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Tegevusaruanne

2016. a. majandusaasta aruanne

Uhingu tegevus aruandeaastal oli avatud kogu sihtrühmale ja suunatud ühiskonna kUi terviku eesmärkide ja hUvide täitmisele. Ühing toetaS oma
ühlskondlikke tegevusi ma.jandustegevusest saadUd tuluga, mis samas ei olnUd aga ühingu peamiseks tegevuseks ega konkureertnud

ärisektoriga. Ühingu tUlud olid kokku 114 339 eurot, millest 98 553 eUrot moodustas sihtfinantseerimine, annetused jms tulud' Teenuste ja
kauba müügistlaekus15494eurot'millestolulļSimosalaekusõpetajateerialaStetälenduskoolitusteosalustasudest,Ühingumajandusaasta
|õppes kasumiga summas 98 eurot. Aasta lõpu seisuga oli ühingul neli pangakontot, millel oli Vahendeid kokku 12 142 euroĪ' Ühingu palgakulud
kokku oļid 72438eurot, mis moodustab 63,7 % kuIudest. Aruandeaasta kestel oli ühingul sõlmitud pikaa.jalised lepingud 4 tÖÖtajaga;

ühekordseid töÖlepinguid oIi sõlmitud 32. Hea Alguse Pereprogrammis tÖötas kokku 3 perenõUstajat. Majanduslikus mõttes erilist kasu oma
tÖötajatele Või teiStele organisatsiooniga seotud isikutele ei osutatud. Ühingu juhatuse liikmed oma töö eest juhatuses tasU ei saanud. Ühingu
tegevust juhtļs neljaliikmeline juhatus, kes on olnud tihedas kontaktis ühingu töötajatega. Aruandeaasta jooksul toimus juhatuse ja
tegevjUhtkonna vahel 6 nõupidamist, mis olid sUunatud ühingu tegevuse planeerimisele, Aruandeperioodil kaasasime ühingU tegevuse
planeerimlsse ja korraIdamisse suure hulga ühingu liikmeid, See aitas kaasa töÖ sļsUkamaks ja mitmėkülgsemaks muUtmisele. Suur hulk MTÜ
poolt algatatud tegevustest jätkUb erineVate asutuste tasandil või maakondadės. Ühing kuulub jätkuValt tulumaksusoodustusega
mittetUlundUsühingute nimekirja, VastaValt Maksu- ja Tolliametiga peetud teabeVahetusele ei maksustata ühingu korraldataVaid täiendkoolitUsi
käibemaksuga.

Ühingu tegevus jaotus nelja oluļisema põhikirjalise valdkonna Vahelj 1. HaridustÖötajate täienduskoolitus (mis on vastavalt Rahvusvaheļise
MiįtetulUndusõiguse Keskuse (lCNL) koostatud mudeļsätetelē tegutsemļne aValikes huvides) 2. Töö peredega, aidates nēld ühiskonna rühmi,
kes ei sUuda ise toime tul|a, sh riskipered 3. Eestisisene võrgustikutÖö lrariduse_ ning sotsiaalvaldkonnas sUuremate sotsiaalsete gruppide
huvļdes. 4. MitmesUgused arendusprojektid organisatsļooni arendamisē' rahVusvahelise kogemuse ning uute tegevussuundade VäljatÖötamise
huvides.

HaridustÖötajate täiendUskool jtus

20'16. aastal jätkasime öpetajate täiendkoolituse läbiviimist |asteaia ja algkooliõpetajatele. Erineva temaatikaga kursUste maht oļi 8-60 tUndi,

õppekeelena kasutasime eesti keelt. Koolitused toimusid Tallinnas' Īartus, Pärnus, Rakveres. Koolituspäeva maksumuseks oli 35_4O eurot,
mis ei ületanud reeglina koolituste korraldamise omahinda. Jätkasļme koolituste pakkumist õppekava 'Lapsekeskne metoodika lasteaias ja

koolis'järgi.2016.aastal jätkuShuvi lapsekesksemetoodikarakendamisevastu. Koolitustegevusesosales4pikaajalist(60tundi) koolļtusgruppi
õpetajatele (75 inimest) ja 3 kooļitusgruppi õpetajaabidele (56 inimest), kes alustasid step by step programmi ellurakendamist oma
lasteaedades. Lisaks toļmUsid ļühemad (8-40 tundi) koolituskursused õppekava erinevatel teemadel kokku 17O-le osalejale. Tegelesime
õpetajate eriaļase nõustamisega. KUrsustel osalejad on veendunud, et Hea Alguse põhimõtteid ning metoodikat rakendades saab tulemuslikult
täita õppekaVas püstitatud eesmärke.

