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EDA 2019 tegevusaruanne

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 22 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 2018 – 2022.
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

Tegevus on toimunud etapiliselt kvartalite kaupa
• Organisatsiooni arendustegevus EDA (Eesti Diabeediliidu) igapäevane tegevus
katusorganisatsioonina (tegevus kogu puudegrupi ulatuses (ca 80000 inimest ), lisaks 22
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 tegevus. 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 2019 aastal panustatud maakondade diabeetikute informeerimisele EDA pidas
hulgaliselt töökoosolekuid ja läbirääkimisi EV Sotsiaalkomisjoniga, EV
sotsiaalministeeriumiga; Töötukassa, Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Haigekassaga, et
parandada diabeetikute ravi ning TVR kitsaskohti diabeetikute töövõime hindamisel ja
parandada samuti diabeetikute abivahendite kättesaadavust . EDA osales Õiguskantsleri
poolt kokku kutsutud nõukoja töös. Arutelud jätkuvad Haigekassaga 2020 aastal. Osalesime
aktiivselt SM Patsiendikindlustuse töörühmas. Osaleti laiapõhjalisel diabeedi teemalisel
ümarlaual.
Juhatuse koosolekuid on toimunud 4 korral, üldkoosolekuid on olnud 1

Osalemine erinevates komisjonides, nõukogudes, juhatustes:
•
•
•
•
•
•
•
•

EPIK juhatuse liige
Eesti Haigekassa Nõukogu liige
SM Patsiendikindlustuse töörühm
Õiguskantleri büroo Puuetega Inimeste Nõukoda
Sotsiaalministeeriumi soodusravimi – ja haiglaravimite komisjoni liige
Eesti Patsientide Nõukoja liige
Osalemine Rahvusvahelise Diabeedi Föderatsiooni IDF Euroopa töös
Osalemine DEPAC komisjoni töös

• EDA aastakonverents kõigile Eesti Diabeediliidu liikmetele 23.03.2019 a. Teema:
„Diabeediravi suunad“ lektorid dr. Marju Past, dr. Tiit Halling; dr.Jaanus Kerge ja Ulvi
Tammer-Jäätes. Konverents toimus Tallinna Lillepaviljonis. Ettekanded kajastasid uusi
Euroopas rakendatavaid ravi põhimõtteid ja diabeediohje võimalusi ( EASD materjalide
põhjal). Osalejateks allorganisatsioonide liikmed maakondadest 121 inimest
• Aastabülletään Diabetes –Õppekirjandus omab püsivat väärtust aastate lõikes, käsitletud
teemad on vajalikud diabeetikule oma igapäevaseks toimetulekuks ja ravi teostamiseks.
Seega on ajakiri püsiva väärtusega ka järgnevate aastate lõikes. Käsitletakse süstimise,
veresuhkru mõõtmise, dieedi ja tüsistuste raviga seotud teemasid. Maht: 16 lehekülge ,tiraaz
5000 eksemplari eesti keeles ja 3000 eksemplari vene keeles , ilmub 1x aastas Levitamine:
levitatakse maakondades diabeetikute seltside, polikliinikute, haiglate, Puuetega Inimeste
Kodade, sots. osakondade ja raamatukogude kaudu. Polikliinikutes ja raamatukogudes on
laenutamiseks mõeldud komplektid. Jätkatakse levitamist arstide kaudu mitte liikmetele
• 2 päevane seminar ja üldkogu koosolek Nelijärve Puhkekeskuses 16-17.06.2018
Teemal: „MTÜ roll ühiskonnas ja diabeediorganisatsioonide tähtsus diabeediravis“ Osalejate
arv 48 inimest üle vabariigi 2 päeva jooksul (a´2x 6 tundi)jagasid seltside juhid maakondade
organisatsioonide kogemusi , harjutati praktilisi ülesandeid, koolituste planeerimist, toimub
abivahendite tutvustus ja praktiline õppus. Lektoriteks: pr. Aire Laumets – OneMed, Ingrid
Susi- AB Medicalist; pr. Kristi Peegel –ELDÜ; Eesti Diabeedikeskusest dr. M. Past; Eesti
Diabeediliidust U. Tammer-Jäätes .

• Diaatleetide õppelaager
toimus Jõulumäe Tervisespordikeskuses 16-25.07 2019
Osalejate 25 1 tüübi diabeetikut/ diaatleeti üle vabariigi
Laager on diaatleetidele toimetuleku õpetuse teostamise koht, Diaatleete õpetati iseseisvalt
insuliini doose reguleerima, veresuhkrut mõõtma, dieeti arvestama vastavalt väga suurtele
füüsilistele koormustele. Suur osa on psühholoogilisel nõustamisel, sest diaatleetidel on hirm
eluohtliku hüpoglükeemia tekke ees, sest nende elu sõltub insuliinisüstidest, veresuhkru
mõõtmisest ja kindlatest toiduaegadest ja kogustest. Diaatleete õpetati arvestama füüsilist
koormust ja jälgima end eriolukordades. Toimusid lisaks loengud erinevatel teemadel.
Diaatleetidel võib tekkida eluohtlike olukordi ja seetõttu peab olema laagris pidev
meditsiiniline valve.

