
 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

 

 

nimi: Eesti LGBT Ühing

 

registrikood: 80275811

 

 

tänava/talu nimi,

maja ja korteri number:

Kaarli pst 5-1

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10119

 

 

telefon: +372 55515817

 

e-posti aadress: info@lgbt.ee

veebilehe aadress: www.lgbt.ee



2

Eesti LGBT Ühing 2014. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 10

Bilanss 10

Tulemiaruanne 11

Rahavoogude aruanne 12

Netovara muutuste aruanne 13

Raamatupidamise aastaaruande lisad 14

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 14

Lisa 2 Materiaalne põhivara 15

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud 15

Lisa 4 Annetused ja toetused 15

Lisa 5 Tööjõukulud 16

Lisa 6 Seotud osapooled 16

Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva 16

Aruande allkirjad 17



Eesti LGBT Ühingu tegevusaruanne 
 
Organisatsiooni tutvustus 
 
Eesti LGBT Ühing on LGBT (lesbid, geid, biseksuaalsed ja transsoolised inimesed) inimeste heaks 
töötav mittetulundusühing.  Eesti LGBT Ühingu 2014. aasta märksõnadeks olid kooseluseadus, 
OMA Festival, koolitustegevused ja eestkoste. 
 
Eesti LGBT Ühing loodi 2008. aastal Tartus. 
Ühingu asutajad on Maret Ney, Jaan Kroon, Ago Press, Madle Saluveer, Ilke Ester Jaspers ja Janika 
Saul. Kuni 2012. suveni kandis ühing nime Eesti Gei Noored. 
 
2011. aasta sügisel asutas Eesti LGBT Ühing OMA Keskuse, mis on Tallinna kesklinnas asuv 
LGBT info- ning tegevuskeskus. Keskuse on mõeldud LGBT inimestele, nende lähedastele ja 
sõpradele, õpetajatele ja noorsootöötajatele ning kõigile teistele, kellel seoses LGBT teemadega 
küsimusi tekib. Samuti asub seal LGBT teemaline raamatukogu ja ühingu kontor. 
 
Eesti LGBT Ühingu missioon on Eesti LGBT (lesbi, gei, bi, trans) inimeste huvide esindajana tõsta 
ühiskonna teadlikkust LGBT teemadel läbi teavitustöö, hariduse ja eestkostetegevuse ning 
suurendada LGBT inimeste eneseteadlikkust ja ühiskondlikku aktiivsust, pakkudes tugiteenuseid ja 
arenguvõimalusi. 
 
Eesti LGBT Ühingu visioon on hooliv ja kaasav ühiskond, kus väärtustatakse kõiki inimesi 
olenemata nende seksuaalsusest ja sooidentideedist. Eesti LGBT Ühing on mõjus ja jätkusuutlik 
LGBT teemade eestkõneleja Eestis. 
 
Organisatsiooni eesmärgid 
 
Valdkondlikud eesmärgid 

1. Eesti LGBT Ühing tõstab ühiskonna teadlikkust LGBT teemadel läbi teavitustöö ja hariduse. 
2. Eesti LGBT Ühing pakub tõhusat eestkostet LGBT inimestega seotud teemadel avalikus 
sektoris, aga ka era- ja mittetulundussektoris. 
3. Eesti LGBT Ühing toetab Eesti LGBT inimesi, pakkudes tugiteenuseid ja arenguvõimalusi. 

Organisatsioonilised eesmärgid 
1. Eesti LGBT Ühing on professionaalselt toimiv, strateegiliselt juhitud, stabiilse rahastuse ja 
selge tulevikuvisiooniga LGBT teemade eestkosteorganisatsioon. 
2. Eesti LGBT Ühing mitmekesine liikmeskond on organisatsiooni töösse aktiivselt kaasatud ja 
saab organisatsiooni kuulumisest tuntavat kasu. 

 
Organisatsiooni väärtused 

 Oleme teadlikud maailmas ja riigis toimuvast, iseendast ja kaasinimestest ning meie 
õigustest ja kohustustest. 
 Hoolime kaasinimestest, austame erinevusi ja hoidume pealiskaudsete hinnangute andmisest. 
 Kaasame oma tegemistesse LGBT inimesi, partnereid, sõpru ja toetajaid ning teeme nendega 
koostööd. 

