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TEGEVUSARUANNE 

Eesti Vabaharidusliit (EVHL) on üleriigiline valitsusväline katusorganisatsioon, mis ühendab 

haridusele suunatud mittetulundusühinguid, kodanikeühendusi ja vabahariduslikke 

koolitusasutusi. 

Eesti Vabaharidusliidu missioon on vabahariduse teadvustamine ühiskonnas ja liikmete 

toetamine kodanikuühiskonna arendamiseks vajaliku õpikeskkonna loomisel. 

 EVHL põhieesmärk on elukestva õppe väärtustamine vabaharidusliku mõtteviisi levitamise 

ja kodanikuühiskonna arendamiseks vajalike võtmepädevuste kujundamiseks. 
 
Eesti Vabaharidusliidu peamine tegevusvaldkond on täiskasvanute koolitus. 
 
I VOLINIKE KOOSOLEKUD 

2013. aastal toimus 4 volinike koosolekut.  

Peamised teemad volinike koosolekutel 

� Liikmete vastuvõtu ja liikmeskonnast väljaarvamise küsimused vastavalt esitatud 

avaldustele. 

� 2012. majandusaasta aruanne arutelu ja kinnitamine. 

� 2013. tegevuskava arutelu ja kinnitamine. 

� Põhikirja uuendamine. 

� Rahvusvaheline koostöö ja koostööprojektides osalemine. 

� Programmi „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes“ elluviimisega 

seotud küsimused. 

� Koostöö teiste võrgustikega. 

� Täiskasvanuhariduse poliitikaga seotud teemad. 

 

II LIIKMESKOND 

Aruande aastal võeti Liitu vastu üks uus liige – OÜ Teadvel. 

Liikmeskonnast lahkus kaks liiget 

1. Rapla Rahvakool 

2. Balthasar Russowi Ühing 

 

Seisuga 31. detsember 2013 oli liikmesorganisatsioone 80. 
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III ÜLDKOOSOLEK 

 

EVHL üldkoosolek toimus 26. aprillil Tallinna Rahvaülikoolis. Üldkoosolek kinnitas 

uuendatud põhikirja. 

 

IV SEMINARID JA SUVEKOOLID 

 

2013.aasta prioriteetsed suunad olid õppekavade arendus ja uute sihtgruppide kaasamine. 

Nendel teemadel korraldati kaks seminari. 

� 5. märtsil toimus seminar „Kuidas jõuda uute õppijateni?“ kus osales 20 

koolituskeskuse esindajat, kokku 24 osalejat.  

� Seminar „VÕTA vabahariduses ehk kuidas on seotud väljundipõhine õppekava ja 

varasema õpi- ning töökogemuse arvestamine“ toimus 26. aprillil. Seminaril osales 29 

inimest 24 koolituskeskusest.  

 

Suvekool toimus 15. augustil koostöös Paide Rahvaülikooliga. Kuna samal ajal ja samas 

kohas toimus ka Eesti Haridusfoorumi toimkonna suvekool, siis viidi läbi ühine Elukestva 

Õppe Strateegia arutelu. Peamiseks suvekooli teemaks oli vabaharidusliku koolituse 

pakkumise vajalikkus ja võimalused lähiaastatel. Teemat arendati rühmatööde ja ühise 

diskussiooni käigus.  Alateemadeks : kuidas vabahariduslik koolitus toetab:  isiksuse arengut,  

demokraatiat ühiskonnas ja inimese edukat toimetulekut tööturul; missugune nendest 

aspektidest on kõige olulisem või tuleb neid vaadelda tervikuna; kas (ja kuidas) on võimalik 

vabahariduslikku koolitust pakkuda ilma riigipoolse toetuseta. Arutelude tulemusena jõuti 

otsusele, et inimene on tervik ning ka tema koolitusvajadust tuleb vaadelda tervikuna. Teine 

olulisem järeldus oli, et vabahariduslike koolituskeskuste võrgustik peab tegema paremat 

sisulist koostööd. 

 

V PROJEKTID 

 

Awareness Raising Activities for Adult Learning and Education (ARALE), 2013  

Projekti koordinaator oli Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon (EAEA), partneriteks 

on  Eesti Vabaharidusliit ja Taani Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon. 

