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Tegevusaruanne  

 
Autokutseõppe Liit on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik. Liit on asutatud 09.06.2007. 
aastal (kantud registrisse 2.09.2007) ning on autokutseõppe edendajate vabatahtlik, sõltumatu, 
demokraatlik kutseühing. 
 
Liidu eesmärgid on: 
 Mootorsõidukite valdkonna kutseõppe arendamine, propageerimine ja tähtsustamine ühiskonnas; 
 Koostöö kõrg- ja muude koolidega, kutseõppeasutustega ning tööandjatega, arendada 
mootorsõidukite valdkonna kutsete õppekavasid ning rakenduskavasid, õppemeetodeid ja 
õppematerjale: 
 Mootorsõidukite valdkonna kutsestandardite arendamine, siseriiklike ja rahvusvaheliste 
kutseeksamite läbiviimine ja kutse andmine; 
 Mootorsõidukite valdkonna kutsemeisterlikkuse tõstmine ja kutsevõistluste korraldamine; 
 Mootorsõidukite valdkonna erialase alg-, täiend- ja ümberõppe ning koolituste ettevalmistamine ja 
läbiviimine. 
 
31. detsembri 2015. a seisuga oli liidul 41 liiget (36 eraisikut ja 5 asutust). 
Alates maist 2015. a on ühingul on 4-liikmeline juhatus.  
Aruandeperioodi jooksul kaasati käsunduslepingu alusel kutseandmise protsessi 30 inimest.  
Aruandeperioodil toimus 4 juhatuse koosolekut ja 1 üldkoosolek. 
Liidu tegevuse tutvustamiseks on koduleht www.autokutse.org. 
 
Transpordi ja Logistika Nõukogu 10.11.2013 otsuse alusel on MTÜ Autokutseõppe Liidul õigus 
omistada alljärgnevaid autoerialade kutseid: 
 Autoplekksepp-komplekteerija, tase 3 
 Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3 
 Mootorsõidukitehnik, tase 4 
 Automaaler, tase 4 
 Autokeretehnik, tase 4 
 Mootorsõidukidiagnostik, tase 5 
 Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5 
 Osakutse- Maalritööde ettevalmistaja, tase 3 
 Osakutse- Mootorsõiduki jõuülekande ülddiagnostika, hooldus ja remont, tase 4 
 Osakutse- Mootorsõiduki elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja remont,    
tase 4 
 Osakutse- Mootorsõiduki juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont, tase 4 
 Osakutse- Mootorsõiduki kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus ja remont, tase 4 
 Osakutse- Mootorsõiduki kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja 
jahutusseadmete) ülddiagnostika, hooldus ja remont, tase 4 
 Osakutse- Mootorsõiduki lisa- ja tööseadmete ning nende hüdrosüsteemide ja 
kinnitusmehhanismide ülddiagnostika, hooldus ja remont, tase 4 
 Osakutse- Mootorsõiduki mootori ülddiagnostika, hooldus ja remont, tase 4 
 Osakutse- Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja, tase 5 
 Osakutse- Elektri- ja hübriidmasinate diagnostik, tase 5 
 Osakutse- Mootorsõidukite gaasiseadmete diagnostik, tase 5 
 
Aruandeperioodi põhitegevuseks olid kutse andmisega seotud tegevused. Kutseeksamite 
korraldamiseks on moodustatud koostöös autoettevõtete ja õppeasutuste esindajatega kutsekomisjon 
ning vastavate erialade töörühmad ja hindamiskomisjonid. Moodustati töörühm kutseeksamite 
teooriatestide uuendamiseks ja muutmiseks. Osaleti tehnoülevaataja kutsestandardi töögrupis. Töötati 
välja kliimaseadmete käitleja koolitus. Kutseeksamite hindajate pädevuskoolituse ja sertifitseerimise 
planeerimine koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga. Autokutseõppe Liit korraldas koostöös INNOVE-ga 
autoerialade võrgustikuseminari. 
 
Valmistati ette eksamimaterjale ning viidi läbi kutseeksameid. 
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Aruandeperioodil registreerus kutseeksamitele 469 taotlejat. Kokku omistati 347 kutsekvalifikatsiooni.  
Valmis uus koduleht, mida täiendatakse ja arendatakse jooksvalt.  
 
