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ESTA 2018. a tegevusaruanne 
 

Projekti „ESTA tegevusprogramm 2018” läbiviimiseks andis Hasartmängumaksu Nõukogu toetust 

25 000 eurot, mis kasutati ära täies mahus. Projekti kulud kokku olid 31 348 eurot, sh omaosalus 6 348 

eurot. 

Projekti „Eesti Sotsiaaltöö 6. kongress“ läbiviimiseks andis Hasartmängumaksu Nõukogu toetust 6000 

eurot, Tallinna Linnavalitsus 4000 eurot ja AS Invaru 1200 eurot. Projekti kulud olid 21 258 eurot. 
Sotsiaalvaldkonna kutseandmisest laekus aasta jooksul tulu 38 082 eurot, kutseandmisega seotud 

kulude katmiseks kasutati 37 687 eurot. 

 

Projekt „ESTA tegevusprogramm 2018“ 

 
Projekt koosnes järgmistest tegevustest: 

1. Eetika küsimustes nõustamine ja seisukohtade avaldamine. 

2. Meediaplaani elluviimine. 

3. Eesti parimate sotsiaalala töötajate konkursi läbiviimine tunnustamine ja üleilmse sotsiaaltöö 

päeva tähistamine. 

4. Sotsiaalala töötajate sügiskooli korraldamine. 

5. Teemapäevade korraldamine. 

6. Hoolekande valdkondade põhine arendustöö ja nõustamine. 

7. Muud tegevused. 
 

1. Eetika küsimustes nõustamine ja seisukohtade avaldamine 

29.11.2017 valiti ESTA üldkoosolekul uus eetikakomitee, mille peamiseks tegevuseks on  juhtumite 

menetlemine. Aasta jooksul menetleti kolme juhtumit, millest üks puudutas hoolekandeasutuse kohta 

ajakirjanduses avaldatud väärinfot, teine oli hooldekodu töötaja kaebus hooldekodu juhtkonna 

sobimatu käitumise kohta ja kolmandaks kodaniku kaebus sotsiaaltöötaja kallutatuse kohta. Lisaks 

arutati ajakirjanduses avaldatud "väikese Martini" lugu lapse eestkoste küsimuses. Eetikakomitee juht 

Kai Rannastu esines sotsiaalkindlustusameti 14.11.2018 korraldatud lastekaitse seminaril, teemaks 

sagedasemad eetikakomiteele esitatud pöördumised. 

 
2. Meediaplaani elluviimine 

Eesmärgiks arvamusartiklite kirjutamine, operatiivne reageerimine meediakajastustele. Ajakirja 

Sotsiaaltöö 20. aasta juubelile pühendatud erinumbris avaldati Indrek Rohtla artikkel "ESTA on Eesti 

sotsiaaltöötaja nägu" ja ajakirja Sotsiaaltöö numbris 1/2018 Sole-Riin Sepa artikkel "Sotsiaaltöö kutse 

andmisest". Välja saadeti neli pressiteadet (sotsiaaltöötajate tunnustamine, sotsiaaltöö päev, 

abivahendite kättesaadavuse probleemid, sotsiaaltöö kongress), avaldati ESTA uudiseid ajakirja 

Sotsiaaltöö igas infokirjas, avaldati infot ESTA kodulehel ja FB lehel. Tehti vajalikud tehnilised 

uuendused ESTA kodulehel. 

 

3. Eesti parimate sotsiaalala töötajate konkursi läbiviimine ja üleilmse sotsiaaltöö päeva 

tähistamine 

Konkursile esitati 38 kandidaati 10 kategoorias. Kõige rohkem oli kandidaate Aasta sotsiaaltöötaja 

2017 kategoorias, kokku 9 sotsiaaltöö spetsialisti. Tiitlisaajad valis 07.03.2018 välja ESTA volikogu. 