Projekti tegevuste fookus oli õppimise olulisuse teadvustamisel ja haridusotsuste mõjutamisel 

kampaaniate, erinevate sündmuste ja tegevuste abil. Projekti partnerite esimene koosolek 
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toimus Kopenhaagenis. 2.-3. oktoobril toimus Brüsselis ARALE projekti  konverents. Projekti 

lõpukoosolek oli novembris Tallinnas. Projekti tulemina valmisid konverentsi kogumik ning 

metoodilised soovitused kampaaniate läbiviimiseks. Kogumiku ja metoodiliste soovituste 

paberversioon ilmus 2014 jaanuaris. Materjalid on kättesaadavad ka projekti kodulehel, 

Vabaharidusliidu kodulehel on sellekohane viide 

http://www.vabaharidus.ee/index.php?page=97 . Projekti koduleht www.eaea.org/arale 

 
Know Your Lifestyle (KYL) Introducing Sustainable Consumption in 2nd-chance 

education (2013-2015) 

Projektis tutvustatakse täiskasvanud õppijale globaliseerumisega seotud arenguid maailmas ja 

selle mõju nii loodusele kui meie igapäevasele elule. Tegemist on maailmahariduse (Global 

Learning) alase projektiga.  

Eesmärgiks on madalama haridustasemega täiskasvanutes äratada huvi õppimise vastu 

inimesele huvitavate ja vajalike teemade kaudu. 

 

Projekti partnerid Saksamaalt (koordinaator), Austriast, Sloveeniast ja Eestist töötavad välja 4 

erinevatel teemadel õppemoodulit ja –materjali, mida saab kasutada nii rahvaülikoolide 

kursustel kui täiskasvanute gümnaasiumides lisamaterjalina.  

Tegevused: 

� koostööseminarid (rahvaülikoolid, täiskasvanute gümnaasiumid, Tartu 

Keskkonnahariduse Keskus, EVHL) 

� õppemoodulite ja –materjalide väljatöötamine 

� koolitajate koolitus (rahvaülikoolide ja täiskasvanute gümnaasiumide õpetajad) 

� õppemoodulite- ja materjalide testimine ja kohandamine 

� 4 õppemooduli- ja materjali tõlkimine eesti keelde 

� Õppepäevade korraldamine rahvaülikoolides ja täiskasvanute gümnaasiumides 

(sihtgrupp madalama haridustasemega inimesed) 

Õppematerjalid ja -moodulid on nii testimise faasis kui pärast projekti lõppemist avalikud 

ning kasutatavad erinevates täiskasvanute koolitust pakkuvates asutustes.  

Projekti raames teeme koostööd täiskasvanute gümnaasiumidega. 

2013. aastal toimus kaks projekti koosolekut: Bonnis ja Tallinnas. Õppematerjalide 

koostamiseks sõlmisime koostöölepingu Tartu Keskkonnaharidusekeskusega. Toimus kaks 

töökoosolekut kus osalesid Vabaharidusliidu ja Keskkonnahariduse Keskuse esindajad ning 

üks projekti tutvustav seminar (tutvustati ka õppematerjalide koostamise kontseptsiooni) kus 
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osalesid koolitajad ka Tartu TG, Keskkonnahariduse Keskusest ning Tartu Rahvaülikoolist. 

Aasta lõpuks valmis esimene mustand õppematerjalist. EVHL kodulehel on projekti 

lühitutvustus ning viide projekti kodulehele http://www.vabaharidus.ee/index.php?page=97  

Projekti koduleht http://www.eaea.org/en/projects/partner-projects/know-your-lifestyle.html  

 

Grundtvig õpikoostööprojekt  „Learn to Learn for Adult Returners“ (L2L4AR) 

2013-2015 

Projekt algas 2013. aasta oktoobris. Projekti põhiteema on seotud õpioskustega – mida 

partnerriikides mõistetakse õpioskuste all ja millised kogemused on kellegi õpioskuste 

kujunemisel ja edenemisel täiskasvanutel, kel on pikem paus olnud õppimises. 

Projekti koordinaator on Leedu Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon, partnerid on lisaks Eesti 

Vabaharidusliidule Saksamaalt, Hollandist, Portugalist ja Rootsist. 

