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Tegevusaruanne

Eesti Pimedate Liidu 2018. aasta tegevuse ülevaade

Eesti Pimedate Liit (EPL) juhindus oma 2018. aasta tegevuses põhikirjast, arengukavast
aastateks 2014–2020 ja sellest lähtuvast 2018. aasta tegevuskavast. Põhikirja järgi on
EPLi eesmärk kaitsta nägemispuudega inimeste huve, esindada neid riiklikul ja
rahvusvahelisel tasandil. 2018. aasta 1. jaanuari seisuga oli EPL katusorganisatsioon 16
liikmesühingule. EPLi kõrgeim organ on üldkoosolek. 2018. aasta jooksul toimus 2
üldkoosolekut. Aasta jooksul toimus 6 juhatuse koosolekut. EPLi kontor asub Tallinnas
Raua 1 hoones üüritud ruumides. Tegevuskava kohaselt oli EPLi 2018. aasta prioriteet
ligipääsetavus.
1. Esindamine ja kaitse

1.1. Aidata kaasa puuetega inimeste õiguste konventsiooni ellurakendamisele.

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostas puuetega inimeste õiguste
konventsiooni variraporti, mille valmimisele aitas kaasa ka EPL.

1.2. Esindada nägemispuudega inimeste huve „Heaolu arengukava 2016–2023” ning
puude või tervisekahjustusega inimeste sotsiaalse kaitse tagamise ja koostöö leppe
ellurakendamisel.

EPL andis arengukava koostamisel oma sisendi, kuid arengukava ellurakendamisse ei ole
EPLi otseselt kaasatud.

1.3. Osaleda Eesti Puuetega Inimeste Koja üritustel ja töös. Teha koostööd teiste
puudega inimeste liitude, ühingute ja sihtasutustega.

EPL on EPIKoja liige ja EPLi esindajad osalesid selle üldkoosolekutel. Monica Lõvi oli 15.
augustini ja Jakob Rosin on samast ajast EPIKoja juhatuse liige, nad osalesid selle
koosolekutel ning võtsid aktiivselt juhatuse tegevusest osa.

EPIKoda on edastanud EPLile infot kooskõlastusringil olevate õigusaktide eelnõude
kohta. EPL on andnud tagasisidet oma tegevusega seonduvate aktide kohta.

EPL on teinud koostööd Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu (ELIL), Lääne-Virumaa
Puuetega Inimeste Koja, MTÜ Pimedate Töökeskuse Hariner, MTÜ Puude Taga On
Inimene ja Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liiduga (EPNÜL).

1.4. Esitada täiendusi ja parandusi nägemispuudega inimesi puudutavatesse
õigusaktidesse.

EPL esitas ettepanekud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu täpsustamiseks
ning mitme määruse muutmiseks.

EPLi esindajad osalesid veebide ja mobiilirakenduste ligipääsetavuse direktiivi Eesti
õigussüsteemi ülevõtmist ette valmistanud töörühma tegevuses ning abi- ja juhtkoerte
meeskondade ning koolitajate kompetentsinõudeid käsitleva Euroopa standardi
väljatöötamisele kaasaaitamisel.

Alates ehitusseadustiku vastuvõtmisest 2015. aastal on EPL taotlenud ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaministri määruse „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded
ehitisele“ kehtestamist ning esitanud korduvalt ettepanekuid selle eelnõu täiendamiseks ja
täpsustamiseks. Määrus kehtestati 2018. aastal.

1.5. Jätkata tööd, et parandada nägemispuudega inimeste hariduse,
rehabilitatsiooni ja tööhõive võimalusi.

Sotsiaalministeerium töötab Vabariigi Valitsuse ülesandel välja puudega inimeste poliitika 
ja abistamise kaasajastamise kontseptsiooni. Puudega inimeste tugisüsteemi 
korrastamise eesmärk on paremini siduda sotsiaal-, tervishoiu-, tööturu- ja 
haridusvaldkonna teenused ning toetused. Priit Kasepalu osales kolmel korral
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kontseptsiooni ettevalmistamist tutvustanud aruteludel. Kontseptsiooni väljatöötamise
eestvedaja Signe Riisalo tutvustas seda EPLi juhatuse koosolekul.

Eesti Töötukassa korraldas 3 puuetega inimeste organisatsioonide esindajate
aruteluseminari. EPLi esindasid neil seminaridel Priit Kasepalu ja Kerli Tennosaar.

Priit Kasepalu osales Riigikogus puudega inimeste riigikaitsesse kaasamise võimalusi
käsitlenud arutelul.

