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Tegevusaruanne

Eesti Tööandjate Keskliit on Eesti Vabariigis tegutsevate tööandjate ja nende liitude vabatahtliku koondumise teel moodustatud

mittetulundusühing, kes on 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.

Keskliidu missiooniks on Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmine läbi ettevõtluskeskkonna parendamise ja sotsiaalse stabiilsuse tagamise.

Keskliidu eesmärgiks on esindada oma liikmeid suhetes seadusandliku võimu, täitevvõimu ning töövõtjate esindajatega ning kaitsta ja esindada

oma liikmete huve nii Eestis kui ka välismaal.

2014-2015. majandusaastal jätkus tööandjate huvidest lähtuv tegevus peamiselt majanduspoliitika, sotsiaalpoliitika, hariduspoliitika ja

välissuhete vallas.

Tulud, kulud ja kasum, kahjum

Eesti Tööandjate Keskliidu tegevuskulud kaetakse liikmemaksudest ja muud kulud ettevõtlusest laekunud tuludest. 2014-2015. majandusaastal

moodustas keskliidu liikmemaksutulu 398,6 tuhat eurot ja netotulu ettevõtlusest 85,9 tuhat eurot.

Keskliidu 2014-2015 majandusaasta kasumiks kujunes  49,5 tuhat eurot.

Investeeringud

Aruandeaastal investeeriti põhivarasse 3,0 tuhat eurot.

Personal

Keskmine töötajate arv oli 10 töötajat.  Aruandeaasta lõpu seisuga oli Eesti Tööandjate Keskliidu juhatus üheliikmeline. 

Majandusnäitajad

Aruandeaasta lõpu seisuga ületasid keskliidu kohustused varasid mitmekordselt.  Juhatus eeldab, et seoses liikmeskonna ja liikmemaksutulude

olulise kasvuga on keskliit jätkuvalt tegutsev.  Kohustuste vähendamine saavutatakse tasuliste teenuste mahu suurendamisega ja liikmeskonna

ja liikmemaksutulude kasvuga.

Peamised finantsnäitajad     2014/2015     2013/2014

Müügitulu (EUR)         147 806          106 957  

Liikmemaksude tulu (EUR)         398 584          374 266  

Käibe kasv %              38,19             164,96  

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja                0,33                 0,15  

 

Finantsnäitajate leidmisel kasutatud valemid: 

Käibe kasv (%) = (majandusaasta müügitulu – eelmise aasta müügitulu) / eelmise aasta müügitulu * 100 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused 

 

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeskond 

 

31.03.2015 seisuga oli Eesti Tööandjate Keskliidul 93 liiget, sealhulgas 72 ettevõtet ja 21 majandusharuliitu. Majandusaastal astus liikmeks 5 ja 

välja arvati 12 liiget. 

 

 

2014-2015 majandusaasta tegevuste kokkuvõte 

 

2014-2015 majandusaasta tegevustele andsid suures osas suuna ja fookuse olulisemad 2015. aasta kevadel aset leidunud Riigikogu valimised. 

Pidasime oluliseks jõuda oma sõnumitega ja probleemipüstitustega kõigi suuremate erakondade poliitikuteni, et suunata neid valimisdebattide 

käigus nende küsimuste üle arutlema. 

 

Eesti Tööandjate Keskliit asus valimisteks valmistuma juba aasta varem, alustades uue Tööandjate manifesti koostamisega. Manifesti 

väljatöötamisse oli kaasatud kümneid keskliidu liikmeid ja erialaliitude esindajaid, seega võib öelda, et valminud dokument oli igati laiapõhjaline 

ja esindas Eesti tööandjate seisukohti. 

 

Kuna eelmine manifest aastast 2010 ei saavutanud soovitud mõju, keskendusime seekord erilise tähelepanuga kommunikatsioonistrateegiale nii



4

EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIT 2014. a. majandusaasta aruanne

dokumendi väljatöötamise kui ka hilisema esitlemise etapis. Eesmärgiks oli, et manifestist saaks üks olulisemaid majanduspoliitilisi dokumente 

sellel aastal, mis esindaks kogu ühiskonna huve ja oleks sisendiks Riigikogu valimistel osalevate erakondade programmidesse. 