Projekti avakoosolek toimus 23.-24. septembril Vilniuses. Aasta lõpul viisime läbi 

fookusgrupi intervjuud koolitajatega ning alustasime dokumendianalüüsiga.  

Projekti info leiab: https://www.facebook.com/pages/Learn-to-Learn-for-Adult-

Returners/218569714969594?fref=ts ja www.vabaharidus.ee  

 

Learn for Work and Life! One Step Up (LeWeLUp) 2011-2014 

Projekti peaeesmärk on tagada madala haridustasemega inimestele paremad võimalused 

õppimiseks, et edukalt toime tulla tööl ja isiklikus elus. 

Projekti alaeesmärgid on: 

� Analüüsida erinevaid mõiste „õpi õppima“ (õpioskused) käsitlusi. 

� Koostada ja testida koolituskava ja koolitusmaterjalid, mida saavad kasutada nii 

koolitajad kui õppijad. 

� Propageerida uut koolituskontseptsiooni kursusel „Töö- ja elualased oskused“ ja 

lõpukonverentsil. 

Projekti partnerid on Stirlingi Ülikool Šotimaal (koordinaator), Sotsiaaluuringute Keskus 

CREA Barcelona Ülikoolis, Eesti Vabaharidusliit, Rumeenia Täiskasvanuhariduse Instituut 

IREA Timisoaras, Saksamaa Täiskasvanuhariduse Instituudi Leibnizi Elukestva õppe keskus 

(DIE), Espace Pédagogie Formation (Õppimiruum) (EPFF) Prantsusmaal. Lisaks sisulisele 

tööle vastutab EVHL projektis sisehindamise ja käsiraamatu testimise protseduuri eest. 2013. 
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aastal toimus 2 projekti koosolekut: jaanuaris Tallinnas ning juunis Stirlingis. Partnerite 

koostööna valmis rahvusvahelise koolituse programmi. Koolitus toimumus 2014.a. jaanuaris. 

Valmis käsiraamat (ingl. k. Toolkit) koolitajale. Oktoobris ja novembris testisid koolitajad-

praktikud partnermaades kas ja kuidas  käsiraamat  toimib praktikas. Eestis tegime koostööd 

Paide Rahvaülikooliga. Vabaharidusliidu ülesandeks oli partnerite testimiskokkuvõtete põhjal 

kirjutada koond ja anda hinnang käsiraamatule. Käsiraamatu lõplik versioon valmib 2014.a. 

märtsis ning saab olema kättesaadav nii paberil kui veebis. Käsiraamat tõlgitakse ka eesti 

keelde.  

Detsembris valmistusime jaanuari koolituseks. EVHL kodulehel on viide projekti kodulehele. 

Projekti koduleht www.lewelup.eu 

 
Outreach Empowerment Diversity (OED) 2012-2014 
 

Projekti koordinaator on Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon (EAEA). Projekt 

kestab kolm aastat ja selle eesmärk on välja selgitada parim metoodika ühiskonna 

marginaalsete gruppide kaasamiseks õppimisse ja aktiivsesse ühiskonnaellu.  

OED on võrgustikuprojekt, partneritena osalevad 17 organisatsiooni 14 Euroopa riigist. 

EVHL on projekti OED üheks partneriks.  

2013.a. toimus projekti partnerite koosolek ning seminar. Projekti kogumiku jaoks on valitud 

ja koostatud kaks hea praktika näidet Eestist – Ontika Koolituskeskusest ning Integratsiooni ja 

Migratsiooni Sihtasutuselt „Meie Inimesed“. 2013.a. kevadel andsid partnerid viimase 

tagasiside kogumikule ning lõplik variant valmis juuli 2013. Heade praktikate põhjal koostati 

juhised õppijate kaasamiseks (Guidelines for trainers and management staff in adult 

education). Aprillis Östra Grevies toimunud seminaril analüüsisid partnerid juhendmaterjali, 

sügisel konsulteerisime praktikutega – kaasasime protsessi Haapsalu Rahvaülikooli ja Ontika 

koolituskeskuse. Abimaterjali lõplik versioon valmib 2014. aastal.  