1.6. Esitada ettepanekuid, kuidas abivahendisüsteemi nägemispuudega inimeste
vajadustele vastavaks muuta ja nägemisabivahendite loetelu täiendada.

EPL on alates 2016. aastast taotlenud sotsiaalkaitseministri määruse „Abivahendite
loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja
erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ muutmist. Alates
2019. aastast on perearstidel õigus anda välja tõendeid kõigi nägemisabivahendite (ka
punktkirjavarustus, -kuvar, -kirjutusmasin; daisypleier; diktofon; tarkvara) vajaduse kohta.
Samast ajast on vastavalt 2018. aastal vastu võetud sotsiaalhoolekande seaduse
muutmise seadusele hoolekandeasutustes elavatel inimestel võimalik osta soodustusega
abivahendeid sama põhimõtte alusel nagu nendel, kes elavad kodus.
Priit Kasepalu ja Kerli Tennosaar osalesid juhtkoerteteemalisel arutelul. Orienteeruvalt
aastast 2021 peaks juhtkoerte teenus üle minema riiklikku abivahendisüsteemi, kuid juba
2019. aastast on juhtkoer sügava ja raske nägemispuudega vanaduspensionäridele
abivahend.

EPL on võimaldanud MTÜ-l Jumalalaegas kord kuus kasutada oma ruume, et
nägemisabivahendeid tutvustada ja müüa.

1.7. Populariseerida punktkirja oskust ja kasutamist.

EPL osales Euroopa Pimedate Liidu (EBU) Onkyo punktkirjaesseede konkursil. Sellele
laekus 3 võistlustööd.

EPL aitas kaasa heategevuskampaaniale, millega kogutakse raha Eesti esimese
pimedate noodiaabitsa väljaandmiseks. Raamatu väljaandmise eestvedaja on Tartu
Emajõe Kooli muusikaõpetaja Kadri Kutsar.

1.8. Esindada nägemispuudega inimeste huve ehitatud keskkonna ligipääsetavust
puudutavate normdokumentide väljatöötamisel, et parandada elukeskkonda ja
üldkasutatavate objektide ligipääsetavust. Osaleda ligipääsetavuse nõukogu töös.

EPL saatis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile järjekordsed ehitusinsener
Inga Kärgi koostatud parandusettepanekud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse
„Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele” eelnõule. EPLi esindaja
Sotsiaalministeeriumi juures tegutsevas ligipääsetavuse nõukogus on Priit Kasepalu. Ta
osales nõukogu koosolekul, millel tutvustati Sotsiaalkindlustusameti „Keskkonna
kohanduse abimaterjali kohaliku omavalitsuse spetsialistidele“ ning kus toimus
paneelarutelu korterelamutele ligipääsetavuse miinimumnõuete seadmise vajalikkusest.
1.9. Osaleda Põhjamaade Komitee, Balti Komitee ja Euroopa Pimedate Liidu töös.

Ago Kivilo, Leedu Pimedate ja Vaegnägijate Liidu ning Läti Pimedate Liidu esimees on
vahetanud infot telefonitsi.

Monica Lõvi edastas Euroopa Pimedate Liidu (EBU) euroasjade komisjoni liikmena EPLile
saadud infot. Monica Lõvi ja Jakob Rosin vastasid kirjadele ja küsimustikele.

1.10. Jätkata koostööd Soome Nägemispuudega Inimeste Liiduga.

EPL on esitanud taotluse osaleda ühisprojektis Soome Nägemispuudega Inimeste
Liiduga. Idee on välja töötada ja arendada 18–25aastastele noortele praktikaid, et
suurendada nende sotsiaalset aktiivsust ja kaasatust liikmesühingutesse.

2. Avalikustamine ja teavitamine
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2.1. Selgitada ühiskonnale nägemispuudega inimeste probleeme, tähistada valge
kepi päeva ja anda välja tunnustus „Aasta tegu 2018”.

