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Eesti Tööandjate Keskliit 

 

Tegevusaruanne  

 
Eesti Tööandjate Keskliit on Eesti Vabariigis tegutsevate tööandjate ja nende liitude 
vabatahtliku koondumise teel moodustatud mittetulundusühing, Euroopa Sotsiaalmudeli 
põhimõtete alusel tööandjaid ja ettevõtlust esindav sotsiaalpartnerlusorganisatsioon Eestis. 
 
Eesti Tööandjate Keskliit on 1917. aastal asutatud Eesti Vabrikantide Ühisuse tegevuse jätkaja 
ja põhieesmärkide kandja Eestis. 
 
Eesti Tööandjate Keskliidu peamiseks eesmärgiks on Eesti majanduskasv ja inimeste 
elatustaseme tõus. 
 
Tööandjate Keskliit:  

- mõjutab seadusandjaid ja valitsejaid tegema otsuseid, mis aitavad kaasa 
majanduskasvule ja paremale ettevõtluskeskkonnale;  

- annab ettevõtjatele ja nende liitudele teadmisi, mis aitab neil kasvada ja paremaid 
tulemusi saavutada; 

- selgitab avalikkusele majandust ning tööandjate ja ettevõtjate rolli selles. 
 

Majandusnäitajad  

 
Eesti Tööandjate Keskliidu tegevuskulud kaetakse liikmemaksudest ja muud kulud 
ettevõtlusest laekunud tuludest ja projektirahastusest. 2018-2019. majandusaastal moodustas 
keskliidu liikmemaksutulu 528 tuhat eurot ja tulu ettevõtlusest 270 tuhat eurot. Keskliidu 2018-
2019 majandusaasta kasumiks kujunes 84 tuhat eurot. 
 
Keskmine töötajate arv oli 13 töötajat.  Aruandeaasta lõpu seisuga oli Eesti Tööandjate 
Keskliidu juhatus üheliikmeline.   
 

 

Peamised finantsnäitajad  2018/2019   2017/2018 

Müügitulu (EUR)  270 236 166 383 

Liikmemaksude tulu (EUR)  527 558 463 007 

Käibe kasv %     62% 16% 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja      2,3 1,3 

 
Finantsnäitajate leidmisel kasutatud valemid: 
Käibe kasv (%) = (majandusaasta müügitulu – eelmise aasta müügitulu) / eelmise aasta 
müügitulu * 100 
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused 
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Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeskond 

 
31.03.2019 seisuga oli Eesti Tööandjate Keskliidul 146 liiget (aasta varem 129), sealhulgas 
123 ettevõtet ja 23 majandusharuliitu. Läbi erialaliitude esindame kokku ligi 1500 tööandjat.  
 
Liikmete huvide esindamine 

 
Eesti Tööandjate Keskliit nimetab ettevõtjate esindajad mitmetesse koostööorganitesse, nagu 
Haigekassa nõukogu, Töötukassa nõukogu, Kutsekoda jt, kus reaalselt tööandja huvide eest 
seistakse. Eesti Tööandjate Keskliit on oma liikmetele abiks kollektiivsete töötülide 
lahendamisel. 
 
Eesti riigi tasandil on Eesti Tööandjate Keskliit ainus ettevõtlusorganisatsioon, mida 
tunnustavad sotsiaalpartnerina valitsus ja ametiühingute keskorganisatsioon. Eesti Tööandjate 
Keskliit osaleb aktiivselt riigi tasandi poliitikate kujundamisel ja läbirääkimistel töövõtjate 
esindajatega, kaitstes ja esindades oma liikmete huvisid. Eesti Tööandjate Keskliidu 
liikmeskonna kooskõlastusringist käivad läbi kõik ettevõtlust ja töösuhteid puudutavate 
oluliste õigusaktide eelnõud. 
 
Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad osalevad seadusloomes ja poliitikate väljatöötamiseks 
loodud töögruppides, kujundavad ettevõtjate ja tööandjate mainet avalikkuses ning tõstatavad 
ettevõtjatele olulistel teemadel avalikkuses diskussioone. 
 

2018-2019 majandusaasta tegevuste kokkuvõte  

2018-2019 majandusaastal töötas Eesti Tööandjate Keskliit nii eelnevalt väljatöötatud 
algatuste ja projektidega kui ka tuli välja ka uute projektide ja tegevustega. Alljärgnevalt neist 
lühike ülevaade: 

Varasemalt algatatud tegevuste jätkamine:  

 
 Andsime välja parima praktikakoha ja parima praktikandi tiitlid. Parimaks 

praktikakohaks 2018 sai Swedbank Eesti AS, parim väikeettevõttest praktikakoht oli 
Top Marine OÜ ja parimaks regionaalseks praktikakohaks valiti HANZA Mechanics 
Tartu OÜ. Samuti tunnustasime Ericsson Eesti AS-i välistudengite praktikale 
värbamise eest. Parimad praktikandid said tunnustuse kolmes kategoorias: parim 
praktikant kõrghariduses, parim praktikant kutsehariduses ja parim praktikant 
õpipoisiõppe kategoorias. 

