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Eesti Diabeediliidu tegevusaruanne 2016 
 
Sissejuhatus: 

Eesti Diabeediliit (EDA) on 1992. aastal loodud eraõiguslik juriidiline isik, kelle liikmeteks 
on EDA põhikirja tunnistavad ja tegevust toetavad juriidilised organisatsioonid, eriala 
ühingud ja ettevõtted. Eesti Diabeediliitu kuulub tänaseks 23 allorganisatsiooni ning 13 
toetajaliiget 
Eesmärgi saavutamiseks täidame EV Valitsuse poolt 1995. aastal heakskiidetud EV 
Invapoliitika Üldkontseptsiooni puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise 
standardreegleid ja EDA arengukavast aastateks 2011 – 2015. 
Teeme koostööd Rahvusvahelise Diabeedi Föderatsiooni (IDF),Eesti Puuetega Inimeste Koja 
(edaspidi EPIK) ja Eesti Puuetega Inimeste Fondiga (edaspidi EPIF), erinevate puude liikide 
ühendustega, riigiasutustega (Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Ravimiamet, 
Tarbijakaitse, Maksu ja Tolliamet jne), diabeedialaste rahvusvaheliste töörühmade ja 
ekspertgrupiga (DEPAC) ja oma toetajaliikmetega, samui on tihe koostöö EL riikide 
Diabeediliitudega. Tutvustame ja avalikustame EDA tööd ning teadvustame diabeediga 
seonduvaid probleeme laiale elanikkonnale kaasates ajakirjandust (trükiajakirjandus, 
televisioon, raadio). 
 
Eesti Diabeediliidu eesmärgiks on:  

� Aidata kaasa diabeedialase süsteemi loomisele ja väljaarendamisele Eestis 
� Kõigi diabeetikute ühishuvide eest seismine  
� Kaitsta ühistegevuse läbi diabeedialal tegutsevate ühingute huve ja selle kaudu iga 

ühingu üksikliikme huve 
� Avaliku arvamuse kujundamine, üldsuse teavitamine diabeedist ja diabeetikute 

erivajadustest 
� Diabeedialase tegevuse koordineerimine ja ideoloogia kujundamine Eesti Vabariigis 

 
EDA lähtub oma tegevuses puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise 
standardreeglitest, mis puudutavad väga paljusid valdkondi, nt ligipääsetavuse tagamine 
infole ja füüsilisele keskkonnale, teadlikkuse tõstmine, puuetega laste hariduse ja puuetega 
inimeste tööhõive edendamine, rehabilitatsiooniküsimused (abivahendite kättesaadavus), vaba 
aeg, puuetega inimeste tervisesport, seadusandluse jälgimine, koolitustegevus, organisatsiooni 
arendus, koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega jne.  
 
 
Läbiviidavad tegevused on suunatud järgmistele sihtgruppidele: 

Diabeetikud ja nende lähedased 
Diabeetikute seltsid-(liikmesorganisatsioonid) 
Toetajaliikmed-firmad 
Meedikud 
Ametkonnad ja riigiastused 
Avalikkus.  

 
2016 a. jooksul on teostatud edukalt järgmised projektid: 

 
� EDA 2016 a. HMMN koolitusprojekt " Sinu elu diabeediga 3" 
� Teavitusprojekt Diabeetikute õppekirjandus ja ajakiri Diabetes  



� Diabeedi avastamise kampaania Selverites – 14. novembril- Rahvusvahelisel 
Diabeedipäeval 

� Meedikute koolitusprojekt- loengud arstidele/õdedele 
� Apteekrite koolitusprojekt  

 

 
Teostatud tegevused: 

 