 

Kuna käsitletavad probleemid olid ettearvatavalt poliitikutele ebamugavad (palgavaesus, keskmise sissetuleku lõks, vajadus riigireformiks, 

hariduse ja tööturu lahknemine, seisakutunne ühiskonnas jt), oli strateegiaks kõnetada probleemidega eeskätt poliitiku tööandjat ehk valijat, 

seega tõstatasime enne manifesti avalikustamist ise ebamugavad majandusteemad avalikkuses ja meedias jutuaineks. Kui avalikkus muretseb 

kaasa ja küsib küsimusi, on erakondadel raske neid teemasid ignoreerida ning lihtsam tegeleda kampaania ajal päris teemadega (ehkki need on 

tema jaoks keerulisemad). Nõudmiste asemel esitati manifestis inspireeriv visioon koos usutavate lahendustega, kusjuures tööandjad ei 

nõudnud tegutsemist mitte ainult poliitikuilt, vaid andsid võtmeteemadel ka ise lubadusi kaasa töötada ja initsiatiivi näidata. Visiooni 

koondnimetuseks sai optimistlik „Näeme erksat Eestit“. 

 

Manifest sai pärast avaldamist 14. oktoobril 2014 kahe päeva jooksul 95 kajastust, jõudes 8,9 mln kontaktini. 81% kajastustest olid positiivsed. 

Manifesti kommunikatsioon võitis Eesti Aasta Suhtekorraldusteo tiitli kolmanda sektori projektide kategoorias. 

 

Mis aga kõige olulisem: manifestist pärit ideed ja lahendused olid kajastatud kõigi suuremate erakondade valimisprogrammides ning 

märkimisväärne osa manifestist on sees ka 2015. aasta kevadel valimiste järel koostatud valitsuserakondade koalitsioonilepingus. Mh loodi 

eraldi riigireformi ministri koht, on võetud suund tööjõumaksude vähendamisele ja töötajate tervisele tehtud kulutsutelt erisoodustusmaksu 

kaotamisele, alustatud on õpipoisiõppe juurutamisega jm. 

 

Teiseks oluliseks sündmuseks oli konverents Tuulelohe lend 17. veebruaril 2015, mis keskendus küsimusele: Kes julgeb Eestit reformida? 

Konverents oli kantud mõttest, et Eesti riigi masinavärk näitab pärast kaht aastakümmet head tööd selgeid kulumise märke – Eesti hoo 

raugemise eest ei hoiata täna enam mitte üksnes ettevõtjad, vaid ka vaimuinimesed, ajakirjanikud, valijad ja poliitikud. Kuid sõnadest kaugemale 

pole jõutud. See aga kujutab tõsist ohtu Eesti konkurentsivõimele. 

 

Üritus oli ajastatud loetud nädalad enne Riigikogu valimisi, tõstmaks riigireformi vajadust selgemini pilti ning poliitikute ja valijate teadvusse. 

 

Konverentsil esinesid Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimees Jüri Käo ja juhataja Toomas Tamsar, advokaat Jüri Raidla, riigikontrolör Alar 

Karis, Praxise juhatuse esimees Annika Uudelepp, TÜ riigiõiguse professor ja hilisem õiguskantsler Ülle Madise, käitumisteadlane Tiina Likki, 

EMTA peadirektor Marek Helm, Maanteeameti peadirektor Aivo Adamson, ettevõtjad Olari Taal ja Sven Pertens. Toimus vestlusring 

Reformierakonna, IRLi ja SDE peaministrikandidaatidega. 

 

Esinduslikul konverentsil osales 215 mõjukat majandus- ja ühiskonnategelast, konverents sai laialdast meediakajastust ja avalikkuse 

tähelepanu. 

 

Konveretsil tearavalt ja jõuliselt tõstatatud riigireformi vajalikkuse teema oli üheks tõukeks uues valitsuses vastava ministrikoha loomiseks. 

 

Kolmadaks olulisemaks sündmuseks lõppenud majandusaastal on Eesti Tööandjate Keskliitu haridusnõuniku palkamine 2014. aasta 

detsembris. Sellega võeti suund hariduse valdkonnas senisest veelgi läbimõeldumale tööle ning tõstsime võimekust olla hariduspoliitikas 

mõjukam kaasarääkija. 

 

Viimase poole sajandi jooksul on keskmise sissetuleku lõksust edukalt välja murdnud vaid 13 riiki, kellest parimad näited on Soome, Singapur ja 

Lõuna-Korea. Neid kõiki ühendab jõuline panus haridusele. See on ka Eesti olulisim väljakutse. Seetõttu on hariduspoliitika ka üks olulisemaid 

valdkondi, milles Tööandjate keskliidul tuleb kaasa rääkida ja oma liikmete ning Eesti riigi huvide eest seista. 

