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1. Infokeskuse tegevused
1.1 Raamatukogu teenuse pakkumine igal tööpäeval (raamatute laenutamine, päringutele
vastamine).
Kasvas raamatukogu kasutajate ja ka raamatute hulk, viimane nii ostude kui annetuste näol. Perioodil
on lisandunud raamatukogusse 39 uut nimetust. Uudiskirjandus on kantud nii ENUTi raamatukogu kui
ka ESTER-andmebaasi, et kirjandust saaks kasutada võimalikult suur lugejaskond. Jätkunud on
digikogu täiendamine.
Aruandeperioodil lisandus 52 uut lugejat; lugejaid 31.12.2017 seisuga kokku 939. Põhiliselt on
raamatukogu külastajad TLÜ üliõpilased, aga ka Kunstiakadeemia, Tartu Ülikooli jt kõrgkoolide
omad ning laenutajad väljastpoolt õppeasutusi.
Teiste maade ekspertide hinnangul on ENUTi raamatukogus tegemist väga hea erialase kirjanduse
valikuga.
1.2 Informatsiooni jagamine, infopтringutele vastamine
Teavet jagatakse enamasti meili ja telefoni teel – põhiliselt raamatute, käimasolevate projektide ja
nendega seotud inimeste ning ürituste kohta.
Meediaväljaanded pöörduvad ENUTi poole kommentaaride või arvamuste saamiseks keskeltläbi paar
korda kuus. Arvamusi ja artikleid on ENUT i poolt kirjutatud peamiselt Eesti meediaväljaannetele.
Samuti on aasta jooksul antud tele- ja raadiointervjuusid soolist võrdõiguslikkust puudutavatel
teemadel.
1.3 Kodulehekülje haldamine ja tтiendamine
Kodulehe uudiste rubriiki on pandud üles ENUTi tegevust puudutav teave nii käimasolevate
projektide kui ka sündmuste osas. Jooksvalt on täiendatud kodulehe kasutajakeskkonda, et see vastaks
paremini uuenevatele standarditele kasutajasõbralikkuse poolest ning et teave oleks paremini leitav.
Teavet uuendatakse nii eesti kui ka võimalust mööda inglise keeles.
1.4 ENUT Facebookis
2017. a lõpu seisuga oli ENUTi Facebook lehel 492 jälgijat. Jälgijate arv kasvas 2016. a lõpuga
võrreldes 172 inimese võrra (2016. lõpus oli 319 jälgijat). Keskmiselt postitasime Facebooki lehele 1x
nädalas, populaarsemad postitused olid mais ja novembris, kui toimusid üritused. Postitusi märgiti
meeldivaks (like) 2017. aastal 462 korral. Peamised jälgijad on Eestist, aga ka välisriikidest nagu
Saksamaalt, Rootsist, Soomest, Ukrainast, USAst ja Inglismaalt ja mujalt. Suurem osa (38%) meie
jälgijatest on vanuses 24-34 ja 28% vanuses 35-44 a, valdav osa neist naised (90%).
2. ENUT projektid
2.1 Projekti nimi: Heaolu edendamine Eestis soolist tasakaalu suurendades ja vabakonda
kaasates. ENUT 20.
Kestus: 16.01–31.12.2017
Eesmтrk: Otsene eesmärk on sooliselt võrdse kohtlemise toetamine, sooliste stereotüüpide
vähendamine ning erinevate sihtgruppide ja avalikkuse soolise võrdõiguslikkuse alane teavitamine.
Kodanikeühenduste sihtrühmade professionaalsuse ja proaktiivsuse tõstmine, soolise võrdõiguslikkuse
alase eestkostetegevuse ja sotsiaalse vastutustundlikkuse tõstmine, et tagada seeläbi meestele ja
naistele võrdsem kohtlemine ühiskonnas.
Sihtgrupp: vabaühendused, poliitikud, ajakirjanikud, riigi ja kohalike omavalitsuste esindajad,
ametiühingud, üliõpilased, täiskasvanukoolitajad, ärisektori esindajad, maakondlikud
arenduskeskused.
Tegevused:
Võrdse palga päeva tähistamine (10. aprillil)