23. oktoobril korraldas EPL Tallinna Õpetajate Majas tänuseminari, kus anti üle
tunnustused „Aasta tegu 2018“. Tunnustuse pälvisid Adamson-Ericu Muuseum projekti
„Kunst nähtavaks!“ läbiviimise; mentor Andrei Sadovoi ja noorterühm Puhkus Kuubis
nägemispuudega huviliste fotograafiakoolituse korraldamise; Eero Kiipli Eesti esimese
pimedate noodiaabitsa väljaandmist toetanud heategevuskampaania „Valguse Jalajäljed“
korraldamise; Eesti Jalgpalli Liit UEFA superkarikamänguga seonduvalt pimedatele
inimestele tähelepanu osutamise; Pärnumaa Ühistranspordikeskus ja selle juhataja
Andrus Kärpuk Pärnu uue bussijaama ning linna ühistranspordi ligipääsetavuse tagamise;
Ugala teater ja selle direktor Kristiina Alliksaar kirjeldustõlkega etenduste korraldamise
ning SA Eesti Meremuuseum raamatu „100 aastat kiilu all. Eesti lugu laevades
1918–2018” annetuskampaania korraldamise eest.
Priit Kasepalu ja Jakob Rosin on esinenud meedias, et nägemispuudega inimeste elu ja
probleeme ühiskonnale tutvustada.

2.2. Arendada ning täiendada EPLi veebilehte, Facebooki-lehte ja arutelulisti.

EPLil on veebileht www.pimedateliit.ee, millelt leiab nägemispuude kohta esmast infot.
Facebooki-lehe ja teabelisti kaudu edastati pidevalt uut infot.

2.3. Kirjastada ajakirja Valguse Kaja ja seda sihipäraselt levitada.

Ajakirja anti 2018. aastal välja 2 numbrit.

2.4. Aidata kaasa avaliku sektori veebilehtede ja mobiilirakenduste ligipääsetavust
käsitleva direktiivi Eesti õigusruumi ülevõtmisele.

EPLi esindaja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures tegutsenud veebide ja
mobiilirakenduste ligipääsetavuse direktiivi Eesti õigusruumi ülevõtmist ette valmistanud
töörühmas oli Priit Kasepalu. Jakob Rosin tegi veebide ja mobiilirakenduste
ligipääsetavuse infopäeval ettekande kasutajate vajadustest.

2.5. Juhtida tähelepanu vajadusele muuta eesti keele tekst-kõnesüntesaator
nägemispuudega inimeste jaoks kasutatavaks.

EPL on teinud Eesti Keele Instituudiga (EKI) aastaid koostööd selleks, et valmiks
nägemispuudega inimestele stabiilselt kasutatav SAPI5-liidesega eesti keele
tekst-kõnesüntesaator, mis oleks instituudi veebilehelt vabalt allalaaditav. Oodatud
tulemusi ei ole aga saavutadud.

3. Organisatsiooni areng

3.1. Nõustada liikmesühinguid organisatsioonilistes küsimustes, koguda
liikmesühingute tegevuse kohta infot ning osaleda nende üritustel.

EPL on saanud liikmesühingutelt nende igapäevategevuse kohta infot ning edastanud
EPLi infot telefoni ja e-posti teel.

Jaanuaris kohtusid Priit Kasepalu, Mari Sepp, Janne Jerva ja Helen Künnap
sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning ministeeriumi ametnikega. Käsitleti ühingute
tegevuskeskuse teenuste, kaitstud töö, puude või tervisekahjustusega inimeste sotsiaalse
kaitse tagamise ja koostöö leppe ning abivahendisüsteemiga seonduvat.

7. novembril toimus suuremate liikmesühingute eestvedajate ümarlaud. Kaardistati
liikmesühingute rahastuse hetkeolukord ning koostati ühisseisukohad. Eesmärk on, et
rahastataks ühingutes osutatavaid nägemispuudega inimestele eluliselt vajalikke
teenuseid, mida praegu pakutakse vabatahtliku tööna või EPIFondi ja kohaliku
omavalitsuse väga väikese toetuse abil. EPLi pöördumine Sotsiaalministeeriumile anti üle
13. novembril kohtumisel sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning ministeeriumi ametnikega.

Juhatuse liikmed on kõige enam osalenud Tallinnas toimunud nägemispuudega inimeste
üritustel.

http://www.pimedateliit.ee
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3.2. Tugevdada ühisürituste kaudu liikmesühingute otsesidemeid. Korraldada
suvekool ning koolitusi, mis on suunatud juhatuse liikmetele ja liikmesühingute
eestvedajatele. Võtta osa teiste organisatsioonide korraldatavatest EPLi tegevusega
seotud koolitustest.

EPL korraldas mais liikmesühingute eestvedajatele ja EPLi juhatuse liikmetele avaliku
esinemise koolituse. Juunis toimus Nelijärve Puhkekeskuses traditsiooniline suvekool.
Septembris korraldas EPL liikmesühingute eestvedajate matkapäeva Virumaale.
Septembris toimus andmekaitsekoolitus.

