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Eesti Tsöliaakia Seltsi tegevusaruanne 2019 

I Üldinfo 

Eesti Tsöliaakia Selts (ETS) on mittetulundusühinguna tegutsev patsiendiorganisatsioon, 

mille peamiseks eesmärgiks on tõsta tsöliaakiahaigete heaolu ja elukvaliteeti läbi huvikaitse 

ja koostöö. ETSi katusorganisatsioonideks on Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIK) ja 

AOECS (Association Of European Coeliac Societies, Euroopa Tsöliaakia Seltside 

Assotsiatsioon).  

 

Rahastus. Eesti Puuetega Inimeste Fondi poolt eraldati 8893.00. Erinevaid projekte 

rahastasid ka AOECS, Põhja- ja Baltimaade Ministrite Nõukogu ning Kodanikuühiskonna 

Sihtkapital. Üritusi sponsoreerisid mitmed gluteenivabade toodete maaletoojad ja tootjad. 

Seltsi tegevust toetasid ka liikmemaksud ja gluteenivaba kaubamärgi litsentsilepingute 

sõlmimine ja pikendamine.  

 

Juhtimine ja liikmeskond. Seltsi juhib 5-liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad: Aive Antson 

(juhatuse esimees, kodulehe sisu, maaletoojate kontaktisik, välissuhete töörühma juht), Katre 

Trofimov (turundus ja kommunikatsioon, gluteenivaba kaubamärgi kontaktisik, Facebooki ja 

kodulehe haldus, HoReCa töörühma juht), Anni Adamson (gluteenivaba tootmise 

kontaktisik), Kaja Schumann (lasteasutuste toitlustus, konverents-messide kontaktisik) ja 

Signe Keerd (arstide, haiglate ning kaubanduskettide kontaktisik). Juhatuse koosolekud 

toimusid kaheksal korral. Seltsi sekretär-nõustaja on Sigrit Keerd. Raamatupidamisteenus on 

sisse ostetud raamatupidajalt Õnnela Erikult, revisjoni viisid läbi seltsi liikmed Merle Gents ja 

Imbi Voitka. 2019. aasta lõpus kuulus seltsi 205 inimest, neist 80 tsöliaakiahaiget. 2019. aasta 

jooksul astusid seltsi 25 uut liiget, liikmeskonnast kustutati 24 inimest.  

 

Märtsikuus toimus juhttöörühma, kelleks on juhatus ja sekretär,  liikmetele 

meeskonnakoolitus. Ühiselt sõnastati eesmärk arendada ETSi juhtimisalast võimekust. 

Kaardistatud on seltsi põhi- ja tugiteenused ning väljatöötamisel on plan-do-check-act 

(planeeri-teosta-kontrolli-parenda) alusel toimiv juhtimissüsteem, mis tagab süsteemse 

analüüsi tulemusel edukama organisatsiooni toimimise ja liikmete kaasatuse. 

 

Tunnustasime oma olulisemaid koostöö partnereid. ETSi tänukirja said AbeStock AS, AS 

Kaupmees & KO, Balt-Hellin AS, D.T.L Consumer Products Eesti AS, njom FOODS OÜ, 



Oribalt Estonia OÜ, Premium Brands OÜ, Prisma Peremarket AS, Raisio Eesti OÜ, 

RogenBogen OÜ, Umami OÜ, UAB Vilandra, Association of European Coeliac Societies, 

Eesti Puuetega Inimeste Koda, Euroleib AS, Maris Gilden AS, Saku Õlletehase AS, 

Õiguskantsler, Tervise Arengu Instituut, Veterinaar- ja Toiduamet, Synlab EESTI OÜ, SA 

Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Restoran Kivi Paber Käärid, Toiduainetööstuse Liit, Aeternum 

Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ. 

 

Parimad Gluteenivabad Tegijad kuulutasime välja järgmistes kategooriates:  

● „Parim gluteenivabu tooteid müüv kauplustekett 2019“  - Prisma Peremarketid 

● „Parim gluteenivabu tooteid müüv kodupood 2019“ -  Mustika Prisma ja Rõõmu 

Kaubamaja 

● „Parim Eestimaine gluteenivaba toode 2019“ - Täkumetsa toortatar, Marta Pagari 

tatraleib ja piparkoogitaigen 

● „Parim välismaine gluteenivaba toode 2019“ - Dr Schäri leivad ja saiad.  

 

ETS esitas aasta vabatahtliku kandidaadiks juhatuse liikme Katre Trofimovi ning Eesti 

Külaliikumine Kodukant ja  Vabaühenduste Liit tunnustasid teda tänukirjaga.   

 

II Tegevusaruanne arengukava 2018-2020 strateegilistest eesmärkidest lähtuvalt 

Str. eesmärk nr 1 

Ühiskondlikud organisatsioonid arvestavad tsöliaakiahaigete elukvaliteeti ja 
elukorraldust mõjutavate oluliste otsuste tegemisel seltsi 

seisukohtadega 

Str. eesmärk nr 2 

Erinevate sihtgruppide teadlikkus on tõusnud tsöliaakiast ja tsöliaakiahaigete 
vajadustest 

Str. eesmärk nr 3 

Gluteenivabade toiduainete vajajad saavad kauplustest osta põhilisi 
toiduaineid 

Str. eesmärk nr 4 

HoReCa sektori teadlikkus on tõusnud gluteenist ja tsöliaakiahaigete 
vajadustest 

Str. eesmärk nr 5 

Toiduainete tootjate teadlikkus on tõusnud gluteenivabast tootmisest ja 
tsöliaakiahaigete vajadustest 

Str. eesmärk nr 6 

Lasteasutuse teadlikkus on tõusnud tsöliaakiast ja tsöliaakiahaigete 
vajadustest 

Str. eesmärk nr 7 Tsöliaakia Seltsi liikmete ühtekuuluvustunde toetamine 

Str. eesmärk nr 8 

Gluteenivaba kaubamärk on muutunud tunnustatud tähiseks nii 
tsöliaatikutele kui toiduainete tootjatele 

Str. eesmärk nr 9 

Eesti Tsöliaakia Selts (ETS) on tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik 
organisatsioon 



Str. eesmärk nr 10 Rahvusvaheline koostöö ja kõrge maine hoidmine välispartnerite silmis 



Strateegiline eesmärk nr 1 

Ühiskondlikud organisatsioonid arvestavad tsöliaakiahaigete elukvaliteeti ja elukorraldust mõjutavate oluliste otsuste tegemisel seltsi seisukohtadega 

Eesmärk Tegevused Tegevused 2019 a. Mõõdetavad tulemused Tulemused 2019 a. 

