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EESTI VÄHIHAIGETE LASTE VANEMATE LIIDU 2020. MAJANDUSAASTA
PÕHITEGEVUSTE ÜLEVAADE
1. Sissejuhatus
Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit MTÜ („Liit“) on loodud 16. aprillil 1992. aastal. Liidu
põhikirjajärgseks ülesandeks on vähihaigete laste ja nende perekondade igakülgne
abistamine ja toetamine, tervishoiu ja hoolekande arendamine ning vähihaigete laste
ravitingimuste parandamisele kaasaaitamine. Liidu sihtrühmaks on kõik isikud, kes on
vähidiagnoosi saanud lapseeas kuni 19-aastaseks saamiseni, ja nende pereliikmed.
2. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu tegevuse ülevaade
Liidu tegevus toimub peamiselt vabatahtlikkuse põhimõttel ning võib üldiselt jagada
järgmisteks peamisteks valdkondadeks:
-

Alates 2016. aastast on käivitunud koordineeritult tugiteenuseid vahendav tugisüsteem
(Liidu tugikeskus), et tagada koordinaator-tugiisiku vahendusel vähihaigetele lastele ja
nende pereliikmetele kiire abi kättesaadavus ja perekonnas tekkinud kriisiolukordade
lahendamine. Tugikeskuse üldine eesmärk on vähihaigete laste ja nende perede
toetamine läbi tugiteenuste, et aidata kaasa põhiravi paremale õnnestumisele, tagada
süsteemselt ja koordineeritult, kvaliteetselt ja diskreetselt vähihaigetele lastele ja nende
vanematele vaimne tugi, segamata liigselt põhiravi teostamist. Seejuures lähtutakse
säästlikkuse põhimõttest, püüdes eelkõige viia kokku abivajaja ja riiklikud teenused
ning

selle

ammendumisel

leida

alternatiivseid

lahendusi

toe

pakkumiseks.

Koordinaator-tugiisiku teenus on ainus tasustatud teenus ning tugiisik on peredele alati
kättesaadav.
-

Kõige olulisem igapäevane töö on perede nõustamine ja vähihaigele lapsele
hädavajalike teenuste tagamine. See on oluline nii pahaloomulise kasvaja diagnoosi
saamisel, sellele järgneva pikaajalise ravi kestel, ravijärgsel remissiooniperioodil kui ka
hilisemalt raviga seonduvate mõjude avaldumisel. Uude olukorda sattunud pered
saavad Liidult abi riiklike ja kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna toetuste
võimalustes orienteerumisel ning vajadusel toetuste taotlemisel. Lisaks toetavad Liidu
liikmed uusi perekondi oma varasemate kogemuste ja näpunäidete jagamisega, et
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uued pered suudaksid paremine toime tulla raviga või kaasnevate probleemidega ning
peredel oleks lootus parema homse ootuses.
-

Oma igapäevases tegevuses korraldab Liit lisaks temaatilisi loenguid ja koolitusi, et
suurendada perede teadlikkust ja aidata paremini toime tulla emotsionaalsete ja
psühholoogiliste vajadustega. Kuna vähihaigete laste ravi on enamasti pikaajaline (6
kuud kuni 2,5 aastani, millele lisandub 5- kuni 10-aastane seireperiood), toob see
perele kaasa majandusliku olukorra ja muu elukorralduse suured muudatused.
Seetõttu

kaasame

vajadusel

eksperte

kirjeldatud

olukordadega

toimetuleku

parandamiseks.
-

Tõhusa ravi üks alustalasid on patsiendi ning tema pere positiivne meeleolu. Liit püüab
pakkuda lastele ja peredele ravi toetavat keskkonda ja korraldada meeleolu tõstvaid
üritusi nii haiglas kui väljaspool.

-

Esineb olukordi, mil vähipatsiendi raviks tuleb kasutada ravimit, mida Eesti Haigekassa
ei rahasta - nende ravimite maksumuse aitab võimalusel tasuda Liit või aitab perel leida
vahendeid ravi saamiseks.

-

Harva esinevate diagnooside või teatud keerukate raviprotseduuride puhul, milles ravis
on Eestis vähe kogemusi või ravivõimalused puuduvad, saadetakse laps Eesti
Haigekassa toel väljaspool Eestit võimaldatavale ravile. Transpordi ja majutuse kulud
jäävad antud juhul pere kanda - näiteks jäävad pere tasuda lapse ja teda saatva
vanema majutus- ja transpordikulud ning sõltuvalt lapse seisukorrast võib olla vajalik
kasutada meditsiinilist eritransporti, mille eest tasub salmuti lapsevanem. Taolise
raviga seotud kulude tasumisel aitab Liit.