 Jätkus töövõimereformi projekt koostöös Sotsiaalministeeriumiga, mille eesmärk on 
suurendada tööandjate teadlikkust, oskusi ja valmidust arvestada töötajate 
erivajadustega ja vähendada teadlikkuse tõstmise kaudu eelarvamusi ja hirme 
vähenenud töövõimega inimeste palkamisel.  Möödunud majandusaastal olid 
märkimisväärsemateks hetkedest näiteks Töövõime Ümarlaud, mis tõi kokku üle 50 
vähenenud töövõimega inimese ja tööandja, kus mõlemad osapooled arutasid 
võimalikke lahendusi vähenenud töövõimega inimeste paremaks kaasamiseks. Samuti 
jagasime aasta vältel kogemuslugusid ja andsime välja koostöös Eesti Päevalehega 
temaatilise erilehe. Viisime läbi rahvusvaheliste parimate praktikate vahendamisele 
keskendunud seminarid personalitöötajatele, aitamaks neil rakendada välismaist 
kogemust suuremaks kaasamiseks tööturul. 
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 Jätkasime Tööandjate kvartaalse majandusspidomeetriga, mille eesmärk on 
monitoorida ettevõtjate hinnanguid majanduse olukorrale, prognoosida investeeringuid 
teadus-arendustegevusse ja hinnata valitsuse tegevuse mõju ettevõtluskeskkonnale. 
Mais 2018 oli majanduse kiiruseks 79 km/h, augustis 78 km/h, oktoobris 80 km/h, 
veebruaris 80 km/h.  

 Projektis „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“, mille tellija on Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium, jagasime kogemus- ja arvamuslugusid Eesti 
tööandjate esindajatelt, aitamaks kaasa suuremale digioskuste arendamisele Eesti 
ettevõtetes. Majanduskonverentsil „Tööstuse äriplaan 2019“ tunnustasime Sleepwell 
madratsite tootjat Hilding Anders Baltic ASi töötajate digioskuste aktiivse arendamise 
eest. 

 Möödunud majandusaastaga lõppes Riigikantselei tellitud projekt 
poliitikakujundamisel kaasarääkimise võimekuse suurendamisest. Keskendusime 
liikmete aktiivsemale kaasamisele ja erialaliitude koolitamisele.  

 Neljandat aastat järjest korraldasime algatust “Ettevõtlikkus kooli”, mille eesmärk on 
propageerida noorte seas ettevõtlikku ellusuhtumist. Oktoobri esimesel nädalal andis 
104 ettevõtjat 97-s koolis tunni ettevõtlikkuse teemal.  

 2018/2019 majandusaastal jätkasime põhjalikku tegevust hariduse ja tööturu vajaduste 
kokku sobitamise suunal. Projektiks on jätkuvalt  „Praktikasüsteemi arendamine kutse- 
ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolituspraktika“ ja „Kutsehariduse maine 
tõstmine, töökohapõhise õppe laiendamine“. Projekti eesmärk on tõsta tööandjate 
teadlikkust praktika ja töökohapõhise õppe olemusest ja võimalustest, parandada 
praktika ja õpipoisiõppe mainet nii tööandjate seas kui ka ühiskonnas laiemalt.  

 Korraldasime koostöös EAS-i ja Kaubandus-Tööstuskojaga ettevõtlusgala, kus 
tunnustasime Eesti parimaid ettevõtteid. Aasta ettevõtteks valiti Cleveron AS.  

 Olles avaliku arvamuse üks kujundajatest, vastasime kogu perioodil hulgaliselt 
ajakirjanduse päringutele ning osalesime korduvalt erinevate konverentsidel ja 
seminaridel oma seisukohtade tutvustamisega, samuti paljude riiklike ja eraalgatuslike 
mõttekodade ja töögruppide töös. 

 

Jätkus poliitikate välja töötamine neljas valdkondlikus töögrupis 

 Maksupoliitika töörühma peamisteks eesmärkideks olid sotsiaalmaksu miinimumi 
vähendamine ja sotsiaalmaksu lae kehtestamine, aktsiisitõusude ärahoidmine ning uute 
maksumuudatuste hindamine ja tagasisidestamine.  

 Tööjõupoliitika töörühma eesmärgid olid tööaja regulatsiooni lihtsustamine, 
tööohutuse ja - tervishoiu regulatsiooni kaasajastamine ning alampalga läbirääkimiste 
konsulteerimine. Möödunud aastal tõusis meie ja Eesti Ametiühingute Keskliidu ühise 
otsuse tulemusena Eestis alampalk 540 eurole.  