1. Riigi tasandil on arutatud 

tsöliaakiahaigetele 
gluteenivabade toodete 

kompenseerimist 

koostöö Eesti Puuetega 
Inimeste Koja (EPIK), Eesti 

Patsientide Esindusühingu, 
Sotsiaalministeeriumi, 

Haigekassaga, Riigikogu 

sotsiaalkomisjoni jt 

ametitega 

Osalesime Õiguskantsleri Puuetega 

Inimeste Nõukojas, kus antud teema 
on tõstatatud ning protokollis 
fikseeritud 

ühiskondlike organisatsioonide 
esindajad on teadlikud 

tsöliaakiahaigetele gluteenivabade 
toodete kompenseerimise 

vajalikkusest ning on loodud 

kokkulepped edasiseks tegutsemiseks 

 indikaator: vastuvõetud määrus 

Teema on esitatud ühe  
seltsi fookusteemana  

Sotsiaalministeeriumisse 

  

osalemine valdkonna 

õigusaktide ja arengukavade 
väljatöötamises 

Osalesime Sotsiaalministeeriumi 

lasteasutuste toitlustamise määruse 
muudatuse ümarlaual seistes selle 
eest, et meditsiinilise diagnoosiga 

lapsed saaksid vajadusel 

nõuetekohast gluteenivaba menüüd.   

Meie ettepanek lisati  

õigusakti 

  

osalemine töögruppide ja 
ümarlaudade töös 

1. Toitumisnõustaja ja -terapeudi 

kutsekomisjonis osalemine 

2. PERHi Patsiendinõukojas 
osalemine   

1. Toimus 2 koosolekut 

2. Toimus 2 koosolekut 

2. Tsöliaakiahaigete 
esmadiagnooside andmebaas 

loob võimalused käsitleda 
tsöliaatikute elukvaliteeti 
mõjutavaid otsuseid 
süsteemselt 

koostöö Tervise Arengu 
Instituudi (TAI), Haigekassa, 

Sotsiaalkindlustusameti jt 

ametitega 

Osalesime TAI kohtumisel, kus 

räägiti, et registris hakatakse 
tegema uuendusi  

Riigi tasandil on loodud 

tsöliaakiahaigete esmadiagnooside 
andmebaas. 

Teema on esitatud ühe  
seltsi fookusteemana  

Sotsiaalministeeriumisse 

  

osalemine valdkonna 

õigusaktide ja arengukavad 
väljatöötamises Kattub eelmistega     

  

osalemine töögruppide ja 
ümarlaudade töös. Koostöö TAI-ga    TAIga toimus 1 kohtumine 

 

 



Strateegiline eesmärk nr 2 

II Erinevate sihtgruppide teadlikkus on tõusnud tsöliaakiast ja tsöliaakiahaigete vajadustest 
Eesmärk Tegevused Tegevused 2019 a. Mõõdetavad tulemused Tulemused 2019 a. 

1. Laiema avalikkuse 

teadlikkus tsöliaakiast on 
tõusnud 

avaliku arvamuse 

kujundamine läbi 
meedia 

1. Anni Adamsoni lugu tsöliaakiast Järva 
Teatajas  

3. Artikkel Tervis Plussis, mille allikas on 

Eesti Tsöliaakia Selts 

seltsi kodulehel ja Facebookis on 

ilmunud regulaarselt info seltsi 

tegemiste ja tsöliaakiahaigete 
vajaduste kohta 2 artiklit meedias 

  

tsöliaakia kajastamine 
seltsi Facebookis ja 

kodulehel 

Aasta alguses kajastati FB's ja kodulehel 5 

persoonilugu, kus seltsi liikmetest 

tsöliaatikud rääkisid oma loo diagnoosini 
jõudmisest ja sellega elamisest. Mõlemas 
kajastatakse jooksvalt erinevaid uudiseid 

ja infot tsöliaakia ning gluteenivaba dieedi 
kohta. 16.mail, rahvusvahelisel 

tsöliaakiapäeval, toimus mitme 
koostööparneriga koostöös 
tsöliaakiateemaliste postituste lisamine FB 
lehele (kaasa tegid EPIK, Loodusvägi, 
RemedyWay, Priileib, Peak's Free From, 

Marta Pagar, Tõrvaaugu Mahe Talu, 
Bureau Veritas, Kivi Paber Käärid, Synlab 
Eesti, Yummikommid, Taste of Nature 

Eesti, Kaupmees,Tervis Pluss.) 

seltsi kodulehe jooksev 

kaasajastamine 

- ilmus 5 persoonilugu 

- tähistati rahvusvahelist 
tsöliaakiapäeva ning 14 
ettevõtet/asutust jagasid 
tsöliaakiaalast infot oma FB lehel!  
- ETS-i FB lehe jälgijate arv tõusis 
331 inimese võrra, olles 2019 lõpus 
2038 jäligjat. 

