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Tegevusaruanne

1. Üldiselt

Heategevusfond Naeratuse Eest Sihtasutus (edaspidi Fond) asutati 25.01.2017 eesmärgiga toetada Eestis hambaravi vajavate isikute

hambaravikulude katmist. Fond töötab selle nimel, et iga inimene teaks õigest suuhügieenist ja hammaste tervishoiust ning selle olulisusest.

Fond on asutatud määramata ajaks. Uusi hamba- ja proteesiravi toetuse saamise taotlusi registreeriti 2019. aastal kokku 7 (seitse). Fondi

nõukogu võttis vastu otsuse jätkata toetamist 2017. ja 2018. aastal positiivse otsuse saanud toetuse taotlejaid. Lisaks toetada nelja 2019. aastal

toetuse taotluse esitanud isikut. Fond on toetusi välja maksnud kaheksa inimese eest kokku summas 3568,98 eurot, millele lisanduvad veel

klientide heaks tehtud hambaraviasutuste soodustused. Suur osa fondi tegevusest oli inimeste nõustamine hambaravisüsteemi korralduse ja

hüvitise teemadel, samuti ärakuulamine, julgustamine seoses hammaste raviga. Osaleti mitmel üritusel (kohvikutepäevad, laadad,

vabaõhuüritused), kus jagati infolehti heategevusfondi tegevuse, õige suuhügieeni kohta, koguti annetusi. Jagati inimeste postkastidesse

ligikaudu 2000 infolehte õige suuhügieeni kohta. 

2. Nõukogu Fondi juhib 4-liikmeline nõukogu, mis töötab järgmises koosseisus: 

Maria Bulak – nõukogu esimees, Politsei- ja Piirivalveamet, Ida-Harju politseijaoskonna piirkonnapolitseinik

Helin Pertelson – Tehnilise Järelevalve Amet, side- ja meediateenuste osakonna nõunik

Kätlin Peltser – SA TÜ Kliinik, hambatehnik

Heili Susi - Riigi Tugiteenuste Keskus, personali- ja arendusspetsialist

Nõukogu võttis vastu 2019. aastal 22 otsust. Toimus 17 koosolekut kommunikatsioonivahendite kaudu. 

3. Juhatus

Fondi juhatus on üheliikmeline.

Juhatuse liikme kohuseid täidab Meelika Limberg (Warstein Holding OÜ, rakenduste programmeerija, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon,

juhatuse liige, Eesti Beneventum Grupp, sotsiaalvaldkonna vabatahtlik koordinaator), kes koordineeriub Fondi asjaajamist ning viib ellu

tegevusplaanis seatud eesmärke. 

4. Aruande aasta olulisemad sündmused

Fondi 2019. aasta tegevus toimus nõukogu poolt kinnitatud tegevusplaani alusel. Rahalist toetust hammaste raviks võimaldati 8 (kaheksale)

kliendile. Postkastidesse jagati 2000 infolehte "Kuidas kanda hoolt suuhügieeni eest?". Tehti kalender 2020, mida müüdi ja kingiti

koostööpartneritele ning püsiannetajatele. Fond liitus annetuste kogumise hea tava järgijatega ja järgib antud tava soovitusi. 

Üritustel osalemine 2019. majandusaastal: 

• Mähe kohvikutepäeval, kus inimesed müüsid enda valmistatud toite ja annetasid saadud raha fondile. Koguti annetusi annetuskasti ja jagati

infot fondist ja suuhügieeni olulisusest. 

• Maarjamäe laadal, kus inimesed müüsid enda valmistatud toite, riideid ja annetasid saadud raha fondile. Koguti annetusi annetuskasti ja jagati

infot fondist ja suuhügieeni olulisusest. 

• Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatiooni poolt korraldatud konverentsil info jagamine. 

• 03.12.2019 Eestis esimesel Annetamistalgutel osalemine. Tehti internetipõhise ürituse ja kutsuti kõiki ülesse fondile annetusi tegema. Kõikidele

www.armastanaidata.ee keskkonna kaudu tehtud annetustele lisas Swedbank AS sama palju juurde. 

• Eesti Politsei Naisühenduse poolt korraldatud heategevuslikul jõululaadal, kus inimesed müüsid enda valmistatud toite ja annetasid saadud

raha fondile. Koguti annetusi annetuskasti ja jagati infot fondist ja suuhügieeni olulisusest. 

Peamised tegevused 2019. majandusaastal: 

• Fondi tegutsemiseks vajalike dokumentide täiendamine vastavalt vajadusele (s.h toetuse taotlemise tingimused ja avaldus). 

• Fondi mainekujundus ja tutvustamine sotsiaalmeedias (kodulehe ja Facebooki lehe aktiivne haldamine). 

• Koostööpartneritega suhete loomine ja hoidmine (hambaraviteenuseid pakkuvad asutusted ja kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad,

annetajate ja toetajate leidmine ettevõtete hulgast). 

• Fondi eesmärkide ja toetusvõimaluste tutvustamine sotsiaaltöötajatele, hambaarstidele, abivajajatele ja annetajatele. 

• Toetustaotluste registreerimine ja otsuste tegemine, toetuste maksete teostamine. 
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• Projekti esitamine ja konkursil osalemine www.armastanaidata.ee annetuskeskkonda saamiseks ja sinna välja valituks osutumine.

https://www.armastanaidata.ee/annetan/tervis-ja-toimetulek/naeratuse-eest-sinu-

annetus-toetab-lahisuhtevagivalla-all-kannatanud-inimeste-hammaste-ravi. Igakülgne koostöö antud ettevõtmisega. 

