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ETHLi liikmeskond on kasvanud võrreldes eelmise aastaga, liikmeid kokku 47. 

Aasta jooksul on läbiviidud erinevaid tegevusi liidu eesmärkide täitmiseks:  

 

1. Tantsuhuvihariduse valdkonna esindamine 
ETHL on esindanud ning olnud aktiivne osaleja erinevatel huvihariduse ja -tegevuse 
sh noortevaldkonna riiklikel ja kohaliku tasandi aruteludel ning vahendanud infot. 
Korraldas tantsuhuvihariduse ja –tegevuse valdkondliku arvamuse esindamiseks 
eeltööd (materjalide, andmete, ühise arvamuse kujundamise jm. osas).  
Vastavalt teemadele eelnev läbirääkimine tantsuvaldkonna siseselt erinevate 
osapooltega. Tegevustes on võtmepartneriteks HTM, Eesti Tantsukunsti ja 
Tantsuhariduse Liit (ETTL), Eesti Noorte Tantsu Ühing (ENTÜ), Eesti Haridus- ja 
Noorteamet (ENTK), Eesti Tantsuagentuur (ETA), kohalikud omavalitsused 
(KOVid), mitmed huvihariduse ning noorsootöö esindusorganisatsioonid jpt. 

• Läbi on viidud mitmeid küsitlusi ja infopäevi, et koguda andmeid ja 
teadvustada eriolukorra ja COVIDi raames (tantsu)huvikoolide ja seal 
õppivate noorte olukorda. Toimus sidus koostöö HTM-ga erakoolide toetuse 
väljatöötamiseks ja info edastamiseks, kuidas COVIDi levikut piirata, mis 
meetmeid rakendada huvikoolides.  

• toimus järjepidev koostöö tantsuvaldkonna organisatsioonidega, 
huvialavaldkondade esindusorganisatsioonide, noortevaldkonna 
organisatsioonide või institutsioonidega, KOVidega, ministeeriumitega jt. 

• peamised dokumendid, mille osas tehti koostööd: noortevaldkonna arengukava 
2021-2035, haridusvaldkonna arengukava 2021-2035, kultuur 2030. 

• Peamised koostöö kohtumised, ümarlauad: projektikonkurs "Varaait" 2020 
arutelu ning komisjonitöös osalemine; noortevaldkonna tunnustuskomisjoni 
töös osalemine; osalused HTMi infotundides; huvihariduse ümarlaud HTM-is; 
HUVE ehk Huvihariduse Esinduskogu koosolekud; HUVE mõttetalgute 
korraldamine (12.-13.06 Viljandimaal); Talendikeskuse seminarid;  
noortevaldkonna katusorganisatsioonide kohtumise korraldamine ja ühise 
koostöö seminari korraldamine KOV-dega;  noorsootöö korraldajate 
võrgustikuseminar (19.-20.02); Kultuuri Koja kohtumised; Tartu kõrge lennu 
stipendiumi komisjonitöös osalemine jpm. 

2. Infovahetuse korraldamine tantsu huvialavaldkonnas  

ETHL kogus ja jagas süsteemselt noorte- ja tantsu valdkonna infot läbi hallatavate 
infokanalite ning koostööpartnerite. Alates kevadest 2020 oli liidul oluline 
teadvustada nii oma liikmetele kui ka kogu huvihariduse valdkonnale ja sellega 
seotud osapooltele erinevad COVID-19 viirusest tulenevat infot ning suurendada 
sihtgrupi valmidust teha koostööd viiruse leviku piiramiseks. 

• Info oli sihtgrupile läbi kaasaegsete infokanalite kergesti kättesaadav ja 
jagatav. Valdkondlik uudiskiri on välja antud, koduleht, sotsiaalmeediakanalid 
ja sündmuste kalender on uuendatud ning valdkondlikud artiklid ja muud 
materjalid on avaldatud.  



3. Võrgustikutöö korraldamine kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.  
ETHL tegeles tantsuhuvihariduse valdkonna ja liikmete aktiivse kaasamise ning 
strateegilise juhtimisega sh toetas noorte-, haridus- ja kultuurivaldkonna riiklike 
strateegiate elluviimist. Edendati noorte, juhendajate ning tantsuvaldkonna 
korraldajate vahelisi kontakte. Toimus igakülgse tantsualaste materjalide ning info 
vahendamine kogu sihtgrupile.  

