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Eesti Tsöliaakia Seltsi tegevusaruanne 2015 
 

I Üldinfo, seltsi rahastamine 
 

Tsöliaakia on Eestis harva esinev haigus, mille puhul inimene ei tohi süüa nisu, rukist, otra 

ega soovitatavalt ka kaera ning nendest valmistatud toite. Eesti Tsöliaakia Selts tegutseb 

eesmärgiga toetada kõiki Eestis elavaid tsöliaakiahaigeid, levitada tsöliaakiaalast infot ja 

kaitsta tsöliaakiahaigete huvisid. 2015. aasta lõpus kuulus Eesti Tsöliaakia Seltsi 173 inimest, 

neist 67 tsöliaakiahaiget. 2015. aasta jooksul astusid seltsi kuus uut liiget, seltsi liikmeskonna 

nimekirjast kustutati viis inimest. Seltsi infopäevad koos üldkoosolekutega toimusid aprillis ja 

novembris. Infopäevadel esinesid gluteenivaba restorani Kivi.Paber.Käärid tolleaegne kokk 

Robert Nool, kes rääkis tervislikust toitumisest ning Eesti Gastroenteroloogide Seltsi juhatuse 

esinaine dr. Riina Salupere, kes tõi meieni uudised Euroopa gastroenteroloogianädalalt. Uusi 

gluteenivabu tooteid tutvustasid infopäevadel Nelly Vahtramaa RemedyWay OÜ-st 

(toortatratooted), Ainar Nurk Gets Up OÜ-st (Lotte ketšup), Aivar Tooma Raisio Eesti AS-st 

(Provena kaeratooted) ja Ain Kabal Priileivast (erinevad leivatooted).  

Seltsi juhib kaheliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad Riin Jõgi ja Aive Antson. Juhatuse 

koosolekud toimusid kaheksal korral, kõikide koosolekute protokollid on saadetud seltsi listi 

liikmetele tutvumiseks. Iga aastaga liigume edasi ka organisatoorsete tegevustega, sellel aastal 

parendasime seltsi liikmeks astumise avaldusi, mis on nüüd eraldi nii lapsele kui 

täiskasvanule. Avalduse vorm on tõlgitud ka inglise keelde. Samuti täiendasime 

tsöliaakiaalast küsimustikku. Seltsi igapäevane tegevus on seotud tsöliaakiaga seotud 

küsimuste igal tasandil lahendamisega ning vajadusel sekkumisega. 

Eesti Puuetega Inimeste Koja koosolekutel esindas meie seltsi Evi Roht. Igapäevastele seltsi 

üldmeilile saabuvatele küsimustele vastab Kaja Schumann.  

Seltsi tegevust rahastab Eesti Puuetega Inimeste Fond, osavõttu Põhja- ja Baltimaade 

Tsöliaakia Seltside kohtumist Stockholmis rahastas Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Seltsi 

üritusi sponsoreerisid gluteenivabade toiduainetega Oriola AS, D.T.L. Consumer Products 

Eesti AS, Raisio Eesti AS, Siwira Trading OÜ, AS Rannarootsi Lihatööstus, Maks& Moorits, 

Loodusvägi OÜ ja AS Euroleib. 

Seltsi raamatupidamisteenus on sisseostetud raamatupidajalt Õnnela Erikult, revisjoni tegi 

seltsi liige Merle Gents. Riin Jõgi on kaubandusettevõtete kontaktisikuks. Katre Trofimov on 



toiduainete tootjate ja gluteenivaba märgisega seotud tegevuse kontaktisikuks. 

Gastroenteroloogide kontaktisikuks on Signe Keerd. Toitlustusutustega seotud töörühma 

juhib Katre Trofimov ning töörühma liikmed on Signe Keerd, Marget Merman ja Urve 

Mölder.  

Tsöliaakiahaigete operatiivseks toetamiseks oleme loonud maakondade kontaktisikute 

süsteemi. Erinevates maakondades olid tsöliaakiahaigete ja nendega seotud inimeste 

nõustajateks Kaja Schumann, Enel Šott, Reet Metsa, Aime Pallo ja Aive Antson. 2015. aastal 

alustas vene keelt emakeelena kõnelevate inimeste tsöliaakiaalase nõustamisega Viktoria 

Vaisma.  

