
 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

 

 

nimi: Eesti Vabaharidusliit

 

registrikood: 80067113

 

 

tänava/talu nimi,

maja ja korteri number:

J. Vilmsi tn 55

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10115

 

 

telefon: +372 6488100

 

e-posti aadress: evhl@vabaharidus.ee

 



2

Eesti Vabaharidusliit 2020. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 13

Bilanss 13

Tulemiaruanne 14

Rahavoogude aruanne 15

Netovara muutuste aruanne 16

Raamatupidamise aastaaruande lisad 17

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 17

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed 18

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed 18

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 19

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 20

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud 21

Lisa 7 Tööjõukulud 21

Lisa 8 Seotud osapooled 21

Aruande allkirjad 22



 

 

Tegevusaruanne 2020 

2020. a jätkus Eesti Vabaharidusliidu tegevus vabahariduse teadvustamisel ühiskonnas, 

liikmete toetamisel ja nende tegevusvõimekuse suurendamisel.  

Seisuga 31.12.2020 on Eesti Vabaharidusliidul 64 liiget. Aasta jooksul liitus 11 liiget, lahkus 4 

liiget, välja arvati 2 liiget.  

2020. aastal toimus tegevuste elluviimine vastavalt volikogu poolt kinnitatud tegevuskavale ja 

eelarvele. Tegevused jagunesid vastavalt tegevuskavale 5 valdkonnaks. 

1. Osalemine siseriiklikes töörühmades ja hariduspoliitika kujundamisel.  

Eesti Vabaharidusliit on Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiliseks partneriks ja sai 

2020.a tegevustoetuse summas 55 000 eurot. Toetus aitas kaasa täiskasvanute 
vabahariduslikku koolitust pakkuvate asutuste võrgustiku hoidmisele ja vabaharidusliku 
koolituse valdkonna esindamisele erinevates koostöökogudes ja –projektides Eestis ning 

rahvusvahelisel tasandil. 

Oleme esindatud:  

 Hariduse Kutsenõukogu (esindaja 2020. a Ivo Eesmaa) 

 Kutsekomisjon täiskasvanute koolitaja kutsetele (esindaja 2020. a Ena Drenkhan) 

 Täiskasvanuhariduse Nõukogu (esindaja 2020. a Margit Düüna) 
 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri Täienduskoolituse Nõukoda  (esindaja 

2020. a Margit Düüna)  
 Eesti Haridusfoorum  (esindaja 2020. a Janne Liidik) 

 Erasmus+ juhtkomitee täiskasvanuhariduse nõukogu  (esindaja 2020. a Krista 

Habakukk) 

 AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava töörühm ETKA ANDRASe 
eestvedamisel (esindaja 2020. a Ena Drenkhan). 

Lisaks koostöö ETKA ANDRASega, Eesti Rahvaülikoolide Liiduga, Eesti Külaliikumisega 
Kodukant ja Vabaühenduste Liiduga. 

2. Osalemine rahvusvahelistes töörühmades ja hariduspoliitika kujundamisel 

Oleme esindatud:  

 Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon (EAEA)  
 European Basic Skills Network (EBSN)  

 Balti- ja Põhjamaade täiskasvanuhariduse katusorganisatsioonide võrgustik 

 Balti riikide täiskasvanuhariduse katusorganisatsioonidega koostöö. 



 

 
2020. aastat iseloomustas vahetu suhtluse puudus ülemaailmsest koroonapandeemiast 
tingituna, kohtumised ja koosolekud toimusid veebi vahendusel. Füüsilise üritusena toimus 
Balti Suvekool Lätis, kus Eesti Vabaharidusliit koos liikmetega osales.  

EAEA traditsioonilisel Grundtvigi auhindade jagamisel märgiti ära võtmepädevuste 
arendamise projektid Eesti vabahariduslikes koolituskeskustes ja rahvaülikoolides.  