• Ülemaailmse naeratuse päeva internetipõhise ürituse korraldamine/algatamine. 

• Üleskutsetega ja annetusmängudega annetuste kogumine sotsiaalmeedia kaudu. 

• Ennetustööga seotud artiklite postitamine sotsiaalmeedias (suuhügieeni ja hambaravi teemaliste artiklite postitamine kodulehele ning

Facebooki). 

• Nõustamine ja info jagamine hambaraviteenuseid pakkuvate asutuste ning erinevate toetuse saamise võimaluste kohta. 

5. Eesmärgid ja tegevusplaanid järgnevaks 2020 majandusaastaks: 

• Laekunud toetustaotluste suhtes otsuste vastuvõtmine ja toetuse saajate hambaravi teenuseosutajatele raviarvete tasumine. 

• Jätkata sotsiaalmeedia kanalite kaudu aktiivset teavitustööd ja annetusmängude korraldamist annetuste kogumiseks. 

• Fondi tutvustava infolehe täiendamine ja jagamine. 

• Väikeüritustel fondi tegevuse tutvustamine sõnavõttudena ja annetuste kogumine üritusel. 

• Püsiannetajate arvu suurendamine. 

• Uute koostööpartneritega koostöö alustamine, olemasolevate koostööpartneritega koostöö hoidmine. 

6. Sihtasutuse toetajad/koostööpartnerid

Dafk OÜ, Taimi Hambalabor OÜ, MTÜ Eesti Gaidide Liit, Disainikas OÜ, Haldja Hambaravi, AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Eesti filial,

Swedbank AS, Heateo Sihtasutus, eraisikud 

7. Heategevusfond Naeratuse Eest SA tööjõukulud:

Sihtasutuse juhatuse- ja nõukoguliikmed oma töö eest aruandeperioodil tasu ei saanud. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 6 072 1 953 2

Kokku käibevarad 6 072 1 953  

Kokku varad 6 072 1 953  

Kohustised ja netovara    

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 100 100  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 853 816  

Aruandeaasta tulem 4 119 1 037  

Kokku netovara 6 072 1 953  

Kokku kohustised ja netovara 6 072 1 953  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 7 946 5 210 3

Kokku tulud 7 946 5 210  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -3 569 -3 729 4

Mitmesugused tegevuskulud -258 -444 5

Kokku kulud -3 827 -4 173  

Põhitegevuse tulem 4 119 1 037  

Aruandeaasta tulem 4 119 1 037  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Laekunud annetused ja toetused 7 946 5 210

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -3 569 -3 729

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -258 -444

Kokku rahavood põhitegevusest 4 119 1 037

Kokku rahavood 4 119 1 037

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 953 916

Raha ja raha ekvivalentide muutus 4 119 1 037

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 072 1 953
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/ Reservkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 100 816 916

Aruandeaasta tulem 1 037 1 037

31.12.2018 100 1 853 1 953

Aruandeaasta tulem 4 119 4 119

31.12.2019 100 5 972 6 072
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Heategevusfond Naeratuse Eest 2019 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea

raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro täpsusega.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid rahakäibe aruandes sisaldavad kassa ja pangakonto saldosid.

Rahaliste vahendite hoidmiseks kasutatakse AS'i LHV Pank Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses.

Annetused ja toetused

Saadud annetuste ja toetuste (sh korjandustest saadud vara ja sihtotstarbeliste laekumiste) arvestusel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

(a) Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti

finantseerimisega, loetakse mitte-sihtotstarbeliseks annetuseks. Mitte-sihtotstarbeliste annetuste ja toetuste kasutamist otsustab

sihtasutuse juhtkond ja seda kajastatakse tuluna laekumise hetkel;

(b) sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset

kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud. Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole

veel kulutusi tehtud, kajastatakse saadud vahendid ettemaksena. Kui sihtfinantseerimise saamisega seotud kulutused on tehtud ja puudub

sisuline toetuse laekumata jäämise risk, kuid toetus on veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena toetuse andja vastu;

(c) annetusi ja 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.

Tulemiaruande real annetused ja toetused kajastatakse eraldi mittesihtotstarbelisi ja sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi.

Raamatupidamises peetakse saadud annetuste ja toetuste (sh. projektide elluviimiseks saadud summad) kohta eraldi arvestust nii tulude kui

kulude osas.

Jagatavad toetused ja annetused (sh jagatavad stipendiumid) kajastatakse tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus

nende väljamaksmise kohta. Väljamaksmisel vastav kohustus kustutatakse.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapoolteks loetakse:

(a) Asutajad.

(b) Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud ning nendega seotud ettevõtted.

(c) Eelnevas punktis kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu; näiteks

elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Arvelduskontod 6 072 1 143

Kassa 0 810

Kokku raha 6 072 1 953

Lisa 3 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 7 946 5 210

Kokku annetused ja toetused 7 946 5 210

Füüsilisest isikute annetused 7 946 5 210

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2019 2018

Rahaline annetus 7 946 5 210

Kokku annetused ja toetused 7 946 5 210

Lisa 4 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Füüsilisest isikute hambaravi 3 569 3 729

Kokku jagatud annetused ja toetused 3 569 3 729

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Kalendri müük hambaravi toetuseks 252 444

Muud 6 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 258 444

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

Tööjõukulusid ei ole
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Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 5 5

Juhatuse- ja nõukogu liikmed tasu ega ka muid soodustusi ei saanud