TöÖ väikeIastega peredega

2016. aastal jätkus tÖö peredega ühingu omal initsiatiivil. Nõustamisteenust osutasid 3 perenõustajat. KoostÖÖs Tartu seksuaaltervise Kliinikuga
jätkusid Noore Lapsevanema Kooļi tegevused. Īöö eesmärgiks on toetada teismeIist ema raseduse ajal ja lapsevanemaid pärast lapse sündi
lapsevanemaks olemisel. 3-tUnnised koolitused, milIes osales kokku'12 peret, Viidi läbi kord nädalas, kokku 36 korral järgmistel teemadel:
suhtlemisoskuste arendamine' laste väärkohtlemine; alkoholi ja narkootikUmiprobleemļd; võimalused peretoetuste saamiseks, lapse agressiiVse
käitumļse ennētamine; mäng kui lapse arengu näitaja; rasedus ja |apse sünd perre; lauIud ja mänguline tegevus lastega jt. Ühing jätkas
koostöÖd Tartu Kaubamajaga Emade hommļkU projekti läbiviimisel. ToimUs kokkU 6 üritust erinevateļ teemadel: perevägivalla ennetamine;
füsioteraapia ning Võim|emine koos lapsega; lapse kõne arendamine; lapse huvitegevused ja aktiiVne elUstiiI; Väikelapse jogaõpetus.

Teenlaüritustel osalesid Väikelastega emad, igal üritUseI kuni 'l5 peret.

TegevustjäįkasHeaAlgUseAvatudPerekeskus. TÖöeesmärgiksoli MTÜperetÖökogemustekasutaminejarakendamineperedeteadlikkuse
tõstmiseļ. Väikelastegaperedelevļidi läbi 15integreerļtudlasteringi (teematundi-grupikoolitust)'kuslapsevanemadsaidosaledakoosļastega
(0-3 eIUaastat); samas toimus avatud mängutoa teenus VäikelasteIe, mille kaudu said pered VõimaIuse osalėda mängulistes tegevustes
peretöÖtaja juhendamisel ning vajadusel soovitusi paremaks toimetulekUks. Lisaks sellele Viidi 201 6. aasta jooksul läbi 58 individuaalset
nÕustamist peredele. KoostöÖ Tartu Linna lastekaitse-, meditsiini- ja sotsiaaltÖÖ spetsialistidega süvenes. Detsembris esitati Tartu
Linnavalitsusele taot|us PereküļastusteenUse pakkumiseks aastatel 2017_2O19, mis ka rahUldati.

Eestisisene võrgustikutöö hariduse- ning sotsiaalvaldkonnas

2016. aasta tegevuste kavandamisel pÖörasime suurt tähelepanu tÖÖle sihtgrupiga ning ühingu liikmetega. Aasta jooksul toimus 4 üle_eestillSt
kontaktisikute seminar- nõUpidamist Īartus, mille käigus on arutletud oluliste hāridust puudutavate küsimuste, projektide ja tegevussuUndade
üle. Külalisteks on olnud Haridus-ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli, Lasteaednike Liidu jt esindajad, samuti maakondade haridusjuhid ja

ühingu juhatuse liļkmed, kokku 58 inimest, NendeI Võrgustikukohtumistel on oluline roll võrgustikuliikmete ühendamisel' Uute tegevuste
kavandamisel ning tagasisidestamisel. Võrgustikuliikmeteļt saadud tagasiside põhjal Võib kinnitada, et ühingu poolt |äbi Viidud üritused on olnud



mittetulundusühing "Hea Algus" 20'16. a. majandusaasta aruanne

Väga oodatud ja nende kāsulikkUst on hinnatud kõrgelt nii õpetajate omavahelise suhtlemise kui ka professionaaļse arengu seisUkohalt.
Võrgustiku tugevdamiseks viidi 2016. aastaI läbi järgmised tegevused:

' 4 mittetulundusühing "Hea Algus" esindajat esinesid ühingut tUtvustavate ettekannetega erinevatel üritustel Tartus, Tallinnas, Pärnus kokku 1 1

korral;

'alates2013kuuIumeEUroopaVaesusevastaseVõrgustiku(EuropeanAnti-PovertyNetwork-EAPN)ühendUsse jameieesindajaonkaasatud
laste ja perede töÖgruppi.

'jätkus koostÖö Õpetajate Koostöökojaga, mille liikmete hulka ühendus kuulub. Ühenduse tegevuse eesmärgiks on aktļVeerida ja toetada
võrgustikuIiikmete suhtIemisVõimalusi ning kogemuste Vahetamist. Kaasates uusi õpetajaid ja institutsioone, ning tutvustades meie tegeVust,
sUureneb lapsekeskse õpetuse põhimõtete kasutamine ja levļk Eestis.