Projekti lühikirjeldus ja viide kodulehele on EVHL kodulehel 

http://www.vabaharidus.ee/index.php?page=97  kus teeme 2014.a. kättesaadavaks ka kõik 

projekti materjalid.  

Projekti koduleht  www.oed-network.eu 

 
VI PROGRAMMI NORDPLUS TÄISKASVANUHARIDUSE ALAPROGRAMMI RAAMES 

TÄISKASVANUD ÕPPIJATE ÕPIRÄNDE  KOORDINEERIMINE PÕHJAMAADESSE. 
�

EVHL on õppimisvõimalustest Põhjamaade rahvaülikoolides teavitanud listides, infokirjades. 

Info on EVHL kodulehel. Õppimisvõimaluste vastu on huvi tuntud. Oleme potentsiaalseid 
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õppijaid konsulteerinud kuid peamiseks takistuseks õppima minekul on majanduslikud 

probleemid: stipendium on tagasihoidlik ning õppija omapanus küllalt suur. 2013. aastal 

taotlesime stipendiumi Verner Mägile õpinguteks Ollerupi Rahvaülikoolis. Taotlus rahuldati 

ja Verner Mägil on võimalus õppida 10 kuud Taanis. 

 

VII VALDKONNA ESINDAMINE SISERIIKLIKES KOOSTÖÖKOGUDES JA VÕRGUSTIKES. 

 

Eesti Vabaharidusliit oli aruande aastal esindatud 

� Hariduse Kutsenõukogus. 

� Täiskasvanute koolitaja kutsekomisjonis. 

� Täiskasvanuhariduse Nõukogus. 

� Eesti Koostöö Kogus. 

� Maksu- ja Tolliameti komisjonis tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirja 

korrastamisest.  

� Elukestva Õppe programmi alamprogrammi Grundtvig nõukogus.  

� ENUT koostöö võrgustikus. 

� Ja erinevates temaatilistes töörühmades.  

 

VIII EESTI  ESINDAMINE RAHVUSVAHELISEL TASANDIL 

 

EVHL on 

� Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni (EAEA) liige.  

� Balti- ja Põhjamaade täiskasvanuhariduse katusorganisatsioonide võrgustiku liige.“.  

� European Basic Skills Network (EBSN) liige.  

 

IX VABAHARIDUSLIKUD KOOLITUSKESKUSED 

 

2013. aasta I poolaastal jätkus programm „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes 

koolituskeskustes“. Programmi raames õppis sellel perioodil 1375 täiskasvanut, kelledest 

esmakordselt osales konkreetse koolituskeskuse õppetöös 941 inimest ehk 68% õppijatest, 

mis näitab, et programmi koolitused on toonud koolituskeskustesse uusi õppijaid. Õpingud 

lõpetas 94% õppijatest. Võrreldes kahe eelneva aastaga on alg- ja põhiharidusega õppijate 
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osakaal tõusnud: 2011 – 5%, 

2012 – 7%, 2013 – 10%. 

Samuti tõusis 

üldkeskharidusega ja 

kutseharidusega pärast 

põhiharidust õppijate osakaal 

27%-lt 2011. aastal 34%-le 

2013. aastal. Kõrgharidusega 

osalejate osakaal on langenud 

45% 2011. aastal 29% 2013. 

aastal. 

Endiselt on programmi raames 

õppijate suurim vanusegrupp 

35-44 aastased, moodustades 

veerand (24%) õppijate arvust. 

Kokku õppis programmi 

partnerite poolt korraldatud 93 

kursusel 1375 inimest. 

Programmi viimasel poolaastal 

osales 51 partnerist koolituste 

aktiivsel pakkumisel 43.  

2013. aasta II poolaastal 

korraldasid vabahariduslikud 

koolituskeskused ainult tasulisi 

koolitusi, kus õppijatel tuli 

tasuda koolituskulud 100%.  

2013. aastal korraldati 44 koolituskeskuses kokku 1647 kursust kus õppis 22 139 

täiskasvanut. Võrreldes 2012. aastaga korraldati 2013. aastal 193 kursust rohkem. Õppijaid oli 

rohkem 28421. 

