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Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi tegevusaruanne 2013 
  
 
1. SISSEJUHATUS  
 
1.1. Arengulugu  

 
Mittetulundusühingu Tartu Vaba Waldorfkooli Selts (edaspidi: Selts) peamine ülesanne on 
erakooli Tartu Waldorfgümnaasium (edaspidi: TWG) pidamine. Erakooli pidav Selts on 
vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev, kasumit mitte taotlev ja avalikes huvides 
tegutsev organisatsioon.  
 
Haridusasutuse ajalugu algab 1990. aastast, mil lapsevanemate initsiatiivil asutati Vabakooli 
Selts, mille eesmärgiks oli rajada waldorfpedagoogika põhimõtetel töötav kool. Koostöös 
Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnaga avati praeguse Tartu Kunstigümnaasiumi juures 
waldorfpedagoogikal põhinev 34 õpilasega eksperimentaalklass ning alustati Tartu ja teiste 
omavalitsuste õpilastele alternatiivse haridusvõimaluse pakkumisega.  
 
1993. aastal leiti koostöös Tartu Linnavalitsusega koolile maja asukohaga Ploomi 1, kus kool 
tegutseb praeguseni. 1993. aasta 8. septembril väljastas Riigi Kooliamet Tartu Vabakoolile 
erakooli litsentsi.  
 
1999. aasta mais andis Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi: HTM) koo-
lile gümnaasiumi litsentsi. 2000. aasta veebruarist kannab kool nime Tartu Waldorf-
gümnaasium. Esimene põhikooli lend lõpetas 1998. aastal ja esimene gümnaasiumi lend 
2002. aastal.  
  
2013. a kevadeks oli TWG lõpetanud 16 põhikooli ja 12 gümnaasiumi lendu. TWG kuulub 
Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendusse.  
 
Selts valmistab ette Waldorfhariduskeskuse rajamist Tartusse. 2010. aasta sügisel andis Tartu 
Linnavolikogu Seltsile loa hoonestusõiguse seadmiseks 50 aastaks linnale kuuluvale maale 
aadressil Kasarmu 11. 2012. aastal viis Selts läbi riigihanke Tartu Waldorfkeskuse arhitek-
tuurilahenduse leidmiseks. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1.2. Tartu Waldorfgümnaasiumi visioon, missioon ja põhiväärtused  
  
1.2.1. Visioon  
 
Õppides südamega mõtlema ning üksmeelselt tegutsema, aitame luua paremat, ilusamat ja 
õiglasemat maailma.  
  
 
1.2.2. Missioon  
 
Parimate võimaluste loomine iseseisvate, sotsiaalselt julgete, emotsionaalselt küpsete ja õppi-
misvõimeliste inimeste arenguks.  
  
 
1.2.3. Põhiväärtused  
 
• turvaline ja lapsesõbralik koolikeskkond  
• lapse ealisi iseärasusi arvestav õppekava  
• lapse individuaalsetest võimetest lähtuv õppe-kasvatustöö  
• põhiainete ja kunstilis-praktiliste ainete tasakaal õppetegevuses  
• õppeainete omavaheline integratsioon  
• õpetajatevaheline koostöö  
• kollegiaalne juhtimine  
• hea koostöö lapsevanematega  
• hea koostöö paljude partnerorganisatsioonidega  
  
  



 

 

2. TEGEVUSE ÜLEVAADE  
 

2.1. Seltsi juhtorganite tegevus  
 
2.1.1. Seltsi üldkoosolek 
 
Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. 2013. aasta algul kuulus Seltsi 85 liiget, 2013. 
aasta lõpuks 82 liiget. 2013. aastal toimus 2 Seltsi üldkoosolekut. 3. jaanuaril toimunud 
korduskoosolekul kinnitati majandusaasta 2011 aasta majandusaasta aruanne ja kooli 
arengukava aastateks 2012–2014, tehti muudatusi Seltsi põhikirjas ning võeti vastu Seltsi 
uued liikmed ja vabastati sooviavalduse alusel ametist mõned senised Seltsi juhatuse liikmed. 
19. juuni koosolekul tehti tagasivaade lõppenud õppeaastale, kinnitati Seltsi 2012 aasta 
majandusaasta aruanne ja 2013. aasta eelarve ning tehti veel muudatusi Seltsi põhikirjas.  
 