• Rahvusvahelisele Diabeedipäevale pühendatud konverents.
14.11.2019 toimus Tartus Ülikooli raamatukogus Teemaks: „Diabeet puudutab igat
perekonda“ Osalejate arv 242 inimest. Üritusel osalesid muuhulgas Haigekassa;
Sotsiaalministeeriumi, Töötukassa jne esindajad; EPIF ja EPIF esindajad. Lektoriteks. dr.
Volke, dr. Halling, dr. Ehala-Aleksejev ; Sotsiaalministeeriumi, Töötukassa jne esindajad; EPIF
ja EPIF esindajad.
Maailma Diabeediföderatsioon (IDF) rõhutab seekordsel diabeedipäeval, kui tähtsad on kõigi
naiste jaoks võrdsetel alustel kättesaadavad diabeediravimid ja -tehnoloogiad,
toimetulekukoolitus ning informatsioon, aitamaks vältida 1. ja 2. tüüpi diabeeti.
Eesti Diabeediliit autasustas:
Aasta Tegu – hr. Urmas Loit
(ajakirja Diabeetes toimetaja – 22 aastat)
Aasta Tegija – dr. Aleksandr Peet (lapsdiabeetikute koolitaja ja rehabilitatsiooni meeskonna
toetaja )
(Aasta Selts – Saaremaa Diabeediselts
(silmapaistev tegevus 2019 aastal)

Projekti väliselt on toimunud:
Seminarid perearstidele, endokrinoloogidele , diabeediõdedele ja apteekritele.

Lisaks viidi läbi 2 Diabeedi ümarlauda, kus arutati EV Riigikogu Sotsiaalkomisjoni liikmete;
EV Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Eesti Endokrinoloogide seltsi; Eesti Perearstide

Seltsi, Eesti Diabeediliidu; ELDÜ ja Ravimtootjate liidu osavõtul aktuaalseid probleeme
diabeediravis ja ohjes.

Koostöö Eesti Haigekassaga ja EV Sotsiaalministeeriumiga
EDA juhataja on nimetatud EHK nõukogu liikmeks ja samuti EV Sotsiaalministeeriumi soodusravimi
komisjoni liikmeks. Korduvalt on toimunud kohtumised EHK töötajate ja juhtkonnaga, et leida
üheskoos lahendused diabeetikute abivahendite ( pumbad ja sensorid) kättesaadavuse parand
amiseks

Osalemine Rahvusvahelise Diabeedi Föderatsiooni (IDF) kongressil Bussanis 02-06.12.2019
Eesti Diabeediliitu esindasid juhatuse liikmed pr. Ulvi Tammer-Jäätes ja dr. Marju Past

Osalemine ettekandega ja moderaatorina Saaremaa DS konverentsil28.09.2019

Faktid diabeedist:
Diabeet ehk suhkruhaigus tapab märkamatult ning selle tõttu sureb üks inimene iga 10
sekundi järel.
Diabeet ehk suhkruhaigus on globaalne probleem, mis avaldab laastavat mõju inimestele,
ühiskonnale ja majandusele. Igal aastal kujuneb diabeet välja 7 miljonil inimesel.
Diabeet on kasvav epideemia, mis ähvardab üle koormata globaalsed tervishoiuteenused,
kustutada mõned pärismaised populatsioonid ja õõnestada üleilmseid majandusi, eriti
arengumaades.
Igal aastal sureb üle 3,8 miljoni inimese diabeediga seotud põhjustel, üks surm iga 10 sekundi
järel. See vaikne epideemia nõuab aastas sama palju elusid kui HIV/AIDS.








1. tüübi diabeet, mis puudutab valdavalt noori, kasvab ärevust tekitavalt üle maailma,
määral 3% aastas. Ligikaudu 70 000 lapsel üle kogu maailma arvatakse iga aastaga välja
kujunevat diabeet. 1 tüübi diabeetikud peavad terve elu insuliini süstima ja veresuhkrut
mõõtma.
2. tüübi diabeet põhjustab 90 - 95% suhkrutõve juhtumitest ning kasvab hirmuäratava
kiirusega globaalselt, tingituna suurenevast linnastumisest, rasvtõve ja istuva elustiili
suurest levikust ja stressist.
Paljudes Aasia, Lähis-Ida, Okeaania ja Kariibi mere riikides mõjutab diabeet kuni 20%
täiskasvanud populatsioonist. Need riigid kannavad põhiraskust diabeedi valdavuse
laienemisel, samuti kulukoorma suurenemisel.
Pärismaised rahvad seisavad silmitsi geneetilise genotsiidiga oma kõrge geneetilise
eelsoodumuse tõttu 2. tüübi diabeedi osas. Kogu maailmas kannatab diabeedi all enam
kui 50% täiskasvanud üle 35-aastastest täiskasvanutest kohalikes kogukondades.

