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Raeküla Vanakooli Keskus 
MTÜ Selts Raeküla 

2016. a. TEGEVUSARUANNE 
 

 
 
1) Kultuurikeskus に on avatud E-N 9-19 ja R 9-16. Keskuses tegutsevad mitmed kollektiivid: 

folkloorirühm Kaasike, Raeküla Rahva Teater, RVK Käsitööstuudio, Vanakooli Showtantsurühm, 
Laulu- ja pillistuudio, folklooriansambel Viisuke, noormuusikute keskuse SMS, vokaalansambel TOP 

TEN, külakapell Rotiküla vanamehed, Käsitööstuudio-maalimine, Käsitööstuudio-vitspunumine, VIA 
Rannavaresed, Vanakooli Retrobänd, ansambel Tagaküla Ööbikud, Vanakooli breiktantsurühm, 
Kelmikad mannikesed, Metsatuka muusikud,  

 Toimuvad kontserdid/etendused ja muud seltskondlikud sündmused. 2016 aastal toimus üle 40 

erineva sündmuse. に üle 5500 inimese osavõtul 

 Tähistame erinevaid kalendritähtpäevi - EV aastapäev, naistepäev, Pärnu päev, jaanipäev, 
taasiseseisvumine, mardi- ja kadripäev jne. 

 ﾏ┌Sｷﾉ;ゲデW ┗ﾛｷゲデ┌ﾉ;┌ﾉﾏｷﾐW ずLauluaias Viisiratast Veeretadesさ ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ﾏｷﾐWが ﾏｷゲ ﾏ┌┌デ┌H ﾃ@ヴﾃWゲデ 
populaarsemaks. (2017 juba kümnes aasta) 

 Läbi aasta sai näha erinevaid näituseid (Merle Sild, Urmas Vaino, Ly Saat, Mikko Selg, Karl 

Heldal)  

 Hea Kodaniku nädala korraldamine ja hea kodaniku tiitli väljaandmine に Enn ja Urmas Hallik 

 aasta lõpetamine advendi kontserdite sarjaga に Peretuur, koorilaulupäev, rahvatantsupäev, 
naistelaulupäev ja jõulujumalateenistus ja gospelkontsert; 

 Kooli ja lasteaia suurüritused (lasteaia perepäevad, kooli aktused, kontserdid)  

 

Keskuse 2016.a. tegevustes osalenute hinnanguline arv kokku 13249, sh: 

 Keskuses tegutsevad kollektiivid, sh RVK kollektiivid に 318 

 Raeküla kool ja lasteaed (sh lapsevanemad ja õpetajad) に 1100 

 Avatud noortekeskus ja huvikool に 326 

 Kontserdid, festivalid, võistlused に 5572 

 Jaapani nädal Pärnus に 4058  

 Kogukondlik tegevus に 150 

 Rahvusvaheline koostöö (Top Ten, rahvusvaheline muusikapäev) に 1020 

 Koolitused, võrgustike kohtumised ja muud sündmused に 620 

 Õppekäigud ja ametnike seired keskusesse に 85 
 

2) Noortekeskus に noortekeskus on avatud E-N 12-18 ja R 12-16. Meil saab mängida erinevaid 
lauamänge, pinksi, lauajalgpalli jne 

 noored tegutsevad üle terve maja に õpivad pilli, laulavad, tantsivad jne. 

 noortekeskuse noored osalesid 2016 aastal 44 erinevas sündmuse ettevalmistamises ja 

läbiviimises 

 noored on kaasatud erinevatesse organisatoorsetesse tegevustesse に kaasatud noori 4122 

 bändiruumis käivad harjutamas mitmed Raeküla linnaosa noortebändid.  

 Läbi mitmete projektide said soetatud erinevad pillid (rütmipillid) koostöös Pärnu Y-klubiga 

 regulaarselt külastab noortekeskust kuus  üle 300 noore  

 Osalemised noorteprojektides に Raeküla Hariduselu, Jaapani nädal, Erasmus 
noortekohtumised, erinevad messid jne.   