Lahendamata on jätkuvalt täiskasvanud tsöliaakiahaigetele kallite gluteenivabade toiduainete 

kompenseerimise süsteem, kuna spetsiaalsed gluteenivabad toiduained on kordi kallimad 

tavatoodetest. Siiski pöördusid antud küsimuses aasta lõpus meie poole 

Sotsiaalministeeriumist nii ravimiosakond kui ka tervisesüsteemi arendamise osakond. 

Koostöö nendega jätkub 2016. aastal.  

II Ülevaade olulisematest tegevustest  

Gluteenivabade toiduainete kättesaadavuse tagamine poelettidel. Riin Jõgi hoidis kontakti 

erinevate kaubanduskettide esindajatega, et tagada minimaalne gluteenivabade toodete 

sortiment kauplustes. Oleme oluliseks pidanud, et gluteenivabasid 

tooteid müüdaks erinevates jaekettides ja erinevates maakondades. Võime öelda, et 2015. 

aastal oli minimaalne gluteenivabade toiduainete sortiment tagatud kõikides 

maakonnakeskustes. 2015. aastal jõudsid müügile ka  brändid Marks&Spencer (Rocca al 

Mare ja Kristiine keskuste Marks&Spencer toiduosakondadesse) ja  Peak´s Free From 

(Prismasse ja COOPi kauplustesse).  

Välissuhetealane töö. Tööd jätkas välissuhete töögrupp. Olulisemaks tööks oli ettevalmistus 

gluteenivaba märgise väljaandmiseks Eestis. Selleks on Katre Trofimov suhelnud erinevate 

Euroopa seltsidega, tõlkinud erinevaid materjale, andnud esmast infot tootjatele ning 

koostanud esmase juhendi gluteenivaba märgise väljaandmiseks. Välissuhetealast töögruppi 

juhib Aive Antson ning aasta jooksul toimus kolm koosolekut.  

Koostöö toiduainete tootjatega. 2015. aasta esimeses pooles pidas toiduainete tootjatega 

kontakti ja nõustas neid juhatuse liige Riin Jõgi. Aasta lõpus valiti toiduainete tootjate 

kontaktisikuks Katre Trofimov, kes kohtus ka Veterinaar- ja Toiduameti esindajatega, et leida 



ühised koostöökohad ja ühtlustada arusaamad (nt. on Eestis levinud erinevad gluteenivabade 

toodete proovi võtmise meetodid). Aasta lõpus anti OÜ Loodusväele luba kasutada oma 

piparkookide peal tunnuslauset „Eesti Tsöliaakia Selts soovitab gluteenivaba toodet“. 

Gluteenivaba dieedi puhul lubatud-keelatud toiduainete nimekirja koostamine. Aive 

Antson ja Riin Jõgi koostasid kõigile gluteenivaba dieedi järgijatele lubatud- ja keelatud 

toiduainete- ja kaupade nimekirjad. Lubatud ja keelatud toiduainete nimekiri on koostatud 

Soome Tsöliaakia Seltsi materjalide alusel. Ekpertidena olid kaasatud seltsi liikmed, 

kokavaldkonna kutseõpetajad, toitumisnõustajad, gastroenteroloogide esindajad ja dieetõed. 

2016. aasta alguses jätkub veel töö kujundusega.  

Koostöö toitlustusasutustega. Toitlustusasutustega seotud töörühmal oli üks koosolek, kus 

planeeriti lähimad tegevused (gluteenivaba toitu pakkuvate toitlustusasutuste kaardistamine ja 

nende nõustamine). 

Suvelaager ja jõulupidu. Seltsi liikmete ühtekuuluvustunde suurendamiseks jätkasime 

traditsiooniliste üritustega. Suvel lõõgastusime Aive Antsoni, Kaja Schumanni ja Riin Jõgi 

eestvedamisel suvelaagris Narvas.  Jõulupidu pidasime Riin Jõgi ja Aive Antsoni 

eestvedamisel Vanamõisa ja Vudila jõulumaades. 