-

Oluliseks osaks Liidu tegevuses on koostöö meditsiinitöötajatega ning osalemine
Vähiliidu ja Eesti Puuetega Inimeste Koja töös. Samuti püüab Liit aidata kaasa
tervishoiu

arengule

ja

vähihaigete

laste

olukorda

puudutava

regulatsiooni

väljatöötamisele või ajakohastamisele kohtades, mis ei kata vähihaigete laste või
nende perede vajadusi või ei taga nende õigusi.
-

Liidu igapäevatöö hulka kuulub ka tegevuseks vajalike vahendite leidmine, sh
sponsorite ja annetajate kaasamine, milleks tuleb teavitada Liidu tegemistest, kogutud
annetuste kasutamisest, annetuse kasutamise eesmärkidest ja muudest Liidu
tegevustest. Kõige olulisem Liidu tegevuse rahastamise allikas on heategevuslik
Pardiralli kampaania, mis kutsuti ellu 2014. aastal. 2020 aastal toimus Pardiralli juba 7.
korda ning sellest üritusest on saanud Liidu peamine annetuste kogumise vahend oma
eesmärkide täitmiseks. Covid-19 pandeemia olukorras pidi juhatus Pardiralli
toimumiseks leidma uue formaadi ilma publikuta ning Pardiralli toimus eriolukorra
lõppedes 30. augustil 2020 Kadrioru pargis ETV otseülekandena.
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3. Majandusaasta 2020 tegevuste ülevaade
Majandusaasta tegevus oli kooskõlas ühingu eesmärkidega.
3.1 Saadud annetused ja toetused
Ettevõtete, eraisikute ja heategevuslike ürituste toel kogusime annetusi ja toetusi kokku 608
357 eurot. Pardiralli kaudu kogusime 384 564 eurot (kokku 414 564 eurot, millest vastavalt
üldkoosoleku otsusele ning Liidu ja EPIK vahelisele kokkuleppele annetasime 30 000 eurot
edasi EPIKule).
Lisaks kogusime annetusi Liidu oma annetusplatvormil toeta.vahilapsed.ee kaudu, oleme
esindatud annetuskeskkonnas “Ma armastan aidata” ning esmakordselt 2020. aastal oli
võimalik elektroonse tuludeklaratsiooni esitamisel eelmise deklareerimisperioodi tagastus
annetada otse Liidule.
3.2 Pardiralli
Heategevuslik kampaania Pardiralli, mis on Liidu iga-aastane suurüritus 2020. aastal juba 7.
aastat järjest, toimus vaatamata kogu kevade Eestis kestnud eriolukorrale, kuigi korraldajad
pidid looma uue lahenduse Pardiralli korraldamiseks. Pardiralli eesmärgiks on vahendite
kogumine Liidu tegevuseks ja heategevuslike projektide toetamiseks, eelkõige ravi ja
tugiteenuste pakkumiseks vähihaigetele lastele ja nende peredele. Pardiralli kampaania kaudu
teadvustatakse muu hulgas ühiskonnale Liidu olemasolu, eesmärke ja tegevusi ning
vähihaigete laste ja nende perede vajadusi.
2020. aastal toimus heategevuskampaania koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ning
ERR-ga. Eelnevatel aastatel kulmineerus kampaania juuni esimesel nädalavahetusel
rallipartide võiduujumisega ning koguperepäevaga, kuid seoses ülemaailmse pandeemiaga oli
2020. aaastal Pardirallile võimalik kaasa elada ETV vahendusel augusti lõpus. Pardiralli
korraldamisse kaasati 2020. aastal Eesti Puuetega Inimeste Koda, et toetada lisaks
vähihaigete laste peredele ka sügava puudega laste peresid, kelle vanemad on suure
hoolduskoormusega ja peavad oma lapsi ööpäevaringselt toetama.
Kampaania käigus koguti annetusi 414 5
64 eurot, millest eelneva kokkuleppe kohaselt kanti partnerile 30 000 eurot. Kulutused
Pardiralli korraldamiseks olid kokku 23 867 eurot.
3.3 Toetused ja kulutused ravimitele, transpordile ja majutusele
Aruandeaastal maksime vähihaigete laste peredele toetuseks kokku 124 627 eurot, millest 97
785 eurot maksime ravimite eest, mille tasumise kohustust ei võtnud Eesti Haigekassa
vähihaige lapse perelt üle, ja 19 407 euro ulatuses tasusime transpordi ja majutuse eest.
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Juhtudel, kui lapse ravi toimub Eesti Haigekassa rahastusel väljaspool Eestit, on Liit toetanud
vähihaigete laste ja ühe tema saatja transpordikulusid väljaspool Eestit asuvasse
raviasutusse. Pikema ravi korral toetab Liit vajadusel ka majutuskulusid, kui ravi hõlmab nii
haiglaravi kui ravivahelisi perioode, mil laps ja lapsevanem peavad viibima vastava haigla ja
arsti järelevalve all. Erandjuhtudel on Liit tasunud ka analüüside transportimise teenuse eest
väljaspool Eestit asuvasse laborisse, kui analüüside teostamiseks puudub Eestis pädevus ning
Eesti Haigekassa tasub teenuse eest, kuid ilma saatekuluta, mis jääb vähihaige lapse pere
enda kanda.
Vähihaigete laste ja perede kriisiolukorra psühholoogilise nõustamise teenusele on kulunud 3
235 eurot. Lisaks on Liit 4 200 euro ulatuses kompenseerinud vähihaige lapse pere jaoks kõige
raskemat kulutust - matusekulusid.
3.4 Tugikeskuse teenuste kulud
Tugikeskuse kulud 2020. aastal koos tugikeskuse koordinaatori töötasuga kokku moodustasid
52 034 eurot, millest 31 948 eurot kulus tugikeskuse teenuse osutaja kuludeks. Tugikeskuse
koordinaator-tugiisik osutab võlaõigusliku lepingu alusel teenust, mille eesmärk on perede
vajaduste ja murede kiire lahendamine ning kogemusel põhineva nõustamise tagamine.
Koordinaator-tugiisikut