3. Liidu strateegiline juhtimine ja töö liikmetega 

Aasta alguses sõnastasime EVHL liikmeks olemise motivatsioonipaketi. Aasta jooksul liitus 11 

uut liiget. Vahetuid kohtumisi liikmetega toimus kavandatust vähem, kuid olukorrast tingituna 

korraldasime 6 liikmetele suunatud koolitust (algselt polnud veebipõhiseid koolitusi 
tegevuskavas planeeritud): 

 Vabahariduslike koolituskeskuste kvaliteedi tagamine mahus 8 tundi, 17 osalejat; 

 Veebipõhiste vahendite kasutamine (veebipõhiselt) mahus 2,5 tundi, 45 osalejat; 
 Digiressursside kavandamine koolituskeskuses (veebipõhiselt) mahus 2,5 tundi, 36 

osalejat; 

 Hariduslik raamistik täienduskoolituste korraldamisel mahus 14 tundi, 9 osalejat; 

 Juriidilised küsimused koolituskeskuse töös (veebipõhiselt) mahus 2,5 tundi,  14 

osalejat; 

 Madalama konkurentsivõimega täiskasvanud õppijate õppimise toetamine mahus 18 
tundi, 9 osalejat. 

Augustis toimus Kuressaares liikmete suvekool koos üldkoosolekuga. Esimest korda oli 
üldkoosolekuga võimalik liituda ka veebipõhiselt. Nii osales üldkoosolekul kohapeal 22 ja 
veebipõhiselt 7  liikmesorganisatsiooni. 

Olulisel kohal oli sise- ja väliskommunikatsiooni tõhustamine: märtsis lansseeritud uus 
kodulehekülg (sh vene- ja inglisekeelne), senisest aktiivsem kajastus Facebookis, 8 infokirja ja 

pidev teadete edastamine liikmetele. 

Aktiivselt tegutses volikogu, toimus 8 koosolekut, muudeti volikogu töökord ja tehti 
muudatused põhikirja. Volikogu koosseis aasta jooksul muutus. 

Algatati olulised strateegilised arendustegevused, mis jätkuvad 2021. aastal: 

 arengustrateegia koostamine perioodiks 2021-2035; 

 kommunikatsiooniplaani koostamine (valmib strateegia lisana); 

 vabaharidusliku koolituse defineerimine koos ettepanekuga tuua see mõiste tagasi 
täiskasvanute koolituse seadusesse ja lisaks sellele kokkuvõte vabaharidusest 

Põhjamaades; 

https://eaea.org/our-work/capacity-building/eaea-grundtvig-award/eaea-grundtvig-award-publications
https://eaea.org/our-work/capacity-building/eaea-grundtvig-award/eaea-grundtvig-award-publications
https://vabaharidus.ee/liikmetele/
https://vabaharidus.ee/infokirjad/
https://vabaharidus.ee/juhtimine/


 

 
 koolitus- ja kompetentsikeskuse kontseptsiooni väljatöötamine; 

 EVHL tegevusmudeli/eelarve strateegia koostamine ning juhtimismudeli täiustamine, 
kus suurem roll volikogul. 

Huvikaitsetegevused (lisaks esindatusele töörühmades):  

1. Arvamus „Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035“ kohta (13.04.2020). 

2. Liikmete hulgas läbiviidud kiirküsitluse tulemuste kokkuvõte COVID-19 mõjudest 

edastatud siseministeeriumisse ja HTM-ile (20.05.2020). 

3. Pöördumine HTMile toetada täiskasvanuharidust Eesti ja Euroopa tasandil (EAEA 

palvel, 15.06.2020) 

4. Pöördumine Kultuuriministeeriumi poole seoses rahvaülikoolidele, rahvamajadele ja 
käsitööühendustele suunatud toetusmeetmega, kust olid välja jäänud teised 
vabahariduslikud koolituskeskused (18.09.2020). 

5. Seisukohad HTMile täiskasvanute koolituse seaduse väljatöötamiskavatsuse osas 
(26.10.2020), kohtumine HTMis 13.11.2020. 

6. Pöördumine Riigikantseleisse ja HTMi, et teha erisus täienduskoolitustele uute 
piirangute kehtestamisel (26.11.2020). 

7. Kiirküsitlus liikmete hulgas COVID-19 uuest lainest tingitud piirangute  mõjudest, mille 
tulemusena pöördumine valitsusele ettepanekutega vabahariduse toetamiseks 

(17.12.2020).  

 

4. Projektipõhine tegevus 

Põhikirjaliste eesmärkide elluviimise toetamiseks toimus 2020. a projektitöö. 

