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Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi tegevusaruanne 
 
 
1. Sissejuhatus 

 
1.1. Arengulugu 

Mittetulundusühingu Tartu Vaba Waldorfkooli Selts (edaspidi: Selts) peamine ülesanne on erakooli  
Tartu Waldorfgümnaasium (edaspidi: TWG) pidamine. Erakooli pidav Selts on vabatahtlikkuse alusel 
ühinenud isikute iseseisev, kasumit mitte taotlev ja avalikes huvides tegutsev organisatsioon. 

Haridusasutuse ajalugu algab 1990. a, mil lapsevanemate initsiatiivil asutati Vabakooli Selts, mille 
eesmärgiks oli rajada waldorfkooli põhimõtetel töötav kool. Koostöös Tartu Linnavalitsuse 
haridusosakonnaga avati Tartu 14. Keskkooli (praeguse Tartu Kunstigümnaasiumi) juures 
waldorfpedagoogikal põhinev 34 õpilasega eksperimentaalklass ning alustati Tartu ja teiste 
omavalitsuste õpilastele alternatiivse haridusvõimaluse pakkumisega. 

1993. a leiti koostöös Tartu Linnavalitsusega koolile maja asukohaga Ploomi 1, kus kool tegutseb 
praeguseni. 1993. a 8. septembril väljastas Riigi Kooliamet Tartu Vabakoolile erakooli litsentsi. 
Erakooli staatusest tingituna (kohalike omavalitsuste eraldised olid erakoolile väiksemad kui 
munitsipaalkoolile) on kool kehtestanud ka õppemaksu.  

1999. a mais andis Eesti Vabariigi Haridus- ja teadusministeerium (edaspidi: HTM) koolile 
gümnaasiumi litsentsi. 2000. a veebruarist kannab kool nime Tartu Waldorfgümnaasium. Esimene 
põhikooli lend lõpetas 1998. a ja gümnaasiumi lend 2002. a.  
 
TWG on 2011. a lõpu seisuga HTM-i koolitusloaga 12-klassiline üldhariduskool, mille õppekava 
aluseks on waldorfpedagoogika. TWG kuulub Eesti Vabade Waldorfkoolide ja –lasteaedade 
Ühendusse. 
 
2011. a kevadeks on TWG lõpetanud 14 põhikooli ja 10 gümnaasiumi lendu. 2011/2012 õppeaastal 
õpib kooli 12 klassis 31.12.2011 seisuga 180 õpilast, neist 166 statsionaarses õppes ja 14 koduõppes. 
Kooli maksimaalne täituvus olemasolevate ruumivõimalustega on 200 õpilast. 31.12.2011. a seisuga 
töötas TWG-s töölepinguga 35 töötajat. Kõigist töötajatest oli 30 pedagoogi, lisaks sõlmiti aasta 
jooksul töövõtulepinguid 7 õpetajaga ning erinevate tööde teostamiseks projektide raames veel 9 
inimesega. 

Kooli edasist kasvu ja arengut toetavad 2009. aasta kevadel Seltsi üldkoosolekul tehtud otsused, et 
koolil on vaja edasiarenemiseks oma maja ning tööle võetakse projektijuht. 2010. aasta kevadel lisati 
kooli arengukavasse üldkoosoleku otsusel, et Selts teeb aktiivset ettevalmistustööd 
Waldorfhariduskeskuse rajamiseks Tartusse. Tartu Volikogu tegi 11. novembril 2010 otsuse, anda 
Seltsile luba hoonestusõiguse seadmiseks 50 aastaks linnale kuuluvale maale aadressil Kasarmu 11. 

 



Tartu Vaba Waldorfkooli Selts                                                                                         2011.a. majandusaasta aruanne 

1.2. Tartu Waldorfgümnaasiumi visioon, missioon ja põhiväärtused 
 
1.2.1 Visioon 
Õppides südamega mõtlema ning üksmeelselt tegutsema, aitame luua paremat, ilusamat ja õiglasemat 
maailma. 
 
1.2.2 Missioon 
Parimate võimaluste loomine iseseisvate, sotsiaalselt julgete, emotsionaalselt küpsete ja 
õppimisvõimeliste inimeste arenguks. 
 
1.2.3 Põhiväärtused 
• turvaline ja lapsesõbralik koolikeskkond 
• lapse ealisi iseärasusi arvestav õppekava 
• lapse individuaalsetest võimetest lähtuv õppe-kasvatustöö 
• põhiainete ja kunstilis-praktiliste ainete tasakaal õppetegevuses 
• õppeainete omavaheline integratsioon 
• õpetajatevaheline koostöö 
• kollegiaalne juhtimine 
• hea koostöö lapsevanematega 
• hea koostöö paljude partnerorganisatsioonidega 
 
 
 
2. Tegevuse ülevaade 
2.1. Seltsi juhtorganite tegevus 
 
Seltsi juhtorganid 2011. aastal olid Seltsi juhatus, Seltsi üldkoosolek ja õpetajate kolleegium. 
 
2.1.1 Üldkoosolek 
Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. 2011. aastal toimus 2 üldkoosolekut (02. mail ja 01. 
detsembril). 
 
