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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. Selleks 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. 

 

2016-2017. majandusaastal jätkus tööandjate huvidest lähtuv tegevus tööturu, 
maksukoormuse, hariduse ja majanduspoliitika valdkondades. 

 

 

Tulud, kulud, kasum, kahjum 
 

Eesti Tööandjate Keskliidu tegevuskulud kaetakse liikmemaksudest ja muud kulud ettevõtlusest 

laekunud tuludest ja projektirahastusest. 2016-2017. majandusaastal moodustas keskliidu 

liikmemaksutulu 432 tuhat eurot ja netotulu ettevõtlusest 89 tuhat eurot. 
Keskliidu 2016-2017 majandusaasta kasumiks kujunes  56 tuhat eurot. 

 

Investeeringud 
 
Aruandeaastal investeeriti põhivarasse 5 tuhat eurot. 

 

Personal 
 
Keskmine töötajate arv oli 12 töötajat.  Aruandeaasta lõpu seisuga oli Eesti Tööandjate Keskliidu 

juhatus üheliikmeline.   
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Majandusnäitajad 
 
 

Peamised finantsnäitajad  2016/2017   2015/2016 

Müügitulu (EUR) 143 791 139 937 

Liikmemaksude tulu (EUR) 432 327 400 419 

Käibe kasv %     2,75% -5,32% 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja      0,95 0,29 

 
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 
 
31.03.2017 seisuga oli Eesti Tööandjate Keskliidul 109 liiget (aasta varem 98), sealhulgas 87 

ettevõtet ja 22 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. Tööandjate keskliidu liikmeskonna 

kooskõlastusringist käivad läbi kõik ettevõtlust ja töösuhteid puudutavate oluliste õigusaktide 

eelnõud. 
 

Tööandjate keskliidu esindajad osalevad seadusloomes ja poliitikate väljatöötamiseks loodud 

töögruppides, kujundavad ettevõtjate ja tööandjate mainet avalikkuses ning tõstatavad 

ettevõtjatele olulistel teemadel avalikkuses diskussioone. 
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2016-2017 majandusaasta tegevuste kokkuvõte 
 
2016-2017 majandusaastal tuli Eesti Tööandjate Keskliit välja mitmete uute algatuste ja 

teemapüstitustega. 

Välismaalaste nullbürokraatia eesmärk oli kaardistada probleemid, mis on tööandjatel 

välismaalastest oskustöötajate värbamisel ja palkamisel ning samuti töötajatel nii elamisloa 

taotlemisel kui ka oma elu Eestis sisseseadmisel. Kokku 82 probleemikirjeldust ja ettepanekut, 

millest pärast läbitöötamist ja sarnaste koondamist sündis 20 ettepanekut ministeeriumitele. 

Välismaalaste nullbürokraatia algatus sai ka riikliku nullbürokraatia projekti üheks osaks ja selle 

edenemist jälgitakse kord kvartalis toimuval ministritest ja ettevõtlusorganisatsioonide 
esindajatest koosnevas nullbürokraatia juhtrühmas. 

Annetame aega on koos Swedbankiga läbiviidav projekt, mille raames kutsume tööandjaid üle 

Eesti andma töötajatele aastas ühe vaba päeva, et nad kasutaksid seda koos töökaaslastega 

heategevusega tegelemiseks. Algatuse eesmärk on tõsta ettevõtjate mainet ja näidata 
erasektori tööandjate vastutustundlikkust; samuti parandada heategevuskultuuri ja teha head – 

aidata abivajajaid. 31. märtsi seisuga oli algatusega liitunud 26 tööandjat ja annetatud üle 1450 

päeva. 

Parim praktikakoht ja parim praktikant (kampaania Praktik cum Laude) – tunnustasime 
parimaid praktikakohti (võitis ABB) ja tublimaid praktikante kõrg- ja kutsehariduse kategoorias.  

 

Jätkasime ka varem käivitatud algatustega: 

Riigireformi Radari eesmärk on avalikkuses ülal hoida ja initsieerida huvi riigireformi edenemise 
vastu ja kindlustada poliitikute sisuline töö reformiga. Tööandjate Majandusspidomeetri 
eesmärk on monitoorida ettevõtjate hinnanguid majanduse olukorrale, prognoosida 

investeeringuid teadus-arendustegevusse ja hinnata valitsuse tegevuse mõju 

ettevõtluskeskkonnale. Ettevõtlikkus kooli eesmärk on propageerida noorte seas ettevõtlikku 
ellusuhtumist.  
Oluline sündmus oli tööandjate aastakonverents Tuulelohe lend 15. märtsil 2017, mis kandis 

pealkirja „Töö lõpp?“ Konverentsil osales 216 Eesti ettevõtjat, tippjuhti, poliitikut, 

poliitikakujundajat ja arvamusliidrit. Konverentsi eesmärk oli tekitada ühiskonnas diskussiooni 
teemal, kas heaolu suurendamiseks tuleb töötada rohkem või töötada targemalt ja kanda 

sõnumit, et tuleb teha mõlemat. 
Konverentsil tegi ettekande president Kersti Kaljulaid. Esinesid Jüri Käo (NG Investeeringud), 

Kati Vabi (rahvusvaheline e-äri juht), Jevgeni Ossinovski (tervise- ja tööminister), Robert Kitt 

(Swedbank Eesti), Viivi Luik (kirjanik), Raul Rebane (starteegilise kommunikatsiooni ekspert), 

Taavi Veskimägi (Elering), Kai Realo (Circle K Eesti), Tom Rüütel (Töötukassa), Pauliine Põldmaa 

(õpilane). 

