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TEGEVUSARUANNE 
 
Üldist 
 
Eesti Maksumaksjate Liit (EML) on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mille 
eesmärk on kaitsta Eesti maksumaksjate huve ja õigusi, taotleda optimaalset maksu-
koormust ning jälgida kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. 
 
EML on laiapõhjalise liikmeskonnaga mittetulundusühing. Lisaks liikmete kvaliteet-
sele teenindamisele soovime öelda oma sõna sekka kõiki maksumaksjaid puudutava-
tes küsimustes. EML on poliitiliselt sõltumatu kodanikuühendus, mis soovib teha 
konstruktiivset koostööd parlamendi ja valitsusasutustega, sidumata ennast ühegi era-
konnaga. 
 
EML eesmärk on saavutada selge, lihtne ja stabiilne maksusüsteem, alandada maksu-
koormuse taset ja tõsta avaliku sektori vastutust maksuraha kulutamisel. EML nõuab, 
et maksumaksjaid koheldaks demokraatliku õigusriigi põhimõtete kohaselt.  
 
EML arendab maksumaksjate teadlikkust, koolitab ja nõustab maksumaksjaid, süste-
matiseerib ja levitab kogutud teadmisi maksunduse alal, toetab maksualast teadus- ja 
koolitustegevust. 
 

Liikmelisus 
 
Liikmete arv 

 
Aasta Liikmeid 

aasta alguses 
Perioodis 
liitunud 

Perioodis 
lahkunud 

Liikmeid 
aasta lõpus 

2015 1753 60 88 1725 
2016 1727 43 86 1684 
 
Liikmete jaotus kategooriate kaupa (seisuga 31.12.2016): 

 
Täismäär 1272 
Soodusmäär 162 

Baasmäär 209 
Infoteenuse kasutaja 41 

Kokku: 1684 
 

Liikmemaksud 

 
EML liige maksab igal aastal liikmemaksu vastavalt üldkoosoleku kehtestatud mää-
radele. Uued liikmed maksavad liikmemaksu vastavalt liitumiskuust kuni aasta lõpuni 
jäävate kuude arvule. Juhatuse otsustega vabastati 2016. aastal liitumistasust 13 uut 
liiget kokku 519 euro ulatuses (2015. aastal vastavalt 12 liiget ja 507 eurot). Liitu-
mistasu soodustusi anti isikutele, kes astusid liikmeks väljaastunud liikme asemele (nt 
seoses töökoha vahetusega või tegevuse ümberkorraldamisega) ning soodus-
kampaaniate käigus liitujatele.  



 
 
 

Liikmete teenindamine 
 
Veebileht 

 
EML kodulehel www.maksumaksjad.ee on lisaks otseselt liidu tegevust ja tooteid 
tutvustavale teabele (dokumendid, personal, kontakt, teated liikmetele, koolituskalen-
der, tellimisankeedid) ka mahukalt üldist maksualast teavet – viiteid maksuseadustele, 
Riigikohtu lahenditele, seaduseelnõudele ja seletuskirjadele, linke kodu- ja välis-
maistele teabeallikatele, ülevaateid seadusemuudatustest, ajakirjanduses avaldatud 
maksualaseid uudiseid, EML märgukirju ja pressiteateid, avalike ürituste slaide ja fo-
tosid, samuti ajakirja MaksuMaksja veebiväljaanne. EML kodulehte külastati 2016. 
aastal kokku 152 555 korda (keskmiselt 12 713 külastust kuus ja 416 külastust 
päevas). 
 
Ajakiri MaksuMaksja 

 
Alates 1997. aastast ilmuv ajakiri MaksuMaksja on Eesti ainus professionaalne 
maksuteemaline ajakiri. Aastas ilmub 11 ajakirjanumbrit keskmise mahuga 44 lehe-
külge (juunis ilmub topeltnumber). Ajakiri on liikmeinfo edastamise kanal, liitu tut-
vustav ja reklaamiv ning liidu maksualaseid seisukohti levitav ja propageeriv välja-
anne, sisaldades samas ka õppe- ja teadustööks sobilikke populaarteaduslikke artik-
leid. Lisaks maksuteemadele käsitletakse ajakirjas raamatupidamist, tööõigust, ma-
jandus- ja eelarvepoliitikat jt aktuaalseid teemasid.  
 
MaksuMaksja veebiväljaandes EML kodulehel on avaldatud kogu ajakirja 
ilmumisaja jooksul avaldatud artiklite sisujuht ning artiklid alates 2005. aastast. Ar-
tiklid avaldatakse üldjuhul üks aasta pärast paberväljaande ilmumist, kuid toimetuse 
valikul avaldatakse olulisemad artiklid kohe pärast ilmumist, koos värske numbri si-
sukorra ja lühitutvustusega. 
 
