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Tegevusaruanne 2021 

2021. aastal panustas Vaikuseminutid MTÜ vaimse tervise valdkonda laialdaselt ja tõhusalt, 
tehes aktiivset koostööd nii mitmete riiklike institutsioonidega kui ka kohalike omavalitsustega. 
Oluliselt tõusis ka erasektori huvi Vaikuseminutite kursuste vastu, et praktiliste oskuste abil oma 
töötajate vaimset heaolu kasvatada. 
 
Koostöös Tervisekassa, Tervise Arengu Instituudi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning enam 
kui 30 omavalitsusega viisime läbi suuremahulise kursuste programmi, et tugevdada enda vaimse 
heaolu hoidmise oskusi õpetajatel, kellel olikriisikevadel peale distantsõppe perioodi väga kõrge 
läbipõlemise riski tase. Üle 450 haridustöötaja osales Tartu Ülikooli uuringus rakendatud kursuste 
programmis, mis tõendatult aitab tulla emotsioonidega, suurendab eneseusku keeruliste 
tööülesannetega hakkamasaamisel, kasvatab konstruktiivset suhtumist oma 
vigadesse/puudustesse ning vähendab hooletusest ja tähelepanematusest tekkivaid vigu (Tartu 
ülikooli uuringugrupp: Kristel Põder, Kenn Konstabel, Teri Talpsep). Püsivama tulemuse nimel 
arendasime samast uuringust lähtuvat süsteemset ja pikaajalist koostööprogrammi koolidele ja 
lasteaedadele, mille fookuses on nii laste kui õpetajate vaimset heaolu toetavate praktiliste 
oskuste sissetoomine organisatsiooni kultuuri ning koolides võimekuse loomine, et järjepidevalt 
läbi viia tõendatult stressi ja kurnatust vähendavat Vaikuseminutite noortekursust. 
 
Vajadus arendada oskusi enda vaimse heaolu hoidmiseks ja kasvatamiseks väljendus ka 
erasektori ja avaliku sektori oluliselt suuremas huvis Vaikuseminutite kursuste vastu. Tegime ca 
40% võrra rohkem temaatilisi lühikoolitusi ning mitmeid põhjalikke oskuste õppe kursusi, näiteks 
8-nädalased teadveloleku kursused Sotsiaalministeeriumis, Riigi Tugiteenuste Keskuses ja 
tervishoiutöötajatele. Saadud positiivne tagasiside innustab meid nii avalikus kui erasektoris 
aktiivsemalt tegutsema ning panustama inimeste heaolusse ja pingetega toimetulekusse, 
ennetades liigsest stressist vm probleemidest tekkivat töövõime vähenemist. 
 
Saime laialdaselt panustada ka lapsevanemate oskustesse tulla toime kriisiajal veelgi 
võimendunud pingete, emotsioonide ja vajadustega. Haridus- ja Teadusministeeriumi toel läbi 
viidud kursustel õpiti enda ja laste heaks kasutama tõendatud mõjuga tähelepanu ja meelerahu 
lühiharjutusi, mis TÜ uuringu põhjal saavad efektiivselt vähendada stressi, kurnatust ja ärevuse 
sümptomeid. Kasutasime ka 1-päevast kursuse formaati ning selle soovitusindeks oli eriti kõrge: 
keskmisena 9.65 (vastati 1-10 punkti skaalal, kas soovitaksid kursust kolleegile või sõbrale).  
Lisaks panustasime ka põhjalikuma õppe ligipääsetavuse suurendamisse – valmis põhjaliku 8-
nädalase teadveloleku kursuse videoversioon, mida saab läbida endale sobival ajal ja tempos. 
 

3 olulist tegevustikku aastal 2021 
 
 

• Laialdane koostöö kohalike omavalitsustega, Tervise Arengu Instituudi, Tervisekassa 
ja ministeeriumitega, et ennetada vaimse tervise probleeme läbi praktiliste oskuste 
õppe. Kasvatame koostöiselt arusaamist, et ennetusse panustamine on väga kulutõhus: kui 
inimesed oskavad oma emotsioonide, stressi ja muremõtetega paremini toime tulla, siis 
väheneb spetsialistide koormus jm kulud sotsiaalsüsteemis. 

• Ettevõtete ja avaliku sektori töötajate vaimsesse heaollu panustamine läbi praktiliste 
oskuste õppe. Tegime varasemast oluliselt suurema hulga lühikoolitusi, mis inspireerisid 
osalejaid oma heaolu eest hoolitsema ja andsid selleks praktilisi soovitusi. Püsivama tulemuse 
nimel viisime 5 partneriga koostöös ellu ka 8 pikemaajalist teadveloleku kursust, mis 



võimaldab heaolu ja töövõimet loovaid oskusi püsivalt rakendama asuda.  Samuti alustasime 
selle 8-nädalase teadveloleku kursuse mõju-uuringuga. 