Konverents sai laiaulatuslikku meediakajastust. Kokku jõuti 3,9 miljoni kontaktini läbi nö 
traditsioonilise meedia. Konverentsist tegi otseülekande ka veebiportaal postimees.ee. 

Konverentsi eel tehtud ja sotsiaalmeedia kaudu levitatud videontervjuusid esinejatega vaadati 

kokku 33 000 korda. 
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2016/2017 majandusaastal jätkasime põhjalikku tegevust hariduse ja tööturu vajaduste 
kokkusobitamise suunal. 
Alates septembrist 2015 on Eesti Tööandjate Keskliit Haridus- ja Teadusministeeriumi partneriks 

programmis „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse 
koolituspraktika“ ja „Kutsehariduse maine tõstmine, töökohapõhise õppe laiendamine“, mille 

raames viime läbi erinevaid teavitustegevusi tööandjate suunal. Projekti rahastab Euroopa 

Sotsiaalfond. 

 

Samuti jätkus koos Soome, Leedu ja Belgia partneritega projekt Õpipoisiõppe arendamine: 
Töökohapoolsete juhendajate koolitamine ja õpipoisiõppe edendamine (rahastab Erasmus+). 
 

Jätkus Riigikantselei poliitikakujundamise kvaliteedi arendamise meetmest finantseeritav 
projekt: „Eesti Tööandjate Keskliidu poliitikakujundamisel kaasarääkimise võimekuse 
suurendamine“, mille raames korraldasime keskliidu töötajatele ja erialaliitude töötajatele 

koolitussarja „Kommunikatsioon valitsussuhetes“. 
 
Alustasime koos Praxise ja Eesti Ametiühingute Keskliiduga projekti „Kollektiivsete töösuhete 
roll töötingimuste kohandamisel vähenenud töövõimega inimestele“. Projekti eesmärk on 

toetada tööandjate ja töötajate esindajate võimekust toetada vähenenud töövõimega inimeste, 

sealhulgas puudega ja vananevate töötajate võimalusi osaleda tööturul. Projekti tulemusena 
valmivad koostöös Eesti, Poola ja Ungari sotsiaalpartneritega ettepanekud, kuidas edendada 

töötingimuste kohandamist vähenenud töövõimega inimestele. Projekti rahastavad Euroopa 

Komisjon ja Swedbank. 

 
Samuti osalesime jätkuvalt rahvusvahelises projektis „New social co-operation model – rising 
of employees’ involvement in the company’s financial management and economic 
performance“, mida rahastab Euroopa Komisjon ja kus me oleme üks partneritest (peale meie 

osalevad Latvijas Brivo Arodbiedribu Savieniba, Lietuvos Profesiniu Sajungu Konfederacija Lpsk, 
Nordbildung Bildungsverbund Fur Die Metall- Und Elektroindustrie Gemeinnutzige Gmbh, 

Vilniaus Pramones Ir Verslo Asociacija ; Vsi Projektu Valdymo Ir Mokymo Centras). 

 

Käivitasime neli liikmetest koosnevat töörühma: 
Maksupoliitika töörühma eesmärkideks on sotsiaalmaksu miinimumi vähendamine ja 

sotsiaalmaksu lae kehtestamine, töötajate tervisekulude ja transpordikuude 

erisoodustusmaksust vabastamine ning uute maksumuudatuste hindamine ja 

tagasisidestamine. 

Tööjõupoliitika töörühma eesmärgid on tööaja regulatsiooni lihtsustamine, tööohutuse ja -

tervishoiu regulatsiooni kaasajastamine ning alampalga läbirääkimistes konsulteerimine. 

Hariduspoliitika töörühma eesmärgid on edendada koostööd tööandjate ja õppeasutuste vahel, 

kõrghariduse rahvusvahelistumine, inseneri-, reaal- ja loodusteaduste osakaalu tõstmine 
kõrghariduses ning õpipoisiõppe ja praktikakorraldusega tegelemine. 

Majanduskasvu töörühma eesmärkideks on välistööjõu kaasamise reeglite lihtsustamine, 

otseste otseste välisinvesteeringute Eestisse kaasamine, tootlikkuse kasv ja juhtimiskultuuri 
kaasajastamine ettevõtetes. 
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Osalemine seadusloomes – olulisemad eelnõud 

 

- Koostasime põhjalikud ettepanekud töö- ja puhkeaja regulatsiooni muutmiseks, 

muudatuste eesmärgiks soodustada paindlikke töösuhteid. Kokku esitasime 22 
konkreetset ettepanekut, mis käsitlesid mh nt töötamist mitme tööandja juures, 

valveaega, sotsiaalmaksu miinimumi nõude kaotamist jm 

- Esitasime konkreetsed ettepanekud välismaalaste seaduse muudatusteks, peamistena 

olgu nimetatud palganõude leevendamine ja sisserände piirarvu suurendamine. 