Meil on teadmised diabeedi epideemia käsile võtmiseks ja kannatuste ja enneaegset surma
vähendamiseks, mis diabeediga kaasnevad. Meil on tulemuslikud strateegiad, et ennetada või
viivitada diabeedi komplikatsioonide tekkimist.
Diabeet pole veel ravitav haigus, ent paljudel juhtudel on 2. tüübi diabeet ennetatav. Kui
valitsused alustaksid praegu dieeti mõjutavate, füüsilist aktiivsust suurendavate ja elustiile
modifitseerivate vähekulukate strateegiate reklaamimist, on selle epideemia kujunemist
võimalik pöörata.
Diabeet on globaalne pandeemia
Ehkki see puudutab tänapäeval enam kui 425 miljonit inimest üle kogu maailma, on diabeet
siiski suhteliselt varjatud probleem. Diabeet on kasvav epideemia, mis ähvardab
tervishoiuteenused üle koormata ja üleilmseid majandusi õõnestada – eriti arengumaades.





Diabeet on krooniline haigus, millele on iseloomulik kõrgendatud vere glükoosi
tasemed. Paljudes Aasia, Lähis-Ida, Okeaania ja Kariibi mere riikides mõjutab diabeet
kuni 20% täiskasvanud populatsioonist.
Kogu maailma täiskasvanud rahvastikust on enam kui viiel protsendil diabeet.
Ehkki diabeet tapab nii palju inimesi kui HIV/AIDS, on teadlikkus sellest haigusest
madal ning selle tagajärjel on epideemia varjatud.

2. tüübi diabeedi kurjakuulutav kasv tähendab meditsiiniteenustele tõsist koormust, kui see
jäetakse tuvastamata. 2. Tüübi diabeet on tingitud keha vastupanuvõimest insuliinile ja sellest
on põhjustatud 90 kuni 95 protsenti diabeedi juhtumitest. 1. tüübi diabeet, millele on
iseloomulik insuliini ebapiisav tootmine kehas, muutub samuti ähvardavalt üha levinumaks.
Pärismaised populatsioonid üle maailma seisavad silmitsi riskiga, et nad võidakse maapinnalt
pühkida neile omase 2. tüübi diabeedi geneetilise riski tõttu. Koos suureneva linnastumisega,
rasvumise ja istuva elustiili levikuga ja stressiga kasvavad kohalike kogukondade diabeedi
juhtumid oluliselt. Kui 50 protsendil üle 35-aastastest täiskasvanutest nendes rühmades on
diabeet, siis on mõnede nende kogukondade ellujäämine suisa ohus. Paljude jaoks tähendab see
võidujooksu ajaga, et epideemiat tagasi pöörata.
Diabeet avaldab muserdavat majanduslikku mõju üle maailma
Tingituna selle probleemi ulatusest, pole ükski valitsus ega regioon üksi suuteline selle vastu
võitlema. Väiksemate ressurssidega riigid peavad kandma põhiraskust suurenevate diabeedi
juhtumite ja nendega seonduvate kulukoormate kaalu all. Humanitaarne, sotsiaalne ja
majanduslik lõiv on tohutu.





Diabeedist on tingitud üle miljoni amputatsiooni igal aastal.
See on suur pimeduse põhjustaja.
See on suurim neerupuudulikkust põhjustaja arenenud riikides ning sellest on tingitud
üüratud dialüüsiga seotud kulutused.
Lisaks on diabeediga inimestel kaks kuni neli korda suurem tõenäosus, võrreldes mittesuhkruhaigetega, et neil kujunevad välja südame-veresoonkonna haigused.

Kui midagi ette ei võeta, ei ole tervishoiu eelarved suutelised katma diabeediga seotud kulutusi,
tervishoiuteenused ei suuda pakkuda inimressursse, et hooldada suurenenud haigestunute arvu,
ning paljudes riikides hävitab see haigus majanduslike püüdluste tulemi.
Ehkki diabeet pole veel ravitav, on 2. tüübi diabeet paljudel juhtudel ennetatav. Kui valitsused
alustavad nüüd tõestatud tulemuslike strateegiate edendamist, mis muudavad
toimumisharjumusi, suurendavad füüsilist aktiivsust ja modifitseerivad elustiili, on seda
epideemiat võimalik pöörata.
Mitte midagi tegemine on moraalselt õigustamatu ning pole majanduslikult mõttekas, kuna
eeldatav diabeedi leviku kasv ületab tervishoiusüsteemide ja valitsuste suutlikkuse. Oli aeg
Valitsuse tegutsema hakkamiseks.


