Tallinna Ehituskooli 2011. a majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA ARUANNE
01.01.2011- 31.12.2011

Aruandekohustuslase nimetus:

TALLINNA EHITUSKOOL

Aadress:

Pärnu mnt.162 Tallinn 11317

Telefon:

+372 65 19 040

Faks:

+372 65 58 076

E-post:

info@ehituskool.ee

Interneti kodulehekülg:

www.ehituskool.ee

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.
Dokument koosneb leheküljest.

.

Raivo Niidas ...................................................

1

Tallinna Ehituskooli 2011. a majandusaasta aruanne

Sisukord
TEGEVUSARUANNE
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Bilanss
Tulemiaruanne
Rahavoogude aruanne
Netovara muutuste aruanne
Riigivara täitmise aruanne
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel
kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused
Lisa 2 Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega
Lisa 3 Maksud, lõivud, trahvid
Lisa 4 Muud nõuded ja kohustused
Lisa 5 Materiaalne põhivara
Lisa 6 Saadud toetused
Lisa 7 Kaupade ja teenuste müük
Lisa 8 Tööjõukulud
Lisa 9 Majandamiskulud
Lisa 10 Muud tegevuskulud
Lisa 11 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Lisa 12 Siirded
Lisa 13 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
Lisa 14 Rendid
ALLKIRJAD 2011.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

lk. 3
lk. 14
lk. 14
lk. 15
lk. 16
lk. 16
lk. 17
lk. 18
lk. 21
lk. 22
lk. 22
lk. 23
lk. 23
lk. 24
lk. 24
lk. 24
lk. 25
lk. 25
lk. 25
lk. 25
lk. 26
lk. 27

Raivo Niidas ...................................................

2

Tallinna Ehituskooli 2011. a majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Tallinna Ehituskool on kujunenud ainukeseks arvestatavaks ehitus- ja puidutöötlemise erialasid
õpetavaks kutseõppeasutuseks Tallinnas ja Harjumaal. Nimetatud piirkonnast on õppimas
kolmveerand kooli õpilastest, samas on esindatud õpilased kõikidest maakondadest. Õpe toimub
nii eesti kui vene keeles. Koolis õppis 2011. aastal keskmiselt 674 õpilast (HTM koostatud
monitooringu põhjal).
Täiskasvanute koolituses osales 2011. aastal kursustel kokku 269 õppijat. Nendest 148 õppis
kursustel programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ raames. Lisaks
pikaajalistele kursustele on koolis koostöös firmadega regulaarselt korraldatud ka lühikoolitusi ja
teabepäevi, millel osales kokku 520 inimest.
Õppetöö koolis toimub kutseala riiklikele õppekavadele ja kutsestandarditele vastavate eri
tasemete õppekavade järgi 6 õppekavarühmas:
1) Ehitus-ja tsiviilrajatised: kivi-ja betoonkonstruktsioonide ehitus, ehitusviimistlus,
ehituspuusepp, puit-ja kiviehitiste restauraator
2) Energeetika ja elektrotehnika: elektrik
3) Materjalitöötlus: mööblirestauraator, puidupingitööline, tisler
4) Mehaanika ja metallitöö: keevitaja (osaoskustega MIG/MAG)
5) Aiandus: aiandus (abiaednik)
6) Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine: rõivaõmblemine
(kergrõivaste õmblemine), rõivaõmblemine (spordirõivaste õmblemine), rõivaõmblemine
(ülerõivaste õmblemine)

Koolitusprotsessi on kaasatud mainekaid ehitusmaterjale tootvaid ja turustavaid firmasid, kelle abil
on võimalik korraldada praktilist väljaõpet kaasaegsete materjalidega ning varustada
kutseõpetajaid asjakohase oskusteabega. Koostöö on Mira Ehitusmaterjalide OÜ, Henkel Balti
OÜ, Saint-Cobain Ehitustooted AS jpt. Valdkonniti olid lepingulised suhted 2011. aastal
praktikakohtadega (ettevõtetega) järgmiselt: ehitus-ja tsiviilrajatised 86 (näit. 3Müürseppa OÜ,
Fassaadikeskus OÜ, Natural Ehitus OÜ, Säästvad Ehituslahendused OÜ), energeetika ja
elektrotehnika 28 ettevõtet (näit.Tera AS, Aia AS), materjalitöötlus 55 (näit. K-Kate
Katusekattetööd OÜ, Ekamant Eesti OÜ, Tikkurila Koolituskeskus).

Olulisemad tegevused ja tulemused 2011. aastal
Kooli tegevused ja oodatavad tulemused on planeeritud kooli arengukavas 2009-2013 ja
2010/2011 ning 2011/2012 õppeaastate tööplaanides.
Olulisemad tegevused ja tulemused:
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1) Riikliku koolitustellimuse täitmine Riiklik tellimus kõigis 6 õppekavarühmas valdkonnas
kokku 2011. aastaks oli 798 (759 2010. a.) õpilast. Keskmine koolituskoha täituvus oli 674
(685 2010. a.) ehk 85%. Koolitustellimuse alatäituvus tuleneb eelkõige ehitusvaldkonna
erialade alatäituvusest ja on seletatav enamjaolt suurte tagasilöökidega ehitussektoris aastatel
2008-2010. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud ka suhteline koolitustellimuse täitmine,
kuigi absoluutnumbrites oli täituvus peaaegu sama, mis on seletatav koolitustellimuse mahtude
suurenemisega.
2) Lõpetajate tööhõive. Kooli lõpetas 2011. aastal 224 õpilast (sh 36 kinnipeetavat). Lõpetajate
tööhõive küsitlus viidi läbi 2011. aasta novembris ja kokkuvõte on esitatud Haridus- ja
Teadusministeeriumile.
Kooli lõpetajatest 41%, töötab erialal, mitteerialal 21,3%. Kokku on tööga hõivatud 62,2%.
Aktiivselt hõivatud oli 25% lõpetajatest s.h. õppima asujaid 19,1% (8,5% järgmisel
haridustasemel) ja kaitseväe teenistuses 5,9%. Töötuteks registreerunuid 5,3% ehk 10 õpilast.
Andmeid ei õnnestunud saada 16 õpilaselt ehk 8,5%.
3) Väljalangevus. 2011. aasta kestel lahkus koolist erinevatel põhjustel kokku 266 õpilast (s.h
102 kinnipeetavat). 2011.aasta kestel võeti vastu õppijaid kokku 205 (s.h. 142 kinnipeetavat).
Seega summaarne väljalangevus oli 8,6% (2010. a 1,6%).
Väljalangevuse peamiseks põhjuseks on õpilastel huvi puudumine õppimise vastu, mille üheks
põhjuseks on kodune olukord (majanduslik raskus – kasvatab üks vanem, kelle töötasu on
tunduvalt alla riigi keskmise, vanem või vanemad on töötud, hooldajaks pensionärist vanaema
jms). Selle tulemuseks on õppetööst puudumine ja õppevõlgnevused, mis viib välja õppekava
mittetäitmiseni.
Omavoliline puudumine õppetööst ja
õppevõlgnevused
Teise kooli õppima asumine
Omal soovil koolist lahkumine
Tööle asumine
Muud põhjused