 
Ühingu tööd korraldab juhatus. 2014. aastal koosnes juhatus kuuest liikmest. Juhatuse tööd juhib 
president, kes 2014. aastal tegi seda tööd vabatahtlikkuse alusel (nagu ka kõik teised juhatuse 
liikmed). Eesti LGBT Ühingus töötasid osalise koormusega OMA Keskuse juhataja, transsoolisuse 
spetsialist, Tartu koordinaator, kommunikatsioonispetsialist, psühholoogiline nõustaja. 
 
31.12.2014 seisuga oli ühingul 69 liiget. 2014. aastal oli liikmemaks 10 eurot. 



 
Eesti LGBT Ühingu tegevust rahastasid 2014. aastal: eraannetajad, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, 
EMP toetuste Vabaühenduste Fond, Open Society Foundations, Hasartmängumaksu Nõukogu, 
Ameerika Ühendriikide saatkond, Hollandi saatkond, Kanada saatkond, projekt „Erinevus rikastab“. 
 
Eesti LGBT Ühingu kodulehekülg asub aadressil www.lgbt.ee; OMA Keskuse kodulehekülg asub 
aadressil www.omakeskus.ee. Samuti omab ühing domeeni www.omafestival.ee ja haldab kaht 
Facebooki lehekülge: www.facebook.com/EestiLGBT, www.facebook.com/omakeskus. 
 
Eesti LGBT Ühing on järgmiste võrgustike liige: 
- Eesti Koostöö Kogu võrgustik 
- Eesti Noorteühenduste Liit 
- Eesti Naisteühenduste Ümarlaud 
- Inimõiguste ümarlaud 
- ILGA-Europe (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) 
 
2014. aastal tehti peamiselt koostööd järgnevate partneritega: Eesti Inimõiguste Keskus, MTÜ 
SEKY, Geikristlaste Kogu, Eesti Noorsootöötajate Ühendus, Eesti Seksuaaltervise Liit, Eesti 
Noorteühenduste Liit, Eesti HIV-positiivsete Võrgustik, Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium, 
Lastekaitse Liit, Tervise Arengu Instituut, HMSX.info, Mozaika, LGL, ILGA-Europe. Samuti 
jätkusid head suhted erinevate saatkondadega. 
 
Eestkoste valdkonnas oli olulisim töö kooseluseaduse vastuvõtmise toetamiseks. 9. oktoobril 2014 
võttis Riigikogu koostöös vabaühenduste, aktivistide ja toetajatega kooseluseaduse vastu. 
Kooseluseadus jõustub 1. jaanuaril 2016, kuid selleks on Riigikogu kohustatud vastu võtma 
rakendussätted, mis võimaldavad kooseluseadust kasutada. Rakendussätted muudavad kõiki 
seaduseid, mida kooseluseadus puudutab. See on kohustuslik element selle jõustumisel. 
 
Justiitsministeeriumis on mitmendat aastat käsil Karistusseadustiku muutmine vihakuritegusid 
puudutavate sätete osas. Ühing esitas omapoolsed ettepanekud septembris 2014, kuid käesolevaks 
hetkeks ei ole ministeeriumis seadusemuudatuste protsessiga edasi mindud. Vihakuritegude teema 
efektiivsemaks arusaamiseks ja käsitlemiseks osales ühingu esindaja ILGA-Europe poolt 
korraldatud vihakuritegude seminaril. 
 
Sotsiaalministeerimi poolt on algatatud määruse muutmise arutelu, mis käsitleb transsooliste 
inimeste soo korrigeerimise protseduure. Sellega seoses on toimunud ministeeriumi esindajatega 
kaks kohtumist, mille tulemusel jõuti mõlemapoolselt aruaamisele, et juriidilised ja meditsiinilised 
protseduurid peavad soo korrigeerimisel toimuma eraldi. Sellisena näeb ka soo korrigeerimise 
protseduuri Transgender Europe, kes tegeleb transsooliste inimeste huvikaitsega Euroopas. 
 
Haridus- ja Teadsuministeerium saatis menetlusse eelnõu, mis võimaldab soo vahetanud isikule 
muudetud nime ja/või isikukoodiga duplikaadi väljaandmist. Ühing esitas oma seisukohad juba 
2013. aastal ning tuletas ministeeriumile regulaarselt antud probleemid meelde. 2015. aastal peaks 
vastav määrus siiski kehtima hakkama.  
 