1. EDA arendustegevus 

EDA igapäevane tegevus katusorganisatsioonina (tegevus  kogu puudegrupi ulatuses (ca 
80000 inimest ), lisaks 23 seltsiga nende juhatuste liikmetega, ühiste tegevuste planeerimine 
vastavalt EDA arengukavale ja IDF suunistele- arvestades puuetega inimestele võrdsete 
võimaluste loomise standardreegleid ning EPIK arengukava. Toimunud on mitmed 
kohtumised seltsidega, et parandada maakondade organisatsioonide tegust. Toimuvad 
regulaarsed kohtumised abivahendeid ja ravimeid tootvate firmadega, et tagada parim 
võimalik ravikvaliteet. Ettepanekute esitamine ametkondadele diabeetikute elukvaliteedi 
parandamiseks. Kohtumised Sotsiaalministeeriumi, Haigekassa jne ametkonnaga. Kohtumised 
ajakirjanikega, esinemised raadios, televisioonis, artiklite ja ülevaate kirjutiste avaldamine 
trükiajakirjanduses. Kohtumised erinevate projektipartneritega ja rahastajatega, et tagada 
EDA jätkusuutlik tegvus. Projektide kirjutamine ning esitamine, aruandluse koostamine ja 
esitamine projektide rahastajatele. Kirjavahetuse pidamine, EDA on oma tegevusega 
propageerinud informatsiooni levikut elanikkonna hulgas, selgitustööd on tehtud kõigis 
maakondades elanikkonna hulgas, avaldatud on mitmeid ülevaatekirjutisi ja artikleid diabeedi 
leviku, ennetamis-ja ravivõimaluste kohta. Läbi on viidud erinevaid projekte, korraldatud on 
erinevaid kampaaniaid,koolitusi, seminare. Esitatud on mitmeid diabeetikute elukvaliteeti 
parandavaid muudatus ettepanekuid nii ravimite, kui ka abivahendite kättesaadavuse osas, 
samuti TVR puudutavates küsimustes. 
Väga palju on 2016 aastal panustatud maakondade diabeetikute informeerimisele EDA pidas 
hulgaliselt töökoosolekuid ja läbirääkimisi Eesti Haigekassaga ja SKA -ga, et parandada 
diabeetikutele abivahendite kättesaadavust .  Kahjuks on takerdunud läbirääkimised sensorite 
ja insuliinipumpade soodustuse laiendamiseks täiskasvanutele - TÜ Tervise Instituudi raporti 
valmimise viibimise taha. Arutelud jätkuvad Haigekassaga 2017 aastal. Juhatuse koosolekuid 
on toimunud 4 korral, üldkoosolekuid on olnud 1 
 
Osalemine erinevates komisjonides, nõukogudes, juhatustes: 

� EPIK juhatuse liige 
� Eesti Haigekassa Nõukogu liige 
� SM töörühma "2 tüübi teenusdisain"  liige 
� Praxise uuringu "Diabeediravi TAK kontekstis töörühma liige 
� Sotsiaalministeeriumi ravimikomisjoni liige 
� Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia 2005-2020" 

nõukogu liige 
� Eesti Patsientide Nõukoja liige 
� Osalemine Rahvusvahelise Diabeedi Föderatsiooni  IDF Euroopa  töös 
� Osalemine DEPAC komisjoni töös 
�  

HMMN projekti rahastusel toimunud tegevused: EDA aastakonverents  kõigile 

liikmesorganisatsioonidele , teema" 1 tüübi diabeetikute ravi ja toimetulek- osales 158 

inimest. 3. Diaatleetide õppe ja rehabilitatsioonilaager - osales 25 noort 1 tüübi 



diabeetikut 02-03.07.2016 toimus seminar ja üldkogu koosolek  Ruunaveres- teema- 

Muudatused tervishoius, praktiline õppus Elustamise koolitus, 14.11.2016 korraldati 

Maailma Diabeedipäevale pühendatud konverents Diabeet silma all , lisaks viidi läbi üle 

eestiline kampaania  kõigis Eesti Selverites tasuta veresuhkru mõõtmiseks, Diabeedibuss 

sõitis 3 maakonnas- hinnati soovijate diabeediriski, jagati õppekirjandust, testiti 

veresuhkru ja vererõhu näitajaid. Tegevus on olnud 2016 aastal laiapõhjaline ning 

leidnud laialdast kajastamist. 