2.1.2 Seltsi juhatus 
Töökorraldus: 
Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Seltsi tegevust juhatus, kus on esindatud nii lapsevanemad kui 
õpetajad. Juhatus täiskoosseisus pidas koosolekuid (ca 2 h) regulaarselt kord nädalas, kus tegeldi nii 
strateegilise arengu teemadega kui igapäevaste majandus- ja koolielukorralduslike küsimustega. Lisaks 
toimusid regulaarselt kord nädalas juhatuse töögrupina finantsgrupi koosolekud, kus tegeldi TWG 
eelarve kavandamise, reaalsete kulude jälgimisega ja teiste finantsvaldkonda kuuluvate teemadega.   
 
Juhatuse liikmed: 
2011. aasta esimesel poolel kuulusid Seltsi juhatusse 8 liiget – Kaie Konsap, Kadri Kont, Anu-Ell 
Kruusman, Triin Nooska, Ülle Pechter, Kaur Riives, Katri Tammekand, Aet Valgepea. Maikuu 
üldkoosolekul esitas lahkumisavalduse Kaur Riives, mille Seltsi üldkoosolek kinnitas, ning uue 
õppeaasta alguses jätkas juhatus 7 liikmega. Juhataja abina jätkas Triin Nooska.  
 
Seltsi juhatuse peamised tegevused lisaks igapäevatööle:  
 



Tartu Vaba Waldorfkooli Selts                                                                                         2011.a. majandusaasta aruanne 

Seltsi juhatus täidab koolis nii majandus- kui ja juriidilise kolleegiumi ülesannet koostöös kooli 
palgatud töötajatega: direktor, direktori abi, haldusjuht, raamatupidaja, sekretär, projektijuht. Seltsi 
juhatus on tegutsenud eelkõige nende teemade osas, mis on olulistena välja toodud TWG arengukavas 
aastateks 2011 – 2013. Sellest tulenevalt on Seltsi kaks peamist finants-majanduslikku ülesannet 
lähiajal: kooli töötajaid väärtustava töötasu garanteerimine, mis on vastavuses Tartu haridusasutuste 
keskmise töötasuga ning Waldorfkeskuse rajamiseks vajalike investeeringute tegemine. 
 
2011. aasta augustis toimus juhatuse eestvedamisel Seltsi palgapoliitika teemaline kohtumine, kus 
pandi kirja töötajate vajadused ja ootused ning teemad, mis töötajate tasustamisega kaasnevad (nt 
lisatööde tasustamisvajadus, transpordikulude kompenseerimine, tugistruktuuri palgasüsteemi 
ühtlustamine jms). Mitmed palgapoliitikat puudutavad teemad on järgnevate kuude jooksul leidnud ka 
lahenduse. Näiteks on ühtlustatud kogu kooli personali palgasüsteem, uuendatud ametijuhendid, 
tasutud lisatööde eest preemiaid, leitud vahendid transpordikompensatsioonide tasumiseks, lepitud 
kokku Tartu Lapsevanemate Kooli lektorite töötasu maksmise alustamises varasema vabatahtliku töö 
asemel, langetatud õpetajate koormust 23 tunnilt nädalas 21-ni, mis suurendas õpetajate töötasu. 2011. 
aasta palgafond suurenes võrreldes 2010 aastaga 3%. Selleks, et garanteerida töötajaid väärtustav 
töötasu, mis on vastavuses Tartu haridusasutuste keskmise töötasuga, on edaspidised töötasu tõstmise 
võimalused seotud eelkõige riigieelarve eraldise ning õpilaste arvu kasvuga.  
 
Teine kooli arengukavas püstitatud oluline eesmärk on Waldorfkeskuse rajamise ettevalmistustööde 
tegemine sh investeeringuks vajalike rahaliste vahendite leidmine. Seltsi soov ehitada uus koolimaja on 
arenenud edasi tervikliku Tartu Waldorfkeskuse (WK) rajamise plaaniks. Tartu Waldorfkeskus on 
Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi, MTÜ Meie Mängurühma ja Tartu linna koostöös rajatav 
waldorfpedagoogiline hariduskeskus, mille pidajaks on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing. 
Tegemist on tervikliku keskusega, kus hakkavad toimima koos lasteaed, põhikool, gümnaasium, 
huvikool ja täiskasvanute koolituskeskus. Hilisemas etapis on kavas välja arendada ka terviklik 
sotsiaalkeskus, kus esialgsete plaanide kohaselt elavad koos eakad ja lastega pered.  
 
2010. a. sügisel leppisid Seltsi ja Tartu linnavalitsuse esindajad kokku, et koos otsitakse võimalusi 
Euroopa Liidu finantsvahendite toetusel Waldorfkeskuse ehitamiseks Tartusse. 11.11.2010 võttis Tartu 
Volikogu vastu otsuse nr 139, millega anti Seltsile hoonestusõigus 12 150m2 suurusel endise Raadi 
linnaosa sõjaväe alal (Puiestee, Kasarmu, Roosi ja Vahi tänavatega piirnev ala). Tartu arengukava 
aastateks 2013-2020 näeb Waldorfkeskuse rajamist prioriteetse tegevusena. Esimene suuremahuline 
projekt, millega loodeti leida arhitektuurivõistluse ja projekteerimise jaoks vajalik rahastus, esitati 
Seltsi poolt 2010. a. novembris Eesti-Läti-Vene koostööprogrammi. Tartu linnavalitsus otsustas 
nimetatud projekti kaasfinantseerida 175 000 krooniga. Taotlusvooru esitati kokku 226 projekti, millest 
25 rahastati. Seltsi projekt jäi selles taotlusvoorus rahastuseta.  
 
