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Tegevusaruanne

2011. aasta tegevustes keskendus MTÜ Eesti Haridusfoorum (EHF) eelkõige pikaajalise haridusstrateegia / elukestva õppe strateegia 2020

koostamisele. Selles protsessis osalemise raames viidi läbi hulk arutelusid, eelfoorumid ja suur foorum – EHF´2011.

EHF´2011 viidi läbi 26. märtsil 2011 Tallinna Teeninduskoolis. Põhiteemaks oli Eesti haridusstrateegia 2020. Foorumil arutati strateegia keskseid

probleeme ja nende võimalikke lahendusteid. Probleemid on kajastatud  EHF kodulehel www.haridusfoorum.ee  ja Haridusfoorumi ilmunud

kogumikus Eesti haridusstrateegia 2020.

Eesti haridusfoorumi eksperdid võtsid osa mitmete ekspertgruppide tööst ja haridusstrateegia komisjoni ühistööst, mille tulemusena ilmus

haridusstrateegia projekt „Eesti hariduse viis väljakutset“ ja projekti taustamaterjalid. Materjalid on kättesaadavad EHF kodulehel 

www.haridusfoorum.ee.

11. ja 12. augustil 2011 viidi läbi EHF eelfoorum Pärnus koos Eesti Vabaharidusliiduga. Peamiste teemadena käsitleti: osavõtt mõttetalgutest

Eesti Haridusstrateegia 2020 väljatöötamiseks – arengud peale lähteülesande koostamist; korraldati ühine ajurünnak Vabaharidusliiduga:

hariduse standardiseerimine – kas võtmeküsimus strateegias?

Foorumi töörühmades arutati haridusstrateegia projektis esitatud viit väljakutset: 1) hariduses osalemise takistuste kõrvaldamine; 2) hariduse

tugevam seostamine tööturuga;  3) liikumine isiksuse- ja arengukeskse õpikäsituse poole; 4) õpetaja maine tõstmine; 5) Eesti kultuuriruumi

toetamine ja 6) elukestva õppe terviksüsteemi loomine.

8. detsembril toimus eelfoorum teemal „Hariduse viis suurt väljakutset“ koostöös Eesti Koostöökoguga ja haridusjuhtidega üle Eesti,

koostööorganisatsioonidest. Selle eesmärgiks oli haridusstrateegia projektis esitatud viie suure probleemi/väljakutse tähenduse selgitamine ja 

meetmete  täpsustamine.

Koostöö osas oli keskne osalus ja panustamine EHF, SA Eesti Koostöö Kogu  ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahelisele kolmepoolsele

kokkuleppele tuginevas haridusstrateegia väljatöötamise protsessis. EHF panustas strateegia projekti ettevalmistamisse oma võrgustike

rakendamise, ekspertide kaasamise ja arutelude korraldamisega. Jätkus rahvusvaheline koostöö EUNEC-iga (European Network of Education

Councils).

Aruandeaasta jooksul jätkus ka heade kogemuste andmebaasi täiendamine  http://www.haridusfoorum.ee/index.php?page=head-kogemused.

Heade kogemuste andmebaasi täiendati  näidetega mitmest haridusvaldkonnast, kogudes neid nii oma üritustelt kui koostööpartnerite praktikast.

Ilmus ettekannete ja artiklite kogumik „Eesti haridus tagasi- ja edasivaates”, mis käsitles 2010. aasta suurel foorumil kõneks olnud teemasid, aga

ka haridustemaatikat laiemalt. Jätkus EHF hariduslisti tegevus ja kodulehe täiendamine uue teabe ja materjalidega.

EHF juhatus on seitsmeliikmeline. 2011. aasta ürituste läbiviimiseks oli valitud 34-liikmeline toimkond ja sellele 7-liikmeline juhatus. Palgalisi

töötajaid ei ole.

http://www.haridusfoorum.ee/
http://www.haridusfoorum.ee/
http://www.haridusfoorum.ee/index.php?page=head-kogemused
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 16 402 13 706 2

Nõuded ja ettemaksed 107 653  

Kokku käibevara 16 509 14 359  

Kokku varad 16 509 14 359  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 1 212 685  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 14 248 11 878 3

Kokku lühiajalised kohustused 15 460 12 563  

Kokku kohustused 15 460 12 563  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 796 474  

Aruandeaasta tulem -747 1 322  

Kokku netovara 1 049 1 796  

Kokku kohustused ja netovara 16 509 14 359  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2011 2010 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 0 518  

Annetused ja toetused 18 669 30 356  

Tulu ettevõtlusest 238 1 061  

Muud tulud 0 216  

Kokku tulud 18 907 32 151  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -18 054 -30 390 4

Jagatud annetused ja toetused 0 -121  

Mitmesugused tegevuskulud -1 563 -311  

Tööjõukulud -44 0 5

Muud kulud 0 -20  

Kokku kulud -19 661 -30 842  

Põhitegevuse tulem -754 1 309  

Finantstulud ja -kulud 7 14  

Aruandeaasta tulem -747 1 323  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2011 2010 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Liikmetelt laekunud tasud 0 422  

