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Tegevusaruanne
Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuste ülevaade 2016. aastal
Tallinna Puuetega Inimeste Koda (edaspidi Koda) on 1997. aastal loodud mittetulundusühing, mis
koondab Tallinnas tegutsevaid puuetega inimeste ühinguid.
Koja eesmärgiks on puuetega inimeste ja oma liikmesorganisatsioonide huvide kaitsmine ja
esindamine, koostöö edendamine avaliku, mittetulundus- ja erasektori vahel puuetega inimeste
võrdsete võimaluste loomisel kohalikul tasandil.
TPIK on seadnud aastaks 2016 järgmised eesmärgid:
1) tagada puuetega inimestele Tallinnas kvaliteetsed, vajaduspõhised, kättesaadavad ja
taskukohased teenused,
2) suurendada puuetega inimeste ühiskondlikku teadlikkust ja osalust,
3) muuta tallinlaste hoiakuid puuetega inimeste suhtes positiivsemaks.
Koja tegevussuunad jaotuvad järgnevalt:
• Puuetega inimeste huvide esindamine ja kaitsmine Tallinna tasandil
• Liikmesorganisatsioonide toetamine
• Informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine
• Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse haldamine
• Puuetega inimestele suunatud erinevad projektid ja teenused
Juhtorganid (juhatus ja üldkoosolek)
Juhatuse esimees:
Tiiu Hermat (Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing)
Juhatuse liikmed:
Külli Urb (Liikumispuudega Laste Tugiühing)
Ivica Mägi (Põhja- Eesti Autismiliit)
Eduard Borissenko (Pimedate töökeskus Hariner)
Ulvi Tammer- Jäätes (Tallinna Suhkruhaigete Selts)
Toimunud on juhatuse koosolekud 10.02, 31.03, 02.06, 05.09, 23.11 ja 15.12.2016
TPIK üldkoosolek toimus 31.03 ja 20.12.2016
TPIK tegevuskeskuse töötajad:
Mihkel Tõkke – tegevjuht; Tiiu Kristjan – administraator; Kersti Martinson- finantsjuht; Marika
Mühlbach – registraator; Marje Kasemets – sisekoristaja (II korrus); Natalja Leius (I korrus ja
hoovimaja) - sisekoristaja; Valeri Bahhanov – hoovikoristaja;
Rahastamine
Koja tegevust rahastatakse:
1. Hasartmängumaksu Nõukogu poolt eraldatud summadest läbi Eesti Puuetega Inimeste Fondi.
Rahalised vahendid kuluvad Koja tegevusprogrammi elluviimiseks, Koja halduskuludeks ning
liikmesorganisatsioonide projektide rahastamiseks.
2. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kaudu Tallinna linna eelarvest. Rahalised vahendid
3