2011. aasta jooksul on toimunud Seltsi projektijuhi eestvedamisel arhitektuurivõistluse jaoks vajalike 
materjalide koostamine koostöös õpetajate, lapsevanemate, vilistlaste, õpilaste ja koostööpartneritega 
väljast poolt kooli. Aasta jooksul said kokku kooli ja lasteaia õpetajad ja lapsevanemad lähteülesande 
koostamise koosolekutel, kus ühiselt lepiti kokku peamised vajadused ja ootused rajatavale 
Waldorfkeskusele. Õpilaste kaasamiseks toimus 31. oktoobril projektipäev, et koguda kokku  1. - 12. 
klassi õpilaste ideed unistuste koolimaja teemal.  
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Kodanikuühenduste Sihtkapitali rahastamisel alustas projektijuht koos väljast tellitud finantseksperdiga 
Waldorfkeskuse rajamise äriplaani koostamist, mis valmis 2012. aastal. 
  
2012. aastal on Seltsil plaanis välja kuulutada koostöös Tartu linnaga Waldorfkeskuse rahvusvaheline 
arhitektuurivõistlus. Edasine Waldorfkeskuse rajamise ajakava sõltub konkreetsete rahastusallikate 
leidmisest, Euroopa Liidu struktuurivahendite jagamise investeeringunimekirja saamisest ja Euroopa 
Liidu projektitoetuste võimalustest ja tähtaegadest.  

2008. aastal loodi uue koolimaja rajamise toetuseks Majafond, kuhu on Seltsi eelarvelistest vahenditest 
eraldatud vastavalt võimalustele vahendeid. Majafond on mõnevõrra suurenenud ka jõululaatadel ja 
teistel sündmustel kogutud annetuste abil. Majafondi kogutud finantsvahendite abil on rahastatud 
koolimaja rajamiseks vajalikke eeltöid. 31.12.2011 seisuga oli Majafondis 27 890 eurot.  
 
Seltsi juhatus on aktiivselt tegelenud finantsjuhtimise sektori arendamisega. Selle käigus on kavandatud 
TWG eelarvet, tegeldud reaalsete kulude jälgimisega, suheldud aktiivselt õppemaksuvõlglastega ja 
tegeletud teiste finantsvaldkonda kuuluvate teemadega. Detsembris otsustas Seltsi juhatus avada eraldi 
arveldusarve, kuhu vabatahtlikud annetajad saavad teha ülekande õppemaksuraskustes õpilaste 
toetuseks, kelle saavutused õppetöös on eeskujulikud. Toetus määratakse kalendriaasta lõpus ning otsus 
tehakse teatavaks kooli pidulikul jõulukontserdil. Konto nimetati Herbert Hahni fondiks ning kogus 
esimese kuuga märkimisväärsed 261 eurot. Seltsi juhatus otsustas läbi viia auditeerimise 2011. aasta 
majandusaasta kohta. Auditit peeti vajalikuks, et kinnitada Waldorfkeskuse rajamise 
koostööpartneritele ja võimalikele rahastajatele, et Selts raamatupidamine ja finantsjuhtimine on 
usaldusväärne ning Selts on võimeline Waldorfkeskuse rajamisega seotud mahukat investeeringut 
tegema. 
 
Lisaks alustas juhatus 2011. aasta sügisel õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastavuse teema 
analüüsiga ning vestles nende õpetajatega, kellel on selles valdkonnas vajakajäämisi. Seltsi juhatus 
julgustab õpetajaid jätkama pooleli jäänud tasemeharidust ja osalema waldorfpedagoogilistel 
täiendkoolitustel ning tegeleb selleks vajalike rahaliste vahendite otsimisega. Seltsi projektijuht koostas 
2011. a. jaanuarist augustini kestnud Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse projekti 
„Eesti waldorfpedagoogika arendusprojekt". Hasartmängumaksu Nõukogu projektitoetuse abil 
õnnestus kümnel TWG õpetajal ja ühel juhatuse liikmel osaleda Tartu Ülikooli täiendkoolituskursusel 
"Waldorfpedagoogika I ja II kooliastmes" ~3/4 soodsamalt, mis hoidis kokku Seltsi eelarves 7 027 
eurot. 
 
Kui 2010. aastal toimus TWG aktiivne mainekujundamistegevus Vabaühenduste Fondi (VÜF) 
rahastusel toimunud Seltsi projekti käigus, siis 2011. aastal osales TWG Eesti Vabade Waldorfkoolide 
ja –lasteaedade Ühenduse projektis „Waldorfkool, haridussüsteemi loomulik osa!“, mida rahastas 
Kodanikuühenduste Sihtkaptial (KÜSK). Seltsi esindajad osalesid projekti käigus toimunud 
meediakoolitustel, infomaterjalide koostamisel, vilistlaste uuringu läbiviimisel jne. Projekt lõppeb 
2012. aasta aprillis. 
 