Ekspertide töögrupi arutelud soolise võrdõiguslikkuse terminoloogia ühtlustamiseks
Heaolu arengukava meetmete ENUTi rakendusplaani 2017–2018 arutelu ja koostamine
ENUTi 20. aastapäeva konverents (27.-28.aprill). Kaasatud olid Eesti president Kersti kaljulaid,
Põhjamaade suur saadikud, TLÜ rektor jt. soolise võrdõiguslikkuse teemale kaalu andjad.
Konkursi “Parim sooteadlik MTÜ” korraldamine ja tiilisaaja väljakuulutamine (28. aprill)
Loodus- ja täppisteaduste valdkonna huvihariduse soolisest aspektist analüüs ja selle tutvustamine (14.
juuni)
Mehed, naised ja IT – kas ja millised sooga seotud probleemid veebimaailmas on levinud. Analüüs ja
arutelu. Uurimus naistevastasest kübervägivallast (6.november)
Koolitused maakondlike arenduskeskuste nõustajatele (15. september Saaremaa, 19. september
Tallinn, 20. november Tallinn)
Nais- ja meesuurimuse teadusajakirja Ariadne Lõng väljaandmine ja esitlus (27.aprill)
Naiste ettevõtluse edendamise konverents 20. november
Partnerid: MTоde soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustik, Sotsiaalministeerium, Soolise
võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, naisettevõtluse edendamise võrgustik
Projekti juht: Reet Laja
Projekti rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu ja Friedrich Eberti Fond

2.2 Projekti nimi:„Naised on nutikad – Ukraina sisepõgenikest naiste huvikaitse ning väljavaadete
avardamine tööturul ja ettevõtluses“
Projekti elluviimise periood: 01.06.2017-30.04.2018
Projekti eesmärk on Ukraina sisepõgenikest naiste parem ja kiirem integreerimine vastuvõtvatesse
kogukondadesse, nende väljavaadete avardamine tööturul, eelkõige ettevõtluses, ning kaasamine
ühiskonda.
Projekti tegevusi viivad läbi kohalikud vabaühendused neljas suure sisepõgenike arvuga sihtregioonis:
Dnipro, Zaporižžja, Poltava and Lviv. Nelja vabaühenduse tegevusi koordineerib Ukrainas projekti
partner Human Rights Foundation. Sisepõgenikud, vabaühenduste juhid ja liikmed, mentorid ja
menteed saavad koolituste, mentorluse ja naisettevõtluse võrgustiku loomise käigus lisateadmisi
väikeettevõtluse, mikrokrediidiskeemide, karjäärinõustamise, mentorluse ja vajalike e-lahenduste
vallas. Sisepõgenikud omandavad uued pädevused tööturul hakkama saamiseks.
Projektijuht: Merle Pajus
Projekti rahastab: Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

2.3. Projekti nimi: „Laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia
teadmiste ja kogemuste ühendamine“
Projekti kestus: 01.06.2017- 30.04.2018

Sisu: Eesti-Gruusia ühisprojekti eesmärk on Adžaaria autonoomses vabariigis naiste- ja lastevastase
vägivalla vähendamine ja ohvriabi tõhustamine. Projekti käigus koolitatakse Adžaaria viies
omavalitsuses töötavaid ametnikke ja spetsialiste (sotsiaaltöötajad, õpetajad, psühholooge) eesmärgiga
tõsta nende kutseoskuseid lähisuhtevägivalla ohvrite nõustamisel. Eraldi koolitus toimub
õiguskaitsetöötajatele inimkaubanduse äratundmiseks ja tõkestamiseks. Projekti ülesannete seas on
(sotsiaal)meedias läbiviidav teavituskampaania, millega selgitatakse üheselt koduvägivalla
kuritegelikku iseloomu ja julgustatakse kannatanuid pöörduma abi leidmiseks õiguskaitseorganite
poole.
Gruusia poolsed koostööpartnerid:
NGO For Each Other
NGO Georgia the People’s Harmonious Development Society
Projektijuht: Krista Reinhold
Projekti rahastab: Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