'toētuse sai projekt'Hea Alguse võrgustiku tugevdamine WANDA abiļ', mille tegevused a|gasid 20'l6. aasta novembris ja jätkuvad 2017. aastal.
Projekti eėsmärgiks on toetada võrgustikuliikmete professionaalset arengUt aidates kaasa võrgustiku jätkusUutIikkUsele ja osalejate
tegeVU sVõime kUse I e.

Mitmesugused arendusprojektid

' Jätkuvaļt kuulume rahvusvahelisse ühendusse step by Step (lSSA). Ühingu töötajad osalesid aruandeaastal mitmel rahvusvahelisel üritusel.
KoostöÖs Belgia Artevėlde Ülikoolįga Viisime ellu'lSSA Peer Learning Activities 2O16' programmi, mille raames saj koolitust 29 inimest 15
asutusest.'oSl toetusel ViiakseēlluMTÜStrateegilisePlaneerimiseProgrammi 2016-2018'SelleraamesViidļ läbi organisatsiooni
tegevusvõimekusehIndamineningvalmibühinguarengukava..2016,aastajätkusidprojekti ,,Lapsturvalisesharidussüsteemļs: kaasamineja
sekkumine kõigi laste huvldes" tegevused. Projekt on rahastatud EUroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuse programmi ,, Riskilapsed
ja-noored"aVatudtaotlusVoorust,,Kaasamine.jasekkumisedharidUssüsteemis". Projektļ eesmärgiksoli edendadakaasavahariduse
põhimõtteid ning suurendada asutuste suutlikkusttegeleda riskjrühma kuuluvate lastega ning ennetada mitmeid riske nagu õpimotiVatsiooni
langUs' koolist väļalangemine ja probleemne käitumine. 20'16. aastal jätkus tÖö koolide ja lasteaedade 3_4 lļļkmeliste meeskondadega.
Tegevustesse oli haaratud 11 maakonna: Valga, Viljandi, Tartu, Jõgeva, Võru ja Pärnu, lda_ ja Lääne-Virumaa, Järvamaa' Hiiu_ja Saaremaa
koolid ja lasteaiad, kokku 40 haridusasUtUst. Projekti eesmärkide saavutamiseks tegime tihedat koostÖöd kohaIike omavalitsuste, Rajaleidja
keskuste' Tartu Ülļkooli ja HTM-ga. lga osalev meeskond koostas oma asutuse kaasava hariduskorralduse tegevuskava. Jätkus
nõustamistegevus koolļdes ja |asteaedades. Aprillis Viidi läbi projekti tagasiside- konverents 134-le osa|ejale, mille käigUs arutleti selle üle kelļe
käes on kaasava hariduse Võti ning kUidas jouda projektipõhiselt tegevuselt püsivate muutustenļ hariduses. llmus hükis HEAD HARlDUST
LUUEs - ideid, mõtįeid ja retsepte kaasava hariduse edendamiseks, milles kajastati projekti tegevusi ja tulemusi (50O koopiat, 11B lk).
. 2016. aastal jätkusid professionaalse koostöö sidemed Haridus-ja Teadusministeeriumiga.

Gerda Sillaste

Juhatuse liige

Jana Pillmann

Juhatuse liige

Merle Rokk

Juhatuse liige

Katrin Ohakas

Juhatuse liige

Liivi Türbsal

Īegevjuht
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Raamatupidamise

Bilanss
(eurodes)

2016. a. majandusaasta aruanne

aastaaruanne

31.12.2016 3. .12.2015 Lisa nr

Varad

KäibeVafad

Raha

Nõuded ja ettemaksed

Kokku käibevarad

Kokku varad

Kohustised ja netovara

Kohustised

Lühiajalised kohustised

Laenukohustised

Võlad ja ettemaksed

Kokku lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

Netovara

Eeļmiste perioodide akumuleeritUd tUlem

Aruandeaasta tulem

Kokku netovara

Kokku kohustised ja netovara

12 209

1 729

'13 938

13 938

23 350 2

26 804

26 804

15 051 6

'13 000 7

28 051

28 051

-14 374

13 127

-1 247

26 804

4 700

10 387

15 087

15 087

-1 247

98

-1 149

13 938
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Tulemiaruanne
(eurodes)

