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Tegevusaruanne  

MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa on Tallinna Vaba Waldorfkooli ja Tuulemaa Vabade 
Kunstide Kooli pidaja. Selts üürib Tallinna Haridusametilt koolimaja Põhja-Tallinnas, 
Pelgurannas, aadressil Tuulemaa 12.  MTÜ-l Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa oli 31.08.2019 
seisuga 69 liiget. Seltsi kõrgeim juhtorgan on seltsi liikmete üldkoosolek. 2018/2019. 
majandusaastal kogunes üldkoosolek kahel korral.  

Seltsi igapäevast tööd juhib seltsi üldkoosoleku poolt valitud juhatus. Juhatus on 
seitsmeliikmeline. Juhatuse liikmed valiti üldkoosolekul 27.11.2017 perioodiks 14.01.2018 - 
13.01.2020. Juhatuse liikmetele töötasu ega muid hüvitisi ei ole makstud. Samuti ei ole ette nähtud 
hüvitist juhatuse liikme tagasikutsumise korral.  

2018/2019. majandusaastal tegutses koolis 12 klassi. Koolis oli 10.11.2018 seisuga 195 õpilast 
(põhikoolis 148 ja gümnaasiumis 47). Niisuguse õpilaste arvuga sai vastu võetud ka seltsi 
2018/2019. õppeaasta eelarve. Õpilasi oli 14 võrra rohkem kui eelmisel õppeaastal samal ajal. 9. 
klassi lõpetas 2019. aastal 11 õpilast, 12. klassi lõpetas 14 õpilast. Kooli juures tegutses eelkool 
ning huvikool 11 erineva huviringi ja 96 täidetud õppekohaga. Samuti toimus kaks sessiooni 
(esimesel ja teisel poolaastal) lastevanemate kooli loenguid. 

Kooli juures töötas pikapäevarühm. Õpilasi ja nende peresid toetasid järgmised tugispetsialistid: 
eripedagoog, psühholoog-perenõustaja, ravieurütmia terapeut ning kõneravi terapeut. Õpilasi ja 
nende vanemaid ja klassiõpetajaid käis mitmel korral nõustamas logopeed, samuti 
antroposoofiline arst. 

2018/2019. majandusaastal olid fookuses järgmised tegevused: 

- Kooli juhtimise ümberkorraldamine – 2018/2019. õppeaastast on kooli õpetajate 
kolleegiumi juhataja ühtlasi ka kooli direktori ülesannetes. Teda toetab juhiabi. Tööd 
alustas tugiteenuste juht, kes koordineerib tugispetsialistide ja õpetajate koostööd iga lapse 
arengu toetamiseks. Samuti asus tööle toitlustus- ja majandusjuht. 

- Õpetajate waldorfpedagoogiline väljaõpe – 5 õpetajat alustasid kaheaastast täiendõpet 
Tartu Ülikooli juures toimuval kaheaastasel waldorfpedagoogilisel kursusel. Erasmus + 
projektitoetusel osalesid 10 üla-astme õpetajat Saksamaal Kasselis toimuval 
rahvusvahelisel ühenädalasel waldorfkoolide üla-astme õpetajate koolitusel. Koolitus 
jätkub ka järgmisel aastal. 

- Kooli toitlustamise ümberkorraldamine – valmistati ette ja loodi MTÜ alla OÜ Tuulemaa 
Haldus, mis hakkab 2019/2020. õppeaastast korraldama kooli toitlustamist. OÜ 
käivitamiseks andis MTÜ osaühingule laenu 15 000 eurot. 

- Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) toel arendasime oma koolimeeskonda – toimusid 
MTÜ Väärtuskoolituse juhtimisel meeskonnakoolitused, valmis kooli ja seltsi 
personalistrateegia, annetuste kogumise strateegia ning meie kooli kogukonna lugu. 

- Tallinna Vaba Waldorfkool sai Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse kaudu 20 sülearvutit 
Lenovo, et arendada õpilaste digipädevust. Ettevõtmist rahastati ESF toetusmeetmest. 
Arvutid on mõeldud kasutamiseks eelkõige 8.-12. klassis. 

- Kogukonna arengule aitasid kaasa mitmed ühisüritused, nt sügistalgud ja kevadtalgud, mis 
sel aastal toimus koos samas majas asuva MTÜ Ilmapuu Waldorflasteaia perega. 