Otsustajate ringi kaasati ka Sotsiaalkindlustusameti esindaja. Tiitlisaajate nimed avalikustati 

20.03.2017 ESTA veebilehel uudiste rubriigis ja välja saadeti ka sellekohane pressiteade. 

Tunnustamine toimus üleilmse sotsiaaltöö päeva tähistamise üritusel 20.03.2018 Türi 

Kultuurikeskuses. Üritusele registreerus 196 ja osales 165 inimest. 

Sotsiaaltöö päeva üritusel võtsid sõna sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, Riigikogu sotsiaalkomisjoni 

esinaine Helmen Kütt, Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann, osalejaid tervitas ESTA juhatuse esimees Eike 



Käsi. Tunnustamise järel esines kontserdiga Andrus Albrecht (Bonzo). Ettekandega „Vaesteseadused 

eile, täna, homme“ esines Edmund Burke`i Seltsi eestvedaja Hardo Pajula. Toimus koosviibimine 

kohvilauaga ja üritus lõppes ESTA avaliku üldkoosolekuga. 

 

3. Sotsiaalala töötajate sügiskooli korraldamine. 

Sügiskool toimus 12.-13.09.2018 Nelijärve Puhkekeskuses. Prognoositav osalejate arv oli 80, kuid 

registreerus 109 ja kohale tuli 104 inimest. Seekord oli üheks peaesinejaks Koolituskompanii OÜ 

konsultant Guido Paomees, kes rääkis motivatsioonist, vastutusest ja arenguvalmidusest. Kuulati 

sotsiaalministeeriumi spetsialistide ettekandeid järgmistel teemadel: hoolduskoordinatsiooni projekti 
ülevaade, vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt 

rakendatava koostöömudeli väljatöötamine, dementsuse kompetentsikeskuse loomine. Loengutele 

järgnesid töötoad järgmistel teemadel: töövõimereform, sotsiaaltöö kohalikes omavalitsustes, 

sotsiaaltöötaja kutsestandard. Teisel päeval tegi ettekande ajakirjanik Mart Kadastik teemal „Kuidas 

mitme tule vahel mitte ära põleda?“. Toimus ka ESTA volikogu avalik koosolek, kus tutvustati 

palgaküsitluse tulemusi ja lepiti kokku ESTA poolt soovitatavad palgamiinimumid. 

 

5. Teemapäevade korraldamine 

Aasta jooksul korraldati 7 teemapäeva, sh: 

 03.05.2018 Põhja-Eesti piirkonnas teemapäev hoolduse korraldamisest nii filosoofilises, 
teaduspõhises kui praktilises vaates.  

 29.05.2018 Saaremaa piirkonnas  teemapäev sotsiaalteenuste kvaliteedist.  

 21.11.2018 Kesk-Eesti piirkonnas teemapäev sotsiaaltöö arengutest, koduõendusest, asendus- 

ja järelhooldusteenusest. 

 28.11.2018 Põhja-Eesti piirkonnas teemapäev motivatsioonist, lootuse säilitamisest ja 
enesemotiveerimisest. 

 28.-29.11.2018 ESTA aktiivsete liikmete koolitus/teemapäev demotiveerivatest mõtetest 

hoidumisest, sotsiaaltöötajate meediaga suhtlemisest ja ESTA edasiste tegevuste 

planeerimisest. 

 19.12.2018 Lääne-Eesti piirkonnas teemapäev kriisis/leinas kliendi toetamisest. 

 19.12.2018 Saaremaa piirkonnas teemapäev sotsiaalsest rehabilitatsioonist ja töövõime 

hindamisest. 
 

6. Hoolekande valdkondade põhine arendustöö ja nõustamine 

Tööd koordineerisid eksperdid koduhoolduse, koolisotsiaaltöö, lastekaitse ja puudega inimeste 

hoolekande valdkondades. Lisaks on ESTA osalenud ja arvamusi avaldanud mitmetes hoolekande 

arengut puudutavates küsimustes, nt erihoolekande teenuste kättesaadavus, abivahendite 

kättesaadavus, hoolduskindlustuse vajalikkus, taastusravi ja rehabilitatsiooni auditeerimine, 

hoolduskoordinaatorite süsteemi juurutamine, üle-eestilise vabatahtlike rakendamise koostöömudeli 

loomisele kaasaaitamine, pikaajalise hoolduse küsimustes seisukohtade esitamine, ettepanekute 

koostamine dementsussündroomiga inimestele teenussüsteemi kujundamiseks jpm. 
 