2.4. Tark majandus Balti mere regioonis (2017)
WISE ECONOMY IN THE BALTIC SEA REGION (WE)
Projekti kestus: 01.02.2017-30.12.2017
Sisu: Nende Vene ja Baltimaade MTÜde tugevdamine, kes toetavad naisi nende eluraskustes,
eesmärgiga parandada nende elukvaliteeti elukestva õppe uute instrumentidega ja aidata neil leida
oma koht tööturul; soovituste väljatöötamine heaks juhtimistavaks riigi ja kohalikul tasandil ja
vastavate uute abiprogrammide loomine nii riigi kui kohalikul tasandil, võttes arvesse Põhja- ja
Baltimaade kogemus; Vene, Eesti, Läti ja Rootsi MTÜde ühendamine pikaajaliseks koostööks ja digi
(kaubandus)platvormi loomiseks nende maade toetust vajavate starta-upp’ide vahel; 90 naise
koolitamine partnermaades ( sotsiaalmeedia s.h. koduleht, Facebook, Twitter, Instagram jne oma
ettevõtete ja toodete praktiliseks turunduseks; parimate näidete väljapaneku korraldamine;
lõpuseminari korraldamine Peterburi konverentsil” 100 aastat võrdõigusklikkust Venemaal”;
kontaktide arendamine partnermaade vahel soolise võrdõiguslikkuse arendamise parima praktika
vahendamisel; ICT tehnoloogia manuaali väljaandmine ettevõtjate jaoks
Partnerid:
Peterburi Sotsiaal-majandusintituut (С
) (Venemaa)
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Wise Economy Global Association (WE) (Rootsi)
Latvian Business Women Association (LBWA) (Lтti)
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)
Projekti rahastab: Põhjamaade Ministrite Nõukogu
Projekti eestvedajad: Reet Laja ja Tiina Erik
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2.5. Projekt: Hariduslikud minifestivalid оRO kestlike arengueesmтrkide tutvustamiseks
Kestvus: 2017-2018
ENUT alustas septembris maailmahariduse projektiga, mille eesmärgiks on tutvustada alg- ja
põhikooli õpilastele ÜRO kestliku arengu eesmärke.
Õpilastele tutvustatakse lähemalt probleeme seoses vaesuse, hariduse, soolise võrdõiguslikkuse, vee
kättesaadavuse, säästliku tootmise ja tarbimise ja kliimasoojenemisega.Projekti raames valivad
õpilased ühe ÜRO arengueesmärgi, mida lähemalt uurida ning mille põhjal presentatsioon koostada.
Projekt kulmineerub minifestivaliga, kus õpilased tutvustavad koolikaaslastele lahendusi, mida nemad
ise eesmärkide saavutamiseks teha saavad.
Projekti juht: Els Heile
Projekti rahastab Arengukoostöö Ümarlaud.

3. Koostöö naisorganisatsioonide jt mittetulundusühendustega
3.1. ENUT kui EMSLi liige
ENUT on osa võtnud EMSL koolitustest, aastakonverentsist, edastanud EMSL infolehte ja lehes
olevat teavet oma seminaridel ja konverentsidel. Samuti on ENUT levitanud EMSL väljaandeid
MTÜde võrgustikule. EMSL teavitab teisi MTÜsid suurematest ENUT üritustest.
ENUT esindajana võtsid Reet Laja jt ENUTi esindajad osa suurematest EMSL üritustest 2017.a.
3.2 ENUT kui ENÜ liige
ENUT on Eesti Naisteühenduste Ümarlaua (ENÜ) liige. ENUTi esindajad on võtnud osa ENÜ
üritustest.
3.3 ENUT kui AKÜ liige
ENUT võttis osa AKÜ nõupidamistest ja teistest üritustest.
3.4 ENUTi koostöö Eesti Haridusfoorumiga
ENUT ja EHF on teinud tihedat koostööd. Eesti Haridusfoorum on olnud partneriks mitmete
seminaride läbiviimisel.
3.6. ENUT jätkas tööd MTÜde soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustikuga. Eestkostevõrgustik on
jätkanud tööd ja koostööd MTÜdega ka 2017. aastal. Kaheksandat korda valiti Parim sooteadlik
MTÜ. Selleks osutus MTÜ Eesti Ametiühingute Keskliit. Toodi välja ka parim noorteühendus, kelleks
sai Eesti Üliõpilaskondade Liit.
3.7. ENUT teeb koostööd Välisministeeriumiga ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 „Naised,
rahu ja julgeolek“ raames.
3.8. ENUT on ühinenud PALGALÕHE VASTU!PLAAN organisatsioonide töögruppi ja võrgustikku
Töögrupp esitas oma seisukohad ja etteoanekud Võrdse palga päeval 10.aprillil
Vastu!plaani osalised esitasid valitsusele perehüvitiste seaduse muudatusteks lisaks kolm ettepanekut,
kuidas veelgi kiirendada perehüvitiste seaduse muutmisel seatud eesmärkide saavutamist ja palgalõhe
vähendamsit naiste ja meesete vahel.
4. Koostöö kõrgkoolidega
4.1 Koostöö on Tallinna Ülikooli kasvatusteadlastega ja Hannaliisa Uusma vahendab koostööd Tartu
Tervishoiu Kõrgkooli ja Muusikaakadeemiaga.

