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Tegevusaruanne

 PÄRNU VABAKOOLI SELTS MTÜ

Pärnu Vabakooli Seltsi (PVS) põhitegevus on vastavalt seltsi põhikirjale
haridusalase elu edendamine. PVS haldab Pärnu Vabakooli, Pärnu Noorte
Vabaajakeskuseja Pärnu Loovuskeskuse tegevust. Pärnu Vabakooli Selts alustas
tegevust 1996. aastal.

2016.aasta kujunes MTÜ Pärnu Vabakooli Seltsile eesmärgi päraseks ja edukaks,
aastaaruande tulem on 36867 EUR ja bilansimaht 2016.aasta lõpul 174056 EUR.
Likviidsussuhtarv:                                   2016            2015

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja        1,48            1,25

Kasutaud valem:

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised
kohustused
 

Eesmärgid.
2017. aastaks planeeritakse jätkuvat õpilaste arvu suurenemist. Sisulise poole
pealt jätkatakse Vabakooli valitud suundade – loovus, loodus, inglise keel –
arendamist. Jätkatakse traditsiooniliste ürituste korraldamist, mis toetavad
õppetööd ning eelarvet.
 

Juhatuse eesmärgiks on pakkuda kvaliteetse koolitusteenuse võimalust ning
säilitada Vabakooli jätkusuutlikkus.

2017 ei ole olulisi investeeringuid planeeritud.

PÄRNU VABAKOOL 

 

Pärnu Vabakool avas uksed 1997. aastal. Pärnu Vabakool on 9-klassiline 
üldhariduskool, mis töötab Eesti riikliku õppekava järgi. 
Vabakooli missioon: Pärnu Vabakool loob inimestele võimalused mitmekülgseks 
võimetekohaseks arenguks ning elukestvaks õppeks professionaalsete juhendajate 
abil iga inimest väärtustavas turvalises ja koostööle suunatud koolikeskkonnas. 
Vabakooli visioon: Pärnu Vabakool on humaansel pedagoogikal põhinev 
üldhariduskool, milles õppijad - õpilased, õpetajad ja lapsevanemad - on 
ennastjuhtivad ja rõõmsameelsed inimesed. Vabakool väärtustab tervislikku ja 
keskkonda säästvat eluviisi. Vabakoolis õppijad tunnetavad iseennast ja oma osa 
ning kohta universumis. 
Vabakooli põhieesmärk: Kvaliteetse riikliku põhihariduse omandanud ja
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väärtuskasvatuse kaudu kujunenud vastutusvõimeline, terve eluhoiakuga ja
eetiliste väärtushinnangutega õnnelik inimene, kes 
• väärtustab iseennast ja osaleb aktiivselt erinevates inimkooslustes; 
• on omandanud põhihariduse; 
• toetab oma teadmiste, oskuste ja tegudega klassi, kooli, linna, Eesti ühiskonna,
kultuuri ja looduskeskkonna jätkusuutlikku arengut. 
Väikesed klassid annavad õpetajatele võimaluse individuaalseks tööks lastega ning
perekeskseks lähenemiseks. Suurt rõhku pannakse koostööle lapsevanematega ja
kogukondlikele tegevustele. Pärnu Vabakooli põhiväärtus on iga inimese terviklik
areng. 
Vabakooli õppesuunad LOODUS – LOOVUS – KEELEÕPE toetavad õppijat
mitmekülgselt väljast sissepoole, kasvatades inimese sisemist väärtust. 
Pärnu Vabakooli Seltsi juhatus koosneb lapsevanematest ja kooli toetajatest. 
2015/2016 õppeaastal õppis Pärnu Vabakooli 1.-9. klassis kokku keskmiselt 132
õpilast. 2016. aasta sügisel alustas õpinguid 143 õpilast.   PÄRNU
LOOVUSKESKUS   Loovuskeskus pakub Pärnu maakonna ning linna
õpilastele võimalust osaleda erinevates huviringides. Põhitegevus toimub
kooliaasta jooksul, st sptembrist maini, mil õpilased osalevad aktiivselt
huviringides. Kui 2016 a I poolel olid enamus ringe mõeldud ainult Vabakooli
õpilastele, siis alates sügisest võeti suund reklaamida huviringe ka linna-
ning maakonna lastele. Selleks osaleti ka Huvitegevuste messil
Kaubamajakas. 
2016 a jaanuarist maini toimusid Loovuskeskuse all järgmised tasulised
huviringid: 
laulu- ja muusikastuudiod, kus osales keskmiselt 18 last, kunstiring 19
lapsega, puutöö 4 lapsega, malering 10 lapsega, arvuti 11 lapsega. Aasta
alguses kirjutati KÜSK-i kohaliku omalgatuse programmi projekt sooviga
soetada keraamikaahi ning alustada keraamikaringidega. Projekt sai
rahastuse ning alates sügisest avati uus keraamika huviring nii lastele kui
täiskasvanutele. 
Lisaks jätkusid ka ülaltoodud huviringid, va puutöö. 2016 a II pooles oli
tasulistes ringdes õpilasi järgmiselt: laulu- ja muusikastuudiod 20 lapsega,
malering 11 lapsega, arvuti 4 lapsega, kunst 10 lapsega ning keraamika 9
lapse ning 5 täiskasvanuga. 2017. aastal on plaanis jätkata juba
olevasolevate huviringidega, reklaamida ennast rohkem linna- ja maakonna
lastele ning võimalusel avada sügisel ka uus huviring.  