III Tsöliaakiaalane  teavitustöö 

Kuna Eestis on tekkinud olukord, kus gluteeniga seotud haiguste kohta antakse ajakirjanduse 

vahendusel sageli ebatõest infot, siis seltsi liikmed peavad väga oluliseks õige, 

teadusuuringutele põhineva info jagamist. Jälgime tsöliaakiaga seonduvat ühiskonnas igal 

tasandil, võimalusel sekkume erinevatesse protsessidesse ning osaleme erinevatel üritustel, 

kus tutvustame tsöliaakiat, selle haiguse eripära ja range dieedi vajalikkust. 

Huviliste nõustamine.  Tallinnas Eesti Puuetega Inimeste Koja majas tegutseb 

tsöliaakiaalane nõustamiskabinet, kus kogemusnõustamise põhimõttel nõustab kõiki huvilisi 

tsöliaakiahaige lapse ema Kaja Schumann. 2015. aastal külastas kabinetti 6 huvilist ning 

põhiliselt oldi huvitatud toitumisega seonduvast. Kabinetist saab tasuta küsida dr. O. Uibo ja 

dr. K. Miti patsiendiinfot „Tsöliaakia ehk gluteenenteropaatia“, tsöliaakiahaige meelespead ja 

lasteraamatut „Miina vanaema juures. Kui ei talu gluteeni“.  

Koduleht. Facebook. Aktiivselt on kasutusel meie veebileht. Seal leiavad kajastamist kõik 

olulised sündmused ja projektid, küsimustele vastab dr. Karin Kull ning kõik soovijad saavad 

mõtteid vahetada erinevate teemadega foorumis. Uudiseid lisatakse igas kuus. 2015. aastal 



andis nõusoleku seltsi kodulehel vastata toitumisalastele küsimustele toitumisnõustaja Maire 

Vesingi. Seltsi IT-alaste küsimustega tegeleb juhatuse liige Riin Jõgi, kodulehe sisulise poole 

eest vastutavad Riin Jõgi ja Aive Antson. Samuti suheldakse aktiivselt Facebook´i 

vahendusel, päevpäevalt lisandub sinna uusi huvilisi. Facebooki korrasoleku eest vastutab 

Riin Jõgi.  

Tsöliaakiapäeva tähistamine. Igal aastal 16. mail tähistatakse ülemaailmset tsöliaakiapäeva. 

Arvatakse, et maailmas on tsöliaakiahaigeid rohkem kui 70 miljonit inimest, kuid ollakse 

kindlad, et ülemaailmselt on veel palju diagnoosimata haigeid. Meie tähistasime 

tsöliaakiapäeva ühiskonna teadlikkuse tõstmisega. Sel puhul ilmus nii eesti- kui venekeelses 

ajakirjanduses mitmeid artikleid ja intervjuusid. Viktoria Vaisma andis intervjuusid vene 

keelsetele väljaannetele Stolitsa, Den za Dnjom ja MK-Estonia. Intervjuud Aive Antsoniga 

ilmusid venekeelses Linnalehes, Maalehes ja Raplamaa Sõnumites. Tsöliaakiaalased 

teavitused ilmusid Terviselehes ja Linnalehes.  Facebookis toimus tsöliaakiateemaline mäng. 

Küsimused olid meie seltsi kohta ja auhindadeks erinevate gluteenivabade tootjate toiduained 

(LA Veneziane gluteenivaba pasta, RemedyWay toortatrajahu, Lotte ketšup),  Pizzapoiste 10 

eurone pitsakrediit  ja seltsi meened. Peaauhinnaks oli seltsi logoga puidust lõikelaud. Mängu 

organiseerisid Riin Jõgi, Katre Trofimov ja Kaja Schumann. 

Artikkel ajakirjas. Oktoobri lõpus ilmus ajakirja Pere ja Kodu lisana „Meie Lapse Tervis“, 

kus oma loo rääkisid 12-aastane tsöliaakiahaige Maria Eliise ja tema ema Mairi. 

Muud tegevused seoses info levitamisega. Põletikulise soolehaiguse patsiendi infopäeval 

tutvustas tsöliaakiat ja meie seltsi tegemisi juhatuse liige Riin Jõgi. Tallinna Teeninduskoolis 

toimus juunikuus kahepäevane eri-toitumisalane koolitus. Gluteeniga seotud haigustest ja 

kõigest sellega seonduvast rääkisid Aive Antson ja Riin Jõgi.  

