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Tegevusaruanne
MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa on Tallinna Vaba Waldorfkooli ja Tuulemaa Vabade Kunstide Kooli pidaja. Selts üürib Tallinna
Haridusametilt koolimaja Põhja-Tallinnas, Pelgurannas, aadressil Tuulemaa 12.
MTÜ-l Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa oli 31.08.2017 seisuga 75 liiget. Seltsi kõrgeim juhtorgan on seltsi liikmete üldkoosolek. 2016/2017.
õppeaastal kogunes üldkoosolek kahel korral.
Seltsi igapäevast tööd juhib seltsi üldkoosoleku poolt valitud juhatus. Juhatus koosneb seisuga 31.08.16 viiest liikmest, kellest neli on praegused
Tallinna Vaba Waldorfkooli lapsevanemad ja üks endine lapsevanem. Juhatuse liikmetele töötasu ega muid hüvitisi ei ole makstud. Samuti ei ole
ette nähtud hüvitist juhatuse liikme tagasikutsumise korral. Praeguse juhatuse volitused lõpevad 13.01.2018.
2016/2017. majandusaastal tegutses koolis 12 klassi. Seisuga 10.11.2016 oli koolis 191 õpilast, mida oli 20 võrra rohkem kui eelmisel
õppeaastal. 9. klassi lõpetas 2017. aastal 13 õpilast, 12. klassi lõpetas 14 õpilast. Kooli juures tegutseva eelkooli lõpetas 18 õpilast. Kool pakub
ka võimalust osa võtta huvialaringide tööst. Huvitegevust korraldatakse Tuulemaa Vabade Kunstide Koolis, kus 2016/2017. õppeaastal toimus
töö seitsmes ringis, milles osales kokku 108 õpilast.
2016/2017. majandusaastal jätkas selts koolihoone seisukorra parandamist. Kokku tegi selts koolihoonesse investeeringuid 36 475,77 euro
ulatuses. Peamised investeeringuid tehti tulenevalt vajadusest viia hoone kooskõlla tuleohutusnõuetega. Investeeriti ka kolme klassiruumi
põranda põhjalikku remonti, alustati keemia- ja füüsikaklassi väljaehitamist.
2016/2017. majandusaastal kinnitas seltsi üldkoosolek kooli ja seltsi arengukava järgmiseks neljaks aastaks ehk kuni aastani 2020. Arengukava
järgi on seltsil ja koolil neli peamist arengusuunda: kogukonna arendamine (aktiivse liikmeskonna kasvatamine, hästi toimiva
kommunikatsiooni tagamine, koostöö arendamine ja seltsi kui organisatsiooni arendamine); waldorfõppe arendamine (õpetajate kolleegiumi
kui kooli pedagoogilise töö keskuse arendamine, õpetajate vajaliku kvalifikatsiooni tagamine, waldorfpedagoogilise täiendõppe pakkumine,
õppekava uuendamine, waldorfgümnaasiumi arendamine); lapse arengu toetamine (lastevanemate teadlikkuse tõstmine, vajalike
tugisüsteemide arendamine, huvikooli arendmaine, eelkooli ja pikapäevarühma arendamine, koolikeskkonna arendamine); füüsilise
õpikeskkonna arendamine (koolihoone arendamine, õpikodade loomine, koostöö mahetaludega, koolitoidu parendamine, õppevahendite
parendamine).
Olulisteks teemadeks olid 2016/2017. majandusaastal koolihoone teema – kuidas jätkata pärast rendilepingu lõppemist linnaga. Rendileping
lõppeb 2020. aastal. Alustati waldorfgümnaasiumi arengukava arutelusid, koos käis toitlustusrühm, et parandada koolitoidu kvaliteeti. Jätkusid
Lastevanemate Kooli kursused. Regulaarset ilmumist alustasid kooli elektroonsed infokirjad. Õppeaasta alguses tähistati suuremalt kooli 15.
tegevusaastat.
Aruandeperioodil oli MTÜ HKS Tuulemaa tööjõukulud kokku 557 136 eurot ning töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 33.
Kooli toimimiseks saadi rahalisi vahendeid riigieelarvest (k.a läbi kohalike omavalitsuste), lapsevanematelt õppemaksuna ja annetustena. Seltsi
majandusaasta tulem oli 22 932 eurot.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.08.2017

31.08.2016

Lisa nr

204 685

146 195

2

33 201

37 577

3

1 975

0

239 861

183 772

172 430

147 629

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Kokku käibevarad
Põhivarad
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalsed põhivarad

8 104

2 561

180 534

150 190

420 395

333 962

Võlad ja ettemaksed

204 400

140 899

Kokku lühiajalised kohustised

204 400

140 899

204 400

140 899

697

697

192 366

128 976

22 932

63 390

215 995

193 063

420 395

333 962

Kokku põhivarad
Kokku varad

5

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

6

Netovara
Reservid
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

01.09.2016 31.08.2017

01.09.2015 31.08.2016

Liikmetelt saadud tasud

289 996

243 656

Annetused ja toetused

447 693

448 354

30 212

26 296

0

4 306

767 901

722 612

Mitmesugused tegevuskulud

-173 865

-170 260

Tööjõukulud

-557 136

-459 676

-14 718

-23 245

0

-2 160

-745 719

-655 341

22 182

67 271

750

0

0

-3 881

22 932

63 390

Lisa nr

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressitulud
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

01.09.2016 31.08.2017

01.09.2015 31.08.2016

22 182

67 271

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

14 718

23 245

Kokku korrigeerimised

14 718

23 245

4 375

-21 168

-1 975

0

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Varude muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

63 500

108 960

102 800

178 308

-8 584

-1 348

-36 476

-81 795

750

0

-44 310

-83 143

Saadud laenude tagasimaksed

0

-15 000

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest

0

-3 881

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0

-18 881

58 490

76 284

146 195

69 911

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel
Laekunud intressid
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

58 490

76 284

204 685

146 195
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Reservid
31.08.2015

Akumuleeritud tulem
697

Aruandeaasta tulem
31.08.2016

697

Aruandeaasta tulem
31.08.2017

697

128 976

129 673

63 390

63 390

192 366

193 063

22 932

22 932

215 298

215 995
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ HKS Tuulemaa 2016/2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.
Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise
Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud
alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks on
võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused.
Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud
või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.
Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvaradest tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale
osapoolele üle varadest tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaradega seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustused eemaldatakse
bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeva meetodil.