PÄRNU NOORTE VABAAJAKESKUS

Pärnu Noorte Vabaajakeskus on Pärnu linna noortekeskus, mida haldab MTÜ 
Pärnu Vabakooli Selts. 

Missioon kuni 2016 a. lõpuni: Pärnu Noorte Vabaajakeskus annab võimalusi
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arendada noorte omaalgatuslikku oskust positiivses ja terve ellusuhtumisega
keskkonnas. 

Visioon: Läbi Pärnu Noorte Vabaajakeskuses pakutavate võimaluste tõuseb
märgatavalt Pärnu linna noorte soov ja oskus midagi ise ära teha, seda nii kohalikul
kui ka riiklikul tasandil. Tõuseb teadlikkus sotsiaalsetest probleemidest ning
oskus neid lahendada. 

 

Vabatahtlikud: vabatahtlike hulk 2016 aastal kokku oli 3 noort ja 1
täiskasvanu, kellest 3 osalesid noorsootöö korralduses vabaajakeskuses ja 1
pakkus oma abi infotehnoloogilistes probleemides. Varasemalt juriidilist
nõustamist pakkunud vabatahtlik 2016 aastal keskuse töös ei osalenud.
Ühtegi välisvabatahtliku sellel aastal ei olnud. ÜKT: 2016 aastal täitis
Vabaajakeskuses kokku oma ÜKT tunde kokku 6 noormeest. Ühtegi
alaealiste komisjoni noort noortekeskuses ÜKT tunde ei teinud. Praktikandid:
2016 aastal pakkus noortekeskus praktikavõimalust kolmele praktikandile.
2016.a. keskus avatud: E-R 14.00 – 21.00, L 12.00 – 21.00 ja P 14.00 – 21.00.
Alates juulist kuni augusti lõpuni oli noortekeskuse nädalavahetuseti
suletud.
Külastatavus: Vabaajakeskuse külastajateks olid peamiselt Pärnu linna
noored, kuid aega-ajalt külastavad noortekeskust ka maakonna noored -
Saugast, Paikuselt, Tahkurannast, Audrust, Tõstamaalt ja Vändrast.
Kasutajaid oli nii eesti rahvusest, kui ka slaavi rahvustest. Slaavi rahvusest
noored võtsid peamiselt osa suvel toimuvast linnalaagrist, kuid nii mõnigi
neist külastas ka hiljem noortekeskust. Külastajad saab jagada tarbimuse
järgi gruppidesse: Vaba aega veetvate noorte ja üritusi külastavate noorte
hulk: 2016.aastal oli külastajate hulk järgmine:  

 Kohtu- Vanus    Pole  Unikaal-

Kuu misi .0-6 .7-11 .12-16 .17-19 .20-26 .27 teada Kokku seid

Jaanuar* 1 0 0 0 0 0 0 860 860 0

Veebruar* 1 0 0 0 0 0 0 730 730 0

Märts* 2 1 8 10 4 5 1 1147 1176 29

Aprill 33 5 275 427 149 125 82 3 1066 233

Mai 49 3 179 375 132 248 345 3 1285 159

Juuni 24 7 107 182 70 71 125 0 562 112

Juuli 19 2 19 117 117 35 11 0 301 57

August 29 3 65 162 74 22 15 0 341 108

September 40 13 244 324 235 65 118 145 1144 155

Oktoober 44 22 468 517 205 78 53 0 1343 273

November 49 14 388 557 327 83 95 105 1569 237

Detsember 39 5 240 446 191 58 32 44 1016 234
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Kokku: 330 75 1993 3117 1504 790 877 3037 11393 1597