MaksuMaksja vastutav väljaandja on Lasse Lehis, peatoimetaja Margit Berko, õigus-
toimetaja Martin Huberg, keeletoimetaja Neeme Põder, illustraator Elo Annion ja fo-
tograaf Madis Taimre. Ajakirja kirjastab Casus Tax Services OÜ, kuid tellimist, müü-
ki ja postitamist korraldab EML. Ajakirja keskmine tiraaž oli aruandeaastal 1706 ek-
semplari. 
 
Maksuseaduste kogumik 

 
EML liige saab igal aastal tasuta ühe eksemplari maksuseaduste kogumikku ning või-
maluse osta lisaeksemplare soodushinnaga. Alates 2003. aastast on selleks kogumi-
kuks Lasse Lehise kommentaaridega väljaanne „Eesti maksuseadused“. Alates 2013. 
aastast antakse maksukogumik välja ainult kommentaaridena, õigusaktide tekstid 
koos muude lisamaterjalidega avaldatakse lingikoguna EML kodulehel. Raamatut kir-
jastab Casus Tax Services OÜ ning tellimist, müüki ja postitamist korraldab EML. 
Raamatu tiraaž oli aruandeaastal 2500 eksemplari.  
 



Nõustamine ja esindamine 

 
EML juristid nõustavad liikmeid telefoni teel, elektronposti teel, kodulehe kaudu ja 
EML kontoris kõikidel tööpäevadel. Raamatupidamisalast nõustamist saab telefoni 
teel kahel päeval nädalas. EML juristid tegelevad liikmete nõustamisega ka ajakirja 
MaksuMaksja temaatiliste artiklite kaudu ning kodulehe maksuinfo rubriigi kaudu. 
Tavaliselt avatakse ka koolitusüritustel juristide nõustamisboks. Juristid koostavad ka 
arvamusi ja ettepanekuid seaduseelnõudele ning märgukirju ja selgitustaotlusi. Vaja-
dusel antakse ka tasulist õigusabi, kui klient ei ole EML liige või soovib abi muus 
valdkonnas. 
 
EML esindab oma liikmeid üldjuhul sellises kohtuvaidluses, mis on vajalik pretse-
dendi loomiseks või milles käib õiguslik vaidlus olulise maksuõiguse sätte või põhi-
mõtte üle. Vajadusel esindatakse tasuta ka muid isikuid, kui juhatuse hinnangul on 
maksuvaidlus olulise tähtsusega. Muudel juhtudel antakse kohtuasi üle advokaadi-
büroole, kuid tihti aitab EML sel juhul teha esmaseid toiminguid (arvamuse koosta-
mine, vaide või taotluste esitamine).  
 
Juristide töö mahust annab ülevaate järgmine tabel (statistika ei sisalda raamatupida-
misalast nõustamist): 
 
Nõustamiskanal 2016 2015 
E-posti ja kirja teel 614 820 
Telefoni teel 1052 1143 
Kodulehe kaudu 10 36 
Suuliselt kontoris 3 2 
Kokku: 1679 2001 
 
Liikmete igapäevase juriidilise teenindamisega tegelesid aruandeaastal Martin Huberg 
ja Hiie Marrandi ning kirjalikele küsimustele vastamisel abistas neid juhatuse liige 
Lasse Lehis. Raamatupidamisalast nõu annab liikmetele Tiiu Toots.  
 
Koolitustegevus 

 
EML koolitusüritused ja nendel osalejate arv: 
 
aasta üritusi osalejaid sh liikmeid osakaal 
2015 9 555 491 88% 
2016 9 518 411 79% 
 
Aruandeaastal korraldati aastavahetuse seminaride sari „Majandusaasta aruanne ja 
maksud“, suveseminar ja sügisene maksukonverents. EML liige saab koolitustel alla-
hindlust kuni 40%. 
 

Üldsusele suunatud tegevus 
 
Maksumaksja sõber ja vaenlane 

 
14. veebruaril 2017 kuulutati välja 2016. aasta maksumaksja sõbra ja vaenalase tiitlite 
saajad.  



Maksumaksja vaenlase tiitli sai Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kahe üldsuses 
pahameelt tekitanud otsuse eest: otsus mitte nõuda tagasi Ärma talule makstud toetust 
ja umbes 200 000 eurot maksnud disainiprojekt. Need kaks juhtumit kahjustasid ja 
naeruvääristasid kogu Eesti riigi mainet.  
 
Maksumaksja sõbra tiitlit välja ei antud, kuid selle asemel anti välja eriauhind, mille 
sai Tallinna Halduskohtu kohtunik Kadriann Ikkonen. Sellega tunnustas EML 
kohtuotsust, millega algatati põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus maksuintressi 
määra osas. EML hindab kõrgelt kohtuotsuse põhjalikku analüüsi, kus võeti vaatluse 
alla maksuintressi olemus ja võrreldi maksuintressi määra muude sarnaste finantsinst-
rumentide määradega nii Eestis kui mujal maailmas.  
 