• Koostöös DD StratLabiga ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusele valmis 
ETHLi arengustrateegia, mis kaasas liidu liikmeid ja valdkonna olulisi 
partnereid erinevates ümarlaudades ning veebi põhistes ühisloome 
platvormides.   

• Tehti koostööd erinevate tantsukoolide, -stuudiotega distantsõppe meetodite, 
materjalide ja kogemuste jagamiseks 

• ETHLi liikmete mõttetalgud, tantsuhuvihariduse põhimõtete ja eetika 
alusdokumendi täiendamine (10.-11.01);  

• Infopäevad erinevatele tantsustuudiotele, -koolidele ning intervjuud uutele 
liikmetele, ETHLi tegevuste teadvustamine tantsu suurüritustel ja teistes 
katusorganisatsioonides. Suurenenud on tantsu valdkonna huvihariduse ja –
tegevuse valdkonnasisene teadlikkus põhimõtetest, väärtustest ja eetikast sh 
valdkondlik koostöö ja aktiivsus.  

• Tantsuspetsialisti kutsesüsteemi teadvustamine, info jagamine ja koostöö 
partneritega (sh tantsuspetsialisti kutse väljaandjate Eesti Tantsukunsti ja 
Tantsuhariduse Liidu ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga). 
Laulu- ja Tantsupeo protsessis osalevate tantsuspetsialistide riikliku 
toetussüsteemi puuduste teadvustamine ning ettepanekute tegemine riigi 
tasandil 

• Toimusid valdkondlikud arutelud: tantsuorganisatsioone koondava 
tantsunõukogu koostöökohtumised; ETHL suvised mõttetalgud (10.-11.08 
Viljandis), ENTÜ seminar (12.-14.aprill Paides); ETHLi liikmete arutelud 
interneti vahendusel (alates märtsist); ETHL suvised mõttetalgud (4.-6.august 
Rõuges) jpt. 

• Euroopa Noorte strateegilise koostöö projekti (KA2) ettevalmistamine 
Hollandi partneritega 

• Jätkus järjepidev koostöö Soome tantsukoolide ühinguga STOPP ry ning 
ülemaailmse laste ja noorte tantsuhariduse organisatsiooniga daCi.  

4. Koolituste ja mentorprogrammide elluviimine  

Viidi läbi süsteemne tantsuõpetajate kursus, mis sisaldas nelja erinevat õppemoodulit 
sisaldades mitmeid tantsuõpetajaarenguks olulisi teemasid. Eesmärgiks oli toetada 
õpetaja isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja pädevusi 
tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks ning taseme tõstmiseks. 
Jätkus eelmisel aastal alustatud tantsuõpetajate mentorprogramm, et kogemusega 
õpetajad saaksid edasi anda valdkonna põhimõtteid, väärtusi ja eetikat algajatele 
õpetajatele, kes omakorda oma õpetuste kaudu kannaksid õpilastesse edasi samu 
väärtusi. Eesmärgiks oli edendada juhendajate omavahelist koostööd, üksteise 



aktsepteerimist, väärtustamist ning toetamist. Suurenes tantsuõpetajate oskus ja 
valmidus anda tagasisidet ning reflekteerida enda ja teiste tegemisi motiveerivalt ning 
üksteist toetavalt.  

• Toimusid koolituspäevad, kokku 120 ak tundi, kus osales 30 tantsuõpetajat 
Eestimaa eri paigust (ajad: 31. juuli-2. august I moodul; 21.-23. august II 
moodul; 18.-20. september III moodul; 9.-11. oktoober IV moodul).  

• Menteena osales 13 mentorit ja 17 menteed. Toimuma sai mentorite 
veebiseminar (7.05) ning kogu programmi kokku võttev lõpuseminari (10.08). 
Mentorpaarid viisid kokku läbi omavahelisi kokkusaamisi ca 50 kontakttunni 
ulatuses. 

5. Tantsu huvialavaldkonna sündmuste elluviimine.  

• Rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine, mille eesmärgiks oli kutsuda üles 
inimesi liikuma ning sellest rõõmu tundma, et teadvustada vaimset, füüsilist ja 
sotsiaalset tervist. Tegime seda sel korral viiruse leviku tõttu läbi 
sotsiaalmeedia, jagades kodus tantsimiseks tantsuõppe videosid. 

