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Tegevusaruanne
Sihtasutus Noored Kooli asutati 2006. aastal Swedbanki ja Heateo Sihtasutuse poolt missiooniga luua keskkond uue liidrite põlvkonna
kujunemiseks, kes toovad positiivseid muutusi Eesti haridusse selleks, et igal lapsel Eestis oleks võimalus saada hea haridus.
Sihtasutus valib igal aastal programmi võimekaid ja tegusaid kõrgharidusega noori, kes lähevad kaheks aastaks kooli õpetama. Lisaks tööle
koolis toimuvad programmis erinevad koolitused ja tegevused, mille kaudu luuakse tingimused osalejate kujunemiseks väljapaistvateks
õpetajateks ja liidriteks. Pikemas perspektiivis töötame selle nimel, et Noored Kooli vilistlased panustavad jätkuvalt haridusküsimustesse ning
aitavad kaasa õpetaja rolli väärtustumisele Eestis.
Noored Kooli programm on üles ehitatud Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia partnerorganisatsioonide mitmekümneaastasele kogemusele.
Programmi tegevused on kooskõlas McKinsey ja Company tulemuslikumate haridussüsteemide uuringu tulemustega, mille kohaselt on koolide
tulemuslikkuse tõstmise kõige olulisemateks eeldusteks: 1) õigete inimeste leidmine õpetajaametisse; 2) tingimuste loomine nende
kujunemiseks headeks õpetajateks-juhendajateks; 3) suutlikkus tagada iga õpilase õpetamine parimal võimalikul viisil (McKinsey & Company
2007).

1.Õigete inimeste leidmine õpetajaametisse – Noored Kooli programmi keskne idee on võimekate inimeste toomine Eesti koolidesse kaheks
aastaks õpetama. Programmi valitakse kandidaatide seast liidripotentsiaaliga osalejad, kellel on tugev missioonitunne, kõrge
saavutusorientatsioon, hea planeerimis- ja organiseerimisvõime, eneseanalüüsioskus ning loogiline mõtlemine. Nad on vastupidavad, oskavad
teisi mõjutada ja motiveerida ning teha koostööd. Programmi kriteeriumitele on vastanud keskmiselt üks kandidaat kaheksast.

2.Tingimuste loomine osalejate kujunemiseks headeks õpetajateks: Sihtasutus pakub koostöös Tallinna Ülikooliga osalejatele uudset
õpetajakoolituse programmi. Koolides tööle asumisele eelneb viienädalane intensiivne ettevalmistuskoolitus (sh. kaks nädalat laste õpetamist
suvekooli raames), programmi vältel on praktika ja õppimine omavahel tihedalt seotud – kahe aasta jooksul toimuvatel koolitustel omandatakse
60 EAP raames Tallinna Ülikooli õpetaja kutseõpingute aineid. Õpetajate tunde külastavad ainedidaktikud, programmipoolne tuutor-tugiisik aitab
neid oma tegevuse analüüsimisel ja arenguvajaduste kaardistamisel ning adresseerimisel.

