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Tegevusaruanne

Eesti Kurtide Liidu tegevuste ülevaade 2013. aastal    

MTÜ Eesti Kurtide Liit (edaspidi EKL) on asutatud 1922. aastal. EKL on katusorganisatsiooniks 8-le piirkondlikule kurtide ühingule ning Eesti  

Kurtide Noorte Organisatsioonile ja Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingule. Üksikliikmete arv neis ühinguis kahanes 909-lt 900-ni. Kurtide 

koguarv Eestis on ca 1500 inimest ja viipekeelt valdavaid ca 2000 inimest (viimastel andmetel oli välja toodud kuni 4 500 viipekeele valdajate 

näitajat). 

Eesti Kurtide Liidu tööd korraldab juhatus, mis on 7-liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 4 

korda aastas. 

Kuna Eesti Kurtide Liit on mittetulunduslik liit, siis on meile andnud Eesti Puuetega Inimeste Fondi poolt sihtrahastatud projekt „Eesti Kurtide 

Liidu ja tema liikmesorganisatsioonide tegevuse arendamine“ võimaluse läbi viia erinevaid projekte toetamaks kurtide ja viipekeelsete 

vaegkuuljate kaasatust tavaühiskonda.                                           

Liidu eesmärgiks on liikmesühingute huvide kaitsmine ja esindamine, tegevuse arendamine läbi koolituste, ühisürituste, rahvusvaheliste 

sidemete laiendamise, ühtse eesti viipekeele ja kultuuri arendamine, koostöö edendamine avaliku, mittetulundus- ja erasektori vahel kurtide 

inimeste võrdsete võimaluste loomisel kohalikul ja riiklikul tasandil. 

 

EKL tegevussuunad jaotuvad järgnevalt: 

o       Kurtide inimeste huvide esindamine ja kaitsmine kohalikul ja riiklikul tasandil 

o       Liikmesorganisatsioonide toetamine ja informatsiooni edastamine 

o       Eesti Kurtide Liidu keskuse ja ettevõtete haldamine 

o       Liikmesorganisatsioonide liikmetele suunatud erinevad projektid ja teenused 

Sotsiaal- ja kultuuripoliitika kohalikul ja riiklikul tasandil 

Eesti Kurtide Liit on teinud tihedat koostööd Eesti Puuetega Inimeste Koja, Sotsiaalministeeriumi, Koostöökogu, Tallinna Linnavalitsuse, Eesti 

Rahvusringhäälingu, Eesti Häirekeskuse ja Töötukassaga. Mainimata ei saa jätta ka Justiitsministeeriumi, Viipekeeletõlkide OÜ-d, Eesti 

Viipekeeletõlkide Kutseühingut, Eesti Kutsekoda, Euroopa Kurtide Liitu, Maailma Kurtide Föderatsiooni, EMT-i ja teisi. 

Kõigepealt tuleb ära mainida, et Eesti Kurtide Liidu tegevust korraldati arengukava ja aasta tegevuskava alusel. Natuke kurvastavam oli see, et 

2013. aastal ei suudetud aastast-aastasse liikmeskonnale suunatud tegevusi-üritusi läbi viia fondi tugevalt kärbitud eelarve tõttu, samuti polnud 

erilisi võimalusi selliseid tegevusi toetada teistest muudest projektidest, mille rahastamiseks 2013. aastaks seatud prioriteedid ei ole täielikult 

arvestanud puuetega inimeste ühe sihtgrupi – kurtide kogukonna – erivajadusi.  Selgitustööd ja arupärimised prioriteetide ümbervaatamiseks 

kannavad loodetavasti 2014. aastal vilja. Loomulikult on veel palju teha... 

EKL korraldab kurte toetavate teenuste osutamist, millede rahastamiseks esitati projekttaotlusi: 

o      Viipekeele tõlketeenust osutatakse tõlkekeskuste kaudu Tallinnas (2011. aastast koordineerib EKL Tallinna viipekeele tõlketeenust), Tartus, 

Pärnus, Viljandis ja Kuresaares. Teenust rahastavad omavalitsused. 

o      Nõustamisteenus Tallinnas  elavatele kurtidele ja vaegkuuljatele – teenust osutab EKL ja rahastab Tallinna Linnavalitsus meie projekti 

alusel. 