abistab

vabatahtlikuna

koordinaator-tugiisiku

abi

ja

teised

vabatahtlikud. 2020 aastal pikendati osaühinguga Taevapark koostöö memorandumit, mille
ühe punktina toetatakse igakuiselt koordinaator-tugiisiku töötasu maksmist.
Tugikeskuse kaudu võimaldati 7 335 euro eest haiglas viibivatele lastele tegevusteraapiat.
Üldiselt on Tallinna Lastehaigla kui TÜK onkoloogiakliinikus käsunduslepingu alusel
regulaarselt teenuseid loovterapeudid, kuid seoses covid-19 tulenevate piirangutega ei olnud
võimalik teenust järjepidevalt tagada.
Aruandeperioodil korraldati erinevate sihtrühmadena peredele kolm teraapilist seminari 10 236
euro eest järgmiselt:
-

9-12-aastastele lastele ja lapsevanematele, millest lasteseminari põhiteemaks oli
„Tunded, miks nad tulevad ja kuidas raskete tunnetega toime tulla“ ja astevanemate
seminari teemaks „Kuidas toime tulla vanemliku stressiga“. Seminar toimus eriolukorra
järgsel perioodil septembris Toosikannu puhkekeskuses.

-

Noorukitele ja nende vanematele, millest noorukite seminari põhiteemaks oli „Mured ja
rõõmud elus koos teismelisega“ ja noorukite seminari teemaks „Väärtusta ja armasta
ennast! Sea endale eesmärgid!“. Seminar toimus oktoobris Liipa talus.

-

Peredele, kes on lapse kaotanud, loengute teemadeks olid „Leinateooria ning
kokkupuude alateadvusega, elu loomise võimalikkusele peale lapse kaotust.“,
„Kognitiivkäitumuslik eneseabi“. Seminar toimus novembris Adilas.
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Lisaks korraldasime vähihaigetele lastele koos vanemahga kolm töötuba, kus õppisime
valmistama trühvleid, jõuludeks pärga punuma ja savitööd. Töötubade maksumus kokku oli
960 eurot.
Tugikeskuse muud kulud kokku olid 1 555 eurot (sünnipärvatordid ja lilled osakondades
viibivatele lastele, pulgakommid lastele tugiisik-koordinaatori visiidi ajal, kingitused lastele jm).
Seoses koroonaviiruse levikuga jäi 2020. aasta suvel ära traditsiooniks saanud ja väga
oodatud perede suveseminar.
3.5 Muud kulud
Liidu muuud kulud kokku on 7 092 eurot.
Liit tõi avalikkuse tähelepanu alla vähihaigete laste päeval kuldse lindi kandmise traditsiooni
ning teadvustas avalikkuses nii kuldse lindi kui vähihaigete laste päeva olemasolu, selgitades
seda meedias, sotsiaalmeedias ning peamistes uudistekanalites. Vähihaigete laste päeva
puhul