3.3. Teha koostööd Ranniku Maja OÜga, et parandada Ranniku Puhkekeskuses
nägemispuudega inimeste puhketingimusi.

Ranniku Maja OÜ sõlmis EPLiga kooskõlastatult puhkekeskuse kindlustuslepingu. EPL
edastas liikmesühingutele info Ranniku Puhkekeskuse võimalustest.

3.4. Jätkata tööd kompetentsikeskuse arendamisel. Pakkuda ettevõtetele,
asutustele ja organisatsioonidele nõustamisteenuseid, kuidas kujundada ehitatud
keskkond ja veebilehed nägemispuudega inimestele ligipääsetavaks. Täiendada
projekteerimisjuhendi „Ehitatud keskkonna ligipääsetavus nägemispuudega
inimestele” teenuste ja teabe ligipääsetavuse osa.

Kohtumisel T1 Mall of Tallinn esindajatega arutati kaubanduskeskuse ligipääsetavust.
Okupatsioonide muuseumi esindajaga arutati muuseumi ligipääsetavust. Meremuuseumi
esindajatega arutati ekspositsiooni nägemispuudega inimestele ligipääsetavuse
lahendusi.

EPL edastas Tallinna Transpordiametile soovitusi, millised oleksid nägemispuudega
inimeste jaoks sobivad lahendused ühistranspordipeatuste ootekodade valmistamisel.
Samuti vastati Tallinna Kommunaalametile, millised oleksid sobivad lahendused teetõkiste
märgistamisel. Kohtuti Swedbanki esindajatega, et arutada panga uue veebilehe
ligipääsetavust, Riigi Infosüsteemide Ameti esindajatega, et testida riigiportaali eesti.ee
ligipääsetavust ning SEB panga esindajatega, et arutada panga veebilehe ligipääsetavust
puudega inimeste jaoks. Jakob Rosin kohtus Huawei esindajaga, et arutada
koostöövõimalusi. Priit Kasepalu saatis EPIKojale kirja tähelepanekutest töövõime
hindamise ja puude tuvastamise ühistaotluse muudatusettepanekute kohta. EPL andis
MTÜ-le TikerKultuur kinnituskirja, et aitab kirjeldustõlkega mängude kohta teavet
tarbijateni viia ja neid mängudele kutsuda.
3.5. Arendada Tallinn, Laki 7 kinnistut.

Tallinnas Laki 7 asuv kinnistu kuulub EPLile. Ago Kivilo ja Mari Sepp kohtusid korduvalt
hoone üürnikega. Lahendati kinnistu haldamise küsimusi.

Tegevuse ülevaate on koostanud Priit Kasepalu.

31. detsember 2018
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Varad   

Käibevarad   

Raha 80 857 39 239

Nõuded ja ettemaksed 50 920 53 838

Kokku käibevarad 131 777 93 077

Põhivarad   

Finantsinvesteeringud 256 256

Kinnisvarainvesteeringud 112 222 112 222

Materiaalsed põhivarad 0 2 506

Kokku põhivarad 112 478 114 984

Kokku varad 244 255 208 061

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 32 042 32 633

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 5 000 0

Kokku lühiajalised kohustised 37 042 32 633

Kokku kohustised 37 042 32 633

Netovara   

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 57 233 57 233

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 118 195 112 956

Aruandeaasta tulem 31 785 5 239

Kokku netovara 207 213 175 428

Kokku kohustised ja netovara 244 255 208 061
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 130 139

Annetused ja toetused 21 117 24 573

Tulu ettevõtlusest 342 015 343 925

Muud tulud 5 761 602

Kokku tulud 369 023 369 239

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -45 517 -42 698

Mitmesugused tegevuskulud -260 259 -292 381

Tööjõukulud -28 936 -26 109

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -2 506 -2 437

Kokku kulud -337 218 -363 625

Põhitegevuse tulem 31 805 5 614

Intressitulud 0 1

Intressikulud -20 -32

Muud finantstulud ja -kulud 0 -344

Aruandeaasta tulem 31 785 5 239
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 31 805 5 614

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 2 506 2 437

Kokku korrigeerimised 2 506 2 437

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 2 918 -569

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 4 409 -2 579

Laekunud intressid 0 1

Makstud intressid -20 -32

Muud rahavood põhitegevusest 0 -346

Kokku rahavood põhitegevusest 41 618 4 526

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
0 -2 431

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -2 431

Kokku rahavood 41 618 2 095

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 39 239 37 144

Raha ja raha ekvivalentide muutus 41 618 2 095

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 80 857 39 239
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 57 233 112 956 170 189

Aruandeaasta tulem 5 239 5 239

31.12.2017 57 233 118 195 175 428

Aruandeaasta tulem 31 785 31 785

31.12.2018 57 233 149 980 207 213
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Pimedate Liidu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea

raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Eesti

Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid (RTJ). Aastaaruande eesmärgiks on kajastada õigesti ja õiglaselt ühingu

finantsseisundit, majandustulemit ja rahavoogusid.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise

aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. 