TALLINNA PUUETEGA INIMESTE KODA

2016. a. majandusaasta aruanne

kuluvad Tegevuskeskuse halduskulude katmiseks.
3. Erinevate projektifondide kaudu. 2016. a. rahastati projekte järgmistest fondidest:
Hasartmängumaksu Nõukogu, Kodanikuühiskonna Sihtkapital
4. Omatulu teenimise kaudu. Suurimaks omatulu teenimise allikaks on keskuse saali renditulu.
Invapoliitika Tallinnas
Peamiseks regulaarseks koostöövormiks Tallinna puuetega inimeste esindusorganisatsioonide ja
Linnavalitsuse vahel on 4-5 korda aastas kogunev Invakomisjon, kus arutletakse üheskoos
puuetega inimeste valdkonda puudutavate kitsaskohtade üle ja otsitakse üheskoos lahendusi
probleemide leevendamiseks.
Aprillis toimus Tallinna Puuetega Inimeste Koja Invamess 2016, kus osales 690 inimest. Kahe
päeva jooksul oli külalistel võimalik tutvuda 40 organisatsiooni teenuste ja toodetega, kelle
peamine tegevusala on seotud puuetega inimeste valdkonnaga.
Tallinna Puuetega Inimeste Koda osales puuetega inimeste transpordi infosüsteemi eelanalüüsi ja
lähteülesande koostamise töörühmas.
Liikmeskond ja võrgustik
2016. aasta lõpu seisuga oli Koda katusorganisatsiooniks 22 liikmesühingule Tallinnas.
Liikmesühingute nimekiri ja kontaktandmed on leitavad siit: http://www.tallinnakoda.ee/1,41
Tallinna linnas registreeritud ligi 29 000 puudega inimesest kuulusid ligi 4600 mõnda Koja
liikmesühingusse.
Oleme nõustanud liikmesühinguid projektide läbiviimisel, aruannete koostamisel, INF 4 ja 9 ning
TSD täitmisel, majandusaasta aruande tegemisel jne, sest paljudes ühingutes puuduvad palgalised
töötajad ja erialateadmistega raamatupidajad.
Tallinna Puuetega Inimeste Koda kuulub Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti
Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmesorganisatsiooni hulka.
Informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine
Koja üheks peamiseks ülesandeks on igapäevane teavitustöö sihtgrupile uute teenuste, toetuste ja
muude muudatuste kohta. Oleme kättesaadavad e-posti, telefoni ja personaalse kontakti teel
vastamaks sihtgrupi esindajate küsimustele, mis puudutab puuetega inimeste eluolu ja kõike sellega
seonduvat. Jooksvalt oleme nõustanud nii puuetega inimesi, puuetega inimeste spetsialiste kui ka
Koja liikmesühingute esindajaid.
Oleme aktiivselt täiendanud oma kodulehekülge http://www.tallinnakoda.ee, kuhu oleme
koondanud vajaliku info puuetega inimestele nii riiklikest kui ka Tallinna linna teenustest,
toetustest ja uudistest infopäevade ning ürituste kohta. Tagasiside on andnud lehekülje
külastatavuse statistika aadressil www.tallinnakoda.ee/stats, kus ajavahemikul jaanuar- detsember
2016 on keskmiselt ühes päevas TPIK veebilehte külastatud 327 korda. Ühes kuus on külastusi
veebilehel olnud keskmiselt 10 016 korda.
Koja poolt välja antud infomaterjalid on kättesaadavad siin: http://www.tallinnakoda.ee/1,68
Tihe koostöö on toimunud Tallinna Linnavalitsuse Raepressiga informatsiooni edastamisel
erinevatesse meediakanalitesse Koja tegevustest.
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Aktiivselt oleme jaganud infot nii eesti- kui venekeelsete sihtgruppidele (puuetega inimesed,
puudega laste vanemad, spetsialistid, jne) suunatud meililistide kaudu.
Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus
Tallinna linna ja Koja koostööna 2002.a. avatud Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus
võimaldab Tallinna puuetega inimeste ühingutel oluliselt aktiviseerida oma tegevusi ja pakkuda
sihtgrupile senisest avaramaid võimalusi huvi-, kultuuri-, spordi-, huvi- jm. tegevusteks, millega on
võimalik tutvuda siin: http://www.tallinnakoda.ee/1,48.
Nagu eelnevatel aastatel, oleme ka 2016. aasta jooksul Tallinna Puuetega Inimeste
Tegevuskeskuses läbi viinud iga-aastaseid traditsioonilisi üritusi puuetega inimestele: koostöös
Kristiine Sotsiaalkeskusega kevadkontserdi, spordipäeva ning detsembris jõulukontserdi.
Keskmiselt on neil üritustel osalejaid 100 inimese ringis.
Detsembris korraldas Tallinna Puuetega Inimeste Koda rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale
pühendatud Jõuluturu. Sündmust külastas 300 inimest.
Huvi ühisüritusteks, näitustel ja arvutiklassi külastamisel on suur - Tegevuskeskuses registreeriti
2016 aastal külastusi kokku 24 029. Jaanuar – 1 696; veebruar –1 768; märts – 2 287; aprill – 2
853; mai – 2 200; juuni – 1 095; juuli/august - 1 640; september - 2 735; oktoober - 2 945;
november - 2 480; detsember – 2 330.
Vabatahtlikud
Läbi aastate oleme pööranud suurt tähelepanu vabatahtlike kaasamisele Koja tegevustesse. Aastat
2016 iseloomustab jätkuvalt aktiivne koostöö Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemiaga, tänu
kellele oleme leidnud mitmeid vabatahtlikke, kes on muu hulgas aidanud läbi viia puuetega
inimestele suunatud huviringe ning abistanud suuremate ürituste korraldamisel. Uute vabatahtlike
kaasamiseks oleme kasutanud Vabatahtlike Väravat.
Suuremad projektid
2012.a. novembris alustasime Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi ja
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastusel kogemusnõustamise teenuse ettevalmistamist eesti- ja
venekeelsetele puuetega laste vanematele Tallinnas ja lähivaldades. Kogemusnõustamise teenust
hakkasime pakkuma sihtgrupile alates 2013.a. aprillist. 2016. aastal jätkus kogemusnõustamise
teenuse osutamine, mida toetas Tallinna Sotsiaal –ja Tervishoiuamet. Kogemusnõustamise teenuse
eesmärgiks on ennetada puuetega laste vanemate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide teket
ning samas aidates seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada
laste kasvuks ja arenguks vajaliku keskkonna kujunemist
Tallinna Puuetega Inimeste Koda kandideeris edukalt osalema vabaühenduste arenguprogrammi
Huvikaitselabor. Programm toetab vabaühenduste esindajate mõjusas poliitikakujundamises
osalemist.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Lisa nr

