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Tegevusaruanne 2020.majandusaasta aruande juurde
MTÜ Autokutseõppe Liit (edaspidi nimetatud „Liit“) on asutatud 09.06.2007 aastal autokutseõppe
edendajate vabatahtliku, sõltumatu ja demokraatliku kutseühinguna.
Juhatus on oma tegevuses lähtunud Liidu eesmärkidest ja 2020. aasta tegevuskavast ning taganud Liidu
jätkusuutliku tegutsemise kutse andjana. Liidu eesmärgid on kirjeldatud põhikirjas, mis on kinnitatud
üldkoosoleku otsusega 2-6/2015/1 ning avaldatud Liidu veebilehel www.autokutse.ee.
Majandustegevuse kaudu saadud rahalised vahendid on kulutatud põhikirjaliste eesmärkide
täitmiseks.
Kokkuvõte 2020.aastast:
1. Uus kaasaegne koduleht
Eesmärk oli teha huvitatud osapooltele, kelleks on kutse taotlejad, kutseõppeasutused, autoerialade
õpetajad, Haridus- ja Noorteamet, AMTEL jt uuel kodulehel info paremini kättesaadavaks ning
navigeerimine lehel mugavamaks. Uus leht www.autokutse.ee on avalik ja vana domeen sellele
suunatud kuni 31.12.2021
2. Partnerlus Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Liiduga (AMTEL)
Eesmärk oli leida aktiivne õiguslik koostöövorm AMTEL-i liikmesettevõtetega. Heas koostöös ja
läbirääkimiste tulemusena on Autokutseõppe Liit 17.11.2020 vastu võetud AMTELi liikmeks.
Realiseerimata on kavatsus osaleda AMTEL-i juhatuses, kuid see asjaolu ei takista koostööd ega seatud
eesmärkide täitmist.
3. Kutsevõistluste korraldamine
Osalesime kutsevõistluse Noor Meister Parim Sõiduautotehnik korraldamisel ja läbiviimisel.
Värbasime töömaailma esindajaid kohtunikeks, aitasime hindamissüsteemi väljatöötamisel ning
auhinnalaua komplekteerimisel. Võistlus toimus 5. novembril 2020 Tallinna Lasnamäe
Mehaanikakoolis.
4. Kutsestandardite uuendamise algatamine
Eesmärk on autokeretehnika ja mootorsõidukitehnika kutsegrupi kutsestandardid uuendada, et need
vastaksid töömaailma muutunud vajadustele. Mootorsõidukitehnika kutsegrupi kutsestandardites (tehnik ja –diagnostik) puuduvad kaasaegsete tehnoloogiatega seotud kompetentsid või on esindatud
lakooniliselt. Autokeretehnika kutsetel on probleemiks madal populaarsus ja plekksepa eriala niigi
väheste lõpetajate kasinad teadmised ja oskused. Kutsestandardi tegevusnäitajate ajakohastamise
ning kutse nimetuse kaasajastamise abil toetame kutse populariseerimist ja õppekava arendamist.
Kutsestandardite arendamisega seotud tegevuste elluviimiseks on kutsekomisjonis moodustatud
kutsestandardite töörühmad ja esitatud Kutsekojale kinnitamiseks. Transpordi ja Logistika
Kutsenõukogu 28.12.2020 otsusega on töörühmad kinnitatud autotehnika ja autokeretehnika
kutsegruppide kutsestandardite uuendamiseks. Kutsestandardite uuendamisega kaasneb kutsete
hindamisstandardite muutmise vajadus.
5. Kutse andmine
Aruandeaastal oli välja kuulutatud ja toimus 51 eksamikorda sh 37 koolilõpetajatele ja 14
töömaailmale. Kutset taotles 546 isikut, sh 399 koolilõpetajat (sh 217 koolilõpetajat taotlesid