  

tsöliaakia kohta 
infomaterjalide 

koostamine 

1. Valmis uus Patsiendi Meelespea  

https://tsoliaakia.ee/infomaterjal/patsiendi-

meelespea/  

2. Valmis esmakordselt niivõrd 
suuremahuline tsöliaatikutele sobilike 
gluteenivabade toodete kataloog  

https://tsoliaakia.ee/valminud-on-

gluteenivabade-toodete-kataloog/     

Valmis 1 uus infomaterjal ja 1 

gluteenvabade toodete kataloog  

  

seltsi tegevuse kohta 

pressiteade edastamine 

koostööpartneritele ja 
meediale 

Erinevate ürituste ja rahvusvahelise 
tsöliaakiapäeva kohta edastasime info 
jooksvalt koostööpartneritele ja meediale. 

olulisemate seltsi ürituste ja 
sündmuste kohta on pressiteated 
saadetud Pressiteateid läks välja 3 

https://tsoliaakia.ee/meedias/jarva-teatajas-lugu-tsoliaakiast/
https://tsoliaakia.ee/meedias/jarva-teatajas-lugu-tsoliaakiast/
https://tsoliaakia.ee/meedias/tervispluss-tana-on-rahvusvaheline-tsoliaakiapaev-kas-tead-mis-haigus-see-on-ja-kuidas-leida-taisvaartuslikku-gluteenivaba-toitu/
https://tsoliaakia.ee/?s=persoonilugu
https://tsoliaakia.ee/infomaterjal/patsiendi-meelespea/
https://tsoliaakia.ee/infomaterjal/patsiendi-meelespea/
https://tsoliaakia.ee/valminud-on-gluteenivabade-toodete-kataloog/
https://tsoliaakia.ee/valminud-on-gluteenivabade-toodete-kataloog/


  

koolituste 

korraldamine 

erinevatele 

sihtgruppidele. 

1. Esineti SYNLAB venekeelsel teaduskonverentsil perearstidele  

2. Koostöös Tervise Arengu Insituudiga osaleti erinevatel lasteasutuste 
toitlustamise ning nende hangetega seonduvatel ümarlaudadel ja seminaridel. 
3. Korraldati tsöliaakia ja gluteenivaba toitlustuse (teeninduse) teemaline 

koolitus Radissoni hotelli ketile, kus osales 46 nende töötajat. Lisaks on 
rääkinud Seltsi koolitajad külalislektoritena Tallinna Teeninduskooli 
täiendõppekursustel haigusest ja sellega seonduvast. 
4. Koolitati Põhja-Eesti Regionaalhaigla dietoloogia aluskoolituse raames 

meditsiinitöötajaid tsöliaakiast 
5. Seltsi koolitajad olid Tallinna Teeninduskooli pagar-kondiitrite ja kondiitri 

eriala õpetajateks 

6. Osaleti Tartu Linnavalitsuse korraldatud koolituspäeval “Õpilasest hooliv 

haridusasutus”, kus keskenduti ka eritoitlustusega seonduvale ning räägiti 
tsöliaakiast.  7. Järvamaa Kutsehariduskeskuse palvel koolitati Paide haigla 
toitlustusteeninduse töötajaid. Koolitus toimus kahele grupile ning seal osalesid 
koristajad, toitlustajad, kokad, toitlustusspetsialist ja toitlustusjuht 

8. Toimusid kringli õpitoad Tallinnas ja Tartus, kus said osaleda lisaks seltsi 
liikmetele ka inimesed väljastpoolt ning kuulda infot tsöliaakia ja arendada 
oskuseid gluteenivabas küpsetamises. 
9. Esinesime loenguga tsöliaakiast ja gluteenivabast dieedist Toidumess Tallinn 
FoodFair 2019 raames peetud seminaril, mis oli mõeldud lasteasutuste 
toitlustajatele. 

Koolitasime lisaks liikmetele ja 

tsöliaatikutele erinevaid sihtgruppe: 
1. HoReCa sektor 

2. Hooldustöötajad 

3. Pagar-kondiitrid 

4. Lasteaiatöötajad 

5. Meditsiinitöötaid 

2. Tsöliaakiahaigete 
teadlikkus oma haigusest ja 

gluteenivabast dieedist on 

tõusnud 

Infopäev/konverents- 

messide korraldamine Ei toimunud messi 

korra kahe aasta kohta on 

toimunud infopäev/konverents-

mess x 

  maakonna infopäevad EI toimunud 

koostöös maakondade puuetega 
inimeste kodadega on toimunud 

vähemalt üks infopäev aastas x 

  

koostöö teiste EPIK 
organisatsioonidega Ei toimunud   x 

  

kokanduskoolituste 

korraldamine 

Toimus 3 kokanduskoolitust: 2 Tallinnas, 1 

Tartus 

kõigile huvilistele on korraldatud 
kokanduskoolitus vähemalt üks 
kord aastas Toimus 3 kokanduskoolitust 

  huviliste nõustamine Nõustamine maakondades ja kabinetis   

Kabinetis toimus 3 

kogemusnõustamist. 
Maakonnanõustajad nõustasid e-

maili ja telefoni teel. 

  

lasteraamatu 

kordustiraaž 

Ilmus uus tiraaž lasteraamatust "Miina 
vanaema juures. Kui ei tohi süüa gluteeni"   Raamatu tiraaž 744 



  

infomaterjalide 

koostamine 

Valmis uus Patsiendi Meelespea - 

https://tsoliaakia.ee/infomaterjal/patsiendi-

meelespea      

  

haiguse kohta 

korrektse info 

levitamine 

sotsiaalmeedia ja 

kodulehe kaudu 

FB's toimus müüt või tegelikkus kampaania 
tsöliaakia kuu raames, kus jagati haiguse 

kohta fakte   

Avaldasime 7 müüti, mis jõudis ~10 
000 inimeseni FBs 

3. Kutse- ja kõrgkoolide 
õpilaste ning tudengite 
teadlikkus tsöliaakiast ja 
gluteenivaba dieediga 

seonduvast on tõusnud 

koostöö õendust, 
sotsiaalala ja 

terviseedendust 

õpetavate 
kõrgkoolidega 

Koostöö Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 
täiendusõppe ja õenduse õppekava 
juhtidega. 

seltsi esindajad on 

külalislektoriteks õendust, 
sotsiaalala ja terviseedendust 

õpetavates kõrgkoolides Ettepanekud TTK täiendusõppeks 

  

koostöö kokandus- ja 

pagar-kondiitreid 

õpetavate 
kutsekoolidega. 