3.Suutlikkus tagada iga õpilase õpetamine parimal võimalikul viisil: Noored Kooli osalejate eesmärgiks on toetada iga õpilase terviklikku
arengut koolis. Et arendada välja iga õpilase isiklik potentsiaal, peavad õpetajad adresseerima oma klassiruumis erinevaid õpistiile ja –tasemeid,
õpetama õpioskuseid ning looma õppimiseks ja õpetamiseks soodsa keskkonna. Programmi jooksul arenevad olulisel määral edasi ka osalejate
endi väärtused ja hoiakud. Seda toetab ühise ideoloogilise eesmärgi – igale lapsele väga hea hariduse pakkumine – poole püüdlemine ja
lennukaaslaste ning laiema Noored Kooli ja Teach for All kogukonna tugi sellel teel.
Perioodil 01.09.2012 – 31.08.2013 oli Noored Kooli suurtoetaja jätkuvalt Swedbank. Eraettevõtetest toetasid programmi läbi viimist veel Infortar
AS, Merko Ehitus AS, MM Grupp OÜ, Restor AS ja Ragn Sells AS. Toetajana jätkas ka Aku Sorainen. Kõik Noored Kooli osalejad õpivad
riigieelarvelistel kohtadel Tallinna Ülikoolis, millele aitab kaasa Haridus- ja Teadusministeeriumi poolne toetus. Teist aastat sai Sihtasutus
tegevustoetust Hasartmängumaksu Nõukogult osalejate ettevalmistuskoolituse ning liidri- ja vilistlasprogrammi läbi viimiseks; Eesti Üliõpilaste
Toetusfond USA-s aitas tuua osalejate ette Teach for America koolitaja. The Edith Randam Rogers Trust ja The Helle Randam Trust toetasid
Sihtasutuse tegevusi osalejate vene koolidesse saatmiseks. Sihtasutusele on annetusi teinud ka paljud üksikisikud Swedbank "Ma armastan
aidata" annetuskeskkonna kaudu.
Noored Kooli Sihtasutust toetavad jätkuvalt mitmed pro bono partnerid - Fontes PMP (valik ja koolitus), Teach For All Network
(programmispetsiifiline oskusteave) , Pärnu Konverentsid (osalejate osavõtt Pärnu Konverentsist), Eesti Ekspress (reklaami vahendamine
lehes), CV Keskus (värbamiskuulutuste avaldamine), Kristjan Otsmann ja Ülo Vihma (osalejate koolitus). Vabatahtlikuna löövad programmi
värbamiskampaanias ja osalejate valimise protsessis kaasa programmi vilistlased.
Olulisemad tegevused perioodil:
Koos 2013. aasta kevadel programmi lõpetanud 5. lennu osalejatega on Noored Kooli programmil nüüdseks 61 vilistlast. 5. lennu 20 osalejast
jätkas peale programmi lõpetamist haridusvaldkonnas tööd 12 inimest. Kokku jätkavad otseselt haridussüsteemi panustamist 67% vilistlastest;
33% vilistlastest on haridussüsteemile kaudne mõju.
Noored Kooli 7. lendu kandideeris 148 inimest, lennus on 14 osalejat. Ettevalmistuskoolituste lõpuks olid vastuvõtvad koolid leitud kõigile 7.
lennu osalejatele. Sel aastal suundus varasemast rohkem osalejaid töötama väljapoole Harjumaad - seitsmenda lennu osalejad töötavad 13
koolis 7 eri maakonnas.
2012. aasta sügisel algas Noored Kooli strateegiaprotsess, eesmärgiga leida kogukonna sisene konsensus kõige põletavamate
haridusprobleemide osas. Protsess algas nõukogu liikmete, vilistlaste ja meeskonna koolikülastuste ja haridusuuringute analüüsiga, millele
järgnesid arutelud. Peame suurimaks haridusprobleemiks Eestis seda, et meie koolid panevad rõhku õppimisele ja õpetamisele, aga mitte
õpilase arengule kooli kontekstis ning õpetaja ning kooli võimalustele seda toetada. Õpetajad soovivad klassi tulnud lastele õpetada oma ainet,
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aga ei tegele laste õpioskuste ja isikuomaduste arendamisega. Noored Kooli programm näitab, et võimekad ja motiveeritud õpetajad suudavad
muuta õpilaste elusid ja valmistab ette tegusaid inimesi, kellel on tahe luua olulist ja püsivat muutust haridusvaldkonnas.
2013. aastal moodustati vilistlasliikumise esindus, kuhu iga Noored Kooli lend valis end esindama kolm inimest. Vilistlasliikumise esindus sündis
vilistlaste huvist panustada ühiselt Eesti haridusprobleemide lahendamisse, Noored Kooli kui organisatsiooni arengusse ning Noored kooli
kogukonna ühendamisse ka pärast programmi lõppu. Esindusel on neljaliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad Harlis Velk, Kristi Saare, Helen Sabrak
ja Kärt Toomel.
Antud perioodil toimus Sihtasutuse tegevuste mahu oluline kasv „Tagasi kooli“ edasi arendamise läbi. Kui varem kutsuti külalisõpetajaid
koolidesse ainult veebruaris, siis nüüd on külalisõpetajate ja koolide koostöö aastaringne. Selle teeb võimalikuks Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali ja Swedbanki sihtotstarbeline toetus, mis võimaldas palgata kaks seni vabatahtlikuna „Tagasi kooli“ eestvedamisega tegelenud
spetsialisti – Triin Noorkõiv ja Tiina Pauklin – ja arendada välja uus infosüsteem. „Tagasi kooli“ algatus pälvis eri elualade, kogemuste ja
põlvkondade kokkutoomise, õppetöö piiride avardamise ning ühiskonna ja kooli lähendamise eest Avatud Eesti Fondi 2013. aasta Koosmeele
preemia.
Sarnaselt eelmiste aastatega on Sihtasutust oluliselt aidanud koostöö Teach for All võrgustikuga. Kõigil meeskonnaliikmetel on olnud tihedad
kontaktid erinevate riikide vastavate spetsialistidega. Esmakordselt toimusid Eesti ja Läti sõsarprogrammide esimese aasta õpetajate
vastastikused koolikülastused. Noored Kooli tuutor Kerli Prass aitas korraldada uue organisatsiooni Teach for Sweden ettevalmistuskoolitust.
SA Noored Kooli keskmine töötajate arv majandusaastal oli 8 töötajat. Aruandeaastal moodustasid Sihtasutuse tööjõukulud 171 955 eurot,
sellest „Tagasi kooli“ algatuse tööjõukulud 46 192 eurot (Vt. lisa 11 ja lisa 14) . Eelmisel majandusaastal olid sihtasutuse tööjõukulud 120 183
eurot.
Aruandeperioodil maksti juhatuse liikmele tasusid kokku summas 25 913 eurot, eelmisel majandusaastal 22 769 eurot. Nõukogu liikmetele
aruandeperioodil tasusid ei makstud.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.08.2013