o      Justiitsministeeriumi toetusel  teostati aastatel 2006 – 2013 projekt „Õigusabi osutamine MTÜ-le Eesti Kurtide Liit (koos alaliitudega) ja 

tema liikmeskonnale ning MTÜ-le Eesti Puuetega Inimeste Koda koos allorganisatsioonide ja nende liikmetega“. 2012. aastast sai esmakordselt 

võimalikuks õigusabi osutamine teistele regioonidele, täpsemalt peale Tallinna Rakverre, Tartusse ja Pärnusse, 2013. aastast ka Jõhvisse. 

o      SOM-i projekt “Tööandjate teadlikkuse suurendamine ja julgustamine kurtide inimeste tööhõive positiivsel lahendamisel” oli suunatud 

tööandjate väärhoiakute vähendamisele ja teadlikkuse suurendamisele kurtide inimeste teadlikumaks kaasamiseks tööturule. Tööandjate 

väärhoiakute vähendamine ja teadlikkuse suurendamine saab efektiivsemalt ja tõhusamalt toimuda teiste tööandjate kurtide inimeste tööle 

rakendamisel saadud positiivsete kogemuste vahetamise teel. Nn positiivsete tööandjate intervjuud, kurtidest töövõtjate ja otseste ülemuste 

töösuhtlus töökohtadel üle Eesti võetakse videole. Projekti tulemuseks valmis 1 111 DVD. Koostööpartneriks oli Eesti Töötukassa. 

o      Suurprojektile “Kurtide kogukonna teadlikkuse ja kaasatuse suurendamine kodanikuühiskonnas avatud videoteenuste keskkonna loomise 

kaudu” pandi alus läbirääkimistel Majandus- ja kommunikatsiooni ministeeriumiga, mille rakendame 2014 jaanuarist/veebruarist 2014 

detsembrini koostöös Astangu Kutserehabilisatsiooni Keskusega. Projektiga luuakse kurtide kogukonnale kommunikatsiooni parandamiseks 

viipekeelne videoportaal ja videoteek, mis hakkab teenindama videoportaali, lähitulevikus kodulehte, e-sõnaraamatut, e-õpikeskkonda jt. 

 

2013. aasta jooksul käsitleti EPIK-s, Sotsiaalministeeriumis, Koostöökogus, Häirekeskuses, Töötukassas järgmisi teemasid 112 SMS teenuse 

kasutamine, koolitused ja kuulmispuudega inimeste tagasitoomine tööturule, töövõime reform jms. 

Eesti Kurtide Liit osales 2010. aastast kuni 2013. aasta esimese pooleni Eesti Kutsekoja korraldatud viipekeeletõlgi uue kutsestandardi 

koostamise töörühmas ja 2013. aasta teisest poolest  Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu kui kutseandja kutsekomisjonis ning EPIF töövõime 

reformi töögrupis. 

1. märtsil 2007. a. eesti viipekeele seadustamise järgselt vajavad ülesanded olid järgmised: viipekeele sõnaraamatu  koostamine nii 

paberkandjal kui ka videos, viipekeele õpetamise metoodika ja õppematerjalide väljatöötamine, viipekeele õpetajate koolitamine ja viipekeele 

keskuse loomine. Need teemad on endistviisi aktuaalsed ja ootavad lahendamist lähemate aastate jooksul. Loodetavasti leevendab natuke 

viipekeele sõnaraamatute puudust EKL kodulehe baasil ehitatud viipekeele e-sõnaraamat, mille rakendamine lükati edasi 2015 või 2016. aastale 

seoses finantsi puudumise tõttu. 

Tähelepanu on enim suunatud toetavate teenuste arengule – viipekeele tõlketeenus, nõustamisteenus ja õigusabi. Nendest teenustest on 2011. 

aastast tõusetunud enim probleeme valmistanud viipekeele tõlketeenuse  vähene maht ja rahastamineTallinnas, mujal väiksemates regioonides 

on tõlketeenuse kättesaadavus väga väike või olematu. Selles vallas tuleb rohkem tööd teha. 

2010 - 2014. aastal on jätkuvalt päevakorras kurtide noorele kogukonnale murettekitav tõsiasi kutse-ja kõrghariduse omandamises. Varem said 
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kuulmispuudega üliõpilased Haridusministeeriumi kaudu ESF programmist „Primus“ õpingutõlke kulusid maksimummääras tasuda, siis 2010.

aasta keskel otsustati maksimummäära kaks korda kärpida ilma mõistliku selgituseta, mis on jätkuvalt ka 2013. aastal jäänud vastuseta. 