                                                 
1 Arvestatud on kõikidest rahastusallikatest finantseeritud kursuse sh riigieelarve ja ESF 

Programmi "Täiskasvanute koolitus 

vabahariduslikes koolituskeskustes" 2013 I pa 2013 I pa % 

Kursuseid  93   

Õppijad     

Katkestas õpingud 81 6 

Lõpetas õpingud 1294 94 

Kokku õppijaid 1375   

Sooline jaotus     

Mehi 200 15 

Naisi 1175 85 

Staatus tööturul 

Töötavad, sh FIE 896 65 

Tööturul mitteaktiivne, kokku 354 26 

Töötud 125 9 

Vanus 

15-19 35 2 

20-24 78 6 

25-34 229 17 

35-44 335 24 

45-54 299 22 

55-64 243 18 

65… 156 11 

Haridus 

Alg- või põhiharidus 138 10 

Üldkeskharidus või kutseharidus pärast 

põhiharidust 471 35 

Kutseharidus pärast üldkeskharidust 363 26 

Kõrgharidus 403 29 

Osaleb koolituskeskuse kursusel 

esmest korda 941 68 
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Omafinantseeritud koolitused Programm KOKKU 

Õppijate arv Kursuste arv Õppijate arv  Kursuste arv Õppijate arv  Kursuste arv 

20 764 1 554 1375 93 22 139 1 647 

 

Meeste osalus koolitustel on vähesel määral tõusnud – 16,3% õppijatest olid mehed 

(eelnevatel aastatel 15%). Kõikides koolituskeskustes kokku2 toimus õppetöö 329 erineva 

õppekava järgi. Kõige rohkem on humanitaaria3 suuna õppekavu, millest enamus on 

võõrkeeled. 

 

Koolituskeskuste töö korraldus. 

 

44 koolituskeskuses töötab 996 koolitajat, kelledest 21 on sõlmitud tööleping. Põhjuseks 

asjaolu, et enamus koolituskeskusi ei saa koolitajatele tagada kindlat töötasu. Seega töötavad 

koolitajad peamiselt võlaõigusliku lepingu alusel. Samas on 69% koolitajatest konkreetses 

koolituskeskuses töötanud juba üle 5 aasta, mis lubab neid nimetada „oma kooli õpetajateks“.  

 

Töötanud koolituskeskuses alla 1 aasta 9% 

Töötanud koolituskeskuses 1-5 aastat 22% 

Töötanud koolituskeskuses üle 5 aasta 69% 

 

Koolitaja kutsega koolitajaid on ainult 59. Kuigi koolitaja kutse taotlemine sõltub koolitaja 

vabast tahtest, tuleks seda rohkem propageerida vabahariduslike koolituskeskuste koolitajate 

hulgas. Kindlasti tuleb kutse omandamise võimalusi ja vajadust selgitada rohkem  

koolituskeskuste juhtidele, kes igapäevaselt suhtlevad oma koolitajatega.  

Koolitusjuhte töötab 44 koolituskeskustes 74.  

Aruande aastal oli küsitlusele vastanud koolituskeskuste tulu kokku 2 169 154 eurot. 46,2% 

tuludest moodustavad õppemaksud. 53,8% laekub muudest allikatest: projektid, kohaliku 

omavalitsuse toetus, programm „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes“ 

(riigieelarve) jm. 

 
                                                 
2 Andmed laekusid 44 koolituskeskusest 
3 ISCED õppekava suunad 
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X MUUD TEGEVUSED 

 
EVHL KOOLITUSKESKUSE REORGANISEERIMINE. 
2013. aastal tegelesime Vabaharidusliidu koolituskeskuse reorganiseerimisega. Laiendasime 

koolituskeskuse omanike ringi. Kaasatud on Rahvaülikoolide Liit, Õpiringide Selts SEMUD, 

Õppekeskus TÕRU, Vabahariduse Õpetajate Selts ja eksperdina endine MTÜ Kodukant 

Koolituskeskuse juhataja Heleriin Jõesalu. Välja on töötatud koolituskeskuse kontseptioon ja 

põhikiri. Töö jätkub õppekavade koostamisega.  