 Hariduspoliitika töörühma eesmärk oli edendada koostööd tööandjate ja õppeasutuste 
vahel, kõrghariduse rahvusvahelistumine, inseneri-, reaal- ja loodusteaduste osakaalu 
tõstmine kõrghariduses ning õpipoisiõppe ja praktikakorraldusega tegelemine.  
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 Majanduskasvu töörühma eesmärkideks on välistööjõu kaasamise reeglite 
lihtsustamine, otseste välisinvesteeringute Eestisse kaasamine, tootlikkuse kasv ja 
juhtimiskultuuri kaasajastamine ettevõtetes.  

 Lisaks lõime septembris uue töörühma – tervishoiu töörühm, mis keskendub 
terviseteemadele tööelus, nagu ravi- ja tervisekindlustus, tervisekulude maksustamine, 
Haigekassa nõukogus esindatavad seisukohad jm.   

Kõikide töörühmade koostöös valmis 2018. aasta septembris Tööandjate manifest, mis 
kajastab nägemust tänasest Eesti riigi hetkeseisust ning sõnastab ettepanekud, mis on 
adresseeritud riigile, töötajatele ja ettevõtjatele. Tegime ettepanekuid neljas suuremas 
teemavaldkonnas – töösuhetes, riigi majandusarengus, maksudes ja hariduses.  
 
Rahvusvahelised suhted 

 

Rahvusvaheliste suhete valdkonnas jätkasime tööd, kaitsmaks ja esindamaks Eesti tööandjate 
huve rahvusvahelisel tasandil. Läbi rahvusvaheliste katusorganisatsioonide (IOE, 
BusinessEurope, EMSK, BUSINESSatOECD) osalesime rahvusvaheliste, aga eelkõige 
ettevõtlust mõjutavate EL-i õigusaktide ja poliitikate väljatöötamises. Lisaks nimetatud 
katusorganisatsioonidele osalevad meie eksperdid Euroopa Komisjoni nõuandekomiteede ja 
üleeuroopaliste agentuuride/fondide juhtorganites.  
 
Meie eesmärk on parandada investeerimis- ja ettevõtluskeskkonda Eestis (ja EL-s) ning tagada 
läbi uute EL vabakaubanduslepingute meie ettevõtjatele parem juurdepääs kolmandate riikide 
turgudele. Aktiivse rahvusvahelise koostööga aitab Eesti Tööandjate Keskliit kaasa Eesti 
rahvusvahelise konkurentsivõime, innovatsioonivõimekuse ja ekspordipotentsiaali 
parandamisele. 
 
Lisandunud uued tegevused  

 
 Möödunud majandusaastal korraldasime kaks Tööandjate suurt aastakonverentsi 

„Tuulelohe Lend 2018“ ja „Tuulelohe Lend 2019“. Esimene neist kandis alapealkirja 
„Kuidas me kestame?“ ja keskendus rahvastiku kahanemise probleemi lahenduste 
leidmisele. Konverentsi esinejatest võib esile tõsta näiteks Rein Taagepera, Tiit 
Tammaru ja Tarmo Soomere. 2019. aastal toimunud konverents kandis alapealkirja 
„Keda me valime?“ ja keskendus 2019. aasta Riigikogu valimistele. Konverentsil 
kandis Lennart Meri mõtteid tänase Eesti kohta ette näitleja Anu Lamp, esinesid veel 
näiteks Annika Laats, Taavi Veskimägi, Kai Realo, Jüri Raidla ja Hando Sutter. 
Mõlemal konverentsil osales üle 200 tippjuhi, riigiametniku ja ettevõtlushuvilise.   

 Alates möödunud kevadest anname välja kvartaalset tööjõupuuduse termomeetrit. See 
on analüütiline tööriist, mille abil Tööandjad monitoorivad ja kommunikeerivad 
tööjõuturu olukorda. Aprillis 2018 oli termomeetri näit 31 kraadi, mis viitab sellele, et 
tööjõuturul on ohtlikult kuum. Augustis 2018 oli termomeetri näit 36, novembris 33 
kraadi ja veebruaris 2019 oli näit samuti 33 kraadi.  

 Eesti Tööandjate Keskliidule valis üldkogu veebruaris kolmeks järgnevaks aastaks uue 
volikogu, kelle esimeheks valiti Circle K Eesti AS peadirektor Kai Realo. Volikogu 
aseesimeesteks valiti Tiit Kuuli, Mati Polli, Ivo Suursoo, Jüri Käo ja Ain Hanschmidt.    