Palganõuet 2016. aastal ka vähendati. 

- Tegime ettepaneku lihtsustada alaealiste töötamist ja vastav eelnõu võeti 

majandusaasta jooksul Riigikogu poolt ka vastu. 

- Osalesime Riigihangete seaduse väljatöötamisel ja tegime eelnõusse 14 ettepanekut. 
- Tegime ettepaneku kaotada tööandja poolt töötaja tervise jaoks tehtavatelt kulutustelt 

erisoodustusmaks. Osaliselt seda ka tehti – 100 eurot kvartalis on alates 2018. aastast 

erisoodustusest vabastatud. Töötame edasi, et piirsumma oleks suurem ja et sinna alla 

läheks ka eriarstiabile tehtud kulutused. 
- Samuti tegime ettepaneku kaotada erisoodustusmaks tööandja poolt töötaja tööle 

jõudmiseks korraldatud transpordilt ja vastav eelnõu on valminud. 

- Pärast valitsuse vahetumist sai peamiseks töö Rahandusministeeriumist ja valitsusest 

tulevate uute maksumuudatuste ideedega: selgitasime nii poliitikakujundajatele kui ka 
avalikkusele panditulumaksu, kütuse- ja gaasiaktsiisi jt maksutõusude mõju 

ettevõtluskeskkonnale. Me ei nõustunud ka sotsiaalmaksu langetamise 

tagasipööramisega vähem kui 6-kuulise etteteatamisega ja protesteerisime koos 

partneritega teistest ettevõtlusorganisatsioonidest kobareelnõu kui seadusloome halva 
praktika vastu. 

 

 

Rahvusvahelised suhted – olulisemad pidepunktid 
 

Eesti Tööandjate Keskliit esindab ja kaitseb Eesti tööandjate huve nii Eestis kui rahvusvahelisel 

tasandil. Keskliidu rahvusvahelised suhted toetavad Keskliidu Manifestis (2015-2020) püstitatud 

eesmärkide saavutamist. Läbi rahvusvaheliste katusorganisatsioonide (IOE1, BUSINESSEUROPE, 
EMSK2, BIAC3) osaleme rahvusvaheliste-, aga eelkõige ettevõtlust mõjutavate EL õigusaktide ja 

poliitikate välja töötamises. Lisaks nimetatud katusorganisatsioonidele osalevad meie eksperdid 

Euroopa Komisjoni nõuandekomiteede-4 - ja üle-euroopaliste agentuuride/fondide5  
juhtorganites. 

Meie eesmärgiks on parandada investeerimis- ja ettevõtluskeskkonda Eestis (ja EL-s) ning 

tagada läbi uute EL vabakaubanduslepingute meie ettevõtjatele parem juurdepääs kolmandate 

                                                           
1
 Rahvusvaheline Tööandjate Organisatsioon 

2
 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

3
 Ettevõtete ja Tööstuse Nõuandekomitee OECD juures 

4
 ESF Komitee; tööohutuse- ja töötervishoiu nõuandekomitee, võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse nõuandekomitee 

5
 Eurofound, CEDEFOP - Euroopa täiend- ja kutseõppe arendamise keskus, Euroopa Tööohutuse- ja Tervishoiu 

Agentuur. 
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riikide turgudele.  Läbi aktiivse rahvusvahelise koostöö aitab Keskliit kaasa Eesti rahvusvahelise 

konkurentsivõime, innovatsioonivõimekuse ja ekspordipotentsiaali parandamisele.  

Mõned olulisemad sündmused rahvusvahelistes suhetes: 

- 30. septembril 2016 korraldasime koostöös Euroopa Komisjoni Eesti Esindusega, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (EMSK) ning Sotsiaalministeeriumiga arutelu 

Euroopa sotsiaalõiguste samba üle. 

- Keskliidu president Tiit Kuuli ja juhataja Toomas Tamsar võtsid novembris 2016 osa 

Bratislavas toimunud BusinessEurope’I Presidentide Kogust. 

- 23. veebruaril külastas Eestit Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalsuhete, oskuste ja 

tööjõu liikuvuse teemade eest vastutav volinik Thyssen, kes kohtus visiidi käigus ka 

keskliidu juhi Toomas Tamsarega, kellega vesteldi Eesti EL Nõukogu eesistumise 

prioriteetidel. Eesti eesistumisel toimub meie valdkonnas mitmeid olulisi üritusi, üks 
olulisemaid neist on kindlasti 12-14. septembril Tallinnas toimuv kõrgetasemeline 

„Tulevikutöö“ konverents. 

- Keskliidu asepresident Kai Realo ja rahvusvaheliste suhete juht Eve Päärendson osalesid 

19. oktoobril 2016 ja 8. märtsil 2017 teistkordselt kõrgetasemelisel kolmepoolsel 
sotsiaalsuhete tippkohtumisel Brüsselis. Esimesel kohtumisel rääkis keskliidu 

asepresident Kai Realo pagulaste tööturule ja ühiskonda integreerimisest, teisel 

koosolekul tegi sõnavõtu sotsiaalpartnerite rollist Euroopa sotsiaalõiguste samba puhul. 