31.08.2012

Lisa nr

Raha

62 956

91 750

2

Nõuded ja ettemaksed

13 370

13 083

3

Kokku käibevara

76 326

104 833

Materiaalne põhivara

2 025

844

Kokku põhivara

2 025

844

78 351

105 677

25 278

27 582

7

700

0

7

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

13 739

0

7

Kokku lühiajalised kohustused

39 717

27 582

39 717

27 582

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses

63 912

63 912

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

14 183

11 805

-39 461

2 378

38 634

78 095

78 351

105 677

Varad
Käibevara

Põhivara

Kokku varad

5

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed
Eraldised

Kokku kohustused
Netovara

Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

01.09.2012 31.08.2013

01.09.2011 31.08.2012

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

65 756

70 150

8

Annetused ja toetused

186 774

105 068

9

13 297

34 940

10

682

57

266 509

210 215

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-119 024

-71 472

11

Jagatud annetused ja toetused

-12 295

-12 175

12

Mitmesugused tegevuskulud

-67 695

-46 416

13

-106 065

-76 958

14

-898

-859

5

-305 977

-207 880

Põhitegevuse tulem

-39 468

2 335

Finantstulud ja -kulud

7

43

Aruandeaasta tulem

-39 461

2 378

Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

01.09.2012 31.08.2013

01.09.2011 31.08.2012

Lisa nr

-39 468

2 335

Põhivara kulum ja väärtuse langus

898

859

Kasum (kahjum) põhivara müügist

0

145

898

1 004

-288

22 799

3
4,7

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Kokku korrigeerimised
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest

12 137

7 113

-26 721

33 251

-2 079

0

0

310

11

43

-2 068

353

-28 789

33 604

91 750

58 146

-28 789

33 604

-5

0

62 956

91 750

5

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist
Laekunud intressid
Kokku rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

5

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.08.2011
Aruandeaasta tulem
31.08.2012
Aruandeaasta tulem
31.08.2013

Akumuleeritud tulem

63 912

11 805

75 717

0

2 378

2 378

63 912

14 183

78 095

0

-39 461

-39 461

63 912

-25 278

38 634
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Noored Kooli 01.09.2012-31.08.2013 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
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke ja kuni 1-kuulisi tähtajalisi deposiite.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga
valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused,
mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa
Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena kajastatakse bilansipäevaks veel laekumata annetusi ja toetusi, mille puhul kulutused on juba tehtud.
Nõudeid kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete puhul on korrigeeritud soetusmaksumus üldjuhul võrdne
nende nominaalväärtusega.
Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele
lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused
ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga toetuse
andja 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. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa on vahe nende nõuete bilansilise
väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse
ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse tulude ja kulude aruandes mitmesuguste
tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste
nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse sihtasutuse enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 639 eurot.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud
kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses,
millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.
Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.
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.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle
9
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kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäär arvutitele ja arvutisüsteemidele ning inventarile on 33 % aastas.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

639 eurot.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Arvutid ja arvutisüsteemid

36 kuud

Rendid
Sihtasutus kui rentnik
Kasutusrendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved ei kandu üle rentnikule.
Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tulude ja kulude aruandes kuluna. Rendiperioodi jooksul tasutavad maksed
kajastatakse kuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millal maksed tegelikult aset leiavad.