Osalemine õigusloomes ja maksupoliitika kujundamisel 

 
EML esitab regulaarselt arvamusi ja ettepanekuid õigusaktide eelnõude kohta, samuti 
selgitustaotlusi ja märgukirju õigusaktide tõlgendamise ja rakendamise kohta. Oluli-
semad kirjad koos vastustega avaldatakse kodulehel ja ajakirjas MaksuMaksja. 
 
2016. aastal avaldasime arvamust maksukorralduse seaduse muutmise kavatsuste vas-
tu, mis piiravad maksumaksja õigusi ja võimaldavad maksuhalduri omavoli (enneta-
vad kontrollid, sõidukite jälitamine, maksualase info avalikustamine). Samuti tegime 
ettepanekuid mitmete Rahandusministeeriumis töös olnud seadusemuudatuste kohta 
(spordi- ja tervishoiukulud, sõiduautode maksustamine, lihtsustatud ettevõtluskonto). 
EML esindajad osalesid mitmes Justiitsministeeriumi töörühmas (õiguspoliitika nõu-
koda, ühinguõiguse revisjon, FIE maksustamise töögrupp). 
 
Jätkuvalt tegelesime Riigikogu liikmete autoliisingute ja riigiasutuste ametiautode ka-
sutamise probleemidega. EML ettepanekul lükati edasi kohustuslik üleminek e-
arvetele seniks kuni pole tagatud vaba konkurents teenusepakkujate vahel. Tegime 
koostööd Võlausaldajate Liiduga ning osalesime Maksu- ja Tolliameti ametnike aren-
gupäevadel. 
 
Seoses valitsuse vahetusega avaldas EML 2016. aasta lõpus aktiivselt arvamust mit-
mete uue valitsuse maksualaste muudatuste kohta, vastav tegevus jätkub 2017. aastal.  
 
Esinemised meedias ja avalikel üritustel 

 
EML eesmärk on levitada maksualaseid teadmisi ja tõsta maksumaksjate üldist mak-
sualast teadlikkust. EML soovib olla arvamusliider maksuküsimustes, kelle poole 
pöördutakse erapooletu, usaldusväärse ja asjatundliku nõuande või seisukoha saami-
seks mistahes maksuteemal.  
 
Kuku Raadios toimub iganädalane raadiosaade "Maksumaksja", milles käsitletakse 
tavalisele maksumaksjale olulisi probleeme ja teemasid. Saatejuht on EML juhatuse 
liige Lasse Lehis. EML esindajad annavad arvukalt intervjuusid ka muudes ajakirjan-
dusväljaannetes.  
 
EML korraldab igal aastal koostöös Maksu- ja Tolliametiga aktsiisipoliitika ja piiri-
kaubanduse teemalise ümarlaua, kus arutatakse aktsiisikaupade salaturu piiramise 
võimalusi. 9. juunil 2016 esitleti Itaalia kriminoloogia uurimiskeskuse Transcrime’i 



uuringut Valgevenest pärit salasigarettide liikumisest Euroopa Liidus ning toimus 
Eesti, Läti ja Leedu tolliametite esindajate vestlusring. 
 

Personal, tööjõu- ja juhtimiskulud 
 
EML juhatuse liikmed on Jüri Allikalt (esimees), Martin Huberg, Kadri Kullman, 
Lasse Lehis ja Ivo Raudjärv. Vastavalt põhikirjale valitakse juhatuse liikmed kolmeks 
aastaks ning praeguse juhatuse koosseisu volitused lõpevad 31. märtsil 2019. Juhti-
misteenuse tasude piirmäärad on kinnitatud üldkoosoleku otsusega. Juhatuse liik-
metele ei ole ette nähtud hüvitisi ega soodustusi ametist lahkumisel. 
 
Aruande koostamise seisuga töötavad EML-is töölepingu alusel vanemjurist Martin 
Huberg, jurist Hiie Marrandi, raamatupidaja Kersti Vainola, müügijuht Ille Paltser, 
klienditeenindaja Leelo Sullakatko, haldusjuht Eva Paltser ja IT spetsialist Tarvo 
Külasalu. Muud vajalikud tööd ostetakse sisse teenusena. 
 