Tööandjad on nõus, et tehnoloogia arengust, digitaliseerimisest, klassikaliste töösuhete 
(k.a ärimudelite) kiirest muutumisest ning demograafilistest trendidest tingituna vajab 

EL sotsiaal- ja tööpoliitika k.a sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteemid kaasajastamist, 

kuid kindlasti ei peaks seda tegema vaid läbi sotsiaalsete õiguste suurendamise.  

- Uuendasime mandaati Euroopa Tööohutuse ja Töökeskkonna Agentuuris, kus jätkavad 
Keskliidu esindamist liikmena ABB ASi keskkonna- ja tööohutusspetsialist Marju 

Peärnberg, ning asendusliikmena keskliidu õigusnõunik Piia Zimmermann. 

- Uuendasime esindajaid Dublinis asuvas Eurofondis. Eurofond on Euroopa Liidu asutus, 

mis toetab ELi institutsioone ja kodanikke sotsiaal-ja tööpoliitika alaste teadmistega. 
Liikmena jätkab keskliidu rahvusvaheliste suhete juht Eve Päärendson ning 

asendusliikmena asub tööandjaid esindama Tartu Ülikooli Professor Raul Eamets. 

- Aitasime BUSINESSEUROPEl koostada EL majandusprognoose ja reformibaromeetreid, 

varustades neid Eesti majandust puudutava statistikaga. Levitasime EL 
majandusprognoosi ja reformibaromeetrit liikmeskonnas, hoidmaks neid kursis nii EL 

majandustrendidega kui ka Eesti edusammudega reformide teostamisel. 

- Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees (EMSK) osalesime järgmiste dokumentide 

koostamises: sotsiaalõiguste sammas, uue oskuste arengukava, Eurofondi, Cedefopi ja 

EU-OSHA tegevuse kaasajastamine, Erasmus+ programmi vahearuanne, Tööstus 4.0, 

töösuhete muutumine. Samuti panustasime ELi-Jaapani vabakaubandussuhete 

edendamisse. 

- Alustasime ettevalmistusi Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumiseks 2017. aasta teises 
pooles, mis toob meile kaasa nii BusinessEurope’i Presidentide Kogu ja EMSKi 

Tööandjate rühma seminari „Digitaalühiskonna eelised“ korraldamise kui ka kümneid 

kõrgetasemelisi rahvusvahelisi delegatsioone, keda vastu võtta ja võõrustada. 
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EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIT 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.03.2017 31.03.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 82 134 37 715 2

Nõuded ja ettemaksed 85 377 13 942 3,4

Kokku käibevarad 167 511 51 657  

Põhivarad    

Kinnisvarainvesteeringud 1 100 830 1 144 000 5

Materiaalsed põhivarad 328 358 341 909 6

Immateriaalsed põhivarad 4 814 8 020 7

Kokku põhivarad 1 434 002 1 493 929  

Kokku varad 1 601 513 1 545 586  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 0 35 439 9

Võlad ja ettemaksed 145 961 74 703 10,4

Eraldised 21 347 19 092 11

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 9 796 47 976 12

Kokku lühiajalised kohustised 177 104 177 210  

Pikaajalised kohustised    

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

Kokku pikaajalised kohustised 1 016 195 1 016 195  

Kokku kohustised 1 193 299 1 193 405  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 352 181 399 081  

Aruandeaasta tulem 56 033 -46 900  

Kokku netovara 408 214 352 181  

Kokku kohustised ja netovara 1 601 513 1 545 586  
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EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIT 2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 01.04.2016 -

31.03.2017

01.04.2015 -

31.03.2016

Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 432 327 400 419 13

Annetused ja toetused 236 944 19 267 12

Tulu ettevõtlusest 143 791 139 937 14

Muud tulud 0 11 045 15

Kokku tulud 813 062 570 668  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -47 153 -29 411 16

Jagatud annetused ja toetused 0 -500  

Mitmesugused tegevuskulud -204 997 -174 317 17

Tööjõukulud -439 330 -391 655 18

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -63 956 -18 803 5,6,7

Muud kulud -227 -2 177  

Kokku kulud -755 663 -616 863  

Põhitegevuse tulem 57 399 -46 195  

Muud finantstulud ja -kulud -1 366 -705  

Aruandeaasta tulem 56 033 -46 900  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 01.04.2016 -

31.03.2017

01.04.2015 -

31.03.2016

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 57 399 -46 195  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 63 956 18 803 5,6,7

Muud korrigeerimised 0 -11 000  

Kokku korrigeerimised 63 956 7 803  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -71 434 1 118  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 35 332 33 826  

Laekunud intressid 4 0  

Makstud intressid -445 -705  

Muud rahavood põhitegevusest -925 0  

Kokku rahavood põhitegevusest 83 887 -4 153  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-4 958 -14 414 6

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

müügist
929 805  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -4 029 -13 609  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Arvelduskrediidi saldo muutus -35 439 35 439 9