4.1 Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020 (VP2)     

Toimus 26 koolitust (planeeritud oli 42), lõpetamata jäid 4 ja alustamata 12 koolitust. 
Koolitusvaldkonnad: arvutiõpe, keeleõpe ja isikuareng. Projekti partneriks on 20 

vabahariduslikku koolituskeskust. Projekt on pikendatud kuni 30.06.2021 ja tegevused 

jätkuvad. 2020. a osales koolitustel kokku 341 täiskasvanut. 

 

 4.2 Vabaharidusliku õppe kommunikatsioonitegevuste arendamine (ACF kommunikatsioon) 

Projekti käigus toimub kommunikatsiooniplaani 2021-2025 koostamine (paralleelselt uue 

arengukavaga) koos juhistega vähemate võimalustega õppijate õppesse kaasamiseks, 
vabahariduslike koolituskeskuste lugude kogumise-avalikustamise teemal: „Lood loevad“ ja 
vabaharidust propageerivate artiklite koostamine-avaldamine. Projekti kestus on 1.04.2020 

kuni 31.03.2021. 

https://vabaharidus.ee/projektid/prioriteetsete-votmepadevuste-arendamine-2018-2020/
https://vabaharidus.ee/projektid/vabaharidusliku-oppe-kommunikatsioonitegevuste-arendamine/


 

 
 

4.3 Enhancing Learning Motivation – ELMO (2018-2020) 

Projekti tegevused katkesid Covid-19 viirusest tingitud piirangute tõttu aprillis. Meie panus 

2020.a oli uudiskirja nr 2 koostamine. Detsembris otsustati juhtpartneri ettepanekul projekt 

lõpetada selles seisus nagu aprillist pooleli jäi. Täiendavaid rahalisi ja sisulisi nõudeid 
partneritele ei esitatud. 

4.4 Rahvusvaheline mõõde koolitaja portfoolios 2018-2020 (õpiränne)  

Veebruaris toimus õpiränne Soome, osalesid 5 eesti keele õpetajat Tartu Rahvaülikoolist, 
Haapsalu Rahvaülikoolist ja Pärnu Vabahariduskeskusest. Soomes tutvuti rändetaustaga 
inimeste keeleõppega. 

Õpiränded Norra, Saksamaale ja Slovakkiasse on edasi lükatud. Projekt pikendatud kuni 
15.10.2021. 

4.5 A Step forward in Wellbeing in the field of Adult Education 2019 – 2021 (Wellness2) 

Eesti Vabaharidusliit on projekti juhtpartneriks. Toimunud on tegevused intellektuaalse 

panuse väljatöötamisel: 1) sihtrühmade vajaduste kindlaks tegemine, heaolu loova 
õpikeskkonna defineerimine, selle vastavuskriteeriumide väljatöötamine ja partnerriikide 
paremate praktikate kaardistamine; 2) Eesti koolituskava ja materjalide väljatöötamine teemal 

„Hariduslik raamistik“ (Educational framework“) ja läbi viidud pilootkoolitus. Projekti 5-

päevane rahvusvaheline koolitus ja rahvusvahelised koosolekud on edasi lükatud ning sellest 
tulenevalt viibivad ka muud tegevused. Taotletakse projekti pikendamist ühe aasta võtta (kuni 
31.08.2022).  

Projekti koduleht: http://projectwellness.eu. 

4.6 Smart outreach by informing, inspiring and engaging adult learners (In4Mare)  

Rahvusvahelise Erasmus+ strateegilise koostöö projekti juhtpartneriks Tartu 
Kutsehariduskeskus. Toimunud on kaks virtuaalset avakoosolekut ja kavandatud edasised 

tegevused. Projekti keskendub kaasaegsetele teavitustegevustele täiskasvanuhariduses ja 
selle kestus on 1.10.2020 kuni 30.11.2022. 

2020.a sai rahastuse ka Erasmus+ KA3 poliitikate kujundamise projekt „Regional capacity for 
Adult Learning and Education“ (REGALE), taotleja Euroopa Täiskasvanuhariduse 
Assotsiatsioon EAEA, kuid seoses kriisiolukorraga on algus on edasi lükatud jaanuarisse 2021.   