 Novembris korraldas Eesti Tööandjate Keskliit Haridus- ja Teadusministeeriumi ja SA 
Innove tellimusel neli valdkondlikku õppereisi tutvumaks Euroopa erinevate 
õpipoisiõppe mudelitega. Õppereisidele kutsuti esindajad ettevõtetest ja kutsekoolidest, 
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kes olid eelnevalt olnud valmis osalema või juba osalesid SA Innove algatatud noorte 
õpipoisiõppesse kaasamise pilootprojektis. Külastasime Soomet, Taanit, Hispaaniat ja 
Saksamaad, kus saime ülevaate peamiselt metalli- ja turvavaldkonna õpipoisiõppe 
süsteemidest.  

 Tegime ja andsime välja erakondade valimisprogrammide analüüsi, kus analüüsisime 
erakondade programme tööandjatele olulistes valdkondades (tööjõud, majandusareng, 
maksupoliitika ja haridus). Jälgisime, mil määral on Tööandjate Manifestis 2019 
kajastatud teemad jõudnud erakondade valimisprogrammidesse ja milliseid probleeme 
erakonnad Eesti majandusele peamisteks peavad.  

 
Osalemine seadusloomes  

 
Olulisemad algatused, mille puhul Tööandjatel õnnestus sekkuda ja plaani elluviimist 
takistada: 
 

 Hoidsime ära Riigikogus kiirkorras äriseadustiku muutmise, mille eesmärk oleks 
olnud justkui väikeaktsionäride huvide kaitsmine, kuid mille kohta puudus 
mõjuanalüüs ning millega tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ei antud 
huvigruppidele aega; 

 Jäi ära planeeritud diiselkütuse aktsiisitõus ja ka alkoholiaktsiisi tõsteti seni planeeritust 
aeglasemalt;  

 
Saavutused, milles Tööandjate mõju oli olulise kaaluga:  

 Osalesime Riigireformi Sihtasutuse nõukogu töös, mille tulemusena valmis 
riigireformi kontseptsioon;  

 Taastasime Ametiühingutega kolmepoolsete kohtumiste traditsiooni peaministri 
juures; 

 Meie initsiatiivil valmis mitu suuremat plaani andmehalduse ja halduskoormuse 
ratsionaliseerimiseks ning halduskoormuse piiramise jooksvaks kontrolliks (0-
bürokraatia projekt). Töö bürokraatlike takistuste vähendamiseks jätkub;  

 Jätkus vanemapuhkuste süsteemi paindlikumaks muutmine;  

 Algatasime valitsuses detailplaneeringute menetluslike tähtaegade lühendamise, mille 
tulemusel töötati välja seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus; 

 Meie mõju oli märkimisväärne pensionireformi läbiviimisel, millega pikendati 
pensioniiga vastavalt oodatavale elueale ja muudeti ennetähtaegseid pensione 
paindlikumaks;  

 Juhatuse liikmed said õiguse töötuskindlustushüvitisele, mille eest nad siiani tühja 
maksid, kui juhatuse liikme staatus äriregistris säilis;  

 Lisaks varem otsustatud elektriaktsiisile vähendati energiamahuka tarbimisega 
ettevõtetele ka maagaasi aktsiisi. Jätkame aktsiisimäärade vähendamise nõudmist;  

 Välismaalaste seadustesse viidi sisse leevendused, peamiselt lühiajalise töötamise ja 
tippspetsialistide kohta. Töö välistööjõu piirangutega jätkub;  

 Riik tellis meie survel analüüsi, hindamaks sotsiaalmaksumiinimumi kaotamise 
vajadust ja võimalikke mõjusid.  

 
Eesti Tööandjate Keskliit jätkab 2019-2020. aastatel oma põhitegevustega, mis on suunatud 
meie põhikirjaliste ja Tööandjate Manifestis välja toodud eesmärkide täitmiseks. 
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EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIT 2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.03.2019 31.03.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 207 753 169 155 2

Nõuded ja ettemaksed 158 007 117 746 3,4,12

Kokku käibevarad 365 760 286 901  

Põhivarad    

Kinnisvarainvesteeringud 1 014 491 1 057 660 5

Materiaalsed põhivarad 300 331 313 912 6

Immateriaalsed põhivarad 0 1 606 7

Kokku põhivarad 1 314 822 1 373 178  

Kokku varad 1 680 582 1 660 079  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 157 659 199 223 10,4

Eraldised 0 22 025 11

Kokku lühiajalised kohustised 157 659 221 248  

Pikaajalised kohustised    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 1 016 195 1 016 195 5

Kokku pikaajalised kohustised 1 016 195 1 016 195  

Kokku kohustised 1 173 854 1 237 443  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 422 636 408 214  

Aruandeaasta tulem 84 092 14 422  

Kokku netovara 506 728 422 636  

Kokku kohustised ja netovara 1 680 582 1 660 079  
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EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIT 2018. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 01.04.2018 -