4.2 Koostöö Tartu Ülikooliga
Koostöö on jätkunud õppejõud Raili Marlingu kaudu, kes kuulub ka ENUTi juhatusse.
5. Koostöö Sotsiaalministeeriumiga ja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuga
ENUT on teinud tihedat koostööd Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonnaga. Toimuvad
regulaarsed kohtumised osakonna juhataja jt osakonna töötajatega. ENUT ja osakond toetavad
teineteist ürituste korraldamisel. ENUT aitab korraldada osakonna väljaannete levitamist.
Samuti on ENUTil tihe koostöö soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ning sealse
kompetentsikeskusega.
6. ENUT teeb tihedat koostööd EIGEga – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudiga Vilniuses.
Reet Laja on aastatel 2016–2018 Eesti ekspert EIGES. ENUT vahendab oma kodulehe kaudu EIGE
teavet Eestisse ja võimalusel tõlgib ka EIGE materjale.
7. ENUT teeb alates 2012. aastast koostööd Töötukassaga, võttes abiks Töötukassa kaudu ENUTi
tegevuse vastu huvi tundnud töötuid. ENUT sõlmis vastava lepingu Töötukassaga ka 2016. aastaks ja
ENUTis oli abiks kaheksa töötut spetsialisti.
8. Akadeemilise ajakirja vтljaandmine
2017. aastal ilmus nais- ja meesuuringute ajakirja Ariadne Lõng järjekordne number, mida esitleti
laiemale avalikkusele ENUT konverentsi käigus. ENUT annab ajakirja välja alates 2000. aastast.
Reet Laja
juhatuse esinaine
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Raha

82 706

16 919

Nõuded ja ettemaksed

25 791

38 081

108 497

55 000

108 497

55 000

355

2 237

3 973

3 430

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

84 935

30 223

Kokku lühiajalised kohustised

89 263

35 890

89 263

35 890

19 111

19 103

123

7

19 234

19 110

108 497

55 000

Lisa nr

Varad
Käibevarad

Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed
Eraldised

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

2017

2016

0

10

140 717

71 047

11 681

7 890

0

45

152 398

78 992

-140 718

-71 106

-9 877

-6 389

-969

-1 488

Lisa nr

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-2

-3

-151 566

-78 986

832

6

-709

1

123

7

3
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

0

10

212 435

65 082

11 681

7 890

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-92 393

-48 575

Väljamaksed töötajatele

-30 221

-21 332

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

-12 112

0

Muud rahavood põhitegevusest

-23 608

-7 291

65 782

-4 216

Laekunud intressid

5

1

Kokku rahavood investeerimistegevusest

5

1

Kokku rahavood

65 787

-4 215

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

16 919

21 134

Raha ja raha ekvivalentide muutus

65 787

-4 215

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

82 706

16 919

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Muud põhitegevuse tulude laekumised

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2015

19 103

19 103

7

7

19 110

19 110

Vigade parandamise
mõju

0

0

Korrigeeritud saldo
31.12.2016

19 110

19 110

Aruandeaasta tulem

123

123

1

1

19 234

19 234

Aruandeaasta tulem
31.12.2016

Muud muutused
netovaras
31.12.2017
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud, lähtudes Eesti heast
raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on esitatud raamatupidamise seaduses, mida
täiendavad raamatupidamistoimkonna juhendid.
Rahavoogude aruanne on koostatud netomeetodil.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes olevat arvelduskontode ja kassa jääke.

Nõuded ja ettemaksed
Ostjatelt laekumata arveid hinnatakse bilansis, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel vaadeldakse igat arvet eraldi.
Kogumina finantsvarade allahindlusi ei teostata. Ebatõenäoliselt laekuvad ostjate arved kirjendatakse põhitegevuse kuludesse. Kui nõue
muutub lootusetuks, kantakse võlg maha ostjate võlast. Nõue on lootusetu siis, kui võla sissenõudmine ei ole majanduslikult kasulik või ei
saa seda teha (nt ostja pankrotistumise korral või võlgniku mitteleidmise korral).
Viitlaekumistena kajastatakse intressinõuded pangahoiustelt, samuti muud intressi- ja viivisenõuded. Intressi- ja viivisenõudeid
kajastatakse tekkepõhiselt, korrespondeeruvalt vastavate tulude kontodega. Siin kajastatakse ka tuludesse arvatud, kuid bilansipäevaks veel
laekumata annetused ja toetused.
Arveldusi aruandvate isikutega peetakse samanimelisel kontol. Nende kontode kreedititesse kantakse majandus- või lähetuskulud
kuluaruannete alusel.