  

https://vabaharidus.ee/projektid/rahvusvaheline-moode-koolitaja-portfoolios-2018-2020/
https://vabaharidus.ee/projektid/a-step-forward-in-wellbeing-in-the-field-of-adult-education-2019-2021/
http://projectwellness.eu/
https://vabaharidus.ee/projektid/smart-outreach-by-informing-inspiring-and-engaging-adult-learners-informare/


 

 
5. Muu tegevus 

Eesti Vabaharidusliit pakub vabatahtlikku tööd olles Eesti Töötukassa partneriks sh 2020.a 

kahele inimesele (peamiselt tõlketööd). Sõlmitud on uued vabatahtliku töö lepingud, mis 
võimaldavad ka meie liikmetel meie kaudu vabatahtlikke rakendada. 

Alates septembris on Eesti Vabaharidusliit praktikabaasiks Tartu Ülikooli Pärnu kolledži 
teenuste disaini magistriõppe eriala õppijatele. Selle käigus valmis I semestri tööna ülevaade 
organisatsioonist, keskkonnast, olulisematest tegevusprotsessidest ärimudeli baasil ja 
väärtuspakkumisest. Praktika jätkub 2021. aastal. 

Töötajad (büroo) 2020.a: 

1. Ena Drenkhan – juhatuse liige (koormus 0,55), projektijuht (koormus 0,45)  

2. Maire Loor – projektijuht (koormus 1,0), 15.04–30.05.2020 oli eriolukorrast tingitud 

projekti tegevuste peatumise tõttu tema koormus vähendatud 0,2-le. 

3. Anne Neroda - projektispetsialist (koormus 0,6), al. 17.08–31.12.2020 lisaks 0,2 

turundusassistendina VP2 projektis. 

 

2014.a loodud, kuid tegevust mitte alustanud MTÜ Eesti Vabaharidusliidu Koolituskeskus (rg-

kood 80375903, asutatud 2014.a) ühendati 2020. a Eesti Vabaharidusliiduga.  

 

 

 

Ülevaade liikmete tegevusest 2020 

2021. aasta alguses läbi viidud liikmeküsitluses palusime tagasisidet eelmise aasta tegevustele. 
Andmeid analüüsides tuleb arvestada, et Eesti Vabaharidusliidu liikmeskonda kuulub ka 
suuremaid katusorganisatsioone ja on liikmeid, kelle põhitegevuse hulka igapäevane 
koolitamine ei kuulu. Suurt mõju avaldas eelmise aasta tegevusele ka COVID piirangud.   

Küsimustikule vastas kogu liikmeskonnast 79% ehk 51 liiget.  Vastanutest pea 90% on MTÜd, 
kaks KOV allasutust, üks kultuuriministeeiumi hallatav allasutus, üks valitsuse asutatud teadus- 

ja arendusasutus ja üks OÜ. 

Enamus Eesti Vabaharidusliidu liikmetest tegeleb koolituste korraldamise ja haridustegevusega, 

kuid on ka näiteks kogukonnakeskuseid, kus pakutakse teenuseid väikelastest eakateni, rändav 
pärimuskool (Eesti Rahvapärimuse Kool), kultuuriministeeriumi poolt hallatav Eesti 

Rahvakultuuri Keskus, sihtasutus (Gustav Adolfi Sihtasutus), valitsuse asutatud teadus- ja 

arendusasutus (Tervise Arengu Istituut) jne. 

 



 

 
Küsimusele „Paigutan enda 
organisatsiooni alloleva valiku järgi“, 
jagunesid vastused alljärgnevalt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. aastal toimus kokku 

1926 koolitust (sh 

projektikoolitused), huviringi 

ja õpisündmust. Küsitluses 
olid seekord esmakordselt 

kasutuses uued mõisted: 
õpisündmus ja huviring.  

Õpisündmus ja huviring on 

ajaliselt piiritletud 

eesmärgistatud grupiõpe, mis 
ei ole õppekavapõhine ja mille 
lõpetamisel ei väljastata 
dokumenti.  

Õpisündmus on ühekordne (nt vestlus- või kultuuriõhtu, konverents), huviring toimub teatud 

perioodi jooksul (nt laulukoor või rahvatantsurühm). 
 