Koostöö TEKOga, Järvamaa 
kutsehariduskeskus (hooldustöötajad) 

vähemalt kahe kutsekooli 
õppekavades on seltsiga koostöös 
üle vaadatud gluteenivaba 
toiduvalmistamisega seotu 

Koolitasime HoReCa sektorit 

töötajaid, hooldustöötajaid, pagar-

kondiitreid ja haiglate töötajaid 
koostöös Tallinna Teeninduskooli ja 
Paide Kutsehariduskeskusega 

4. Meditsiinitöötajate 
(eelkõige perearstid- ja õed) 
teadlikkus tsöliaakiast on 
tõusnud ning tsöliaakia 
aladiagnoosimine väheneb 

koostöö erinevate 
meditsiinitöötajaid 
ühendavate 
organisatsioonidega 

(Eesti 

Gastroenteroloogide 

Selts, Eesti Perearstide 

Selts jne) Erinevate ürituste kohta info jagamine 

seltsi esindajad on osalenud 

aastas vähemalt kahel 
meditsiinitöötajaid ühendava 
organisatsiooni ümarlaual 

Meditsiinitöötajad on saanud infot  
seltsi ürituste kohta 

  

osalemine 

meditsiinitöötajaid 
ühendavate 
organisatsioonide 

konverentsidel, 

messidel ja koolitustel 

SYNLAB konverents 

PERH koolitus 

seltsi esindajad osalevad aastas 

vähemalt ühel meditsiinitöötajaid 
ühendaval konverentsil 

Koolitasime ühel koolitusel ja  
esineti ühel konverentsil 

  

infomaterjalide (sh 

nahatsöliaakia, 
tsöliaakiahaige 
meelespea) levitamine. 

Materjalid jagatud (nahatsöliaakia 
materjalid)   

Nahaarstide Liidu liikmed on saanud 

oma töös kasutamiseks 
nahatsöliaakia materjali 

 

 

 

 

https://tsoliaakia.ee/infomaterjal/patsiendi-meelespea
https://tsoliaakia.ee/infomaterjal/patsiendi-meelespea


Strateegiline eesmärk nr 3 

Gluteenivabade toiduainete vajajad saavad kauplustest osta põhilisi toiduaineid 

Eesmärk Tegevused Tegevused 2019 a. Mõõdetavad tulemused Tulemused 2019 a. 

1. Kaupluses on saadaval 

optimaalne sortiment 

gluteenivabu tooteid 

koostöö Eesti 
kaubandusettevõtete ja 
maaletoojatega 

Info küsimine uute gv toodete 
kohta, mida on sortimenti 

võetud. 
kohtumised 

igas maakonnakeskuses ja linnas 

on müügil põhilised 
gluteenivabad toiduained 

Gluteenivabad toiduained on müügil Eesti 
suuremates kaubandusettevõtetes (Prisma,  
Selver, Coop, Rimi, Abc Supermarkets, 

Tallinna Kaubamaja, Stockmann, 

tervisetoodete poed). Toimus 3 kohtumist 

kaubandusettevõtete esindajatega 

  

ettepanekute tegemine uute 

gluteenivabade toodete 

sortimenti lisamiseks. 

Jagasime oma kodulehel ja 

FB's Prisma Peremarketid 

kampaaniat nende uute 

toodete sortimenti leidmiseks. 

maaletoojad on arvestanud seltsi 

ettepanekutega uute toodete 

maaletoomise osas 

Seltsi partneriteks said 3 uut firmat 

(Jungent, Kaupmees & KO, Balt Hellin)   

      

kaubandusettevõtted on 
arvestanud seltsi ettepanekutega 

uute toodete sortimenti lisamise 

osas 

Seltsi kodulehel avaldati 2 

kaubandusettevõtte ja 10 erineva brändi 
sortimendi nimekirjad 

      

vähemalt üks kord aastas ilmub 
ETSi poolt kokkupandud 

kaupluste/maaletoojate 

gluteenivaba sortimendi 

kataloog. 

2019 gluteenivabade toodete kataloog ilmus 

elektroonilisel kujul kõigile ning 
paberkandjal kõigile seltsi leibkondadele. 

 

Strateegiline eesmärk nr 4 

HoReCa sektori teadlikkus on tõusnud gluteenist ja tsöliaakiahaigete vajadustest 
Eesmärk Tegevused Tegevused 2019 a. Mõõdetavad tulemused Tulemused 2019 a. 

1. HoReCa sektori ettevõtetes 
arvestatakse üha enam 

gluteenivaba menüü 
vajajatega 

koostöö HoReCa sektori 
esindajatega Läbivalt aasta jooksul HoReCa sektori nõustamine 

Koolitatud 46 hotelli/restorani 

töötajat kokku 4 hotellist. 
Suheldud erinevate toitlustajatega 

gluteenivaba toitlustamise teemal 

  HoReCa sektori nõustamine Jooksvatele küsimustele vastamine   Vt. eelmist vastust 

  

infomaterjalide koostamine 

ja edastamine HoReCa 

sektori esindajatele 

Eesti Toiduliiduga koostöös 
"Gluteenivaba toit teabematerjal" 

infomaterjalide täiendamine ja 
edastamine 

Valmis 1 infomaterjal, saadaval 

elektroonilisel kujul kui ka 

paberkandjal 

https://tsoliaakia.ee/valmis-gluteenivaba-toidu-infomaterjal-koostoos-eesti-toiduainetoostuse-liiduga/


  

koolituste korraldamine 

HoReCa sektori esindajatele 

Kevad 2019 koolitasime Radissoni 

hotelli keti restoraniga seotud töötajaid- 

kokku 46 inimest. Läbirääkimised 
koolituste läbiviimiseks käivad ka teiste 

toitlustajatega 

aastas on korraldatud HoReCa 

sektori esindajatele vähemalt 
üks koolitus 

koolitatud 46 hotelli/restorani 

töötajat kokku 4 hotellist. 