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -35 439 35 439  

Kokku rahavood 44 419 17 677  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 37 715 20 038 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 44 419 17 677  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 82 134 37 715 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.03.2015 399 081 399 081

Korrigeeritud saldo

31.03.2015
399 081 399 081

Aruandeaasta tulem -46 900 -46 900

31.03.2016 352 181 352 181

Aruandeaasta tulem 56 033 56 033

31.03.2017 408 214 408 214
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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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Aruandeaastal muutus kinnisvarainvesteeringute arvestuspõhimõte. Alates 01.04.2016 kajastatakse kinnisvarainvesteeringut

soetusmaksumuse meetodil, kuna kinnisvarainvesteeringu õiglast väärtust ei ole enam võimalik usaldusväärselt hinnata. Kuni 31.03.2016

kajastati kinnisvarainvesteeringut õiglase väärtuse meetodil. 

Kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuseks seisuga 01.04.2016 loeti selle bilansiline väärtus 1 144 000 eurot. Aruandeaastal on arvestatud

kinnisvarainvesteeringult kulumit 43 170 eurot. 

Soetusmaksumuse meetodile ülemineku mõju aruandeaasta bilansi- ja kasumiaruannete kirjetele: kinnisvarainvesteringu väärtuse

vähenemine -43 170 eurot, kulumi suurenemine 43 170 eurot. 

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 seisuga 31.03.2017 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.

Kuni 31.03.2016 on kinnisvarainvesteering kajastatud õiglases väärtuses, mille leidmisel on lähtutud bilansipäeva tegelikest turutingimustest

ja mille määramisel on kasutatud professionaalsete atesteeritud hindajate abi. Väärtuse muutusest tulenevat kasumit või kahjumit on

kajastatud tulemiaruande kirjel „Muud tulud“ või „Muud kulud“.

Alates 01.04.2016 kajastatakse kinnisvarainvesteeringut soetusmaksumuse meetodil, kuna kinnisvarainvesteeringu õiglast väärtust ei ole

enam võimalik usaldusväärselt hinnata. 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. Kinnisvarainvesteeringu kasulik

eluiga on periood hoonestusõiguse lepingu kehtivuse lõpuni, milleks on 26 aastat.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
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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

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Ehitised (hoonestusõigus) 36 aastat

Arvutustehnika 2-3 aastat

Büroo sisustus 5 aastat

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.

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 „Valitsusepoolne abi“ 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.
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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.

Edasijärgnevad sündmused

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)

 31.03.2017 31.03.2016

Arvelduskonto 82 134 37 715

Kokku raha 82 134 37 715
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.03.2017 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 2 400 2 400  

Ostjatelt laekumata

arved
14 400 14 400  

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-12 000 -12 000 19

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
2 883 2 883 4

Muud nõuded 358 358  

Ettemaksed 11 696 11 696  

Nõuded sihtfinantseerijatele 68 040 68 040 12

Kokku nõuded ja

ettemaksed
85 377 85 377  

 

 31.03.2016 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 6 658 6 658  

Ostjatelt laekumata

arved
6 658 6 658  

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
0 0  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
3 956 3 956 4

Muud nõuded 1 342 1 342  

Ettemaksed 1 986 1 986  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
13 942 13 942  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.03.2017 31.03.2016

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 0 249 0 219

Käibemaks 2 763 0 2 175 0

Üksikisiku tulumaks 0 9 885 0 3 926

Sotsiaalmaks 0 18 687 0 7 532

Kohustuslik kogumispension 0 1 055 0 405

Töötuskindlustusmaksed 0 1 050 0 400

Ettemaksukonto jääk 120  1 781  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 2 883 30 926 3 956 12 482

Maksuvõlg on bilansis kajastatud võlgade ja ettemaksete koosseisus (lisa 10).
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Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud
(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod

  Kokku

Ehitised

31.03.2016  

Soetusmaksumus 1 144 000 1 144 000

Akumuleeritud kulum 0 0

Jääkmaksumus 1 144 000 1 144 000

  

Amortisatsioonikulu -43 170 -43 170

  

31.03.2017  

Soetusmaksumus 1 144 000 1 144 000

Akumuleeritud kulum -43 170 -43 170

Jääkmaksumus 1 100 830 1 100 830

Õiglase väärtuse meetod

  

31.03.2015 1 133 000

Kasum (kahjum) õiglase

väärtuse muutusest
11 000

31.03.2016 1 144 000

Muud muutused -1 144 000

31.03.2017 0

 01.04.2016 -

31.03.2017

01.04.2015 -

31.03.2016

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu 55 859 56 770

Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud 19 850 18 667

 

 

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

bilansis 55% kinnisvarainvesteeringuks ja 45% materiaalseks põhivaraks.  

 

Alates 01.04.2016 kajastatakse kinnisvarainvesteeringut soetusmaksumuse meetodil, kuna kinnisvarainvesteeringu õiglast väärtust ei ole enam 

võimalik usaldusväärselt hinnata. Kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuseks seisuga 01.04.2016 loeti selle viimane bilansiline väärtus. 

