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EWゲデｷ H;ヴｷS┌ゲaﾗﾗヴ┌ﾏｷ ふEHFぶ ゲ┑ﾐSﾏ┌ゲデW ﾉ@Hｷ┗ｷｷﾏｷﾐW 

MTÜ EWゲデｷ H;ヴｷS┌ゲaﾗﾗヴ┌ﾏ ふEHFぶ ﾉ@ｴデ┌ゲ ﾗﾏ; ヲヰヱヴく; デWｪW┗┌ゲWゲ WWゲﾏ@ヴｪｷゲデ WSWﾐS;S; ずEWゲデｷ Wﾉ┌ﾆWゲデ┗; 
ﾛヮヮW ゲデヴ;デWWｪｷ; ヲヰヲヰさ ふEÕSぶ ヴ;ﾆWﾐS┌ﾏｷゲデく  

4. juunil viidi EHFｷ ┑ﾉSﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ┌ﾉ  ﾉ@Hｷ ;ヴ┌デWﾉ┌ Wﾉ┌ﾆWゲデ┗; ﾛヮヮW ゲデヴ;デWegia rakendumise  ja  uueneva 

ｴ;ヴｷS┌ゲゲW;S┌ゲデｷﾆ┌ ┑ﾉWく Otsustati teha ettepanek haridus-ja  teadusministrile kokkusaamiseks EHFi 

esindusega,  et EHFi  seisukohti nimetatud valdkondades tutvustada. 

 25. juulil ;ヴ┌デ;デｷ  ｴ;ヴｷS┌ゲ┗;ﾉSﾆﾗﾐﾐ; ;ﾆデ┌;;ﾉゲWS ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲｷ ｴ;ヴidus- ja teadusministriga, selgitati EHFi  

┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆﾆ┌ ヴﾗﾉﾉｷ EÕSｷ ヴ;ﾆWﾐS;ﾏｷゲWﾉ ﾃ; ｴ;ヴｷS┌ゲゲW;S┌ゲデｷﾆ┌ ┌┌WﾐS;ﾏｷゲWﾉ ﾐｷﾐｪ デ┌デ┗┌ゲデ;デｷ EHF ヲヰヱヴく;;ゲデ; 
tegevuskava. 

22. augustil  toimus Tallinna 21. Koolis seminar-┑ﾏ;ヴﾉ;┌S ずSｷｴｷゲW;SﾏｷゲWゲデ デWｪ┌SWﾐｷさく Seminar-

┑ﾏ;ヴﾉ;┌; WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾗﾉｷ ﾆ;;ヴSｷゲデ;S;が ﾏｷゲ ﾗﾐ デ;ﾆｷゲデ┌ゲWﾆゲ EÕSｷ デﾛｴ┌ゲ;ﾉ ヴ;ﾆWﾐS┌ﾏｷゲWﾉ ﾐｷﾐｪ ;ヴWﾐS;S; 
ﾏﾛデデWｷS ﾏ┌┌デ┌┗; ﾛヮｷﾆ@ゲｷデ┌ゲW ﾃ; ﾛヮWデ;ﾃ;デW デ@ｷWﾐSﾛヮヮW デ┌ﾉW┗ｷﾆ┌ゲ┌┌ﾐS;SW デWWﾏ;ﾉく  

Oゲ; ┗ﾛデデｷゲ ンヶ ｴ;ヴｷS┌ゲｴ┌┗ｷﾉｷゲデ ﾃ; にWﾆゲヮWヴデｷく Aヴ┌デ;デｷ ヮW;ﾏｷゲWﾉデ ﾛヮWデ;ﾃ; ﾆ┌デゲW ﾃ; ﾆﾗﾗﾉｷデ;ﾏｷゲWga seotud 