31.03.2019

01.04.2017 -

31.03.2018

Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 527 558 463 007 13

Annetused ja toetused 352 274 180 200 12

Tulu ettevõtlusest 270 236 166 383 14

Muud tulud 0 3 103  

Kokku tulud 1 150 068 812 693  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -240 918 -56 128 15

Mitmesugused tegevuskulud -269 811 -227 515 16

Tööjõukulud -494 195 -450 506 17

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -59 608 -63 146 5,6,7

Muud kulud -1 218 -56  

Kokku kulud -1 065 750 -797 351  

Põhitegevuse tulem 84 318 15 342  

Muud finantstulud ja -kulud -226 -920  

Aruandeaasta tulem 84 092 14 422  
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EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIT 2018. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 01.04.2018 -

31.03.2019

01.04.2017 -

31.03.2018

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 84 318 15 342  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 59 608 63 146 5,6,7

Kasum (kahjum) põhivarade müügist 0 -131  

Kokku korrigeerimised 59 608 63 015  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -40 261 -32 370  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -63 589 44 144  

Laekunud intressid 27 10  

Muud rahavood põhitegevusest -253 -930  

Kokku rahavood põhitegevusest 39 850 89 211  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-1 252 -2 440 6

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

müügist
0 250  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 252 -2 190  

Kokku rahavood 38 598 87 021  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 169 155 82 134 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 38 598 87 021  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 207 753 169 155 2
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EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIT 2018. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.03.2017 408 214 408 214

Aruandeaasta tulem 14 422 14 422

31.03.2018 422 636 422 636

Aruandeaasta tulem 84 092 84 092

31.03.2019 506 728 506 728
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EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIT 2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Tööandjate Keskliidu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti

finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansi ja rahavoogude aruande kirjel Raha kajastatakse arvelduskontodel olevat raha. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste

laenukohustuste koosseisus.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – põhi- ja äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud tulemit

elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ning põhi- ja äritegevusega seotud käibevarade ja lühiajaliste kohustuste saldode

muutused. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud kohustused on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kursikasum ja –kahjum esitatakse aruandeperioodi tulemiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul

võrdne nende nominaalväärtusega (miinus allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas

summas. Liikmemaksud on kajastatud nõudena siis, kui nende laekumine on praktiliselt kindel.

Ettemakstud tulevaste perioodide kuluna kajastatakse aruandeaasta periodiseeritud väljaminekuid, mis tulenevalt raamatupidamise

tulude-kulude vastavuse printsiibist kajastatakse kuludena järgneval majandusaastal.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekt, mida ühing hoiab renditulu teenimise eesmärgil ja mida ei kasutata

enda põhitegevuses.

Kinnisvarainvesteeringut kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse

kinnisvarainvesteeringut soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest

tulenevad allahindlused. Kinnisvarainvesteering amortiseeritakse kulusse lineaarsel meetodil selle kasuliku eluea jooksul. 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses. Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis tema

soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate

amortisatsioonimäärade põhjendatust.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses. Immateriaalne põhivara kajastatakse bilansis

tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset

meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale immateriaalse põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000 eurot

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. 

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tulemiaruandes kuluna. 
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Ühing kui rendileandja 

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ühingu bilansis kajastatavale

varale. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustiste

korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis

maksmisele kuuluvas summas.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldised kajastatakse juhul, kui ühingul lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustis,

kohustise realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis

on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustise rahuldamiseks. Juhul kui eraldis

realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (st eraldisega seotud

väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline.

Annetused ja toetused

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud

sisulised tingimused on täidetud.

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustisena. Vastavat kohustist

kajastatakse bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine. 

Juhul kui ühing on mingil perioodil sihtfinantseerimise juba tuluna kajastanud (kuna juhtkonna hinnangul oli ühing täitnud sellega seotud

tingimused), kuid järgnevatel perioodidel ilmneb, et sihtfinantseerimise teel saadud vahendid tuleb siiski tagastada, kajastatakse

tagastamise mõju kuluna perioodis, mil tagastamise vajadus ilmnes.

Tasuta saadud vara kajastamine

Juhendi RTJ 12 „Sihtfinantseerimine“ kirjeldatud põhimõtteid rakendatakse tasuta saadud vara kajastamisel niivõrd, kuivõrd antud juhend ei

ole vastuolus muude antud arvestusvaldkondi reguleerivate juhenditega ning tagab õige ja õiglase esituse. Valitsusepoolse mitterahalise abi

saamisel võetakse saadud vara bilansis arvele tema õiglases väärtuses ning samas summas kajastatakse bilansis kohustisena tulevaste

perioodide tulu valitsusepoolsest abist. Saadud vara amortiseeritakse kulusse vara järelejäänud kasuliku eluea jooksul ning kohustus tulusse,

kui valitsusepoolse abiga seotud võimalikud tingimused on täidetud.