 
1. EDA konverents: „1 tüübi diabeetikute ravi ja toimetulek“ 

Toimus 14.02.2016 Tallinna Lillepaviljonis, teema" 1 tüübi diabeetikute ravi ja 
toimetulek- osales 158 inimest üle kogu Eesti(  kaasataud olid kõikide 
allorganisatsioonide esindajad, EDA toetajaliikmed, sponsorid . Esinejateks: U. Tammer-
Jäätes- EDA juhataja; Dr. Vallo Volke Eesti Endokrinoloogia Selts; dr. Marju Past Eesti 
Diabeedikeskuse juhataja;  
Konverentsil anti põhjalik ülevaade, diabeetikute abivahendite kättesaadavusest  ning 
toimunud muudatustest ning piirhinna rakendumisest.  Eraldi toodi siiski välja valupunkt, 
siiani on lahendamata insuliinipumpade soodustus üle 19 aastastele 1 tüübi diabeetikutele 
ning glükoosi sensorite ning lisavahendite kättesaadavuse küsimus 
 
 

2. Diaatleetide laager: toimus 16-19.06.2015  Otepääl  

Laagri eesmärgiks oli aidata  1. tüübi noori diabeetikutel ühendada  insuliini süstimine, 
enesekontroll,sport ja õige toitumine. Jagada kogemusi ja õppetunde diabeedi juhtimisel ning 
julgustada diabeetikuid aktiivselt sportima. 
Osalejad: 25 diabeetikut, kellel meeldib sportida ja ennast liigutada 
Asukoht: Nuustaku villa, Otepää 
Paralleelselt treeningutega toimusid loengud ning praktilised õppused: Loeng “Toitumine ja 
diabeet” ( lektor  diabeediõde Agnes Anton); Motivatsioon ja eesmärkide seadmine ( lektor 
Mikk Lellsaar); Loeng “Võistluseks valmistumine ja taastumine” ( lektor Mikk Lellsaar); 
Loeng “Diabeedi psühholoogiline pool” ( RDN Urmeli Joost) Loeng „Tugev vaim” ja jooga 
treening ( lektor Merike Villard); Loeng „Sensori andmete analüüs. Näidisanalüüs” ( lektor 
dr. Aleksander Peet); Loeng “Tippsport” ( lektor Aivar Rehemaa) 
 
3. EDA seminar ja üldkogu koosolek   

toimus 02-03.07. 2016 Ruunaveres. Osalejate arv oli 47 
Inimest.  
Seminari teemadeks - Muudatused tervishoius, praktiline õppus Elustamise koolitus 
pr. U: Tammer-Jäätes  EDA juhataja, dr. Marju Past ja Punase Risti meedikud 
Lisaks ettekannetele toimus seminari käigus praktiline õppepäev " Elustamise koolitus" , kus 
maakondade diabeetikute seltside esindajad õppisid elustamise põhimõtteid, eluohtlike 
tervisesisundite gära tundmist ja esmaseid esmaabi võtteid. Toimus praktiline õppus nuku 
peal.  
 
4. Diabeedibuss 

Diabeedibussi näol on tegemist diabeedi varajase avastamise ja preventatsiooni projekti ühe 
osaga.   Juhuvaliku põhimõttel sõidab maakondadesse 5-6 inimesest  koosnev 
diabeedimeeskond (endokrinoloog, diabeediõed ning abipersonal) Diabeedipäeva jooksul 
testitakse  kõikide soovijate diabeediriski (mõõdetakse veresuhkur, vererõhk, KMI, pikkus, 
kaal, keha rasva% ja palutakse täita diabeediriski küsimustik) Riskiga patsiendid või 



avastatud diabeediga patsiendid saavad koheselt endokrinoloogilt soovitused ning suunatakse 
koos testi tulemustega perearsti vastuvõtule.  
Diabeedibuss 2016 kokkuvõte: 
 
02.03.2016 - Loksa 
osalejate arv- 42  
veresuhkur tõusnud 37% inimestest 
RR tõus- 59% 
 
19.05.2016- Pärnu linn 
osalejate arv- 54  
veresuhkur tõusnud 56% inimestest 
RR tõus- 48% 
 