 Tugev koostöö keskuse, kooli, lasteaia ning kohaliku konstaabli ja noorsoopolitseiga 

 



3) Vanakooli ruumide rentimine 

 Erinevate ürituste tarbeks (sünnipäevad, matused, pulmad, erinevad tähistamised - umbes 500 
inimest 

Meie seltsi liikmed on seotud ka iga aastase Võidupüha maratoni ühe teeninduspunkti korraldamisega.  

 

4) Koolituskeskus/Huvikool - RVK koolituskeskuse põhitegevusaladeks on koolituste korraldamine, 

seminaride ja konverentside läbiviimine, spetsiifiliste projektide elluviimine ning huviringide 
koordineerimine, seejuures aidates kaasa Raeküla linnaosa arengule tervikuna.  

 8-10 erinevat huviringi/trenni (pilliõpe, laulmine, jympa, seltskonna-tants, tervisevõimlemine, 

showtants, breik, flamenko, jne) 

 koolituskeskuse/huvikooli õpekavad - Bürootöötaja täiend- ja ümberõppe, Arvutikasutus, Eesti 
keel, Vene keel, Inglise keel algajad, Inglise keel edasijõudnud, Norra  keel, Rootsi keel, Soome 

keel algajad, Soome keel edasijõudnud, Inglise keel läbi mängu, Digifotograafia, Laulu- ja 
pilliõppe, Rahvakultuur, Väikeettevõtluse ja ettevõtlikuse baaskoolitus, Toimekas ja  toimetulev 
kodanik ja Giidide õppekavad.  

 Huvikoolis õpib 93 õppurit ja töötab 15 õpetajat 

 oleme koostööpartneriks Eesti töötukassale, politseile (ÜKT, tööharjutus jne.) に teenuste käigus 

sai meie maja uue ilme に renoveeritud mitmed ruumid, mööbliesemed 
           umbes 100 -150 inimest 
 
5) Laagrilised tegevused: 
Alustasime Raeküla Vanakooli Keskuse kui kogukonnakeskuse uue teenuseliigi arendamisega に 

laagrilised tegevused lastele/noorte ning noorsoo-, haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöö huvigruppidele, 
vajaliku keskkonna loomine keskuse remontimata ruumide baasil. Projekt oli edukas, kuna selle 
tulemusel teostusid juba möödunud suvel ning juba ka sügiselel koolivaheajal mitmed noorte ja 

kultuurilaagrid Eestis tegutsevatele hobigruppidele. Lisaks võimaldab loodud keskkond Raeküla 
Vanakooli Keskuses majutada nüüd ka esinejaid, koolitajaid, rahvusvahelisi külalisi jne. Aruande 

esitamise hetkeks on lisandunud ruumid ja tehnilised lahendused võimaldanud ellu viia järgmisi 
laagrilisi ja koolituste/seminaride/jne seonduvaid tegevusi: 

 Euroopa Vabatahtlik Teenistus (EVS) に 10-kuulisel teenistusel Vanakooli keskuses viibinud Itaalia 

noormees ning mujal Eestis EVS teenistust teostavad noormehed/neiud, kes tegid oma Eestis 

viibimise ajal visiite Pärnusse (nn prantslased, venelased, itaallased, belglased jne) 

 Jaapani Nädal Pärnus rahvusvaheliste ja siseriiklike külaliste majutamine に gosplay team 

Tallinnast, 

 Tartust ja Ida-Virumaalt, muusikud Tallinast (sh jaapanlanna Mizuki Shindo), sumokad Lääne-

Virumaalt 

 Flamenkotantsulaager に algajate ja edasijõudnute tasemega tantsijad kogu Eestist 

 Mõõgavõitluskunsti laagrid lastele/noortele ja täiskasvanutele suvel ja sügisel 

 NﾗﾗヴデWﾆﾗｴデ┌ﾏｷﾐW ずK;ﾆゲ ﾆWWﾉデが ┑ﾆゲ ﾏWWﾉさ に noored Ida-Virumaalt ja Pärnumaalt 

 Rahvusvahelise muusikanädala tähistamine Pärnumaal に rahvusvahelised külalised Norrast 