Tulud

Liikmemaksud kajastatakse tuluna hetkel, kui nende laekumine on praktiliselt kindel, võttes arvesse perioodi, mille eest need on tasutud.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Kulud

Tulemiaruandes kajastatakse kulusid tekkepõhiselt, järgides raamatupidamise tulude ja kulude vastavuse printsiipi.

Seotud osapooled

Seotud osapooleks loetakse isikut või ettevõtet, kes on seotud ühinguga sel määral, et nendevahelised tehingud ei pruugi toimuda

turutingimustel.

Isik või selle isiku lähedane pereliige on seotud osapool, kui see isik on ühingu juhtkonna liige või omab kontrolli või olulist mõju ühingu üle.

Ettevõte on seotud osapool, kui kehtib üks või mitu järgmistest tingimustest:

- ettevõte ja ühing on ühise kontrolli all;

- ettevõte omab ühingu üle kontrolli või olulist mõju;

- ettevõte on ühingu kontrolli või olulise mõju all;

- ettevõtted, mille üle ühingu juhtkonna liige (või nende lähedased pereliikmed) omab kontrolli või olulist mõju;

- ettevõtted, mille juhtkonda kuuluvad isikud (või nende lähedased pereliikmed), kes omavad kontrolli või olulist mõju ühingu üle.

Võimalike seotud osapoolte vaheliste suhete tuvastamisel on arvesse võetud suhte sisu, mitte ainult selle õiguslikku vormi.

Sündmused pärast aruandekuupäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid aruandekuupäeva

ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodi või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.03.2019 31.03.2018

Arvelduskonto 207 753 169 155

Kokku raha 207 753 169 155

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.03.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 62 069 62 069  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
4 476 4 476 4

Muud nõuded 254 254  

Ettemaksed 9 436 9 436  

Nõuded sihtfinantseerijatele 81 772 81 772 12

Kokku nõuded ja

ettemaksed
158 007 158 007  

 

 31.03.2018 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 21 274 21 274  

Ostjatelt laekumata

arved
21 274 21 274  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
2 450 2 450 4

Ettemaksed 16 756 16 756  

Nõuded sihtfinantseerijatele 77 266 77 266 12

Kokku nõuded ja

ettemaksed
117 746 117 746  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.03.2019 31.03.2018

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 0 227 0 26

Käibemaks 0 5 144 0 5 839

Üksikisiku tulumaks 0 13 686 0 10 095

Sotsiaalmaks 0 24 372 0 18 259

Kohustuslik kogumispension 0 1 290 0 933

Töötuskindlustusmaksed 0 1 065 0 1 038

Ettemaksukonto jääk 4 476  2 450  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 4 476 45 784 2 450 36 190
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Maksuvõlg on bilansis kajastatud võlgade ja ettemaksete koosseisus (lisa 10).

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud
(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod

  Kokku

Ehitised

31.03.2017  

Soetusmaksumus 1 144 000 1 144 000

Akumuleeritud kulum -43 170 -43 170

Jääkmaksumus 1 100 830 1 100 830

  

Amortisatsioonikulu -43 170 -43 170

  

31.03.2018  

Soetusmaksumus 1 144 000 1 144 000

Akumuleeritud kulum -86 340 -86 340

Jääkmaksumus 1 057 660 1 057 660

  

Amortisatsioonikulu -43 169 -43 169

  

31.03.2019  

Soetusmaksumus 1 144 000 1 144 000

Akumuleeritud kulum -129 509 -129 509

Jääkmaksumus 1 014 491 1 014 491

 01.04.2018 -

31.03.2019

01.04.2017 -

31.03.2018

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu 54 181 55 851

Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud 16 610 15 264

 

 

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud osa hoonestusõigusest Tallinnas Kiriku 6 asuvale kinnistule ja haldushoonele. Hoonestusõigus jaguneb 

bilansis 55% kinnisvarainvesteeringuks ja 45% materiaalseks põhivaraks.  

 

Kinnisvarainvesteeringut kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. Kinnisvarainvesteering amortiseeritakse kulusse lineaarsel meetodil 

hoonestusõiguse lepingu kehtivuse jooksul. Hoonestusõiguse leping lõppeb 2042.aastal. 

Oleme aruandeaastal sõlminud Eesti Vabariigiga hea tahte koostöökokkuleppe, et muuta hoonestusõiguse lepingu uueks tähtajaks 49 aastat.  