Samuti tõusetus terav küsimus 2013. aasta lõpupoole Tallinna Haridusameti ja Tallinna Heleni Kooli kuulmispuudega noortele suunatud

gümnaasiumi kavandatavast sulgemisest 2014. aasta uuest õppeaastast, mis leidis kurba kinnitust 28. veebruaril 2014. aastal Tallinna linna

volikogus. Tallinna Heleni Kool on ainus haridusasutus üle Eesti, kes annab gümnaasiumiharidust peale põhihariduse kuulmispuudega noortele.

Haridusminister taunis riigikogu infotunnis Tallinna linna otsust. Loodetavasti leitakse sellele probleemile konstruktiivne lahendus. 

21. märtsil 2012. a. ratifitseeris Riigikogu puuetega inimeste õiguste konventsiooni, mis võimaldab muuhulgas kurtide inimeste õigusi ja

sotsiaalset-kultuurilist kaasatust parandada, selleks peame hakkama välja töötama meetmed-strateegiad koostöös liikmesühingute,  vastavate

ministeeriumide, puuetega inimeste kojaga ja partneritega. 

Liikmesorganisatsioonide toetamine ja informatsiooni edastamine 

2010. aastast liikmeks vastu võetud Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühinguga teeme konstruktiivset koostööd viipekeele arendamiseks ja

tõlketeenuse kättesaadavuse parendamiseks ning kurtide eluoluks võrdsete võimaluste tagamiseks teiste kodanikega. 

Külastatud liikmesühingutes on viimastest aastatest veel jätkuvalt murettekitav tõsiasi, et kaua aastaid tegutsenud juhatusele/aktiivile ei ole 

peale kasvanud noort ja tegusat järelkasvu, selles vallas tuleb liidul tõsist tööd teha. 

2013. aasta tegevustest võime välja tuua olulsemaid punkte: 

o       EKL korraldas infopäevi Tartu KÜ-le 24. oktoobril, Pärnu KÜ-le kahel korral 18. aprillil ja 28. novembril, Tallinna KÜ-le kahel korral 16.

jaanuaril ja 6. märtsil – 237 inimest, 

o       SMS-112 praktilisi ja EMT teenuste koolitusi viidi läbi 2013. aasta 30. oktoobrist kuni 2014. aasta 9. jaanuarini  5-s linnas – Tallinnas,

Tartus, Pärnus, Võrus ja Haapsalus – 313 osavõtjat, 

o       8. juunil viidi üleeestiline kurtide pensionäride kokkutulek Rakvere linnuses Vallimäel, osa võttis 98 inimest, 

o       EKL esimees tegi EAS-i korraldatud seminaril “Turism kõigile” ettekande “Ligipääsetava turismi nähtamatud takistused” 6. mail ja Saarte

Kurtide Ühingu 80.aastapäevale pühendatud konverentsil "Saarte Kurtide Ühing heitlikes tuultes" ettekande "Eesti Kurtide Liidu ajalugu

minevikust tänapäevani" 7. septembril. 

o       Erinevatest kohtumistest, ümarlaudadest, nõupidamistest, koosolekutest, vastuvõttudest, tutvustamistest jms-st võttis osa 43 korral

ligikaudu 442 inimest. 

Liidu  üheks peamiseks ülesandeks on igapäevane teavitustöö sihtgrupile uute teenuste, toetuste ja muude muudatuste kohta. Oleme

kättesaadavad e-posti  ja personaalse kontakti teel vastamaks sihtgrupi esindajate küsimustele, mis puudutab kurtide inimeste eluolu ja kõike

sellega seonduvat. 

Tänu VÜF projektile kaasajastatud kodulehega http://www.ead.ee  saame edastada põhjalikult ja operatiivselt vajaliku info kurtide inimestele nii

riiklikest, avalikest kui ka muudest teenustest, toetustest ja uudistest infopäevade ning ürituste kohta. 

Eesti Kurtide Liidu keskuse ja ettevõtete haldamine 

Viimastel aastatel on EKL ettevõtted orienteeritud rendipindade väljaüürimisele ja sellest saadavast tulust hallatakse hooneid piiratud mahus ja

toetatakse EKL keskuse ülalpidamist ja tegevust. Pikemas perspektiivis ei ole selline majandamine jätkusuutlik, sest ettevõtete konkurentsivõime

jätkuva nõrgenemisega võib EKL tegevus- ja eestkoostevõimekuse täielik kadumine lähimatel aastatel kõne alla tulla. 