42,70%
19,51%
13,41%
9,14%
15,24%

4) Õppetoetused. Eelarve aasta algul oli põhitoetus 125980 eurot ja täiendav toetus 12829 eurot.
2011. aastal kulutati bilansi kohaselt 138809 eurot (90237,10 eurot põhitoetuseks,
6671,18 eurot täiendavaks toetuseks ja 41900,72 eurot eritoetuseks). Õppetoetust maksti
keskmiselt: põhitoetust 312 õpilasele kuus, täiendavat toetust 39 õpilasele kuus ja toetust
eritoetuse fondist 165 õpilasele kuus.
5) Koolilõuna toetus. Eelarve aasta algul oli 61 657 eurot, novembris saime juurde 7 742 eurot.
Kokku koolilõuna toetust69 399 eurot.
Koolilõuna toetuseks ettenähtud 2011. a. summad kasutati 100% ära. Detsembris puudu
jäänud 5388,78 eurot tasuti omatulu vahenditest.
6) Sõidusoodustused. Eelarve aasta algul oli 17 267 eurot. 2010.a. ületoodud jääk 2 075,91
eurot. Kokku 19 342,91 eurot. 2011.a. detsembris HTM ministri kk 960 eelarve muudatuse
alusel ära antud 6 100 eurot.Kas vähendati? Sõidusoodustust sai keskmiselt 67 õpilast kuus.
(2010. aastal 79). Sõidusoodustusteks ettenähtud 2011.a. summast jäi kasutamata 806,98 eurot.
7) Õpilaste eriala konkursid. 2011. aastal 4.-5. detsembril Tallinnas toimunud Noore Meistri
võistlustel saavutati kaks esimest kohta Jan-Taaniel Kozlov – viimistleja (juhendaja Terje
Jaksen) ja Jaanus Oolo – plaatija (juhendaja Meeta Heinaste). Elektrikute võistlustel saavutasid
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Tiit Talts teise ja Sander Tuur kolmanda koha. Mõlemat õpilast juhendas õpetaja Karlo Hälvin.
Müürseppade traditsioonilisel võistlusel Jõulukellu 2011 jäid õpilased Reigo Vaht ja Andet
Kalm (juhendaja Rooland Allak) seitsmendale kohale. Ehituspuuseppade võistlusel 20. – 21.
aprillil Haapsalus saavutasid Gert Berholm ja Jurgen Põldoja (juhendaja Alar Kurg) viienda –
kuuenda koha. Tislerite võistlusel 1.- 3. märtsini Tartus saavutas Mihkel Raadik (juhendaja
Arvo Olkkonen) kuuenda koha.

Ära tuleks märkida veel seda, et 2011. aastal alustati koolisiseste tislerivõistlustega:
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Parimad I kursuse arvestuses
1. Vilsaar Silver – K11 rühmast
2. Piiber Magnus – R11 rühmast
3. Pahharukov Vladislav – K11 rühmast
Parimad II–III kursuse arvestuses
1. Timo Sepp – K21 rühmast
2. Randaru Margus – K21 rühmast
3. Mikli Aap – R31 rühmast

Õppekasvatusöö
1) Üleminek uuele õppeinfosüsteemile
Lähtudes vajadusest paremini korraldada informatsiooniliikumist ja dokumenteerida täpsemini
õppe ja kasvatusprotsessi võttis Tallinna Ehituskool kasutusele OÜ Reboot poolt pakutava
infosüsteemi siseveeb.ee. Seoses sellega viidi järkjärgult 2011./12. õppeaastal kõik kooli
õppekavad, õppetulemused ja õppe- ning praktikadokumendid üle nimetatud infosüsteemi. 1.
Septembriks 2011. a koolitati siseveebi kasutama kõik õpetajad. Õppeaasta alguses oli
kasutusel nii elektrooniline päevik, õpetaja planeerimissüsteem – töökava, õpilaste arvestus –
uute õpilaste avalduste esitamine (elektrooniliselt), puudumiste registreerimine ja analüüs.
Järgnevalt käivitati elektrooniline praktikadokumentide (lepingute) haldussüsteem. Edasi
toimub õppekavade alamsüsteemi käivitamine koos eelnevate aastate tulemuste
sissekandmisega, et saavutada võimalus automaatseks lõpudokumentide väljatrükiks.
Õppeaasta algusest, seoses õpilaskodu kasutusvõtuga, on siseveebis ka õpilaskodu
alaminfosüsteem.
2) Õppekavade arendustöö. 2011. aastal jätkus kooli õppekavade arendamine, arendati välja
uusi suundi Keskkonnatehnika lukksepp (õpe KHB), Tisler (ettevõtlussuund) (õpe KHB),
Puitmaja ehitus (ettevõtlussuund) (õpe KHB), Mööblirestauraator (viimistleja) (õpe KHB).
Õppekavades jõudis vastuvõtuni ainult Mööblirestauraatori õppesuuna arendus. 2011. aastal
alustati õppekavade viimist siseveebi keskkonda, et tagada automatiseeritud õppekavade
täitmise jälgimine ja lõpudiplomite automaatne koostamine väljatrükiks.
3) Õppekorraldus. Õppekorralduse muudatused 2011. aastal olid seotud üleminekuga uuele
õppeinfosüsteemile ja õpilaste õppetöö tulemuste parendamine – õppekasvatuskomisjoni
kaudu.
Õpilaste vastuvõtt ja registreerimine korraldati esmakordselt elektrooniliselt, mis tagas nii töö
efektiivsuse tõusu, kui ka kvaliteedi paranemise, mis andis võimaluse hakata uute õpilaste
andmeid EHIS’esse automaatselt sisestama. Samas oli meil ka reaalajaline statistiline ülevaade
õpilaste registreerumistes.
Õppeaasta jaotub nüüd viieks kaheksanädalaseks perioodiks. Iga perioodi lõpus tehakse
kokkuvõtteid õpilaste puudumiskäitumise ja õppevõlgnevuste osas. Vastavalt komisjoni töö
tulemustele rakendatakse õppijatele toetusmeetmeid – õppenõustamist, konsultatsioone jne.
Komisjon võib teha ka ettepanekuid õppenõukogule õpilaste karistamiseks või nimekirjast
kustutamiseks.
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Õppeprotsessi dokumenteerimine ja planeerimine toimub siseveebis ja seetõttu on ka see
paremini jälgitav. Õppetöö planeerimise osas võtsime kasutusele tunniplaani koostamise
tarkvara- aSc. Probleemid tunniplaani täiusliku rakendamise osas on tingitud tõrgetest
infoliikumises osakondade (eelkõige ehitusosakond) ja tunniplaani koostaja vahel.
Õpilaste toetuste – põhitoetuse, eritoetuse ja täiendava toetuse osas viidi avalduste esitamine
elektroonilisse keskkonda, mis annab õpilasele võimaluse igal ajal (ka väljapool kooli esitada
avaldusi).
Suurim eesmärk õppekorralduses on viia 2012. a kevadeks üldhariduslike ja üldõpingute
põhivara õppekeskkonda „Moodle“, mille osas 2011. aastal õpetajad analüüsisid õppesisu, et
selgitada, mis on selles moodulis põhivara.
4) Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja Tallinna Ühisgümnaasiumi Gümnaasiumi õpilaste
kutseõpe. Koolidevahelise lepingu alusel toimub 7.-9. klasside õpilastele töö- ja
tehnoloogiaõppe läbiviimine kõigi koolis õpetatavate õppekava valdkondade baasil. 7. klassis
puutööd ja ehitustööd, 8. klassis puutööd ja ehitustööd, 9. klassis elektritööd. Õppeaasta
jooksul oli õppijaid keskmiselt 162. Teisel poolaastal näeme õpilaste arvu langemist, mis
kirjeldab meile vähenenud sündimist.