デWWﾏ;ゲｷSく T@ｴWﾉWヮ;ﾐ┌ ﾆWゲﾆヮ┌ﾐﾆデｷ ;ゲWデ┌ゲ ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲが ﾏｷﾉ ﾏﾗWﾉ ゲ;;S;  ﾛヮWデ;ﾃ;ｷS ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲデWﾉデ ゲ;;S┌S 
デW;Sﾏｷゲｷ ﾛヮヮWヮヴﾗデゲWゲゲｷゲ ;ﾆデｷｷ┗ゲWﾉデ ヴ;ﾆWﾐS;ﾏ;く V@ヴゲﾆWｷS TALIS ヲヰヱン ┌┌ヴｷﾐｪ┌ デ┌ﾉWﾏ┌ゲｷ WゲｷデﾉWゲ 
ｴ;ヴｷS┌ゲ;ﾐ;ﾉ┑┑デｷﾆ Kヴｷゲデ; Lﾗﾗｪﾏ;が ﾆWゲ ;ﾐSｷゲ ヮヴﾗHﾉWWﾏヮ┌ﾐﾆデｷSWﾉW ﾃ@ヴｪﾐW┗;ﾉW ;ヴ┌デWﾉ┌ﾉW ゲｷゲWﾐSｷく Kﾗﾆﾆ┌ 
デ┌ﾉﾐ┌S WヴｷﾐW┗;デW ┗;ﾉSﾆﾗﾐS;SW WゲｷﾐS;ﾃ;S ﾃ;ｪ;ゲｷS ﾆﾗｪWﾏ┌ゲｷ ﾐｷﾐｪ ヮ;ﾆﾆ┌ゲｷS ┌┌ヴｷﾐｪ┌ゲ ┑ﾉWゲﾆWヴﾆｷﾐ┌S 
┗@ﾉﾃ;ﾆ┌デゲWデWﾉW ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆﾆW ﾉ;ｴWﾐS┌ゲｷく  

ヲヴく ゲWヮデWﾏHヴｷﾉ デﾗｷﾏ┌ゲ WﾆゲヮWヴデｷSW ┑ﾏ;ヴﾉ;┌S ずU┌WﾐW┗ ﾛヮｷﾆ@ゲｷデ┌ゲ ﾃ; ﾛヮWデ;ﾃ;ｴ;ヴｷS┌ゲさく 

Eksperdid ヮｷS;ゲｷS ヲヰヱヴく;く aﾗﾗヴ┌ﾏｷデ WデデW┗;ﾉﾏｷゲデ;┗;ゲ ┑ﾏ;ヴﾉ;┌;ゲ ;ヴ┌が ﾏｷﾉ ﾏﾗWﾉ ﾉWｷS; ゲｷゲWﾐS EÕS ﾆ;ｴWﾉW 
ﾗﾉ┌ﾉｷゲWﾉW ゲデヴ;デWWｪｷﾉｷゲWﾉW WWゲﾏ@ヴｪｷﾉWぎ  ヱぶ ﾏ┌┌デ┌ﾐ┌S ﾛヮｷﾆ@ゲｷデ┌ゲ ﾐｷﾐｪ ヲぶ ヮ@SW┗;S ﾃ; ﾏﾗデｷ┗WWヴｷデ┌S 
ﾛヮWデ;ﾃ;Sく Kﾗｴ;ﾉ ﾗﾉｷ ヱヱ ﾗゲ;┗ﾛデﾃ;デが ﾆWゲ ﾗデゲｷゲｷS ┗;ゲデ┌ゲWｷS ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲWﾉWが ﾆ┌ｷS;ゲ ﾐWﾐSW ﾆ;ｴW WWゲﾏ@ヴｪｷｪ; 
ゲWﾗデ┌S ｴ@ｷS ヮヴ;ﾆデｷﾆ;ｷS ﾆﾛｷｪW ヮ;ヴWﾏ;ﾉ ﾏﾗWﾉ デ┌デ┗┌ゲデ;S; ﾐｷﾐｪ ;ﾐ;ﾉ┑┑ゲｷデｷ ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲｷ ヮヴ;ﾆデｷﾆ;デW ﾉ;ｷWﾏ;ﾆゲ 
ヴ;ﾆWﾐS;ﾏｷゲWﾆゲく Üﾏ;ヴﾉ;┌; デ┌ﾉWﾏ┌ゲWﾐ; ┗;ﾉﾏｷゲ ｴ;ヴｷS┌ゲaﾗﾗヴ┌ﾏ ヲヰヱヴ ﾆ;┗;ﾐS に  ┑ﾉWゲWｴｷデ┌ゲ ﾃ; デWWゲｷSく 