kliimakäitleja osakutset) ja 147 töömaailmast. Väljastasime 488 kutset sh 351 koolilõpetajale ja 137
töömaailm taotlejale.
Vaided ei esitatud.
Töömaailma kliimaseadmete koolituste ja eksami mugavamaks läbiviimiseks soetas Liit 15
tahvelarvutit.
Kutse andja rahalised vahendid on kasutatud seaduslikult ja heaperemehelikult kutse andja kohustuste
täitmiseks.
Kokkuvõte:
Juhatuse liikmed on tegutsenud seaduslikult, täitnud oma kohustusi vajaliku hoolsusega, panustades
igaüks oma teadmiste, oskuste, võimaluste ja südametunnistuse piires. 31.12.2020 seisuga kuulus
MTÜsse Autokutseõppe Liit 15 eraisikut ja 4 juriidilist isikut. Seoses kauaaegne
assistent/raamatupidaja lahkumisega 2020.a märtsis, sõlmis juhatus raamatupidamise teenuse
sisseostuks lepingu Merit Tarkvara AS-ga. Raamatupidamisfirma kajastab erinevalt eelmistest
aastatest SA Kutsekoda poolt makstava kutseeksami tasu „müügitulu“ asemel real „annetused ja
toetused“, kuna tegu on riigi poolt hüvitatava kuluga. Novembrist alates on Liidul täisetööajaga
töölepinguline töötaja assistendi ametikohal. 2020.aastal töötati töölepingu alusel kokku 714 tundi ehk
35 % täistööajast, mis tõttu on 2020 aasta majandusaruande Lisas 3 kajastatud töötajate arv
taandatuna täistööajale märgitud 0. Märtsist oktoobrini korraldas ja täitis kutse andmise ja liidu
assisteerimisega seotud tegevusi juhatuse liige, kellele maksti töötasu töövõtulepingu alusel.
Autokutseõppe Liidul on endiselt raha jääk kutseeksamite arendustegevuste jätkamiseks
(hindamisülesannete tõlkimiseks vene keelde, teooriaküsimuste tootmiseks, teooriaeksamite riiklikku
infosüsteemi üleviimiseks jms), veebilehe parendamiseks ja hindajate koolitamiseks. Samuti on reserv
muutmist või loomist vajavate kutsestandardite töörühmades osalejate tasustamiseks.
Juhatus tänab koostöö eest ning soovib tõhusat koostööaastat kõigi liikmetega ning huvitatud
osapooltega.

2021. aasta tegevused
Kutse andja tegevused ja koostöö kutseasutusega SA Kutsekoda. Vastutav juhatuse liige Ene Pukk.








Hindajate koolituse korraldamine. Koolitus on toimunud 10. ja 11. veebruaril, koolitaja OÜ
Yebisu Eesti. Koolitusel osales kokku 31 inimest, millest oli 15 töömaailma esindajat ja 16
kutsekoolide esindajat.
Osaleme kutsestandardite uuendamise töörühmades. Kutsestandardite uuendamine on SA-s
Kutsekoda kavandatud 2021. poolaasta tööplaanis, kuid kardetavalt on reaalne tööde
lõpetamise aeg 2021 IV kvartal. Meie poolt on töörühmade liikmed antud detsembris 2020.
Algatame sõidukite hooldusmeistri 5. taseme kutsestandardi loomise (kutse nimetus võib
muutuda) ja osaleme kutsestandardi loomisel ja hindamisstandardi väljatöötamisel.
Hndamisstandardite uuendamine vastavalt muutuvatele kutsestandarditele.
Kutseeksamite korraldamine
 2021.a. talvisel perioodil toimus koolilõpetajatele 6 eksamikorda, 79 kutse taotlejale.
 2021. a. kevadise eksamisessiooni prognoosi kohaselt taotleb koolilõpetaja kutset
ligikaudu 500 isikut.
 Kutse andmise korraldamine töömaailma kutse taotlejatele ja taastõendamise
taotlejatele;
 Liitume SA Kutsekoda poolt kasutusele võetava koolilõpetajate kutseeksamite
infosüstemiga (mai-juuni);
 Nõustame koole kutseeksamiks valmistumisel.