Alates 2014. aastast kuulub Eesti LGBT Ühing sotsiaalministeeriumi koordineeritava „Sotsiaalse 
turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016-2023“ juhtkomiteesse. 
 
Lisaks pakub ühing järgmiseid eestkostetegevusega seotud teenuseid: 
- juriidiline nõu LGBT inimestele ja nende lähedastele, 
- vihakuritegude ohvrite nõustamine. 
 

http://www.lgbt.ee/
http://www.omakeskus.ee/
http://www.omafestival.ee/
http://www.facebook.com/EestiLGBT
http://www.facebook.com/omakeskus
http://www.kooselu.ee/


Samuti kogub ühing statistikat ja annab sisendit rahvusvahelistesse aruannetesse, nt ILGA Rainbow 
Map, OSCE raport vihakuritegude teemal. 
 
Koolitustegevuse vallas algas 2014. aastal noorsootöötajatele suunatud koolitusprogramm. Eesti 
LGBT Ühing on alates 2011. aastast töötanud mitmete noorsootöötajatega ning külastanud 
noortekeskuseid, mille tulemusena on saanud selgeks noortega töötavate spetsialistide vähene 
teadlikkus ja vähesed oskused LGBT noori märgata, neid kaasata, neid vajadusel aidata. Samuti on 
noorsootöötajatel sageli vähe oskuseid selleks, et edukalt sekkuda homo– ja transvaenulikesse 
kiusamisolukordadesse. Projekti peamine eesmärk on turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomine 
noortele, et vähendada diskrimineerimisest ja negatiivsetest hoiakutest tulenevat ebavõrdsust. 
Projekti peamiseks sihtrühmaks on noortekeskustes töötavad noorsootöötajad ning suurimateks 
kasusaajateks noortekeskusi külastavad noored. 
 
Projekti raames toimuvad koolitused noorsootöötajatele, töötatakse välja juhiseid 
noorsootöötajatele. Projekt viiakse ellu koostöös Eesti Noorsootöötajate Ühenduse, Tallinna 
Ülikooli ja Norra LGBT organisatsiooni LLHga. Projekti rahastab Vabaühenduste Fond ning see 
kestab 2015. aasta novembrini. 
 
OMA Keskuse põhilised eesmärgid on pakkuda turvalist keskkonda, jagada infot ja anda nõu, 
toetada üliõpilasi ja õpilasi uurimustööde tegemisel, pakkuda väärt kirjandust keskuse raamatukogu 
külastajatele. OMA Keskusesse saab pöörduda ka psühholoogilise nõustamise saamiseks, selleks 
töötab keskuses psühholoogiline nõustaja. 
 
Tartus jätkas tööd Tartu koordinaator, kes pakub tuge LGBT inimestele ja nende lähedastele ning 
korraldab üritusi. Samuti toetab ühing Tartus Vikerkaare vestlusringi tegutsemist, mis pakub hubast 
suhtlusvõimalust, uute inimeste tegemistesse kaasamist ning ühistest ideedest inspireeritud 
ettevõtmiste korraldamist. 
 
2.-8. juunil 2014 toimus II OMA Festival. See on osa Baltic Pride festivaliseeriast, mis leiab aset 
igal aastal erinevas Balti riigis. Eelmine OMA Festival toimus Eestis 2011. aastal. OMA Festival 
seisab vaba ja hooliva ühiskonna eest, kus kõigil on hea ning turvaline elada, olenemata nende 
seksuaalsusest ja sooidentiteedist. Selleaastasel festivalil osales umbes 2500 külastajat. 
 
Festival raames toimus 7. juunil vabaõhukontsert "Astu välja!", kus hoolivale ühiskonnale avaldasid 
toetust Vaiko Eplik ja Eliit, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Jürmo Eespere, Rolf Roosalu, Jana Kask, Junk 
Riot ja Twisted Dance Company. Vabaõhukontserdist sai kolme tunni jooksul osa ligi 1000 inimest. 
Kontsert tänas ja tunnustas kõiki, kes olid välja astunud selle eest, et Eestis oleks iga inimene hoitud 
ja kaitstud. 
 