14. novembril  toimus TÜ N;ヴ┗; KﾗﾉﾉWS┥ｷゲ ｴ;ヴｷS┌ゲaﾗﾗヴ┌ﾏ ずH;ヴｷS┌ゲ┌┌WﾐS;ﾃ;デW ﾆﾗﾆﾆ┌デ┌ﾉWﾆさく  

EÕSｷ ┗ｷｷW ヮﾛｴｷWWゲﾏ@ヴｪｷ ゲW;ゲ ﾗﾐ ﾆ;ﾆゲ ﾗﾉ┌ﾉｷゲデが ﾗﾏ;┗;ｴWﾉ ゲWﾗデ┌S ゲｷｴデｷく EゲｷデWﾆゲが ﾏ┌┌デ┌ゲWS ﾛヮｷﾆ@ゲｷデ┌ゲWゲが 
ﾏｷゲ ﾆﾛｷｪW ┑ﾉSｷゲWﾏ;ﾉデ デ@ｴWﾐS;Hが Wデ ｷｪ; ﾛヮヮｷﾃ; ｷﾐSｷ┗ｷS┌;;ﾉゲWデ ﾃ; ゲﾗデゲｷ;;ﾉゲWデ ;ヴWﾐｪ┌デが ﾆヴｷｷデｷﾉｷゲデ ﾏﾛデﾉWﾏｷゲデが 
ﾉﾗﾗ┗┌ゲデ ﾃ; WデデW┗ﾛデﾉｷﾆﾆ┌ゲデ ;ヴWﾐS;┗;デ ﾛヮｷﾆ@ゲｷデ┌ゲデ ヴ;ﾆWﾐS;デ;ﾆゲW ﾏｷゲデ;ｴWゲ ﾛヮヮｷﾏｷゲﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ゲ WヴｷﾐW┗;デWﾉ 
Wﾉ┌Wデ;ヮヮｷSWﾉ ﾉ;ゲデW;ｷ;ゲデ デ@ｷWﾐSﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲデWﾐｷく TWｷゲWﾆゲが ヮ@SW┗;S ﾃ; ﾏﾗデｷ┗WWヴｷデ┌S ﾛヮWデ;ﾃ;S ﾐｷﾐｪ 
ﾛヮヮW;ゲ┌デ┌ゲデW ﾃ┌ｴｷSが ﾆWﾉﾉW デﾜﾜS ｴｷﾐﾐ;デ;ﾆゲW デ┌ﾉWﾏ┌ゲデW ﾃ@ヴｪｷ ﾃ; デ;ゲ┌ゲデ;デ;ﾆゲW ┗@@ヴｷﾉｷゲWﾉデく HｷﾉｷゲWﾏ;S 
;┗;ﾉｷﾆ┌S ;ヴ┌デWﾉ┌S ﾗﾐ ﾐ@ｷS;ﾐ┌Sが Wデ ﾐWﾐSW WWゲﾏ@ヴﾆｷSW デ@ｴWﾐS┌ゲ┗@ﾉﾃ;S ﾗﾐ ﾉ;ｷ;S ﾃ; ゲｷゲ;ﾉS;┗;S ┗@ｪ;ｪｷ 
WヴｷﾐW┗;ｷS ;ヴ┌ゲ;;ﾏ┌が Wヴｷデｷ ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆWゲデ ┗ｷｷゲｷSWゲデ ﾆWゲ ﾃ; ﾏｷS; ゲWﾉﾉWﾆゲ ┌┌デﾏﾗﾗSｷ ヮW;ﾆゲ デWｪWﾏ;く Fﾗﾗヴ┌ﾏｷ 
WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ゲW;デｷ ﾐWﾐSW ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲデW ﾗゲ;ゲ ゲWﾉｪWﾏ;デWﾉW ;ヴ┌ゲ;;ﾏ;SWﾉW ﾃﾛ┌SﾏｷﾐWく  