Raha

14 816

12 899

2

Nõuded ja ettemaksed

13 223

7 806

3

Kokku käibevarad

28 039

20 705

28 039

20 705

Võlad ja ettemaksed

6 267

2 288

Kokku lühiajalised kohustised

6 267

2 288

6 267

2 288

18 417

21 568

3 355

-3 151

21 772

18 417

28 039

20 705

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

5

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

Annetused ja toetused

85 661

77 809

6

Muud tulud

21 966

18 200

7

107 627

96 009

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-24 211

-21 722

8

Mitmesugused tegevuskulud

-16 452

-17 910

9

Tööjõukulud

-63 608

-59 528

10

Muud kulud

-1

0

-104 272

-99 160

Põhitegevuse tulem

3 355

-3 151

Aruandeaasta tulem

3 355

-3 151

Tulud

Kokku tulud
Kulud

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

3 355

-3 151

-5 417

-4 128

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

3 979

168

Kokku rahavood põhitegevusest

1 917

-7 111

1 917

-7 111

12 899

20 010

1 917

-7 111

14 816

12 899

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

21 568

21 568

Aruandeaasta tulem

-3 151

-3 151

31.12.2015

18 417

18 417

3 355

3 355

21 772

21 772

Aruandeaasta tulem
31.12.2016
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamis-alused.
MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda on koostanud raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse § 16 ja §17 alusel Eesti
hea raamatupidamise tava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja
Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni
3 kuud ja rahaturufondi osakuid.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.
Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliste nõuete
laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 958 eurot. Põhivaralt amortisatsiooni arvestusel on kasutusel lineaarne arvestuse meetod. Amortisatsiooninorm 40%
aastas. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate
tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt
tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt
lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:
* Muud masinad ja seadmed 10 aastat
* Muu inventar ja IT seadmed 2,5 aastat
Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need
komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud
kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest
eluigadest:
* Arenguväljaminekud 2,5 aastat
* Tarkvara, patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara 2,5 aastat

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

958

Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised
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

Annetused ja toetused
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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. Sihtfinantseerimise
arvestusel on lähtutud brutomeetodi arvestuse põhimõtetest.
Sihtfinantseerimise kajastamise reeglid raamatupidamises sätestab RTJ 12 „Valitsusepoolne abi”.
Tulud
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 ihtfinantseerimine aset leidis.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele
ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimise kajastamise reeglid raamatupidamises sätestab RTJ 12 „Valitsusepoolne abi”.
Tulemi aruanne – aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude
vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud on kajastatud raamatupidamises vastavalt RTJ 10-le "Tulude kajastamine".

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

33

12

Pank

14 783

12 887

Kokku raha

14 816

12 899

Kassa

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
1 579

1 579

Sihtfinantseerimise nõuded
omavalitsusele

11 644

11 644

Kokku nõuded ja
ettemaksed

13 223

13 223

31.12.2015
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
2 489

2 489

43

43

Sihtfinantseerimise nõuded
omavalitsusele

5 274

5 274

Kokku nõuded ja
ettemaksed

7 806

7 806

Ettemaksed

Sihtfinantseerimise nõuded omavalitsusele sisaldavad järgmisi summasid:
detsembrikuu tegevuskulude finantseerimist summas 2637eurot ja 2016 aasta lisakulude finantseerimist summas 9007 eurot.
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks
Sotsiaalmaks
Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