 Koka- ja pagaritöö praktikandid Tallinna Teeninduskoolist 

 

RVK 2016. aasta olulisemate sündmustena väärivad ära märkimist:  

 Eesti vabariigi sünnipäeva tähistamine  

 Naistepäeva tähistamine  

 Vokaalansamblite päeva korraldamine  

 Raeküla hariduselu 103 tähistamine  

 Eelkooliealiste laste laulukonkurssi korraldamine  

 Pärnu päeva tähistamine  

 Jaapani nädala korraldamine ja läbiviimine ning koostööpartneritega läbirääkimised 



 Vanakooli jaanipäeva tähistamine  

 Kohtumisõhtute korraldamine  

 Vokaalansambli Top Ten kontsertreisi Lätti ja Leetu korraldamine  

 I Uhla-Rotiküla elamusjooksu korraldamine  

 Rahvusvahelise muusikapäeva 2016 korraldamine 

 Raeküla Hea Kodaniku nädala korraldamine  

 Advendikontserdite sarja (Peretuur, tantsupäev, koorilaulupäev, naistelaulupäev ja 

jõululaupäeva jumalateenistus/kontsert) korraldamine  

 Vanakooli nääripeo korraldamine  

 
Raeküla Vanakooli Keskuses pakutavad teenused: 

 avalike sündmuste korraldamine keskuses ja Raeküla linnaosas  

 rahvusvahelised koostööprojektid,  

 erinevate riikide teemanädalate korraldamine;  

 harrastusgruppidele rahvusvaheliste kontsertreiside korraldamine  

 rahvusvahelistele külalistele esinemiste korraldamine Pärnu linnas ja maakonnas, 

 kultuuriline huvitegevus lastele, noortele, eakatele, peredele 

 konkurssidel ja festivalidel osalemise korraldamine jne 

 näitusepinnad aulas, fuajees, II korruse fuajees jne, 

 noortekeskus に õpiabi, arendavad ringid, laua- ja spordimängud,  

 kohalikud/vabariiklikud/rahvusvahelised koostööprojektid,  

 Euroopa Vabatahtlik Teenistus (edaspidi EVS) mitteõppivatele ja にtöötavatele noortele,  

 ÜKT-tundide korraldamine alaelalistele,  

 sotsiaaltöökeskus - eakatele päevakeskus (laua- ja spordimängud, ajalehtede ja ajakirjade 

lugemine, eakaaslastega ühise aja veetmine ja eakohane huvitegevus), 

 täisealistele õigusrikkujatele ÜKT-tundide korraldamine keskuses ja linnaosas,  

 terviseedenduslik tegevus (tervisevõimlemine, sotsiaal- ja tervisenõustamine),  

 kogukondlik ja seltsiline tegevus linnaosa elanikele に kohtumisõhtute korraldamine, 
kohalike/riiklike/rahvusvaheliste koostööprojektide ja väljasõitude korraldamine, linnaosa 

elanike/organisatsioonide esindamine läbirääkimistel ja probleemide lahendamisel kohaliku 
omavalitsuse jt koostööpartneritega (nn politsei, maanteeamet jne),  

 Raeküla koostöökolmiku (selts, kool, lasteaed) koostöö koordineerimine (sh tiitli Raeküla Hea 

Kodanik välja andmine), 

 käsitöö- ja taaskasutuskeskus に individuaal- ja grupijuhendamised, keskuse iseseisev 
kasutamine, 

 vabatahtliku töö keskus に erinevas vanuses vabatahtlike kaasamine keskuse tegevustesse ja 

linnaosa ettevõtmistes (keskus sai 2017 aastal Vabatahtliku sõbra märgise) 