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2018. aastal olulisi arvestuspõhimõtete muutusi ei toimunud. 

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassa, arvelduskontode, välisvaluutakontode jäägid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Kassa ja pangakontode välisvaluuta ning muude välisvaluutas fikseeritud rahaliste vahendite arvestust peetakse Eesti Vabariigis

ametlikult kehtivas vääringus (s.o. eurodes), ümberhinnatult operatsioonipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursi järgi.

Bilansis hinnatakse välisvaluutas fikseeritud käibevara bilansi kuupäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursi järgi. See tähendab, et bilansi

kuupäeval toimub vajadusel välisvaluutas fikseeritud kassa ja pangakontode välisvaluuta ning muude rahaliste vahendite ümberhindamine.

Selle tulemusena tekkiv tulu (kulu) kajastatakse tulemiaruandes finantstuludena (-kuludena). 

Finantsinvesteeringud

Bilansis on pikaajaliseks finantsinvesteeringuks nn. portfelliinvesteering, st. omatakse alla 20% teise ettevõtte aktsiaid ja neid pole

soetatud edasimüügi eesmärgil. Edasimüügi eesmärgil ostetud väärtpabereid arvestatakse käibevara hulgas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena on bilansis kajastatud liikmesühingutelt laekumata sisseastumis- ja liikmemaksud. 

Nõuetena ostjate (rentnike) vastu kajastatakse ühingu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid ning need kajastatakse

soetusmaksumuses. 

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud soetusmaksumuses. 

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ühing hoiab omanikuna renditulu teenimise või turuväärtuse

kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema

soetusmaksumuses. Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid (hooneid) soetusmaksumuses miinus akumuleeritud kulum ja

allahindlused väärtuse langusest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni määr määratakse igale

kinnisvaraobjektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Hilisemad kulutused lisatakse kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on tõenäoline, et ühing (omanik) saab seoses kulutustega

tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud hilisemad kulutused (näiteks

remont, hooldus) kajastatakse aruandeperioodi kuludes. 

Maa on piiramatu kasutuseaga põhivara. Omandatud maa võetakse raamatupidamises arvele tegelikus soetusmaksumuses. Maa

soetusmaksumust ei amortiseerita. 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    600
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Kassa 22 40

Pangakontod 80 835 39 199

Kokku raha 80 857 39 239

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad
Transpordi-

vahendid

Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2016  

Soetusmaksumus 7 350 4 495 11 845 849 12 694

Akumuleeritud kulum -7 350 -2 407 -9 757 -425 -10 182

Jääkmaksumus 0 2 088 2 088 424 2 512

  

Ostud ja parendused 2 431 2 431

Muud ostud ja parendused 2 431 2 431

Amortisatsioonikulu -1 361 -1 361 -1 076 -2 437

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 7 350 4 495 11 845 3 280 15 125

Akumuleeritud kulum -7 350 -3 768 -11 118 -1 501 -12 619

Jääkmaksumus 0 727 727 1 779 2 506

  

Amortisatsioonikulu -727 -727 -1 779 -2 506

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 7 350 4 495 11 845 3 280 15 125

Akumuleeritud kulum -7 350 -4 495 -11 845 -3 280 -15 125

Jääkmaksumus 0 0 0 0

Lisa 4 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Võlad tarnijatele 28 907 29 033

Kokku võlad tarnijatele 28 907 29 033
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Lisa 5 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Palgavõlad 1 503 1 451

Puhkusetasukohustused 0 0

Kokku võlad töövõtjatele 1 503 1 451

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2018 2017

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 130 139

Kokku liikmetelt saadud tasud 130 139

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 21 007 24 508

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 110 65

Kokku annetused ja toetused 21 117 24 573

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 21 626 19 407

Sotsiaalmaksud 7 310 6 702

Töötuskindlustus 0 0

Kokku tööjõukulud 28 936 26 109

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 4

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Juriidilisest isikust liikmete arv 16 16
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Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 8 487 7 402