7. Muud tegevused 

Muudeks tegevusteks on ESTA tegevuskavas olevate muude tegevuste läbiviimine, sh tegevuskava 

täitmise koordineerimine, raamatupidamine, kodulehe administreerimine, muu asjaajamine. 

Tegevused tagavad organisatsiooni korrektse toimimise ja jätkusuutliku arengu.  

  



Projekt „Eesti sotsiaaltöö 6. kongress“ 

Eesti sotsiaaltöö 6. kongress „Sotsiaaltöö läbi aja. Aeg sotsiaaltööks.“ toimus 24.-25.10.2018 Sokos 

hotel Viru Konverentsikeskuses. Kongressile registreerus 207 ja osales 204 inimest, lisaks 15 inimest 

infolaudades. 

 

Kongressi esimesel päeval tervitasid sotsiaaltöötajaid EV peaminister Jüri Ratas (videopöördumisega), 

ESTA juhatuse esimees Eike Käsi, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees 

Helmen Kütt ja Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder. Toimusid saaliettekanded (esinejad Jüri Kõre, Anu 
Toots, Marju Selg, Eveli Lilleoja ja Andrus Jõgi) ja foorum (osalejad Rait Kuuse, Raivo Piiritalo, Jüri 

Võigemast, Kairit Lindmäe ja Mihkel Tõkke). Esimese päeva õhtul oli pidulik koosviibimine buffeelauaga 

ning Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakooli ansambli „Tuuleviiul“ kontsert. Teisel päeval 

oli töö viies sektsioonis (lastekaitse ja pikaajaline hooldus, puuetega inimeste elukaare poliitika, 

sotsiaaltöö kogukonnas, teadmistepõhine sotsiaaltöö, tuleviku sotsiaaltöö), millele järgnes professor 

Marju Lauristini ettekanne ja kongressi kokkuvõte ESTA juhatuse esimehe Eike Käsi poolt. Kongressi 

moderaator oli Märt Treier. 

 

Kongressi korraldamise eesmärgiks oli vaadata sotsiaaltöö minevikule, olevikule ja tulevikule ning 
hinnata viimastel aastael Eesti sotsiaaltöös tehtud reforme ja teha ettepanekuid sotsiaaltöö 

edendamiseks. Eesmärk täideti.  ESTA saatis 13.12.2018 välja pöördumise Vabariigi Valitsuse, Riigikogu 

sotsiaalkomisjoni, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning teiste adressaatide poole. Pöördumine koostati 

Eesti sotsiaaltöö 6. kongressi tulemuste põhjal, selles toodi välja sotsiaalvaldkonna peamised 

kitsaskohad ning esitati ettepanekud valdkonna rahastamiseks ja töö paremaks korraldamiseks.  

 

Sotsiaalvaldkonna kutseandmine 

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonil on sotsiaalhoolduse kutseala, lapsehoiuteenuse kutseala ja 

sotsiaaltöötaja kutsete andja õigused vastavalt Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu 19.04.2018 

koosoleku otsusele nr 9 ning võlanõustaja kutse andja õigused vastavalt Sotsiaalhoolekande 

Kutsenõukogu 12.04.2017 otsusele nr 5. 

Ülevaade ESTA kutse andmisest 2018. aastal. 