 EVS akrediteering saatja, vastuvõtja ja koordinaatorina,  

 heategevuslik tegevus に kristlikud tseremooniad, kristlike kalendritähtpäevade tähistamine,  

 heategevuslike korjanduste ja loteriide korraldamine,  

 abivajajate toetamine (eluase, toiduabi, õppevahendid jne), kristlik hingehoiuteenus,  

 laste mängunurk に mängud, mänguasjad, raamatud jt arendavad tegevused, 

 info- ja teavituskeskus に infostendid keskuses ja keskuse territooriumil,  

 P@ヴﾐ┌ R;Wﾆ┑ﾉ; ﾉｷﾐﾐ;ﾗゲ; ;ﾃ;ﾉWｴW ずR;Wﾆ┑ﾉ; Sﾛﾐ┌ﾏｷSさ WデデW┗;ﾉﾏｷゲデ;ﾏｷﾐW ﾃ; ┗@ﾉﾃaandmine (sh 

väljaanne Facebookis), www.raekylavanakool.ee ja erinevate Facebook-kogukondade 
vahendusel,  

 ;ﾃ;ﾉWｴW ずR;Wﾆ┑ﾉ; Sﾛﾐ┌ﾏｷSさ デﾗｷﾏWデ┌ゲW デﾜﾜ ﾆﾗﾗヴSｷﾐWWヴｷﾏｷﾐWが 
 laagriline kompleksteenus に majutamine, toitlustamine, harjutusruumid, vabaajategevused 

keskuses ning Pärnu linnas ja selle lähiümbruses, 



 kultuuriline teenindamine に õhtujuhtimine, kontsertprogrammi ettevalmistamine ja läbiviimine 

jne, 

 nõustamisteenus に projektide kirjutamine/koostamine/juhtimine ning ettevõtlus ja 

ettevõtlikkus (Piia Karro-Selg), rahvusvahelise koostöö korraldamine (Marina Mesipuu), 
teavitus- ja turundustegevus (Mikko Selg),  

 raamatute, ajakirjade, ajalehtede jt trükiste laenutamine/lugemine, 

 koolituste, kursuste, seminaride ja konverentside korraldamine,  

 jõusaal に individuaal- ja grupitreeningud, perekondlikud treeningud (lapsed, vanemad, 

vanavanemad jne), 

 ruumide rent (aula, peegelsaal, õppeklass, muusikaklass, stuudio, köök-söögituba), 

 laenutusteenus - tehnika/pingid/toolid/lavadetailid/nõud/lauapesu jne, 

 baariteenus ja catering avalikel sündmustel ja tellimisel, 

 WIFI leviala, interneti ja kliendiarvuti kasutamise võimalus, 

 kontorikombaini teenus (paljundamine, skanneerimine, printimine), 

 raamatupidamisteenus kodanikeühendustele ja ettevõtjatele, 

 parkla autodele ja jalgratastele. 

 

Ühing osaleb aktiivselt erinevates kohalikes, siseriiklikes ja rahvusvahelistes võrgustikes: 

ヲヰヰヰ ｴW;デWｪW┗┌ゲﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷ Yげゲ MWﾐ IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉが 
2002 rahvusvaheline haridustöötajate võrgustik Interskola, 
2004 Pärnu linna kultuuriastuste võrgustik, 

2006 Pärnu maakonna kultuuriasutuste võrgustik, 

2006 Pärnu linna kodanikeühenduste ümarlaud, 

2008 Raeküla koostöökolmik に lasteaed, kool, keskus, 
2007 Eesti Vabaharidusliit, 

2007 Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu, 

2008 Pärnu linna ja maakonna noorsootööasutuste に avatud noortekeskused ja huvikoolid - võrgustik, 
2011 Pärnumaa vabatahtlike võrgustik, 

2012 Linnaliste asumiseltside võrgustik, 

2014 rahvusvaheline NEET-võrgustik ehk mittetöötavate ja にõppivate noortega tegelev organisatsioon, 

2015 Pärnu linna sotsiaalsete ettevõtete võrgustik 

2015 Euroopa Vabatahtliku Teenistuse võrgustik. 

Pärnumaa Täiskasvanute koolitajate võrgustik,  

Eesti Vabahariduslike Koolituskeskuste võrgustik 

Pärnu linna sotsiaaltööasutuste võrgustik 

 

Suuremad väljakutsed tulevikus:  

 keskuse jätkuv väljaarendamine, et noortel, täiskasvanutel ja eakatel  oleks rohkem ruumi ning 
rohkem tegevusi mida saame neile pakkuda.  