7 klass
8 klass
9 klass
Kokku

Jakob Westholmi Gümnaasium/ Tallinna
Ühisgümnaasiumi
õpilaste arv
Gümnaasiumi/ õpilaste arv
1 poolaasta
2 poolaasta
1 poolaasta
2 poolaasta
31
24
27
22
21
30
27
27
34
21
34
26
86
75
88
75

5) Töö probleemsete õpilastega. Uuel õppeaastal käivitasime õppekasvatuskomisjoni, mille
eesmärgiks on järjepidevalt analüüsida õpilaste puudumiskäitumist ja õppetöös edasijõudmist.
Õppekasvatuskomisjon vastavalt õppetöö korraldusele koguneb iga kaheksa nädala järel ja
teeb kokkuvõtte eelnimetatud valdkondadest. Võtmeisikuteks olid selles protsessis
õppenõustaja ja sotsiaalpedagoog.
Õppeaasta esimese perioodi lõppedes oli tekkinud 208 õpilasel õppevõlad. Õppevõlgade
likvideerimiseks jagati õpilastele õppevõlgade järelevastamise graafikud. Selle tulemusena
likvideeris 43 õpilast oma õppevõlad täielikult ja 41 osaliselt. Seega kokku 84 õpilast asus
oma õppevõlgu likvideerima.
Õppeaasta teise perioodi lõppedes oli 227 õpilasel õppevõlad. Nende hulgas olid ka õpilased,
kellel jäid likvideerimata esimese perioodi õppevõlad. Nendest 22 õpilasega sõlmiti õpingute
jätkamise lepingud, millega määrati igale õpilasele individuaalselt õppevõlgade likvideerimise
tähtajad. 12 lepinguga õpilast parandas oma õppevõlad täielikult või osaliselt ning 4 lepinguga
õpilast kustutati õpilaste nimekirjast (põhjuseks suur omavoliliste puudumiste arv,
õppevõlgade likvideerimata jätmine, ebaõpilaslik käitumine). 6 lepinguga õpilasele otsustati
õppekasvatuskomisjonis anda pikendust õppevõlgade likvideerimiseks.
Ülejäänud õppevõlglastele koostati õppevõlgade järelevastamise graafikud, mille tulemusena
likvideeris 40 õpilast oma õppevõlad täielikult ja 54 osaliselt. Seega 94 õpilast asus oma
õppevõlgu likvideerima.
Põhjus, miks paljud õpilased ei ole asunud oma õppevõlgu likvideerima, on suur omavoliliste
puudumiste arv. Need on õpilased, kellel puudub motivatsioon koolis käia; õpilased, kes
Tegevjuht ...................................................
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käivad tööl; probleemid kodus ning samuti õpilased, kes tervislikel põhjustel puuduvad pikalt
õppetööst.
Üldhariduslikest ainetest on kutsekeskharidusõppes õppijatel kõige rohkem raskusi
matemaatikas. Vestlusest õpilastega ja ka matemaatika õpetajatega on tulnud välja, et paljudel
õpilastel on põhikoolis omandatud matemaatikaalased teadmised pinnapealsed ning selle tõttu
on neil raske hakkama saada teistega ühes tempos. Lahenduseks oleks erineva tasemega
matemaatika rühmad, või siis eraõpetajad, kes aitaksid kõigepealt põhikoolis õpitu selgeks
saada, kuid kahjuks suurel osal ei ole seda võimalust.
6) Huviala töö.
 Huvitegevuse üldised eesmärgid koolis:
 Huvitegevuse kaudu kujundada ja hoida kooli mainet. Õpilaste sotsiaalse aktiivsuse
arendamine erinevate tegevuste kaudu.
 Õpilaste silmaringi avardamine.
Koolis tegutses 2011. a kaks huviringi - segakoor ja spordiring.
Koostatud oli ürituste plaan poolaasta kaupa.
Koori liikmed osalesid 2011. aasta noorte Laulu- ja Tantsupeo ettevalmistusperioodis.
2011. aasta sügisest hakkasime spordivaldkonnas koostama läbi õppeaasta kestvat
rühmadevahelist pingerida – koondtabel koolisiseste võistluste põhjal.
Koolisisesed
finaalvõistlused toimusid Sparta Spordiklubis, kuhu mahtus ka pealtvaatajaid.
2011. aastal korraldasime lisaks sügisesele jooksukrossile ka talvise spordipäeva Nõmme
Spordikeskuses ning Rammumehe võistluse 01. aprillil, mille raames toimus
rühmadevaheline köietõmbamise võistlus. „Rammumehe“ võistlus on meie koolis
traditsiooniks kujunenud.
Kooli külastasid mitmed külalisesinejad seda nii „Hea õpetaja kuu“ raames, kui eraldi
infotundides, kus tutvustati sportimisvõimalusi, edasiõppimisvõimalusi välismaa koolides
ning kultuuripealinna tegevusi, kus noored said ise osaleda.
Traditsiooniks on koolis kujunenud rühmadevahelised viktoriinid erinevate tähtpäevade
tähistamiseks, nii näiteks Eesti Vabariigi ajaloo kui ka kooli ajaloo kohta.
2011. aastal toimus taaskord Doonoripäev koostöös Tallinna Põhja-Regionaalhaiglaga ning
kuhu olid oodatud ka ümberkaudsete firmade töötajad.
Osalesime Tallinna koolide Karjääripäeval, Noorte infomessil „Teeviit“. Meid külastasid
koolide 9. klasside õpilased tutvumaks õppimisvõimalustega Tallinna Ehituskoolis.
2011 aasta saavutused spordis.
KKSL meistrivõistlustel:
Lauatennis: individuaalne III koht, paarimäng I koht
Jalgpall: noormehed II koht
Rannavolle: meestöötajad II koht
Rannavolle: neiud III koht
KKSL karikavõistlused:
Murdmaajooks: töötajad 2000m I koht, 46+ III koht
Segavõrkpall: II koht
Saalijalgpall: I liiga, II koht
Saalijalgpall: II liiga, II koht
Võrkpall: N/M II liiga, II koht
Võrkpall: töötajad, I koht