 

 

Valitsusepoolne abi 

 

16.08.2006.a. sõlmisid Majandus- ja Kommunikatsiooniminsteerium ja Eesti Tööandjate Keskliit lepingu Tallinnas Kiriku 6 asuvale kinnistule ja 

haldushoonele hoonestusõiguse seadmiseks Eesti Tööandjate Keskliidu kasuks. Läbiviidud eksperthinnangu kohaselt oli seatud 

hoonestusõiguse turuväärtuseks 1 016 195 eurot. 

Valitsusepoolse abina tasuta saadud vara võeti bilansis algselt arvele tema õiglases väärtuses vastavalt eksperthinnangutele summas 1 016 

195 eurot ning samas summas kajastati bilansis real "Pikaajalised sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused". Saadud vara jagunes 

bilansis kinnisvarainvesteeringuks ja materiaalseks põhivaraks.
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Eesti Tööandjate Keskliit on kohustatud hoidma hoonestusõiguse oluliseks osaks oleva haldushoone korras ja kandma kõik haldushoone

säilitamiseks ja kasutamiseks vajalikud kulutused. Hoonestusõiguse seadmise lepingu kehtivuse ajal on ühingul kohustus teha

alljärgnevad tööd: 

- hoone keldrikorruse remont, tehnosüsteemide rekonstrueerimine tähtajaga 01.01.2020; 

- hoone fassaadi ja katuse remont tähtajaga 01.01.2020; 

- hoone I ja II korruse remont tähtajaga 01.01.2025; 

- hoone põhjapoolse külje akende vahetus tähtajaga 01.01.2025.

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad
Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.03.2018  

Soetusmaksumus 457 473 15 023 15 023 21 808 494 304

Akumuleeritud kulum -146 091 -12 493 -12 493 -21 808 -180 392

Jääkmaksumus 311 382 2 530 2 530 0 313 912

  

Ostud ja parendused 0 1 252 1 252 0 1 252

Amortisatsioonikulu -12 708 -2 125 -2 125 0 -14 833

  

31.03.2019  

Soetusmaksumus 457 473 16 275 16 275 21 808 495 556

Akumuleeritud kulum -158 799 -14 618 -14 618 -21 808 -195 225

Jääkmaksumus 298 674 1 657 1 657 0 300 331

Eesti Tööandjate Keskliidu kasuks on kuni 2042.aastani seatud hoonestusõigus Tallinnas Kiriku 6 asuvale kinnistule ja haldushoonele.

Hoonestajal on kohustus tasuda maatükil lasuvad maksud ja hoonestusõiguse aastatasu. Hoonestusõigus jaguneb

55% kinnisvarainvesteeringuks ja 45% materiaalseks põhivaraks.
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Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Arvutitarkvara

31.03.2018  

Soetusmaksumus 9 620 9 620

Akumuleeritud kulum -8 014 -8 014

Jääkmaksumus 1 606 1 606

  

Amortisatsioonikulu -1 606 -1 606

  

31.03.2019  

Soetusmaksumus 9 620 9 620

Akumuleeritud kulum -9 620 -9 620

Jääkmaksumus 0 0

Lisa 8 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

 01.04.2018 -

31.03.2019

01.04.2017 -

31.03.2018

Kasutusrenditulu 54 181 55 851

Ühing on andnud kasutusrendile bürooruumid. Ruumide rendilepingud on tähtajatud ja katkestatavad kolmekuulise etteteatamisega.

Aruandekohustuslane kui rentnik

 01.04.2018 -

31.03.2019

01.04.2017 -

31.03.2018

Kasutusrendikulu 9 328 9 413

Ühing on võtnud kasutusrendile sõiduauto ning bürooseadmed. 
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Lisa 9 Laenukohustised
(eurodes)

Swedbankis oli kuni 29.09.2018 avatud arvelduskrediidi limiit summas 50 000 eurot. Seisuga 31.03.2019 ei ole Eesti Tööandjate Keskliidul

laenukohustisi.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.03.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 25 214 25 214  

Võlad töövõtjatele 60 060 60 060  

Maksuvõlad 45 784 45 784 4

Muud võlad 8 660 8 660  

Saadud ettemaksed 17 941 17 941  

Kokku võlad ja ettemaksed 157 659 157 659  

 

 31.03.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 16 453 16 453  

Võlad töövõtjatele 48 611 48 611  

Maksuvõlad 36 190 36 190 4

Muud võlad 8 242 8 242  

Saadud ettemaksed 89 727 89 727  

Kokku võlad ja ettemaksed 199 223 199 223  

Lisa 11 Eraldised
(eurodes)