  

koostöö Veterinaar- ja 

Toiduaimetiga 

2019. aastal toimus VTA esindajatega 

kokku 3 kohtumist   kohtuti 3 korral 

2. Haiglates arvestatakse üha 
enam gluteenivaba menüü 
vajajatega 

koostöö haiglate toitlustuse 
korraldajatega 

Kaardistasime kõikide haiglate esialgne 
huvi või vajadus tsöliaakia ja 
gluteenivaba toitlustuse teemaliseks 

koolituseks. Kogutud info põhjal 
alustatakse 2020 aastal koolitusplaani 

koostamist. 

aastas on toimunud vähemalt 
üks kohtumine haigla 
toitlustuse eest vastutajatega 

Koostöö vastu tundsid huvi  
7 haiglat. Eesti Einega on 

suheldud teemal korrektne 

gluteenivaba toitlustamine 

  

koostöö haiglate 
koolitusjuhtidega 

1. Kaardistatud on haiglad, kes soovivad 

ETS-ga koostööd. 
2. Toimus 2-päevane koolitus Paide 
haigla toitlustusosakonna töötajatele. 
3. Koostasime ametlik pöördumine 
haiglale ning nende toitlustajale, et 

juhtida tähelepanu probleemile 

toidujagamisel ning toitlustuse 

kvaliteedile. Tulemuseks saime sisendi 

võimalikeks koolitusteks 

aastas on toimunud vähemalt 
üks koolitus haigla toitlustuse 
eest vastutajatele 

Koostöö vastu tundsid huvi  
7 haiglat 

Koolitati 11 Paide Haigla töötajat  

Ametliku pöördumise saanud  
haigla on huvitatud koostööst 

  

infomaterjali koostamine ja 

levitamine. 

Levitasime elektroonilisel kujul 2018 a. 

valminud haiglate toitlustusjuhendit 

infomaterjal haigla toitlustuse 

eest vastutajatele on koostatud 

ja levitatud 

Suuremad Eesti haiglad saavad 

juhendit enda töös kasutada 

3. Lasteasutustes arvestatakse 

üha enam gluteenivaba 
menüü vajajatega 

koostöö lasteasutuste 
toitlustuse korraldajatega 

1. TAI infopäevad Tallinnas, Tartus 

2. Seltsi koolitaja käis rääkimas Tallinna 
Teeninduskoolis lasteasutuste kokkadele 

aastas on toimunud vähemalt 
üks kohtumine lasteasutuste 
toitlustuse eest vastutajatega 

Toimus 2 infopäeva 

Koolitati 15 lasteasutuse töötajat 

  

koostöö lasteasutuste 
juhtidega 

Osaleti Tartu Linnavalitsuse 

korraldatud koolituspäeval “Õpilasest 
hooliv haridusasutus”, kus osalesid ka 

koolijuhid 

aastas on toimunud vähemalt 
üks koolitus lasteasutuste 
toitlustuse eest vastutajatele. 

  

infomaterjali koostamine ja 

levitamine. x   x 

 

 

 



Strateegiline eesmärk nr 5 

Toiduainete tootjate teadlikkus on tõusnud gluteenivabast tootmisest ja tsöliaakiahaigete vajadustest 
Eesmärk Tegevused Tegevused 2019 a. Mõõdetavad tulemused Tulemused 2019 a. 

1. Toiduainete tootjad 

arvestavad üha enam 
gluteenivaba menüü 
vajajatega 

koostöö toiduainete 
tootjatega 

1. Uute toodete kohta info küsimine 

2. Info jagamine listi 

3. tootjate nõustamine 

4. sisendi küsimine GV toodete 
kataloogi sektori nõustamine 

Koostati gluteenivabade toodete kataloog. 

Saadeti välja 4 uudiskirja gluteenivabade 
toodete kohta. Nõustati jooksvalt tootjaid. 

  

koostöös Eesti Toiduainete 
Liiduga küsitluse 
korraldamine toiduainete 

tootjate seas x   

Alustati sisulist koostööd koostades 
infomaterjal köökidesse. 

  

koostöö Veterinaar- ja 

Toiduametiga 

2019. aastal toimus VTA esindajatega 

kokku 3 kohtumist 

aastas korraldatakse 

vähemalt kolm kohtumist toimus 3 kohtumist 

  

infomaterjalide koostamine 

ja edastamine 

Uusi infomaterjale tootjatele ei 

valmistatud. Jaotati olemasolevaid 

kodulehel. 

infomaterjalide täiendamine 
ja edastamine x 

  koolituste korraldamine x   x 

  

ETSi liikmetelt sisendi 

saamine, millest tuntakse 

puudust 

FB piltide ja uudiste arutelust on 

saadud sisendeid, millest tuntakse 

puudust   x 

 

Strateegiline eesmärk nr 6 

Lasteasutuse teadlikkus on tõusnud tsöliaakiast ja tsöliaakiahaigete vajadustest 
Eesmärk Tegevused Tegevused 2019 a. Mõõdetavad tulemused Tulemused 2019 a. 

1. Lasteasutuste töötajate 
teadlikkuse tõstmine 
tsöliaakiast ja gluteenivaba 
menüü vajalikkusest 

koostöö koolide ja 
lasteaedadega 

Esinesime loenguga tsöliaakiast ja 
gluteenivabast dieedist Toidumess Tallinn 

FoodFair 2019 raames peetud seminaril, mis oli 

mõeldud lasteasutuste toitlustajatele. 

lasteasutuste nõustamine Toidumessi loengul osales umbes 

50 inimest, lasteasutusi oli kohal 7 

  

koostöös lasteasutuste 
katusorganisatsioonidega 

(hoolekogud, 

omavalitsused jne. ) 

Koostöös Tartu linnavalitsusega toimus 
piirkonna laste õppeasutuste toitlustajatele 
koolitus tsöliaakiast ning gluteenivabast toidust 
ja selle pakkumise vajalikkusest. 

aastas on toimunud vähemalt 
üks kohtumine lasteasutuste 
katusorganisatsiooniga 

Tartumaalt osales 50 inimest nii 

kooli- kui lasteaiajuhte, 

toitlustajaid ja teisi koolide ning 

lasteaedade töötajaid. 