26.09.2016- Ida Vrumaa 
Kiviõli 
osalejate arv- 154  
veresuhkur tõusnud 27% inimestest, 5 esmast DM2 
RR tõus- 58% 
Sillamäe 
osalejate arv- 98  
veresuhkur tõusnud 34% inimestest, 2 esmast DM 2 
RR tõus- 40% 
 
27.09.2016- Ida Virumaa 
Narva Jõesuu 
osalejate arv- 86  
veresuhkur tõusnud 29% inimestest, 2 esmast DM2 
RR tõus- 61% 
Narva 
osalejate arv- 148 
veresuhkur tõusnud 33% inimestest, 6 esmast DM2 
RR tõus- 48% 
 
 
13.10.2016 Lääne Virumaa 
Kunda 
osalejate arv- 64  
veresuhkur tõusnud 22% inimestest, 1 esmane DM2 
RR tõus- 43% 
Tamsalu 
osalejate arv- 56  
veresuhkur tõusnud 18% inimestest, 2 esmast DM2 
RR tõus- 38% 
 
14.10.2016 Järvamaa 
Paide 
osalejate arv- 24  
veresuhkur tõusnud 10% inimestest, 2 esmast DM2 
RR tõus- 25% 



Türi 
osalejate arv- 38 
veresuhkur tõusnud 19% inimestest, 2 esmast DM2 
RR tõus- 39% 
 
27.10.2016 Pärnumaa 
Pärnu-Jaagupi 
osalejate arv- 35 
veresuhkur tõusnud 10% inimestest, 0 esmast DM2 
RR tõus- 32% 
Sindi 
osalejate arv- 40  
veresuhkur tõusnud 20% inimestest, 2 esmast DM2 
RR tõus- 59% 
Vändra 
osalejate arv- 19  
veresuhkur tõusnud 42% inimestest, 0 esmast DM2 
RR tõus- 35% 
 
 
Testitute arv kokku: 858 inimest  

kõrgem veresuhkur leiti-27,5% 

kõrgem RR leiti-45% 

esmaseid DM 2 avastati - 24 inimest 

 
5. Aastabülletään „ Diabetes  raames anti välja eriväljaanded:  
"Insuliinravi" ja" 2 tüübi diabeet" eesti ja vene keeles , tiraaz 5000 eksemplari;  jagati tasuta 
üle vabariigi diabeedikeskuste, haiglate , diabeetikute seltside kaasabil. Soovijate hulk on 
väga suur, sest diabeetikute arv kasvab pidevalt. 
 
6.  Maailma Diabeedipäeva konverents 14.11.2016 teema: "Diabeet silma all" 

 
Toimumiskoht: Nordic Hotel Forum Konverentsikeskuses 
 
Toimumisaeg: 14.11.2016 kella 13.00-18.00 
 
Osalejate arv: 186 inimest 
 
Võtmeisikutest osalesid: 
EV riigikogu liige, sotsiaalkomisjoni aseesimees 
Eesti Haigekassa juhatuse esimees 
Eesti Haigekassa Nõukogu liige 
EV Sotsiaalministeeriumi esindaja 
Eesti Puuetega Inimeste Fondi juhataja 
Eesti Puuetga Inimeste Koja juhatuse liige 
Eesti Endokrinoloogia Seltsi juhatuse liige  
 
 
Diabeedipäeva Meediakajastus:  



Vikerraadio / ERR
 http://vikerraadio.err.ee/v/vikerhommik/rubriigid/vikerhommikintervjuud/loigud/1ad7
44cd-95ff-4195-93ab-3a679c3ed9c6/intervjuud-9-20-triin-pohlak-veresuhkru-mootmine-
selverites  
 