Aasta jooksul viidi kokku läbi koolitusi 63 078* akadeemilise tunni jagu.  

 

Õppijaid oli 2020. aastal vastanutel kokku 19 890. Meeste osakaal kogu õppijate arvust 
moodustas ~13% ning naiste osakaaluks kujunes kogu õppijate arvust ~87%. 

 



 

 
Õppijaid jagus hoolimata eelmise aasta erinevatest piirangutest tulenevalt nii projekti- kui ka 

muudele koolitustele, õpisündmustele ja ka huviringidesse. Nii mõnigi koolitus lükkus uude, 
2021. aastasse, enne kui planeeritud ajal alata jõudis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCED 2013 õppevaldkondade jaotuse järgi hoidsid 2020. aastal esikohti enda käes: 

 02_Humanitaaria ja kunst: 023 Keeled; 

 02_Humanitaaria ja kunst, 021 Kunst, nt käsitöö, lilleseade, muusika; 

 09_Tervis ja heaolu, sh lastehoid ja eakate hooldus; 

 00_Üldõppekavad sh isikuareng. 

 



 

 
 

Vastanud liikmed tõid koolitajate koguarvuna välja 1059 koolitajat, kellest 88 e 8% omab 

täiskasvanute koolitaja kutset.  

 

 

 

Meie liikmetest on end EHISes registreerinud 75% vastanutest.  

 

 

 

Eesti Töötukassa koolituskaardi 
koostööpartneriks on u 30% meie 

liikmetest.  

 

  

 

 

 

 

 

88; 8%

971; 92%

Koolitajad vabahariduslikes koolituskeskustes

Täiskasvanute koolitaja kutsega koolitajad Kutseta koolitajad



 

 
 

Võtmepädevuste arendamise koolitused seni elukestvas õppes vähem osalenud 
inimestele 

 

2020. a oli käimas ka võtmepädevuste arendamise ESF-projekt „Prioriteetsete 

võtmepädevuste arendamine 2018-2020“ (projekti nr 2014-2020.1.06.16-0062), mis algas 

1.09.2018 ja kestab 30.06.2021 (pikendatud 6 kuud). 

Projekti peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud 
täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine.  

Projekti käigus osalejatele pakutavate tasuta koolituste fookus on õppimisoskusel, 
võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest olid planeeritud  

projekti seminarid, kogemusnõustamine ja koolituslaadad. Siiski ei ole need tegevused 

osutunud ei läbiviijate ega osalejate hulgas popuaarseks ja põhirõhk on koolitustel. 

2020.a oli koolituste elluviimine COVID-19 kriisi piirangute tõttu keeruline. 42-st 2020. aastaks 

planeeritud koolitusest oli seisuga 31.12.2020 toimunud 26, lõpetamata 4 ja alustamata 12 
koolitust.  

Koolitusi viis ellu 20 koolituskeskust. 

2020.a osales võtmepädevuste arendamise tasuta koolitustel kokku 341 täiskasvanut.  

 

 

Küsitluses tõid liikmed muuhulgas välja ka ootused Eesti Vabaharidusliidule: 

 eestvedamist riikliku rahalise toetuse saamiseks; 

 huvikaitselist eestkostet (tõsta seeläbi näiteks keskuse usaldusväärstust kohalikus 

omavalitsuses); 

 projekte, mille kaudu koostööd teha; 

 kohalolu liikmete tasandil, näiteks suvelaagrid, ühisarutelud, kaasamõtlemised ja 
kaasamised; 

 koolitusi liikmetele. 

 

Koolitustest ootavad liikmed teadmisi: 

 juhtimisvaldkonnas; 

 õppetöö korraldamises; 

 koolitusjuhtidele mõeldud koolitusi, kuidas aidata/nõustada koolitajaid e-õppe 
läbiviimisel (nii ülesehitus kui tehniline tugi); 

 sisulisi koolitusi liikmete arenguks. 

 



 

 
 

*Selgitused: Küsitlusele vastasid nii Eesti Rahvaülikoolide Liit (ERL) kui liikmed, kes kuuluvad 
mõlemasse organisatsiooni. Topelt kajastuse vältimiseks on analüüsis välja võetud nende ERL 
liikmete numbrid, kes vastasid lisaks ERL-ile ka iseseisvalt. 