Tulud
Tasud ühingu liikmetelt jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks.
Mittesihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt on liikmemaks, mille kogumise kord ja määrad, samuti uute liikmete vastuvõtmise kord
on kehtestatud põhikirja ja üldkoosoleku otsusega.
Nimetatud tulud kajastatakse põhitegevuse tuludena tulemiaruandes eraldi samanimelistel kirjetel. Sihtotstarbelised tasud liikmetelt on
liikmetele mitmesuguste ühisürituste korraldamise tasud.
Mõnikord saadakse toetusi ja annetusi (näit. äriühingutelt jm. annetajatelt), mille kasutamise otstarve on jäetud ühingu otsustada,
selliseid toetusi ja annetusi käsitletakse mittesihtotstarbeliste toetuste ja annetustena.
Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid saadakse valitsuse sihtfinantseerimise summadest ning erinevatelt projektitoetustelt. Sihtotstarbeliste
annetuste ja toetuste hulka arvatakse ka stipendiumid.
Projektide finantseerimiseks saadud sihtfinantseerimise toetused kantakse tuludesse nende arvelt kulude tegemise aastal.
Sihtfinantseerimise vahendite ja nende arvelt kulude tegemise arvestust peetakse raamatupidamises brutomeetodil (vastavalt RTJ nr 14).
Kõik eeltoodud tulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes samanimelistel kirjetel. Intressitulud raha pangakontodel hoidmise
eest kajastatakse tuludena aruandeperioodis, mille eest intressid on arvestatud. Sarnased finantstulude ja –kulude kirjed summeeritakse ning
tulemiaruandes näidatakse üksikute kirjete tulem.

Kulud
Kulude arvestust peetakse tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.
Kulude arvestust peetakse põhitegevusharude viisi, kulukirjete lõikes. Tulemiaruandes näidatakse kulud kirjete viisi, lähtudes nende olemusest,
12
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kusjuures üksikute tegevusharude ja üldkulude sarnased kirjed summeeritakse. Jaotatud annetused, toetused ja stipendiumid näidatakse
tulemiaruandes eraldi kirjel.
Üldhalduskulud kajastatakse tulemiaruandes kirjel “Mitmesugused tegevuskulud”, v.a. amortisatsioonikulu, mis kajastatakse aruande kirjel
“Põhivara kulum ja väärtuse langus”.
Muud kulud (intressid, trahvid, viivised, erisoodustused, kingitused jms. kulud) kajastatakse tulemiaruandes samanimelisel kirjel “Muud kulud”.
Finantskulud ja -tulud näidatakse tulemiaruandes saldeeritult osas “Finantstulud ja -kulud” vastavatel kirjetel.
Maksustamine
Maksuvõlgade analüütilist arvestust peetakse riiklike maksude liikide viisi. Maksuvõlad kirjendatakse kontode kreedititesse kooskõlas kehtivate
maksuseaduste ja juhenditega maksudeklaratsioonide ning vastavate algdokumentide alusel. Maksude vähendamiseks kirjendatud
summad, samuti maksude tasumine kantakse nende kontode deebetitesse.

Lisa 2 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2015

Saadud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kodanikuühiskonna Sihtkapital

600

-162

438

Sotsiaalministeerium
(hasartmängumaksu nõukogu)

0

25 000

-25 000

0

Välisministeerium

0

75 670

-45 885

29 785

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

600

100 670

-71 047

30 223

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

600

100 670

-71 047

30 223

31.12.2016

Saadud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Välisministeerium

438

-373

65

29 785

152 280

-101 787

80 278

Arengukoostöö Ümarlaud

0

2 850

-1 400

1 450

Põhjamaade Ministrite Nõukogu

0

6 041

-2 900

3 141

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

30 223

161 171

-106 460

84 934

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

30 223

161 171

-106 460

84 934
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Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

2017

2016

Palgakulu

37 852

21 041

Sotsiaalmaksud

12 796

7 112

Kokku tööjõukulud

50 648

28 153

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

49 678

26 665

1

1

31.12.2017

31.12.2016

27

22

2017

2016

12 123

8 716

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

Seotud osapooltele arvestatud tasud on juhatuse liikmetega sõlmitud käsunduslepingute kogu palgafond.
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