 31.03.2018 Moodustamine/

korrigeerimine

Kasutamine 31.03.2019

Boonuse eraldis 22 025 0 -22 025 0

Kokku eraldised 22 025 0 -22 025 0

Bilansis oli moodustatud eraldis juhatusele boonuse maksmiseks. 
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Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.03.2017 Saadud Tulu 31.03.2018 Lisa

nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Projekt: Poliitikakujundamise

kvaliteedi arendamine
-24 818 62 717 -59 665 -21 766  

Projekt: Õpipoisiõppe arendamine

Erasmus+
8 942 7 148 -16 090 0  

Projekt: Praktikasüsteemi

arendamine kutse- ja kõrghariduses
-43 222 72 994 -83 692 -53 920  

Projekt: Töötajate kaasamine 0 16 739 -16 739 0  

Projekt: Töökohtade kohandamine 854 1 580 -4 014 -1 580  

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
-58 244 161 178 -180 200 -77 266  

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
-58 244 161 178 -180 200 -77 266 3

 

 31.03.2018 Saadud Tulu 31.03.2019 Lisa

nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Projekt: Poliitikakujundamise

kvaliteedi arendamine
-21 766 58 956 -37 190 0  

Projekt: Praktikasüsteemi

arendamine kutse- ja kõrghariduses
-53 920 282 250 -310 102 -81 772  

Projekt: Töökohtade kohandamine -1 580 1 562 18 0  

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
-77 266 342 768 -347 274 -81 772  

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
-77 266 342 768 -347 274 -81 772 3

Sihtfinantseerimise nõue seisuga 31.03.2019 on 81 772 eurot (31.03.2018 nõue 77 266 eurot). Sihtfinantseerimisi on aruandeaastal

laekunud 342 768 eurot. Sihtfinantseerimisega seotud projektide tulu on 347 274 eurot.

Eesti Tööandjate Keskliit on saanud aruandeaastal annetusi 5000 eurot. 

Aruandeaastal töös olnud projektid ja nende rahastajad:

Projekt: Eesti Tööandjate Keskliidu poliitikakujundamisel kaasarääkimise võimekuse suurendamine, meede "Poliitikakujundamise kvaliteedi

arendamine"

Projekti periood: 2014 - 2018

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Projekt: Praktilise õppe tähtsustamine ühiskonnas, Tegevused: „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh

õpetajakoolituse koolituspraktika“ ja „Kutsehariduse maine tõstmine, töökohapõhise õppe laiendamine“

Projekti periood: 2015 - 2018

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Projekt: Töökohtade kohandamine vanemaealiste ja puuetega töötajate tööhõive parandamiseks 

Projekti periood: 2017 - 2018

Rahastaja: Euroopa Komisjon, partner Poliitikauuringute Keskus Praxis
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Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 01.04.2018 -

31.03.2019

01.04.2017 -

31.03.2018

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 527 558 463 007

Kokku liikmetelt saadud tasud 527 558 463 007

Lisa 14 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 01.04.2018 -

31.03.2019

01.04.2017 -

31.03.2018

Ruumide rent ja seonduvad teenused 54 181 55 851

Koolituste ja konverentside korraldamine 132 003 0

Muud teenused 84 052 110 532

Kokku tulu ettevõtlusest 270 236 166 383

Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 01.04.2018 -

31.03.2019

01.04.2017 -

31.03.2018

Projektide sisutegevustega seotud kulud 240 918 56 128

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
240 918 56 128

Projektide sisutegevustega seotud kulud jagunevad:

projekti Eesti Tööandjate Keskliidu poliitikakujundamisel kaasarääkimise võimekuse suurendamine kulud 7351 eurot;

projekti Praktilise õppe tähtsustamine ühiskonnas kulud 233 567 eurot.

Tulemiaruandes kajastatakse sihtotstarbeliselt finantseeritud projektiga seotud tööjõukulud kirjel "Tööjõukulud".
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Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 01.04.2018 -

31.03.2019

01.04.2017 -

31.03.2018

Üür ja rent 9 328 9 413

Mitmesugused bürookulud 47 546 46 855

Lähetuskulud 7 439 6 262

Riiklikud ja kohalikud maksud 5 499 8 529

Ostetud kaubad ja teenused 89 070 91 844

Liikmemaksud 12 784 12 750

Ettevõtlusega seotud kulud 98 145 51 862

Kokku mitmesugused tegevuskulud 269 811 227 515

Lisa 17 Tööjõukulud
(eurodes)

 01.04.2018 -

31.03.2019

01.04.2017 -

31.03.2018

Palgakulu 370 106 337 192

Sotsiaalmaksud 124 089 113 314

Kokku tööjõukulud 494 195 450 506

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
111 400 118 131

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 13 12

Lisa 18 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.03.2019 31.03.2018

Juriidilisest isikust liikmete arv 146 129

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.03.2019 31.03.2018

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 4 523 4 740 745 3 023

01.04.2018 - 31.03.2019 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 56 890 641 965
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01.04.2017 - 31.03.2018 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 45 131 492 451

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 250

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 01.04.2018 -

31.03.2019

01.04.2017 -

31.03.2018

Arvestatud tasu 84 495 65 964