Fﾗﾗヴ┌ﾏｷ デﾜﾜ ゲｷゲWﾐSｷﾆゲ ﾗﾉｷS ｴ;ヴｷS┌ゲ-ﾃ; デW;S┌ゲﾏｷﾐｷゲデヴｷ WデデWﾆ;ﾐﾐW ずEﾉ┌ﾆWゲデ┗; ﾛヮヮW ゲデヴ;デWWｪｷ; ヲヰヲヰ 
ヴ;ﾆWﾐS;ﾏｷﾐWさ ﾐｷﾐｪ ﾆﾗﾉﾏ デWWﾏ;デ ;┗;┗;デ WデデWﾆ;ﾐﾐWデく  Fﾗﾗヴ┌ﾏｷﾉ ;ゲWデ;デｷ ヮﾛｴｷヴﾛｴﾆ ｷﾐデWヴ;ﾆデｷｷ┗ゲ┌ゲWﾉW ﾐｷﾐｪ 
seWデﾛデデ┌ ゲ;ｷ ヮW;ﾏｷゲWﾆゲ ﾉ;ｴWﾐS┌ゲデW ﾗデゲｷﾏｷゲW ﾏWWデﾗSｷﾆゲ ヴ┑ｴﾏ;デﾜﾜが デ┌ﾉWﾏ┌ゲデW ﾆﾗﾆﾆ┌┗ﾛデデWS ﾃ; 
デ;ｪ;ゲｷゲｷSWゲデ;ﾏｷﾐWく EヴｷﾐW┗;デW ｴ;ヴｷS┌ゲ┌┌WﾐS┌ゲﾉｷﾆW ヮﾛｴｷﾏﾛデWデWｪ; ｴ┌┗ｷｪヴ┌ヮヮｷSW WゲｷﾐS;ﾃ;デWﾉ ﾃ; デWｷゲデWﾉ 
ﾗゲ;┗ﾛデﾃ;デWﾉ ヮ;ﾉ┌デｷ ヴ┑ｴﾏ;デﾜﾜゲ ┗@ﾉﾃ; デ┌┌; ｷSWｷS ﾃ; ヮ;ﾆﾆ┌S; ﾉ;ｴWﾐS┌ゲｷが ﾆ┌ｷS;s strateegiliste sihtide 

saavutamist toetada.  

Foorumil oli kokku 110 haridushuvilist ja にWﾆゲヮWヴデｷく R┑ｴﾏ;デﾜﾜSW デ┌ﾉWﾏ┌ゲｷ ﾆﾗﾆﾆ┌ ┗ﾛデﾐ┌S WﾆゲヮWヴSｷS 
ﾉWｷSゲｷSが Wデ ﾗゲ;ﾉWﾐ┌デW ;ヴ┌ゲ;;ﾏ ┌┌WﾐW┗;ゲデ ﾛヮｷﾆ@ゲｷデﾉ┌ゲWゲデ ﾉ;ﾐｪWH ﾆﾗﾆﾆ┌ ずEﾉ┌ﾆWゲデ┗; ﾛヮヮW ゲデヴ;デWWｪｷ; 
2020-ゲさ デﾗﾗS┌S ﾛヮｷﾆ@ゲｷデﾉ┌ゲWｪ;く LWｷデｷ ﾆ;が Wデ ﾗﾉ┌ﾉｷゲWﾆゲ WヴｷﾐW┗┌ゲWﾆゲ ﾗﾉｷが Wデ ヴ┑ｴﾏ;デﾜﾜSWゲ ┗@ﾉﾃWﾐS┌ゲ 
ﾃﾛ┌ﾉｷゲWﾉデ ┑ｴｷゲﾆﾗﾐSﾉｷﾆ┌ ﾏﾛﾛデﾏW デ@ｴデゲ┌ゲ ｴ;ヴｷS┌ゲW ヴWaﾗヴﾏｷﾏｷゲWﾉく Fﾗﾗヴ┌ﾏｷ デ┌ﾉWﾏ┌ゲデW ヮﾛｴﾃ;ﾉｷﾆ┌ﾏ;S 
ﾆﾗﾆﾆ┌┗ﾛデデWS ﾗﾐ ;┗;ﾉｷﾆ┌ゲデ;デ┌S EHFｷ ﾆﾗS┌ﾉWｴWﾉ ﾃ; ｷﾉﾏ┌┗;ゲ ┗WWHｷﾆﾗｪ┌ﾏｷﾆ┌ゲく 