- Tallinna Vaba Waldorfkooli kolleegiumi juhid osalevad aktiivselt Eesti waldorflastaedade 
ja -koolide ühenduse töös, esindades näiteks ühendust suhtluses kolmandate osapooltega. 

Aruandeperioodil oli MTÜ HKS Tuulemaa tööjõukulud kokku 693 446,11 eurot ning töötajate 
keskmine arv taandatuna täistööajale 36. 

Kooli toimimiseks saadi rahalisi vahendeid riigieelarvest, lapsevanematelt õppemaksuna ja 
annetustena. Seltsi majandusaasta tulem oli 1 343,98 eurot.  
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.08.2019 31.08.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 218 810 224 173 2

Nõuded ja ettemaksed 38 742 17 305 3

Varud 38 253  

Kokku käibevarad 257 590 241 731  

Põhivarad    

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 2 500 0  

Kinnisvarainvesteeringud 164 667 173 735  

Materiaalsed põhivarad 25 913 30 705 5

Kokku põhivarad 193 080 204 440  

Kokku varad 450 670 446 171  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 81 642 69 607 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 190 729 199 608  

Kokku lühiajalised kohustised 272 371 269 215  

Kokku kohustised 272 371 269 215  

Netovara    

Reservid 697 697  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 176 259 215 298  

Aruandeaasta tulem 1 343 -39 039  

Kokku netovara 178 299 176 956  

Kokku kohustised ja netovara 450 670 446 171  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 01.09.2018 -

31.08.2019

01.09.2017 -

31.08.2018

Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 323 728 284 475  

Annetused ja toetused 542 680 465 638  

Tulu ettevõtlusest 31 025 30 134  

Muud tulud 50 300 20 452  

Kokku tulud 947 733 800 699  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -210 231 -191 769  

Tööjõukulud -693 446 -621 932 7

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -20 408 -15 240  

Muud kulud -22 516 -11 022  

Kokku kulud -946 601 -839 963  

Põhitegevuse tulem 1 132 -39 264  

Intressitulud 211 225  

Aruandeaasta tulem 1 343 -39 039  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 01.09.2018 -

31.08.2019

01.09.2017 -

31.08.2018

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Liikmetelt laekunud tasud 279 861 249 256  

Laekunud annetused ja toetused 6 177 7 538  

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 54 918 57 141  

Muud põhitegevuse tulude laekumised 15 340  

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks 0 -200  

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -204 092 -180 963  

Väljamaksed töötajatele -670 137 -570 483  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
572 577 536 184  

Muud rahavood põhitegevusest -18 714 -46 179  

Kokku rahavood põhitegevusest 20 605 52 634  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-8 689 -19 484  

Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel 0 -14 233  

Tasutud tütarettevõtjate soetamisel -2 500 0  

Antud laenud -15 000 0  

Laekunud intressid 221 571  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -25 968 -33 146  

Kokku rahavood -5 363 19 488  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 224 173 204 685 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -5 363 19 488  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 218 810 224 173 2



8

MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa 2019. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Reservid Akumuleeritud tulem

31.08.2017 697 215 298 215 995

Aruandeaasta tulem -39 039 -39 039

31.08.2018 697 176 259 176 956

Aruandeaasta tulem 1 343 1 343

31.08.2019 697 177 602 178 299



9

MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ HKS Tuulemaa 2018/2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt välja antud juhendid. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks on

võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused.

Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud

või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi. 

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvaradest tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale

osapoolele üle varadest tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaradega seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustused eemaldatakse

bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeva meetodil.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke

(v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis

lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid .

Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) ning välisvaluutas

fikseeritud mittemonetaarsed varad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil (õiglase väärtuse meetodil kajastatavad

kinnisvarainvesteeringud; bioloogilised varad; lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse

omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglane väärtus on usaldusväärselt hinnatav), hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse

ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse

kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded õppemaksude osas

Nõuetena õppemaksude osas kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). 

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti

tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et

nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kinnisvarainvesteeringud

on kajastatud kinnisvaraobjekte maa ja hoone, mida ettevõte hoiab  omanikuna  renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida 

ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka
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soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei

oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid   soetusmaksumuses, millest on maha

arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest. 

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile

eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul kui kinnisvarainvesteeringu objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel

on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka

vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. Ettevõtte kinnisvarainvesteeringutele rakendatav amortisatsiooni-määrade

vahemik on 2-10% aastas. 