 

Hariduspoliitikas peame mh oluliseks: 

-          hariduse ja tööturu kokkusobitamise intensiivistamist ja ettevõtjate senisest suuremat kaasamist hariduspoliitika planeerimisse ja 

teostamisse; 

-          reaal- ja loodusteaduste, insener- ja tehniliste erialade osakaalu otsustavat tõstmist kõrghariduses; 

-          töökohapõhise ehk õpipoisi õppe vormile konkreetsete raamide andmist, et võimalikult palju kutseõppeasutuste õppureid saaksid 

pikaajalise ja tasustatud praktikakogemuse ettevõtetes; 

-          ettevõtlusõppe integreerimist kõigisse kutse-, gümnaasiumi ja kõrghariduse õppekavadesse ning et noori julgustataks ettevõtlusega 

tegelema; 

-          kõrgharduse jätkuvat ning senisest suuremahulisemat rahvusvahelistumist; 

-          elukestva õppe edendamist. 

 

Haridusnõunik osaleb ja esindab tööandjaid mh olulistes riiklikes töörühmades – OSKA, täiskasvanuhariduse nõukogu, elukestva õppe 

strateegia juhtrühm, täiskasvanuhariduse juhtrühm jt. Tööandjate keskliidu ekspertteadmiste ja nõuannete paremaks kaasamiseks on algatatud 

tööandjate haridusrühm. 

 

Osalemine seadusloomes – olulisemad eelnõud 

 

-          Osalesime läbi aasta konsultatsioonides käibemaksuseaduse muutmise teemal, millega kehtestati ettevõtluses kasutatavatele 

sõiduautodele kibemaksu tagastamisele piirangud. Me ei toetanud eelnõud, pakkusime alternatiive ja kompromisse, näiteks erisoodustusmaksu 

kaotamist ja kogu autode käibemaksu mittetagastamist. Seadus võeti siiski vastu, kuid teema ei ole ammendunud, kuna loodetud
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maksulaekumist ei ole saavutatud. 

-          Osalesime välismaalaste seaduse ja hiljem talendipoliitika väljatöötamises, seistes selle eest, et välismaalt spetsialistide palkamine oleks

ettevõtjatele lihtsam. 

-          Osalesime aktiivselt töövõimereformi väljatöötamises. Toetasime valitsust reformi algatamise osas, juhtisime aga tähelepanu teemadele,

mis vajavad enam kaalutletud tegutsemist. Eriti kriitilised olime reformi kulukuse osas. Tegevus jätkub järgmisel majandusaastal. 

-          Olime kaasas tööõnnetus- ja kutsehaiguste süsteemi (TÕKS) väljatöötamise protsessis. Tegevus jätkub järgmisel majandusaastal. 

-          Osalesime uue haridusseaduse eelnõu koostamises, tegevus jätkub järgmisel majandusaastal. 

 

Rahvusvahelised suhted – olulisemad pidepunktid 

Jätkus Eesti tööandjate huvide aktiivne esindamine ja kaitsmine rahvusvahelisel ja EL-tasandil. Läbi tööandjate katusorganisatsioonide (IOE,

BUSINESSEUROPE, EMSK, BIAC – Ettevõtete ja Tööstuse Nõuandekomitee OECD juures) osalesime rahvusvaheliste-ja EL poliitikate ja

õigusaktide välja töötamises aidates sel moel kaasa investeerimis- ja ettevõtluskeskkonna parandamisele EL-s ning uute ärivvõimaluste

loomisele läbi vabakaubanduslepingute (USA, Jaapan).

Lisaks nimetatud katusorganisatsioonidele osalesid meie eksperdid EMSKis (Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees), Euroopa Komisjoni

nõuandekomiteede- (ESF Komitee; tööohutuse- ja töötervishoiu nõuandekomitee, võõrtöötajate ja sotsiaalkindlustuse nõuandekomitee) ja

üle-euroopaliste agentuuride/fondide (Eurofound, CEDEFOP - Euroopa täiend- ja kutseõppe arendamise keskus, Euroopa Tööohutuse- ja

Tervishoiu Agentuur) ja juhtorganite töös (Keskliidu esindajad rahvusvahelisel tasandil:

(http://employers.ee/et/liikmele/rahvusvaheline/8323-esindajad-BUSINESSEUROPE-tasandil).

EMSK

-          EMSKis esindas keskliitu rahvusvaheliste suhete juht E. Päärendson, kuuludes EMSKi büroosse, olles tööandjate grupi asepresident

ning osaledes  EMSKi 3 sektsiooni töös: * majandus- ja rahaliidu, maksupoliitika (ECO); * tööhõive, sotsiaalsuhete ja kodakondsusküsimuste

sektsiooni (SOC) ja * EL välissuhete sektsiooni (REX) töös. Samuti osalesime EMSKi tööturu seireüksuse (LMO) töös. Lisaks on E. Päärendson

EMSKi Jaapani kontaktgrupi liige ning oli kaasautoriks 15 oktoobril vastu võetud EMSKi arvamusdokumendile EL-Jaapani

vabakaubanduslepingu osas. Keskliit võttis osa ka EL-Kesk-Aasia strateegia uuendamisest ning panustas EMSKi arvamusdokumendi

valmimisse, mis käsitles „EL investeeringute lepinguid kolmandate riikidega“.

