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MTÜ Oma Pere
2021. aasta tegevusaruanne

MTÜ Oma Pere eesmärgiks on vanemliku hoolitsuseta laste abistamine lapsendamise toetamise kaudu
rahuldamaks lapse vajadust pere ja turvalise elukeskkonna järele. Oleme oma sihtgruppi aastate jooksul
laiendanud. Nii saavad meie kaudu tuge ka hooldus- ja eestkostepered. Ühingusse ja koostööpartnerite ringi
kuuluvad lisaks peredele ka erialaspetsialistid. Aastatepikkuse tegevuse käigus oleme panustanud kogu
asendushoolduse süsteemi ülesehitamisse ja loonud professionaalse sihtgrupi huvide kaitse võimekuse. Oleme
riigile arvestatavad partnerid seadusloome parendamisel. Nii oleme osalenud uue perekonnaseaduse, perehüvitiste
seaduse, sotsiaalhoolekandeseaduse, uue lastekaitseseaduse ja paljude muude õigusaktide loomisel.

Liikmeskond ja ühingu juhtimine
31.12.2021 seisuga oli MTÜ-l Oma Pere 181 liiget ja 40 toetajaliiget. Organisatsioon ühendab inimesi
(lapsendajaperesid, eestkoste- ja hooldusperesid, ametnikke, spetsialiste, lapsendatuid), kelle jaoks on oluline leida
vanemliku hoolitsuseta lastele turvaline ja armastav pere lapsendamise või hooldus - ja eestkoste kaudu. Me
julgustame ja toetame nii uusi kui ka praegusi perekondi ning soovime neid toetavat tugisüsteemi paremaks
muuta. Ühing on loodud lapsendamise protsessi arendamiseks, kuid ühinguga on liitunud ja ühingu tegevustest
võtavad aktiivselt osa ka asendusperede ja asenduskodus elavate laste tugiisikud, võrgustikutöötajad, hooldus- ja
eestkostepered.
Ühingul on 9-liikmeline juhatus, mis juhib ja esindab ühingut igapäevases tegevuses. Juhatuse liikmed valivad enda
hulgast juhatuse esimehe. Kõigil juhatuse liikmetel on iseseisev esindusõigus ühingu õigustoimingutes. MTÜ-l on 1
täiskohaga töötaja ja 1 osalise tööajaga töötaja: projektijuht-tegevjuht 1,0 koormusega ja koolitus- ja
nõustamisspetsialist 0,4 koormusega. Lisaks on sõlmitud käsunduslepinguid erinevate spetsialistidega tugiteenuste
osutamiseks, Lõuna piirkonna tegevuste koordineerimiseks ning raamatupidamise korraldamiseks.
Töötajatele arvestatud palk oli 2021.a 62 492 eurot (2020.a. 37 084 eurot), sh juhatuse liikmele arvestatud tasu
19 400 eurot (2020.a. 14 400 eurot).
Liikmeskonna kaasamiseks, valdkonda puudutava info jagamiseks ning ühingu tegevuse tutvustamiseks toimuvad
ühisüritused ning umbes kord kuus saadetakse e-posti teel infokiri. Augustis 2021 korraldasime ühingu liikmetele
traditsioonilised perepäev-piknikud. Põltsamaa kohtumisel koguneti Põltsamaa noortekeskuse ruumides, kus
vabatahtlike abiga viidi läbi toredaid tegevusi lastele ning vanemad said samal ajal osa võtta grupinõustamisest.
Toimus Piimandusmuuseumi külastus ja jäätise valmistamise töötuba ning päeva lõpus ekskursioon Põltsamaa
linna ajaloolistel radadel. Harjumaal toimus perepäev Keila vallas Järve talu aktiivpuhkekeskuses, kus tutvuti
jõuluvana Kusti suviste tegemistega, viidi läbi erinevaid aktiivseid sportlike tegevusi.
Eestkoste ja kommunikatsioon
Eestkostetegevuse kõige olulisemad tulemused on: asendushoolduse kitsaskohtade kaardistamine ja tõstatamine
ning lahenduste pakkumine riigile. Seaduseelnõudele ja seaduste väljatöötamiskavatsustele arvamuse andmine.
Osalesime sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud asendushoolduse teemalistel ümarlaua
kohtumistel.
Olime kaasatud Sotsiaalkindlustusameti poolt läbi viidud üleriigilisse kampaaniasse „ Laps on pereootel“,
panustasime erinevates töögruppides nagu eestkoste süsteemi parendamine, Heaolu arengukava 2023-2030,
asendushooldusteenuselt iseseisvasse ellu astuvate noorte uuring, peretoetaja kompetentsimudeli väljatöötamine
ja kasuperede tugisüsteemi arendamine.
Meediakajastused:
“Kõigele, mida laps kogeb, annab ta tähenduse ise”, Sigrid Petoffer, veebruar 2021 (avaldatud www.omapere.ee ja
tarkvanem.ee )