  

koostöö Tervise- ja 

Haridusametitega Esinesime Tervise Arengu Instituudi (TAI) 

infopäeval, mis oli mõeldud lasteasutustes 
toitlustusega tegelejatele. 

 

Terviseametiga on räägitud VTA 
ühiskohtumisel lasteasutuste toitlustamise 
teemal. 

2 aasta jooksul on esinetud 

vähemalt ühel lasteasutuste 

töötajate 
seminaril/konverentsil 

Harjumaalt osales 50 inimest nii 

kooli- kui lasteaiajuhte, 

toitlustajaid ja teisi koolide ning 

lasteaedade töötajaid. 

  

infomaterjalide 

koostamine ja 

edastamine Tervisearengu Instituudiga (TAI) koostöös 
koostasime lasteasutustele gluteenivabad 

menüüd. Osalesime TAI lasteasutuste 
toitlustamise hangete arutelul, kuhu Eesti 

Tsöliaakia Selts sai saata ka oma esindajad 
rääkima tsöliaakiast ja tsöliaatikust lapse 
toitlustamisega seonduvast. Mai kuus osalesime 

TAI- s toimunud lasteasutuste toitlustamise 

määruse eelnõu arutelul (orienteeruv määruse 
rakendamine juuli 2021). 

Lasteasutuste toitluste 

infomaterjali väljatöötamine 
ning selle edastamine 

vähemalt elektrooniliselt 
lasteasutusi 

 ühendavatele 
katusorganisatsioonidele 

Määrus on hetkel veel koostamisel, 
saame üle vaadata veel kord, kui 
see lisatakse eelnõudede  
infosüsteemi (EIS-i). Määruse 
jõustumisaeg on 1. juuli 2021. 
aasta. 

  

koolituste korraldamine Lasteasutuste kaardistamine ja 

koolitusvajaduste välja selgitamine.  
Vähemalt 1 koolitus vastavalt 
vajadustele. 

Viisime läbi küsitluse 
lastevanemate seas, kus saime 

vihjeid heade ja halbade kogemuste 

kohta. Vastas 45 lapsevanemat ning 

sisend on ülimalt oluline 

lasteasutuste toitlustmisega seotud 

tegevuste juure 

 

Strateegiline eesmärk nr 7 

Tsöliaakia Seltsi liikmete ühtekuuluvustunde toetamine 

Eesmärk Tegevused Tegevused 2019 a. Mõõdetavad tulemused Tulemused 2019 a. 

1. Seltsi liikmed saavad 

omavahel suheldes kogemusi 

vahetada ning üksteist 
toetada 

suvelaagrite, jõulupidude, 
laste laagrite ja 

kokanduskoolituste 

korraldamine 

Suvelaager Raplamaal, Jõulupidu 
Olustvere mõisas, 3 kokanduskoolitust (2 
Tallinnas ja 1 Tartus) 

 Infopäev-üldkoosolek 2 korda 

aastas korra on toimunud 

seltsi liikmetele mõeldud 
suvelaager, jõulupidu ning 
laste laager Toimus 7 üritust 



  spordiürituste korraldamine 

Korraldati ühisosalemine 2019 a. 
Maijooksul, et tähistada rahvusvahelist 
tsöliaakiapäeva 

2 aasta jooksul on 

toimunud vähemalt üks 
spordiüritus. Osalesime Maijooksul  

      

vähemalt kaks korda aastas 
toimuvad 

kokanduskoolitused Toimus 3 kokanduskoolitust. 

 

Strateegiline eesmärk nr 8 

Gluteenivaba kaubamärk on muutunud tunnustatud tähiseks nii tsöliaatikutele kui toiduainete tootjatele 

Eesmärk Tegevused Tegevused 2019 a. Mõõdetavad tulemused Tulemused 2019 a. 

1. Gluteenivaba menüü 
vajajad saavad olla kindlad 

toidu ohutuses 

gluteenivaba kaubamärgi 
litsentseerimise 

korraldamine ja haldamine, 

litsentside väljastamine Eesti 
käitlejatele 

Pikendasime 3 litsentsilepingut. 

Sõlmisime1 uus litsentsilepingu. 
Jooksev tootjate nõustamine. 
Ebaõige kaubamärgi kasutamise 
monitooring ning tootjatega 

ühendust võtmine. 

aastas vähemalt ühe uue 

gluteenivaba kaubamärgi 
litsentsi väljaandmine 

2019 a. sõlmitud kokku 4 litsentsilepingut, 49 
gluteenivabale tootele. 

  

gluteenivaba kaubamärki 
tutvustavate materjalide 

koostamine, täiendamine ja 
jaotamine 

Jagasime infomaterjalide Bureau 

Veritas'ele, kes osales Toidumessil.   

Paberkandjal jaotasime materjale 

Toidumessil. Lisaks on jagatud 

elektroonilisel kujul. 

  

Eesti tootjate/käitlejate seas 
huvi tekitamine gluteenivaba 

kaubamärgi taotlemiseks 

Jagasime kaubamärgikohast infot  
kodulehel ja FB's. Ebakorrektselt 

kasutusel olnud kaubamärkide 
puhul tootjatega ühenduse võtmine.   

1 ebakorrekstet kaubamärki kasutanud tootja 
saamine litsentsivõtjaks. 1 tootjal palutud 
tähis pakendilt eemaldada 

  

koostöö auditeerimisasutuste 
ja laboritega, kes teostavad 

kaubamärgi jaoks vajalikke 
kontrolle  Koostöö Bureau Veritasega   

Bureau Veritas jagas Toidumessil AOECS 

ELS litsentseerimissüsteemi kohta infot 
tootjatele 

 

 

 

 

 

 

 



Strateegiline eesmärk nr 9 

Eesti Tsöliaakia Selts (ETS) on tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik organisatsioon 

Eesmärk Tegevused Tegevused 2019 a. Mõõdetavad tulemused Tulemused 2019 a. 