 

Kutseala Kutse Välja antud 

kutsetunnistusi 

sh kutsekooli 

lõpetajatele 

Sotsiaalhoolduse kutseala Hooldustöötaja, tase 3 55 24 

Hooldustöötaja, tase 4 108 87 

Hoolekandeasutuse juht, tase 6 8 0 

Tegevusjuhendaja, tase 5 141 129 

Lapsehoiuteenuse 

kutseala 

Lapsehoidja, tase 4 163 71 

Lapsehoidja, tase 5 0 0 

Sotsiaaltöötaja kutsed Sotsiaaltöötaja, tase 6 10 0 

Sotsiaaltöötaja, tase 7 8 0 

Võlanõustaja kutsed Võlanõustaja, tase 6 3 0 

Võlanõustaja assistent, tase 5 0 0 

KOKKU  496 311 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 31 524 28 784 2

Nõuded ja ettemaksed 1 550 1 210 3

Kokku käibevarad 33 074 29 994  

Kokku varad 33 074 29 994  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 1 416 826 4

Kokku lühiajalised kohustised 1 416 826  

Kokku kohustised 1 416 826  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 29 168 27 762  

Aruandeaasta tulem 2 490 1 406  

Kokku netovara 31 658 29 168  

Kokku kohustised ja netovara 33 074 29 994  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 4 129 3 601 6

Annetused ja toetused 42 800 35 345 7

Tulu ettevõtlusest 45 851 32 452 8

Kokku tulud 92 780 71 398  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -73 535 -57 271 9

Mitmesugused tegevuskulud -16 685 -12 651 10

Kokku kulud -90 220 -69 922  

Põhitegevuse tulem 2 560 1 476  

Muud finantstulud ja -kulud -70 -70  

Aruandeaasta tulem 2 490 1 406  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 2 560 1 476  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised -70 -70  

Kokku korrigeerimised -70 -70  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -340 2 613  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 590 -238  

Kokku rahavood põhitegevusest 2 740 3 781  

Kokku rahavood 2 740 3 781  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 28 784 25 003 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 740 3 781  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 31 524 28 784 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 27 762 27 762

Aruandeaasta tulem 1 406 1 406

31.12.2017 29 168 29 168

Aruandeaasta tulem 2 490 2 490

31.12.2018 31 658 31 658
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega. Eesti Finantsaruandluse standardite

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

juhendid. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele mõõtühikule.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud järjepidevuse ja võrreldavuse printsiibist.

Raha

Raha. Rahana kajastatakse pangakontol olevat raha. Sularahaga ei arveldata ja kassat ei peeta.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse MTÜ tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise täenäosust

hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu

vähendamisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on vara, mida kasutatakse majandustegevuses pikemat aega, üldjuhul rohkem kui aasta ja mille soetusmaksumus

ühiku kohta on suurem kui 639 EUR. Põhivara võetakse raamatupidamises arvele soetusmaksumuses. Soetusmaksumus koosneb

ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Otseselt soetamisega seotuks loetakse kulutused, mis on vajalikud vara viimiseks

tema tööseisundisse ja paigaldamise asuhta; projekteerimise tasud, transpordikulud, installeerimise kulud, testimise kulud, soetamisega seotud

teenustasud jne.

Iga materiaalse põhivara objekti kohta peetakse individuaalset arvestust.

Põhivaradelt arvutatakse amortisatsiooni (kulumit) lineaarsel meetodil. Põhivara soetamisel määratakse eestseisuse liikme poolt igale põhivarale

kasulik eluiga (kuludesse kandmise ajavahemik), mille jooksul on materiaalset põhivara majanduslikult otstarbekas kasutada. Kasulik

eluiga märgitakse ostuarvele ja viseeritakse eestseisuse liikme poolt.

Raamatupidamises määratakse kasuliku eluea järgi amortisatsiooni norm aastaks ja arvutatakse selle järgi iga kuu põhivara

soetusmaksumuselt kulumit. Esialgselt määratud kasulikku eluiga võib muuta eestseisuse liikme otsusega.

Amortisatsiooni hakatakse arvutama põhivara arvelevõtmise kuust, amortisatsiooni arvutamine lõpetatakse väljalangemisele järgnevast kuust.

Täielikult amortiseerunud põhivaralt mortisatsiooni arvutamine lõpetatakse.

Kui täielikult amortiseerunud vara on veel kasutuses, kajastatakse bilansis nii soetusmaksumust kui kulumit ühes ja samas summas. Kui

põhivara enam ei kasutata, tuleb see bilansist eemaldada. Materiaalne põhivara kantakse bilansist välja eestseisuse poolt kinnitatud akti aluse.