2.1.3 Õpetajate kolleegium 
 
Töökorraldus: 
Õpetajate kolleegium, mis juhatab ning korraldab kooli pedagoogilist juhtimist, kohtub igal neljapäeval 
õpetajate koosolekul. Õpetajate koosolek (ca 3 h) koosneb peamiselt kolmest osast: pedagoogiline osa, 
kunstiline osa ja lühiküsimused ja muud päevakorralised küsimused. Kolleegiumi neljapäevastel 
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koosolekutel osalemine on vabatahtlik. Lisaks üldkolleegiumile toimusid 2011. aastal regulaarselt 
klassikolleegiumid ja kooliastmetest ülaastme kolleegiumid.  
 
Kolleegiumi liikmed: 
2011. aasta jooksul lahkus töölt 3 õpetajat (Markus Tani, Hiie Tikk ja Eliko Kajak) ning juurde tuli 1 
õpetaja (Diana Jezierska). Kolleegiumi juhatajad 2011. aasta esimesel poolaastal olid Karina Teder, 
Kaie Konsap, Meelis Sügis ning septembris moodustus kaheksaliikmeline initsiatiivgrupp, kuhu 
kuulusid lisaks eelnimetatud osalejatele Mati Valgepea, Sigrid Tammemägi, Kadri Sügis, Karin 
Raamat ja Ivo Kajak. 
 
2011. aastal olid õpetajate kolleegiumi peamised tegevused lisaks igapäevatööle: 

 uutele lapsevanematele mõeldud loengusarja läbiviimine veebruar-aprill;  
 TWG arengukava 2011-2013 a. tegevuskava koostamine ning täienduste tegemine; 
 kooli ürituste kava koostamine ja kinnitamine 2x aastas; 
 kooli ürituste (avatud uste päevad kord poolaastas, kuupeod, spordipäevad, väljasõidud, 

aastapühade ja muude kooli traditsioonidega seotud üritused – vastlapäev, kooli sünnipäev, 
ülestõusmispühad, emadepäev, koolilõpu aktused, lohemäng, laternapidu, advendi- ja jõuluaja 
üritused) korraldamine; 

 koostöö süvendamine Tartu Keskkonnahariduse Keskusega, aianduspraktika 6. klassis, 
metsanduspraktika 11. klassis, samuti osalemine erinevates programmides; 

 koostöö süvendamine Tartu linna erakoolidega – õpilasvahetus 9. klasside õpilaste vahel; 
 koostöö süvendamine Tartu Ülikooliga - tunnivaatluste ning täiendkoolituste korraldamine; 
 õppekava arendustöö peamiselt uue Põhikooli ja –gümnaasiumiseaduse valguses ning ülaastme 

õppeainete ning kursuste osas.  
 
Kolleegiumi ühiskoolitused 2011. aastal: 

 Iganädalane pedagoogiline loeng ja kunstiline tegevus; 
 TÜ täiendkoolitus (320 tundi) „Waldorfpedagoogika I ja II kooliastmes“; 
 loengud ja kursus David Newbattiga oktoobris; 
 loengud Godi Kelleriga märtsis; 
 AMI koolitus „Poiss ja tüdruk koolis“ Ene Kulasaluga; 
 IAO ülaastme koolitus Riias. 

  
 

2.2. Seltsi tegevusega seotud inimesed ja personal 
2011. aasta 31. detsembril õppis koolis 180 õpilast, kellest 166 statsionaarses õppes ja 14 koduõppes. 
Lisaks Tartu linna õpilastele, käib koolis veel 47 õpilast 21 erinevast omavalitsusest. Kevadel lõpetas 
12. klassi 12 ja 9. klassi 10 õpilast. Sügisel astus 1. klassi 16 õpilast, klassiõpetajaks sai Kadi Jürimäe 
ning 10. klassi 7 õpilast, klassijuhatajaks sai Heidi Reimann. 
 
2011. aastal moodustasid kooli tööjõukulud 66% kogukuludest. Seltsi juhatuse valitud liikmetest 
töötasid Kadri Kont, Kaie Konsap ja Triin Nooska TWG õpetajatena, Katri Tammekand osutas Seltsile 
lepingu alusel projektijuhi teenust. Anu-Ell Kruusmann, Aet Valgepea, Ülle Pechter ja Kaur Riives 
(2011. aasta esimesel poolaastal) on lapsevanemate esindajad. 
 
2.3. Seltsi töörühmad 
2011. aastal töötasid koolis järgmised töörühmad: 
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 töörühm Ideaalne Waldorfkool, kus käivad koos lapsevanemad ja õpetajad, kes loevad ja 
arutlevad ühiselt waldorfpedagoogika rajaja Rudolf Steineri poolt kirjutatud raamatuid laste- ja 
enesekasvatamise teemadel ning otsivad praktilisi lahendusi igapäevases koolielus 
esilekerkivatele küsimustele; 

 majagrupp, mille ülesandeks on leida võimalused ja vahendid Tartu Waldorfhariduskeskuse 
rajamiseks;  

 õpilaste vastuvõtugrupp, mis koosneb õpetajatest ning kooliarstist ning mis korraldab uute 
õpilaste vastuvõtmist, tutvustavaid üritusi uutele lapsevanematele; 

 tunniplaani ja asenduste korraldamise töögrupp, kuhu kuuluvad kaks õpetajat ning mille 
ülesandeks on tunniplaani koostamine ja korrigeerimine ja asendustundide organiseerimine. 

 maine ja avalike suhete grupp, mis suhtleb meediaga (pressiteated, artiklid) ning otsib 
võimalusi meie kooli tutvustamiseks. 