2014. aastal käivitati transsoolistele inimestele mõeldud tugigrupp , mis kohtub kord kuus. Samuti 
tehti ettevalmistusi noortegrupi käivitumiseks, mille algus on planeeritud 2015. aastasse. 

http://www.omafestival.ee/


Olulise osa Eesti LGBT Ühingu tööst moodustab eri päringutele ja pöördumistele vastamine. 
2013. ja 2014. aasta statistika on kokkuvõtvalt toodud järgmistel joonistel: 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

           
 
 
          



         
  
 
 
 
 
 

 
 



Tulevikku  vaadates võib olulisemate tegevustena tuua välja töö kooseluseaduse rakendussätete 
vastuvõtmise toetamiseks, töö koolide ja õpetajate ning noorsootöötajatega uute projektide raames 
ja LGBT inimeste nõustamise ning toetamise. Samuti arendab ühing edasi oma pakutavaid 
teenuseid (eriti juriidiline ja psühholoogiline nõustamine).  
 
 
2014. aasta projektid kokkuvõtlikult koos toetussummadega: 
 
1) Info, nõustamine ja koolitustegevused seksuaal- ja soovähemustega seotud teemadel 
Projekti eesmärk on tõsta teadlikkust LGBT teemadel läbi teavitustöö ja hariduse, pakkuda 
kvaliteetseid tugiteenuseid ja arenguvõimalusi LGBT inimestele ja nende lähedastele ja aidata kaasa 
Eesti LGBT Ühingu tegevuse strateegilisele pikaajalisele planeerimisele. 
Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu 22000 euroga. 
Projekt kestab 01.01.2014-31.12.2014. 
 
2) Koolide koolitusprogrammi edasiarendus 
Projekti eesmärk on arendada edasi Eesti LGBT Ühingu täiendkoolituse programmi, mis on 
suunatud koolides töötavatele õpetajatele ja teistele spetsialistidele (sotsiaalpedagoogid, 
psühholoogid, sotsiaaltöötajad). Peamine muudatus seisneb laiema inimõiguste raamistiku ning soo 
ja transsoolisuse käsitluse lisamises. 
Projekti partnerid on Eesti Inimõiguste Keskus ja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus. 
Projekti rahastab USA saatkond 17 665 euroga. 
Projekt kestab 01.10.2013 kuni 31.08.2015. 
 
3) OMA Festival 
OMA Festival seisab vaba ja hooliva ühiskonna eest, kus kõigil on hea ning turvaline elada, 
olenemata nende seksuaalsusest ja sooidentiteedist. 
Eri rahastajad, sh annetajad ja sponsorid; kogueelarve 20 507 eurot. 
Projekt lõppes 30.06.2014. 
 
4) Noorsootöötajate koolitusprogramm 
Projekti eesmärk on turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomine noortele, et vähendada 
diskrimineerimisest ja negatiivsetest hoiakutest tulenevat ebavõrdsust. Projekti peamiseks 
sihtrühmaks on noortekeskustes töötavad noorsootöötajad ning suurimateks kasusaajateks 
noortekeskusi külastavad noored. Projekti raames toimuvad koolitused noorsootöötajatele, 
töötatakse välja juhiseid noorsootöötajatele.  
Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel 38 490 euroga. 
Projekt kestab 9.05.2014-9.11.2015. 
 
5) Organisatsiooni inimressursi juhtimine ja arendamine 
Projekti eesmärk on kujundada organisatsiooniga seotud inimeste juhtimist ja arendamist 
läbimõeldumaks ja efektiivsemaks. Selle tulemusena on inimesed organisatsioonis kaasatud, 
motiveeritud ning töötavad meeskonnana. Kavandatud peamised projektitegevused: 
sisekoolituskava juurutamine iga-aastasesse tegevusplaani ning Ühingu inimressursi juhtimise 
käsiraamatu koostamine. 
Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 8 982 eurot. 
Projekt kestis 1.04.2014-31.03.2015. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Varad   

Käibevara   

Raha 14 399 29 426

Nõuded ja ettemaksed 940 307

Varud 2 187 2 187

Kokku käibevara 17 526 31 920

Põhivara   

Materiaalne põhivara 496 834

Kokku põhivara 496 834

Kokku varad 18 022 32 754

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 1 578 1 536

Eraldised 2 187 2 187

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 16 670 30 687

Kokku lühiajalised kohustused 20 435 34 410

Kokku kohustused 20 435 34 410

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -1 656 -2 564

Aruandeaasta tulem -757 908

Kokku netovara -2 413 -1 656

Kokku kohustused ja netovara 18 022 32 754
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 1 594 1 915