2.1.2. Seltsi juhatus 
  
Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Seltsi tegevust juhatus, kus on esindatud nii lapsevane-
mad kui õpetajad. Juhatus pidas koosolekuid regulaarselt kord nädalas, koosolekutel tegeldi 
nii strateegilise arengu teemadega kui igapäevaste majandus- ja koolielukorralduslike küsi-
mustega. Lisaks toimusid regulaarselt kord nädalas juhatuse töögrupina finantsgrupi koos-
olekud, kus tegeldi eelarve kavandamise, reaalsete kulude jälgimise ja teiste finantsvaldkonda 
kuuluvate teemadega.   
  
2013. aasta esimesel poolel kuulusid Seltsi juhatusse 6 liiget: Agne Guthan, Triin Iva, Kaupo 
Jõeveer, Kaie Konsap, Sigrid Tammemägi ja Aet Valgepea; aasta teisel poolel 5 liiget: Triin 
Iva, Kaupo Jõeveer, Kaie Konsap, Sigrid Tammemägi ja Aet Valgepea. 
  
Seltsi juhatus täidab koolis nii majandus- kui ja juriidilise kolleegiumi ülesannet koostöös 
kooli palgaliste töötajatega (juhataja, juhataja abid, haldusjuht, raamatupidaja, sekretär, 
arendusjuht). Seltsi juhatus on tegutsenud eelkõige nende teemade osas, mis on olulistena 
välja toodud TWG arengukavas. Sellest tulenevalt olid 2013. aastal Seltsi kaks peamist 
finants-majanduslikku ülesannet kooli töötajaid väärtustava töötasu garanteerimine ning 
Waldorfkeskuse rajamiseks vajalike investeeringute leidmine.   
2013. aasta palgafond suurenes 2012. aastaga võrreldes 26%. Palgafondi suurenemise 
põhjustena võib välja tuua 10%-lise palgatõusu 2013 aasta algul, tasud erinevate lisatööde 
eest ning ühe paralleelklassi avamisega seotud palgafondi kasvu. 
Olulisemateks teemadeks, millega Seltsi juhatus 2013. aastal veel tegeles, olid: 
- õpetajate vastavus kvalifikatsiooninõuetele, 
- koolikeskkonna lapsesõbralikumaks muutmine (ökopuhastusvahendid, mahetoit), 
- õpetajate osalemine waldorfpedagoogilistel koolitustel, 
- põhikirja täiendamine ja vastuvõtmine. 
 



 

 

Aktiivselt tegeleti õppemaksu võlglastega ning õppemaksu soodustuste saamise korra täien-
damisega.  
 
 
2.1.3. Seltsi olulisemad tegemised 
 
Üks olulisemaid arengukavas püstitatud eesmärke on Waldorfkeskuse rajamise ettevalmistus-
tööde tegemine, sh investeeringuks vajalike rahaliste vahendite leidmine. Seltsi soov ehitada 
uus koolimaja on arenenud edasi tervikliku Tartu Waldorfkeskuse (WK) rajamise plaaniks. 
Tartu Waldorfkeskus on Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi, MTÜ Meie Mängurühma ja Tartu 
linna koostöös rajatav waldorfpedagoogiline hariduskeskus, mille pidajaks on avalikes 
huvides tegutsev mittetulundusühing.  
 
Tegemist on tervikliku keskusega, kus hakkavad toimima koos lasteaed, põhikool, güm-
naasium, huvikool ja täiskasvanute koolituskeskus. Hilisemas etapis on kavas välja arendada 
ka terviklik sotsiaalkeskus, kus esialgsete plaanide kohaselt elavad koos eakad ja lastega 
pered.  
  