• Süsteemse programmi “Heaolu loov kool ja lasteaed” raames alustasime pikaajalist 
koostööd 7 uue haridusasutusega, kaasates tõenduspõhise programmi elluviimiseks 
rahastajatena nii omavalitsusi, riiklikke toetusi kui sponsorlust. Siht on vähendada 
organisatsiooni kultuuris stressi ja kurnatust ning anda nii õpetajatele kui lastele oskused enda 
vaimse tervise eest paremini hoolt kanda ja ennetada vaimse tervise probleeme. 

 
Kokkuvõttes oli 2021. aasta oluline arendustöö ning mõju laiendamise periood, mille 
tulemuslikkuse eest oleme väga tänulikud oma koolitajatele ning paljudele partneritele: Haridus 
ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, Tervisekassa, Tartu 
Ülikool, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallinna Haridusamet, Tartu linn, koalitsioon 
“Kiusamisvaba haridustee eest”, VATEK, Swedbank jt.  
 
VAIKUSEMINUTID NUMBRITES (2021. LÕPU SEISUGA) 

JUHTIMINE 

Haldusteenused Samaväärne 1.5 kohaga 

Juhatuse liikmed 5 

Tegevad koolitajad 14 

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 

Vabatahtlikud  20 

KOGUKOND 

Baaskursuse lõpetanud õpetajad ja lapsevanemad (2015-2021) 5900+ 

Infolisti liikmed 2400+ 

Haridusasutused, kust on osaletud Vaikuseminutite koolitustel 650+ 

Sotsiaalmeedia jälgijaskond 15000+ 

Liikmeid praktikute kogukonna FB kinnises grupis 1100+ 

FINANTSID 

Tulud kokku 2021 294712 

Tulu ettevõtlusest 2021 160723 

2021. aastal saadud toetused ja annetused 120645 

Akumuleeritud tulem 2021 42462 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Varad   

Käibevarad   

Raha 135 823 122 240

Nõuded ja ettemaksed 25 047 13 876

Varud 5 583 6 347

Kokku käibevarad 166 453 142 463

Põhivarad   

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 625 625

Kokku põhivarad 625 625

Kokku varad 167 078 143 088

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 31 354 13 708

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 48 880 85 000

Kokku lühiajalised kohustised 80 234 98 708

Kokku kohustised 80 234 98 708

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 44 380 -4 415

Aruandeaasta tulem 42 464 48 795

Kokku netovara 86 844 44 380

Kokku kohustised ja netovara 167 078 143 088
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020

Tulud   

Annetused ja toetused 120 645 132 541

Tulu ettevõtlusest 160 723 142 771

Muud tulud 13 344 4 655

Kokku tulud 294 712 279 967

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -143 926 -116 439

Mitmesugused tegevuskulud -62 983 -76 070

Tööjõukulud -45 322 -38 501

Muud kulud -28 -162

Kokku kulud -252 259 -231 172

Põhitegevuse tulem 42 453 48 795

Intressitulud 11 2

Intressikulud 0 -2

Aruandeaasta tulem 42 464 48 795
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Laekunud annetused ja toetused 27 664 12 445

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 220 428 277 146

Muud põhitegevuse tulude laekumised 0 43

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -200 297 -169 690

Väljamaksed töötajatele -26 737 -5 758

Laekunud intressid 8 1

Muud rahavood põhitegevusest -6 911 -3 306

Kokku rahavood põhitegevusest 14 155 110 881

Rahavood investeerimistegevusest   

Antud laenude tagasimaksed 5 0

Laekunud intressid 3 1

Kokku rahavood investeerimistegevusest 8 1

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenude tagasimaksed -580 0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -580 0

Kokku rahavood 13 583 110 882

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 122 240 11 358

Raha ja raha ekvivalentide muutus 13 583 110 882

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 135 823 122 240
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 -4 415 -4 415

Korrigeeritud saldo

31.12.2019
-4 415 -4 415

Aruandeaasta tulem 48 795 48 795

31.12.2020 44 380 44 380

Korrigeeritud saldo

31.12.2020
44 380 44 380

Aruandeaasta tulem 42 464 42 464

31.12.2021 86 844 86 844
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud Eesti finantsaruandluse standardit. Eesti finantsaruandluse standard tugineb

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega,

mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. 

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

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, summad on ümardatud täiseuroni. Ühing kasutab kasumiaruande skeemi nr 1.