2017. aastal oli diabeet diagnoositud 425 miljonil täiskasvanul 2040. aastaks on kasv
eelduste kohaselt ca 642 miljonini, mis tähendab kümnest ühel täiskasvanul.



Üks kahest diabeeti põdevast inimesest on diagnoosimata.



Paljud inimesed elavad 2. tüübi diabeediga pikka aega ilma et nad seda teaksid.
Diagnoosimise hetkel võivad diabeedi tüsistused olla juba tekkinud.



Kuni 70% 2. tüübi diabeedi juhtumitest on võimalik vältida või edasi lükata, minnes
üle tervislikumale elustiilile, mis tähendab 2040. aastaks 160 miljonit juhtumit.



Kehva toitumise ja füüsilise passiivsuse kasvuga paljude riikide laste seas võib 2.
tüübi diabeedist saada lapsepõlves ülemaailmne elanikkonna terviseprobleem,
tekitades tervisele tõsiseid tagajärgi.



12% kogu ülemaailmsetest tervisekuludest kulutatakse praegu diabeeti põdevatele
täiskasvanutele. Üks kahest diabeeti põdevast inimesest jääb diagnoosimata, mis
muudab nad eriti vastuvõtlikuks selle seisundi tüsistuste suhtes ning põhjustab tõsist
puuet ja enneaegset surma.



2040. aastaks võib enam kui 640 miljonit meist põdeda diabeeti. Hiline diagnoos
tähendab, et paljud 2. tüübi diabeeti põdevad inimesed kannatavad diabeedi
diagnoosimise ajaks vähemalt ühe tüsistuse käes.



Paljudes riikides on diabeet peamiseks nägemise kaotuse, südame-veresoonkonna
haiguse, neerupuudulikkuse ja alajäsemete amputeerimise põhjuseks.



Enam kui 93 miljonil või kolmest ühel diabeeti põdevalt täiskasvanul on diabeetiline
retinopaatia ehk diabeetiline silmakahjustus



Diabeedi ja selle tüsistuste haldamine algab esimese etapi arstiabist ning see peaks
hõlmama diabeetilise retinopaatia sõeluuringut.



Diabeetilise retinopaatia varajane tuvastamine ja õigeaegne ravi võib vältida
nägemiskaotust ning vähendada diabeedi mõju inimestele, nende hooldajatele ja
ühiskonnale.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Raha

16 215

15 632

Nõuded ja ettemaksed

12 730

1 280

Kokku käibevarad

28 945

16 912

28 945

16 912

Võlad ja ettemaksed

15 504

3 146

Kokku lühiajalised kohustised

15 504

3 146

15 504

3 146

13 766

27 189

-325

-13 423

13 441

13 766

28 945

16 912

Varad
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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2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2019

2018

Liikmetelt saadud tasud

68 068

68 271

Annetused ja toetused

24 214

25 347

0

1

92 282

93 619

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-24 214

-25 347

Mitmesugused tegevuskulud

-15 253

-26 885

Tööjõukulud

-53 142

-54 804

Muud kulud

0

-6

-92 609

-107 042

-327

-13 423

2

0

-325

-13 423

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

-327

-13 423

-11 450

-353

12 358

-3 549

581

-17 325

Muud laekumised finantseerimistegevusest

2

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

2

0

583

-17 325

15 632

32 957

583

-17 325

16 215

15 632

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2017

27 189

27 189

Korrigeeritud saldo
31.12.2017

27 189

27 189

Aruandeaasta tulem

-13 423

-13 423

13 766

13 766

-325

-325

13 441

13 441

31.12.2018
Aruandeaasta tulem
31.12.2019

17

EESTI DIABEEDILIIT

2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

10 192

10 192

Võlad töövõtjatele

3 562

3 562

Maksuvõlad

1 750

1 750

15 504

15 504

Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2018

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

120

120

Võlad töövõtjatele

1 558

1 558

Maksuvõlad

1 468

1 468

Kokku võlad ja ettemaksed

3 146

3 146

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2019

2018

48 982

50 703

4 160

4 101

53 142

54 804

2

2

31.12.2019

31.12.2018

22

23

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused
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Arvestatud tasu

2019. a. majandusaasta aruanne

2019

2018

10 800

10 800

Juhatuse liikmed:
Ulvi Tammer-Jäätes
Hannes Room
Marju Past
Rein Suppi
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