 
Andrus Simberg 
Juhatuse liige/tegevjuht 
 
 
Autokutseõppe Liidu juhatus: 

 

Andrus Murumaa juhatuse liige 

Andrus Simberg juhatuse liige 

Klaus-Hans Kerde juhatuse esimees 

Tauris Vijar juhatuse liige 
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Raamatupidamise aastaaruanne 
 

Bilanss 
(eurodes) 

 
  31.12.2015 31.12.2014 

Varad     

Käibevara     

Raha 23874 13555 

Nõuded ja ettemaksed 256 4390 

Kokku käibevara 24130 17945 

Kokku varad 24130 17945 

Kohustused ja netovara     

Kohustused     

Lühiajalised kohustused     

Võlad ja ettemaksed 7487 8965 

Kokku lühiajalised kohustused 7487 8965 

Kokku kohustused 7487 8965 

Netovara     

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 8980 18124 

Aruandeaasta tulem 7663 -9144 

Kokku netovara 16643 8980 

Kokku kohustused ja netovara 24130 17945 
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Tulemiaruanne 
(eurodes) 

 
  2015 2014 Lisa nr 

Tulud       

Liikmetelt saadud tasud 900 1020   

Tulu ettevõtlusest 105297 142774 2 

Kokku tulud 106197 143794   

Kulud       

Mitmesugused tegevuskulud -33852 -63318   

Tööjõukulud -64687 -86529 3 

Põhivara kulum ja väärtuse langus 0 -2263   

Muud kulud 0 -832   

Kokku kulud -98539 -152941   

        

Põhitegevuse tulem 7658 -9147   

   Muud finantstulud ja -kulud 5 3   

ARUANDEAASTA TULEM 7663 -9144   
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Rahavoogude aruanne 
(eurodes) 

 
  2015 2014 

Rahavood põhitegevusest     

Põhitegevuse tulem 7658 -9147 

Korrigeerimised     

Põhivara kulum ja väärtuse langus 0 2263 

Muud korrigeerimised 0 0 

Kokku korrigeerimised 0 2263 

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 4133 7526 

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -1477 -68 

Kokku rahavood põhitegevusest 10314 574 

      

Rahavood investeerimistegevusest     

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 0 0 

Laekunud intressid 5 3 

Kokku rahavood investeerimistegevusest 5 3 

Kokku rahavood 10319 577 

      

Raha ja rahalähendid perioodi alguses 13555 12978 

Raha ja rahalähendite muutus 10319 577 

Raha ja rahalähendid perioodi lõpus 23874 13555 

 
  



Autokutseõppe Liit  2015. a. majandusaasta aruanne 

8 

 

Netovara muutuste aruanne 

(eurodes) 

 
    Kokku netovara 

  Akumuleeritud tulem   

31.12.2013 18124 18124 

Aruandeaasta tulem -9144 -9144 

31.12.2014 8980 8980 

Aruandeaasta tulem 7663 7663 

31.12.2015 16643 16643 
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Raamatupidamise aastaaruande lisad 

 

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 

 
Üldine informatsioon 
MTÜ Autokutseõppe Liit 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti 
hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi 
raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud 
juhendid. Arvestusmeetodite valikul on arvestatud RTJ 14 toodud nõuetega. 
Raamatupidamisaruannete koostamisel on lähtutud olulisuse printsiibist ning vähemolulisi objekte on 
arvestatud ja aruannetes kajastatud lihtsustatud viisil. 
 
Raha 
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavooduge aruandes arvelduskonto 
ja kassa jääke. (Viide: Bilansi rida „Raha“) 
 
Nõuded ja ettemaksed 
Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes 
laekumise tõenäosusest. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse 
ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi 
kasumiaruandes. 
 
Materiaalne põhivara 
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku 
tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000 eurot. 
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeri-
tud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 
Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. 
Ettevõttel puudub materiaalne põhivara. 
 
Finantskohustused 
Finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. 
 
Seotud osapooled 
31. detsembri 2015.a seisuga on liidul 41 liiget (36 eraisikut ja 5 asutust). Ühingul on 4-liikmeline 
juhatus.  
 
Tulud 
MTÜ-le Autokutseõppe Liit laekuvad rahad eksamite, kutsevõistluste ja seminaride korralduse ning 
liikmemaksude laekumise eest. Kajastatakse tuluna perioodis, mil toimub nende arvelt kulude 
tegemine eksamite, võistluste või seminaride ettevalmistamisel ja läbiviimisel. 
Ühingu liikmemakse ning muid mittesihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna 
perioodis, mille eest need tasutakse. 
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Lisa 2 Tulu ettevõtlusest 

(eurodes) 

 
  2015 2014 

Kutsevõistlustel osalemise tasud 0 0 

Kutseeksamitel osalemise tasud 100660 115738 

Muud laekumised 4637 27036 

Kokku tulu ettevõtlusest 105297 142774 

 
 

Lisa 3 Tööjõukulud 

(eurodes) 

 
  2015 2014 

Palgakulu 47207 61472 

Sotsiaalmaksud 15443 22072 

Puhkusereserv 3086 2985 

Kokku tööjõukulud 65736 86529 

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 4 

 
 

Lisa 4 Seotud osapooled 

(eurodes) 

 
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga     

  2015 2014 

Füüsilisest isikust liikmete arv 36 41 

Juriidilisest isikust liikmete arv 5 8 

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja 
muud olulised soodustused 

    

  2015 2014 

Arvestatud tasud 15555 15479 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