 Koostöö Raeküla spordiklubiga staadioni intensiivsemaks kasutamiseks harrastussportlaste 

poolt.  

 Kahe staadioni jooksu korraldamine koostöös erinevate koostööpartneritega (Pärnu Soprdiliit ja 

Pärnumaa Spordiliit, Uhlapere selts, Tahkuranna vald jne.). 

 Läti nädal Pärnus 11 に 17 november 2017 

 EV 100 ja Raeküla hariduselu 105 tähistamine erinevate üritustega.  

 Erinevate kontsertreiside korraldamine rahvusvahelisel tasandil,  

 Kontserdid reede õhtuti kell 18 

 Kogukondliku ÜKT väljaarendamine 

 Aastaringi laagriliste tegevuste korraldamine 



 Raeküla Vanakooli Keskusel on EVT akredeteering - Euroopa vabatahtlik teenistusega (EVT). 

Võimalik on vabatahtlikke nii saata, kui vastu võtta ning üldjuhul on selge see, et see on 
võimalus toetada noorte arengut ning tuua uuendusi ja värskust oma organisatsiooni.  

 
 

Tulubaas ja selle jagunemine allikate lõikes 

TULUD 2016 ja 2015 

        
             2016 2015 

       1. Liikmemaksud 203 980 
       2. Annetused 250 10 
       

3. 
Sihtfinantseerimine - 
vt tabel ülal 45366 136809 

       

4. 
Tulud teenuste 
müügist 710   

       5. Renditulu 11980 8256 
       6. Muud ettevõtlustulud 673 3426 

       7. Sotsiaalteenus   10271,23 
       

8. 
Täiendõpe ja 
koolitustegevus 8972 5426 

       

  
68154 165178,23 

       

           
Sihtfinantseerimised - 2016 
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1. avatud kultuurikeskus 20736               20736 

2. avatud noortekeskus 3780           378,4 45 4203,4 

3. kultuurigrupid 5754               5754 

4. sanitaarremont 6000               6000 

5. laagriteenus     5000           5000 

6. Projektid                 0 

6.1 Lauluaias 300               300 

6.2 Jaapani nädal 800 1600   830         3230 

6.3 Uhla - Rotiküla 500       500 500     1500 

6.4 Peretuur 100               100 

6.5 Jaanipäev 400               400 

6.6 
Rahvusvaheline 
muusikapäev           200     200 

7. EVS             

-

2056,94   -2056,94 

    38370 1600 5000 830 500 700 
-

1678,54 45 45366,46 

 

Ülevaade personalist ja abilistest 
 

    1. Piia Karro-Selg Juhataja - sotsiaaltöötaja 



2. Marina Mesipuu arendustöötaja - noorsootöötaja kt 

3. Liina Sommer 
assistent-puhastusteenindaja (1/5 

koormus) 

4. Helen Uueni raamatupidaja (1/5 koormust) 

5. Mikko Selg majandustöötaja (1/5 koormus) 

6. Mery-Ly Karro 
vabatahtlik (laagriliste tegevuste 

korraldaja) 