Koostöö koolidega õppekavade arenduses ja kutseõpetajate kutsealase täienduskoolituste
korraldamisel. Vastutav juhatuse liige Priit Auväärt





Nõustame koole õppekavade loomisel või uuendamisel kooskõlas kutsestandardite
muudatustega.
Koostöös koolidega kaardistame kutseõpetajate täienduskoolituse vajadust ning
korraldame vajalikke koolitusi.
Võimalusel korraldame augusti viimasel dekaadil huvigruppide ühisseminari (koolid,
tööandjad).
Koostöös koolidega ja tööandjatega kavandame kutseõpetajate kutsevõistlust
2021/2022 õppeaastal;

Koostöö tööandjatega. Vastutav juhatuse liige Ahti Aasala








Osaleme kutsevõistluse Noor Meister Parim sõiduautotehnik 2021 korraldmisel ja läbiviimisel;
Koostöös AMTELiga protsesside kokkulepete sõlmimine ja kirjeldamine:
koolide toetamise kord tehnilise informatsiooniga varustamisel;
koolide nõustamine õppematerjalide väljatöötamisel;
praktika hea tava AMTELi liikmesettevõtetes;
tunnustatud praktikaettevõte kvaliteedimärgi tingimuste väljatöötamine;
õpetajate stažeerimise tingimused ja kord;

 Idee tasand: ettevõtete karjääripäevade kalendri loomine 2021/2022 õppeaastaks. Eeldab
ettevõtete tahet koolides läbi viia külalistunde/karjääripäevi
ettevõtte tutvustamiseks,
praktikakohtade pakkumiseks, teenuste ja toodete, uute tehnoloogiate tutvustamiseks.

Autokutseõppe Liit

2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

76 941

76 372

357

236

3 435

0

80 733

76 608

80 733

76 608

Võlad ja ettemaksed

5 767

4 399

Kokku lühiajalised kohustised

5 767

4 399

5 767

4 399

72 209

68 398

2 757

3 811

74 966

72 209

80 733

76 608

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Autokutseõppe Liit

2020. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2020

2019

320

380

Annetused ja toetused

50 982

14 600

Tulu ettevõtlusest

18 036

53 444

Kokku tulud

69 338

68 424

Mitmesugused tegevuskulud

-23 030

-18 107

Tööjõukulud

-43 557

-46 513

Kokku kulud

-66 587

-64 620

2 751

3 804

Lisa nr

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

2

Kulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

6

7

2 757

3 811

3
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Autokutseõppe Liit

2020. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2020

2019

2 751

3 804

-121

0

-3 435

0

1 368

-3 296

6

7

569

515

569

515

76 372

75 857

569

515

76 941

76 372

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Varude muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Autokutseõppe Liit

2020. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2018

68 398

68 398

3 811

3 811

31.12.2019

72 209

72 209

Korrigeeritud saldo
31.12.2019

72 209

72 209

Aruandeaasta tulem

2 757

2 757

74 966

74 966

Aruandeaasta tulem

31.12.2020
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Autokutseõppe Liit

2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Autokutseõppe Liidu 2020. 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 rahavoogude 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.
Vt bilansirida Nõuded ja ettemaksed.
Varud
Varudena kajastatakse bilansis kutseeksamite sooritamiseks ostetud tahvelarvuteid. Põhivaradena arvele võtmiseks on eseme väärtus liiga
madal.
Vt. bilansirida Varud
Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võlad töövõtjatele, viitvõlad ning muud võlakohustused) võetakse algselt arvele nende
soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Tulud
MTÜ-le Autokutseõppe Liit laekuvad summad eksamite, kutsevõistluste ja seminaride korraldusest, liikmemaksudest ning riigi poolt
eraldatud toetus eksamite läbiviimiseks. 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.