 

Hilisemad kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on tõenäoline, et ettevõte saab seoses kulutustega

tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud hilisemad kulutused (näiteks

remont, hooldus) on kajastatud aruandeperioodi kuludes. Juhul, kui kinnisvarainvesteeringu objektil vahetatakse välja mõni komponent,

lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele ning asendatava komponendi jääkmaksumus kantakse bilansist maha.] 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega

alates 320 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.  Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga. 

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga

seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid

kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt

selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse

ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse

vara amortiseerimine.

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

need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi

amortisatsiooninormid.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

• Ehitised ja rajatised 2-8%

• Tootmisseadmed  10-20%

• Muud masinad ja seadmed  15-30%

• Muu inventar ja IT seadmed 20-40%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse

kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiootel

põhivaraks”. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema

bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele. 

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    320

Finantskohustised

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

võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. 

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning 

negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).  

 

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi
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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 kasutades sisemise intressimäära meetodit. 

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

tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg

on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande

kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval

tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. 

 

Annetused ja toetused

MTÜ on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist.Saadud summasi kajastatakse tuluna kui

selts aksepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja

selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.

Tulud

Tulu õppemaksudest kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.  Tulu

teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes

valmidusastme meetodist

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.08.2019 31.08.2018

Pank 218 722 224 043

Kassa 88 130

Kokku raha 218 810 224 173
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.08.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 17 232 17 232

Ostjatelt laekumata

arved
21 113 21 113

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-3 881 -3 881

Muud nõuded 15 000 15 000

Laenunõuded 15 000 15 000

Ettemaksed 6 510 6 510

Tulevaste perioodide

kulud
6 510 6 510

Kokku nõuded ja

ettemaksed
38 742 38 742

 

 31.08.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 12 570 12 570

Ostjatelt laekumata

arved
16 451 16 451

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-3 881 -3 881

Ettemaksed 4 735 4 735

Tulevaste perioodide

kulud
4 735 4 735

Kokku nõuded ja

ettemaksed
17 305 17 305

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.08.2019 31.08.2018

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 13 150 10 177

Sotsiaalmaks 27 961 23 259

Kohustuslik kogumispension 1 312 1 057

Töötuskindlustusmaksed 2 045 1 495

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 44 468 35 988
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad
Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.08.2017  

Soetusmaksumus 2 030 2 030 26 859 28 889

Akumuleeritud kulum -372 -372 -20 413 -20 785

Jääkmaksumus 1 658 1 658 6 446 8 104

  

Ostud ja parendused 24 913 24 913

Muud ostud ja parendused 24 913 24 913

Amortisatsioonikulu -406 -406 -1 906 -2 312

  

31.08.2018  

Soetusmaksumus 2 030 2 030 51 772 53 802

Akumuleeritud kulum -778 -778 -22 319 -23 097

Jääkmaksumus 1 252 1 252 29 453 30 705

  

Ostud ja parendused 2 160 2 160

Muud ostud ja parendused 2 160 2 160

Amortisatsioonikulu -406 -406 -6 546 -6 952

  

31.08.2019  

Soetusmaksumus 2 030 2 030 53 932 55 962

Akumuleeritud kulum -1 184 -1 184 -28 865 -30 049

Jääkmaksumus 846 846 25 067 25 913
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.08.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 4 256 4 256

Võlad töövõtjatele 32 072 32 072

Maksuvõlad 44 468 44 468

Saadud ettemaksed 846 846

Muud saadud ettemaksed 846 846

Kokku võlad ja ettemaksed 81 642 81 642

 

 31.08.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 4 838 4 838

Võlad töövõtjatele 26 904 26 904

Maksuvõlad 35 988 35 988

Saadud ettemaksed 1 877 1 877

Muud saadud ettemaksed 1 877 1 877

Kokku võlad ja ettemaksed 69 607 69 607

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 01.09.2018 -

31.08.2019

01.09.2017 -

31.08.2018

Palgakulu 524 124 469 038

Sotsiaalmaksud 169 322 152 893

Kokku tööjõukulud 693 446 621 931

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 36 34

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.08.2019 31.08.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 70 69

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 01.09.2018 -

31.08.2019

01.09.2017 -

31.08.2018

Arvestatud tasu 22 991 12 600
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