„Mõttekoht- lapsendamine ja juured: kui oluline on lapsendatud lapsele rääkida tema päritolust ja mida see kaasa
võib tuua?“ Liis Saarnat ja Külli Samarüütlit intervjueeris Silja Paavle, märts 2021, Naistelehe
psühholoogiateemaline podcast.
„MTÜ Oma Pere juht Liis Saarna: aina rohkem täiskasvanud lapsendatuid soovib teada oma lugu“, intervjueeris
Silja Oja, märts 2021, tarkvanem.ee)
Sotsiaalkindlustusameti taskuhääling #47 „Isadepäeva eri“, mai 2021, www.tarkvanem.ee
„Kasupereks kasvatakse, mitte ei sünnita: loe, kuidas see käib ja mõtle, kas sinugi südames on ruumi“, Liis Saarna,
mai 2021, ajakiri Pere ja Kodu)
„Sünniperest eraldatud lapsed lasteaias ja koolis, küsimused ja vastused“, Kadi Annuk, Aive Adamka, oktoober
2021, Eripedagoogika ajakiri.
„MTÜ Oma Pere – kasuperede tugi aastast 2008“, Liis Saarna, november 2021, ajakiri Märka Last.
Avalikkuse ja sihtgrupi informeerimiseks toimib ülevaatlik ja kaasaegne koduleht. Kõige tihedam infovahetus uudised, koolitused ja sündmused- jagatakse Oma Pere Facebooki lehel. 2021.a seisuga on Facebooki lehel jälgijaid
üle 2500 jälgija, see arv kasvab pidevalt. Ühingu liikmetele ja toetajaliikmetele saadetakse kord kuus infokirja,
milles jagatakse olulist infot valdkonna ja Oma Pere tegevuste kohta.
Kodulehel oli 2021 aastal 10630 unikaalset külastajat, külastuste arv kokku 19 444. Koostööpartneritega viisime
läbi:
1. Juunil toimus Lastega ja lastele tunnustusüritus, millega täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle
uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku kohalikul,
maakondlikul või üleriigilisel tasandil. Auhinda annavad välja MTÜ Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Eesti
Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond, Sotsiaalkindlustusamet,
Vabariigi Presidendi Kantselei ja Õiguskantsleri Kantselei.
2. Koos hea koostööpartneriga Tallinna Lastekoduga toimus maikuus veebiseminar „Kaasvanemaks
asendushooldusel elavale lapsele“ ja sügisel töötuba „Millised lapsed vajavad perekonda?“.