 
2.4. Seltsi koostööpartnerid  
Seltsi peamised koostööpartnerid on Eesti waldorfkoolid ja -lasteaiad, Tartu erakoolid, Tartu linn ja 
teised kohalikud omavalitsused, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, HTM koos oma allasutustega, Tartu 
Keskkonnahariduse Keskus, Ülenurme Põllumajandusmuuseum, Polli Aiandusuuringute Keskus, 
Looduskaitse Ühing KOTKAS. 
 
2.5. Tartu Waldorfgümnaasiumi tegevused 
Tartu Waldorfgümnaasiumi põhitegevus on hariduse andmine 1.–12. klassis. Aasta jooksul toimus 
koolis palju traditsioonilisi üritusi: avatud uste päevad, kuupeod, spordipäev, väljasõidud, näidendid, 
aastapühade ja muude kooli traditsioonidega seotud üritused – vastlapäev, ülestõusmispüha, 
emadepäev, kooli lõpuaktused, lohemäng, laternapidu, jõululaat ning jõulukontsert Salemi kirikus. 
Õpilased osalesid erinevatel võistlustel ja olümpiaadidel. 
 
Aasta jooksul toimusid mitmed Seltsi lapsevanematele ja õpetajatele suunatud koolitused ja 
ettevõtmised, aga ka laiema avalikkuse tähelepanu köitnud sündmused, kus esinejaid ja osalejaid oli üle 
terve Eesti ja kaugemaltki.  
 
Veebruaris toimus TWG-s kohtumine Tartu erakoolide, HTM-i ning haridusosakonna esindajate vahel. 
Kohtumise peamine eesmärk oli selgitada erakoolide rahastamise põhimõtteid, saada vastuseid 
tekkinud küsimustele ning tutvustada haridusametnikele erakoole kui arvestatavaid koostööpartnereid. 
Märtsi alguses toimus jätkukohtumine Tartu Rahvusvahelises Koolis, kus erakoolide esindajad 
kohtusid Tartu linnavalitsuse hariduskomisjoniga. 
 
Veebruarist maini toimus loengutesari tulevastele TWG lapsevanematele. Loengutega paralleelselt 
tegelesid lastega kogenud õpetajad, kelle käe all said lapsed esmased kogemused waldorfkooli 
põhitunni tegevustest.  
 
Maikuus toimus kogu kooli personali ning õpilasi kaasanud evakuatsiooniõppus, mille käigus tuvastati 
inimeste evakuatsiooniks minev aeg ning võimalikud takistavad asjaolud hädaohtliku olukorra käigus. 
Õppus oli edukas ning selle lõpptulemusena valmis raport, milles on määratud vastutavad isikud ning 
evakuatsiooni protseduuriline kord. 
 
Mais ning juunis külastasid kooli sõpruskoolide õpilased ja õpetajad Läti ning Soome waldorfkoolidest. 
Eelnevalt oli väike TWG delegatsioon veebruarikuus külastanud Tampere Steiner-kooli.   
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Aastaringselt jätkusid Tartu Lapsevanemate Kooli loengud ning praktilised tegevused. Lektoriteks olid 
peamiselt Tartu Waldorfgümnaasiumi õpetajad ja lapsevanemad, aga ka külalislektorid mujalt. Aasta 
jooksul toimus 17 loengut, kus osales 170 inimest, mis teeb keskmiselt 10 inimest loengu kohta. Ühe 
koolipäeva maksumus oli vastavalt osavõtjate rahalistele võimalustele 3 kuni 6 eurot. Alates sügisest 
toimus loengute ajal lastehoid, mis maksis 1 euro ühe pere laste eest. Lektorid pidasid loengud tasuta, 
kogutud raha kasutati loengu kunstilis-praktiliste osade jaoks materjalide soetamiseks. Lisaks loengu 
korraldamiseks vajalike kulude kandmisele õnnestus lapsevanemate kooli annetustega koguda 331 
eurot Majafondi. Lisaks toimus tasuta üks loeng tulevastele ülaastme õpilastele ja vanematele ning viis 
loengut tulevatele esimese klassi lapsevanematele, millega paralleelselt toimusid eelkoolitunnid uutele 
esimese klassi lastele. 
 
Augustis toimusid koolimajas ulatuslikud remonttööd, mille käigus värviti üle kooli söögisaal ning 
eeskoda, büroo, tugiõpperuum ja trepikäigud esimese ning teise korruse vahel. Remonttöödel osalesid 
mitmed vabatahtlikud lapsevanemad ning tänu sellele oli võimalik hoida kulud minimaalsed. 
 
10. detsembril 2011 toimus traditsiooniline euroopa rahvaste teemaline jõululaat. Avatud olid töötoad, 
kohvikud, kaubaletid. Laada kaupmeesteks olid waldorfkooli õpilaste ja vanemate kõrval ka 
väljaõppinud käsitöömeistrid ning mahepõllumehed. Heategevust vahendas taaskasutuspood. Laada 
tulust 640 eurot läks kooli Majafondi, mille ülekanne tehti 2012. aastal. 