11.11.2010 võttis Tartu Volikogu vastu otsuse nr 139, millega anti Seltsile hoonestusõigus 
12 150 m2 suurusel endise Raadi linnaosa sõjaväe alal (Puiestee, Kasarmu, Roosi ja Vahi 
tänavaga piirnev ala). Tartu arengukava aastateks 2013–2020 näeb Waldorfkeskuse rajamist 
prioriteetse tegevusena.  
 
2012. aastal viis Selts läbi riigihanke Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurilahenduse leidmiseks. 
Tartu Waldorfkeskuse kompleksi hoonete ja välialade arhitektuursele ideekonkursile laekus 
27 võistlustööd, millest enam kui kolmandik oli rahvusvahelise taustaga. Esikoha saanud töö 
autorid Joachim Zimmer ja Imme Denker, kes on varemgi mitmeid koole ja lasteaedu projek-
teerinud, on pärit Saksamaalt. 
 
Projekteerimis- ja ehitusrahade osas on alanud läbirääkimised Haridus- ja Teadusminis-
teeriumi ning Regionaalministeeriumi esindajatega, et kavandada vajalikud meetmed 
Euroopa Liidu struktuurivahendite uude perioodi. Lisaks otsitakse Waldorfkeskuse 
rajamiseks raha ka väljaspool Eestit asuvatelt fondidelt ja teistelt toetajatelt 
 
2008. aastal loodi uue koolimaja rajamise toetuseks Majafond, kuhu on Seltsi eelarvelistest 
vahenditest eraldatud vastavalt võimalustele vahendeid. Majafond on mõnevõrra suurenenud 
ka jõululaatadel ja teistel sündmustel kogutud annetuste abil. 2013. aastal maksti majafondist 
välja Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistluse preemiad summas 14000 eurot. 31.12.2013 
seisuga oli Majafondis 74170 eurot 83 senti. 
 
 



 

 

2011. aasta detsembris avas Seltsi juhatus eraldi arveldusarve, kuhu vabatahtlikud annetajad 
saavad teha ülekande õppemaksuraskustes õpilaste toetuseks, kelle saavutused õppetöös on 
eeskujulikud. Konto nimetati Herbert Hahni fondiks. 2013. aastal toetati kaht tublit õpilast 
summas 600 eurot. 
 
 
2.1.4. Õpetajate kolleegium  

 
Õpetajate kolleegium, mis juhatab ning korraldab kooli pedagoogilist juhtimist, kohtub igal 
neljapäeval õpetajate koosolekul. Koosolek koosneb peamiselt kolmest osast: pedagoogiline 
osa, kunstiline osa ning lühiküsimused ja muud päevakorralised küsimused. Lisaks 
üldkolleegiumile toimusid 2013. aastal vastavalt vajadusele klassikolleegiumid ja 
kooliastmetest ülaastme kolleegiumid.  
 
2013. aastal olid õpetajate kolleegiumi peamised tegevused lisaks igapäevatööle:  

- uutele lapsevanematele mõeldud loengusarja läbiviimine veebruar–aprill;  
- kooli ürituste kava koostamine ja kinnitamine 2 korda aastas;  
- kooli ürituste korraldamine: avatud uste päevad kord poolaastas, kuupeod, spordipäevad, 

väljasõidud, aastapühade ja muude kooli traditsioonidega seotud üritused – vastlapäev, 
kooli sünnipäev, ülestõusmispühad, emadepäev, koolilõpu aktused, lohemäng, laterna-
pidu, advendi- ja jõuluaja üritused;  

- koostöö Tartu Keskkonnahariduse Keskusega, aianduspraktika 6. klassis, metsandus-
praktika 11. klassis, samuti osalemine erinevates programmides;  

-  koostöö Tartu linna erakoolidega – õpilasvahetus 9. klasside õpilaste vahel;  
-  koostöö Tartu Ülikooliga – tunnivaatluste ning täiendkoolituste korraldamine;  
- õppekava arendustöö peamiselt uue Põhikooli ja -gümnaasiumiseaduse valguses ning 

ülaastme õppeainete ning kursuste osas.  
  