 

*Osalejate arvu ei sisestatud veel logiraamatusse, mis võimaldas automaatselt
nimeliselt registreeruda.
Unikaalseid külastajaid kogu perioodi vältel: 697 (arv ei sisalda anonüümseid 
külastajaid) Nende sooline jaotus: M: 429, N: 268 Ja vanuseline: 0-6: 18, 7-11: 
242, 12-16: 261, 17-19: 92, 20-26: 62, 27+: 22 Külastatavuse kõikumine on 
otseses seoses kooli vaheaegadega, mil külastatavus tõuseb hüppeliselt ja 
pühadega, mil noortekeskus on suletud ja külastatavus seega ka väiksem. Ka 
suvisel perioodil toimusid laagrid registreeritud ja kindla osalejate arvuga 
gruppidele. Bändiproovis osalevaid noori on kokku ca 30. Seda arvu on 
mõjutanud teiste bändiruumide tekkimine Pärnu linna, noortebändide arvu 
üldine vähenemine ja peamise põhjusena ka bändiproovides kasutusel olev 
amortiseerunud tehnika. Lisaks bändidele kasutas 2016 aastal bändiruumi ka 
projekti raames noortele pakutud bändi- ja solistiõpe noored, kellest nii 
mõnedki jätkasid peale projekti lõppu 2016 aasta alguses iseseisvalt 
harjutamist hobi korras. Suur püsikülastajate hulk moodustub jätkuvalt 
spordisaali ja jõusaali kasutajatest. Neid oli 2016 aastalõpu seisuga 283 
(Nende arv ei kajastu logiraamatu tabelis). Külastajad moodustusid saali 
kasutavad õpilased Pärnu Noorte Vabakoolist 143 noort, läbi ringitegevuste 
140 noort (OK West - 15, Samurai judo - 40, Aitado judo - 40, Jits – 10, ZEN 
karate -35) Neile lisandub jooksvalt spordisaali ja jõusaali kasutavate noorte 
hulk, kes kasutavad saali jooksvalt omaalgatusel või võtavad osa 
vabaajakeskuse sportlikust tegevusest. Ka kasutatakse üha sagedasemalt 
spordisaali noorte sünnipäevade korraldamiseks. 
Koostöö: 2016.a. koostööpartnerid: IS Music Team, Shalom abikeskus, Sool ja 
Valgus kogudus, Pärnumaa Noorte Liit, Pärnu linna Nootekogu, Eesti Avatud 
Noorsootöö Keskus, Päikeseraadio ja TRE-raadio, Pärnu Lahe Merepääste 
Selts, Pärnu Diakooniakeskus (Riia söögituba ja Pärnu toidupank), Pärnu 
vaimse tervise keskus (supervisioon noorsootöötajatele), Politsei-ja 
Piirivalveametiga (piirkonnapolitsei, noorsoopolitsei ja uurijad), Pärnu linna 
Alaealiste komisjoni, Pärnu linna Lastekaitseteenistus (piirkonna lastekaitse) 
ja Pärnu linna üldhariduskoolid. 2016 aasta sügisest pandi alus väga hästi 
toimivale koostöövõrgustikule, mille abil toetatakse riskigruppi kuuluvate 
lastega tegelemisel noorsootöötajaid ja noori väga individuaalselt. Kui 2016 
aasta suvest alustati EELK Pärnu Diakooniakeskuse Riia Söögitoaga 
koostööd seoses vaheaegadel lastele sooja söögikorra pakkumist 
noortekeskuses, siis lisaks sellele alustati detsembris koostööd ka Pärnu
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Toidupangaga, mis varustab noortekeskust toiduainetega, et noored saaksid 
noortekeskuses ise peale koolipäeva endale soovi korral süüa valmistada, 
sest selle järgi oli otsene vajadus. Aasta lõpus esitati Pärnu noorte 
ekstreemsportlaste ammune unistus koostööna vabaajakeskuse ja Rasmus 
Paimre eestvedamisel Pärnu linna kaasavasse eelarvesse ideeprojekt 
Pärnusse siserulapargi loomisest Raba ujulasse. 2016 aastal võitis nimetatud 
projekt rahvahääletuse. 
Tegevused: Tugila: Vabaajakeskus alustas 17.03.2016 koostöös Eesti Avatud 
Noortekeskuste Ühendusega (Eesti ANK) spetsiaalse tugiprogrammi elluviimist 
noortele. Tegevuste eesmärk on noorte, kes ei õpi või ei tööta, tagasitoomine 
kogukonna- ja ühiskonnaellu. Tugila Tegevuskava keskendub noorte 
ülesleidmisele ja motiveerimisele otsiva noorsootöö kaudu ning kohaliku tasandi 
võrgustiku sekkumise kaudu, et suunata nad teadmisi ja oskusi omandama või 
tööturule sisenema. Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist 
rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud 
programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine“ 
alusel. Galerii: Galeriis on eksponeeritud 2016 aasta jooksul nii fototöid, kui ka 
noorte päevategevuse käigus valminud töid. Ka on kasutatud galeriiseina erinevate 
projektide kajastamiseks. 
Sport: Spordisaali kasutas kevad -ja sügishooajal hommikustel aegadel Pärnu 
Vabakool ja õhtused ajad jagunesid rentnike (eranditult noortele suunatud 
treeningud) ja vabakasutajat 
vahel. Nädalavahetused on peamiselt noortekeskuse noorte kasutuses ja vabaks 
kasutuseks ette broneerides ka noortegruppidele ja sünnipäevadeks. 
Muusika: Bändiproove tegevate noorte hulk on aastatega vähenenud tehnika 
amortiseerumise tõttu. Küll aga leitakse noortele võimalus kasutada lisaks 
bändidele ka bändiprooviruume hobi korras laulmiseks ja räppimiseks. 2015 aasta 
sügisest kuni 2016 aasta maini toimus noortele tasuta bändi-ja solistiõpe 
Pärnu LV rahastusel. Bändiproovitehnika uuendamine planeeriti 2017 
aastasse, mis peaks andma noortele paremad võimalused tehnikaga 
tegelemiseks. Salvestusruum: lisaks 2015 aastal soetatud DJ vahenditele 
osteti 2016 aasta ANK projekti raames veel salvestusruumi tehnikat 
võimaldab noortel iseseisvalt salvestada oma muusikat või erinevaid 
heliklippe. Kontsertkorraldus ja vaba aeg: Kontsertide korraldus on bändide 
vähesuse ja artistide kalliduse tõttu vähenenud. Küll aga on suurenenud 
noortepidude hulk, kus muusikat teevad noored DJ-d (nt. Germo Maiste) üle 
eesti ja ka noortekeskuses proove tegevad räpparid (Reno Liiva, Silver 
Orissaar ja Cärolin). Ühtegi A-kategooriaga esinejat 2016 aastal finantsilistel 
põhjustel ei osalenud. Vaba aja sisustamist jätkati kuukava alusel, kus iga 
kuu alguses avaldati kindel kuukava, arvestades noorte huvisid ja soove