2.6. Huvitegevus Tartu Waldorfgümnaasiumis 
Huvitegevust Tartu Waldorfgümnaasiumis korraldab MTÜ Kirepi Mõis. Tegutsevad pilli- (kitarr, 
klaver, viiul) ja muud ringid (koorid, kokandus, käsitöö, malering, puutöö, savitöö ja näitering). 
Osalejad on peamiselt põhikooli klasside õpilased, eriti palju on algklasside õpilasi. Kokku oli 
huviringides käijaid 2011. aasta sügisel ligikaudu 73. 
 
2.7. Seltsi tulud, kulud ja tulem 
Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi sissetulekud 2011. aastal olid 383402 eurot,  suurenedes võrreldes 
2010. aastaga 1211 eurot. 

Kõige kaalukam sissetuleku allikas on seni olnud eraldised riigieelarvest (nn. pearaha), ca 52%       
(217 315 eurot), teisel kohal on olnud lapsevanematelt laekuv õppemaks ca 22% (82 520 eurot) ning 
kolmandal kohal kohalike omavalitsuste toetused ca 17% (67 504 eurot) sh Tartu linnalt (45 249 eurot) 
ja teistelt omavalitsustelt (22 255).  2011. aasta lõpu seisuga oli Seltsile tasumata arveid 15 590 eurot 
millest valdava enamuse moodustasid õppemaksu võlad. Aasta jooksul vähenes õppemaksu 
võlgnevuste kogusumma 4933 euro võrra, samas õnnestus lootusetuid  võlgasid sisse nõuda 2841 eurot.  

Seltsi väljaminekud olid 2011. aastal 361 046 eurot. Kõige suurema osa kooli eelarvest hõlmavad 
kulutused palgafondile. 2011. aasta eelarves oli selleks ettenähtud ligikaudu 74%  (267 485 eurot) kogu 
kulutuste mahust. Teiseks suuremaks kuluartikliks kooli eelarves oli 2011. aastal hoonete ja ruumide 
majanduskulud (kulutused küttele, elektrile, veele, prügiveole, jooksvale remondile, 
puhastusvahenditele ja väikevahenditele), mis moodustas ca 7% (25 625 eurot). 

2011/2012 õppeaastal on koolimaks lapse kohta endiselt 584,43 eurot. 2011. aasta teisel poolel tasuti 
80% laste eest õppemaks täismahus, mis võimaldab teha soodustusi paljulapselistele ja väikese 
sissetulekuga peredele. Järgnevatel aastatel soovib Seltsi juhatus täisõppemaksu säilitada senise 
suurusega ning pikemas perspektiivis leida võimalused selle vähendamiseks.  

2011. aastal kasutas Tartu Vaba Waldorfkooli Selts projektirahasid 2 841 euro ulatuses.  
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2011. aasta Seltsi projektid: 
Nr Projekti nimi Projekti sisu Rahastuse 

allikas  
Toetuse 
summa 

1. Projekt "Tartu 
Waldorfkeskus
e rajamine"  

 

Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi projekti „Tartu 
Waldorfkeskuse rajamine“ eesmärk on Seltsi 
liikmeid ja partnereid kaasates koostada äriplaan 
Waldorfkeskuse rajamiseks, mille abil on võimalik 
koostada arhitektuurivõistluse lähteülesanne ja 
pidada läbirääkimisi fondide ja võimalike 
investoritega. 

Rajatav Waldorfkeskus on terviklik 
multifunktsionaalne keskus, mis pakub haridus-, 
kultuuri- ja sotsiaalteenuseid kogu inimese elukaare 
jooksul (alates lasteaiast, põhikoolist, 
gümnaasiumist, huvikoolist, täiskasvanute 
koolitusest ja kultuurisündmustest kuni 
hoolekandeteenusteni välja).  

Kodanike-
ühenduste 
Sihtkapital 
(KÜSK) 

3149,34 
eurot 
(väljamaks
ed 
toimusid 
2012. 
aastal) 

   KOKKU:  
 

3149,34 

 
Lisaks osales Selts järgmistes projektides: 
1) 2011. a. jaanuarist augustini kestnud Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse 
projektis „Eesti waldorfpedagoogika arendusprojekt", mille käigus osales Tartu Ülikooli 
rahvusvaheliste lektoritega täiendkoolituskursusel "Waldorfpedagoogika I ja II kooliastmes" kümme 
TWG õpetajat ja üks juhatuse liige. Projekti rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu 29 655 euroga, 
Seltsi kaasfinantseering oli 2112 eurot.  
 
2) 2011. a. veebruarist kuni 2012. a. aprillini kestvas Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade 
Ühenduse projektis "Waldorfkool on haridussüsteemi loomulik osa", mille käigus töötati välja 
organisatsiooni kommunikatsioonipõhimõtted, koolitati liikmeskonda suhtlemiseks meediaga, koostati 
waldorfpedagoogikat tutvustavad infomaterjalid ja viidi läbi „Eesti waldorfkoolide vilistlaste uuring“ 
ning projekti lõppsündmusena toimus märtsis 2012 hariduskonverents „Waldorfkool on 
haridussüsteemi loomulik osa“. Projekti rahastas Kodanikuühenduste Sihtkapital 25 483,75 euroga, 
Seltsi kaasfinantseering oli 128 eurot.  
 