Kolleegiumi ühiskoolitused 2013. aastal:  

- iganädalane pedagoogiline loeng ja kunstiline tegevus;  
- TÜ täiendkoolitus (160 tundi) „Waldorfpedagoogika 1. -  4. klassis“;  

     - Erika Molini koolitus veebruaris ja oktoobris; 
     - Ernst Schuberthi koolitus veebruaris; 

- loengud Godi Kelleriga mais;  
- IAO koolitus Riias.  

 
 
2.2. Seltsi töörühmad  

 
2013. aastal töötasid koolis järgmised töörühmad: 
- töörühm Ideaalne Waldorfkool, kus käivad koos lapsevanemad ja õpetajad, kes loevad ja 

ühiselt waldorfpedagoogika rajaja Rudolf Steineri laste- ja enesekasvatamise teemadel 



 

 

kirjutatud raamatuid ja arutlevad neil teemadel ning otsivad praktilisi lahendusi igapäevases 
koolielus esilekerkivatele küsimustele;  

- majagrupp, mille ülesandeks on leida võimalused ja vahendid Tartu Waldorfhariduskeskuse 
rajamiseks;  

- lapsevanemate initsiatiivil loodud toidugrupp, mille eesmärk on pakkuda lastele võimalikult 
tervislikku ja täisväärtuslikku koolitoitu. 

 
 
2.3. Seltsi koostööpartnerid  

 
Seltsi peamised koostööpartnerid on Eesti waldorfkoolid ja -lasteaiad, Tartu erakoolid, Tartu 
linn ja teised kohalikud omavalitsused, Haridus- ja Teadusministeerium koos oma allasutus-
tega, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Ülenurme Põllu-
majandusmuuseum. 
  
 
2.4. Tartu Waldorfgümnaasiumi õpilased ja personal  
 
31.12.2013 seisuga õppis Tartu Waldorfgümnaasiumis 225 õpilast, neist 217 statsionaarses 
õppes ja 8 koduõppes. Lisaks Tartu linna õpilastele käib koolis veel 56 õpilast 19 erinevast 
omavalitsusest. Sügisel avati esmakordselt kooli ajaloos kaks 1. klassi: 1a klassi astus 15 
õpilast ning 1b klassi astus 20 õpilast. 10. klassi astus 11 õpilast.  
 
31.12.2013. a seisuga töötas TWG-s töölepinguga 36 töötajat, neist 27 olid pedagoogid.  
 
Seltsi juhatuse valitud liikmetest töötasid Kaie Konsap ja Sigrid Tammemägi TWG 
õpetajatena, Triin Iva täitis alates 1. veebruarist TWG juhataja kohuseid ning Agne Guthan, 
Kaupo Jõeveer ja Aet Valgepea olid lapsevanemate esindajad. Agne Guthan lahkus juhatuse 
liikme kohalt omal soovil augustis 2013. 
 
2.4. Tartu Waldorfgümnaasiumi tegevused  

 
Tartu Waldorfgümnaasiumi põhitegevus on hariduse andmine 1.–12. klassis. Aasta jooksul 
toimus koolis palju traditsioonilisi üritusi: avatud uste päevad, kuupeod, spordipäev, 
väljasõidud, näidendid, aastapühade ja muude kooli traditsioonidega seotud üritused – 
vastlapäev, ülestõusmispüha, emadepäev, kooli lõpuaktused, lohemäng, laternapidu, jõululaat 
ning jõulukontsert Salemi kirikus. Õpilased osalesid erinevatel võistlustel ja olümpiaadidel.  
  
Kevadel korraldas kool suurejoonelised rahvusvahelised 5. klasside olümpiamängud, kus 
osales üle 100 osavõtja. 
 



 

 

Waldorfkooli õppekavas on väga mitmetesse ainetesse integreeritud heategevuslik tegevus 
ning õpilastele õpetatakse selle käigus erinevaid inimesi ja olukordi aktsepteerima ning abi-
vajajaid toetama. Gümnaasiumis läbitava sotsiaalpraktika käigus tehakse vabatahtlikku tööd 
erinevates sotsiaalkeskustes, lastekodudes, varjupaikades jms avalikke teenuseid pakkuvates 
asutustes. Metsanduspraktika käigus hooldavad ja istutavad õpilased metsa, ka põllumajan-
duspraktika käigus teevad nad vabatahtlikku tööd.   
 