Seotud osapooled
31. detsembri 2020.a seisuga oli liidul 19 liiget (15 eraisikut ja 4 asutust). Ühingul oli 3-liikmeline juhatus.
Üldkoosolek 16.04.2020 kinnitas liikmete nimekirja seisuga 20.03.2020

Lisa 2 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2020

2019

Osakutse ja kvalifikatsiooni taotlemine

18 036

53 444

Kokku tulu ettevõtlusest

18 036

53 444
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Autokutseõppe Liit

2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

2020

2019

Palgakulu

29 676

29 777

Sotsiaalmaksud

10 466

10 384

-191

1 097

3 605

5 256

43 556

46 514

0

2

31.12.2020

31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv

15

14

Juriidilisest isikust liikmete arv

4

4

2020

2019

6 693

923

Puhkusereserv
rendilepingu tasud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.04.2021
Autokutseõppe Liit (registrikood: 80253652) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

AHTI AASALA

Juhatuse liige

07.04.2021

ENE PUKK

Juhatuse liige

07.04.2021

MEELIS MERILA

Juhatuse liige

07.04.2021

MTÜ AUTOKUTSEÕPPE LIIT
REVISIONIKOMISJONI ARUANNE
MAJANDUSAASTA 2020 TEGEVUSE KOHTA

MTÜ Autokutseõppe Liit revisjonikomisjon koosseisus Neil-Peeter Sarevet ja Lauri Ert on
tutvunud MTÜ juhatuse esitatud 2020. aasta majandusaasta tegevus- ja finantsaruannetega
ning dokumendiga „Kutse andmise korraldamise ja kutse andmisega seotud rahaliste
vahendite kasutamise aruanne avaliku konkursiga õigused saanud kutse andjale.“
05. veebruaril 2021 korraldati virtuaalne koosolek MS Teams keskkonnas, kus
revisjonikomisjoni liikmed vestlesid juhatuse liikmete Ene Pukk’i ja Ahti Aasala’ga.
24. märtsil 2021 edastati revisjonikomisjoni liikmetele Autokutseõppe Liidu bilansi, tulude ja
kulude aruanne ning dokument „Kutse andmise korraldamise ja kutse andmisega seotud
rahaliste vahendite kasutamise aruanne avaliku konkursiga õigused saanud kutse andjale.“
29. märtsil 2021 edastati MTÜ Autokutseõppe Liidu üldkoosoleku toimumise kutse
(06.04.2021).
30. märtsil 2021 edastati revisjonikomisjonile majandusaasta aruanne.

Eelpool mainitud dokumentidele ja aruteludele tuginedes said revisjonikomisjoni liikmed
piisava ülevaate 2020. aasta majandus- ning muudest tegevustest ja tekkinud küsimustele
vastused juhatuselt.

Üldised andmed:







Liitu juhtis ja esindas majandusaastal 2020 kolmeliikmeline juhatus, mille valis
üldkoosolek;
31. detsembri 2020.a seisuga oli liidul 19 liiget (15 eraisikut ja 4 asutust);
Põhikirja kohaselt peab MTÜ lähtuma oma eesmärkide saavutamisel arengu- ja
tegevuskavast;
Liit on kinnitatud Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu otsusega sõidukite hoolduse ja
remondi kutsealal (3. - 5. tase) kutse andjaks 14. novembrini 2023;
Liidul on aktiivne koduleht: www.autokutse.ee,
(www.autokutse.org on suunatud kuni 31.12.2021);
Liidu kontori rendileping kehtib ka aastal 2021.

2020. tegevuste ülevaade
Majandusaastal 2020 kehtinud arengukava ja sellel põhinevat ning kinnitatud tegevuskava
realiseerimist ei saa revisjonikomisjoni liikmed hinnata, sest juhatus ei ole liidu liikmetele
2020. aasta tegevuskava esitanud ning sellele kinnitust saanud. Mainitud olukorrast
tulenevalt hindas revisjonikomisjon liidu tegevusi liidu põhikirja punktist 1.5 tulenevate liidu
eesmärkide lõikes.
1. Mootorsõidukite valdkonna kutseõppe arendamine, propageerimine ja
tähtsustamine ühiskonnas.




Autokutseõppe Liit on 17.11.2020 vastu võetud AMTEL-i liikmeks;
AMTEL-iga on kokku lepitud kutseõppe arendamise koostööpunktid;
Liidu kodulehel on viide „Aasta eriala“ infole.
Hetkel on see tühi, sest puudub eestvedav isik, kes selle sisu eest vastutaks.