Kinnisvarainvesteering amortiseeritakse kulusse lineaarsel meetodil 26 aasta ehk hoonestusõiguse lepingu kehtivuse jooksul. 

Hoonestusõiguse leping lõppeb 2042.aastal. 

 

Kuni 31.03.2016 oli kinnisvarainvesteering kajastatud õiglases väärtuses, mille leidmisel on lähtutud bilansipäeva tegelikest turutingimustest ja 

mille määramisel on kasutatud professionaalsete atesteeritud hindajate abi. Kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse hindamistulemus 

seisuga 31.03.2016 oli keskmisest madalama usaldusväärsusega, kuna puudus täpne informatsioon remondikohustuste täitmise kulu kohta. 

 

 

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 tähtajaga 36 aastat. Läbiviidud eksperthinnangu kohaselt oli 

seatud hoonestusõiguse turuväärtuseks 29.05.2006 seisuga 1 016 195 eurot. 

Valitsusepoolse abina tasuta saadud vara võeti bilansis algselt arvele tema õiglases väärtuses vastavalt eksperthinnangutele summas 
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1 016 195 eurot ning samas summas kajastati bilansis real "Pikaajalised sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused". Saadud vara

jagunes bilansis kinnisvarainvesteeringuks ja materiaalseks põhivaraks. 

 

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

31.03.2015  

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

  

Ostud ja parendused 0 4 792 4 792 0 4 792

Amortisatsioonikulu -12 703 -4 498 -4 498 0 -17 201

Müügid 0 -805 -805 0 -805

  

31.03.2016  

Soetusmaksumus 457 473 14 357 14 357 21 808 493 638

Akumuleeritud kulum -120 677 -9 673 -9 673 -21 379 -151 729

Jääkmaksumus 336 796 4 684 4 684 429 341 909

  

Ostud ja parendused 0 4 958 4 958 0 4 958

Amortisatsioonikulu -12 708 -4 578 -4 578 -294 -17 580

Müügid 0 -929 -929 0 -929

  

31.03.2017  

Soetusmaksumus 457 473 15 152 15 152 21 808 494 433

Akumuleeritud kulum -133 385 -11 017 -11 017 -21 673 -166 075

Jääkmaksumus 324 088 4 135 4 135 135 328 358

Eesti Tööandjate Keskliidu kasuks on seatud hoonestusõigus Tallinnas Kiriku 6 asuvale kinnistule ja haldushoonele tähtajaga 36 aastat kuni

aastani 2042. 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

31.03.2015  

Soetusmaksumus 685 685

Akumuleeritud kulum -685 -685

Jääkmaksumus 0 0

  

Ostud ja parendused 9 622 9 622

Amortisatsioonikulu -1 602 -1 602

  

31.03.2016  

Soetusmaksumus 10 307 10 307

Akumuleeritud kulum -2 287 -2 287

Jääkmaksumus 8 020 8 020

  

Amortisatsioonikulu -3 206 -3 206

  

31.03.2017  

Soetusmaksumus 10 307 10 307

Akumuleeritud kulum -5 493 -5 493

Jääkmaksumus 4 814 4 814

Lisa 8 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

 01.04.2016 -

31.03.2017

01.04.2015 -

31.03.2016

Kasutusrenditulu 55 859 56 770

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

Aruandekohustuslane kui rentnik

 01.04.2016 -

31.03.2017

01.04.2015 -

31.03.2016

Kasutusrendikulu 8 989 8 142

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.03.2017 31.03.2016
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12 kuu jooksul 7 687 7 368

1-5 aasta jooksul 8 648 2 000

Ühing on võtnud kasutusrendile sõiduauto ning bürooseadmed. 

Lisa 9 Laenukohustised
(eurodes)

 31.03.2017 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Swedbank arvelduskrediit

0 0   

4,35% + 6

kuu

EURIBOR

EUR 29.09.2017

 

 31.03.2016 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Swedbank arvelduskrediit

35 439 35 439   

4,35% + 6

kuu

EURIBOR

EUR 29.09.2016

Lühiajalised laenud

kokku
35 439 35 439      

Laenukohustised kokku 35 439 35 439    

Swedbankis on avatud arvelduskrediidi limiit 50 000 eurot. Seisuga 31.03.2017 ei olnud arvelduskrediiti kasutatud.
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Lisa 10 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.03.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 11 129 11 129  

Võlad töövõtjatele 45 789 45 789  

Maksuvõlad 30 926 30 926 4

Muud võlad 12 454 12 454  

Saadud ettemaksed 45 663 45 663  

Kokku võlad ja ettemaksed 145 961 145 961  

 

 31.03.2016 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 7 195 7 195  

Võlad töövõtjatele 36 969 36 969  

Maksuvõlad 12 482 12 482 4

Muud võlad 15 374 15 374  

Saadud ettemaksed 2 683 2 683  

Kokku võlad ja ettemaksed 74 703 74 703  

Lisa 11 Eraldised
(eurodes)

 31.03.2016 Moodustamine/korrigeerimine Kasutamine 31.03.2017

Boonuse eraldis 19 092 21 347 -19 092 21 347

Kokku eraldised 19 092 21 347 -19 092 21 347

 

 31.03.2015 Moodustamine/korrigeerimine Kasutamine 31.03.2016

Töösuhte lõpetamise hüvitise

eraldis
2 660 0 -2 660 0

Boonuse eraldis 4 350 19 062 -4 320 19 092

Lepingust tulenevate kohustuste

eraldis
2 500 -2 500 0 0

Kokku eraldised 9 510 16 562 -6 980 19 092

Bilansis on moodustatud eraldis juhatusele aruandeaasta eest boonuse maksmiseks. 

