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Eesti Tsöliaakia Seltsi tegevusaruanne 2017 

Koostas Aive Antson 

I Üldinfo 

Eesti Tsöliaakia Selts tegutseb eesmärgiga toetada kõiki Eestis elavaid tsöliaakiahaigeid, 

levitada tsöliaakiaalast infot ja kaitsta tsöliaakiahaigete huvisid. 2017. aasta lõpus kuulus 

seltsi 189 inimest, neist 75 tsöliaakiahaiget. 2017. aasta jooksul astusid seltsi 17 uut liiget, 

seltsi liikmeskonnast kustutati 11 inimest.  

Seltsi juhatusse kuuluvad Riin Jõgi, Katre Trofimov ja Aive Antson. Juhatuse koosolekud 

toimusid kolmeteistkümnel korral. Selts liikus edasi organisatoorselt: korrastatud said seltsi 

dokumentide blanketid ning kinnitatud uus logo, kehtima hakkas uus liikmemaksu ja ürituste 

osalustasude maksmise kord. Hakkasime tunnustama parimat koostööpartnerit, selleks oli 

Oriola AS, kes on alati vastutulelikult ja suures mahus sponsoreerinud meie üritusi. 

Meie katusorganisatsioonideks on Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIK) ja AOECS 

(Association Of European Coeliac Societies, Euroopa Tsöliaakia Seltside assotsiatsioon). 16. 

septembril valiti Katre Trofimov ka AOECSi juhatuse liikmeks. EPIK üritustest võtsid osa 

Aive Antson (suvelaager) ja Katre Trofimov ning Riin Jõgi (turunduskoolitus). Seltsi tegevust 

rahastab Eesti Puuetega Inimeste Fond, seltsi üritusi ja osavõttu AOECSi üldkoosolekust 

sponsoreerisid erinevad gluteenivabade toodete maaletoojad ja tootjad. 

Seltsi raamatupidamisteenus on sisse ostetud raamatupidajalt Õnnela Erikult, revisjoni tegi 

seltsi liige Merle Gents. Gluteenivaba tootmise ja kaubamärgi kontaktisik on Katre Trofimov, 

kaubandusettevõtete ja maaletoojate kontaktisik Riin Jõgi, arstide kontaktisikuks on Signe 

Keerd. Toitlustusasutustega seotud töörühma juhib Katre Trofimov, välissuhete töörühma 

Aive Antson. Infopäev-messi peakorraldajaks oli Kaja Schumann, töörühma kuulusid ka 

Merle Maisla ning Signe Keerd, fotograafiks oli Elina Poll-Riives. Seltsi sekretär-nõustaja oli 

Kaja Schumann.  

Peame oluliseks märgata ja tunnustada oma vabatahtlikke aktiivseid liikmeid. Esitasime 

tunnustussündmuse „Märka vabatahtlikku 2017” kandidaadiks Kaja Schumanni ning Eesti 

kodanikupäeva aumärgi kandidaadiks Elina Poll-Riivese.  

Lahendamata on jätkuvalt tsöliaakiahaigetele kallite gluteenivabade toiduainete riiklik 

kompenseerimine. Sotsiaalministeeriumi poolt organiseeritud sotsiaaltoetuste teemalise 

küsitluse alusel kulub ühel tsöliaakiahaigetel 95.00€ kuus spetsiaalsete toiduainete ostmiseks.  



II. Üritused 

Seltsi infopäevad koos üldkoosolekutega toimusid aprillis ja novembris Tallinnas. 

Infopäevadel esinesid endokrinoloog dr. Mart Roosimaa ja koka valdkonna kutseõpetaja ning 

toitumisnõustaja Maire Vesingi, kes rääkis gluteenivabast tasakaalustatud toitumisest. Uusi 

gluteenivabu tooteid tutvustasid infopäevadel Dammen Grupp OÜ (Bezgluten) ja 

RemedyWay  OÜ esindajad.  

Infopäev-mess. Maikuus toimus infopäev- mess Tartus. See oli järjekorras teine selline suur 

üritus ning üle aastate esimene üritus Lõuna-Eestis. Infopäev-mess toimus Dorpat hotellis 

ning selle eesmärgiks oli erinevate sihtgruppide teadlikkuse tõstmine. Konverentsil esinesid 

seltsi juhatuse liikmed Katre Trofimov ja Aive Antson ning gastroenteroloog dr Karin Kull. 