Oleme nõustanud üliõpilasi tsöliaakiaga sseotud lõputööde teemal, pöördunud patsiendi 

kaebusel Reginaalhaiglasse gluteenivaba toitlustamise teemadel ning andnud tagasisidet 

telesaates osalenud toitumisnõustajale Külli Holstingule.  

Et olla kindlad gluteenivabade teraviljade ohutuses, ostis seltsi juhatus seitse erinevat toodet 

ning lasi teha neile katseprotokollid gluteeni sisalduse määramiseks. Katseprotokollide 

tulemustest selgus, et detsembris 2015 ostetud tatar (Haljas ja Veski-Mati) on meile ohutud. 

Samas Heleni tatrahelbed ületasid lubatud gluteenisisalduse mitu korda (sisaldavad gluteeni 

173 mg/kg kohta). Ka Haljas hirsihelbed ületasid meie lubatud lubatud gluteeni määra 

(sisaldasid gluteeni 30 mg/kg kohta). Tsöliaakiahaigete jaoks puhas ei ole ka Baltixi hirss, mis 



sisaldas gluteeni 39 mg/kg kohta. Laima sefiir ja Kalevi šokolaad olid selle testi tulemusena 

meile ohutud, sisaldades gluteeni vaid 5 mg/kg kohta.  

Signe Keerd gastroenteroloogide kontaktisikuna on püüdnud terve aasta jooksul suhelda 

erinevate arstide sihtgruppide esindajatega, kuid sageli meie poolt saadetud kirjad ei saa 

vastuseid. 

IV Suurimad koostöö partnerid, rahvusvaheline koostöö 

Meie katusorganisatsioonideks on Eesti Puuetega Inimeste Koda ja AOECS (Association Of 

European Coeliac Societies, Euroopa Tsöliaakia Seltside katusorganisatsioon). Tihedam 

koostöö on AOECS-ga, kust saame alati abi ja nõu küsida. Juunikuus allkirjastati ka Eesti 

Tsöliaakia Seltsi ja AOECSi vahel gluteenivaba märgise väljaandmisega seotud leping. Eesti 

Puuetega Inimeste Kojaga on haakuvus väiksem.  

Head koostöösidemed on Soome, Norra, Rootsi ja Läti Tsöliaakia Seltsidega. Põhja- ja 

Baltimaade kohtumine oli 2015. aastal suure kasuteguriga - saime palju infot, et edasi liikuda 

gluteenivaba märgise väljaandmise ning toitlustusasutustega seotud tegevustega. Samuti 

andsid Norra ja Soome Tsöliaakia Seltsid meile eesti keele tõlgitud tsöliaakiahaigele lubatud 

ja keelatud toiduainete nimekirjad, mida saame kohandada Eesti oludele.  

Katre Trofimov osales septembris AOECS-i üldkoosolekul Dublinis ning hakkab osalema 

kahe välistöörühma töös: Follow-Up Eating Out ja ELS redistribution of fees.  

Ajakirjade vahendusel on meil võimalik kursis olla Soome, Austraalia, Itaalia, Rootsi ja 

Inglismaa Tsöliaakia Seltside tegemistega. 

 

Koostas Aive Antson 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 121 138 2

Nõuded ja ettemaksed 0 203  

Kokku käibevara 121 341  

Kokku varad 121 341  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 142 400 4

Kokku lühiajalised kohustused 142 400  

Kokku kohustused 142 400  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -59 77  

Aruandeaasta tulem 38 -136  

Kokku netovara -21 -59  

Kokku kohustused ja netovara 121 341  
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Eesti Tsöliaakia Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 546 607 8

Annetused ja toetused 7 688 7 466  

Muud tulud 1 128 1 173 9

Kokku tulud 9 362 9 246  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -7 668 -8 535 10

Tööjõukulud -1 656 -847 11

Kokku kulud -9 324 -9 382  

Põhitegevuse tulem 38 -136  

Aruandeaasta tulem 38 -136  
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Eesti Tsöliaakia Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 38 -136  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 203 -144  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -258 98  

Kokku rahavood põhitegevusest -17 -182  

Kokku rahavood -17 -182  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 138 320 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -17 -182  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 121 138 2
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Eesti Tsöliaakia Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 77 77

Aruandeaasta tulem -136 -136

31.12.2014 -59 -59

Korrigeeritud saldo

31.12.2014
-59 -59

Aruandeaasta tulem 38 38

31.12.2015 -21 -21
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Eesti Tsöliaakia Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Tsöliaakiaselts on mittetulundusühing, mida finantseeritakse Eesti Puuetega Inimeste Fondist sihtfinantseeringuna.