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.03.2015 Saadud Tagastatud Tulu 31.03.2016 Lisa

nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Projekt: Eesti hariduse ja tööturu

vajaduste kokkusobitamine
10 000 10 000 -733 -19 267 0  

Projekt: Poliitikakujundamise

kvaliteedi arendamine
0 20 497 0 0 20 497  

Projekt: Õpipoisiõppe arendamine

Erasmus+
0 16 016 0 0 16 016  

Projekt: Töötajate kaasamine 0 11 463 0 0 11 463  

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
10 000 57 976 -733 -19 267 47 976  

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
10 000 57 976 -733 -19 267 47 976  

 

 31.03.2016 Saadud Tagastatud Tulu 31.03.2017 Lisa

nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Projekt: Poliitikakujundamise

kvaliteedi arendamine
20 497 57 832 0 -103 147 -24 818 3

Projekt: Õpipoisiõppe arendamine

Erasmus+
16 016 16 016 0 -23 090 8 942  

Projekt: Praktikasüsteemi

arendamine kutse- ja kõrghariduses
0 54 770 0 -97 992 -43 222 3

Projekt: Töötajate kaasamine 11 463 0 0 -11 463 0  

Projekt: Töökohtade kohandamine 0 2 106 0 -1 252 854  

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
47 976 130 724 0 -236 944 -58 244  

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
47 976 130 724 0 -236 944 -58 244  

 

Sihtfinantseerimise kohustus 31.03.2017 on 9796 eurot ning nõue 68 040 eurot (31.03.2016 kohustus 47 976 eurot). Sihtfinantseerimisi on 

aruandeaastal laekunud 130 724 eurot ning sihtfinantseerimisega seotud projektide tulu on 236 944 eurot. 

 

 

Aruandeaastal töös olnud projektid ja nende rahastajad: 

 

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

arendamine" 

Projekti periood: 2014 - 2019 

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: Õpipoisiõppe arendamine: Töökohapoolsete juhendajate koolitamine ja õpipoisiõppe edendamine. Meede: KA2 Strateegiline partnerlus 

Projekti periood: 2015 - 2017 

Rahastaja: Erasmus+ programm 

 

Projekt: Uus sotsiaalkoostöö mudel - töötajate kaasamise suurendamine firma finantsjuhtimises ja majandustegevuses 

Projekti periood: 2015 - 2017 

Rahastaja: Euroopa Komisjon 

 

Projekt: Töökohtade kohandamine vanemaealiste ja puuetega töötajate tööhõive parandamiseks
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Projekti periood: 2017  

Rahastaja: Euroopa Komisjon, partner Poliitikauuringute Keskus Praxis 

Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 01.04.2016 -

31.03.2017

01.04.2015 -

31.03.2016

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 432 327 400 419

Kokku liikmetelt saadud tasud 432 327 400 419

Lisa 14 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 01.04.2016 -

31.03.2017

01.04.2015 -

31.03.2016

Ruumide rent ja seonduvad teenused 55 859 56 770

Koolituste ja konverentside korraldamine 72 948 78 860

Muud teenused 14 984 4 307

Kokku tulu ettevõtlusest 143 791 139 937

Lisa 15 Muud tulud
(eurodes)

 01.04.2016 -

31.03.2017

01.04.2015 -

31.03.2016

Lisa nr

Kasum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest 0 11 000 5

Muud 0 45

Kokku muud tulud 0 11 045  

Lisa 16 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 01.04.2016 -

31.03.2017

01.04.2015 -

31.03.2016

Projektide sisutegevustega seotud kulud 47 153 29 411

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
47 153 29 411

 

 

Projektide sisutegevustega seotud kulud jagunevad: 

projekti Eesti Tööandjate Keskliidu poliitikakujundamisel kaasarääkimise võimekuse suurendamine kulud 14 760 eurot (eelmisel perioodil 14 755 

eurot);
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projekti Praktilise õppe tähtsustamine ühiskonnas kulud 19 559 eurot (eelmisel perioodil 12 680 eurot); 

projekti Õpipoisiõppe arendamine kulud 4245 eurot (eelmisel aastal 1467 eurot); 

projekti Uus sotsiaalkoostöö mudel - töötajate kaasamise suurendamine kulud 8533 eurot (eelmisel perioodil 509 eurot); 

projekti Töökohtade kohandamine kulud 56 eurot (eelmisel perioodil 0 eurot). 