Pärast infopäeva toimus mess, kus gluteenivabu  tooteid esitlesid ja müüsid viis tootjat. 

Osalejate sõnul oli üritus korraldatud professionaalselt ning ettekandeid hinnati sisukateks. 

Üritust finantseerisid lisaks seltsile ka erinevad gluteenivabade toodete maaletoojad ning 

muud ettevõtted.   

Kokanduskoolitused. 2017. aastal toimusid kokanduskoolitused seltsi liikmetele nii kevadel 

kui sügisel. Koolitas Maire Vesingi ning seltsipoolseks organiseerijaks oli Riin Jõgi. 

Seltsi liikmete ühtekuuluvustunde suurendamiseks toimusid suvelaager Allikas Riina ja Riin 

Jõgi eestvedamisel Soomes ning jõulupidu Riin Jõgi eestvedamisel Rocca al Mare 

Vabaõhumuuseumis.    

 

III Olulisemad tegevused 

Kogu seltsi tegevus on suunatud tsöliaakiaga seotud valdkonna edendamisele laiemas 

ühiskondlikus võtmes ning tsöliaakiahaigete seisukohtade eest seismisele.  

Koostööd kaubandusettevõtetega juhib Riin Jõgi, kes suhtleb kõikide suuremate kettide 

esindajatega ning edastab avalikkusele gluteenivabade toodete sortimendi nimekirju. Koostöö 

eesmärgiks on tagada arvestatav gluteenivabade toodete sortiment kauplustes. Aasta lõpus 

valisid esmakordselt tsöliaakiahaiged ja gluteeni mittetarbivad inimesed välja parimad 

kaubandusettevõtted. Tunnustuse ETS-i tänukirjadega said Mustamäe Prisma (laialdane 

gluteenivabade toodete sortiment, nende hea väljapaneku ning selge hinnainfo), AS Prisma 

Peremarket (suurim gluteenivabade toodete sortiment, nende loogiline väljapanek ja selge 

märgistus) ja OÜ Priileib (omanäolised, maitsvad ja tervislikud gluteenivabad tooted).  

Esimeste litsentsilepingute sõlmimine rahvusvahelise gluteenivaba kaubamärgi 

kasutuseks. Lõpusirgele jõudis viis aastat kestnud ettevalmistustöö gluteenivaba kaubamärgi 



väljaandmiseks. Vajaliku auditeerimise viis läbi rahvusvaheline sertifitseerimisettevõte 

Bureau Veritas Eesti OÜ. Esimesena sai õiguse enda 16-l tootel kaubamärki kasutada 

RemedyWay OÜ ja esimeseks gluteenivaba kaubamärgiga tooteks on „Mahe Toortatratang“ 

(registreerimiskood EE-001-001). Lisaks kannavad gluteenivaba kaubamärki ka toortatrast 

tehtud küpsised, krõpsud, halvaa, energiapallikesed, näkileivad ja müsli. 29. augustil 

tähistasime väikese piduliku üritusega esimese gluteenivaba kaubamärgi väljaandmist EPIKu 

suures saalis. Teise litsentsilepingu sõlmisime Tõrvaaugu Mahe Taluga, kelle neli toodet 

(toor-tatratang, toor-tatrajahu, tatra-tumejahu ja toor-tatrakruup) said samuti gluteenivaba 

kaubamärgi kasutusõiguse. Pidulik üritus tunnistuse üleandmiseks toimus 14. detsembril.   

Koostöö toiduainete tootjatega.  Paljude toiduainete tootjate teadlikkus puhtast 

gluteenivabast tootmisest on madal. Samas näevad paljud tootjad oma nišši ja ettevõtte 

tegevuse laiendamist just gluteenivabade toodete tootmises, kuna gluteenivabalt toitumine on 

ühiskonnas tõusev trend. Katre Trofimov nõustas, võttis kaebuste korral ühendust ning jagas 

infot erinevatele ettevõtetele. Mitmed tootjad edastasid seltsile gluteenivabade toodete 

katseprotokollid, et saaksime olla kindlad nende toodete ohutuses. Katre Trofimov ja Riin 

Jõgi kohtusid Veterinaar- ja Toiduameti esindajatega, et täpsustada,  kuidas riiklik 

järelevalveasutus tegeleb gluteenivabu tooteid tootvate ettevõtetega ning kuidas toimub nende 

nõustamine. Et olla kindlad gluteenivabade toodete ohutuses, lasi seltsi juhatus testida 

erinevaid tooteid ning avaldas tulemused oma kodulehel. Katre Trofimov ja Riin Jõgi 

külastasid 4. septembril Tõrvaaugu Mahe talu, kelle üheks tegevusalaks on gluteenivaba 

mahetatra tootmine. 