Kokkuvõte: Mootorsõidukite valdkonna kutseõppe arendamise, propageerimise ja
tähtsustamisega aastal 2020 sisuliselt ei tegeletud.
2. Mootorsõidukite valdkonna kutsete õppekavade ning rakenduskavade,
õppemeetodite ja õppematerjalide arendamine koostöös kõrg- ja muude koolidega,
kutseõppeasutustega ning tööandjatega.
1. Liidul puudus arutelude hetkel õppevara ja õppemeetodite arenduse teemal eestvedaja.
2. Rahastuseks liidul vahendeid ei ole.
Kokkuvõte: Mootorsõidukite valdkonna kutsete õppekavade ning rakenduskavade,
õppemeetodite ja õppematerjalide arendamisega koostöös kõrg- ja muude koolidega,
kutseõppeasutustega ning tööandjatega aastal 2020 sisuliselt ei tegeletud.
3. Mootorsõidukite valdkonna kutsestandardite arendamine, siseriiklike ja
rahvusvaheliste kutseeksamite läbiviimine ja kutse andmine.
Vastutav juhatuse liige: Ene Pukk (Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu liige);
toetav juhatuse liige: Ahti Aasala – (Sõidukite hoolduse ja remondi kutsete kutsekomisjoni
esimees).

Allikas: kutseregister, külastatud aadressil: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10086709











Kutseandja õigused antakse viieks aastaks ja need kehtivad kuni 14.11.2023
Aastast 2020 laekub kutseeksamite korralduskulude katteks liidu eelarvesse 94.eurot taotleja kohta SA Kutsekojast (kui taotleja taotleb ka põhikutsele osakutset, siis
see arvestatakse taotlusena, kui arvelda
Arutelude hetkel on autode valdkonnas registreeritud kolm kutseandjat:
1) MTÜ Autokutseõppe Liit (tasemed 3, 4, 5);
2) Tallinna Tööstushariduskeskus* (tasemed 3, 4, 5);
*Ei ole kutseandja võimalusi kasutanud, sest on rahul Autokutseõppe Liidu tööga.
3) MTÜ Eesti Autoinseneride Liit (tasemed 6, 7, 8);
Aruandeaastal toimus 51 eksamikorda (37 koolilõpetajatele ja 14 töömaailmale).
Kutset taotles 763 isikut (616 koolilõpetajat ja 147 töömaailmast). Nendest 217 olid
osakutsed ja nende eest eraldi tasu ei makstud. Kutsekomisjon kinnitas 488 kutset
(351 koolilõpetajale ja 137 töömaailma taotlejale).
Transpordi ja Logistika Kutsenõukogul (28.12.2020) kinnitati autoplekksepa ja
autotehniku kutsegrupi kutsestandardite uuendamise töörühmad;
Transpordi ja Logistika Kutsenõukogul (28.12.2020) kinnitati 2021 1. poolaasta
tegevuskava, kus üheks seatud eesmärgiks on uuendada sõidukite hoolduse ja
remondi kutseala kutsestandardid.

Kokkuvõte:
Mootorsõidukite valdkonna kutsestandardite arendamise algatus on tehtud ning Transpordi
ja Logistika Kutsenõukogult heakskiit saadud. Siseriiklike ja rahvusvaheliste kutseeksamite
läbiviimise ja kutse andmisega ületamatuid tõrkeid aastal 2020 ei esinenud.
4. Mootorsõidukite valdkonna kutsemeisterlikkuse tõstmine ja kutsevõistluste
korraldamine.


Liit osales kutsevõistluse Noor Meister Parim Sõiduautotehnik läbiviimisel. Võistlus
toimus 5. novembril 2020 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis.“

Kokkuvõte:
Mootorsõidukite valdkonna kutsemeisterlikkuse tõstmise ja kutsevõistluste korraldamisega
aastal 2020 tegeleti võimaluste piires.

5. Mootorsõidukite valdkonna erialase alg-, täiend- ja ümberõppe ning koolituste
ettevalmistamine ja läbiviimine.
Kokkuvõte:
Mootorsõidukite valdkonna erialase alg-, täiend- ja ümberõppe ning koolituste
ettevalmistamise ja läbiviimisega aastal 2020 sisuliselt ei tegeletud.