Finantsvarad

Finantsvarasid nagu nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded) kajastatakse korrigeeritud

soetusmaksumuses. 

Teiste finantsvarade kajastamise põhimõtted on kirjeldatud jaotises Finantsinvesteeringud.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. 

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil, mille puhul esitatakse brutosummadena kõik põhilised laekumiste ja

väljamaksete kategooriad. Nii äritegevusest, kui ka investeerimis- ja finantseerimistegevusest tekkinud laekumiste ja väljamaksete koosseisus

kajastatakse ka vastava laekumise või väljamakse summas sisalduv käibemaks.

Äritegevusega seotud laekumiste ja väljamaksete kategooriad:

a) kaupade või teenuste müügist laekunud raha, sh käibemaks;

b) kaupade, materjalide ja teenuste eest makstud raha, sh käibemaks;

c) makstud palgad;

d) makstud või rahas tagastatud ettevõtte tulumaks;

e) makstud intressid.

Investeerimistegevusega seotud põhilised laekumiste ja väljamaksete kategooriad:

a) materiaalse ja immateriaalse põhivara ost ja müük, sh käibemaks;

b) kinnisvarainvesteeringute ost ja müük, sh käibemaks;

c) tütar- ja sidusettevõtete ost ja müük;

d) muude finantsinvesteeringute ost ja müük;

e) teistele osapooltele antud laenud;

f) antud laenude laekumised;

g) kauplemiseesmärgil soetatud derivatiivide ost ja müük;

h) saadud intressid ja dividendid.

Finantseerimistegevusega seotud põhilised laekumiste ja väljamaksete kategooriad:

a) laenude saamine;

b) saadud laenude tagasimaksmine;

c) kapitalirendi maksed, sh käibemaks;

d) aktsiate emiteerimine;

e) omaaktsiate ostmine ja müük;

f) dividendide maksmine.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringuid kajastatakse vastavalt nende liigile:  

Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatakse lunastustähtajani hoitavad finantsinvesteeringud (näit. börsil noteeritud 

võlakirjad), kui ettevõte on valinud arvestusmeetodiks korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi (vastasel korral on need kajastatud õiglases 

väärtuses);  

Õiglases väärtuses (väärtuse muutus kajastatuna kasumiaruandes) kajastatakse järgmisi finantsvarasid: 

(a) lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglane väärtus on usaldusväärselt 

hinnatav;  

(b) lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud börsil noteeritud võlakirjadesse ja teistesse võlainstrumentidesse, 

i. mida ettevõte ei kavatse hoida lunastustähtajani;  

ii. mida ettevõte kavatseb hoida lunastustähtajani, kuid on valinud arvestusmeetodiks õiglase väärtuse meetodi; või 
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iii. mille puhul ettevõte ei ole soetamishetkel kindel, kas ta kavatseb seda hoida lunastustähtajani;  

positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid.  

Soetusmaksumuse meetodil (st soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused) kajastatakse investeeringud aktsiatesse ja

teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mis ei ole avalikult kaubeldavad ning mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel

on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni võlgniku maksevõime kohta.

Varud

Varud, nagu ostetud kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest

ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivahendiks arvestamise kriteeriumiks on vahendi rahaline väärtus ja eeldatav kasutusaeg. Põhivaraks loetakse varasid, mille maksumus on

või ületab põhivara arvelevõtmise alampiiri ja mille kasulik tööaeg on üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid

mille soetusmaksumus on alla põhivara arvelevõtmise alampiiri kantakse 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel

kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    Põhivara arvelevõtmise alampiir on 500 eurot (võrdlusperioodil 500 eurot).

Põhivara amortisatsioonimäärad:

maa 0%,

ehitised ja rajatised 3-15%,

masinad ja seadmed 8-20%,

transpordivahendid 15-25%,

muu inventar, tööriistad ja sisseseaded 20-40%, 

arenguväljaminekud 20%,

ostetud litsentsid, kaubamärgid jne. 20-33%,

firmaväärtus 25%.

Rendid

Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule, vastasel juhul

loetakse rendilepingut kasutusrendiks. Kapitalirendina on kajastatud lepingud, mille juures on täidetud üks loetletud tingimustest:

a) renditava vara omandiõigus läheb rendiperioodi lõpuks üle rentnikule;

b) rentnikul on optsioon osta renditavat vara hinna eest, mis on eeldatavasti oluliselt madalam selle vara õiglasest väärtusest

optsiooni realiseerimise kuupäeval ning rendi jõustumise hetkel on piisavalt kindel, et rentnik seda võimalust kasutab;

c) lepinguperiood katab suure osa (üle 75%) renditava vara majanduslikust elueast, isegi kui omandiõigus ei lähe üle;

d) rendi jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus peaaegu sama suur (üle 90%) kui renditava vara õiglane väärtus;

e) renditud vara on niivõrd spetsiifiline, et ainult rentnik saab seda ilma suuremate modifikatsioonideta kasutada, mistõttu on tõenäoline

rendilepingu pikendamine nii, et see katab suure osa vara majanduslikust elueast. Rendileandjana saadavad kasutusrendi maksed kajastatakse

rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna. Rentnikuna tehtavad kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, saadud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustisi, millel on seaduslik või lepinguline alus,

mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole

kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.