Koostöö arstidega. Ootame arstidelt aktiivsemat koostööd tsöliaakiaalase uue info  

edastamisel ja patsientidele mõeldud materjalide koostamisel. Siiski teevad osad arstid hea 

meelega koostööd ning tulevad esinema meie infopäevadele. Signe Keerd on Eesti suuremate 

meditsiiniasutuste gastroenteroloogidele ja perearstidele edastanud tsöliaakiahaigetele 

mõeldud bukletid eesmärgiga, et arstid jagaksid need edasi sihtgrupile. Augustis kohtusid 

Aive Antson ja Signe Keerd Ida – Tallinna Keskhaigla dieetõe Elle Kalamäega. Arutati 

tsöliaakiahaigete menüü, patsiendijuhendite ning tsöliaakiaalaste koolitustega seonduvat. 

Novembris kohtusid Aive Antson ja Signe Keerd Põhja-Eesti Regionaalhaigla 

toitumisterapeutide Maarja Lemberi ja Anni Laasi ning kliinilise toitmise konsultant-sisearst 

Hanna-Liis Lepaga. Arutati erinevaid koostöö võimalusi tsöliaakiahaigete nõustamisel. Üheks 

olulisemaks kokkuleppeks oli taotluse esitamine Haigekassasse tsöliaakiahaigetele 

toitumisterapeutide visiitide kompenseerimiseks. 



Kogukonnapraktika. Kogukonnapraktika on koolide ja vabaühenduste koostööprogramm, 

mille käigus gümnaasiumiõpilased lähevad ühiskonnaõpetuse aine raames mõnda 

vabaühendusse praktikale. Rakvere ja Tallinna gümnaasiumite praktikandid uurisid 

toitlustusasutuste teadlikkust. Praktikante juhendasid Aive Antson ja Katre Trofimov. 

IV Tsöliaakiaalane  teavitustöö 

Seltsi üheks prioriteetseks tegevuseks on korrektse ja teaduslikult põhjendatud info jagamine 

tsöliaakia ja gluteenivaba dieedi kohta.  

Huviliste nõustamine.  Tallinnas Eesti Puuetega Inimeste Koja majas tegutseb 

tsöliaakiaalane nõustamiskabinet, kus kogemusnõustamise põhimõttel nõustas huvilisi Kaja 

Schumann. 2017. aastal külastas kabinetti 4 inimest ning põhiliselt oldi huvitatud 

gluteenivabade toodete ostmise võimalustest ning toitumisega seonduvast.  

Koduleht. Facebook. Aktiivselt on kasutusel nii meie veebileht kui Facebook, nendega 

seotud tegevuste eest vastutab Riin Jõgi, kodulehe sisulise poole eest vastutavad kõik juhatuse 

liikmed. Seal leiavad kajastamist kõik olulised sündmused ja projektid, küsimustele vastavad 

dr. Karin Kull ja toitumisnõustaja Maire Vesingi ning kõik soovijad saavad mõtteid vahetada 

erinevate teemadega foorumis. Uudiseid lisatakse igas kuus. Aasta lõpus valmis koostöös 

Ingmar Oravaga (Kating OÜ) uus koduleht, mis on süsteemsem ja turvalisem ning uue 

kujundusega. Selle ettevalmistusega tegelesid kõik juhatuse liikmed, tõlgiti uusi materjale ja 

kaasajastati kõikide menüüde tekstid.   

Maakonnanõustamine. Igas maakonnas on huvilistel võimalus pöörduda oma maakonna 

kontaktisiku poole.  Maakondade nõustajateks on Kaja Schumann, Enel Šott, Reet Metsa, 

Aime Pallo ja Aive Antson. Nõustamisest loobus Reet Metsa ning tööle asusid kaks uut 

nõustajat - Triin Metsa ja Signe Keerd. Viktoria Vaisma nõustab tsöliaakiaalastes küsimustes 

vene keelt kõnelevaid inimesi. Tänu kodulehe ja Facebooki inforohkusele on pöördumisi 

võrreldes mõne aasta taguse ajaga jäänud vähemaks. Siiski pöördusid nt Pärnus 3 uut 

tsöliaakiahaiget oma kontaktisiku poole.  