Laekunud annetused ja toetused 19 800 28 401  

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 1 441 1 294  

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -9 238 -19 511  

Väljamaksed töötajatele -9 321 -11 745  

Makstud intressid 0 -2  

Kokku rahavood põhitegevusest 2 682 -1 141  

 

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud intressid 14 15  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 14 15  

 

Kokku rahavood 2 696 -1 126  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 13 706 14 832 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 696 -1 126  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 16 402 13 706 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2009 474 474

Aruandeaasta tulem 1 322 1 322

31.12.2010 1 796 1 796

Aruandeaasta tulem -747 -747

31.12.2011 1 049 1 049
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Haridusfoorumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud, lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti

hea raamatupidamistava põhinõuded on esitatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamistoimkonna juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud netomeetodil.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt

on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist

15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti

kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel

perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes olevat arvelduskonto ja sularaha jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid hinnatakse bilansis, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel vaadeldakse igat arvet eraldi.

Kogumine finantsvarade allahindlusi ei teostata. Ebatõenäoliselt laekuvad ostjate arved kirjendatakse põhitegevuse kuludesse.

Kui nõue muutub lootusetuks, kantakse võlg maha ostjate võlast. Nõue on lootusetu siis kui võla sissenõudmine ei ole majanduslikult kasulik või

ei saa seda teha (nt ostja pankrotistumise korral või võlgniku mitteleidmise korral).

Viitlaekumistena kajastatakse intressinõuded pangahoiustelt, samuti muud intressi- ja viivisenõuded. Intressi- ja viivisenõudeid kajastatakse

tekkepõhiselt, korrespondeeruvalt vastavate tulude kontodega. Siin kajastatakse ka tuludesse arvatud, kuid bilansipäevaks veel laekumata

annetused ja toetused.

Arveldusi aruandvate isikutega peetakse samanimelisel kontol. Nende kontode kreedititesse kantakse majandus- või

lähetuskulud kuluaruannete alusel.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mida kasutatakse majandustegevuses pikemat aega, üldjuhul rohkem kui aasta ja mille soetusmaksumus 

ühiku kohta on suurem kui 650 (kuussada viiskümmend) eurot. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses. 

Soetusmaksumus koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest (k.a. tollimaks ja muud mittetagastuvad maksud). 

Otseselt soetamisega seotuks loetakse kulutused, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja paigaldamise asukohta. 

 

Iga materiaalse põhivara objekti kohta peetakse individuaalset arvestust. 

 

Materiaalse põhivara objektidelt arvutatakse amortisatsiooni (kulumit) lineaarsel meetodil. Põhivara soetamisel määratakse juhatuse liikme 

poolt igale põhivarale kasulik eluiga (kuludesse kandmise ajavahemik), mille jooksul on materiaalset põhivara majanduslikult 

otstarbekas kasutada. Kasulik eluiga märgitakse ostuarvele ja viseeritakse juhatuse liikme allkirjaga. Raamatupidamises määratakse kasuliku 

eluea järgi amortisatsiooni norm aastaks ja arvutatakse selle järgi kord aastas põhivara soetusmaksumuselt kulumit. Esialgselt määratud 

kasulikku eluiga võib muuta juhatuse otsusega. 

 

Amortisatsiooni hakatakse arvutama põhivara arvelevõtmise kuust, amortisatsiooni arvutamine lõpetatakse väljalangemisele järgnevast 

kuust. Täielikult amortiseerunud põhivaralt amortisatsiooni arvutamine lõpetatakse. Kui täielikult amortiseerunud vara on veel kasutuses, 

kajastatakse bilansis nii soetusmaksumust kui kulumit ühes ja samas summas. Kui põhivara enam ei kasutata, tuleb see bilansist eemaldada. 

 

Materiaalne põhivara kantakse bilansist välja juhatuse poolt kinnitatud akti alusel. 

 

Väheväärtuslike põhivaraobjektide (väheolulise maksumusega põhivara) maksumuse ülempiir on 649 (kuussada nelikümmend üheksa) eurot. 

Väheväärtuslikud põhivara objektid kantakse kuludesse ostmisel. Juhatuse liige kinnitab ostudokumendil oma allkirjaga 

majandustehingu toimumist, märkides ühtlasi ära, kus objekt on kasutusele võetud (või kulukoha). 
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Põhivara säilivuse eest vastutab ühingu juhatus.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    650 €

Maksustamine

Maksuvõlgade analüütilist arvestust peetakse riiklike maksude liikide viisi. Maksuvõlad kirjendatakse kontode kreedititesse kooskõlas kehtivate

maksuseaduste ja juhenditega maksudeklaratsioonide ning vastavate algdokumentide alusel. Maksude vähendamiseks kirjendatud summad,

samuti maksude tasumine kantakse nende kontode deebetitesse.

Tulud

Tasud ühingu liikmetelt jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks.

Mittesihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt on liikmemaks, mille kogumise kord ja määrad, samuti uute liikmete vastuvõtmise kord

on kehtestatud põhikirja ja üldkoosoleku otsusega.

Nimetatud tulud kajastatakse põhitegevuse tuludena tulude ja kulude aruandes eraldi samanimelistel kirjetel.

Sihtotstarbelised tasud liikmetelt on liikmetele mitmesuguste ühisürituste korraldamise tasud.

Mõnikord saadakse toetusi ja annetusi (näit. äriühingutelt jm. annetajatelt), mille kasutamise otstarve on jäetud ühingu otsustada,

selliseid toetusi ja annetusi käsitletakse mittesihtotstarbeliste toetuste ja annetustena.

Korjandusest saadud vahendid võivad olla nii mittesihtotstarbelised kui ka sihtotstarbelised.

Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid saadakse põhiliselt valitsuse sihtfinantseerimise summadest ning erinevatelt

projektitoetustelt. Sihtotstarbeliste annetuste ja toetuste hulka arvatakse ka stipendiumid. 

Projektide finantseerimiseks saadud sihtfinantseerimise toetused kantakse tuludesse nende arvelt kulude tegemise aastal. Sihtfinantseerimise

vahendite ja nende arvelt kulude tegemise arvestust peetakse raamatupidamises brutomeetodil (vastavalt RTJ nr 14).

Kõik eeltoodud tulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes samanimelistel kirjetel.

Intressitulud raha pangakontodel hoidmise eest kajastatakse tuludena aruandeperioodis, mille eest intressid on arvestatud. Sarnased

finantstulude ja –kulude kirjed summeeritakse ning tulude ja kulude aruandes näidatakse üksikute kirjete tulem.

Kulud

Kulude arvestust peetakse tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Kulude arvestust peetakse põhitegevusharude viisi, kulukirjete lõikes. Tulemiaruandes näidatakse kulud kirjete viisi, lähtudes nende olemusest,

kusjuures üksikute tegevusharude ja üldkulude sarnased kirjed summeeritakse.

Jaotatud annetused, toetused ja stipendiumid näidatakse tulude ja kulude aruandes eraldi kirjel.

Üldhalduskulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes kirjel “Mitmesugused tegevuskulud”, v.a. amortisatsioonikulu, mis kajastatakse tulude ja

kulude aruande kirjel “Põhivara kulum ja väärtuse langus”.

Muud kulud (intressid, trahvid, viivised, erisoodustused, kingitused jms. kulud) kajastatakse tulude ja kulude aruandes samanimelisel

kirjel “Muud kulud”.

Finantskulud ja -tulud näidatakse tulude ja kulude aruandes saldeeritult osas “Finantstulud ja -kulud” vastavatel kirjetel.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Sularaha kassas 31 70

Arvelduskontod 16 371 13 636

Kokku raha 16 402 13 706
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Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Brutomeetod

 31.12.2009 Saadud Tagastatud Tulu/amortisatsioon 31.12.2010

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Haridus- ja Teadusministeerium 13 815 0 0 -13 815 0

Haridus- ja Teadusministeerium 0 17 256 0 -5 378 11 878

UNICEF 0 13 090 -2 421 -10 669 0

EUNEC 0 529 0 -529 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 13 815 30 875 -2 421 -30 391 11 878

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
13 815 30 875 -2 421 -30 391 11 878

 

 31.12.2010 Saadud Tagastatud Tulu/amortisatsioon 31.12.2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Haridus- ja Teadusministeerium 11 878 0 0 -11 878 0

Haridus- ja Teadusministeerium 0 19 800 0 -5 552 14 248

EUNEC 0 1 158 0 -1 158 0

ABU Consult Berlin 0 80 0 -80 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 11 878 21 038  -18 668 14 248

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
11 878 21 038 0 -18 668 14 248

Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2011 2010

Transpordikulud 787 856

Mitmesugused bürookulud 0 309

Tööjõukulud 8 674 11 180

raamatupidamine 1 024 1 016

liikmemaksud 1 000 1 000

trükiste kulu 1 401 1 538

sündmuste läbiviimise otsesed kulud 3 583 10 683

Muud 1 585 3 808

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
18 054 30 390
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Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

 2011 2010

Palgakulu 6 486 8 318

Sotsiaalmaksud 2 231 2 861

Kokku tööjõukulud 8 717 11 179

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
8 674 11 180

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2011 31.12.2010

Füüsilisest isikust liikmete arv 23 23

Juriidilisest isikust liikmete arv 13 13



Aruande digitaalallkirjad
Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum (registrikood: 80135866) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

REET LAJA Juhatuse liige 27.06.2012

OLAV AARNA Juhatuse liige 27.06.2012

HEIKI KOOV Juhatuse liige 27.06.2012

Resolutsioon: Kinnitan

JÜRI JÜRIVEE Juhatuse liige 29.06.2012

KRISTA LOOGMA Juhatuse liige 30.06.2012



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 94999 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress haidusfoorum@haridusfoorum.ee


