitmesugused tegevuskulud -1 971 -2 198  

Tööjõukulud -92 029 -76 093 10

Muud kulud -2 254 -788  

Kokku kulud -116 749 -104 284  

Põhitegevuse tulem -10 004 14 059  

Finantstulud ja -kulud 186 23 11

Aruandeaasta tulem -9 818 14 082  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -10 004 14 059  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 2 260 -3 427 3

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -14 501 16 867 6

Kokku rahavood põhitegevusest -22 245 27 499  

 

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud intressid 186 23 11

Kokku rahavood investeerimistegevusest 186 23  

 

Kokku rahavood -22 059 27 522  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 41 677 14 155 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -22 059 27 522  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 19 618 41 677 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2010 11 119 11 119

Aruandeaasta tulem 14 082 14 082

31.12.2011 25 201 25 201

Aruandeaasta tulem -9 818 -9 818

31.12.2012 15 383 15 383
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hea Algus MTÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast

raamatupidamise tavast. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele. Raamatupidamise aastaaruanne

on koostatud Eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse  ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel

lähtutakse konservatiivsuse printsiibist.

Raha

Rahavarudena käsitletakse sularaha kassast ja ettevõtte arveldusarvetel.

Rahavoogude aruandes kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha

ja arvelduskontode jääke. 

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad  Eesti Panga

valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber  Eesti kroonidesse  bilansipäeval

ametlikult kehtiva Eesti Panga valuuta kursside alusel.

Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Finantsvarad

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne

soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi, sealhulgas tasud vahendajatele ja

nõustajatele, tehinguga kaasnevad mittetagastatavad maksud ja muud sarnaseid kulutused. Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse

tehingupäeval. 

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi,

arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 640 euro ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid 

mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele 

võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust 

bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi 

sõltuvalt selle kasulikust tööeast. 

 

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised: 

• Muu inventar, sisseseade ja muu 20-33 % 
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Põhivara arvelevõtmise alampiir    640

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest saadud tasu õiglane

väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära.

Tehingukulud võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea jooksul.

Tulud

Müügitulu ja sihtfinantseerimine

Tulu teenuste müügist   kajastatakse raamatupidamises kohe pärast teenuse osutamist. 

Pikaajalise projekti sihtfinantseerimise puhul kajastatakse tulu lähtudes projekti  täitmise ajast.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja

aruande koostamispäeva vahemikul, 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 aastaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Sularaha kassas 67 67

Arvelduskontod 19 551 35 523

Tähtajalised hoiused 0 6 087

Kokku raha 19 618 41 677
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 358 358    

Ostjatelt laekumata arved 358 358    

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 448 1 448   4

Ettemaksed 376 376    

Tulevaste perioodide kulud 359 359    

Muud makstud ettemaksed 17 17    

Kokku nõuded ja ettemaksed 2 182 2 182    

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 4 272 4 272    

Ostjatelt laekumata arved 6 023 6 023    

Ebatõenäoliselt laekuvad

arved
-1 751 -1 751    

Ettemaksed 170 170    

Tulevaste perioodide kulud 170 170    

Kokku nõuded ja ettemaksed 4 442 4 442    

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 1 597 0 1 467

Sotsiaalmaks 0 2 837 0 2 671

Kohustuslik kogumispension 0 152 0 122

Töötuskindlustusmaksed 0 316 0 317

Ettemaksukonto jääk 1 448  0  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 448 4 902 0 4 577
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Arvutid ja

arvuti-

süsteemid

31.12.2010  

Soetusmaksumus 3 773 3 773 3 773

Akumuleeritud kulum -3 773 -3 773 -3 773

Jääkmaksumus 0 0 0

  

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 3 773 3 773 3 773

Akumuleeritud kulum -3 773 -3 773 -3 773

Jääkmaksumus 0 0 0

  

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 3 773 3 773 3 773

Akumuleeritud kulum -3 773 -3 773 -3 773

Jääkmaksumus 0 0 0
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 535 535    

Võlad töövõtjatele 910 910    

Maksuvõlad 4 902 4 902   4

Muud võlad 5 5    

Muud viitvõlad 5 5    

Saadud ettemaksed 65 65    

Muud saadud

ettemaksed
65 65    

Kokku võlad ja

ettemaksed
6 417 6 417    

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 550 550    

Võlad töövõtjatele 699 699    

Maksuvõlad 4 577 4 577   4

Saadud ettemaksed 15 092 15 092    

Muud saadud

ettemaksed
15 092 15 092    

Kokku võlad ja

ettemaksed
20 918 20 918    

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Brutomeetod

 Saadud Tulu/

amortisatsioon

31.12.2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Põhitegevuse kulude katteks 18 092 -18 092  

Töö riskiperedega 31 637 -31 637  

Koostöö projekt 838 -838  

Hea alguse võrgustiku projekt 8 928 -8 928  

Väärtuste võrgustiku projekt 7 494 -7 494  

    

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 66 989 -66 989  
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
66 989 -66 989  

 

 Saadud Tulu/

amortisatsioon

31.12.2012
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Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Põhitegevuse kulude katteks 15 092 -15 092  

Töö riskiperedega 39 241 -39 241  

Äriplaanikoostamine MTÜ Hea algus Avatud

Perekeskusele
17 258 -17 258  

Tugigrupp teistmeelise emale 6 387 -6 387  

Lastevanemate haridus- ja koostöö 1 673 -1 673  

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 79 651 -79 651  
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
79 651 -79 651 0

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2012 2011

Haridustöötajate ja lapsevanemate täiendkoolitus 25 701 50 740

Õppekirjanduse müük 168 298

Kokku tulu ettevõtlusest 25 869 51 038

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2012 2011

Transpordikulud 1 910 1 549

Üür ja rent 5 132 5 701

Mitmesugused bürookulud 2 304 3 246

Lähetuskulud 4 452 4 035

Koolituskulud 435 350

Projektidega seotud kulud 4 905 6 977

Konverentsid, seminarid 1 357 3 167

Muud 0 180

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
20 495 25 205

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 2012 2011

Palgakulu 68 504 56 617

Sotsiaalmaksud 23 525 19 476

Kokku tööjõukulud 92 029 76 093

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 12 15
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Lisa 11 Finantstulud ja -kulud
(eurodes)

 2012 2011

Intressitulud 186 23

Kokku finantstulud ja -kulud 186 23

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 75 75



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2013

mittetulundusühing "Hea Algus" (registrikood: 80072462) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

GERDA SILLASTE Juhatuse liige 28.05.2013

MERLE ROKK Juhatuse liige 29.05.2013

KIUR PÕLD Juhatuse liige 29.05.2013

JANA PILLMANN Juhatuse liige 04.06.2013



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

mittetulundusühing "Hea Algus" üldkoosolekule

Oleme auditeerinud mittetulundusühing "Hea Algus" raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, tulemiaruannet,

omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel

kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud

lehekülgedel 5 kuni 15.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise

sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise

aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas

rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja

viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks

vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise

aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor

arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks

antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse

kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka

raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt mittetulundusühing "Hea Algus" finantsseisundit

seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Aime Terasmaa

Vandeaudiitori number 381

Audiitorbüroo Fibroiin OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 131

51014 Tartu, Tuglase 19-209

04.06.2013



Audiitorite digitaalallkirjad
mittetulundusühing "Hea Algus" (registrikood: 80072462) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande

on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

AIME TERASMAA Vandeaudiitor 04.06.2013



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta 88991 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 7421165

Faks +372 7421065

Mobiiltelefon +372 56654871

Mobiiltelefon +372 56244369

E-posti aadress info@heaalgus.ee