Projekti- ja nõustamistegevused
Aastatel 2020–2022 on MTÜ Oma Pere sotsiaalministeeriumi rahastatava strateegilise partnerluse projekti
„Koostöö laste ja perede heaks!“ üks partneritest. Projekti juhib MTÜ Lastekaitse Liit, teised partnerid on SA Lapse
Heaolu Arengukeskus ja MTÜ Ennetustegevuse Keskus. 2021.a jaanuaris esitlesime Sotsiaalministeeriumile, Tervise
Arengu Instituudile ja Sotsiaalkindlustusametile alusanalüüsi „Vanemaks/hooldajaks psüühilise
traumakogemusega asendushooldusel elavale lapsele.“
Analüüsi tulemina tegime riigile ettepaneku läbi viia laiapõhjalise arutelu, mis hõlmaks asendushooldusele
paigutatud lapse vanema/hooldaja rolli ja sellega kaasnevat vastutust, vanemate/hooldajate hindamiskriteeriume
ja metoodikat ning vanemaharidusega seonduvat, soovitasime peredele pakutavate koolituste puhul süsteemset
lähenemist, mis tähendab ka seda, et perede abivajadus peab olema hinnatud.
Olime kaasatud Helen Saarniku uurimustöö „Asendushooldusel kasvavate laste osalemiskogemused“ läbi
viimisesse. Uurimustöö eesmärgiks oli teada saada, kui palju ja kuidas kaasatakse asendushooldusel kasvavaid
lapsi vanuses 10-16 eluaastat nendesse puutuvate otsuste tegemisel.
18. novembril toimus koostöös Lastekaitse Liiduga asendushoolduse teemaline konverents „Kuidas elad, Eestimaa
laps? Konverentsil esitles Helen Saarnik uurimustöö tulemusi, lisaks esinesid ettekannetega Pille Isat, Meelis Kukk,
Marko Moisar, Mariana Saksniit, Helen Jõks, Triin Lumi.
Oktoobris 2021 alustas tööd lapse elu raamatu ettevalmistamise töögrupp. Eesmärgiks on luua Eestisse materjal -

Lapse elu raamat, mis oleks abiks lapse loo ja identiteedi toetamisel ja lapsega kontakti loomisel nii. Raamat on
kasutatav nii perepõhises kui asutusepõhise hoolduses Eluraamatut kasutatakse asendushoolduse süsteemis
paljudes riikides sh Suurbritannias, USA-s, Hollandis ja Saksamaal. Töögrupi idee on kohandada formaat Eesti
oludele sobivaks. Eeldatav tähtaeg raamatu valmimisel on aprill 2022.
Koolitus- ja nõustamistegevus toimus peamiselt riigihanke „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse
pakkujatele“ raames. Teenuste eesmärk on toetada asendushooldust pakkuvaid perekondi, seda nii enne kui peale
lapse perre tulekut, et ennetada raskusi ja toetada vanemaid. Koos SOS Lasteküla Eesti Ühinguga pakkusime
tugiteenuseid Põhja (Harjumaa sh Tallinn, Järvamaa ja Raplamaa) ja Lõuna (Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa,
Võrumaa, Viljandimaa ja Jõgevamaa) piirkondades. Teenusteks olid: individuaalne psühholoogiline nõustamine
perele, grupinõustamised, mentorlus ning uue teenusena peretoe teenus. 2021 aasta jooksul korraldasime kokku
62 grupinõustamist, pakkudes nii kovisiooni, supervisiooni, kogemusgruppe kui minikoolitusi. Psühholoogilist
nõustamist said inimesed 80 korda ja mentorteenust 99 korda. Täiesti uus teenus sai aasta lõpuks hoo sisse ja
peretuge pakkusime aastalõpu seisuga 26 eestkoste-, hooldus,- ja lapsendajaperedele.
2021. aastal jätkasime kogemusnõustamise pakkumist viljatusravi protsessis olevatele või selle lõpetanud peredele.
Juunis esinesime IVF kogemusnõustamist tutvustava ettekandega viljatusravi arstide seminaril.
Oma Pere Facebooki konto all alustas tegevust suletud grupp lapsendatud täiskasvanutele. Eesmärgiks on grupis
omavahel jagada kogemusi, kuidas otsida juuri, esitada küsimusi sarnase protsessi läbinutele.
Majanduslik seis ja eesmärgid 2022
Juriidiliste isikute ja eraisikute annetusi laekus organisatsioonile kokku 4 914 eurot (2020.a 1 547 eurot).
Ühingu liikmetele on kehtestatud liikmemaks 20 eurot aastas, mida laekus kokku 1 270 eurot (2020.a 2 940 eurot),
liikmemaksu võlgnevusi on kokku 76 liikmel. Tegevuskulude katteks saadus sihtfinantseerimine kogusumma oli
2021. aastal 104 522 eurot, millest 78 211 moodustas Hange 2021, 10 089 kasutati projekti „Koostöös laste ja
perede heaks“ kulude katteks ning summa 16 222 eurot, mis laekus 2018. aasta lõpus, läks tegevuskulude katteks
2021. aastal. (2020.a. moodustas sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 82 082 eurot).
Kokku on MTÜ Oma Pere tulud 2021 .a 114 349 eurot (2020. aastal 90 575 eurot).
Kulude kogusumma moodustas 2021. aastal 113 954 eurot (2020.a. 88 621 eurot).
MTÜ tegevuse tulem aastal 2021 oli 404 eurot (2020.a. 1 967 eurot).
MTÜ-l Oma Perel puuduvad tähtaega ületavad võlad. Kõik planeeritud tegevused viiakse ellu rahaliste vahendite
olemasolu korral.
2022. aasta perspektiivis jätkatakse tugiteenuste osutamist ja arendamist Jätkatakse koostööd heade partneritega
korraldades seminare, üritusi, kohtumisi, koolitusi. Osaletakse tunnustusürituse „Lastega ja lastele“ korraldamisel.
Jätkub strateegilise partnerluse projekt. Märksõnad 2022. aastal on töö lapse elulooga ja lapse identiteet.
Liis Saarna
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