Finantskohustused
Kohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste kohustuste puhul on korrigeeritud soetusmaksumus üldjuhul
võrdne nende nominaalväärtusega.
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võlad töövõtjatele ja maksuvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab
ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Annetused ja toetused
Saadud annetuste ja toetuste arvestusel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
(a) mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks;
(b) sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset
kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud;
(c) annetusi ja toetusi, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali, ei kajastata tuluna tulude ja
kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes.

Tulud
Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on
mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud
tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav
kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid
võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.
Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade
soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu
sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulude ja
kulude aruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis
lähtudes valmidusastme meetodist.
Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.08.2013

31.08.2012

Arvelduskontod

62 956

91 750

Kokku raha

62 956

91 750

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.08.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

12 979

12 979

0

0

Ostjatelt laekumata arved

15 644

15 644

0

0

Ebatõenäoliselt laekuvad
arved

-2 665

-2 665

0

0

350

350

0

0

350

350

0

0

41

41

0

0

13 370

13 370

0

0

Ettemaksed
Tulevaste perioodide kulud
Nõuded töötajate vastu
Kokku nõuded ja ettemaksed

31.08.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Muud nõuded
Laekumata annetused ja
toetused
Kokku nõuded ja ettemaksed

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

7 572

7 572

0

0

7 572

7 572

0

0

185

185

0

0

5 326

5 326

0

0

13 083

13 083

0

0

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud laekumata koolituskulud Tallinna Ülikoolilt summas 12 976 eurot - vt. ka lisa nr.10.
Aruandeperioodil on hinnatud ebatõenäoliselt laekuvaks pikka aega laeknumata arve.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Üksikisiku tulumaks
Erisoodustuse tulumaks

31.08.2013

31.08.2012

Maksuvõlg

Maksuvõlg

1 698

2 582

0

10

3 162

4 663

Kohustuslik kogumispension

191

282

Töötuskindlustusmaksed

227

591

5 278

8 128

Sotsiaalmaks

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Maksuhalduril on õigus kontrollida sihtasutuse maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning
vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahvi. Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena
võiks maksuhaldur määrata sihtasutusele olulise täiendava maksusumma.

Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Masinad ja
seadmed

Arvutid ja
arvutisüsteemid
31.08.2011
Soetusmaksumus

6 893

6 893

6 893

-4 735

-4 735

-4 735

2 158

2 158

2 158

Amortisatsioonikulu

-859

-859

-859

Müügid

-455

-455

-455

6 031

6 031

6 031

-5 187

-5 187

-5 187

844

844

844

2 079

2 079

2 079

-898

-898

-898

3 567

3 567

3 567

-1 542

-1 542

-1 542

2 025

2 025

2 025

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

31.08.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

31.08.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

Masinad ja seadmed
Arvutid ja arvutisüsteemid
Kokku

01.09.2012 31.08.2013

01.09.2011 31.08.2012

0

310

0

310

0

310

Aruande perioodil soetati põhivara - arvuteid, kokku summas 2 079 eurot.
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Lisa 6 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

01.09.2012 31.08.2013

01.09.2011 31.08.2012

3 649

3 151

Kasutusrendikulu

Sihtasutus rendib kasutusrendi tingimustel kontoriruume.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.08.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

Võlad tarnijatele

2 979

2 979

0

0

Võlad töövõtjatele

8 266

8 266

0

0

Maksuvõlad

5 278

5 278

0

0

Muud võlad

8 755

8 755

0

0

8 755

8 755

0

0

25 278

25 278

0

0

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja
ettemaksed

31.08.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

Võlad tarnijatele

6 776

6 776

0

0

Võlad töövõtjatele

7 651

7 651

0

0

Maksuvõlad

8 128

8 128

0

0

Muud võlad

5 027

5 027

0

0

5 027

5 027

0

0

27 582

27 582

0

0

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja
ettemaksed

4

4

Informatsioon maksuvõlgade kohta on toodud lisas 4.
Lisaks on ettemaksetena kajastatud Hasartmängumaksu Nõukogu poolt aruandeperioodil välja makstud kuid veel kulutamata toetuse
jääk summas 13 739 eurot.
Eraldistena on kajastatud kulude reserv summas 700 eurot.
Muude viitvõlgadena on kajastatud puhkusetasu reserv summas 2 948 eurot ja arvestatud,veel väljamaksmata töötasult arvestatud maksud ja
maksed summas 5 807 eurot, kokku summas 8 755 eurot.