BUSINESSEUROPE

BUSINESSEUROPEs osalesime 2014-2015 presidentide kogu töös (Jüri Käo, Toomas Tamsar), Brüsseli esindajate kogus  ja rahvusvaheliste

suhete komitees (Eve Päärendson).

-          8.-9. mail osalesid keskliidu president  Jüri Käo ja juhataja Toomas Tamsar BUSINESSEUROPE presidentide kogul Ateenas. 20 -21

novembril 2014 osaleti aga BUSINESSEUROPE presidentide kogul Roomas, kus arutati EL investeeringute kava ning EL konkurentsivõime

parandamise üle.

-          Aitasime koostada BUSINESSEUROPE majandusprognoose ja –reformibaromeetreid ning levitasime nimetatud analüüsidokumente

liikmete seas, et nad oleksid kursis EL majanduse arengutrendidega ning oskaksid hinnata Eesti progressi Euroopa Komisjoni poolt tehtud

riigipõhiste soovituste ja reformide teostamisel.

BIAC

-          9-10. oktoobril külastas keskliitu BIACi peasekretär Bernhard Welschke, kellega arutleti BIACi ja keskliidu koostöö teemal.

-          28 jaanuaril külastas Eestit OECD peasekretär hr Gurria, kes tutvustas OECD raportit Eesti majandusest. Raporti koostamisel

konsulteeris OECD ka keskliiduga.

IOE, ILO

-          28.05-13.06 toimus iga-aastane ILO aastakonverents Genfis, kus Eesti tööandjaid esindasid keskliidu rahvusvaheliste suhete juht Eve

Päärendson ja Kaupmeeste liidu juhataja Marika Merilai.

Visiidid, kohtumised

-          Toomas Tamsar osales Eesti Vabariigi Presidendi riigivisiidil Soome Vabariiki ning esines koos Soome kolleegi ning kahe riigi

presidendiga Eesti-Soome äriseminaril.

-          Septembris kohtusime AFME (Finance for Europe) esindajatega, vahetades infot  finantstehingute maksu osas.

-          Veebruaris võõrustasime Tallinnas kõrgetasemelist Jaapani väliskaubandusorganisatsiooni JETRO delegatsiooni, korraldades koos

Kaubandus-Tööstuskojaga sel puhul Eesti-Jaapani Ettevõtjate Ümarlaua.

Eesti EL eesistumisaeg (jaanuar-juuli 2018)

-          Alustasime ettevalmistusi Eesti eesistumisajaks EL-s 2018 aasta esimesel poolel.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.03.2015 31.03.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 20 038 6 260 2

Nõuded ja ettemaksed 15 060 16 429 3,4

Kokku käibevara 35 098 22 689  

Põhivara    

Kinnisvarainvesteeringud 1 133 000 1 122 000 5

Materiaalne põhivara 355 123 368 093 6

Kokku põhivara 1 488 123 1 490 093  

Kokku varad 1 523 221 1 512 782  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused 0 15 192  

Võlad ja ettemaksed 88 435 131 839  

Eraldised 9 510 0 11

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 10 000 0 12

Kokku lühiajalised kohustused 107 945 147 031  

Pikaajalised kohustused    

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

Kokku pikaajalised kohustused 1 016 195 1 016 195  

Kokku kohustused 1 124 140 1 163 226  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 349 556 167 776  

Aruandeaasta tulem 49 525 181 780  

Kokku netovara 399 081 349 556  

Kokku kohustused ja netovara 1 523 221 1 512 782  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 01.04.2014 -

31.03.2015

01.04.2013 -

31.03.2014

Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 398 584 374 266 19

Tulu ettevõtlusest 147 806 106 957 13

Muud tulud 11 000 147 095 14

Kokku tulud 557 390 628 318  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -9 960 0 15

Mitmesugused tegevuskulud -167 051 -161 209 16

Tööjõukulud -310 714 -265 587 17

Põhivara kulum ja väärtuse langus -16 012 -15 416 6,7

Muud kulud -3 211 -3 672 18

Kokku kulud -506 948 -445 884  

Põhitegevuse tulem 50 442 182 434  

Muud finantstulud ja -kulud -917 -654  

Aruandeaasta tulem 49 525 181 780  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 01.04.2014 -

31.03.2015

01.04.2013 -

31.03.2014

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 50 442 182 434  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 16 012 15 416 6

Muud korrigeerimised -11 000 -143 000 5

Kokku korrigeerimised 5 012 -127 584  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 1 369 -8 086 3

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -33 894 -56 149  

Makstud intressid -917 -654  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
10 000 0 12