Tegevjuht ...................................................
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Töötajad
Koolis töötas 2011. aastal ajavahemikul jaanuar-detsember põhikohaga keskmiselt 96 töötajat,
sealhulgas 24 õpetajat ja 32 kutseõpetajat.
Noorempedagoogi ametijärku omab 1 õpetajat
Vanempedagoogi ametijärku omab 11 õpetajat
Pedagoog-metoodiku ametijärku omab 3 õpetajat
2011

töölised

pedagoogid

juhid

tippspets

keskspets

50026

50021

50024

50025

50028

Kokku tasuliik

Astme /põhipalk

347 168,02

144 625,16

79 626,86

20 238,31

50 067,72

641 726,07

Lisatasud

72 756,13

9 721,30

8 653,53

2 088,73

1 738,15

94 957,84

Tulemustasu

2 750,00

1 400,00

200,00

600,00

100,00

5 050,00

422 674,15

155 746,46

88 480,39

22 927,04

51 905,87

741 733,91

82 386,38

31 170,16

9 558,25

1 259,18

6 679,65

131 053,62

505 060,53

186 916,62

98 038,64

24 186,22

58 585,52

872 787,53

puhkusetasu
Kokku

Töötasu 2011a kokku

872 787,53

Keskmine 1 töötaja kohta kuus
Pedagoogide tasu 2011 kokku

761,59
505 060,53

Keskmine 1 pedagoogi kohta kuus
Mittepedagoogide töötasu 2011 kokku

770,85
367 727,00

Keskmine 1 mittepedagoogi kohta kuus

749,24

Arendusprojektid
Terviklik kvaliteedisüsteem ehituse valdkonna kutsete andmise arendamisel.
Kutsekoja ja EEEL poolt juhitud projekt ESF programmis „Kutsete süsteemi arendamine“ Projekti
töörühmades osales 4 Tallinna Ehituskooli esindajat. Projektitegevused algasid juba 2010 aastal.
2011 aastal jätkati tööd kompetentsipõhiste kutsestandardite väljatöötamisega. Töös olid
ehituspuusepa, müürsepa, maalri, plaatija ja põrandakatja kutsestandardid.

Rahvusvahelised koostööprojektid
Restauraatorite praktika Itaalias (RestIt)
Leonardo da Vinci
Projekt võimaldas kokku kaheteistkümnel Tallinna Ehituskooli mööblirestauraatori ning puit- ja
kiviehitiste restauraatori eriala õpilasel kahe aasta jooksul (2010-2011) osaleda oma erialasel
praktikal restaureerimisfirmades Lõuna Itaalias Reggio Calabrias. Vastuvõtvaks organisatsiooniks
oli Givani per l’Europa Onlus. Praktikabaasideks olevad ettevõtted olid välja valitud vastuvõtva
partneri poolt ja viimasega lepinguliselt seotud.
Tegevjuht ...................................................
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Projektis osalemine võimaldas õpilastel täiendada erialaseid teadmisi ja oskusi, laiendada
silmaringi ja praktiseerida võõrkeeli, mille tulemusena paranes nende konkurentsivõime
sisenemisel avatud tööjõuturule.
Teine praktikalähetus pikkusega 5 nädalat toimus ajavahemikus aprill-mai 2011. Sellele eelnes
projektis osalevate õpilaste kultuuriline ja keeleline ettevalmistus (itaalia keele kursus 50h).
Kõik 12 praktikalähetuses osalenud õpilast jäid projektiga väga rahule.

Practical Skills from Skanzen
Leonardo da Vinci
Projekt oli mõeldud Tallinna Ehituskooli puit -ja kiviehitiste restaureerimise eriala õpilaste
erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks, kogemuste vahetamiseks, praktiliste tööoskuste
omandamiseks ajalooliste hoonete restaureerimisel. Projekti koolitustemaatika oli valitud lähtuvalt
riikliku õppekava moodulitest ja õppesisust. Koostööpartneriteks antud projektis olid Hild Jozsef
Tehnikakool Ungaris Györis ja Szentendre vabaõhumuuseum. Projektis osalesid 6 õpilast puit- ja
kiviehitiste restauraatori erialalt ja nende kutseõpetaja. Õpilaste lähetus toimus 22.augustist kuni
10.septembrini 2011. Esimesed kaks nädalat viibisid õpilased Szentendre Vabaõhumuuseumis
erialasel praktikal ja viimasel lähetuse nädalal Hild Jozsef Tehnikakoolis praktikaõppes.
Projekti eesmärk oli läbi projekti pakkuda Tallinna Ehituskooli õpilastele võimalust täiendada
erialaseid teadmisi ja oskusi, omandada uusi töövõtteid, kinnistada teadmisi ja oskusi reaalses
töökeskkonnas. Püstitatud eesmärgid said lähetuse ajal täidetud, töökeskkond ja tegevused vastasid
täielikult ootustele püstitatud eesmärkidele. Lähetuses osalejatel oli võimalus täiendada erialas
vajaminevaid tööoskusi ja omandada uusi töövõtteid reaalses töökeskkonnas, mis vastas õpitud
eriala profiilile. Õpilastel oli võimalus võrrelda erinevate maade traditsioonilisi töövõtteid hoonete
restaureerimisel. Kuna projektis osalejate töökeeleks oli inglise keel, andis see hea võimaluse
erialase võõrkeele ja terminoloogia praktiseerimiseks.