1. Seltsi eestvedamine 

kindlustab seltsi 

põhikirjaliste eesmärkide, 
arengukava ning projektide 

täitmise ning seltsi arengu 

 jätkusuutlikkuse 

eestvedajate kompetentsuse 

arendamine juhtimise ja 

meeskonnatöö valdkonnas 

1, Meeskonnakoolitus Aeternumiga, 

kevad 2019 

2. Algatasime juhtrühma 
seminaripäevad (3 korda) 
3. Alustasime seltsi põhi- ja 

tugiteenuste kaardistamist, et luua 

vabaühenduse kvaliteedi 
juhtimissüsteem 

toimunud on seltsi juhatusele 

ning sekretärile 
meeskonnatöökoolitus 

Toimus 1  meeskonnakoolitus ja 

3 seminaripäeva 

Kaardistatud on seltsi põhi- ja 

tugiteenused, mille 

protseduuride ja protsesside 

kirjeldamisega tegeletakse edasi 

2020 a 

  uudiskiri info edastamiseks 

1. Regulaarne uudiskiri seltsi 

liikmetele 

2. GV toodete uudiskiri kord kuus ilmub seltsi uudiskiri 

2019 a. ilmus 7 uudiskirja 

üldteemadel ning 4 uudiskirja 
gluteenivabade toodete kohta. 

Uudiskirjade keskmine 

avamiseprotsent 67%. 

  

kommunikatsioonialase 

tegevusvõimekuse 
arendamine rakendades 

kaasaegseid info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia 

 vahendeid. 

Kasutame seltsi töös aktiivselt  Skype 
rakendust, FB gruppe, seltsi meililiste, 

Trellot ja Google Drive võimalusi. 
infosüsteem toetab igapäevase 
tööd seltsis 

Läbi erinevate kanalite tagati 
süsteemne infovahetus 

2. Seltsi finantsjuhtimine 

toetab seltsi projektide 

täitmist ning organisatsiooni 
jätkusuutlikkust 

finantsilise tegevuse mõistlik 
ja paindlikel põhimõtetel 
rakendamine 

1. Finantsaruandlus vastavalt EPIF 

nõuetele 

2. Juhatuse liikmetele finantsiline 

ülevaade juhatuse koosolekutel 
3. Igal projektil oma eelarve 

seltsi eelarve toetab arengukavas 

kinnitatud tegevuste läbiviimist 

2018 majandusaastaaruanne 

kinnitati 

EPIF aruanded esitati 

ettenähtud ajal 
Projektid/tegevused teostusid 

vastavalt kinnitatud eelarvele 

  

uute rahastamisvõimaluste 
leidmine 

1. Seltsi liikmete transpordikulud 

AOECS ja CYE üldkoosolekutel taotleti 
KÜSKi reisitoetuse fondist.  
2. Põhja- ja Baltimaade kohtumine 

Eestis viidi läbi Põhjamaade Ministrite 
Nõukogu projekti rahastusega. 
3. Otsisime aktiivselt ka muid projekte, 

kuhu tulevikus saame taotluse teha. 

igal aastal püütakse leida 
võimalusi lisarahastuseks 

Lisarahastuseks leiti raha KÜSK 
ja Põhjamaade Ministrite 
Nõukogust 



  

finantstegevuse ja põhimõtete 
analüüs laiemas perspektiivis 

1. Toimus eelarve kokkuviimine 

arengukava ning tegevuskava/ 

plaaniga. Tulevikus vaadatakse kõiki 
kolme dokumenti ühe tervikuna, et 
tagada seltsi efektiivne toimimine.   

Arengukava ja tegevuskava ühte 
dokumenti viimise alustamine, et 

planeerida 2020 eelarve 

3. ETS kui 

esindusorganisatsioon ja 

kompetentsikeskus, kust saab 

küsida nõu ja abi 

sise- ja 

väliskommunikatsiooni 
süsteemne parendamine 

1. Seltsi liikmetele ilmusid uudiskirjad 

2. Juhatuse liikmed kasutavad 

erinevaid kommunikatsioonivahendeid 

3. Pressiteated meediale   

Ilmus 7 uudiskirja + 4 GV 

toodete uudiskirja. 

saadeti 3 pressiteadet 

  

seltsi liikmete seas rahulolu 

küsitluse läbiviimine x 

kahe aasta jooksul korra viiakse 

seltsi liikmete seas läbi rahulolu-

uuring x 

  

tsöliaakiahaigete seas 
küsitluste läbiviimine. x 

jätkatakse uute tsöliaakiahaigete 
seas küsitluse läbiviimisega x 

    

Küsitlesime lasteasutuste toitlustamise 
teemal 

algatatakse ühe uue küsitluse 
läbiviimine 

Viisime läbi lisaküsitluse 
lasteasutuste toitlustuse teemal 

 

Strateegiline eesmärk nr 10 

Rahvusvaheline koostöö ja kõrge maine hoidmine välispartnerite silmis 

Eesmärk Tegevused Tegevused 2019 a. Mõõdetavad tulemused Tulemused 2019 a. 

1. Rahvusvaheline koostöö 
toetab tsöliaakiaalast arengut 
ning tsöliaakiahaigete 
elukvaliteeti  

koostöö teiste riikide 
tsöliaakia seltsidega 

1. Peale NBM kohtumist loodi 

koostöökokkulepe Valgevene seltsiga. 
2. Türgi selts kirjutas ühisprojekti EL-le, 

kuhu kaasas Eesti Tsöliaakia Seltsi kui 
kaastaotleja. 

3. Osaletakse aktiivselt AOECSi töös nii 
töörühmade liikmetena kui juhatuse 
tasandil. 

ETSi kodulehel 

kajastatakse ka teiste 

riikide uudiseid 

Eesti Tsöliaakia Selts on tunnustatud 
ja teda nähakse, kui head eeskuju ning 
praktikate jagajat 

  

osalemine AOECS-i 

(Euroopa Tsöliaakia Seltside 
katusorganisatsioon) 

üldkoosolekul ning 
võimalusel muudes 

tegevustes 

1. Osalesime AOECS'i üldkoosolekul.  
2. Juhatuse liige Anni Adamson osaleb 

töörühma Coeliacs-4-Coeliacs töös.  
3. Katre Trofimov osaleb AOECS 

juhatuse liikmena Eating Out ja 

Coeliacs-4-Coeliacs töörühmade 
mentorina ning ELS IT ja ELS 

Marketing töörühmade asendus-

mentorina. 