737

598

1 465

1 111

85

53

115

61

2 402

1 823

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

227

227

Maksuvõlad

2 402

2 402

Tulevaste perioodide sihtfinantseeringud

3 638

3 638

Kokku võlad ja ettemaksed

6 267

6 267

31.12.2015

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

233

233

Võlad töövõtjatele

217

217

Maksuvõlad

1 823

1 823

Muud võlad

15

15

2 288

2 288

Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 4

Lisa4

2016 aasta detsembrikuus laekus KÜSKilt regionaalelu toetuseks "Kohaliku omaalgatuse programm 2016" raames kahe projekti
sihtfinantseerimise rahad.
Projekti "Kogukonna areng" toetuseks laekus summas 1995,25 eurot ja projekti"Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine" toetuseks
laekus summas 1642,60 eurot.
Projektide investeeringud ja aktiivsed koolitused toimuvad 2017 aastal.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses
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Saadud

Tulu

31.12.2015

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Omavalitsuse sihtfinantseerimine

37 738

-37 738

Valitsuse sihtfinantseerimine

38 286

-38 286

505

-505

Tugiisikutoetus Töötukassast

1 280

-1 280

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

77 809

-77 809

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

77 809

-77 809

Annetused eraisikutelt

Saadud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Valitsuse sihtfinantseerimine

38 765

-38 765

0

Omavalitsuse sihtfinantseerimine

45 796

-45 796

0

Annetused eraisikultelt

765

-765

0

Juhendajatasu Eesti Töötukassast

335

-335

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

85 661

-85 661

0

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

85 661

-85 661

0

Omavalitsuste ja valitsuse sihtfinantseerimise projektide otsesed kulud ja liikmesühingute toetuseks jaotatud summad on kajastatud Lisas 8.
Sihtfinantseerimise projektide tööjõukulud on kajastatud Lisas 10.
Juhendajatasu Eesti Töötukassalt jagunes ainult tööjõukuluks ja on kajastatud Lisas 10.

Lisa 7 Muud tulud
(eurodes)

Rendi- ja üüritulu
ruumide allkasutajate renditulu
Kokku muud tulud

2016

2015

18 014

12 556

3 952

5 644

21 966

18 200

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

Liikmesorganisatsioonidele jagatud
Oma projektide finantseerimiseks kasutatud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

2016

2015

16 552

16 552

7 659

5 170

24 211

21 722

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide tööjõukulud on kajastatud Lisas 10.
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Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2016

2015

189

795

Ruumide hooldus- ja korrashoiu kulu

5 100

4 200

Ruumide allkasutajate rendikulu

3 952

5 644

Sideteenused

1 257

1 388

Audiitorteenus

720

720

Liikmemaksud

100

100

Transporditeenused

293

119

Ruumide rentimisega kaasnevad kulud

3 241

2 987

Kontoritarbed,-tarvikud

1 600

1 957

16 452

17 910

2016

2015

Palgakulu

49 560

46 749

Sotsiaalmaksud

13 654

12 395

394

370

0

15

63 608

59 529

7

7

Koolituskulud

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötuskindlustusmaksud
Puhkuse kohustus(+)/ettemaks(-)
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Sihtfinantseerimiste tööjõukulud jagunevad järgmiselt:
-Omavalitsuste sihtfinantseerimise projektide tööjõukulud:
palgakulu 27371 eurot,sotsiaalmaksud 9032 eurot ja töötukindlustusmaksud 219 eurot;
-Valitsuse sihtfinantseerimise projektide tööjõukulud:
palgakulu 14069 eurot, sotsiaalmaksu 2999 eurot ja töötuskindlustusmaksud 110 eurot;
-Eesti Töötukassalt laekunud juhendajatasu jagunes:
palgakulu 251 eurot, sotsiaalmakud 83 eurot ja töötuskindlustusmakus 2 eurot.
Palgakulu projektidele on 10394 eurot ja palgakulu tegevuskuludeks on 39165 eurot.

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

31.12.2016

31.12.2015

22

22

2016

2015

287

339

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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Juhatuse liige,Külli Urb (45012090210), töötas VÕS lepingu alusel projekti "Invamess 2016 " meeskonna liikmena ja
teabepäeva moderaatorina.
Kokku arvestati töötasu summas 287eurot ja sotsiaal- ja töötuskindlustusmakse summas
97 eurot.Juhatuse liikme tööjõukulu kokku 2016 aastal oli 384 euro.
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