Tulud

Liikmeteļt saadud tasud

Annetused ja toetused

Tulu ettevõtlusest

Muud tulud

Kokku tulud

Kulud

Sihtotstarbeliselt finantseerltud projektide otsesed kulud

Mitmesugused tegevuskulud

Tööjõukulud

Muud kulud

Kokku kulud

Põhitegevuse tulem

Muud finantstulud ja -kulud

Aruandeaasta tulem

2016. a. majandusaasta aruanne

2016

290

98 553

15 494

2

114 339

-40 436

-760

-72 438

-33

-113 667

672

-574

98

2015 Lisa nr

440

128 723

51 953

71

181 187

-71077

-720

-96 251

-168 060

13 127

0

't3 127

10
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016. a. majandusaasla aruanne

2016 2015 Lisa nr

RahaVood põhitegeVusest

Põhitegevuse tulem 672 13 127

Põhitegevusega seotud nõuete ja eltemaksele muutus 1 725 ', 2 568 3

Põhitegevusegā seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -2 613 , -1 3 837 6

Kokku rahavood põhiįegevusest -2'16 1 858

Rahavood fi nantseerimistegevusest

Saadudlaenud 0 9750

Saadud |aenude tagasļmaksed _1O 351 -3 55O 5

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -10 351 : 6 200

Kokku rahavood , -10 567 . 8 058

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses ' 23 350 15 2g2 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -10 567 8 058

VaIuutakursside muutuste mõju -574 O

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 12 2Og 23 35O 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Akumuleeritud tulem

31.12.2014

Aruandeaasta tulem

31.12.2015

Aruandeaasta tulem

31.12.2016

2016. a. majandusaasta aruanne

Kokku netovara

-14 374

13 127

-1 247

9B

-1 149

-14 374

13 127

-1 247

9B

-1 149
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

2016. a. majandusaasta aruanne

Üldįne informalsioon

Hea Algus MTÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupįdamise seadusestja heast
raamatupidamise taVast. Hea raamatupidamistaVa tUgineb rahvUSVaheliseIt tunnuStatUd arveStuspõhimõtetele. Raamatupidamise aastaaruanne
on koostatud Eurodes.

RaamatUpidamisarVeStuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumUse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel
|ähtutakse konservatiiVsuse printsiibist.

Raha

Rahavarudena käsitletakse sUlaraha kassast ja ettevõtte afveldusarvetel.
Rahavoogude arUandes kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha
ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

VälisvaluUtas fikseeritud tehingute kajastamisel Võetakse alUseks tehin9u toimumise päeval ametlikUlt kehtivad Euroopa Keskpanga
valuutakursid. Välisvaluutas f]kseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber eUrodesse bilansipäeval
ametlikult kehtļva Euroopa Keskpanga VaļUUta kursside alusel.
Ümberhindļusest tekkinud tUlud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Fļnantsvarad

Finantsvafad Võetakse algselt arve|e nende soetusmaksumuses, milļeks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane Väärtus. AIgne

soetusmaksUmus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasneVaid kulUtUsi, sealhulgas tasud Vahendajatele ja

nõustajateIe, tehinguga kaasnevad mittētagastatavad maksud ja muud sarnaseid kulutused. Finantsvarade oste ja müüke kajasįatakse
tehingupäeVal.

NõUded ostjate VāSįU

NõUded on bilansis hinnatud lähtuvaļt tõenäoliselt Iaekuvatest sUmmadest. Nõuete hindamisel on Vāadatud igat nõuet eraldi'
arvestades teadaoIevat informatsiooni klļendi makseVõļme kohta.

Materiaaļsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 640 euro ja kasuliku töÖeaga ü|e Ühe aasta. Varad' miIIe kasulik tÖÖiga on üle 1 aasta, kuid
mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni Väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele
Võtmise hetkel kantakse 1Oo%_liseļt kuļusse. Kuludesse kantud Väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust
biļansiVäliseļt, Amortisatsioonļ arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhiVara objekįile eraldi
sõltUValt selle kasUlikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara grUppidele järgmļSed:
. Muu inventar, sisseseade ja muu 20-33 %
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Põhivaradearvelevõtmisealampiir 640

Fi nanįskohusįised

Finantskohustused võetakse algselt arveIe nende soetusmaksumuses, miļleks on antud finantskohustuse eest saadUd tasu õiglane
Väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohUstusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasUtades efektiivset intressimäära.

TehingukUlUd Võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamiseI ning kantakse kuludesse finantskohUstuse elUea jookSul.

Tulud

Müügitulu ja sihtfinantseerimine

Tulu teenUste müügist kajastatakse raamatupidamises kohe pärast teenuse osutamist.