Olulisemad asjaolud ja sündmused aruandeaastal, millel oli määrav tähtsus MTÜ
majandustegevuse ja finantsseisundi mõjutajatena
Aruandeaasta põhitegevusala, millele on kulutatud kõige enam töötunde ja ressurssi, oli
kutseeksamite korraldamine.
Kutseeksamite läbiviimise tasustamisel toimus rahastusmudeli muutus, mis tõi kaasa järgmised
muudatused bilansis:
a) liidu sissetulekud majandustegevustest vähenesid aastaga 35.408.- euro võrra;
b) sissetulekud annetustest ja toetustest suurenesid 36.362.- eurot.

Olulisemad majandusnäitajad aruandeaastal 2020
Tulud 2020:

69.338.-EUR

(2019: 68.424.- EUR);

Kulud 2020:

66.587.-EUR

(2019: 64.620.- EUR);

Aruandeaasta 2020 tulem:

2.757.- EUR

(2019: 3.811.- EUR).

Rahavoog aastal 2020 oli positiivne:

569.- EUR

(2019: 515.- EUR).

Raha oli arvestusperioodi lõpuks arvel: 76.941.- EUR

(2019: 76.372.- EUR).

Suurim kuluartikkel oli tööjõukulu:

(2019: 46.513.- EUR).

43.556.- EUR

Mitmesugused tegevuskulud suurenesid aruandeaastal 4.923.- euro võrra.
Märkus töötajate arvu kohta:
Keskmiseks täistööajaga töötajate arvuks on bilansi lisas 3 märgitud „0“, mis on ilmselt viga
ja vajab korrigeerimist.

Märkus rahavoogude kohta:
Revisjonikomisoni arvamus on, et arvestusperioodi lõpuks arvel olev raha jääk on endiselt
ebaproportsionaalselt suur liidu tegevust ja majandustulemust arvesse võttes ning soovitab
juhatusel 2021. aasta jooksul võtta raha jäägi kasutamise koha pealt vastu selge otsus.

MTÜ Autokutseõppe Liit juhatus deklareerib et;
MTÜ Autokutseõppe Liit 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud
kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja 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 ja selle ekvivalente on kajastatud bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes
arvelduskonto ja kassa jääke.
Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil,
lähtudes laekumise tõenäosusest. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud
nõuded on kajastatud ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena
aruandeperioodi kasumiaruandes.
Finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad) on kajastatud korrigeeritud
soetusmaksumuses. mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende
nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele
kuuluvas summas.
MTÜ-le Autokutseõppe Liit laekuvad tulud eksamite, kutsevõistluste ja seminaride korralduse
ning liikmemaksude laekumise eest, mida 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.

Märkus arvestuspõhimõtete kohta:
Majandusaruandes on arvestuspõhimõtete all varude real kirjeldatud konkreetsete
põhivarade arvestust, kuid on kirjeldamata arvestuspõhimõtted. Palume teha vastav
parandus.
Soovitame: Materiaalseks põhivaraks on loetud ettevõtte enda majandustegevuses
kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000 eurot.
Materiaalset põhivara on kajastatud bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud
akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. MTÜ kasutab
materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. MTÜ-l puudub materiaalne
põhivara.

Revisjonikomisjoni otsus;
Olles tutvunud MTÜ Autokutseõppe Liit 2020. majandusaasta aruandega, saanud juhatuselt
piisavad vastused tekkinud küsimustele ning arvestades juhatuse poolt deklareeritud
arvestuspõhimõtteid, oleme veendunud et MTÜ Autokutseõppe Liidu majandustegevuse
aruandlus on arusaadav ning piisav.
MTÜ Autokutseõppe Liidu revisjonikomisjon loeb majandustegevuse edukaks ning teeb
ettepaneku kinnitada 2020. majandusaasta aruanne, arvestades märkusi töötajate arvu,
rahavoogude ja arvestuspõhimõtete kohta.

Lugupidamisega,

Neil-Peeter Sarevet
Lauri Ert
/ allkirjastatud digitaalselt 06.04.2021
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