 

EVHL ON EESTI TÖÖTUKASSA VABATAHTLIKU TÖÖ KOOSTÖÖPARTNER 

EVHL sõlmis Eesti Töötukassaga vabatahtliku töö lepingu ja kaasas esimese vabatahtliku 

büroo töösse. Vabatahtliku töö huvilisi on olnud mitu ja seda praktikat jätkatakse 2014. aastal. 

 

OSALEMINE EMSLI ARENGUPROGRAMMIS. 

2013. aastal jätkus Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu poolt algatatud 

mittetulundusühingute arenguprogramm. Osalemine selles programmis oli väga inspireeriv 

ning andis võimaluse vaadata organisatsiooni tegevusele värske ja ka kriitilise pilguga.  

Osaleti arenguprogrammi koolitustel (eestkoste, strateegiline planeerimine, 

kommunikatsioon, finantsjuhtimine ja mõju hindamine), uuendati põhikiri, korrastati 

juhtimisstruktuur. 

 

EVHL BÜROO 

2013. aasta I poolaastal töötas EVHL büroos 7, teisel poolaastal 4 osalise tööajaga töötajat.  

Büroo töötajad vastutavad organisatsiooni igapäevase toimimise eest. Sealhulgas: 

o seminaride ja koosolekute ettevalmistamise (vajadusel läbiviimise) eest; 

o projektide elluviimise eest; 

o vajaliku dokumentatsiooni koostamise ja korrashoiu eest, 

o rahaliste vahendite eesmärgipärase kasutamise eest; 

o korrektse raamatupidamise organiseerimise eest; 

o informatsiooni kogumise ja levitamise eest; 

jne. 

Vajadusel ja võimalusel kaasatakse projektidesse eksperte ja lepingulisi töötajaid.  

Eesti Töötukassa kaudu kaasati büroosse üks vabatahtlik. 
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XI KOKKUVÕTE  

 

2013. aasta oli aktiivne projektide aasta: jätkus 3 ja käivitus 2 rahvusvahelist projekti, I 

poolaastal jätkus programm „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes“. 

Kõikide projektide teemad on EVHL prioriteet: koolitusvajadus, uued sihtgrupid ja madalama 

haridustasemega inimeste kaasamine õppesse. Osalemine EMSL arenguprogrammis oli väga 

vajalik. Ühe tulemusena uuendati põhikirja ja korrastati juhtimisstruktuuri.  

2013. aasta lõppes tulemiga 10525 eurot, mis näitab, et eelnev majandusaasta täitis eesmärgi 

katta 2012. aastal tekkinud negatiivne tulem 3 kuni 5 aastaga. 2012 aasta negatiivse tulemi 

tekkepõhjus oli esialgselt planeeritust suurem omapanus erinevatesse projektidesse. EVHL 

jätkab aktiivset osalemist erinevates põhitegevusega seotud projektides. EVHL on jätkuvalt 

aktiivselt tegutsev jätkusuutlik organisatsioon. 

 

XI FINANTSSUHTARVUD 

 

         2013  2012 

 

Maksevõime kordaja (käibevara / lühiajalised kohustused)    0,24     0,7 

Tulude muutus (aruandeperioodi tulu – eelneva perioodi tulu) 

/ eelneva perioodi tulu 

           - 0,49  - 0,54 

 

 

 

Aruande koostas 

 

Tiina Jääger 

juhatuse liige 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 5 864 26  

Nõuded ja ettemaksed 6 583 106 990  

Kokku käibevara 12 447 107 016  

Kokku varad 12 447 107 016  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused 24 869 39 409  

Võlad ja ettemaksed 23 718 114 372 2

Kokku lühiajalised kohustused 48 587 153 781  

Kokku kohustused 48 587 153 781  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -46 765 2 950  

Aruandeaasta tulem 10 625 -49 715  

Kokku netovara -36 140 -46 765  

Kokku kohustused ja netovara 12 447 107 016  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 2 314 1 550  

Annetused ja toetused 252 463 495 713  

Muud tulud 330 2 873  

Kokku tulud 255 107 500 136  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -205 519 -494 803  

Mitmesugused tegevuskulud -13 441 -20 779  

Tööjõukulud -23 693 -31 561 3

Muud kulud -56 -1 003  

Kokku kulud -242 709 -548 146  

Põhitegevuse tulem 12 398 -48 010  

Intressikulud -1 773 -1 705  

Aruandeaasta tulem 10 625 -49 715  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 12 398 -48 010