2.8. Eesmärgid majandusaastaks 2012 
 

 Õpetajate osalemise toetamine Tartu Ülikooli täiendkoolitusprogrammis „Waldorfpedagoogika 
7.- 9. klassis“; 

 baasharidust omandavate õpetajate koolituskulude toetamine;  
 Waldorfhariduskeskuse rajamise finantseerimiseks vajaliku äriplaani koostamine,  

arhitektuurikonkursi väljakuulutamine 2012. aastal ning ehituseks vajalike Euroopa Liidu 
rahaliste vahendite saamiseks eeltöö tegemine; 

 koostöise suhte hoidmine Tartu linna, HTM-i, teiste waldorfkoolide ja –lasteaedadega Eestis 
ning välismaal ja teiste koostööpartneritega; 

 Tartu Lapsevanemate Kooli loengute jätkamine ja uute koolitussuundade väljaarendamine; 
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 Seltsi tegevustest regulaarne infojagamine koostööpartneritele ja meediakanalitele. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 101 394 46 496 2

Nõuded ja ettemaksed 15 276 19 443 3

Varud 2 021 1 415 6

Kokku käibevara 118 691 67 354  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 7 343 6 439 7

Kokku põhivara 7 343 6 439  

Kokku varad 126 034 73 793  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 52 879 47 638 8

Kokku lühiajalised kohustused 52 879 47 638  

Pikaajalised kohustused    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 261 0  

Kokku pikaajalised kohustused 261 0  

Kokku kohustused 53 140 47 638  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 26 155 7 997  

Aruandeaasta tulem 46 739 18 158  

Kokku netovara 72 894 26 155  

Kokku kohustused ja netovara 126 034 73 793  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2011 2010 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 286 961 251 557  

Tulu ettevõtlusest 120 798 130 653 12

Kokku tulud 407 759 382 210  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -2 142 -23 527 13

Mitmesugused tegevuskulud -88 550 -78 703 14

Tööjõukulud -267 485 -259 683 15

Põhivara kulum ja väärtuse langus -1 874 -2 227 7

Muud kulud -1 000 0  

Kokku kulud -361 051 -364 140  

Põhitegevuse tulem 46 708 18 070  

Finantstulud ja -kulud 31 88  

Aruandeaasta tulem 46 739 18 158  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2011 2010 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 46 708 18 070  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 1 874 2 227 7

Kokku korrigeerimised 1 874 2 227  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 4 167 6 732  

Varude muutus 606 -525  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 4 290 -16 719  

Laekunud intressid 31 88  

Kokku rahavood põhitegevusest 57 676 9 873  

 

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -2 778 -2 879 7

Kokku rahavood investeerimistegevusest -2 778 -2 879  

 

Kokku rahavood 54 898 6 994  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 46 496 39 502 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 54 898 6 994  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 101 394 46 496 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2009 7 997 7 997

Aruandeaasta tulem 18 158 18 158

31.12.2010 26 155 26 155

Aruandeaasta tulem 46 739 46 739

31.12.2011 72 894 72 894
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tartu Vaba Waldorfkooli Selts 2011. 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.

Seoses eurole üleminekuga on informatsioon andmete konverteerimise kohta järgnevalt: 

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.

Tartu Vaba Waldorfkooli Selts kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt

laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi

maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud teenuse kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on

ületatud rohkem kui 720 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud

ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude

viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Valmistoodete puhul on tootmise

üldkulud varudele jagatud ettevõtte normaalsetest tootmismahtudest lähtudes.

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse 

langusest tulenevad allahindlused. 

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 320 eurot ja mille kasulik eluiga on üle 

ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle 

peetakse arvestust bilansiväliselt. 

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

need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide 

kasulikule elueale. 

Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti 

soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise 

alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.  

Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik 

eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määrataks talle sobiv amortisatsiooniperiood. 

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara 

või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. 

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, 

mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse. 

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused 

lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes. 

Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti 

soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui 

asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise 

hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.
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Põhivara arvelevõtmise alampiir    320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Kontoritehnika 4-5 aastat

Mööbel 7-20 aastat

Köögitehnika 5-7 aastat

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga

seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse

proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. 

Ettevõte on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja

kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja

kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus

kajastatakse kasumiaruandes tuluna. 

Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetusena saadud

summa kajastatakse bilansis kohustusena, mis kantakse tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara järelejäänud

kasuliku eluea jooksul.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit,

elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Sularaha kassas 224 91

Arvelduskontod 101 170 46 405

Kokku raha 101 394 46 496
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Nõuded ostjate vastu 15 033 16 115 4

Ostjatelt laekumata arved 17 419 20 522 4

Ebatõenäoliselt laekuvad arved -2 386 -4 407 4

Muud nõuded 0 3 292  

Projektide ettemaksed 0 3 292  
Ettemaksed 0 36  

aruandvale isikule 243 0  
Kokku nõuded ja ettemaksed 15 276 19 443  

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Ostjatelt laekumata arved 17 419 20 522

Ebatõenäoliselt laekuvad arved -2 386 -4 407

Kokku nõuded ostjate vastu 15 033 16 115

 

 2011 2010

Ebatõenäoliselt laekuvad arved   

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses -4 407 0

Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded 2 021 0

Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded 0 -4 407

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks -2 386 -4 407

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 5 754 0 4 456

Sotsiaalmaks 0 12 056 0 10 168

Kohustuslik kogumispension 0 502 0 392

Töötuskindlustusmaksed 0 1 476 0 1 233

Ettemaksukonto jääk   318  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 19 788 318 16 249
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Lisa 6 Varud
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Müügiks ostetud kaubad 2 021 1 415