http://www.vabaajakeskus.ee/vbid-e744e926-elbnuu5k-POST
http://www.vabaajakeskus.ee/vbid-e744e926-elbnuu5k-POST
http://www.vabaajakeskus.ee/vbid-e744e926-elbnuu5k-POST
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(tüdrukute päev, poiste päev, turniirid, võistlused, käsitöö, kuldvillak,
viktoriinid). Noored said jätkuvalt mängida piljardit, lauatennist, kasutada
arvuteid, mängida x-boxi, lauamänge jms. Turundus: 2016 aasta peamine
turunduskanal oli Vabaajakeskuse FB leht, mis jõuab kõige kiiremini meie
sihtrühmani ja on kohati jõudnud postitustega ligemale 5000 inimeseni.
Igakuiste päevategevuste edastamine toimub läbi FB lehe ja jõuab nii mõnigi
kord ka koolide FB lehtedele. Lisaks saadetakse info koolide huvijuhtide
meililisti. Kodulehele on ülesse pandud peamiselt statsionaarne info, kuna
kodulehe külastatavus on statistiliselt 12 inimest kuus. 
Projektid: 2016 aastal jätkati peamiselt traditsiooniliste projektidega. 2016
rahastatud ja läbi viidud projektid ja toetuste suurused: 1. „Aktiivsed
koolivaheajad“ - LV Noorsooprojekt 600 € 2. „Solisti- ja bändiõpe eri
rahvusest noortele“ - LV Haridusprojekt 300 € 3. „PNVK Linnalaagrid“ - LV
Noorsooprojekt 700 € 4. „Lastekaitsepäev 2016“ - LV Noorsooprojekt 550 € 5.
„PNVK salvestusruumi loomine“ - ENTK ANK 2016 3000 €a5

 