EKL oma osaühingud on jätkuvalt minetamas oma tähtsust puuetega inimestele tööandjana.  Ja seda tänu kurtide avardunud hariduse- ja

kutseõppe võimalustele ja avatud tööturule orienteerimisele.    

Samas on avatud tööturg andnud viimasel ajal kurtidele inimestele esimesi tagasilööke – töötus on väikelinnades kui ka suurlinnades

suurenenud. Selle probleemi leevendamiseks peame rohkem tähelepanu pöörama teavitustööle, koostööle Töötukassa ja vastavate

instantsidega ja ameti täiend/ümberõppe võimalustele. 

 

Kokkuvõte 

Edu ja jätkusuutlikkuse mitmes valdkonnas on taganud tihe koostöö ametiasutuste ja teiste invaorganisatsioonidedega – Sotsiaalministeerium,

Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Töötukassa, Tallinna invakomisjon, Koostöökogu, Viipekeeletõlkide Kutseühing, kuulmispuuetega inimeste

organisatsioonide ümarlaud ja ka omavalitsused. 

EKL kuulub ülemaailmsesse kurtide organisatsiooni WFD ja Euroopa Kurtide Liitu EUD. 

 

http://www.ead.ee/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 17 693 9 434 2

Nõuded ja ettemaksed 1 321 1 653 3

Kokku käibevara 19 014 11 087  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 7 754 11 187 5

Kokku põhivara 7 754 11 187  

Kokku varad 26 768 22 274  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 3 358 2 723 6,7,8

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 12 666 7 875  

Kokku lühiajalised kohustused 16 024 10 598  

Kokku kohustused 16 024 10 598  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 1 652 1 652  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 10 024 15 164  

Aruandeaasta tulem -932 -5 140  

Kokku netovara 10 744 11 676  

Kokku kohustused ja netovara 26 768 22 274  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 257 240 10

Annetused ja toetused 62 206 66 135 11

Muud tulud 3 658 11 439 12

Kokku tulud 66 121 77 814  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -52 576 -49 778  

Mitmesugused tegevuskulud -1 703 -21 623  

Tööjõukulud -9 341 -8 213 13

Põhivara kulum ja väärtuse langus -3 433 -3 340 5

Kokku kulud -67 053 -82 954  

Põhitegevuse tulem -932 -5 140  

Aruandeaasta tulem -932 -5 140  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -932 -5 140  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 3 433 3 340 5

Kokku korrigeerimised 3 433 3 340  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 332 1 657 3

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 635 -506 4,6,7,8

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
4 791 -2 197 9

Kokku rahavood põhitegevusest 8 259 -2 846  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 0 -699  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -699  

Kokku rahavood 8 259 -3 545  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 9 434 12 979 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 8 259 -3 545  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 17 693 9 434 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 1 652 15 164 16 816

Korrigeeritud saldo 31.12.2011 1 652 15 164 16 816

Aruandeaasta tulem  -5 140 -5 140

31.12.2012 1 652 10 024 11 676

Korrigeeritud saldo 31.12.2012 1 652 10 024 11 676

Aruandeaasta tulem  -932 -932

31.12.2013 1 652 9 092 10 744
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava

on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on

kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna juhendid. 

Lähtutud on Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna nõuetest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. 

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid või meetodeid käesoleva raamatupidamise aastaaruande

koostamisel ei ole lubatud muuta.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas.

Rahaliste vahendite jäägid on inventeeritud, pangakonto on võrreldud pangaga.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate arveid hinnatakse individuaalselt.

Kõik nõuded on inventeeritud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana kajastatakse üldjuhul varad, mille soetusmaksumus ületab 640 eurot ja kasulik eluiga on üle 1 aasta.

Erandjuhtudel, kui vara iseloom seda eeldab, võib juhatuse otsusega arvestada eelmärgitud omadustele vastavad soetused kuluks ka

koheselt soetamisel.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsiooni määr on 25%. Samas võib põhivara, mille soetamisväärtus

on üle 2000 euro ja kasulik eluiga üle 1 aasta kasutada amortisatsioonimäära 20%. 

Amortisatsiooni arvestust alustatakse vara soetamise kuust ning lõpetatakse kui vara on täielikult amortiseerunud.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    640

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potensiaalsed kohustused on kajstatud bilansis. 