• Tantsuhuviharidust tutvustava esindus- ning tunnustusürituse 

korraldamine. Korraldati tantsuhuvihariduse gala „Vahepeatus“ 14. 
novembril Eesti Rahva Muuseumis. Loomeprotsessi oli kaasatud 24 
tantsukooli ja -stuudiot, lavastaja Rauno Zubko, videokunstnik Rūta Ronja 
Pakalne, kunstnik Fey Piir, helikunstnik Israel Banuelos, valguskunstnik 
Karolin Tamm, disainer Kristel Laur, multimeedia tehnik Mikk-Mait Kivi. Üle 
anti tantsuõpetajate Gerd Neggo nimeline tunnustuspreemia, tehti 
videoülevaade tantsuhariduse ajaloost ning kümne aasta jooksul Gerd Neggo 
stipendiumi laureaatidest. Sündmust korraldati koostöös ENTÜ ja ETTLiga. 

• Tantsuhuvihariduse - ja üldhariduse lõimimisprogrammi elluviimine 
Formaalse ja mitteformaalse õppe võimaluste tutvustamine tantsuõpetajatele 
ning üldhariduskoolidele koostööpäevade ning vastavate materjalide keskne 
koondamine. Eesmärgiks soodustada huviharidus- ja üldhariduskoolide 
omavahelist koostööd sh edendada tantsukoolides üldpädevuste arendamist 
ning üldhariduskoolides tantsuhariduslike meetodite rakendamist. Toimus 
kolm seminari, üks on veel ees (23.10 Tallinnas; 30.10 Võrus; 6.11 Rakveres, 
27.11 Pärnus). Töötubades praktiseeriti läbiproovitud meetodeid erinevate 
üldhariduskoolis töötavate tantsuõpetajate eestvedamisel koos üldhariduskooli 
õpetajatega. Õppemeetodite andmebaas koondas programmi käigus kogutud 
materjali, mida pidevalt jooksvalt täiendatakse ning on kõigile huvilistele 
kättesaadav. Koondatakse teemad, mida saab ja mida on hea just tantsu ja 
liikumise abil õppida ja õpetada ning tuua välja näited erinevatest meetoditest 
kuidas seda teha.  

6. Tantsu huvialavaldkonna noorteprogrammi elluviimine. Noorteprogrammi 
elluviimise eesmärgiks on noorte omaalgatuse edendamine ning noorte arvamuse esile 
toomine tantsu huviala valdkonnas. Noorteprogrammi tegevustena soodustati: 
tantsuhuviga noorte omavahelist suhtlust ja võrgustamist; toetati noorte aktiivset 
vabatahtlikku osalemist tantsu-, noorte- ning muudes projektides, mis toetavad 



heategevuslikke eesmärke ja hea kodaniku põhimõtete järgimist tugeva 
kodanikuühiskonna loomisel; koguti ja jagati noortele suunatud infot ning 
tantsuerialast teavet; propageeriti tervislikke eluviise; pakuti noortele 
enesearendamise võimalusi koolituste, kohtumiste ja mitmete omaalgatuslike 
projektide ja vabatahtlikuks olemise näol; suurendati teadlikkust noorte tantsust, 
tantsukunstist ja sellega seotud valdkondlikest teemadest. 

• Noorte võrgustiku kaasamine. Korraldati regulaarseid noortekohtumisi ja 
aktiivsemate noorte osalust esindusorganisatsioonides (sh ENL). Läbi 
erinevate tantsu ja noorte sündmuste suurendati noorte teadmisi ja oskusi 
korraldustööst, projektijuhtimisest ning pakuti edu- ja töökogemust. 
Tantsuvaldkonnas tegutsevatele noortele luuakse võimalusi avastada oma 
andeid ja huvisid, olla osaks ühistegevustest, algatada ettevõtmisi ning olla 
seeläbi kogu- ja ühiskonna arengu aktiivseks osapooleks, suurendada liikmete 
ja noorte kuuluvustunnet ja taju kaasatusest ning ennetada tõrjutuse riske. 
Toetatakse püsivat koostööd Eestis, tantsutrupi noorte ja juhendajate ning 
teiste tantsuvaldkonna esindajate, organisatsioonidega.  

• Noorteinfo korraldamine - korraldati infovahetust ja sihipärast suunatust 
erinevale sihtgrupile ja avalikkusele. Noortele korraldati ka küsitlusi, et noorte 
arvamust esile tuua, noori erinevatel teemadel kaasa mõtlema suunata ja 
aktiviseerida, nende arvamust teada saada ja sellega arvestada. 