Artiklid ajakirjanduses. Kõik gluteeniga seonduv on ühiskonnas palju kõneainet tekitanud 

ning sageli on edastatav info poolik või lausa vale. Seetõttu on väga oluline, et seltsi liikmed 

ise võtaksid aktiivselt ajakirjanduses sõna. Lisaks välissuhetealase tööga seotud projektis 

ilmunud artiklitele (Hooaeg, Kodutohter, TervisPluss ja Terviseleht) kirjutasid juhatuse 



liikmed   arvamusloo „Postimehesse“, artikli  ajakirja “Sinuga” ning andsid intervjuu 

„Naistelehele“.   

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

Meie tähistasime seda päeva ühiskonna teadlikkuse tõstmisega. Sel puhul ilmusid 

ajakirjanduses mitmed artiklid, toimus kokanduskoolitus ning Facebookis korraldati mäng, 

mille peaauhinnaks oli gluteenivabarestorani Kivi.Paber.Käärid kinkekaart väärtuses 50€.  

Koostöö Tallinna Teeninduskooliga. Seltsi ettepanekul on Tallinna Teeninduskooli pagar-

kondiitrite ja kondiitrite õppekavadesse lisatud valikaine „Gluteenivabad küpsetised“. Aive 

Antson ja Riin Jõgi andsid teooria ning Katre Trofimov ja Sigrit Keerd viisid läbi praktilisi 

tunde nii eesti kui vene õppekeelega õpilastele. Seltsi sooviks on, et uus põlvkond pagar-

kondiitreid oleksid teadlikud meie haigusest ning gluteenivabade küpsetiste valmistamise 

põhimõtetest.  

Täiendusõppekursused. Tallinna Teeninduskoolis toimunud eritoitumiste koolitustel olid nii 

kaubandus- kui toitlustustöötajate koolitajateks Riin Jõgi ja Aive Antson. Järvamaa 

Kutsehariduskeskuses toimunud kursusel „Eritoitlustus ja tervislik toitumine“ oli lektoriks 

seltsi juhatuse liige Riin Jõgi. 

Muud tegevused. Oleme alati valmis huvilistele tsöliaakiast rääkima ning nii pidas 

märtsikuus Aive Antson loengu Järva-Jaani kogukonna inimestele. Katre Trofimov ja Riin 

Jõgi esinesid maikuus Toidumessil „Sööma“.  

V. Välissuhetealane töö. Tööd jätkas välissuhete töögrupp koosseisus Katre Trofimov, Elina 

Poll-Riives ja Aive Antson, aasta jooksul toimus 5 koosolekut. Katre Trofimov esindas meie 

seltsi septembrikuus AOECSi üldkoosolekul Serbias ning AOECS-i juhatuse liikmena võtab 

osa erinevate välistöörühmade tööst (nt projektid “Coeliacs-4-Coeliacs”, “Eating Out). 

AOECS eraldas väikestele liikmesseltsidele toetust Euroopa Litsenseerimissüsteemi (ELS)  

toetusfondist, mille raha saab kasutada gluteenivaba kaubamärgiga seotud tegevusteks. Meie 

taotlus 5000.00 eurole rahuldati. Selle projekti raames tellisime gluteenivaba kaubamärgi 

reklaami, mida levitasime Facebooki teel. Kaubamärgiga seotud reklaamid ja artiklid ilmusid 

järgmistes väljaannetes „Hooaeg“, „Kodutohter“, „TervisPluss“ ja „Terviseleht“. Lugude 

autoriteks olid Aive Antson ja Katre Trofimov. Samuti tellisime kaubamärgi roll-up bänneri, 

mida saame esitleda igal seltsi üritusel. Koostasime kaubamärgiga seotud voldikud nii 

tsöliaakiahaigetele (1000 tk) kui toiduainete tootjatele (700 tk). Kevadel toimusid seltsi 

juhatuse eestvedamisel ümarlauad nii toiduainete tootjate kui kaubanduskettide esindajatele.  