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 100 899 131 773

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -91 145 -138 500

Laekunud intressid 0 2

Kokku rahavood põhitegevusest 22 152 -54 735

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud 0 43 709

Saadud laenude tagasimaksed -14 541 -4 300

Makstud intressid -1 773 -1 707

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -16 314 37 702

Kokku rahavood 5 838 -17 033

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 26 17 059

Raha ja raha ekvivalentide muutus 5 838 -17 033

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 864 26
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 2 950 2 950

Aruandeaasta tulem -49 715 -49 715

31.12.2012 -46 765 -46 765

Aruandeaasta tulem 10 625 10 625

31.12.2013 -36 140 -36 140
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Vabaharidusliidu  2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea

raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt välja antud juhendid. 

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning info esitlusviisi ei ole käesoleva

raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on muutunud muudatuste tõttu raamatupidamise

seaduses või Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

Kasumiaruande skeemi valikul on tuginetud raamatupidamise seaduse paragrahv 18 lõikele 4, mille kohaselt tegevusaladel, kus see

on põhjendatud majandustegevuse iseloomu tõttu, võib raamatupidamiskohustuslane kasutada seaduse lisades toodust erinevat

kasumiaruande skeemi.

Raamatupidamise aruannete koostamisel on lähtutud olulisuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Aruandes kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, milledeks on:

- nõuded ostjate vastu kajastatakse laekumata, kuid sissenõtavaks muutunud liikmemaksu arveid või muid tegevuse käigus laekumata arveid.

- nõuded sihtfinantseerimisest kajastatakse nõutavaks muutunud sihtfinantseerimise laekumata osa.

- maksude ettemaksed kajastatakse maksude ettemakseid.

- ettemaksed tarnijatele kajastatakse tarnijatele ettemakseid ja üürilepingu tagatisraha.

- muud ettemaksed kajastatakse võimalikke muid ettemakseid (nt töötasu ettemaksed, ettemaksed liikmetele jne)

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse tegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud

mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. 

Põhivara arvelevõtmise alampiir    640

Finantskohustused

Lühiajalised laenud. siin kajastatakse saadud laenud tasumise tähtajaga kuni 12 kuud. 

Annetused ja toetused

Riigieelarvest saadavad vahendid, mis ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega kajastatakse tuluna hetkel, mil 

toetus muutub sissenõutavaks. 
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Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja sihtfinantseerimisega seotud võimalikud

tingimused on täidetud. 

 

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

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 290 290   
Võlad töövõtjatele 496 496   
Maksuvõlad 3 196 3 196   
Muud võlad 215 215   

Intressivõlad 215 215   
Saadud ettemaksed 19 521 19 521   
Kokku võlad ja

ettemaksed
23 718 23 718   

 

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 100 889 100 889   
Võlad töövõtjatele 5 219 5 219   
Maksuvõlad 7 393 7 393   
Muud võlad 203 203   

Intressivõlad 203 203   
Saadud ettemaksed 668 668   

Tulevaste perioodide

tulud
668 668   

Kokku võlad ja

ettemaksed
114 372 114 372   

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2013 2012

Palgakulu 53 193 101 785

Sotsiaalmaksud 18 086 35 014

Kokku tööjõukulud 71 279 136 799

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
47 586 105 238

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 8
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Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Juriidilisest isikust liikmete arv 80 81

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2013 31.12.2012

Kohustused Kohustused

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

1 500 1 500

 

2012 Saadud

laenud

Saadud

laenude

tagasimaksed

Tegev- ja

kõrgem

juhtkond ning

olulise

osalusega

eraisikust

omanikud

ning nende

valitseva või

olulise mõju

all olevad

ettevõtjad

2 240 740

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2013 2012

Arvestatud tasu 1 930 6 990



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.04.2014

Eesti Vabaharidusliit (registrikood: 80067113) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

TIINA JÄÄGER Juhatuse liige 29.04.2014

VIIVE JÜRISO Juhatuse liige 04.05.2014



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muu mujal liigitamata koolitus 85599 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6488100

Faks +372 6488105

E-posti aadress evhl@vabaharidus.ee