Ettekannete ja ゲﾛﾐ;┗ﾛデデ┌SW ﾆﾗｪ┌ﾏｷﾆ  

Kﾗｪ┌ﾏｷﾆ ﾆﾗﾗゲデ;デｷ WﾉWﾆデヴﾗﾗﾐｷﾉｷゲWﾉ ﾆ┌ﾃ┌ﾉ ﾃ; ﾗﾐ ;ﾉ;デWゲ ヲヰく ﾃ;;ﾐ┌;ヴｷゲデ ヲヰヱヵ ﾆ@デデWゲ;;S;┗ EHFｷ ﾆﾗS┌ﾉWｴWﾉ 
www.haridusfoorum.eeく Kﾗｪ┌ﾏｷﾆ ﾆ;ﾃ;ゲデ;H  EHF ﾉｷｷﾆﾏWデW ;ﾐ;ﾉ┑┑ゲW ﾐｷﾐｪ WデデWﾆ;ﾐSWｷS  ﾃ; ﾆﾗﾆﾆ┌┗ﾛデデeid 

EHF ヲヰヱヴ ┑ヴｷデ┌ゲデWﾉデく 

Osalemine EUNEC tegevuses  

TﾗWデ┌ゲW ヴ;;ﾏWゲ ﾗﾐ ﾏ;ﾆゲデ┌S EUNEC ﾉｷｷﾆﾏWﾏ;ﾆゲく EHFｷ WゲｷﾐS;ﾃ; ﾗゲ;ﾉWゲ EUNECｷ ゲWﾏｷﾐ;ヴｷﾉ ずLearning in 

デｴW Sｷｪｷデ;ﾉ ;ｪW っ ÕヮヮｷﾏｷﾐW Sｷｪｷデ;;ﾉゲWﾉ ;ﾃ;ゲデ┌ﾉさ ヵく-6. mai 2014 Ateenas (Kreeka) 

(http://www.eunec.eu/event/learning-digital-ageぶく S;ﾏ; ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷ ゲ┑ｪｷゲWゲWﾉ ﾆﾗﾐ┗WヴWﾐデゲｷﾉ 
ずBridging the transition between education and the labour market / Ehitades sildu ｴ;ヴｷS┌ゲW ﾃ; デﾜﾜデ┌ヴ┌ 

vaheleさ ふhttp://www.eunec.eu/eunec-work-news/eunec-conference-bridging-transitions-between-

education-and-labour-market), mis leidis aset 20.-22. oktoobril 2ヰヱヴ Pヴ;ｴ;ゲ ふTジWｴｴｷぶ ﾗゲ;ﾉWゲ ﾆ;ﾆゲ EHFｷ 
esindajat.  