Kauni Sillat
juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 95 972 58 533 2

Nõuded ja ettemaksed 21 706 29 319 3

Kokku käibevarad 117 678 87 852  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 52 237 24 212 5

Immateriaalsed põhivarad 4 141 5 757 6

Kokku põhivarad 56 378 29 969  

Kokku varad 174 056 117 821  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 2 400 2 400 15

Võlad ja ettemaksed 77 051 67 708 7

Kokku lühiajalised kohustised 79 451 70 108  

Pikaajalised kohustised    

Laenukohustised 4 000 6 400 15

Võlad ja ettemaksed 5 176 6 776  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 14 025 0 8

Kokku pikaajalised kohustised 23 201 13 176  

Kokku kohustised 102 652 83 284  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 34 537 -29 635  

Aruandeaasta tulem 36 867 64 172  

Kokku netovara 71 404 34 537  

Kokku kohustised ja netovara 174 056 117 821  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 73 203 52 546 9

Annetused ja toetused 497 555 492 189 10

Tulu ettevõtlusest 27 002 24 353 11

Muud tulud 8 7  

Kokku tulud 597 768 569 095  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -31 227 -57 783 12

Mitmesugused tegevuskulud -119 553 -96 462 13

Tööjõukulud -397 573 -346 064 14

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -12 030 -4 614 5,6

Muud kulud -518 0  

Kokku kulud -560 901 -504 923  

Põhitegevuse tulem 36 867 64 172  

Aruandeaasta tulem 36 867 64 172  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 36 867 64 172  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 12 030 4 614 5,6

Kokku korrigeerimised 12 030 4 614  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 7 613 -11 620 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 7 743 -29 701 7

Kokku rahavood põhitegevusest 64 253 27 465  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-38 439 -14 399 5

Kokku rahavood investeerimistegevusest -38 439 -14 399  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenude tagasimaksed -2 400 -1 800  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
14 025 0 8

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 11 625 -1 800  

Kokku rahavood 37 439 11 266  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 58 533 47 267  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 37 439 11 266  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 95 972 58 533  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 -29 635 -29 635

Aruandeaasta tulem 64 172 64 172

31.12.2015 34 537 34 537

Aruandeaasta tulem 36 867 36 867

31.12.2016 71 404 71 404
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Pärnu Vabakooli Seltsi  2016. a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea

raamatupidamise tava on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja

antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist 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. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi

kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena. Sihtfinantseerimist kajastatakse brutomeetodil.

Varade sihtfinantseerimist kajastatakse bruto soetusmaksumuse meetodil.

Vigade korrigeerimine

2016. aastal on muudetud esituslaadi tulemiaruandes ja  seetõttu on korrigeeritud eelneval perioodil arvestatud liikmetelt saadud tasude alla

huviringi ja muude üritustega seotud tasud, mis on oma olemuselt pigem ettevõtlustulud summas 6964 EUR.

2015.aasta lõpu saldosid on korrigeeritud eelmise aastaaruandega võrreldes alljärgnevalt: nõuded ja ettemaksed on vähenenud

summas 1317EUR, võlad ja ettemaksed on suurenenud summas 8355EUR ja eelmiste perioodide tulem on vähenenud summas 9671EUR. 

2015.aasta lõpu seisuga oli arvestamata puhkusereservi kohustus, mille teostamise tulemusena on korrigeeritud puhkusekohustuse / võlad

ja ettemaksed ning 2015.a. aastaaruande tulemit summas 16540EUR

Lisarea nimetus 31.12.2015 Muutus 31.12.2015

Võlad ja ettemaksed 57 944 16 540 74 484

Nõuded ja ettemaksed 30 636 -1 317 29 319

Võlad ja ettemaksed 49 589 8 355 57 944

Eelmiste perioodide

tulem
-19 964 -9 671 -29 635

Liikmetelt saadud

tasud
59 510 -6 964 52 546

Tulu ettevõtlusest 17 389 6 964 24 353

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaal-väärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).Nõuete

bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse

kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Ebatõenäoliselt laekuvateks on hinnatud nõuded, mis olid bilansipäeva seisuga

maksetähtaja ületanud 90 päeva ja rohkem ning ei ole laekunud hetke seisuga.

Nõue loetakse lootusetuks, kui puuduvad igasugused võimalused nõude kogumiseks või kui selle tagasinõudmiseks tehtavad

kulutused ületavad hinnanguliselt laekumisest saada-olevat tulu. Nõude lootusetuks arvamisel kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja.
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Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse mittetulundusühingu enda põhitegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 639 eurot. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt

soetamisega seotud kuludest, 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.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. 