13

sihtasutus Noored Kooli

2013. a. majandusaasta aruanne

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

01.09.2012 31.08.2013

01.09.2011 31.08.2012

65 756

70 150

65 756

70 150

01.09.2012 31.08.2013

01.09.2011 31.08.2012

135 779

75 087

50 995

29 981

186 774

105 068

Mittesihtotstarbelised tasud
Sihtasutuse asutajaliikme, AS Swedbank, toetus
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused

Aruandeperioodil on saadud sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi summas 135 779 eurot. Lisaks Swedbank AS-lt ka Hasartmängumaksu
Nõukogult ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt alljärgnevalt:
Hasartmängumaksu Nõukogu toetus summas 46 839 eurot.
Toetatud projekti nimi: " Noored Kooli õpetajate ettevalmistuskoolituse, liidri- ja vilistlasprogrammi elluviimine 2013. aastal"
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetus summas 5 716 eurot.
Toetatud projekti nimi: ""Tagasi Kooli" algatuse mõjulaiendamine Eesti ühiskonnas uue infosüsteemi toel."
Noored Kooli programmi on toetanud 2012.-2013. aastal järgmised ettevõtted:
• Infortar AS
• Restor AS
• Merko Ehitus AS
• Ragn-Sells AS
• MM Grupp OÜ
• Swedbank
• Teach For All Network
jt.
Lisaks eelpool mainitud ettevõttetele on toetanud paljud eraisikud Noored Kooli programmi läbi Swedbank'i annetuskeskkonna.

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Teenused Tallinna Ülikoolile
Teenused sõsarorganisatsioonile Teach for All
Kokku tulu ettevõtlusest

01.09.2012 31.08.2013

01.09.2011 31.08.2012

12 979

34 101

318

839

13 297

34 940
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Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

01.09.2012 31.08.2013

01.09.2011 31.08.2012

Lähetuskulud

4 601

3 385

Tööjõukulud

65 890

43 225

Koolitamisega seotud kulud

14 513

19 013

2 040

2 191

31 980

3 658

119 024

71 472

Üldkulud
Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

01.09.2012 31.08.2013

01.09.2011 31.08.2012

Programmis osalejate stipendiumid

12 295

12 175

Kokku jagatud annetused ja toetused

12 295

12 175

Igale Noored Kooli programmis osalejale makstakse kahel õppeaastal stipendiumi. 2013.a. maksti stipendiumi 39 inimesele,
keskmine stipendiumi väljamakse suurus oli 315 eurot.

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

01.09.2012 31.08.2013

01.09.2011 31.08.2012

3 649

3 151

12 535

9 988

Lähetuskulud

4 601

5 624

Koolituskulud

1 277

0

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest

2 665

0

Turundus- ja reklaamikulud

1 394

3 289

Koolitusprogramm

14 513

17 036

Muud

27 061

7 328

Kokku mitmesugused tegevuskulud

67 695

46 416

Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud

Lisa nr

3
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Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

01.09.2012 31.08.2013

01.09.2011 31.08.2012

Palgakulu

79 238

57 260

Sotsiaalmaksud

26 827

19 698

106 065

76 958

8

6

31.08.2013

31.08.2012

2

2

Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.08.2012
Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise
osalusega eraisikust omanike lähedased
pereliikmed ning nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

Kohustused

185

104

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

01.09.2012 31.08.2013

01.09.2011 31.08.2012

25 913

22 769
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.10.2013
sihtasutus Noored Kooli (registrikood: 90009312) 01.09.2012 - 31.08.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KRISTI KLAASMÄGI

Juhatuse liige

16.10.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Noored Kooli nõukogule
Oleme auditeerinud sihtasutus Noored Kooli raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.08.2013, kasumiaruannet,
omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel
kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud
lehekülgedel 5 kuni 16.
Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise
sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise
aastaaruande koostamist.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja
viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks
vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise
aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor
arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks
antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse
kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka
raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.
Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.
Arvamus
Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt sihtasutus Noored Kooli finantsseisundit
seisuga 31.08.2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
/digitaalselt allkirjastatud/
Kersti Soodla
Vandeaudiitori number 406
Audiitorteenuse OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 73
Liivalaia 22, Tallinn
18.10.2013

Audiitorite digitaalallkirjad
sihtasutus Noored Kooli (registrikood: 90009312) 01.09.2012 - 31.08.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on
digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KERSTI SOODLA

Vandeaudiitor

18.10.2013

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Haridust abistavad tegevused

85601

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 56884009

E-posti aadress

kristi@nooredkooli.ee