 

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

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 01.04.2016 -

31.03.2017

01.04.2015 -

31.03.2016

Üür ja rent 8 989 8 142

Mitmesugused bürookulud 47 235 41 560

Lähetuskulud 6 810 9 173

Koolituskulud 5 566 5 116

Riiklikud ja kohalikud maksud 6 783 6 694

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 12 000 0

Ostetud kaubad ja teenused 49 618 35 212

Liikmemaksud 12 271 12 244

Ettevõtlusega seotud kulud 54 758 56 176

Muud 967 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 204 997 174 317

Lisa 18 Tööjõukulud
(eurodes)

 01.04.2016 -

31.03.2017

01.04.2015 -

31.03.2016

Palgakulu 333 928 293 149

Sotsiaalmaksud 105 402 98 506

Kokku tööjõukulud 439 330 391 655

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
116 827 67 331

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 12 11

Töötajate keskmine arv jaguneb töötamise liikide kaupa:

töölepingu alusel töötavad isikud: 11 (2015/2016: 10);

ühingu juhtimis- ja kontrollorgani liikme lepingu alusel töötavad isikud: 1 (2015/2016: 1).

Lisa 19 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.03.2017 31.03.2016

Juriidilisest isikust liikmete arv 109 98
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Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.03.2017 31.03.2016

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 528 1 343 1 578 373

01.04.2016 - 31.03.2017 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 27 137 498 807

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 774

 

01.04.2015 - 31.03.2016 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 17 115 438 653

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 01.04.2016 -

31.03.2017

01.04.2015 -

31.03.2016

Arvestatud tasu 64 192 57 952

Aruandeaastal on nõudeid seotud osapooltele alla hinnatud 12 000 euro väärtuses (lisa 3).
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

MTÜ Eesti Tööandjate Keskliit üldkoosolekule

Arvamus

Oleme auditeerinud MTÜ Eesti Tööandjate Keskliit (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. märts 2017, tulemiaruannet, netovara muutuste

aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet

ning muud selgitavat informatsiooni.

Meie arvates kajastab lehekülgedel 9 kuni 25 esitatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. märts 2017 ning sellel

kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Arvamuse alus

Teostasime oma auditi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meile nende standarditega pandud kohustusi on täiendavalt kirjeldatud käesoleva aruande

alalõigus „Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas Eesti Vabariigis raamatupidamise aruande auditile

kohalduvate eetikanõuetega ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt neile nõuetele. Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja

asjakohane, et olla aluseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhatus vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon sisaldab tegevusaruannet, kuid ei sisalda raamatupidamise aastaaruannet ega meie vandeaudiitori aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei esita selle kohta mitte mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga on meil kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seejuures, kas see lahkneb oluliselt raamatupidamise aastaaruandest või

teadmistest, mille auditi käigus omandasime, või kas see näib olevat muul viisil oluliselt väärkajastatud. Kui me teeme oma töö alusel järelduse, et muu informatsioon on oluliselt

väärkajastatud, siis oleme kohustatud sellest asjaolust teavitama. Meil ei ole sellega seoses millestki teavitada.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, ja sellise sisekontrolli eest, mida juhatus peab

vajalikuks, et oleks võimalik koostada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruanne.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhatus kohustatud hindama, kas ettevõte suudab oma tegevust jätkata, esitama infot tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude

kohta, kui see on asjakohane, ja kasutama arvestuses tegevuse jätkuvuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhatus kavatseb ettevõtte likvideerida või selle tegevuse lõpetada

või kui tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte finantsaruandlusprotsessi järelevalve eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta ja anda välja

vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise esinemisel see kooskõlas

rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) teostatud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis,

kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Rahvusvaheliste auditeerimise standardite (Eesti) kohase auditi käigus kasutame kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi vältel. Lisaks:

• teeme kindlaks raamatupidamise aastaaruande pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid ja hindame neid, kavandame riskidele vastavad auditiprotseduurid ja

teostame neid ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on

suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, informatsiooni tahtlikku esitamata jätmist või vääresitust või sisekontrolli

eiramist;

• omandame arusaamise auditi jaoks asjakohasest sisekontrollist, et kavandada antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust

ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;

• hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhatuse raamatupidamishinnangute ja nende kohta avalikustatud informatsiooni põhjendatust;

• teeme järelduse selle kohta, kas arvestuses tegevuse jätkuvuse alusprintsiibi kasutamine juhatuse poolt on asjakohane ja kas hangitud auditi tõendusmaterjali põhjal esineb

sündmustest või tingimustest tulenevat olulist ebakindlust, mis võib tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte jätkuva tegutsemise suhtes. Kui järeldame, et eksisteerib oluline

ebakindlus, siis oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud informatsioonile või kui avalikustatud

informatsioon on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad kuni vandeaudiitori aruande kuupäevani hangitud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased

sündmused või tingimused võivad põhjustada seda, et ettevõte ei jätka oma tegevust;

• hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab selle

aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi õiglasel viisil.

Vahetame informatsiooni nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, muuhulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute, kaasa arvatud

auditi käigus tuvastatud märkimisväärsete sisekontrolli puuduste kohta.

/allkirjastatud digitaalselt/

Andris Jegers

Vandeaudiitori number 171

KPMG Baltics OÜ

Audiitorettevõtja tegevusluba nr 17

Narva mnt 5, Tallinn

17.05.2017
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