• Toimusid noortekohtumised  ja tantsusündmuste korraldamise koosolekud 
(31.01-1.02, 11.05, 15.06, 4.10, 31.10) 

• Tantsuanalüüsi töötuba (16.02)  

• Noortežürii ja noorte kohtumispesa korraldamine festivalil Koolitants (7.03-
8.03Haapsalus ja Põlvas, 17.10-18.10 Paides) 

• Tantsunoorte poolt tehtud Podcasted tantsuõpetajatega (külalisteks 
tantsuõpetajad Mairi Grossfeldt, Helena Pihel, Ingrid Jasmin ja tantsunoor  
Markus Monak)  

• Noorte Tantsu Suvekool Pärnus (3.08 - 5.08), töötubasid juhendasid 
koreograafid Karoline Suhhov, Raho Aadla, Birgit Landberg, Alisa 
Tsiteronova, Mark Monak, Markus Monak ning vigastustest ja taastumistest 
käis rääkimas füsioterapeut)  

• Tantsufilmi töötuba 31.10-1.11, läbiviijad koreograafid Maarja Eliisabet 
Roosalu ning Karmen Teesi Pregel 

• toetati noorte võrgustamist ning noorte esindatust ja kaasatust 
otsustusprotsessidesse noortevaldkonnas, oma kogukonnas ja riigitasandil. 
Toodi esile noorte tantsu mõju ning toetati sellekohase teadlikkuse tõusu 
erinevate osapoolte vahel. 

Tööd korraldas kaheliikmeline juhatus, Meeli Pärna ja Jane Miller-Pärnamägi ning info- ja 
info- ja projektijuht Sille Ardel. Projekti lõimumisprogramm läbiviijateks olid Anne Tamm-
Kivimets ja Eve Noormets. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Varad   

Käibevarad   

Raha 43 117 17 921

Nõuded ja ettemaksed 225 2 472

Kokku käibevarad 43 342 20 393

Kokku varad 43 342 20 393

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 4 329 4 330

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 450

Kokku lühiajalised kohustised 4 329 4 780

Kokku kohustised 4 329 4 780

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 15 613 4 980

Aruandeaasta tulem 23 400 10 633

Kokku netovara 39 013 15 613

Kokku kohustised ja netovara 43 342 20 393
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 1 175 0

Annetused ja toetused 163 532 128 800

Tulu ettevõtlusest 11 946 2 250

Kokku tulud 176 653 131 050

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -13 532 -3 800

Jagatud annetused ja toetused -50 600 -35 625

Mitmesugused tegevuskulud -50 648 -50 402

Tööjõukulud -38 478 -30 594

Muud kulud -1 -1

Kokku kulud -153 259 -120 422

Põhitegevuse tulem 23 394 10 628

Intressitulud 6 5

Aruandeaasta tulem 23 400 10 633
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 23 394 10 628

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 2 247 -1 109

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -451 3 476

Laekunud intressid 6 4

Kokku rahavood põhitegevusest 25 196 12 999

Rahavood finantseerimistegevusest   

Muud laekumised finantseerimistegevusest 13 532 4 250

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest -13 532 -3 800

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 450

Kokku rahavood 25 196 13 449

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 17 921 4 472

Raha ja raha ekvivalentide muutus 25 196 13 449

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 43 117 17 921
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 4 980 4 980

Aruandeaasta tulem 10 633 10 633

31.12.2019 15 613 15 613

Aruandeaasta tulem 23 400 23 400

31.12.2020 39 013 39 013



11

Mittetulundusühing Eesti Tantsuhuvihariduse Liit 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ EESTI TANTSUHUVIHARIDUSE LIIT 2020 aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus.

MTÜ EESTI TANTSUHUVIHARIDUSE LIIT aruandlusperiood on 01. jaanuarist 31. detsembrini

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, euro täpsusega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kasutatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontol raha jääki.

Sihtasutuse rahavood on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekuvad arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud,

arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumise on ebatõenäoline, kantakse

aruandeperioodi kuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks

nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varusid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad jms) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka

kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Annetused ja toetused

Tegevuse sihtfinantseerimine

1. Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui:

(a) sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks; ja

(b) sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. (SME IFRS 24.4).

2. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud,kajastatakse bilansis kohustusena. (SME IFRS 24.4

(c)). Vastavat kohustust kajastatakse bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate

tingimuste täitmine.