Raha ja raha ekvivalendid
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke
(v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis
lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid .
Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) ning välisvaluutas
fikseeritud mittemonetaarsed varad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil (õiglase väärtuse meetodil kajastatavad
kinnisvarainvesteeringud; bioloogilised varad; lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse
omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglane väärtus on usaldusväärselt hinnatav), hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse
ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse
kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded õppemaksude osas
Nõuetena õppemaksude osas kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).
Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti
tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et
nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.
Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kinnisvarainvesteeringud
on kajastatud kinnisvaraobjekte maa ja hoone, mida ettevõte hoiab omanikuna renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida
ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka
8
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soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei
oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses, millest on maha
arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile
eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul kui kinnisvarainvesteeringu objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel
on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka
vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. Ettevõtte kinnisvarainvesteeringutele rakendatav amortisatsiooni-määrade
vahemik on 2-10% aastas.
Hilisemad kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on tõenäoline, et ettevõte saab seoses kulutustega
tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud hilisemad kulutused (näiteks
remont, hooldus) on kajastatud aruandeperioodi kuludes. Juhul, kui kinnisvarainvesteeringu objektil vahetatakse välja mõni komponent,
lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele ning asendatava komponendi jääkmaksumus kantakse bilansist maha.]

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega
alates 320 eurot
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad
maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset
põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.
Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga
seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid
kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt
selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse
ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse
vara amortiseerimine.
Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse
need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi
amortisatsiooninormid.
Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:
• Ehitised ja rajatised 2-8%
• Tootmisseadmed 10-20%
• Muud masinad ja seadmed 15-30%
• Muu inventar ja IT seadmed 20-40%
Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.
Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse
kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiootel
põhivaraks”. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.
Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema
bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

320

Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised
võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning
negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi
9
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finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel
perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole
tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg
on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande
kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval
tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Annetused ja toetused
MTÜ on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist.Saadud summasi kajastatakse tuluna kui
selts aksepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja
selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.

Tulud
Tulu õppemaksudest kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu
teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes
valmidusastme meetodist

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Pank
Kassa
Kokku raha

31.08.2017

31.08.2016

204 604

146 162

81

33

204 685

146 195
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.08.2017
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
21 016

21 016

Ostjatelt laekumata
arved

24 896

24 896

Ebatõenäoliselt
laekuvad nõuded

-3 880

-3 880

12 185

12 185

12 185

12 185

33 201

33 201

Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.08.2016
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
26 396

26 396

Ostjatelt laekumata
arved

30 277

30 277

Ebatõenäoliselt
laekuvad nõuded

-3 881

-3 881

11 181

11 181

11 181

11 181

37 577

37 577

Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Üksikisiku tulumaks
Sotsiaalmaks
Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

31.08.2017

31.08.2016

Maksuvõlg

Maksuvõlg

9 741

7 577

19 469

15 393

985

762

1 391

1 107

31 586

24 839
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Masinad ja
seadmed

Muud
materiaalsed
põhivarad

31.08.2015
Soetusmaksumus

18 955

18 955

-15 985

-15 985

Jääkmaksumus

2 970

2 970

Ostud ja parendused

1 348

1 348

Muud ostud ja parendused

1 348

1 348

-1 757

-1 757

20 303

20 303

-17 742

-17 742

2 561

2 561

Akumuleeritud kulum

Amortisatsioonikulu

31.08.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused

2 030

2 030

6 556

8 586

Muud ostud ja parendused

2 030

2 030

6 556

8 586

-372

-372

-2 671

-3 043

2 030

2 030

26 859

28 889

-372

-372

-20 413

-20 785

1 658

1 658

6 446

8 104

Amortisatsioonikulu

31.08.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.08.2017

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

3 186

3 186

Võlad töövõtjatele

24 281

24 281

Maksuvõlad

31 586

31 586

145 347

145 347

Tulevaste perioodide tulud

145 347

145 347

Kokku võlad ja ettemaksed

204 400

204 400

Saadud ettemaksed

31.08.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

2 081

2 081

Võlad töövõtjatele

20 333

20 333

Maksuvõlad

24 839

24 839

Saadud ettemaksed

93 646

93 646

Tulevaste perioodide tulud

93 471

93 471

Muud saadud ettemaksed

175

175

140 899

140 899

Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.08.2017

31.08.2016

Palgavõlgnevus

20 333

Kokku võlad töövõtjatele

20 333

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

01.09.2016 31.08.2017

01.09.2015 31.08.2016

Palgakulu

417 663

344 690

Sotsiaalmaksud

139 472

114 987

Kokku tööjõukulud

557 135

459 677

33

32

31.08.2017

31.08.2016

75

71

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.11.2017
MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa (registrikood: 80000675) 01.09.2016 - 31.08.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MARGE VARMA

Juhatuse liige

09.01.2018

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Põhikoolide tegevus

85312

Jah

Gümnaasiumide tegevus

85313

Ei

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6016504

Mobiiltelefon

+372 5269117

E-posti aadress

tallinn@waldorf.ee

E-posti aadress

selts@waldorf.ee