L┑ｴｷﾆﾗﾆﾆ┌┗ﾛデW EUNECｷ デWｪW┗┌ゲWゲデ ヲヰヱヴく ;;ゲデ;ﾉ ﾗﾐ ﾆ@デデWゲ;;S;┗ ﾆ; EHFｷ ﾆﾗS┌ﾉWｴWﾉく 
 

Ühingu kodulehe ja hariduslisti haldamine ning uuendamine  

ヲヰヱヴく;;ゲデ;ﾉ ┌┌WﾐS;デｷ ﾗﾉ┌ﾉｷゲWﾉデ EHF ﾆﾗS┌ﾉWｴWﾆ┑ﾉｪWく EHFｷ ﾆﾗS┌ﾉWｴW ﾃ; ｴariduslisti haldamine ning 

;ヴWﾐS;ﾏｷﾐW ﾗﾐ ﾗﾉﾐ┌S ﾃ@ヴﾃWヮｷSW┗く 

http://www.haridusfoorum.ee/
http://www.eunec.eu/event/learning-digital-age
http://www.eunec.eu/eunec-work-news/eunec-conference-bridging-transitions-between-education-and-labour-market
http://www.eunec.eu/eunec-work-news/eunec-conference-bridging-transitions-between-education-and-labour-market
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 2 149 7 218  

Nõuded ja ettemaksed 797 585  

Kokku käibevara 2 946 7 803  

Kokku varad 2 946 7 803  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 1 718 721  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 6 009  

Kokku lühiajalised kohustused 1 718 6 730  

Kokku kohustused 1 718 6 730  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 073 682  

Aruandeaasta tulem 155 391  

Kokku netovara 1 228 1 073  

Kokku kohustused ja netovara 2 946 7 803  
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Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum 2014. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 363 740  

Annetused ja toetused 20 911 8 315  

Tulu ettevõtlusest 41 0  

Kokku tulud 21 315 9 055  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -20 867 -8 333 3

Mitmesugused tegevuskulud -294 -332  

Kokku kulud -21 161 -8 665  

Põhitegevuse tulem 154 390  

Muud finantstulud ja -kulud 1 1  

Aruandeaasta tulem 155 391  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 195 155

Laekunud annetused ja toetused 14 919 14 324

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -10 600 -6 996

Väljamaksed töötajatele -9 584 -973

Kokku rahavood põhitegevusest -5 070 6 510

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 1 5

Kokku rahavood investeerimistegevusest 1 5

Kokku rahavood -5 069 6 515

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 7 218 703

Raha ja raha ekvivalentide muutus -5 069 6 515

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 149 7 218
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 682 682

Aruandeaasta tulem 391 391

31.12.2013 1 073 1 073

Aruandeaasta tulem 155 155

31.12.2014 1 228 1 228
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Haridusfoorumi 2014. 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.

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).

Põhivara säilivuse eest vastutab ühingu juhatus.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    650 €
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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.

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.

Lisa 2 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2012 Saadud Tulu 31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Haridus- ja Teadusministeerium 0 13 596 -7 587 6 009

EUNEC 0 728 -728 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
14 324 -8 315 6 009

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
14 324 -8 315 6 009

 

 31.12.2013 Saadud Tulu 31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Haridus- ja Teadusministeerium 6 009 -6 009 0

Haridus- ja Teadusministeerium 0 13 600 -13 600 0

EUNEC 0 1 319 -1 319 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
6 009 14 919 -20 928 0

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
6 009 14 919 -20 928 0

Lisa 3 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2014 2013

Transpordikulud 1 715 759

Mitmesugused bürookulud 0 850

Tööjõukulud 10 607 1 668

sündmuste läbiviimise otsesed kulud 3 924 539

liikmemaksud 1 000 1 000

Muud 3 621 3 517

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
20 867 8 333

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013

Palgakulu 7 891 1 245

Sotsiaalmaksud 2 716 423

Kokku tööjõukulud 10 607 1 668

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
10 607 1 668
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Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 24 24

Juriidilisest isikust liikmete arv 11 11



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2015

Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum (registrikood: 80135866) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

OLAV AARNA Juhatuse liige 25.06.2015

REET LAJA Juhatuse liige 26.06.2015

JÜRI JÜRIVEE Juhatuse liige 29.06.2015

EIMAR VELDRE Juhatuse liige 29.06.2015

KRISTA LOOGMA Juhatuse liige 29.06.2015

RAIVO JUURAK Juhatuse liige 30.06.2015

Resolutsioon: Lisan allkirja



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 94999 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress haridusfoorum@haridusfoorum.ee