külastas

Liidu

kutsel

ja

ettevalmistamisel

Tallinna

Lastehaigla

onko-

hematoogiaosakonda Eesti Vabariigi President, kohtus arstide, lastevanete ja väikeste
patsientidega ning Liidu esindajatega. Eesti Vabariigi President tegi vähihaigete laste päeval
omapoolse postituse külastusest koos üleskutsega kanda kuldset linti. Lisaks tänas
vähihaigete laste päeval, 15. veebruaril 2020, tänas Liit oma suuremaid toetajaid,
koostööpartnereid, sponsoreid ja meie lapsi ravivaid arste tänuüritusel, mis toimus Tallinna
Teletornis ja korraldati peamiselt sponsorite abiga. Vähihaigete laste päeva kampaania
korraldamisele ja EV Presidendiga kohtumise ettevalmistamisele kulus 1 657 eurot.
Pandeemia ajal tellisime 2 314 euro eest Pardirallile viitava logoga korduvkasutatavaid
näomaske, mida müüsime ooma liikmetele kui huvilistele, osaliselt jagasime tasuta meenena
enne Pardirallit.
Kuigi jõulupidu covid-19 olukorra tõttu ei toimunud, pidas jõuluvana lapsi ikkagi meeles ja
korraldas Liiidu poolt kommikotid lastele koju. Perede meelespidamiseks jõulude ajal kujuls 1
713 eurot.
Vaatamata, et Liidu juhtimine toimub vabatahtlikkuse alusel, kulus Liidu ülalpidamiseks
halduskulusid 1 408 euro.
4. Muud tegevused
Childhood Cancer International kiitis 15. oktoobril 2020 toimunud rahvusvahelisel üldkogul
heaks Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu taotluse astuda vähihaigeid lapsi ja nende
vanemaid koondava rahvusvahelise organisatsiooni Childhood Cancer International
täieõiguslikuks liikmeks. Liikmelisusega on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit osa 176
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organisatsiooniga ülemaailmsest võrgustikust, millesse on kaasatud 93 riiki, kes kõik on
kindlalt pühendunud sellele, et vähihaiged lapsed ja noorukid saaksid parimat ravi ja hooldust
kus iganes maailma otsas nad asuvad.
Septembris toimunud autoralli MM-sarja (WRC) etapil sõitis Pardiralli värvides auto.
Registreerisime kaubamärgi Duck Race, et viia Pardiralli tuntus ka rahvusvahelisele
tasemele.
Osaleme TÜK Patsientide Nõukoja igakuistel koosolekutel.
Liidu huvid olid esindatud Õiguskantsleri puuetega inimeste kojas.
Osalesime vähitõrje tegevuskava 2021 – 2030 väljatöötamises ja andsime sellesse oma
panuse.
Aitasime välja anda raamatu „Lapse teejuht vereloome tüvirakkude siirdamisel“.
2021. aasta plaanid
2021. aastal lõppevad ametis oleva juhatuse volitused. Seetõttu sõltuvad 2021. aasta
täpsemad plaanid üldkoosolekust ja nende elluviimine uuest valitavast juhatusest.
Liidu eesmärkidena tuleb Liidul tagada jätkuvalt iga vähihaige lapse ravi ja seda toetavate
teenuste kättesaadavus sõltumata ravi maksumusest – selleks tuleb leida rahastusallikad. Liit
hoiab heategevusliku kampaania Pardiralli traditsiooni jätkumist ja leiab lahendused Pardiralli
korraldamiseks ka muutnud oludes.
Liit peab jätkama oma tegevuse läbipaistvuse suurendamisega nii liikmetele kui annetajatele
ja kaasama üha enam liikmeid vabatahtlikena Liidu tegevustesse.
Käime kaasas annetajate suundumustega ja leiame lahendusi annetuste toomiseks meie
Liidule.
Suurendame oma ühiskondlikku aktiivsusust õigusloomes ja olla kaasatud huvirühm puuetega
inimeste ja laste õiguste kaitse teemadel, et seista enam ühiskonnas vähihaigete laste eest.
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Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit

2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Lisa nr

1 053 204

716 154

2

63 785

988

3

1 116 989

717 142

1 116 989

717 142

Võlad ja ettemaksed

7 479

11 241

Kokku lühiajalised kohustised

7 479

11 241

7 479

11 241

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

705 901

469 184

Aruandeaasta tulem

403 609

236 717

1 109 510

705 901

1 116 989

717 142

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

4,5,6

Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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2020. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2020

2019

Lisa nr

608 357

375 321

7

2 972

3 857

8

611 329

379 178

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-207 789

-142 514

Kokku kulud

-207 789

-142 514

403 540

236 664

69

53

403 609

236 717

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

9,10
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2020. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2020

2019

Lisa nr

Põhitegevuse tulem

403 540

236 664

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-62 797

-276

3

-3 762

7 400

4,5,6

336 981

243 788

Laekunud intressid

69

53

Kokku rahavood investeerimistegevusest

69

53

Kokku rahavood

337 050

243 841

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

716 154

472 313

337 050

243 841

1 053 204

716 154

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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2020. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2018

469 184

469 184

Aruandeaasta tulem

236 717

236 717

31.12.2019

705 901

705 901

Aruandeaasta tulem

403 609

403 609

1 109 510

1 109 510

31.12.2020

12

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit

2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
EVLVLi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud
arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast.
Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutas fikseeritud nõuded ja kohustused võetakse arvele tehingupäeval kehtiva Euroopa Keskpanga kursiga ning aastaaruande
koostamisel hinnatakse need ümber bilansipäeval kehtiva Euroopa Keskpanga kursi alusel.
Nõuded ja ettemaksed
Ostjatelt laekumata nõudesummad hinnatakse individuaalselt. Laekumata summad, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse kuludesse.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

1000

Annetused ja toetused
Tegevuskulude sihtfinantseerimisena saadud annetuste ja toetuste kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Kajastatakse
brutomeetodil, mis tähendab, et saadud toetust kajastatakse tulemiaruandes tuluna ja kompenseeritav kulu kuluna.
Muud annetused ja toetused kajastatakse tuluna perioodis mil nad laekuvad.
Tulud
Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt
samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
saadud annetused ja toetused kajastatakse tuluna perioodis mil nad laekuvad.
Kulud
Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Teenuse osutamissega kaasnevad kulud ja kahjum kajastatakse proportsionaalselt
samades perioodides nagu teenuse osutamisest saadavad tulud.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetaks EVLVL juhatuse liikmeid ja nende lähikondlasi.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Arvelduskontod
Kassa
Kokku raha

31.12.2020

31.12.2019

1 053 204

715 860

0

294

1 053 204

716 154
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

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

12 kuu jooksul
63 350

63 350

63 350

63 350

435

435

63 785

63 785

31.12.2019

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

262

262

Ettemaksed

726

726

Kokku nõuded ja
ettemaksed

988

988

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Üksikisiku tulumaks
Sotsiaalmaks
Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

31.12.2020

31.12.2019

Maksuvõlg

Maksuvõlg

790

805

1 325

1 351

4
96

98

2 215

2 254

Lisa 5 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

võlad tarnijatele

467

4 881

Kokku võlad tarnijatele

467

4 881

31.12.2020

31.12.2019

1 514

1 596

955

1 101

2 469

2 697

Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Töötasude kohustis
Puhkusetasude kohustis
Kokku võlad töövõtjatele
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Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

2020

2019

15 900

17 766

Sihtotstarbelised annetused ja toetused

592 457

357 555

Kokku annetused ja toetused

608 357

375 321

9 208

8 136

sh saadud annetused

166 767

145 266

sh Pardiralli, heategevuslik kogupereüritus

384 564

199 668

sh Ma Armastan Aidata keskonna kaudu

31 918

12 621

sh sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

15 900

9 630

2020

2019

tulu ettevõtlusest

2 972

3 857

Kokku tulu ettevõtlusest

2 972

3 857

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

sh eraldis riigieelarvest

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2020

2019

Tööjõukulud

31 948

28 657

Pardiralli korraldamisega seotud kulud

23 867

16 377

toetused ravimite soetamiseks

97 785

5 199

toetused majutusele ja transpordilevälisriikides,
muud toetused

26 842

22 789

0

15 209

20 086

36 661

169

1 735

7 092

15 887

207 789

142 514

Suveseminari korraldamisega seotud kulud
Tugikeskuse kulud
Sihtfinantseerimise kasutamine
Muud kulud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
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Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2020

2019

23 876

21 074

8 072

7 583

31 948

28 657

1

1

31.12.2020

31.12.2019

105

103

2020

2019

31 948

28 657

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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