Väheväärtusliku põhivaraobjektide (väheolulise maksumusega põhivara) maksumuse ülempiir on 639 EUR ühiku kohta.

Väheväärtuslikud põhivaraobjektid kantakse kuludesse ostmisel. Eestseisuse liige kinnitab oma allkirjaga ostudokumendil majandustehingu

toimumist, märkides ühtlasi ära, kus objekt on kasutusele võetud.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    639

Rendid

Rendikulusid kajastatakse kulukontodel kulu tekkimise perioodil.

Annetused ja toetused

Sihtotstarbelised annetused ja toetused. Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille

kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega

ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist

ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine

laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.
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Tulud

MTÜ tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

ESTA tuludeks on liikmemaksud, sihtotstarbelised toetused ja põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks laekunud tulud (üritustest

osavõtutasud) ning tulu finantstegevusest (pangaintressid).

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis

lähtudes valmidusastme meetodist. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja projekti tulem kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides

nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Juhul kui bilansipäeval ületab ostjale esitatud arvete summa projektile tehtud kulutused,

kajastatakse vahe bilansis lühiajalise kohustuse real „Saadud ettemaksed“.

Kulud

ESTA kuludeks on sihtotstarbeliste toetuste kasutamise kulud, muud põhikirjaliste eesmärkidega seotud tegevuskulud ja finantstegevuse

kulud (pangateenused).

Maksustamine

Maksude kajastamisel lähtutakse seadusandlusest.

Seotud osapooled

Osapool on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. MTÜ Eesti

Sotsiaaltöö Assotsiatsioon käsitleb seotud osapooltena:

* MTÜ tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

* eelpool nimetatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid

Rahavoogude aruanne. Rahavoogude aruande koostamisel rühmitatakse laekumised ja väljamaksed nende eesmärgi järgi

äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Kokku raha 31 524 28 784

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 550 1 550

Ostjatelt laekumata

arved
1 550 1 550

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 550 1 550

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 210 1 210

Ostjatelt laekumata

arved
1 210 1 210

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 210 1 210
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 1 416 1 416

Kokku võlad ja ettemaksed 1 416 1 416

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 826 826

Kokku võlad ja ettemaksed 826 826

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 Saadud Tulu

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

ESTA tegevusprogramm 2017 25 000 -25 000

Annetused 45 -45

Projektitulud 1 400 -1 400

Kutseandmise tulud 8 900 -8 900

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
35 345 -35 345

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
35 345 -35 345

 

 Saadud Tulu

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

ESTA tegevusprogramm 2018 36 200 -36 200

Kutseandmise tulud 6 600 -6 600

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
42 800 -42 800

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
42 800 -42 800
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Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2018 2017

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 4 129 3 601

Kokku liikmetelt saadud tasud 4 129 3 601

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 42 800 35 345

Kokku annetused ja toetused 42 800 35 345

sh eraldis riigieelarvest 36 200 25 000

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2018 2017

Rahaline annetus 0 45

Kokku annetused ja toetused 0 45

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2018 2017

Osalustasud 14 370 3 781

Kutse omistamine 31 481 28 671

Kokku tulu ettevõtlusest 45 851 32 452

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017

Tööjõukulud 28 933 26 405

Koolituste ja üritustekulud 37 330 22 188

Administreerimiskulud 7 272 8 678

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
73 535 57 271



14

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon 2018. a. majandusaasta aruanne

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 2017

Mitmesugused bürookulud 129 129

Palgakulu (käsundusleping) 16 556 12 522

Kokku mitmesugused tegevuskulud 16 685 12 651

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu (töövõtuleping) 17 442 16 571

Sotsiaalmaksud (töövõtuleping) 5 895 5 601

Palgakulu (käsundusleping) 16 556 12 522

Sotsiaalmaksud (käsundusleping) 5 596 4 232

Kokku tööjõukulud 45 489 38 926

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 469 450

Juriidilisest isikust liikmete arv 2 2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 10 735 3 385

Hüvitised 500 134