Eesti Tsöliaakia Selts MTÜ 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse lähtuvalt juhendis RTJ-12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest ehk siis

sihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille tarbeks need tasud on mõeldud.

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine

on mõeldud.(IAS 20,12).

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku

suunatud tingimusi,kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis.(IAS 20,20)

Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne,kui nende laekumine on praktiliselt kindel.Kui tasu laekumine on ebakindel kuni

laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu 

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse nõudeid liikmemaksude osas, mille laekumine on kindel.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi-ja pikaajalised nõuded) kajastatakse soetusmaksumuses

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalsed põhivarad on varad,mille kasulik tööiga on üle aasta ja soetusmaksumus üle 64.00 euro. Varad, mille kasulik tööiga on üle

aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 64,00 euro,kajastatakse kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara vara kasutusele

võtmise hetkel kantakse täielikult kuludesse

Põhivara arvelevõtmise alampiir    64

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele,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.

Tulud

Tsöliaakiaseltsi tuludeks on EPIFondi sihtfinantseerimine, Eesti Haigekassa,liikmemaksud ja ühisüritustest osavõtutasud

Kulud

Kuludeks on eelarves ettenähtud projektide täitmisega kaasnevad kulud.

Maksustamine

MTÜ tulem ei kuulu maksustamisele

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on MTÜ liikmed
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Eesti Tsöliaakia Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Arvelduskonto 121 138

Kokku raha 121 138

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 71

Sotsiaalmaks 0 115

Kohustuslik kogumispension 0 6

Töötuskindlustusmaksed 0 7

Ettemaksukonto jääk 0  204  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad   204 199

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Muud võlad 142 142

Muud viitvõlad 142 142

Kokku võlad ja ettemaksed 142 142

 

 31.12.2014 12 kuu jooksul

Maksuvõlad 199 199

Muud võlad 201 201

Muud viitvõlad 201 201

Kokku võlad ja ettemaksed 400 400

Lisa 5 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Võlad tarnijale 0 0

Kokku võlad tarnijatele 0 0
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Eesti Tsöliaakia Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Muud võlad
(eurodes)

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Muud viitvõlad 142 142

Kokku muud võlad 142 142

 

 31.12.2014 12 kuu jooksul

Muud viitvõlad 201 201

Muud viitvõlad 201 201

Kokku muud võlad 201 201

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2013 Saadud Tulu 31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

EPI Fond 0 7 466 -7 466 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 7 466 -7 466  

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
 7 466 -7 466  

 

 31.12.2014 Saadud Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

EPI Fond 7 688 -7 688

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 7 688 -7 688  

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
 7 688 -7 688  

Varad neto soetusmaksumuses

 2015 2014

Saadud Saadud

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

EPI Fond 7 688 7 466

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
7 688 7 466
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Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2015 2014

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 546 607

Kokku liikmetelt saadud tasud 546 607

Lisa 9 Muud tulud
(eurodes)

 2015 2014

Ürituste osavõtu tasu 1 128 1 173

Kokku muud tulud 1 128 1 173

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2015 2014

Transpordikulud 94 1 452

Üür ja rent 441 492

Mitmesugused bürookulud 363 1 958

Lähetuskulud 150 841

Muud 6 620 3 792

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
7 668 8 535

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014

Palgakulu 1 238 638

Sotsiaalmaksud 418 209

Kokku tööjõukulud 1 656 847

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2015 31.12.2014

Füüsilisest isikust liikmete arv 173 162
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Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud;

puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,

erivajadustega inimeste kaitseühendused

94997 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5518448

E-posti aadress aive@tsoliaakia.ee

Veebilehe aadress http://www.tsoliaakia.ee/