Kokku rahavood põhitegevusest 32 012 -10 039  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -3 042 -6 405 6

Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 0 792  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -3 042 -5 613  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Arvelduskrediidi saldo muutus -15 192 15 192  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -15 192 15 192  

Kokku rahavood 13 778 -460  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 6 260 6 720  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 13 778 -460  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 20 038 6 260  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.03.2013 237 640 237 640

Arvestuspõhimõtete

muutuste mõju
-69 864 -69 864

Korrigeeritud saldo

31.03.2013
167 776 167 776

Aruandeaasta tulem 181 780 181 780

31.03.2014 349 556 349 556

Korrigeeritud saldo

31.03.2014
349 556 349 556

Aruandeaasta tulem 49 525 49 525

31.03.2015 399 081 399 081



10

EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIT 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Tööandjate Keskliidu 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses muudatustega Raamatupidamise Toimkonna juhendites, muudeti tagasiulatuvalt 2013/2014 majandusaasta aruandes

arvestuspõhimõtet valitsusepoolse abi kajastamisel. Eelmistel perioodidel oli ühing amortiseerinud vara kulusse ning kajastanud samas

summas sihtfinantseerimise kohustust tuluna. Alates 2013/2014 aruandeaastast ei kajastata enam sihtfinantseerimise kohustust tuluna. 

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 -kohustused

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

Välisvaluutas fikseeritud kohustused seisuga  31.03.2014 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 kinnisvaraobjekti, mida ühing hoiab renditulu teenimise eesmärgil ja mida ei kasutata

enda põhitegevuses. Kinnisvarainvesteering on bilansis algselt arvele võetud tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega

otseselt seonduvaid kulutusi. Edaspidi on kinnisvarainvesteering igal bilansipäeval kajastatud õiglases väärtuses, mille leidmisel on

lähtutud bilansipäeva tegelikest turutingimustest.

Kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse määramisel on kasutatud professionaalsete atesteeritud hindajate abi. Õiglase väärtuse leidmiseks on

kasutatud võrdlevate turuhindade meetodit. Väärtuse muutusest tulenevat kasumit või kahjumit kajastatakse tulemiaruande kirjel „Muud

tulud“ või „Muud kulud“. Kinnisvarainvesteeringu kajastamine bilansis lõpetatakse objekti võõrandamisel või kasutusest eemaldamisel. 

Kinnisvarainvesteeringu kajastamise lõpetamisest tekkinud kasumid ja kahjumid kajastatakse lõpetamise perioodi kasumiaruandes real „Muud

tulud“ või „Muud kulud“.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.
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Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul

amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Igal bilansipäeval

hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. 

Põhivara arvelevõtmise alampiir    1000,00 eurot

Rendid

Kapitalirendiks on loetud tehing, mille puhul kõik olulised vara omandiga seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud

rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendi puhul on renditavat vara oma bilansis kajastanud rendileandja. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt

tulemiaruandes kuluna.

Ühing kui rendileandja

Kasutusrendi tingimustel välja renditud varalt teenitud tulud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustused

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

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

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

maksmisele kuuluvas summas.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

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

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

on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse 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

Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud tingimused

on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis

kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud vara õiglases väärtuses. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse tulemiaruandes

“Muud tulud“ kirjel. 

Tasuta saadud vara kajastamine

Juhendi RTJ 12 „Valitsusepoolne abi“ kirjeldatud põhimõtteid rakendatakse ka 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 kohustusena

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 see on tasutud.

Tulu teenuste 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 – kulude vastavuse printsiipi.

Seotud osapooled

Seotud osapooleks loetakse isikut või ettevõtet, kes on seotud Eesti Tööandjate Keskliit MTÜ-ga sel määral, et nendevahelised tehingud 

ei pruugi toimuda turutingimustel.
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Isik või selle isiku lähedane pereliige on seotud osapool, kui see isik: 

(a) on MTÜ Eesti Tööandjate Keskliit juhtkonna liige; või 

(b) omab kontrolli või olulist mõju MTÜ Eesti Tööandjate Keskliit üle.  

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

(a) ettevõte ja MTÜ Eesti Tööandjate Keskliit on ühise kontrolli all; 

(b) üks ettevõte on kolmanda osapoole poolt kontrollitav ettevõte ja teine ettevõte on selle kolmanda osapoole olulise mõju all olev ettevõte; 

(c) ettevõte omab MTÜ Eesti Tööandjate Keskliit üle kontrolli või olulist mõju; 

(d) ettevõte on MTÜ Eesti Tööandjate Keskliit kontrolli või olulise mõju all; 

(e) ettevõtted, mille üle MTÜ Eesti Tööandjate Keskliit juhtkonna liige (või nende lähedased pereliikmed) omab kontrolli või olulist mõju; 

(f) ettevõtted, mille juhtkonda kuuluvad isikud (või nende lähedased pereliikmed), kes omavad kontrolli või olulist mõju MTÜ Eesti Tööandjate

Keskliit üle. 