Ehitiste all on näidatud mittetulundusühingu üüriruumide renoveerimisega seotud kulud.

Vastavalt RTJ 5 pn.47 (Kui ettevõttel ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata immateriaalse vara kasulikku eluiga, amortiseeritakse see vara kuni

10 aasta jooksul.)on 2016.aastal viidud sisse parandused immateriaalse varade osas eelmiste perioodide kulumi ümberarvestuse kaudu 15

aastalt 10 aastale. Muudatuse mõju suurus 848 Eur on olulisuse printsiibist lähtuvalt ebaoluline, siis seetõttu algsaldosid ei korrigeeritud.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Ehitised 5-10 aastat

Arvutid ja arvutisüsteemid 2-5 aastat

Muud masinad ja seadmed 5-10 aastat

Muu materiaalne põhivara 2-20 aastat

Finantskohustised

Kõik kohustused (võlad tarnijatele, maksuvõlad, võlad töötajatele, viitvõlad ja tulevaste perioodide tulud) võetakse algselt arvele nende

soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub soetusmaksumuse meetodil. 

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimiseprintsiibi alusel. Liikmemaksud loetakse tuluks laekumisel. Intressitulu kajastatakse siis, kui tema

laekumine on tõenäoline

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loeb mittetulundusühing tehtud tehinguid juhatuse liikmete, nende pereliikmete või nendega seotud firmadega

tehtud tehinguid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Sularaha kassas 2 318 5 200

Arvelduskontod pangas 93 654 53 333

Kokku raha 95 972 58 533



15

Pärnu Vabakooli Selts 2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 15 585 15 585  

Ostjatelt laekumata

arved
24 073 24 073  

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-8 488 -8 488  

Muud nõuded 5 903 5 903  

Laenunõuded 5 903 5 903 15

Ettemaksed 218 218  

Muud makstud

ettemaksed
218 218  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
21 706 21 706  

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 23 814 23 814  

Ostjatelt laekumata

arved
23 814 23 814  

Muud nõuded 5 153 5 153  

Laenunõuded 5 153 5 153 15

Ettemaksed 352 352  

Muud makstud

ettemaksed
352 352  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
29 319 29 319  

2016. aastal hinnati nõudeid  ebatõenäoliseks summas 8488 euro ulatuses. Juhtkond jätkab nõuete sissenõudmist.

Antud laenunõuded ei kanna intressi. Aruande koostamise ajaks on laenunõuded tagastatud.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 7 933 6 843

Erisoodustuse tulumaks 80 12

Sotsiaalmaks 17 000 14 690

Kohustuslik kogumispension 1 084 957

Töötuskindlustusmaksed 1 228 1 057

Intress  1

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 27 325 23 560
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Maksuvõla all on arvestatud nii detsembris väljamakstud töötasult arvestatud maksud, mille maksukohustus on 10.jaanuar 2017.a. kui

ka detsembrikuu töötasuga ja töötasu hilisema väljamaksega seotud maksud, mille maksukohustus on 10.veebruar 2017.a.

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad
Arvutid ja

arvutisüsteemid
Muud

masinad ja

seadmed

31.12.2014  

Soetusmaksumus 2 743 2 649 2 649 26 982 32 374

Akumuleeritud kulum -529 -1 361 -1 361 -16 577 -18 467

Jääkmaksumus 2 214 1 288 1 288 10 405 13 907

  

Ostud ja parendused 4 800 1 441 1 441 8 166 14 407

Uute ehitiste ost, uusehitus,

parendused
4 800     4 800

Muud ostud ja parendused  1 441 1 441 8 166 9 607

Amortisatsioonikulu -474 -588 -588 -3 040 -4 102

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 7 543 4 090 4 090 35 149 46 782

Akumuleeritud kulum -1 003 -1 949 -1 949 -19 618 -22 570

Jääkmaksumus 6 540 2 141 2 141 15 531 24 212

  

Ostud ja parendused 18 870 2 278 2 278 17 291 38 439

Uute ehitiste ost, uusehitus,

parendused
18 870     18 870

Muud ostud ja parendused  2 278 2 278 17 291 19 569

Amortisatsioonikulu -3 511 -1 091 -133 -1 224 -5 679 -10 414

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 26 413 3 848 2 278 6 126 42 166 74 705

Akumuleeritud kulum -4 514 -2 798 -133 -2 931 -15 023 -22 468

Jääkmaksumus 21 899 1 050 2 145 3 195 27 143 52 237

2016.aastal kanti põhivarast välja amortiseerunud põhivarasid kokku summas 24924EUR.

