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2012.a. novembris asutati nelja Tartu Ülikooli eetikakeskuse (edaspidi: TÜ EK) haridusasutuste 
väärtusarenduse-väärtuskavatuse koolitaja Liina Vaher, Tiia Lister, Argo Buinevitš ja Margus Saks 
poolt MTÜ Tulevikuhariduse PIRN (edaspidi: PIRN) järgmiste põhikirjaliste eesmärkidega: 

- kaasa rääkida ning panustada haridusvaldkonna arengusse läbi oskusteabe kogumise ja 
jagamise, nõustamise ja koolituse ning koostöö; 

- tegutseda avalikes huvides. 
  

Oma eesmärkide elluviimiseks nägi PIRN ette järgmisi tegevusi: 
- nõustamis- ja koolitusprogrammide väljatöötamine ning elluviimine; 
- koolituste, seminaride, kursuste korraldamine ja läbiviimine; 
- koostööpartnerite leidmine; 
- ühistegevuste organiseerimine; 
- trükiste koostamine ja levitamine; 
- projektide elluviimine; 
- konverentside, heategevus- ja reklaamiürituste korraldamine; 
- koostöövõrgustikes osalemine; 
- toetuste ja annetuste kogumine ning nende kasutamine põhikirjaliste eesmärkide 

täitmiseks. 
 
PIRNi asutamise vajadus tekkis soovist minna edasi TÜ EK haridusasutuste väärtuskasvatuse 
väärtusmänguga koolituste struktuuri edasiarendamisega. Selle tulemusena on tänaseks välja 
töötatud erinevad peamiselt üldharidusasutuste (algkoolid, põhikoolid, kutsekoolid ja 
gümnaasiumid)  erinevatele väärtustega seotud keskkondadele suunatud koolitus-, nõustamis- ja 
abiprogrammid. Sellest tulenesid ka PIRN-i eesmärgid 2012-13 majandusaastaks. 
 
2012.a. lõpp ja 2013.a. oli programmide väljatöötamise ja nende elluviimiseks võimalike avalikule 
sektorile suunatud välisrahastuse allikate otsimise periood. Proovisime erinevatest Eestis avalikule 
sektorile ja haridusele suunatud rahastusprogrammidest oma tegevustele rahalist katet saavutada, 
kuid see osutus arvatust olulisemalt keerukamaks. Peamiste põhjustena võib tuua vabaühenduse 
nooruse ja ülitiheda konkurentsi antud valdkonnas. Ühe põhjusena avaliku rahastuse mittesaamisel 
toodi ka väga tugeva laiapõhjalise kompetentsi olemasolu PIRNi siseselt.  
 
Sellest tulenevalt kujunes esimene majandusaasta PIRNile sissetöötamise aastaks, kus sisuline 
koolituse- ja nõustamise alane majandustegevus jäi minimaalseks.  Peamine rõhk PIRNi tegevustel 
2012-2013.a. majandusaastal oli suunatud programmide väljatöötamisele, valdkonna seminaridel 
ja konverentsidel, aga ka muul viisil (kooliteemalised saated Pereraadios) oma valdkonna ning 
ideede tutvustamisele ühiskondlikel alustel. 
 
2012-2013.a. majandusaastal oli PIRNis neli liiget, kes kuuluvad kõik ka võrdsetel alustel PIRNi 
juhatusse. Juhatuse liikmetele majandusaastal palka ei makstud. 

MTÜ Tulevikuhariduse PIRN juhatuse poolt koostatud raamatupidamise aastaaruandes kasutatav 
arvestuspõhimõtete ja informatsiooni esitlusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, 
mille põhimõtted on kehtestatud raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad EV 
Raamatupidamise Toimkonna juhendid. 

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt mittetulundusühingu finantsseisundit, 
majandustegevust ja rahavoogusid. 

Juhatus kinnitab 2013.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust. 

 

Juhatuse hinnangul on MTÜ Tulevikuhariduse PIRN jätkuvalt tegutsev majandusüksus. 



  

Juhatuse liikmed: 

Liina Vaher  

Tiia Lister 

Margus Saks 

Argo Buinevitš 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 50 78 2

Nõuded ja ettemaksed 18 0 3

Kokku käibevara 68 78  

Kokku varad 68 78  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 33 0 4

Kokku lühiajalised kohustused 33 0  

Kokku kohustused 33 0  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 78 0  

Aruandeaasta tulem -43 78  

Kokku netovara 35 78  

Kokku kohustused ja netovara 68 78  



6

MTÜ Tulevikuhariduse PIRN 2013. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 05.12.2012 -

31.12.2012

Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 0 100 5

Tulu ettevõtlusest 1 590 0 6

Kokku tulud 1 590 100  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -1 633 -22 7

Kokku kulud -1 633 -22  

Põhitegevuse tulem -43 78  

Aruandeaasta tulem -43 78  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 05.12.2012 -

31.12.2012

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -43 78  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -18 0 3

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 33 0  

Kokku rahavood põhitegevusest -28 78  

Kokku rahavood -28 78  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 78 0 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -28 78  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 50 78 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem 78 78

31.12.2012 78 78

Aruandeaasta tulem -43 -43

31.12.2013 35 35
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tulevikuhariduse PIRN MTÜ  2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga,

mis tugineb rahvusvaheliselt

tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda

täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.  

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alusprintsiibiks on tulude ja kulude vastavuse printsiip.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja arvelduskontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne

nende nominaalväärtusega.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes

skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, nendega seotud ettevõtted ja nende lähisugulased. Ostu- müügi tehinguid on tehtud seotud isikutega.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Arvelduskontod 50 78

Kokku raha 50 78

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 12 kuu jooksul

Ettemaksed 18 18

Muud makstud ettemaksed 18 18

Kokku nõuded ja ettemaksed 18 18
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 33 33   
Kokku võlad ja

ettemaksed
33 33   

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2013 05.12.2012 -

31.12.2012

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 0 100

Kokku liikmetelt saadud tasud 0 100

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2013 05.12.2012 -

31.12.2012

Koolitusprogrammid 1 590 0

Kokku tulu ettevõtlusest 1 590 0

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2013 05.12.2012 -

31.12.2012

Reklaamikulud 48 22

Muud 1 585 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 1 633 22

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

Aruandekohustuslasel ei ole töötajaid.
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Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 4 4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2013 Ostud

Asutajad ja liikmed 1 586

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.