Mitmesuguste projektide läbiviimiseks laekunud, kuid aruandeaastal kasutamata summad kajastuvad bilansireal "Tulevaste perioodide tulud

sihtfinantseerimisest". Mitmesuguste projektide läbiviimiseks laekumata, kuid aruandeaastal kasutatud summad kajastuvad

bilansireal "Ettemakstud perioodide kulud sihtfinantseerimisest". 

Annetused ja toetused

Eesti Kurtide Liidule tehti 2013. aastal annetusi 3200 eurot. Valitsuse poolt saadud peamised toetused ja sihtfinantseerimised olid järgmised: 

 

1. Tallinna Linna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet       11053.65 eurot 

2. Sotsiaalministeerium ja EPI Fond                 15919.00 eurot 

3. Justiitsministeerium                             30045.88 eurot 

4. Töötukassa                                         300.24 eurot 
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Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes

skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine selles perioodis on tegelikult kindel

Kulud

Kulude arvestus on koostatud tekkepõhiselt ja kulude kirjendamisel on lähtutud  kulude ja tulude vastavuse printsiibist.

Seotud osapooled

Eesti Kurtide Liidu esimees sai 2013.aastal juhatuse liikme brutotasu 3068 eurot. Juhatuse liikmetele maksti isikliku sõiduauto kasutamise eest

töösõitudeks kompensatsiooni 1408 eurot.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Kokku raha 17 693 9 434

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 303 1 303

Ostjatelt laekumata arved 1 303 1 303

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
18 18

Kokku nõuded ja ettemaksed 1 321 1 321

 

 31.12.2012 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 624 1 624

Ostjatelt laekumata arved 1 624 1 624

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
29 29

Kokku nõuded ja ettemaksed 1 653 1 653
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks  877  860

Sotsiaalmaks  1 476  1 406

Kohustuslik kogumispension  76  73

Töötuskindlustusmaksed  116  151

Ettemaksukonto jääk 18  29  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 18 2 545 29 2 490

Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Muu

materiaalne

põhivara

31.12.2011  

Soetusmaksumus 18 879 18 879

Akumuleeritud kulum -5 051 -5 051

Jääkmaksumus 13 828 13 828

  

Ostud ja parendused 699 699

Amortisatsioonikulu -3 340 -3 340

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 19 578 19 578

Akumuleeritud kulum -8 391 -8 391

Jääkmaksumus 11 187 11 187

  

Amortisatsioonikulu -3 433 -3 433

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 19 578 19 578

Akumuleeritud kulum -11 824 -11 824

Jääkmaksumus 7 754 7 754
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 308 308   
Võlad töövõtjatele 505 505   
Maksuvõlad 2 545 2 545   
Kokku võlad ja

ettemaksed
3 358 3 358   

 

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 233 233   
Maksuvõlad 2 490 2 490   
Kokku võlad ja

ettemaksed
2 723 2 723   

Lisa 7 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Võlg tarnijatele 308 233

Võlg aruandvatele isikutele   
Kokku võlad tarnijatele 308 233

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Töötasude kohustus 505 0

Võlad töövõtjatele 0 0

Kokku võlad töövõtjatele 505 0

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2011 Saadud Tagastatud 31.12.2012

valitsuse sihfinantseerimine     

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

valitsuse sihtfinantseerimine 10 072  -2 197 7 875

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 10 072  -2 197 7 875

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
10 072  -2 197 7 875

 

 31.12.2012 Saadud Tagastatud 31.12.2013

valitsuse sihtfinantseerimine     

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

valitsuse sihtfinantseerimine 7 875 4 791  12 666

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 7 875 4 791  12 666

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
7 875 4 791  12 666

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2013 2012

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 257 240

Kokku liikmetelt saadud tasud 257 240

Lisa 11 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 59 006 62 935

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 3 200 3 200

Kokku annetused ja toetused 62 206 66 135

Lisa 12 Muud tulud
(eurodes)

 2013 2012

Rendi- ja üüritulu 359 725

Tulud projektide omaosalusest 948 8 508

Tulu kulude katmiseks 434 775

Muud 1 917 1 431

Kokku muud tulud 3 658 11 439
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Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 2013 2012

Palgakulu 35 496 29 883

Sotsiaalmaksud 12 038 10 211

Kokku tööjõukulud 47 534 40 094

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
38 193 31 890

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 2

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 900 900

Juriidilisest isikust liikmete arv 11 11

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2013 2012

Arvestatud tasu 3 068 3 430
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