Waldorfkoolidele on iseloomulik väga tugev koostöö kooli ja kodu vahel, mille üks osa on 
vabatahtliku töö panus, millega toetatakse Seltsi igapäevast tegevust ja koolipidamist. Näiteks 
aitavad nii lapsevanemad, õpilased kui õpetajad vabatahtliku tööga kooliruumide remontimi-
sel, talgutel jt sündmustel. 
 
Aastaringselt jätkusid Tartu Lapsevanemate Kooli loengud ning praktilised tegevused. 
Lektoriteks olid peamiselt Tartu Waldorfgümnaasiumi õpetajad ja lapsevanemad, aga ka 
külalislektorid mujalt.  
 
7. detsembril 2013 toimus traditsiooniline jõululaat. Avatud olid töötoad, kohvikud, kauba-
letid. Laada kaupmeesteks olid waldorfkooli õpilaste ja vanemate kõrval ka väljaõppinud 
käsitöömeistrid ning mahepõllumehed. Laada tulu oli 840 eurot, millest 420 eurot kanti 2014. 
aasta algul Majafondi.  
 
 
2.6. Huvitegevus Tartu Waldorfgümnaasiumis  
 
Huvitegevust Tartu Waldorfgümnaasiumis korraldab MTÜ Kirepi Mõis. Tegutsevad pilli- 
(kitarr, klaver, plokkflööt) ja muud ringid (koorid, näite-, kokandus-, meisterdamis-, savitöö- 
akrobaatika- ja judoring).  
 
2.7. Seltsi tulud, kulud ja tulem  
 
Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi sissetulekud 2013. aastal olid 590 499 eurot, suurenedes 
võrreldes 2012. aastaga 88 486 eurot.  
 
Kõige kaalukam sissetuleku allikas on seni olnud eraldised riigieelarvest (nn. pearaha), ca 
49% (288 917 eurot), teisel kohal on olnud kohalike omavalitsuste toetused ca 31% (180 244 
eurot) ning kolmandal kohal lapsevanematelt laekuv õppemaks ca 16% (94 848 eurot). 2013. 
aasta lõpu seisuga oli Seltsile tasumata arveid 24 115 eurot, millest valdava enamuse 
moodustasid õppemaksu võlad.  
 
Seltsi väljaminekud olid 2013. aastal 531 275 eurot. Kõige suurema osa kooli eelarvest 
hõlmavad kulutused palgafondile. 2013. aasta eelarves oli selleks ette nähtud ligikaudu 74% 
(389 881 eurot) kogu kulutuste mahust. Teiseks suuremaks kuluartikliks kooli eelarves oli 



 

 

2013. aastal hoonete ja ruumide majanduskulud (kulutused küttele, elektrile, veele, prügi-
veole, jooksvale remondile, puhastusvahenditele ja väikevahenditele), mis moodustas ca 6% 
(33 476 eurot).  
 
2013/2014. õppeaastal on koolimaks lapse kohta 584,40 eurot. 2013. aasta esimesel poolel 
(jaanuar–august) said õppemaksusoodustuse 37 last kogusummas 12070 eurot ning aasta 
teisel poolel (september–detsember) 38 last kogusummas 17568,75. Soodustusi said 
paljulapselised ja väikese sissetulekuga pered juhatusele esitatud avalduse alusel. 
Õppemaksusoodustused moodustasid kokku ligi 15 % õppemaksudega laekuma pidanud 
summast.  
 
2.8. Seltsi projektid 2013. aastal 
 
Nr Projekti 

nimi ja 
kestus 

Projekti sisu Rahastuse allikas  Toetuse 
summa 

1. Projekt 
"Sotsiaalne 
ettevõtlus – 
samm lähe-
male 
Waldorf-
keskuse 
rajamisele" 
01.04.2012–
30.04.2013 

Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi projekti 
eesmärk on käivitada vabaühenduse uue 
tegevusena sotsiaalse ettevõtlusena 
waldorfpedagoogilised koolitused täis-
kasvanutele. Projekti käigus kaardistatakse 
võimalikud koolitusteemad, valmivad kooli-
tuste kavad, valmistatakse ette ja viiakse 
läbi esimesed koolitused ning tutvustatakse 
neid. 
 