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

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

aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodi või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.03.2015 31.03.2014

Sularaha kassas 130 0

Arvelduskonto 19 908 6 260

Kokku raha 20 038 6 260
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.03.2015 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 3 159 3 159  

Ostjatelt laekumata

arved
4 346 4 346  

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-1 187 -1 187  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 061 1 061 4

Muud nõuded 1 990 1 990  

Viitlaekumised 1 990 1 990  

Ettemaksed 8 850 8 850  

Tulevaste perioodide

kulud
8 850 8 850  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
15 060 15 060  

 

 31.03.2014 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 9 910 9 910  

Ostjatelt laekumata

arved
11 489 11 489  

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-1 579 -1 579  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 864 1 864 4

Ettemaksed 4 655 4 655  

Tulevaste perioodide

kulud
4 655 4 655  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
16 429 16 429  

Nõuded seotud osapoolte vastu 1 369 eurot, vt lisa 19
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.03.2015 31.03.2014

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 0 438 0 1 200

Käibemaks 1 061 720 1 864 0

Üksikisiku tulumaks 0 3 372 0 3 106

Sotsiaalmaks 0 6 566 0 9 066

Kohustuslik kogumispension 0 313 0 267

Töötuskindlustusmaksed 0 342 0 348

Intress 0 0 0 683

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 061 11 751 1 864 14 670

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud
(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod

  

31.03.2013 979 000

Kasum (kahjum) õiglase

väärtuse muutusest
143 000

31.03.2014 1 122 000

Kasum (kahjum) õiglase

väärtuse muutusest
11 000

31.03.2015 1 133 000

 01.04.2014 -

31.03.2015

01.04.2013 -

31.03.2014

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu 59 397 32 954

Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud 19 947 32 868

 

 

Kasum õiglase väärtuse muutusest: Lisa nr 14 

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu: Lisad nr 8 ja 13 

 

Kinnisvarainvesteering hinnati bilansipäeval tema õiglases väärtuses, kasutades ettevõttevälise professionaalse hindaja abi. 

Arvestades hinnatava objekti olemust, asukohta ja tänast turusituatsiooni on hindamismeetodina kasutatud võrdlusmeetodit. 

Kinnisvara turuväärtus tuletati hinnatava objekti ja samas asuvate hiljuti müüdud objektide võrdluse alusel.  

 

Valitsusepoolne abi  

 

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

haldushoonele hoonestusõiguse seadmiseks Eesti Tööandjate Keskliidu kasuks tähtajaga 36 aastat. Läbiviidud eksperthinnangu kohaselt oli 

seatud hoonestusõiguse turuväärtuseks 29.05.2006 seisuga 1 016,2 milj eurot.  

Valitsusepoolse abina tasuta saadud vara võeti bilansis algselt arvele tema õiglases väärtuses vastavalt eksperthinnangutele summas 1 016,2 

milj eurot ning samas summas kajastati bilansis real " Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused". Saadud vara jagunes 

bilansis kinnisvarainvesteeringuteks summas 558,9 tuh eurot ja materiaalseks põhivaraks summas 457,3 tuh eurot.  

 

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 Tööandjate Keskliidul kohustus
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teha alljärgnevad tööd:  

1. Hoone keldrikorruse remont, tehnosüsteemide rekonstrueerimine tähtajaks 1.01.2020  

2. Hoone fassaadi ja katuse remont tähtajaks 1.01.2020  

3. Hoone I ja II korruse remont tähtajaks 1.01.2025 

4. Hoone põhjapoolse külje akende vahetus tähtajaks 1.01.202

Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.03.2013  

Soetusmaksumus 457 473 15 569 15 569 21 808 494 850

Akumuleeritud kulum -82 568 -11 874 -11 874 -21 379 -115 821

Jääkmaksumus 374 905 3 695 3 695 429 379 029

  

Ostud ja parendused 0 5 272 5 272 0 5 272

Amortisatsioonikulu -12 703 -1 681 -1 681 0 -14 384

Allahindlused väärtuse languse

tõttu
0 -1 032 -1 032 0 -1 032

Müügid 0 -792 -792 0 -792

  

31.03.2014  

Soetusmaksumus 457 473 10 757 10 757 21 808 490 038

Akumuleeritud kulum -95 271 -5 295 -5 295 -21 379 -121 945

Jääkmaksumus 362 202 5 462 5 462 429 368 093

  