Pikaajalise projektļ sihtfinantseerimise pUhUl kajastatakse tuIu Iähtudes projekti täitmise ajast,

BilansipäeVajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised Vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolUd, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja

aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandepērļoodiļ Või Varasematēl perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmUsed, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse Võetud' kuid mis olUliselt mõjUtavad järgmisē

majandUsaāsta tulemust, on raamatupidamise aastaruandes aVaIikUstatud.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Kokku raha

Kokku raha

31.12.2016 . 31.12.2015

12209 23 350

12209 23 350

10
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata

arved

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded

Kokku nõUded ja
ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Maksude ettemaksed ja

. tagasinõuded

Kokku nõuded j a

ettemaksed

Lisa 4 Maksude
(eurodes)

ettemaksed ja maksuvõlad

2016. a. majandusaasta aruanne

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

1 727

1 727

2

1 729

1 727

1 727

2

1 729

12 kuu jooksul

12 kuu jooksul

457

2 997

3 454

457

2 997

3 454

31.12.2016

Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

Sotsiaalmaks

Kohį|stuslik kogumispension

TÖÖtuskindlustusmaksed

Ettemaksukonto jääk

Kokku maksude eftemaksed ja maksuvõlad

0

0

0

0

2

2

850

1 626

100

106

2 682

Ettemaks

0

0

0

0

2 997

2 997

Maksuvõlg

1 182

2 175

129

146

3 632
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Lisa 5 Laenukohustised
(eurodes)

3',1.12.2016 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

2016, a, majandusaasta aruanne

lntressimäär Alusvaluuta

lntressimäär Alusvaluuta

Lühiajalised laenud

Eraisikulaen

Lühiajalised laenud
kokku

Laenukohustised kokku

Lühiajalised laenud

Eraisiku laen

Lühiajalised laenud
kokku

Laenukohustised kokku

4 ļoo

4 700

4 700

31.12.2015

15 05'1

15 051

15 051

'12kuujooksul 1 -5aasta
: Jooksul

12kuujooksul, I -5aasta
: jooksul

15 051

15 05't

15 051

4700 | 
',

j4700 
:

4 700

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

üle 5 aasta

üle 5 aasta

O EUR

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

Võlad tarnijatele

MaksuVõlad

Muud Võlad

Mttud viitvõlad

Kokku võlad.ia ettemaksed

3',t.12.2015

Völad tarnijatele

Maksuvõlad

MuUd Võlad

Muud ViitVõlad

Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud.
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

12 kuu jooksul

1 170

2682'

6 535

6 535

10 387

l2 kuu jooksul

1178,

3 632

I 190

8 190

13 000

annetused ja toetused

1 170

2 682

6 535

6 s35

10 387

1 178

3 632

8 190

I 190

13 000
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31.12.2014

sihtfļnantseerimine tegevuskuludeks

Põhitegevuse kulude katteks

ENTK projekt

Haridus ja Teadus ministeerium

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

31.',tz.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Põhitegevuse kulude katteks

ENTK projekt

WANDA proiekt

Noore lapsevanema kool

osl

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

; Haridustöötajate ja lapsevanemate täiendkoolitus

. Õppekirjanduse müük

. Teenuste müük

' Kokku tulu ettevõtlusest

Īulu

2016. a. majandusaasta aruanne

31.12.2015

0

16 453

0

16 453

16 453

Saadud

Saadud

280

92 990

17 000

1 10 270

110 270

305

59 768

2 400

Ę oĀo

30 121

98 553

98 553

-280

-'109 443

-1 7 000

-126 723

-305

-59 768

-2 400

-5 959

-30 121

-98 553

-126723 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulu 31.12.20't6

0

0

0

0

0

0

0 -98 553 : 0

201 6

15 227

17

250

15 494

2015

47 735

e ooe

550

5't 953

13
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Lisa 9 Sihtotstarbeliselt
(eurodes)

2016. a. majandusaasta aruannė

finantseeritud projektide otsesed kulud

Transpordikulud

Üürja rent

Mitmesugused bürookUlud

LähetuskuIud

Koolituskulud

ProJektidega seotud kulud

Konverentsid, seminarid

Muud

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

PalOakulu

Sotsiaaļmaksud

Kokku tööjõukulud

TÖötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsļlisest isļkust Iiļkmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

31.12.2016 31.12.2015

2016

'1 739

6 532

2 350

584

438

13 060

15 648

85

40 436

20't 6

54 162

18 276

72 438

Ę

201 6

22 764

2015

4 562

7 137

3 791

13 944

13 447

19 793

92

71 077

201 5

71 936

24 314

96 250

9

2015

22 674