 

Regionaal-
ministri valitse-
misala ja 
Kodanikuühis-
konna Sihtkapital 

14 207,45  
 

2. TWG 
kooride 
projekt 
01.09.2013–
31.07.2014 

TWG kooride laulu- ja tantsupidude 
ettevalmistavas protsessis osalemine. 

Eesti Kooriühing 900,00 

3. Projekt 
„Huvikool 
Tartu 
Waldorfgüm
naasiumisse
“ 
01.12.2013-
31.01.2015 

Projekti tulemusel avatakse Tartu 
Waldorfgümnaasiumi juures avaliku 
teenusena huvikool.  

Selleks taotletakse huvikooli koolitusluba, 
kavandatakse tegevust, käivitatakse 
huvikool, tutvustatakse seda, investeeritakse 
huvikooli käivitamiseks vajalike vahendite 
soetamisse ja tehakse muid tegevusi, mis on 
vajalikud huvikooli alustamiseks ja selle 
toimima saamiseks. 

Eesti-Šveitsi 
koostööprog-
rammi Vaba-
ühenduste Fond 
ja Kodanikuühis-
konna Sihtkapi-
tal, Tartu linn 

24 264,27  

4. Olümpia-
mängude 
korralda-
mine 01.03-
31.05.2013 

Korraldati rahvusvahelised waldorf-
koolide olümpiamängud 17. -18. mail. 

Tartu 
Kultuurkapital, 
Tartu linn 

700,00 



 

 

5.  Talgute 
korralda-
mine Raadil 

Tartu Waldorfkeskuse krundil Raadil 
talgute korraldamine. 

Tartu linn 500,00 

6. Orgaanilise 
arhitektuuri 
näituse 
korralda-
mine 

Projekti käigus toimus orgaanilise 
arhitektuuri näitus ja konverents Eesti 
arhitektuurimuuseumis ning Tartu 
Waldorfkeskuse rahvusvahelise 
arhitektuurivõistluse tööde näitus. 

Eesti Kultuur-
kapital, 
Hollandi saat-
kond, Iona 
Stichting, 
Antroposoofi-
liste 
Institutsioonide 
toetamise fond, 
Edyth Maryon 
Fond Baselist, 
Trigon Fond, 
eraannetajad. 

14 910,00 

   KOKKU:  
 

55 481,72 

2013. aastal kasutas Tartu Vaba Waldorfkooli Selts projektirahasid 23 118 euro ulatuses.  
 
2.9. Eesmärgid majandusaastaks 2014  
 
- baasharidust omandavate õpetajate koolituskulude toetamine 
- Waldorfkeskuse projekteerimiseks ja ehitamiseks vajalike rahaliste vahendite leidmine 
- waldorfpedagoogiliste koolituste korraldamine lasteaedade ja üldhariduskoolide õpetajatele 

ning teistele huvilistele 
- mahetoidule üleminek koolisööklas 
- õpilaste arvu suurendamine 
- õpetajate jt koolitöötajate palgatõus 10%. 
 



12

Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. 2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 234 756 192 678 2

Nõuded ja ettemaksed 45 004 24 412 3

Varud 1 988 1 548 5

Kokku käibevara 281 748 218 638  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 9 017 4 962 7

Kokku põhivara 9 017 4 962  

Kokku varad 290 765 223 600  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 62 698 58 228 8

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 10 785 7 457 10

Kokku lühiajalised kohustused 73 483 65 685  

Kokku kohustused 73 483 65 685  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 157 915 72 894  

Aruandeaasta tulem 59 367 85 021  

Kokku netovara 217 282 157 915  

Kokku kohustused ja netovara 290 765 223 600  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 472 060 390 567 11