Postimees  https://m.postimees.ee/section/1946/3903263 
Postimees  https://m.postimees.ee/section/1530/3906005 
Maaleht  http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/tervis/iga-teine-diabeedihaige-ei-
tea-et-tal-on-diabeet?id=76236057 
Õhtuleht  http://tervist24.ohtuleht.ee/769272/jalgi-end-pusivalt-korge-
veresuhkrutase-voib-kaasa-tuua-tosiseid-terviseprobleeme 
Terviseleht  http://www.terviseuudised.ee/uudised/2016/11/09/hiilivalt-algav-
diabeet-murrab-viimaks-suure-mehegi 
Postimees 60+ http://www.60pluss.ee/3900331/poodides-ule-eesti-saab-moota-
veresuhkrut 
Postimees 60+  http://www.60pluss.ee/3903263/diabeedipaeval-keskendutakse-
haiguse-varajasele-avastamisele 
Teabeleht  http://www.teabeleht.com/index.php/potpourri/12-potpourri/179891-jlgi-
end-psivalt-korge-veresuhkrutase-voib-kaasa-tuua-tosiseid-terviseprobleeme 
Teabeleht  http://www.teabeleht.com/index.php/potpourri/12-potpourri/180917-
phapaeval-saab-selverites-le-eesti-tasuta-veresuhkrut-moota 
MED24  https://www.med24.ee/uudised/aid-39444/maailma-diabeedipaeva-
fookuses-on-diabeedi-varajane-avastamine 
Tervise Uudised http://www.terviseuudised.ee/uudised/2016/11/07/puhapaeval-saab-
veresuhkrut-tasuta-moota 
Linnaleht  http://www.linnaleht.ee/769896/diabeet-vajab-tahelepanu 
Lääne Elu  http://online.le.ee/2016/11/08/diabeediliit-iga-teine-diabeedihaige-ei-
tea-et-tal-on-diabeet-kas-sina-tead/ 
Lääne Elu  http://online.le.ee/2016/11/11/puhapaeval-saab-selverites-tasuta-
veresuhkrut-moota/ 
Saarte Hääl  http://www.saartehaal.ee/2016/11/09/uleskutse-diabeet-vajab-silma-
alla-votmist/ 
Saarlane.ee  http://www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=53713&kat=1 
Vooremaa  http://www.vooremaa.ee/diabeet-on-elulaadihaigus/ 
Vooremaa  http://www.vooremaa.ee/diabeet-silma-all/ 
Järva Teataja  http://jarvateataja.postimees.ee/3902301/selveris-moodetakse-tasuta-
veresuhkrut 
Virumaa Teataja http://virumaateataja.postimees.ee/3906005/uleilmne-diabeedipaev-
juhib-tahelepanu-haiguse-tosidusele 
 
Veresuhkru TESTIMISEST / PRESSITEADE 
Sakala    http://sakala.postimees.ee/3908675/mehed-ei-ilmutanud-veresuhkru-
mootmise-vastu-erilist-huvi 
Postimees  http://m.postimees.ee/section/1962/3909381 
Postimees 60+  http://www.60pluss.ee/3909381/ligi-viiendikul-eesti-elanikest-on-liiga-
korge-veresuhkru-tase 
Postimees Tervis http://tervis.postimees.ee/v2/3909437/pimedaks-jaettev-raske-haigus-
jaeaeb-sageli-oigel-ajal-avastamata  
Pealinn http://www.pealinn.ee/koik-uudised/ettevaatust-diabeet-igal-viiendal-eestimaalasel-
on-liiga-korge-n179729  
Meditsiiniuudised http://www.mu.ee/uudised/2016/11/14/daibeediliidu-seminar  
Virumaa Teataja http://virumaateataja.postimees.ee/3909411/ulemaailmsel-diabeedipaeval-
ligi-viiendikul-eesti-elanikest-on-veresuhkru-tase-liiga-korge  



ERR/Novaator http://novaator.err.ee/v/1b2bcd90-d2f1-42d3-b0b1-6fa7313d97d9  
Võrumaa Teataja http://vorumaateataja.ee/82-eesti-uudised/16150-ligi-viiendikul-eesti-
elanikest-on-liiga-korge-veresuhkru-tase  
Sputnik http://sputnik-news.ee/healthcare/20161115/3883374/diabeeti-haigestunute-arv-
kasvab.html 
ERR/ R2 http://r2.err.ee/v/agenda/archive/1dba9319-5f05-47be-bdfc-55551b40dbb8/diabeet-
haigus-kogu-eluks  
ERR/R2 http://r2.err.ee/v/agenda/archive/e27cbe84-c9a6-4295-aa0c-3682a52e887c/ingela-
kusib-mis-on-diabeet  
Delfi http://maitsed.delfi.ee/tervis/diabeedioht-18-eesti-elanike-veresuhkru-tase-on-normist-
korgem?id=76264449  
Valgamaalane http://valgamaalane.postimees.ee/3910945/valgas-kais-veresuhkrut-mootmas-
74-inimest  
Virumaa Teataja http://virumaateataja.postimees.ee/3910849/diabeedipaeval-moodeti-
veresuhkrut-enam-kui-3000-inimesel  
Õhtuleht http://tervist24.ohtuleht.ee/770824/puhapaeval-toimunud-
veresuhkrumootmiskampaanias-leiti-normist-korgem-veresuhkur-viiendikul-inimestest  
 