Kokku varud 2 021 1 415

Lisa 7 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara

 Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed
Muud

masinad ja

seadmed

Ettemaksed

31.12.2009  

Soetusmaksumus 2 999 2 999 12 849 0 0 15 848

Akumuleeritud kulum -2 999 -2 999 -6 501 0 0 -9 500

Jääkmaksumus 0 0 6 348 0 0 6 348

  

Ostud ja parendused 0 0 2 879 0 0 2 879

Amortisatsioonikulu 0 0 -2 227 0 0 -2 227

Allahindlused väärtuse languse

tõttu
0 0 -561 0 0 -561

  

31.12.2010  

Soetusmaksumus 2 999 2 999 12 182 0 0 15 181

Akumuleeritud kulum -2 999 -2 999 -5 743 0 0 -8 742

Jääkmaksumus 0 0 6 439 0 0 6 439

  

Ostud ja parendused   2 778   2 778

Amortisatsioonikulu   -1 874   -1 874

  

31.12.2011  

Jääkmaksumus 0 0 7 343   7 343
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Võlad tarnijatele 3 203 3 546 9

Võlad töövõtjatele 23 090 23 849 10

Maksuvõlad 19 788 16 249 5

Muud võlad 2 285 3 639  

Saadud ettemaksed 4 513 355  

Kokku võlad ja ettemaksed 52 879 47 638  

Lisa 9 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Võlad tarnijatele, tähtaeg pole saabunud 3 203 3 546

Kokku võlad tarnijatele 3 203 3 546

Lisa 10 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Töötasude kohustus 13 287 11 646

Puhkusetasude kohustus 9 607 12 203

Võlg aruandvale isikule 196 0

Kokku võlad töövõtjatele 23 090 23 849

Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Netomeetod



21

Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. 2011. a. majandusaasta aruanne

 2011 2010

Saadud Tagastatud Saadud Tagastatud

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Haridustoetus 284 819 0 228 030 0

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
284 819  228 030 0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Projektitoetused 2 142 0 23 527 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2 142  23 527 0

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
286 961  251 557 0

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2011 2010

Õppemaksud 82 520 94 412

Koolitoit 32 055 30 750

Õppevahendite müük ja muu maj. tegevus 6 223 5 491

Kokku tulu ettevõtlusest 120 798 130 653

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2011 2010

Koolituskulud 0 978

Tööjõukulud 0 2 503

Amortisatsioonikulu 941 408

Muud 1 201 19 638

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
2 142 23 527
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Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2011 2010

Üür ja rent 0 541

Energia 16 325 17 634

Elektrienergia 3 708 3 428

Soojusenergia 12 448 13 950

Kütus 169 256

Mitmesugused bürookulud 4 110 8 598

Lähetuskulud 1 242 863

Koolituskulud 6 662 3 550

Õpilaste toitlustuskulud 19 037 18 612

Koolitarbed ja vahendid 12 854 11 358

Muud 28 320 17 547

Kokku mitmesugused tegevuskulud 88 550 78 703

Lisa 15 Tööjõukulud
(eurodes)

 2011 2010

Palgakulu 198 466 192 505

Sotsiaalmaksud 66 210 64 449

Töötuskindlustusmaks 2 809 2 729

Kokku tööjõukulud 267 485 259 683

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 21 20

Lisa 16 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2011 31.12.2010

Füüsilisest isikust liikmete arv 75 75

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2011 31.12.2010

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Asutajad ja liikmed 5 564 509 5 872 1 046

 2011 2010

Ostud Müügid Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 0 25 742 0 28 194

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud
8 517 0 15 616 0
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Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2011 2010

Arvestatud tasu 20 282 13 561

Lootusetuks on kantud oma töötaja  Arvi Ilona õppemaks summas 303,73€.

Nõukogu liige Tammekand Katri on esitanud koolile arveid projektijuhtimise eest summas 8513,20€



Aruande digitaalallkirjad
Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. (registrikood: 80078364) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KADRI KONT Juhatuse liige 04.06.2012

TRIIN NOOSKA Juhatuse liige 04.06.2012

ÜLLE PECHTER Juhatuse liige 04.06.2012

KAIE KONSAP Juhatuse liige 04.06.2012

AET VALGEPEA Juhatuse liige 04.06.2012

ANU-ELL KRUUSMANN Juhatuse liige 04.06.2012

KATRI TAMMEKAND Juhatuse liige 04.06.2012



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Tartu Vaba Waldorfkooli Selts üldkoosolekule

Oleme auditeerinud Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, 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, mis on toodud

lehekülgedel 12 kuni 22, on kaasatud käesolevale aruandele.

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 Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. finantsseisundit

seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ulvi Sloog

Vandeaudiitori number 158

FinantsKindlus OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 164

Tartu, Väike-Turu 5

05.06.2012



Audiitorite digitaalallkirjad
Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. (registrikood: 80078364) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on

digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ULVI SLOOG Vandeaudiitor 05.06.2012



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Gümnaasiumide tegevus 85313 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 53434441

E-posti aadress juhatus@waldorfkool.info