Annetused ja toetused 75 396 52 138

Tulu ettevõtlusest 612 436

Muud tulud 0 1

Kokku tulud 77 602 54 490

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -30 507 -40 276

Mitmesugused tegevuskulud -10 862 -12 968

Tööjõukulud -36 652 0

Põhivara kulum ja väärtuse langus -338 -338

Kokku kulud -78 359 -53 582

Põhitegevuse tulem -757 908

Aruandeaasta tulem -757 908
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 1 594 1 820

Laekunud annetused ja toetused 1 986 1 272

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 612 262

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -41 961 -27 744

Väljamaksed töötajatele -36 652 -25 348

Laekunud intressid 1 0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
59 393 67 155

Kokku rahavood põhitegevusest -15 027 17 417

Kokku rahavood -15 027 17 417

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 29 426 12 009

Raha ja raha ekvivalentide muutus -15 027 17 417

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 14 399 29 426
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 -2 564 -2 564

Aruandeaasta tulem 908 908

31.12.2013 -1 656 -1 656

Aruandeaasta tulem -757 -757

31.12.2014 -2 413 -2 413
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti LGBT Ühing 2014 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga.

Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Eesti LGBT Ühing kasutab tulude ja kulude kajastamiseks tulude – kulude aruannet, mille tulemuseks on majandusaasta tulem.

Majandusaasta algas 01.01.2014 ja lõppes 31.12.2014, majandusaasta pikkuseks oli 12 kuud. Raamatupidamise aastaaruande

arvestusvaluutaks on euro.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas ja kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele

lepingutingimustele. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi, arvestades saadud informatsiooni

ostja maksevõime kohta.

Varud

Varudena kajastatakse varasid:

(a)mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus;

(b)mida parajasti toodetakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus;

(c)materjalid või tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel

Annetused ja toetused

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

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

tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav

kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.

Tulud

Tulude ja kulude arvestamine

Lähtudes mittetulundusühingute tegevuse põhimõttest on kasutusele võetud tulude-kulude aruanne, mille tulemuseks on majandusaasta

tulem, mitte kasum või kahjum. Tulu teenuste müügist kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul

on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Liikmemaksud kajastatakse tuluna.

Kulud

Kulude kajastamisel lähtutakse tulude-ja kulude vastavuse printsiibist. Aruandeperioodi jooksul teenitud tuludest arvatakse maha samade

tulude teenimisega seotud kulud.

Tulusid ja kulusid ei saldeerita omavahel kasumiaruandes, välja arvatud juhul,kui tulud ja kulud on tekkinud ühest ja samast või suurest hulgast

sarnastest tehingutest,mis ei ole eraldivõetuna olulised.

Seotud osapooled

Osapooli on loetud seotuks,kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele huvidele.
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Lisa 2 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Muu

materiaalne

põhivara

31.12.2012  

Soetusmaksumus 1 688 1 688

Akumuleeritud kulum -516 -516

Jääkmaksumus 1 172 1 172

  

Amortisatsioonikulu -338 -338

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 1 688 1 688

Akumuleeritud kulum -854 -854

Jääkmaksumus 834 834

  

Amortisatsioonikulu -338 -338

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 1 688 1 688

Akumuleeritud kulum -1 192 -1 192

Jääkmaksumus 496 496

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2014 2013

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 460 655

Liikmetelt saadud annetused 1 134 1 260

Kokku liikmetelt saadud tasud 1 594 1 915

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2014 2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 75 024 50 534

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 372 1 604

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused liikmetelt 0 0

Kokku annetused ja toetused 75 396 52 138
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Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013

Palgakulu 27 089 18 775

Sotsiaalmaksud 9 563 6 742

Kokku tööjõukulud 36 652 25 517

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 69 65

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2014 2013

Arvestatud tasu 0 4 278

Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva

Pärast bilansipäeva 31.12.2014, enne aastaaruande kinnitamist ei toimunud sündmusi mis vajaksid kajastamist 2014 aastaaruandes.