Ehitiste all on näidatud üüriruumide renoveerimisega seotud kulud.

2016.aastal soetati seoses tuleohutusega tuletõkkesektsioonid ja korrastati elektrisüsteeme üüriruumides.
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Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Kontsessioonid,

patendid,

litsentsid,

kaubamärgid

31.12.2014  

Soetusmaksumus 7 677 7 677

Akumuleeritud kulum -1 408 -1 408

Jääkmaksumus 6 269 6 269

  

Amortisatsioonikulu -512 -512

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 7 677 7 677

Akumuleeritud kulum -1 920 -1 920

Jääkmaksumus 5 757 5 757

  

Amortisatsioonikulu -1 616 -1 616

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 7 677 7 677

Akumuleeritud kulum -3 536 -3 536

Jääkmaksumus 4 141 4 141

Vastavalt RTJ 5 pn.47 (Kui ettevõttel ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata immateriaalse vara kasulikku eluiga, amortiseeritakse see vara

kuni 10 aasta jooksul.)on 2016.aastal viidud sisse parandused immateriaalse varade osas eelmiste perioodide kulumi ümberarvestuse kaudu

15 aastalt 10 aastale. Muudatuse mõju suurus 848 Eur on olulisuse printsiibist lähtuvalt ebaoluline, siis seetõttu algsaldosid ei korrigeeritud. 
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Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele 7 612 7 612  

Võlad töövõtjatele 41 698 41 698  

Maksuvõlad 27 325 27 325 4

Muud võlad 5 592 416 5 176  

Muud viitvõlad 5 592 416 5 176  

Kokku võlad ja ettemaksed 82 227 77 051 5 176  

 

 31.12.2015 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele 7 797 7 797  

Võlad töövõtjatele 34 550 34 550  

Maksuvõlad 23 560 23 560 4

Muud võlad 8 577 1 801 6 776  

Muud viitvõlad 8 577 1 801 6 776  

Kokku võlad ja ettemaksed 74 484 67 708 6 776  

Pikaajalise laenu lõplik tagasimakse tähtaeg on 31.12.2018.a. Antud laenukohustus ei kanna intresse.

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

HTM haridustoetus 197 328 -197 328  

KOV tegevuskulude toetus 133 588 -133 588  

Pärnu linn Pärnu Noorte

Vabaajakeskuse tegevuskulude

toetus

69 703 -69 703  

Pärnu linn Pärnu Loovuskeskuse

tegevuskulude toetus
10 215 -10 215  

Pärnu linn koolilõuna toetus 3 663 -3 663  

Haridus, kultuuri ja noorsooprojektide

sihtfinantseeringud
66 061 -1 939 -64 122  

Projektide sihtfinantseeringud Eesti

Kultuurkapitalilt
1 625 -1 625  

Sihtotstarbelised korjandused

Vabakoolis
3 847 -3 847  

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
486 030 -1 939 -484 091

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
486 030 -1 939 -484 091

 

 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
 

Sihtfinantseering koolimööbli ostuks 8 000  -8 000

EAS sihtfinantseerimine

tuletõkkesektsioonide

moodustamiseks

14 025  14 025

Kokku sihtfinantseerimine

põhivarade soetamiseks
22 025 -8 000 14 025

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

HTM Haridustoetus 218 234 -218 234  

KOV tegevuskulude toetus 139 374 -139 374  

Pärnu linn Pärnu Noorte

Vabaajakeskuse tegevuskulude

toetus

74 944 -74 944  

Pärnu linn Pärnu Loovuskeskuse

tegevuskulude toetus
12 826 -12 826  

Pärnu linn koolilõuna toetus 3 968 -3 968  

Haridus, kultuuri ja noorsooprojektide

sihtfinantseeringud
32 146 -32 146  

Projektide sihtfinantseeringud Eesti

Kultuurkapitalilt
450 -450  

Erasmus+projekti sihtfinantseering 5 088 -5 088  

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
487 030 -487 030

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
509 055 -495 030 14 025
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Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2016 2015