HETA-ECVET
Soome ja Eesti kvalifikatsioonide võrdlemine ja läbipaistvus
INTERREG IV A Central Baltic
Projekti üldine eesmärk on Eesti ja Soome kutsekvalifikatsioonide võrdlemise, läbipaistvuse ja
tunnustamise lihtsustamine ning elanike ja tööjõu vaba liikumise edendamine.
Projekt suunab Soome ja Eesti kutsehariduse ja koolituste korraldajate omavahelist süstemaatilist
koostööd ning õppekavade võrdlemist EQF ja ECVETi põhimõtetel.
Tallinna Ehituskooli töörühm koordineerib projektis ehitusvaldkonna tööd.
Projekti juhtpartneriks on OMNIA Espoo Kutsehariduskeskus.
Projektitegevused algasid 2009a. septembris. Projekti kestvuseks on 3 aastat.
2011 aastal öötati välja müürsepatööde õpetamise ühismoodul, mille alusel oleks võimalik õpetada
nii Eestis kui Soomes ning hiljem omandatud oskusi ja teadmisi vastastikku tunnustada. Töötati
välja vastav dokumentatsioon ja valmistati ette eraldi projekt õpilasvahetuseks eesmärgiga
ühismooduli katsetamiseks mõlemas riigis. korraldati 5 töörühmasisest töökoosolekut, nendest 3

Tegevjuht ...................................................
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„Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule II. Support to the Development
of Georgian Vocational Education and Training II.”
Projekti partnerid Eestis on: INNOVE, Tallinna Polütehnikum, Tartu Kutsehariduskeskus, Tallinna
Tööstushariduskeskus, Tallinna Ehituskool, Eesti Mereakadeemia Merekool, Narva
Kutseõppekeskus, Rakvere Ametikool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool. Gruusia poole
koostööpartnerid on Gruusia Haridus-ja Teadusministeerium (edaspidi Gruusia ministeerium) ja
Gruusia Hariduse Kvaliteedi Arendamise Keskus (edaspidi Gruusia kvaliteedikeskus).
Projekti üldeesmärk on Gruusia pilootkoolide kutseõppe kvaliteedi tõus 2013. aastaks.
Projekt toetab Gruusia kutseõppeasutusi ja Gruusia ministeeriumi kutseõppe kvaliteedi tõstmisel
lähtudes Gruusia haridusstrateegiast ja Euroopa Liidu kutsehariduse arendamise eesmärkidest.
Oktoobris 2011 viibisid projekti raames Tbilisis Tallinna Ehituskooli esindajad, kes osalesid
kohaliku kutseõppeasutuse nõustamisel kvaliteedisüsteemi rakendamise ja õppekavaarenduse
valdkonnas. Projektitegevused jätkuvad 2012 aastal.

Täiskasvanute koolitus
Täiskasvanute koolituse kursusi korraldati nii õhtuses kui ka päevases õppevormis vastavalt
koolitusnõudlusele ja kooli võimalustele. Kokku osales arengu- ja täiskasvanute koolituse osakonna poolt korraldatud pikaajalistel kursustel 269 täiskasvanud õppijat.
Korraldati 13 erineva sisuga kursust, kokku 24 korral. Valdav osa täiskasvanud õppijatest läbis
koolituse õhtuses õppevormis.
Esimesel poolaastal moodustasid enamiku täiskasvanud õppijatest ESF programmi
„Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ raames korraldatud kursustel osalejad,
kokku 148 õppijat. Teisel poolaastal ESF programmi rahastus kõikidele kutseõppeasutustele
ajutiselt katkestati. Samas tõusis Eesti Töötukassa poolt koolituskaardi alusel õppima suunatud
töötute arv. Kokku õppis kursustel 48 Eesti Töötukassa poolt suunatud kursuslast. Ülejäänud
kursuslased rahastasid oma õpinguid valdavalt isiklikest vahenditest.
Täiskasvanute koolituse osakonnas korraldatud kursuste juhendajatena olid kaasatud 9 kutseõpetajat Tallinna Ehituskoolist ja 4 lektorit väljastpoolt kooli. Lisaks pikemaajalistele kursustele
korraldati koostöös ehitusmaterjale tootvate ning ehitustarvikuid ja –tööriistu turustavate firmadega teabepäevi ja lühikoolitusi, kus osales kokku 520 koolitatavat. Enamus täiskasvanute
koolituse osakonnas korraldatavatest kursustest olid eestikeelsed.

Kutseeksamid
Tallinna Ehituskool on tunnustatud kutset omistavate organite poolt kutseeksamikeskuseks kõigis
3 õpetatavas õppekavarühmas. 2011. aastal osales kutseeksamitel kokku 167 õpilast 202-st ehk
83% kooli lõpetajatest.
Õpitaval erialal ei olnud kutseeksami sooritamise võimalust mööblirestauraatori ning puit- ja
kiviehitiste restauraatori erialade õpilastel. Soovi korral said mööblirestauraatori eriala õpilased
osaleda mööblitisleri kutseeksamil. Puit- ja kiviehitiste restauraatori eriala õpilased võisid valida
viimistleja, puusepa või müürsepa kutseeksami. Seda võimalust kasutas 18 mööblirestauraatori
eriala õpilast ja 14 puit- ja kiviehitiste restauraatori eriala õpilast.
Tegevjuht ...................................................
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Osalemine kutseeksamitel 2011 on kajastatud alljärgnevas tabelis:

Eriala

Kutse

Lõpetajate
Kutsearv
eksamil
vastaval
osalejaid
erialal

eksami
sooritajate
arv

Eksami
mitteEi
sooritanute ilmunud
arv
eksamile

tisler
mööblirestauraator

tisler I

20

20

17

3

tisler I

26

18

7

11

elektrik

elektrik I

11

9

3

6

1

ehitusviimistlus ehitusviimistleja I

86

81

63

18

1

ehituspuusepp ehituspuusepp I

5

5

4

1

ehitaja
Puit- ja
kiviehitiste
restauraator

20

20

9

11

2

2

12

10

2

1

167

115

52

3

Kokku

müürsepp I
Müürsepp I
ehitusviimistleja I

34
202

Märkused

Praktilise töö
sooritasid edukalt
kõik 9 osalejat.

II Muud olulisematest sündmustest majandusaastal
21. septembril 2011. aastal kehtestas Tallinna Linnavalitsus kinnistu Pärnu mnt 162
detailplaneeringu, mille järgselt oli võimalik hakata tegelema projekteerimise riigihanke
ettevalmistamisega.
Seoses eeldatava õppekeskkonna rekonstrueerimisega aastatel 2012-2014 olulisi taristu
renoveerimisi 2011. aastal ei tehtud
Eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal
2012. aastal toimub kooli ülekolimine ajutisele õppepinnale aadressil Raadiku 10, Tallinn ning
järgmist, 2012/13 õppeaastat alustatakse seal. Selleks toimub 2012. Aasta kevadel-suvel nimetatud
asenduspinna ettevalmistamine (olulises osas õpilaste õppepraktika raames) kooli vajadusteks.
2012. a alustatakse investeeringute kasutamisest kooli õppe- ja töökeskkonna kaasajastamiseks
Euroopa Liidu regionaalarengu struktuurfondidest, mille raames viiakse läbi riigihange
projekteerija leidmiseks. Projekt olemasoleva peahoone rekonstrueerimiseks ja uue praktikamaja
ehituseks peaks prognooside kohaselt valmima november-detsember 2012. a
Aastatel 2012-2014 toimub eelmises lõigus kirjeldatud investeeringute kasutamine uue
praktikahoone rajamiseks ja peahoone renoveerimiseks kogusummas 14 323 835,34 miljonit eurot.
2012. aastal alates uuest õppeaastast on kavandatud läbi viia struktuurimuudatus, mille kohaselt
kaovad tänased osakonnad ning kasutusele võetakse juhtõpetajate süsteemi.