Tulu ettevõtlusest 118 439 111 446 12

Kokku tulud 590 499 502 013  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -33 950 -10 670 13

Jagatud annetused ja toetused -584 -597 14

Mitmesugused tegevuskulud -104 525 -93 225 15

Tööjõukulud -389 881 -309 706 16

Põhivara kulum ja väärtuse langus -1 939 -2 381 7

Muud kulud -396 -759  

Kokku kulud -531 275 -417 338  

Põhitegevuse tulem 59 224 84 675  

Muud finantstulud ja -kulud 143 346  

Aruandeaasta tulem 59 367 85 021  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 59 224 84 675  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 1 939 2 381 7

Kokku korrigeerimised 1 939 2 381  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -20 592 -19 024 3

Varude muutus -440 542 5

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -20 094 15 168  

Laekunud intressid 143 346  

Kokku rahavood põhitegevusest 20 180 84 088  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -5 994 0 7

Kokku rahavood investeerimistegevusest -5 994 0  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
27 892 7 196 10

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 27 892 7 196  

Kokku rahavood 42 078 91 284  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 192 678 101 394  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 42 078 91 284 2

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 234 756 192 678  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 72 894 72 894

Aruandeaasta tulem 85 021 85 021

31.12.2012 157 915 157 915

Aruandeaasta tulem 59 367 59 367

31.12.2013 217 282 217 282
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga,

mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on

kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt

laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi

maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 720 päeva võrra, on kantud kuludesse. Lootusetud

nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude

viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse

langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 320

eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse

võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead,

võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt

komponentide kasulikule elueale.

Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik

eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määrataks talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara

või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. Kui vara

lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest,

mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse

põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus

objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Kontoritehnika 4-5 aastat

Mööbel 7-20 aastat

Köögitehnika 5-7 aastat
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Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised

võlakohustused) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul

võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste

finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on

maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu sisemise intressimäära meetodil.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast, kui ettevõttel pole

tingimusteta õigust kohustuse tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva või kui laenuandjal oli õigus bilansipäeval

finantskohustus tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud võimalikud

tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse

bilansis kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse

kasumiaruandes „Muu äritulu“ kirjel.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga

seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse

proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. 

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit,

elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Kassa 542 417

Pangakontod 234 214 192 261

Kokku raha 234 756 192 678
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 12 kuu jooksul Lisa nr

Nõuded ostjate vastu 22 469 22 469 4

Ostjatelt laekumata arved 24 115 24 115 4

Ebatõenäoliselt laekuvad

nõuded
-1 646 -1 646 4

Muud nõuded 22 535 22 535  

Viitlaekumised 22 535 22 535  

Kokku nõuded ja ettemaksed 45 004 45 004  

 

 31.12.2012 12 kuu jooksul Lisa nr

Nõuded ostjate vastu 17 063 17 063 4

Ostjatelt laekumata arved 20 436 20 436 4

Ebatõenäoliselt laekuvad

nõuded
-3 373 -3 373 4

Muud nõuded 7 349 7 349  

Viitlaekumised 7 349 7 349  

Kokku nõuded ja ettemaksed 24 412 24 412  

Muude nõuete all kajastatakse aruandeaastal tulusse kantud sihtfinantseerimise summad, mis on bilansipäevaks laekumata.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Ostjatelt laekumata arved 24 115 20 436

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -1 646 -3 373

Kokku nõuded ostjate vastu 22 469 17 063

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded   

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses -3 373 -2 385

Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded 1 727 0

Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded 0 -988

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks -1 646 -3 373

Lisa 5 Varud
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Müügiks ostetud kaubad 1 988 1 517

Ettemaksed varude eest 0 31

Kokku varud 1 988 1 548
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Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 10 787 0 8 823

Sotsiaalmaks 0 20 050 0 17 222

Kohustuslik kogumispension 0 993 0 783

Töötuskindlustusmaksed 0 1 779 0 1 874

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 33 609 0 28 702

Lisa 7 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2011  

Soetusmaksumus 2 999 2 999 14 960 17 959

Akumuleeritud kulum -2 999 -2 999 -7 617 -10 616

Jääkmaksumus 0 0 7 343 7 343

  