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 1 260 586

Muud mittesihtotstarbelised tasud 70 773 49 695

Sihtotstarbelised tasud   

Remonditasud 1 170 2 265

Kokku liikmetelt saadud tasud 73 203 52 546

Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 487 030 484 091 8

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks 8 000 0 8

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 2 525 8 098  

Kokku annetused ja toetused 497 555 492 189  

sh eraldis riigieelarvest 218 234 197 628  

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 231 112 217 169  

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2016 2015

Ruumide renditulud 18 248 17 344

Huviringid 8 014 6 335

Muud ettevõtlustulud 740 674

Kokku tulu ettevõtlusest 27 002 24 353

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2016 2015

Transpordikulud 371 15 927

Koolituskulud 300 2 370

Toitlustuskulu 27 507 29 048

Majutusteenus 1 050 2 046

Muud 1 999 8 392

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
31 227 57 783
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Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Energia 33 002 28 950

Elektrienergia 7 531 6 937

Soojusenergia 25 471 22 013

Veevarustusteenused 2 032 2 066

Mitmesugused bürookulud 6 867 7 487

Lähetuskulud 530 2 552

Koolituskulud 1 349 2 615

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 8 488 0

Õppetegevusekulud 26 594 21 092

Noortekeskuse tegevus- ja projektikulud 11 076 6 140

Mitmesugused majapidamis- ja korrashoiukulud 8 116 5 907

Hoonete remont ja hooldus 5 254 3 851

Esindus- ja vastuvõtukulud 1 313 2 845

Juriidilised kulud ja riigilõivud 2 028 14

Loovuskeskuse administreerimiskulud 2 406 772

Infotehnoloogiakulud 3 904 4 609

Inventari kulud 2 775 2 791

Valvekulud 1 100 1 409

Ühisürituste kulud 1 465 2 201

Muud kulud 1 254 1 161

Kokku mitmesugused tegevuskulud 119 553 96 462

Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu -297 415 -260 516

Sotsiaalmaksud -100 158 -85 548

Kokku tööjõukulud -397 573 -346 064

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 25 23

Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 114 107

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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 31.12.2016 31.12.2015

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

5 903 6 400 5 153 8 800

2016 Ostud Antud laenud Saadud laenude

tagasimaksed

Tegev- ja kõrgem

juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust

omanikud ning nende

valitseva või olulise

mõju all olevad

ettevõtjad

8 723 750 2 400

 

2015 Antud laenud Saadud laenude tagasimaksed

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

5 153 1 800

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 29 687 22 461

Juhatuse liikmetele ei ole juhatuse liikme töö eest tasusid ega hüvitisi makstud.

2016.aastal ostude summas 8723 kajastub juhatuse liikmega seotud ettevõttelt soetatud põhivara ost.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Pärnu Vabakooli Selts üldkoosolekule

Märkusega arvamus

Oleme auditeerinud Pärnu Vabakooli Selts (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016 ning tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja netovara muutuste

aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates, välja arvatud meie aruande osas „Märkusega arvamuse alus” kirjeldatud asjaolu võimalikud mõjud, kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt

Pärnu Vabakooli Selts finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Märkusega arvamuse alus

Seltsi eelmiste aastate raamatupidamise aastaaruanded on auditeerimata kuna puudus vastav seadusandlik kohustus. Meie poolt läbi viidud auditi protseduurid ei andnud meile piisavat

tõendusmaterjali, et veenduda kas võib eksisteerida tingimuslikke asjaolusid ja siduvaid kohustusi, sh. eelmistel perioodidel saadud sihtotstarbeliste toetustega kaasnevaid võimalikke kohustusi, mida ei

ole aruandes kajastatud.

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused

seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud

eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie märkusega arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise aastaaruandest

või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma.Meil ei ole sellega seoses muud aru anda, välja arvatud

alljärgnev:

Nagu kirjeldatud eespool osas „Märkusega arvamuse alus” toodud märkuses võib eksisteerida korrigeerimise vajadus, mis võib mõjutada ka tegevusaruandes toodud finantsnäitajaid ja suhtarve.

Seetõttu ei ole me suutelised tegema järeldust, kas muu informatsioon on selle asjaoluga seoses oluliselt väärkajastatud või mitte.

Muu asjaolu

Juhime tähelepanu, et Seltsi eelmise perioodi võrreldavad finantsaruanded on auditeerimata kuna puudus vastav seadusandlik kohustus.

Juhtkonna kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et

võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud

asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik

alternatiiv.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori

aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise

standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad

üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele riskidele ning

hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise

puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;

- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte sisekontrolli

tulemuslikkuse kohta

- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;

- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust

sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme

kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie

järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt

tegutsevana;

- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja

sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes sisekontrolli

märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
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