Tegevjuht ...................................................
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Edasi arendatakse siseinfosüsteemi ja eesmärgiks on enamus infoliikumisest ning andmekogudest
rakendada läbi siseinfosüsteemi.

III Hinnang sisekontrollisüsteemi kohta ja ülevaade siseauditi tegevusest
Koolis on loodud toimiv sisekontrolli süsteem. Perioodiliselt toimub sisekontrollsüsteemi
efektiivsuse tõstmiseks sisekontrolli liikide ülevaatamine selgitamaks välja protseduurid ja
tegutsemisviisid, mida oleks vajalik täiustada või muuta. Sisekontrolli käigus ilmnesid järgimised
puudujäägid:
1. Eelnevatel (2009/10 ja 2010/11) õppeaastale seoses osakonna tasemel oleva arvestuse
mittepiisava täitmise ja järgimisega õppetöö rakendamise osas oli õpperühmi, millel
aastaks planeeritud õppetöö ei olnud täidetud. Puuduse kõrvaldamiseks tehti õppetulemuste
osas inventuur ja fikseeriti olukord ning puudused kõrvaldati uute tunnijaotuste ja nende
rakendamisega.
2. Õppetöö dokumenteerimise (päevikute täitmine ja töökavade koostamine) kvaliteet on
olnud kohati ebajärjekindel ja nõrk ning esineb mõningaid tööülesannete mittetäitmisi (näit.
ehitusosakonnas 2010/11 õppeaasta lõpuks üks õpetaja ei koostanud ühtegi ainekava uuele
vormile, sama lugu ka puiduosakonnas (kinnitatud õppenõukogu otsusega)). Päevikute
sissekanded ei olnud tehtud õigesti ja õigeaegselt. Puuduste likvideerimiseks kuvati
töökava vorm siseveebi kaudu ja päevikud korrastati.
3. Puudujäägid avastati praktikadokumentide säilitamise osas ehitusosakonnas. Parenduste
sisseviimiseks anti korrastamise tähtaeg 31. jaanuar 2012. a.
Sisekontrolliga on taodeldud tagada kooli juhtkonnale küllaldane kindlustunne kooli ees seisvate
eesmärkide täitmiseks.
Koolil puudub siseaudiitori ametikoht.
2012. aastal, 2011. majandusaasta aruande kontrollimiseks ostis kool auditeerimise teenuse
Juristibüroo Fides OÜ-lt, kellega sõlmiti asjakohane leping.
V Täiendavalt arenduskuludeks eraldatud vahendite kasutamine
Täiendavaid vahendeid arenduskuludeks vaadeldaval perioodil ei eraldatud.

Tegevjuht ...................................................
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS
(tuhandetes eurodes)

Lisa

31.12.2011

31.12.2010
(korrigeeritud)

246

164

4

39
285

68
232

5

2 353

2 022

2 638

2 254

35
34
50
0
119

22
39
60
3
124

Netovara

2 519

2 130

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU

2 638

2 254

Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Muud nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara
Materiaalne põhivara
VARAD KOKKU
Kohustused ja netovara
Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Kohustused kokku

4
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TULEMIARUANNE
tuhandetes eurodes
Tegevustulud
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Saadud toetused
Kaupade ja teenuste müük
Tegevustulud kokku
Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

Lisa

6
7

8
9
10
11

Tegevuskulud kokku
Aruandeperioodi tulem
Siirded
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku

2011

2010
(korrigeeritud)

80
95
175

135
72
207

-227
-1 237
-381
- 75

-218
-1 161
-420
-80

-100
-2 020
-1 845
2 234
389

-95
-1 974
-1 767
1 971
204

Tegevjuht ...................................................
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RAHAVOOGUDE ARUANNE
(tuhandetes eurodes)

Lisa

Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimisest
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel
Kokku rahavood investeerimisest
Rahavood finantseerimisest
Laekunud laenud
Rahalised siirded
Kokku rahavood finantseerimisest
Puhas rahavoog

2011

2010

-1 845

-1 767

11

100
-1 745
29
-2
-1 718

95
-1 672
-55
-7
-1 734

5

-18
-18

-45
-45

-3
1 985
1 982
246

3
1 940
1 943
164

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
(tuhandetes eurodes)
Lisa

Saldo 31.12. 2009
Siire tulemi elimineerimisest
Saldo 31.12.2010
Siire tulemi elimineerimisest
Saldo 31.12.2011

12
12

AkumuKokku
leeritud
tulem*
1 926
1 926
204
204
2 130
2 130
389
389
2 519
2 519

Tegevjuht ...................................................
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RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE
(tuhandetes eurodes)
Klassifikaatori
kood

Nimetus

Tulude laekumine
32
Kaupade ja teenuste müük
35
Saadud toetused
Tulude laekumine kokku
Kulude tasumine
15
Materiaalsete ja
immateriaalsete varade
soetamine ja
renoveerimine
4
Eraldised
50
Tööjõukulud
55
Majandamiskulud
Kulude tasumine kokku
Riigikassast saadud siirded*
Riigikassale üle antud siirded*

2011
esialgne
eelarve

2011 lõplik
eelarve

2011
tegelik
eelarve
täitmine

Tegelik
täitmine
miinus
lõplik
eelarve

45
26
71

116
287
405

116
287
405

0
0
0

0
-218
-1 261
-415
-1 894

0
-222
-1 309
-549
-2 080

0
-221
-1 200
-510
-1 931
1 640
28

0
1
109
39
149

Üle
viidud
2011
aastasse

0
0
0

Selgitused eelarve täitmise aruande juurde on esitatud lisas 13.
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AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD
ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava ja
riigieelarve seadusega. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud
arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse
standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on
kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud
juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded. .
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
Esitusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused
Muudatus arvestus- ja esitusvaluutas
01 jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas
Eesti krooni. Sellest tulenevalt on Tallinna Ehituskooli arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011
euro.Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1. jaanuar 2011 on Tallinna Ehituskool
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.
1. Nõuded
Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud kooli tavapärase tegevuse käigus tekkinud nõudeid. Nõuded on
bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse
tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral
hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi
maksevõime kohta.Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla
hinnatud. Allahindluse puhul on kasutatud ligikaudsel meetodil, sj. Nõude, mille maksetähtaeg on ületatud
rohkem kui 90 päeva, on hinnatud alla 50% ulatuses ning rohkem kui 180 päeva maksetähtaja ületanud
nõuded on hinnatud alla 100% ulatuses. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on
kajastatud aruandeperioodil ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõuet loetakse lootusetuks, kui
juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks.Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.
2. Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
soetusmaksumusega alates 2000 eurost. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille
soetusmaksumus on alla põhivara arvelevõtmise piirmäära, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni
väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.
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Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud vara kasutuselevõtmiseks, v.a põhivara
soetamisega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus ja lähetuskulud, mis kajastatakse nende tekkimisel
aruandeperioodi kuluna.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara definitsioonile, liidetakse
põhivara maksumusele.
Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi
norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.
Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:




.