Ostud ja parendused 0 3 042 3 042 0 3 042

Amortisatsioonikulu -12 703 -3 309 -3 309 0 -16 012

  

31.03.2015  

Soetusmaksumus 457 473 12 442 12 442 21 808 491 723

Akumuleeritud kulum -107 974 -7 247 -7 247 -21 379 -136 600

Jääkmaksumus 349 499 5 195 5 195 429 355 123

Tööandjate keskliidu kasuks on seatud hoonestusõigus Tallinnas Kiriku 6 asuvale kinnistule ja haldushoonele tähtajaga 36 aastat

(hoonestusõigus kantud kinnistusraamatusse 31.10.2006). Hoonestajal on kohustus tasuda maatükil lasuvad maksud ja

hoonestusõiguse aastatasu.Hoonestusõigus jaguneb: 55% kinnisvarainvesteeringuks ja 45% materiaalseks põhivaraks.
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Lisa 7 Immateriaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Arvutitarkvara

31.03.2013  

Soetusmaksumus 685 685

Akumuleeritud kulum -685 -685

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.03.2014  

Soetusmaksumus 685 685

Akumuleeritud kulum -685 -685

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.03.2015  

Soetusmaksumus 685 685

Akumuleeritud kulum -685 -685

Jääkmaksumus 0 0

Lisa 8 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

 01.04.2014 -

31.03.2015

01.04.2013 -

31.03.2014

Kasutusrenditulu 59 397 32 954

Kasutusrenditulu: Lisa 5 ja 13

Ruumide rendilepingud on tähtajatud ja katkestatavad kolme kuulise etteteatamisega.

Aruandekohustuslane kui rentnik

 01.04.2014 -

31.03.2015

01.04.2013 -

31.03.2014

Kasutusrendikulu 8 142 9 654

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.03.2015 31.03.2014

12 kuu jooksul 7 902 7 902

1-5 aasta jooksul 9 368 17 270
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Kasutusrendilepingud bilansipäeva seisuga

kontoritehnika: AS Overall Finantseeringud, lepingu tähtaeg 30.07.2018

sõiduauto: OÜ Ideal, lepingu tähtaeg 28.02.2017

Lisa 9 Laenukohustused
(eurodes)

 

 31.03.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Swedbank

15 192 15 192   

4,35% + 6

kuu

EURIBOR

EUR 29.09.2015

Lühiajalised laenud

kokku
15 192 15 192      

Laenukohustused

kokku
15 192 15 192    

Swedbankis on avatud arvelduskrediidi limiit 50 000 eurot. Seisuga 31.03.2015 ei ole arvelduskrediiti kasutatud.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.03.2015 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 3 859 3 859  

Võlad töövõtjatele 34 277 34 277  

Maksuvõlad 11 751 11 751 4

Muud võlad 15 166 15 166  

Muud viitvõlad 15 166 15 166  

Saadud ettemaksed 23 382 23 382  

Tulevaste perioodide tulud 23 382 23 382  

Kokku võlad ja ettemaksed 88 435 88 435  

 

 31.03.2014 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 15 905 15 905  

Võlad töövõtjatele 31 864 31 864  

Maksuvõlad 14 670 14 670 4

Muud võlad 15 017 15 017  

Muud viitvõlad 15 017 15 017  

Saadud ettemaksed 54 383 54 383  

Tulevaste perioodide tulud 54 383 54 383  

Kokku võlad ja ettemaksed 131 839 131 839  
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Kohustused seotud osapoolte vastu on summas 21 520 eurot, vt lisa 19

Lisa 11 Eraldised
(eurodes)

 31.03.2014 Moodustamine/

korrigeerimine

Kasutamine 31.03.2015

Töösuhte lõpetamise hüvitise

eraldis
0 2 660 0 2 660

Boonuste eraldised 0 4 350 0 4 350

Lepingust tulenevate kohustuste

eraldis
0 2 500 0 2 500

Kokku eraldised 0 9 510 0 9 510

Lühiajalised 0 9 510 0 9 510

Töösuhte lõpetamise hüvitise eraldis on moodustatud koondamishüvitise maksmiseks. Eraldis realiseerus aprillis 2015.

Lepingust tulenevate kohustuste eraldis

Sõiduki rendilepingu tähtaja lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel on keskliidul kohustus sõiduk tagastada lepingus sätestatud

tehnilistele tingimustele vastavas seisukorras. Sõiduki tagastamise tingimustele vastavuse tagamisega kaasnevad teatud kulud.

Rendilepingu tingimuste kohaselt moodustatakse tagastamiskulude katteks rendiperioodi jooksul eraldis. Eraldise moodustamisel

lähtutakse juhtkonna hinnangust tagastamiskulude suuruse kohta. Seda summat ei ole sõiduki tagastamiskulude eraldise hindamisel

diskonteeritud, sest selle mõju oleks ebaoluline.