Lubadused, garantiid ja muud kohustised, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustisteks, kuid mille realiseerimise tõenäosus

on ettevõtte juhtkonna hinnangul alla 50%, on avalikustatud potentsiaalsete kohustistena raamatupidamise aastaaruande lisades.

Tulud
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Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga

seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist

kajastatakse teenuse osutamisel.

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende (kuni

31.12.2007 22/78, alates 01.01.2008 kuni 31.12.2014 21/79, alates 01.01.2015 20/80 netodividendina väljamakstud summalt). Bilansis

ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustist ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel

dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustise summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtja dividende

maksab. 

Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata

sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Dividendide väljamaksmisega kaasnev

suurim võimalik tulumaksukohustise summa on esitatud lisades.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on valitsev mõju teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud

osapoolteks loetakse:

a) MTÜ Vaikuseminutid-le olulist mõju omavad omanikud;

b) olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;

c) tegevjuhtkond ja kõrgema juhtorgani liikmed;

d) eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtjad.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 25 021 25 021

Ostjatelt laekumata

arved
25 021 25 021

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 1

Muud nõuded 25 25

Viitlaekumised 25 25

Kokku nõuded ja

ettemaksed
25 047 25 047

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 10 697 10 697

Ostjatelt laekumata

arved
10 697 10 697

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
2 021 2 021

Muud nõuded 24 24

Viitlaekumised 24 24

Ettemaksed 1 134 1 134

Tulevaste perioodide

kulud
1 134 1 134

Kokku nõuded ja

ettemaksed
13 876 13 876
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 230 1 960

Üksikisiku tulumaks 603 181

Sotsiaalmaks 1 066 592

Kohustuslik kogumispension 65 31

Töötuskindlustusmaksed 78 37

Ettemaksukonto jääk 1  61  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 2 042 2 021 841

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 17 232 17 232

Võlad töövõtjatele 9 028 9 028

Maksuvõlad 2 042 2 042

Muud võlad 3 052 3 052

Muud viitvõlad 3 052 3 052

Kokku võlad ja ettemaksed 31 354 31 354

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 5 113 5 113

Võlad töövõtjatele 5 771 5 771

Maksuvõlad 841 841

Muud võlad 1 950 1 950

Muud viitvõlad 1 950 1 950

Saadud ettemaksed 33 33

Muud saadud ettemaksed 33 33

Kokku võlad ja ettemaksed 13 708 13 708

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
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 31.12.2019 Laekunud Kajastatud varade

soetusmaksumuses

31.12.2020

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Haridus-ja

teadusministeerium

tegevustoetus

0 15 000 -75 000 75 000

Kodanikuühiskonna

Sihtkapital SA

toetusleping

12 500 11 070 -13 750 10 000

Haridus-ja

teadusministeerium (

Innove) toetusleping

2 260 0 -2 260 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

14 760 26 070 -91 010 85 000

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

14 760 26 070 -91 010 85 000

 

 31.12.2020 Laekunud Kajastatud varade

soetusmaksumuses

31.12.2021

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Haridus-ja

teadusministeerium

tegevustoetus

75 000 58 880 -85 000 48 880

Kodanikuühiskonna

Sihtkapital SA

toetusleping

10 000 2 499 -12 500 0

Haridus-ja

teadusministeerium (

Innove) toetusleping

0 0 0 0

Sotsiaalminosteerium

(KOV)
0 2 976 -2 976 0

Sotsiaalministeerium

(HAS)
0 7 529 -7 529 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

85 000 71 884 -108 005 48 880

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

85 000 71 884 -108 005 48 880

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 108 005 88 570

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 12 640 43 971

Kokku annetused ja toetused 120 645 132 541
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Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2021 2020

Koolitustulud 156 236 138 116

Muud tulud 4 487 4 655

Kokku tulu ettevõtlusest 160 723 142 771

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

2021 2020

Palgakulu 33 534 28 206

Sotsiaalmaksud 11 788 10 295

Kokku tööjõukulud 45 322 38 501

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 1

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 20 19

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused

2021 2020

Arvestatud tasu 22 610 9 997