Hooned ja rajatised
Masinad ja seadmed
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade

2,0 %– 3,3%
20%
25%
20%

3. Renditud varad
Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
Aruandekohustuslane on rendileandja
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu põhivaraga.
Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
4. Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, muud lühiajalised võlakohustused) on võetud algselt arvele
nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab ka
kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud
soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi on
bilansis kajastatud maksmisele kuuluvas summas.
5. Tulude arvestus
Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist.
6. Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisega kaasnevad mittetagastatavad maksud
ja lõivud kajastatakse soetamise momendil kuluna, mitte varade ega varude soetusmaksumusena.
7. Sihtfinantseerimine
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu
sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega).
8. Siirded ja netovara

Riigi rahalisi vahendeid haldab rahandusministeeriumi koosseisus olev riigikassa osakond, kes annab
riigiasutustele raha ülekannete tegemiseks ja saab riigiasutustelt neile laekunud raha. Vastavaid rahalisi
Tegevjuht ...................................................
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liikumisi kajastatakse siiretena. Samuti kajastatakse siiretena teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega
tehtud muid varade, kohustuste, tulude ja kulude vastastikuseid üleandmisi.
Tulemi täielikuks üleandmiseks kajastatakse täiendav mitterahaline siire riigikassaga, millega viiakse
tulemiaruanne nullini. See kajastatakse ühtlasi netovarade (alternatiiv: varade ja kohustuste vahe)
muutusena. Lisaks viivad teised riigiraamatupidamiskohustuslased tulemiaruande siirde kaudu igal aastal
nullini ning kajastavad varade ja kohustuste vahet siirdena rahandusministeeriumile. Niisugused tulud ja
kulud, mida tulemiaruandes ei kajastata (näiteks põhivarade ümberhindlused) kajastatakse otse netovarade
siirdena Rahandusministeeriumile.
9. Riigieelarve täitmise aruanne
Riigieelarve täitmise aruanne koostatakse e-riigikassa programmi andmete alusel kassapõhisel printsiibil.
Aruanne lähtub riigieelarve koostamisel arvestatud põhimõtetest, mis võivad erineda raamatupidamise
arvestuspõhimõtetest. Lisaks kassapõhisele printsiibile on suuremad erinevused järgmised:
a)riigiraamatupidamiskohuslase siseseid elimineerimisi ei tehta; b) kaupade ja teenuste soetamisel lisanduv
käibemaks kajastatakse koos kaupade ja teenuste maksumusega, s.t nii majanduskuludena kui ka põhivara
soetusena, mitte eraldi muude kuludena; c) materiaalse põhivara soetus kajastatakse kuluna ja nimetatud
varade müügist saadav tulu kajastatakse tuluna, põhivara amortisatsiooni, ümberhindlusi ja muid
mitterahalisi liikumisi ei kajastata; d) eelarves ja eelarve täitmisena kajastatakse täiendavalt tuluna ja kuluna
Euroopa Liidu struktuurifondidest saadavad toetused, mis liiguvad rahandusministeeriumi ja sihtasutuste
rakendusüksuste kaudu ja mida tekkepõhistes raamatupidamisaruannetes ei kajastata.
10. Maksude arvestus
Põhivara ja varude soetamisel tasutud mittetagastuvad maksud ja lõivud on kajastatud soetamishetkel
kuluna ning nrid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus.

Tegevjuht ...................................................
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Lisa 2. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega
(tuhandetes eurodes)
2.A. Nõuded ja kohustused
Lühiajalised
nõuded

Lühiajalised
kohustused

53
0
0
8
61
61

59
0
0
4
63
63

0
17
6
2
25
25

52
0
0
15
67
67

Seisuga 31.12.2010
Riigiraamatupidamiskohustuslased
Kohalikud omavalitsused
Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud
Sihtasutused, mittetulundusühingud, tütarettevõtjad
Avaliku sektori üksused kokku
Kokku avaliku sektori ja sidusüksused
Seisuga 31.12.2011
Riigiraamatupidamiskohustuslased
Kohalikud omavalitsused
Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud
Sihtasutused, mittetulundusühingud,tütarettevõtted
Avaliku sektori üksused kokku
Kokku avaliku sektori ja sidusüksused

2.B. Tulud ja kulud

Riigiraamatupidamiskohustuslased
Kohalikud omavalitsused
Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud
Sihtasutused, mittetulundusühingud,
tütarettevõtjad
Avaliku sektori üksused kokku
Sidusüksused
Kokku avaliku sektori ja sidusüksused

2011 aasta
TegevusTegevustulud
kulud
48
-10
12
-21
16
-9

2010 aasta
Tegevus- Tegevustulud
kulud
83
-82
10
0
1
-2

29
105

-87
-127

57
151

-96
-180

105

-127

151

-180

Tegevjuht ...................................................

21

Tallinna Ehituskooli 2011. majandusaasta aruanne

Lisa 3. Maksud, lõivud, trahvid
(tuhandetes eurodes)
Maksu-, lõivu-, trahvinõuded ja –kohustused
Makstud
ettemaksed
Seisuga 31.12.2010
Maksud
Käibemaks
Sotsiaalmaks
Üksikisiku tulumaks
Töötuskindlustusmaks
Kohustusliku kogumispensioni makse
Erisoodustuste tulumaks
Maksud kokku
Seisuga 31.12.2011
Maksud
Käibemaks
Sotsiaalmaks
Üksikisiku tulumaks
Töötuskindlustusmaks
Kohustusliku kogumispensioni makse
Erisoodustuste tulumaks
Maksud kokku

Lühiajalised
kohustused

0
32
17
3
1
0
53

0
32
17
3
1
1
54

0
0
0
0
0
0
0

0
29
14
3
1
1
48

Lisa 4. Muud nõuded ja kohustused
(tuhandetes eurodes)
Lühiajaline
osa
31.12.2011
Nõuded ja makstud ettemaksed
Nõuded ostjate vastu
Sh ebatõenäoliselt laekuvad
Toetuste saamisega seotud nõuded (vt lisa 6)
Muud nõuded
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (vt lisa 3)
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Muud nõuded ja makstud ettemaksed kokku
Kohustused ja saadud ettemaksed
Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused (vt lisa 3)
Toetuste maksmise kohustused
Muud kohustused
Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokku

Lühiajaline
osa
31.12.2010

28
0
10
0
0
1
39

1
0
14
0
53
0
68

48
0
2
50

54
0
9
63
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Lisa 5. Materiaalne põhivara
(tuhandetes eurodes)
Maa

31.12.2010
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus
Aruandeperioodi liikumised
Soetused ja parendused
Amortisatsioon ja
allahindlused
Saadud ja üle antud siiretena
Ümberklassifitseerimine
põhivara klasside vahel
Liikumised kokku
31.12.2011
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus

Lõpetamata
tööd ja
ettemaksed

Hooned
ja
rajatised

Masinad
ja
seadmed

Muu
põhivara

Kokku

97
0
97

2 177
-359
1 818

169
-103
66

53
-32
21

20
0
20

2 516
-494
2 022

0

0

10

0

8

18

0
169

-70
244

-21
0

-9
0

0
0

-100
413

0
169

0
174

-1
-12

7
-2

-6
2

0
331

266
0
266

2562
-570
1992

179
-125
54

60
-41
19

22
0
22

3089
-736
2353

Aruandeperioodi olulisemad soetused olid kontorikombain 6 311,28 eurot; infotehnoloogilised seadmed
7 075,81 eurot; tikkimismasin Harku Vangla õppeüksusesse 2 832,50 eurot ja Tallinna Teeninduskoolilt
üle võetud kinnistu Raadiku 10 maaüksus pindalaga 47193 m2 168 905,70 eurot; Raadiku õppehoone ja
selle juurde kuuluvad maarajatised soetusmaksumusega 384 797,99 eurot.
Aruandeperioodil põhivara mahakandmisi ei teostatud.
Lisa 6. Saadud toetused
(tuhandetes eurodes)
Jääk perioodi alguses
Nõuded
Saadud
ettemaksed
2010
Saadud toetused
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Muu mittesihtotstarbeline
finantseerimine
Võetud lühiajalised laenud
Saadud toetused kokku
2011
Saadud toetused
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Muu mittesihtotstarbeline
finantseerimine …
Võetud lühiajalised laenud
nominaalväärtuses
Saadud toetused kokku

Arvestat
ud tulu

Jääk perioodi lõpus
Nõuded
Saadud
ettemaksed

0

0

135

14

6

0
0
0

0
0
0

0
135
135

0
0
14

0
3
9

14

6

80

10

0

0

3

0

0

0

14
14

9
9

0
80

10
10

0
0
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2011. aastal saadi sihtfinantseerimise vahendeid ESF projekti “Täiskasvanute tööalane koolitus ja
arendustegevused” tegevuskulude katmiseks 44 tuhat eurot; SA Arcimedeslt Leonardo 2009-0115-LEOVETRO-17 projekti tegevuskulude katteks 5 tuh eurot; Leonardo 2009-0115-LEO-IVT-20 projekti
tegevuskulude katteks 13 tuh eurot;Leonardo LEO-VETRO-2009—01 projekti tegevuskulude katteks 3 tuh
eurot; Leonardo 2011-0019-LEO01-IVT-20 projekti tegevuskulude katteks 7 tuh eurot ja HETA-ECVET
projekti tegevuskulude katteks 6 tuh eurot .
Lisa 7. Kaupade ja teenuste müük
(tuhandetes eurodes)
Tulud haridusalasest tegevusest
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud
Kokku

2011
91
4
95

2010
63
9
72

2011.a. suurenes täiskasvanute tööalase koolituse tasuliste kursuste arv.Alates 2011.a. septembrist ei
kajastata edasiantavaid kommunaalkulusid üüri- ja rendituluna, vaid rendileandja kulude vähendamisena.
Lisa 8. Tööjõukulud
(tuhandetes eurodes)
Töötajate töötasud
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud
Töötasukulud kokku
Erisoodustused
Sotsiaalkindlustusmaks
Töötuskindlustusmaks
Tulumaks erisoodustustelt
Tööjõukulud kokku

2011
877
33
910
4
307
13
3
1 237

2010
828
26
854
5
287
12
3
1161

Keskmine töötajate arv
Töötajad
Kokku

2011
78,52
78,52

2010
74,17
74,17

2011
-47
-11
-12
-114
-19
-27
-15
-19
-2
-108
-1
-4
-1
1
-381

2010
-42
-32
-17
-137
-17
-29
-27
-1
-1
-113
-1
-3
0
0
-420

Lisa 9. Majandamiskulud
(tuhandetes eurodes)

Administreerimiskulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud
Sõidukite majandamiskulud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari majandamiskulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Meditsiinikulud ja hügieenikulud
Õppevahendite ja koolituse kulud
Kommunikatsiooni-,kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud
Eri- ja vormiriietus
Mitmesugused majanduskulud
Muu erivarustus ja materjalid
Kokku
Tegevjuht ...................................................
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Lisa 10. Muud tegevuskulud
(tuhandetes eurodes)
Käibemaks, maamaks
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Kokku

2011
-75
0
-75

2010
-80
0
-80

2011
-100
-100

2010
-95
-95

2011

2010

2 262
-28
2 234
-389
1 845

2 416
-445
1 971
-204
1 767

Tulud
65
0
0
-18
287
-45
116
0
0
405

Kulud
-1431
-265
-44
18
-287
45
-116
0
0
-2 080

Lisa 11. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
(tuhandetes eurodes)

Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 5)
Kokku

Lisa 12. Siirded
(tuhandetes eurodes)

Rahalised siirded
Saadud riigikassast ülekannete tegemiseks
Riigikassale üle antud laekumised
Rahalised siirded kokku
Siirded tulemi elimineerimiseks*
Siirded kokku

Lisa 13. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
(tuhandetes eurodes)
Lõpliku eelarve kujunemine

Esialgne eelarve
Üle toodud eelmisest aastast
Muudatused lisaeelarve alusel
Eelarves kavandatud toetused
Tegelikult laekunud toetused
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu
Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud
Tegelikud arvestuslikud kulud
Kokku lõplik eelarve
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Lisa 14. Rendid
Kasutusrent (ettevõte kui rentnik)
(tuhandetes eurodes)
Rendikulu
Transpordivahendid
Arvutustehnika
Kokku

2011
4
4
8

2010
4
5
9

2011
2
0
2

2010
2
0
2

Kasutusrent (ettevõte kui rendile andja)
Renditulu
Hooned soetusmaksumuses
Hoonete kogunenud kulum
Kokku
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ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE
Tallinna Ehituskooli 31.12.2011 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja
raamatupidamise aastaaruandest.
Tallinna Ehituskooli juhtkond on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Tallinna
Ehituskooli direktor on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja avalikustanud kooli veebilehel.

Raivo Niidas
/allkirjastatud digitaalselt/
Tallinna Ehituskooli direktor

Tegevjuht ...................................................

27