Varade sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses ja kajastatakse vastavalt juhendile RTJ5;

vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis kui:

a)sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel

b) sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud

Tulud

ETTEVÕTLUSTULUD

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

* olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale;

* müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning

puudub kontroll toote või kauba üle.

* tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;

* tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Seotud osapooled
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Seotud isik on MTÜ EESTI TANTSUHUVIHARIDUSE LIIT juhtimis– või kontrollorgani liige, juhtimis- või kontrollorgani liikme abikaasa

või otsejoones sugulane.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Arvelduskonto LHV Pangas 43 117 17 921

Kokku raha 43 117 17 921

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 225 225

Ostjatelt laekumata

arved
225 225

Kokku nõuded ja

ettemaksed
225 225

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 45 45

Ostjatelt laekumata

arved
45 45

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 546 1 546

Ettemaksed 881 881

Tulevaste perioodide

kulud
881 881

Kokku nõuded ja

ettemaksed
2 472 2 472

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 363 450

Sotsiaalmaks 793 948

Kohustuslik kogumispension 58 67

Töötuskindlustusmaksed 70 81

Ettemaksukonto jääk  1 546  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 284 1 546 1 546
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad töövõtjatele 2 054 2 054

Maksuvõlad 1 284 1 284

Muud võlad 991 991

Muud viitvõlad 991 991

Kokku võlad ja ettemaksed 4 329 4 329

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad töövõtjatele 1 900 1 900

Maksuvõlad 1 546 1 546

Muud võlad 884 884

Muud viitvõlad 884 884

Kokku võlad ja ettemaksed 4 330 4 330

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2018 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

ETHLi esinduse

osalemine tantsuhariduse

konverentsil Norras

04.2020

450 450

Tantsupraktikate

koostööseminari

korraldamine

2 000 2 000

Rahvusvahelise

koolitusseminari

korraldamine

tantsuõpetajatele

1 800 1 800

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

4 250 3 800 450

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

4 250 3 800 450
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 31.12.2019 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

ETHLi esinduse

osalemine tantsuhariduse

konverentsil Norras

04.2020

450 450

Video Tantsuhariduse

ajajoon
1 300 1 300

GALA 2020 8 880 8 880

Kodanikuühiskonna

Sihtkapital SA
3 352 3 352

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

450 13 532 450 13 532

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

450 13 532 450 13 532

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 13 532 3 800

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 150 000 125 000

Kokku annetused ja toetused 163 532 128 800

sh eraldis riigieelarvest 0 128 800

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2020 2019

Rahaline annetus 163 532 128 800

Kokku annetused ja toetused 163 532 128 800

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2020 2019

Täiendõpe ja koolitustegevus 11 771 1 800

Tulu kaupade  müügist 0 450

Tulud teenuste müügist 175 0

Kokku tulu ettevõtlusest 11 946 2 250
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Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019

Tooraine ja materjal 110 0

Transpordikulud 2 250 0

Üür ja rent 3 007 33

Lähetuskulud 304 2 000

Tantsuõpetajate kulud 0 1 767

Arengukava dokumendi koostamise protsess ja liikmete

kaasamise ettevalmistus
2 750 0

Kodulehekülje arendus 300 0

Osalejat toitlutstus 2 011 0

Videoklippide filmimine ja režii 2 800 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
13 532 3 800

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Eesti Tantsuagentuur SA 35 000 35 000

Stipendium 0 625

MTÜ Eesti Noorte Tantsu Ühing 15 600 0

Kokku jagatud annetused ja toetused 50 600 35 625

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Üür ja rent 4 800 2 400

Mitmesugused bürookulud 1 263 938

Lähetuskulud 60 1 144

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 171 0

Reklaamikulud 1 858 392

IT teenused,tarvikud 2 530 2 368

Väheväärtuslik põhivara 756 0

Tellitud teenustööd 3 385 790

Tellitud transport 1 625 270

Ürituste läbiviimise kulud 34 200 36 345

Muud 0 5 755

Kokku mitmesugused tegevuskulud 50 648 50 402
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Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 30 210 23 975

Sotsiaalmaksud 8 268 6 619

Kokku tööjõukulud 38 478 30 594

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 2

Lisa 13 Intressitulud
(eurodes)

 2020 2019

Intressitulu hoiustelt 6 5

Kokku intressitulud 6 5

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Juriidilisest isikust liikmete arv 47 34

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 19 163 15 171