Eesti Rahvaülikoolide Liit: koolitajaid 409 (sh kutsega 30), õppijaid 9011, toimunud koolituste 

arv kokku 844, õppetöö maht kokku (kõigi koolituste akadeemiliste tundide maht kokku) 29387, 

õpisündmuseid 66, huviringe 49. 

Tervise Arengu Instituut: koolitajaid 250 (sh kutsega 4), õppijaid 4589, toimunud koolituste arv 

kokku 274, õppetöö mahuna välja toodud minimaalne etteantud vahemiku akadeemiliste 

tundide arv 5271 (võimalik maksimaalne akadeemiliste tundide arv 2020. aastal: 14 524). 

 

 

Kokkuvõte 

2020.a jooksul on koos liikmetega uuendatud Eesti Vabaharidusliidu visioon, missioon, 

väärtused ja seatud sihid aastani 2035.   

2021.a tegevuskava on üles ehitatud eesmärgipõhiselt ja keskendub uues arengustrateegias 
seatud sihtide elluviimisele.  

 

Olulisel kohal 2021.a on lisaks liikmeskonnale suunatud ja huvikaitselistele tegevustele  ka 

ühingu enda tegutsemisvõime ja majandusliku elujõulisuse tagamine, teadlik 

kommunikatsioon elukestva õppe ühiskonnas nähtavaks muutmiseks ning koolitus- ja 

kompetentsikeskuse loomine. Jätkuvad projektipõhised tegevused vastavalt projektide 
tegevuskavadele ja eelarvetele ning algatatakse uusi projekte. Kavandatud on sisse viia 

muudatused Eesti Vabaharidusliidu juhtimises. 
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Eesti Vabaharidusliit 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 44 351 40 477  

Nõuded ja ettemaksed 143 12 243 2,4

Kokku käibevarad 44 494 52 720  

Kokku varad 44 494 52 720  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 59 459 83 556 3,4

Kokku lühiajalised kohustised 59 459 83 556  

Kokku kohustised 59 459 83 556  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -30 836 -24 299  

Aruandeaasta tulem 15 871 -6 537  

Kokku netovara -14 965 -30 836  

Kokku kohustised ja netovara 44 494 52 720  
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Eesti Vabaharidusliit 2020. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 2 275 1 940  

Annetused ja toetused 216 216 426 204 4

Muud tulud 532 300  

Kokku tulud 219 023 428 444  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -151 346 -380 775 4,5,7

Mitmesugused tegevuskulud -18 324 -7 611 6

Tööjõukulud -33 484 -41 612 7

Muud kulud 0 -4 987  

Kokku kulud -203 154 -434 985  

Põhitegevuse tulem 15 869 -6 541  

Intressitulud 2 4  

Aruandeaasta tulem 15 871 -6 537  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 15 869 -6 541

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -12 100 -18 526

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -24 097 -62 343

Laekunud intressid 4 5

Makstud intressid 0 -155

Muud rahavood põhitegevusest 24 198 39 606

Kokku rahavood põhitegevusest 3 874 -47 954

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud 2 500 0

Saadud laenude tagasimaksed -2 500 -2 400

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 -2 400

Kokku rahavood 3 874 -50 354

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 40 477 90 831

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 874 -50 354

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 44 351 40 477
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 -24 299 -24 299

Aruandeaasta tulem -6 537 -6 537

31.12.2019 -30 836 -30 836

Aruandeaasta tulem 15 871 15 871

31.12.2020 -14 965 -14 965
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Vabaharidusliidu  2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis

tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on

kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda 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.

Tulemiaruanne on koostatud aluseks võttes Raamatupidamise Toimkonna juhendis nr 14 toodud skeemi, rahavoogude aruanne on

koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Aruandes kajastatakse real raha  arvelduskonto jääki pangas ja sularaha kassas.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas tehtud tehingud on konverteeritud Euroopa keskpanga kursi alusel aruande esitlusvaluutasse.

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

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

Finantskohustised

Lühiajalised laenud on saadud laenud, tasumise tähtaeg on bilansipäevast  kuni 12 kuud. 