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.03.2013 Saadud Tagastatud Tulu 31.03.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Projekt: Eesti hariduse ja tööturu

vajaduste kokkusobitamine
0 0 0 0 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
0 0 0 0 0

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
0 0 0 0 0
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 31.03.2014 Saadud Tagastatud Tulu 31.03.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Projekt: Eesti hariduse ja tööturu

vajaduste kokkusobitamine
0 10 000 0 0 10 000

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
0 10 000 0 0 10 000

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
0 10 000 0 0 10 000

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolne sihtotstarbeline riigieelarveline toetus projekti "Eesti hariduse ja tööturu vajaduste kokkusobitamine".

Projekti tegevus toimub ajavahemikus jaanuar 2015 kuni juuni 2015.

Lisa 13 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 01.04.2014 -

31.03.2015

01.04.2013 -

31.03.2014

Lisa nr

Ruumide rent ja muud teenused 59 397 32 954 5,8

Koolituste ja konverentside korraldamine 40 229 24 348

Reklaamiteenused 46 166 45 665

Konsultatsioonid 2 014 3 990

Kokku tulu ettevõtlusest 147 806 106 957  

Müügid seotud osapooltele:

ruumide rent ja muud teenused: 11 643 eurot;

koolituste ja konverentside korraldamine: 11 286 eurot;

reklaamiteenused: 20 667 eurot

vt lisa 19

Lisa 14 Muud tulud
(eurodes)

 01.04.2014 -

31.03.2015

01.04.2013 -

31.03.2014

Lisa nr

Kasum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest 11 000 143 000 5

Kasum valuutakursi muutustest 0 95  

Muud 0 4 000

Kokku muud tulud 11 000 147 095  
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Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 01.04.2014 -

31.03.2015

01.04.2013 -

31.03.2014

Uurimis- ja arengukulud 9 960 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
9 960 0

Ühtekuuluvusfondide 2014-2020 rakenduskava prioriteetse suuna "Suurem haldusvõimekus" meede "Poliitikakujundamise kvaliteedi

arendamine".

Programmi tegevuste periood mai 2014 kuni detsember 2018. Programmi rahastatakse läbi Rahandusministeeriumi.

Tulemiaruandes kajastatakse sihtotstarbeliselt finantseeritud projektiga seotud tööjõukulud kirjel "Tööjõukulud".

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 01.04.2014 -

31.03.2015

01.04.2013 -

31.03.2014

Üür ja rent 8 142 9 654

Energia 18 545 18 792

Elektrienergia 3 945 3 445

Soojusenergia 11 722 13 019

Kütus 2 878 2 328

Mitmesugused bürookulud 22 334 27 837

Lähetuskulud 9 042 2 690

Koolituskulud 7 322 1 876

Riiklikud ja kohalikud maksud 4 812 6 026

Ostetud kaubad ja teenused 64 638 63 499

Liikmemaksud 9 181 10 295

Transpordikulud 7 423 4 582

Majanduskulud 1 935 1 195

Esindus- ja vastuvõtukulud 6 134 5 055

Auditeerimise kulu 4 060 4 060

Muud tegevuskulud 3 483 5 648

Kokku mitmesugused tegevuskulud 167 051 161 209

Ostud seotud osapooltelt on kokku summas 19 649 eurot, vt lisa 19
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Lisa 17 Tööjõukulud
(eurodes)

 01.04.2014 -

31.03.2015

01.04.2013 -

31.03.2014

Lisa nr

Palgakulu 232 484 198 608  

Sotsiaalmaksud 78 230 66 979  

Kokku tööjõukulud 310 714 265 587  

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
9 232 0 15

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 10 10  

Lisa 18 Muud kulud
(eurodes)

 01.04.2014 -

31.03.2015

01.04.2013 -

31.03.2014

Kahjum valuutakursi muutustest 44 16

Trahvid, viivised ja hüvitised 1 119 1 307

Muud 1 870 770

Kahjum ebatõenäoliselt laekuvate nõuete mahakandmisest 178 1 579

Kokku muud kulud 3 211 3 672

Lisa 19 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.03.2015 31.03.2014

Juriidilisest isikust liikmete arv 93 100

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.03.2015 31.03.2014

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Asutajad ja liikmed 1 369 21 520 8 116 47 347

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

0 0 299 0

01.04.2014 - 31.03.2015 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 18 353 442 181

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

1 296 0
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01.04.2013 - 31.03.2014 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 16 479 422 345

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

6 080 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 01.04.2014 -

31.03.2015

01.04.2013 -

31.03.2014

Arvestatud tasu 65 721 52 901