4. Sigrit Keerd alustas tööd Coeliac 
Youth Europe grupis.   

1 osaleja AOECSi koosolekul 

1 osaleja Coeliac Youth Euroopas 

Osaleti kolmes rahvusvahelises 

projektis 



  

osalemine Põhja- ja 

Baltimaade Tsöliaakia 
Seltside kohtumistel 

Toimus Tallinnas ja korraldajatena ka 

osalesime 

Seltsi esindad osalevad 

Põhja- ja Baltimaade 

Tsöliaakia Seltside 
kohtumistel Kohtumisel osalesime 4 inimesega 

  

2019 a. Põhja- ja Baltimaade 

Tsöliaakia Seltside 
kohtumise korraldamine 

Tallinnas 

Põhja- ja Baltimaade Tsöliaakia Seltside 
kohtumise korraldasime täies mahus 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu projekti 
rahastusel.  

2019 a. Põhja- ja 

Baltimaade Tsöliaakia 
Seltside kohtumine on 

toimunud 

Kohtumine toimus, osalesid 6 riigi 

esindajad 

  

ettevalmistused AOECS-i 

üldkoosoleku läbiviimiseks 
Eestis 2021 aastal. 

Uurisime eelmiste aastate korraldajatelt 

orienteeruvaid kulusid ja tegevuskava   

Eelinfo ürituse tegevuskava 
koostamiseks on kaardistatud 
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Eesti Tsöliaakia Selts 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 2 085 2 523 2

Nõuded ja ettemaksed 110 0 3

Kokku käibevarad 2 195 2 523  

Kokku varad 2 195 2 523  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 260 696 4

Kokku lühiajalised kohustised 260 696  

Kokku kohustised 260 696  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 827 868  

Aruandeaasta tulem 108 959  

Kokku netovara 1 935 1 827  

Kokku kohustised ja netovara 2 195 2 523  
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Eesti Tsöliaakia Selts 2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 1 178 1 078 8

Annetused ja toetused 22 417 25 683 7

Muud tulud 994 150 9

Kokku tulud 24 589 26 911  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -23 041 -25 422 10

Tööjõukulud -1 440 -530 11

Kokku kulud -24 481 -25 952  

Põhitegevuse tulem 108 959  

Aruandeaasta tulem 108 959  
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Eesti Tsöliaakia Selts 2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 108 959  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -110 78  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -436 159  

Kokku rahavood põhitegevusest -438 1 196  

Kokku rahavood -438 1 196  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 523 1 327 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -438 1 196  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 085 2 523 2
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Eesti Tsöliaakia Selts 2019. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 868 868

Aruandeaasta tulem 959 959

31.12.2018 1 827 1 827

Aruandeaasta tulem 108 108

31.12.2019 1 935 1 935
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Eesti Tsöliaakia Selts 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Tsöliaakia Selts on mittetulundusühing, mida finantseeritakse Eesti Puuetega Inimeste Fondist sihtfinantseeringuna.

Eesti Tsöliaakia Selts MTÜ 2019.aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga.Eesti

finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt  tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on

kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV 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

Eesti Tsöliaakia Seltsi 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)

 31.12.2019 31.12.2018

Arvelduskonto 1 020 257

Arvelduskonto 1 058 2 259

Kassa 7 7

Kokku raha 2 085 2 523

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks

Üksikisiku tulumaks 38  

Sotsiaalmaks 64  

Kohustuslik kogumispension 4  

Töötuskindlustusmaksed 4  

Ettemaksukonto jääk 110  0

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 110 110 0

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad töövõtjatele 150 150

Maksuvõlad 110 110

Muud võlad 0 0

Kokku võlad ja ettemaksed 260 260

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Muud võlad 696 696

Muud viitvõlad 696 696

Kokku võlad ja ettemaksed 696 696

Lisa 5 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Võlad tarnijatele 0 0

Kokku võlad tarnijatele 0 0
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Lisa 6 Muud võlad
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Muud viitvõlad 0 0

Kokku muud võlad 0 0

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Muud viitvõlad 696 696

Muud viitvõlad 696 696

Kokku muud võlad 696 696

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

 Laekunud Kajastatud tulemiaruandes

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

EPI Fond 2018. a. 9 747 -9 747

Ürituste osavõtu tasu 5 367 -5 367

Toetus

konverents-messile
10 569 -10 569

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

25 683 -25 683

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

25 683 -25 683

 

 Laekunud Kajastatud tulemiaruandes

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

EPI Fond 2019. a. 8 893 -8 893

Ürituste osvõtu tasu 2 906 -2 906

Konverentsi toetus 10 213 -10 213

Annetus 405 -405

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

22 417 -22 417

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

22 417 -22 417
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Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2019 2018

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 1 178 1 078

Kokku liikmetelt saadud tasud 1 178 1 078

Lisa 9 Muud tulud
(eurodes)

 2019 2018

Tulu koolitusest 589 0

Reklaamitulu 195 0

Muud 210 150

Kokku muud tulud 994 150

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018

Üür ja rent 1 346 1 408

Mitmesugused bürookulud 464 1 528

Lähetuskulud 347 111

Koolituskulud 2 488 2 183

Reklaam 10 6 471

Ürituste korralduskulu 4 654 2 382

Kodulehe arendus 338 1 219

Majutuskulud 4 234 1 241

Isikliku sõiduauto kasutamine seltsi tööde organiseerimisel 3 680 3 106

Konsultatsioonikulu 60 190

Messi osaluskulu 0 603

Tõlketeenus 44 0

Tervisetõend 48 0

AOECS liikmemaks 330 0

Postikulu 60 0

Transpordikulu (tellitud) 618 0

Muud 4 320 4 980

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
23 041 25 422
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 1 076 396

Sotsiaalmaksud 364 134

Kokku tööjõukulud 1 440 530

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 1

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 205 194