Amortisatsioonikulu 0 0 -2 381 -2 381

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 2 999 2 999 14 960 17 959

Akumuleeritud kulum -2 999 -2 999 -9 998 -12 997

Jääkmaksumus 0 0 4 962 4 962

  

Ostud ja parendused 0 0 5 994 5 994

Amortisatsioonikulu 0 0 -1 939 -1 939

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 2 999 2 999 18 214 21 213

Akumuleeritud kulum -2 999 -2 999 -9 197 -12 196

Jääkmaksumus 0 0 9 017 9 017
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 4 542 4 542    

Võlad töövõtjatele 22 344 22 344   9

Maksuvõlad 33 609 33 609   6

Saadud ettemaksed 2 203 2 203    

Tulevaste perioodide

tulud
2 203 2 203    

Kokku võlad ja

ettemaksed
62 698 62 698    

 

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 4 539 4 539    

Võlad töövõtjatele 22 553 22 553   9

Maksuvõlad 28 702 28 702   6

Saadud ettemaksed 2 434 2 434    

Tulevaste perioodide

tulud
2 434 2 434    

Kokku võlad ja

ettemaksed
58 228 58 228 0 0  

Lisa 9 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Töötasude kohustus 16 157 15 053

Puhkusetasude kohustus 6 161 7 422

Võlg aruandvale isikule 26 78

Kokku võlad töövõtjatele 22 344 22 553

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2011 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2012

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
1 537 0  -476 1 061

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2 976 15 958  -12 538 6 396

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
4 513 15 958  -13 014 7 457

 

 31.12.2012 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2013

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
1 061 996 0 -2 057 0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 6 396 26 896 -489 -22 018 10 785

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
7 457 27 892 -489 -24 075 10 785

Lisa 11 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012

Kokku annetused ja toetused 472 060 390 567

sh eraldis riigieelarvest 288 917 228 471

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 180 244 160 807

sh eraisikute annetused 2 899 1 289

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2013 2012

Rahaline annetus 472 060 390 567

Kokku annetused ja toetused 472 060 390 567

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2013 2012

Õppemaksud 94 848 82 181

Koolitoit 16 679 8 632

Õppevahendite müük ja muu maj. tegevus 6 912 20 633

Kokku tulu ettevõtlusest 118 439 111 446
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Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2013 2012

Arhitektuurivõistluse preemiad 14 000 0

Orgaanilise arhitektuuri näituse korraldamine 13 564 0

Transpordikulud 250 0

Muud 6 136 10 670

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
33 950 10 670

Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012

Stipendium oma kooli õpilastele 584 597

Kokku jagatud annetused ja toetused 584 597

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2013 2012

Energia 23 083 21 244

Elektrienergia 6 680 5 328

Soojusenergia 16 403 15 916

Mitmesugused bürookulud 7 154 14 777

Koolituskulud 12 367 9 427

Õpilaste toitlustuskulud 21 810 18 898

Koolitarbed ja vahendid 22 938 10 502

   
Ostetud teenused 1 344 1 634

Väheväärtuslik vara 2 562 2 542

Külaliste vastuvõtukulud 256 1 312

Edasimüügiks soetatud vara 1 818 2 556

Jooksev remont ja majapidamisvahendid 10 777 2 224

Muud 416 8 109

Kokku mitmesugused tegevuskulud 104 525 93 225
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Lisa 16 Tööjõukulud
(eurodes)

 2013 2012

Palgakulu 291 994 231 209

Sotsiaalmaksud 97 887 78 497

Kokku tööjõukulud 389 881 309 706

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 30 29

Lisa 17 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 82 81

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2013 31.12.2012

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

0 1 127 670 4 445

2013 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgema

juhtkonna ning olulise

osalusega eraisikust

omanike lähedased

pereliikmed ning nende

valitseva või olulise mõju

all olevad ettevõtjad

0 1 564

 

2012 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

10 001 4 229

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2013 2012

Arvestatud tasu 10 426 32 371