Lisa nr

Raha

93 844

110 461

2

Nõuded ja ettemaksed

10 390

6 531

3

104 234

116 992

104 234

116 992

Võlad ja ettemaksed

18 448

15 947

5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

21 975

37 638

7

Kokku lühiajalised kohustised

40 423

53 585

40 423

53 585

63 407

61 440

404

1 967

63 811

63 407

104 234

116 992

Varad
Käibevarad

Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2021

2020

Lisa nr

1 270

2 940

8

109 436

83 629

9

3 643

4 006

114 349

90 575

-24 907

-31 450

-5 240

-5 199

10

Tööjõukulud

-83 207

-51 965

11

Muud kulud

-600

-7

-113 954

-88 621

395

1 954

9

13

404

1 967

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2021

2020

395

1 954

-3 860

-1 695

2 502

5 063

9

13

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

-15 663

-40 635

Kokku rahavood põhitegevusest

-16 617

-35 300

Makstud intressid

0

3

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0

3

Kokku rahavood

-16 617

-35 297

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

110 461

145 758

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-16 617

-35 297

93 844

110 461

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid

Rahavood finantseerimistegevusest

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2019
Aruandeaasta tulem
31.12.2020
Aruandeaasta tulem
31.12.2021

61 440

61 440

1 967

1 967

63 407

63 407

404

404

63 811

63 811
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Oma Pere 2021 majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on
kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Arvestusperiood on
01.01-31.12.2021. Tehingute arvestus- ja esitusvaluutaks on euro.
Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ning arvelduskontodel.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal
bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse
korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse
langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised
Finantskohustisteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustisi. Finantsvara ja - kohustised
võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või - kohustise eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus.
Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või - kohustistega otseselt seotud tehingukulutusi.
Finantskohustised eemaldatakse bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
Annetused ja toetused
RTJ 14 kohaselt jaotatakse saadud annetused ja kohustised sihtotstarbelisteks, mittesihtotstarbelisteks ning annetusteks ja toetusteks
põhikapitali. Sihtotstarbeliste toetuste kajastamisel lähtutakse nagu liikmetelt saadud sihtotstarbeliste tasudegi puhul RTJ-is
12 kindlaksmääratud tegevuskulude sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtetest. Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse
tuluna selles perioodis, millal need laekusid.
Aruandeperioodil on tuluna kajastatud riigieelarvest saadud vahendid.
Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui:
(a) sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel; ja (b) sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud. Saadud
sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustisena. Vastavat kohustist
kajastatakse bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal
toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine.