Annetused ja toetused

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

toetus laekub.

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.

Sihtfinantseeritud projektide kuludes koolituskulude all kajastatakse nii MTÜ enda poolt läbi viidud koolitused, kui ka partnerite ja

koolituskeskuste poolt korraldatud koolitused.

Kulud

Tulemiaruande real muud kulud kajastatakse kuludesse kantud sihtfinantserimise nõue, mis aruandeaastal ei laekunud.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 140 140

Ostjatelt laekumata

arved
140 140

Muud nõuded 3 3

Viitlaekumised 3 3

Kokku nõuded ja

ettemaksed
143 143

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 70 70

Ostjatelt laekumata

arved
70 70

Muud nõuded 4 4

Viitlaekumised 4 4

Nõuded sihtfinantseerimisest 12 169 12 169

Kokku nõuded ja

ettemaksed
12 243 12 243

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 12 888 12 888

Võlad töövõtjatele 3 3

Maksuvõlad 3 764 3 764

Saadud ettemaksed 42 804 42 804

Kokku võlad ja ettemaksed 59 459 59 459

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 47 276 47 276

Võlad töövõtjatele 1 222 1 222

Maksuvõlad 1 981 1 981

Muud võlad 0

Intressivõlad 0

Saadud ettemaksed 33 077 33 077

Kokku võlad ja ettemaksed 83 556 83 556
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Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2018 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

EAEA projekt IMPLOYED 3 011 3 282 271

ETKA Andras, projekt

TTOP
10 920 5 934 -4 987

INNOVE SA 2 755 20 361 322 373 289 296 12 169 33 077

ZEB, projekt ELMO 3 806 7 268 7 268

Lietuvos Suaugusiuju

SvietimaAsociasija,

projekt IG4L2L

3 607

Univerzita Mateja Bela,

projekt ALBIE
4 907 6 263 1 356

SA Archimedes 24 133 24 113

Haridus- ja

teadusministeerium
55 000 55 000

KÜSK SA 4 193 4 193

Eesti Kultuurkapital 2 000 2 000

projekt CENTRAS 3 700 4 077

projekt Wellness 2 43 617 43 617

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

25 200 48 300 453 630 426 204 12 169 33 077

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

25 200 48 300 453 630 426 204 12 169 33 077
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 31.12.2019 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

INNOVE SA 12 169 33 077 139 102 103 165 21 049

ZEB, projekt ELMO 5 338 3 346

Haridus- ja

Teadusministeerium
55 000 55 000

Eesti Töötukassa 0 1 338

projekt ACF

Communication
8 189 8 189

projekt Wellness 2 43 617 42 669 948

projekt Informare 7 774 517 7 257

SA Archimedes 0 1 992 13 550

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

12 169 33 077 259 020 216 216 42 804

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

12 169 33 077 259 020 216 216 42 804

SA INNOVE on laekunud 139 102 eurot järgmiste projektide finantseerimiseks:

- 126 933 eurot projekt Võtmepädevused II 0062;

- 12 169 eurot, projekt Õpioskus 0058.

Eesti Töötukassa palgatoetus on makstud töötaja pangakontole.

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Üür ja rent 2 158 7 106  

Mitmesugused bürookulud 2 102 2 239  

Lähetuskulud 2 778 11 296  

Koolituskulud 92 531 275 068  

Tööjõukulud 48 106 71 092 7

Reklaamikulud 3 671 13 974

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
151 346 380 775  
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Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Mitmesugused bürookulud 4 259 1 971

IT  kulud ja hooldustööd 2 071 1 913

Liikmemaksude kulud (makstud) 915 482

Transpordikulud 173 267

Raamatupidamisteenused 2 278 1 420

Ruumide rent ja kommunaalkulud 5 394 1 165

Koolitus- ja lähetuskulud 3 234 0

Muud 0 393

Kokku mitmesugused tegevuskulud 18 324 7 611

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Palgakulu 61 051 84 392  

Sotsiaalmaksud 20 539 28 312  

Kokku tööjõukulud 81 590 112 704  

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
48 106 71 092 5

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 4  

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Juriidilisest isikust liikmete arv 64 59

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 15 000 6 537