Katre Trofimov esines juunikuus Barcelonas Free From Food Expo messil loenguga 

gluteenivabade toodete turusituatsioonist ja nende litsentseerimisest Eestis ning Põhja- ja 

Baltimaades ja esindas ETS-i oktoorbis Milanos toimunud AOECS’i ELS ümarlaual. 

Oktoobris kohtus Aive Antson Belgia Tsöliaakia Seltsi presidendi Valérie Foucartiga. 

Arutluse all olid kahe riigi tsöliaakiahaigete elude ning seltsi tegevusega seonduv.  
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 1 327 2 163 2

Nõuded ja ettemaksed 78 56  

Kokku käibevarad 1 405 2 219  

Kokku varad 1 405 2 219  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 537 1 211 4

Kokku lühiajalised kohustised 537 1 211  

Kokku kohustised 537 1 211  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 008 -21  

Aruandeaasta tulem -140 1 029  

Kokku netovara 868 1 008  

Kokku kohustised ja netovara 1 405 2 219  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 1 007 711 8

Annetused ja toetused 8 067 13 695 7

Muud tulud 11 718 2 623 9

Kokku tulud 20 792 17 029  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -20 553 -15 484 10

Tööjõukulud -379 -516 11

Kokku kulud -20 932 -16 000  

Põhitegevuse tulem -140 1 029  

Aruandeaasta tulem -140 1 029  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -140 1 029  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -22 -56  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -674 1 069  

Kokku rahavood põhitegevusest -836 2 042  

Kokku rahavood -836 2 042  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 163 121 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -836 2 042  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 327 2 163 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 -21 -21

Aruandeaasta tulem 1 029 1 029

31.12.2016 1 008 1 008

Aruandeaasta tulem -140 -140

31.12.2017 868 868
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Eesti Tsöliaakia Selts MTÜ 2017.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

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    64

Finantskohustised

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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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Arvelduskonto 579 1 667

Arvelduskonto 741 489

Kassa 7 7

Kokku raha 1 327 2 163

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Ettemaks Ettemaks

Ettemaksukonto jääk 78 56

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 78 56

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 180 180

Muud võlad 357 357

Muud viitvõlad 357 357

Kokku võlad ja ettemaksed 537 537

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 1 104 1 104

Muud võlad 107 107

Muud viitvõlad 107 107

Kokku võlad ja ettemaksed 1 211 1 211

Lisa 5 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Võlad tarnijale 180 1 104

Kokku võlad tarnijatele 180 1 104
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Lisa 6 Muud võlad
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Muud viitvõlad 357 357

Muud viitvõlad 357 357

Kokku muud võlad 357 357

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Muud viitvõlad 107 107

muud viitvõlad 107 107

Kokku muud võlad 107 107

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 Saadud Tulu Lisa

nr

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

EPI Fond 13 695 -13 695  

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
13 695 -13 695  

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja toetused
13 695 -13 695  

 

 Saadud Tulu Lisa

nr

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

EPI Fond 8 067 -8 067  

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
8 067 -8 067  

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja toetused
8 067 -8 067  

Varad neto soetusmaksumuses

 2017 2016 Lisa

nr
Saadud Saadud

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
  

EPI Fond 8 067 13 695 7

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
8 067 13 695  
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Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2017 2016

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 1 007 711

Kokku liikmetelt saadud tasud 1 007 711

Lisa 9 Muud tulud
(eurodes)

 2017 2016

Ürituste osavõtu tasu 2 950 856

Toetus konverents-messile 6 730 1 765

Muud 2 038 2

Kokku muud tulud 11 718 2 623

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2017 2016

Üür ja rent 622 3 418

Mitmesugused bürookulud 1 341 1 450

Lähetuskulud 753 367

Koolituskulud 1 133 375

Reklaam 2 650 447

Ürituste korralduskulu 2 895 2 195

Tasu lektorile 0 600

Toiduainete testimine 156 451

Kodulehe arendus 93 1 104

Majutuskulud 0 1 017

Isikliku sõiduauto kasutamine seltsi tööde organiseerimisel 2 550 2 331

Konsultatsioonikulu 808 0

Messi osaluskulu 1 398 0

Muud 6 154 1 729

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
20 553 15 484
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 284 386

Sotsiaalmaksud 95 130

Kokku tööjõukulud 379 516

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 189 170