Tulud
MTÜ Oma Pere tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Liikmemaksud ja
annetused kajastatakse tekkepõhiselt. Tulu ettevõtlusest saadud teenuste müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja
hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ning tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt määrata.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

Pangakontol

93 844

110 461

Kokku raha

93 844

110 461
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
9 965

9 965

9 965

9 965

425

425

425

425

10 390

10 390

31.12.2020
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
5 437

5 437

5 437

5 437

1 094

1 094

1 094

1 094

6 531

6 531

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

2 222

1 325

Sotsiaalmaks

3 856

2 413

Kohustuslik kogumispension

167

143

Töötuskindlustusmaksed

258

175

6 503

4 056

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

2 544

2 544

Võlad töövõtjatele

9 401

9 401

6

Maksuvõlad

6 503

6 503

4

18 448

18 448

Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2020

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

3 343

3 343

Võlad töövõtjatele

8 508

8 508

6

Maksuvõlad

4 056

4 056

4

Muud võlad

40

40

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

40

40

15 947

15 947

Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

Töötasude kohustis

4 624

3 385

Puhkusetasude kohustis

4 777

5 123

Kokku võlad töövõtjatele

9 401

8 508

Lisa nr

5

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Laekunud

Kajastatud tulemiaruandes

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Hange 2020

82 082

82 082

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

82 082

82 082

Kokku
sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

82 082

82 082
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Laekunud

Kajastatud tulemiaruandes

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Hange 2021

78 211

78 211

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

78 211

78 211

Kokku
sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

78 211

78 211

Bilansireal "Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused" olev summa 21 975 eurot koosneb kahest osast. Sellest 20 864 eurot on
osa toetusest, mis laekus MTÜ Oma Pere arvele 2018. aastal Sotsiaalministeeriumilt. Nimetatud summa jääb tegevuskulude katteks
tulevasel perioodil.
Summa 1 111 eurot on Lastekaitse Liidult 2021. aastal laekunud projektitoetus "Koostöös laste ja perede heaks", mis jääb nimetatud projekti
kulude katteks aastal 2022.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2021

2020

1 270

2 940

1 270

2 940

2021

2020

Lisa nr

104 522

82 082

7

Residendist füüsilistelt isikutelt

1 814

1 234

Residendist juriidilistelt isikutelt

3 100

313

109 436

83 629

88 300

71 346

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Muud
Kokku annetused ja toetused
sh eraldis riigieelarvest

Summa 104 522 koosseisu kuulub:
78 211 eurot - Hange 2021 summas
10 089 eurot - Projekti "Koostöös laste ja perede heaks" 2021. aasta kulude katteks
16 222 eurot - Riigipoolne tegevustoetus summas, mis laekus 2018. aastal. Nimetatud
summa kattis tegevuskulud vastavalt MTÜ Oma Pere tegevuskavale 2021.a

13

9

Mittetulundusühing Oma Pere

2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2021

2020

57

224

0

43

Kulutused kodulehele

72

376

Pangateenused

77

77

Raamatupidamisteenus

2 490

2 720

Raamatute väljaandmisega seotud kulud

1 850

1 093

Telefon ja internet

286

274

Kulud Zoomile

263

0

Muud

145

392

5 240

5 199

2021

2020

Palgakulu

62 492

37 084

Sotsiaalmaksud

21 061

12 494

Mitmesugused bürookulud
Koolituskulud

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Puhkuse reserv
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

-346

2 387

83 207

51 965

4

3

31.12.2021

31.12.2020

181

181

2021

2020

19 400

14 400

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud
olulised soodustused

Arvestatud tasu

14