7. Koit Heinmets FIE kogukondliku ÜKT-koordineerija 

8.  Elle Salumäe lauluõpetaja 

9. Ene Saar FIE laulu- ja pilliõpetaja 

10. Boris Leppsoo FIE laulu- ja pilliõpetaja 

11.  Marina Kukk arvutiõpetaja, püsivabatahtlik 

12. Inga Mänd eesti keele õpetaja 

13. Annika Poldre eesti keele õpetaja 

14. Marten Penu tantsuõpetaja 

15. Hellevi Maasepp tantsuõpetaja 

16. Aime Jõgiste püsivabatahtlik 

17. Ellen Lume püsivabatahtlik 

18. Elfriede Nikolai püsivabatahtlik 

19. Eili Laanela püsivabatahtlik 

20. Milve Jaakson püsivabatahtlik 

21. Jaanus Aasamets püsivabatahtlik 

22. Diana Heli Tallinna Ülikooli praktikant 

23. Diana Liivola püsivabatahtlik 

24. Diana Tammine TÜ P@ヴﾐ┌ ﾆﾗﾉﾉWS┥ｷ ヮヴ;ﾆデｷﾆ;ﾐデ 

25. Taavet Ollino TÜ P@ヴﾐ┌ ﾆﾗﾉﾉWS┥ｷ ヮヴ;ﾆデｷﾆ;ﾐデ 

26. Michelle Colonna EVS vabatahtlik 

 
Koostatud: 26.06.2017, Pärnus 
Koostajad:  

 Marina Mesipuu, arendusspetsialist, tel +37255671766, esf@raekylavanakool.ee  

 Piia Karro-Selg, juhataja/juhatuse liige, tel +37258453331, piia@raekylavanakool.ee  

mailto:esf@raekylavanakool.ee
mailto:piia@raekylavanakool.ee
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Varad   

Käibevarad   

Raha 3 279 14 595

Nõuded ja ettemaksed 705 10 375

Kokku käibevarad 3 984 24 970

Kokku varad 3 984 24 970

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 11 120 8 770

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 8 602

Kokku lühiajalised kohustised 11 120 17 372

Kokku kohustised 11 120 17 372

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 7 598 67 042

Aruandeaasta tulem -14 734 -59 444

Kokku netovara -7 136 7 598

Kokku kohustised ja netovara 3 984 24 970
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 203 1 080

Annetused ja toetused 45 377 137 059

Tulu ettevõtlusest 24 206 27 379

Kokku tulud 69 786 165 518

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 -130 134

Jagatud annetused ja toetused -810 0

Mitmesugused tegevuskulud -52 233 -57 218

Tööjõukulud -31 412 -37 802

Muud kulud -66 -2

Kokku kulud -84 521 -225 156

Põhitegevuse tulem -14 735 -59 638

Muud finantstulud ja -kulud 1 194

Aruandeaasta tulem -14 734 -59 444
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -14 735 -59 638

Korrigeerimised   

Muud korrigeerimised 0 -233

Kokku korrigeerimised 0 -233

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 9 670 115 643

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 2 350 -44 638

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-8 602 5 393

Kokku rahavood põhitegevusest -11 317 16 527

Rahavood investeerimistegevusest   

Antud laenud 0 -6 500

Antud laenude tagasimaksed 0 6 500

Laekunud intressid 1 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest 1 0

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenude tagasimaksed 0 -2 420

Muud laekumised finantseerimistegevusest 0 194

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 -2 226

Kokku rahavood -11 316 14 301

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 14 595 294

Raha ja raha ekvivalentide muutus -11 316 14 301

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 279 14 595
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Selts Raeküla 2016. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Reservid Akumuleeritud tulem

31.12.2014 233 67 042 67 275

Aruandeaasta tulem -59 444 -59 444

Muutused reservides -233 -233

31.12.2015 0 7 598 7 598

Korrigeeritud saldo

31.12.2015
7 598 7 598

Aruandeaasta tulem -14 734 -14 734

31.12.2016 -7 136 -7 136
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Selts Raeküla 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Selts Raeküla MTÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea

raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna

poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Finantskohustised

Finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. 

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme

meetodist.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 23 723 29 155

Sotsiaalmaksud 7 688 9 826

Puhkusereserv 768 1 179

Kokku tööjõukulud 32 179 40 160

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 5

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 84 60

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 7 564 9 414

Isikliku sõiduauto kasutus 576 1 691