Veresuhkru mõõtmine Eesti Selverites kokkuvõte: 

 
 
 
 
 
 
7. EDA kodulehe www. diabetes.ee 

EDA kodulehte külastab jätkuvalt väga palju huvilisi. Infoturbe keskuse poolt suleti meie 
koduleht selliselt, et täiendusi ning muudatusi ei ole  meie administraatoril võimalik sisse viia. 
EDA käivitas uue kodulehe valmistamise protsessi, tööde teostajaks oli WEB Expert. Tööde 
käigus on ilmnenud viivitus ja  kahjuks selgus, et WEB Expert ei olnud suuteline osutama 
teenust soovitud kvaliteedis ja tehnilistes lahendustes. Hetkel on toimib kodulehel foorum, 
mille kaudu saame kõige olulisemat infot edastada. 



2016 a. lõpus alustasime uusi läbirääkimisi ja erinevate pakkumiste hulgast on nüüd  valitud 
tööde teostajaks Blue Networks OÜ- kelle pakkumine vastab meie vajadustele. Planeeritud on 
uue kodulehe valmimine aprillis 2017 
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EESTI DIABEEDILIIT 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Varad   

Käibevarad   

Raha 28 158 24 273

Nõuded ja ettemaksed 1 640 12 115

Kokku käibevarad 29 798 36 388

Kokku varad 29 798 36 388

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 3 949 2 327

Kokku lühiajalised kohustised 3 949 2 327

Kokku kohustised 3 949 2 327

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 34 061 25 528

Aruandeaasta tulem -8 212 8 533

Kokku netovara 25 849 34 061

Kokku kohustised ja netovara 29 798 36 388
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EESTI DIABEEDILIIT 2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 29 972 57 717

Annetused ja toetused 26 239 23 371

Muud tulud 2 2

Kokku tulud 56 213 81 090

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -26 239 -23 371

Mitmesugused tegevuskulud -5 040 -17 408

Tööjõukulud -33 140 -31 770

Muud kulud -6 -8

Kokku kulud -64 425 -72 557

Põhitegevuse tulem -8 212 8 533

Aruandeaasta tulem -8 212 8 533
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -8 212 8 533

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 10 475 -10 930

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 1 622 -1 222

Kokku rahavood põhitegevusest 3 885 -3 619

Kokku rahavood 3 885 -3 619

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 24 273 27 892

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 885 -3 619

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 28 158 24 273
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 25 528 25 528

Korrigeeritud saldo

31.12.2014
25 528 25 528

Aruandeaasta tulem 8 533 8 533

31.12.2015 34 061 34 061

Aruandeaasta tulem -8 212 -8 212

31.12.2016 25 849 25 849
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud

raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad töövõtjatele 1 792 1 792

Maksuvõlad 2 157 2 157

Kokku võlad ja ettemaksed 3 949 3 949

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Võlad töövõtjatele 0

Maksuvõlad 2 327 2 327

Kokku võlad ja ettemaksed 2 327 2 327

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 28 170 27 458

Sotsiaalmaksud 4 970 4 312

Kokku tööjõukulud 33 140 31 770

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Juriidilisest isikust liikmete arv 23 23

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015
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Arvestatud tasu 10 800 8 974

Juhatuse liikmed:

Ulvi Tammer-Jäätes, tegevjuht, saadud töötasu  10800

Hannes Room

Einari Suur

Rein Suppi