Töötajate ja käsunduslepingu alusel tasu saanud füüsiliste isikute töötasude ja mak-
sude kogukulu oli aruandeaastal 146 524 eurot (2015. aastal 137 160 eurot). Eri-
soodustusi ja muid rahaliselt hinnatavaid hüvesid ei ole töötajatele antud ning ei ole 
ka sõlmitud kokkuleppeid taoliste hüvede andmiseks tulevikus. Üheski töölepingus ei 
ole kokku lepitud töölepingu seadusest erinevat hüvitise suurust töösuhte lõppemisel.  
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 610 275  

Nõuded ja ettemaksed 99 000 101 283 2

Varud 4 546 5 059  

Kokku käibevarad 104 156 106 617  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 145 740 146 847 3

Kokku põhivarad 145 740 146 847  

Kokku varad 249 896 253 464  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 99 726 88 275  

Võlad ja ettemaksed 61 577 75 833 4

Kokku lühiajalised kohustised 161 303 164 108  

Kokku kohustised 161 303 164 108  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 89 356 76 676  

Aruandeaasta tulem -763 12 680  

Kokku netovara 88 593 89 356  

Kokku kohustised ja netovara 249 896 253 464  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 204 899 209 767

Tulu ettevõtlusest 109 967 133 944

Muud tulud 42 1

Kokku tulud 314 908 343 712

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -186 003 -209 388

Jagatud annetused ja toetused -4 607 -4 483

Mitmesugused tegevuskulud -48 154 -41 645

Tööjõukulud -77 283 -71 866

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -3 106 -6 760

Kokku kulud -319 153 -334 142

Põhitegevuse tulem -4 245 9 570

Intressikulud -1 766 -1 327

Muud finantstulud ja -kulud 5 248 4 437

Aruandeaasta tulem -763 12 680
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -4 245 9 570

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 3 106 6 760

Kokku korrigeerimised 3 106 6 760

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 2 283 -41 045

Varude muutus 513 -271

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -14 256 26 287

Laekunud intressid 5 248 4 437

Kokku rahavood põhitegevusest -7 351 5 738

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-1 999 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 999 0

Rahavood finantseerimistegevusest   

Arvelduskrediidi saldo muutus 11 451 -4 798

Makstud intressid -1 766 -1 327

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 9 685 -6 125

Kokku rahavood 335 -387

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 275 662

Raha ja raha ekvivalentide muutus 335 -387

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 610 275
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 76 676 76 676

Aruandeaasta tulem 12 680 12 680

31.12.2015 89 356 89 356

Aruandeaasta tulem -763 -763

31.12.2016 88 593 88 593
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 

Raha

Raha kajastatakse õiglases väärtuses. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olev sularaha, panga arvelduskontodel ja tähtajalistel

hoiustel (tähtajaga kuni 3 kuud) olevat raha.

Finantsinvesteeringud

Pikaajalise finantsinvesteeringuna kajastatakse finantsvara (ka hoiused tähtajaga üle 12 kuu), mida tõenäoliselt ei realiseerita lähema 12

kuu jooksul.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne

nende nimiväärtusega. Nõuete laekumise ebatõenäolisust või lootusetust hinnatakse jooksvalt. Nõue hinnatakse reeglina ebatõenäoliseks, kui

vaatamata meeldetuletustele ei ole arvet tasutud kuue kuu jooksul maksmistähtajast. Laekumata liikmemaksu arvete osas vähendatakse tulu

ja nõuet pärast juhatuse otsust liikme väljaastumise või väljaarvamise kohta.

Varud

Varud on varad, mida hoitakse või valmistatakse liikmetele liikmemaksu eest jaotamiseks või müügiks (nt raamatud) ning materjalid ja

tarvikud, mida tarbitakse igapäevases majandustegevuses või teenuste osutamisel. Varud võetakse arvele soetusmaksumuses ning kantakse

kulusse aastainventuuri alusel. Väikestes kogustes ja kohe kasutusele võetavad materjalid ja kaubad (nt koolitusmaterjalid) kantakse kuluks

nende soetamise hetkel.

Tulud

Liitumistasu kajastatakse tuluna arve väljastamisel, liikmemaks perioodis, mille eest see on arvestatud. Vastavalt põhikirjale tasub liige

liikmemaksu kalendriaasta alguses. Sarnaselt on kajastatud ka tulevaste perioodide infoteenuse ja ajakirja MaksuMaksja ettetellimise

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

kulud saldeeritakse, kui tulud ja kulud on tekkinud ühest ja samast või suurest hulgast sarnastest tehingutest, mis ei ole eraldi võetuna olulised.

Kulud

Kulusid kajastatakse tulude ja kulude vastavuse põhimõttel. Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsested kulude hulka kuuluvad

liikmemaksust finantseeritud tegevuste kulud ning müüdud kaupade ja osutatud teenuste otsesed kulud (maksukogumike ja

ajakirja soetusmaksumus, koolitusürituste korraldamise kulud). Jagatud annetuste ja toetuste hulka kuuluvad üldsusele suunatud tasuta

ürituste kulud ning ühingu seisukohtade levitamise eesmärgil või õppe- ja teadustöö toetamiseks tasuta jagatud publikatsioonid, tehtud

annetused jne. Mitmesugusted tegevuskulude hulka kuuluvad üldkulud, mis on seotud ühingu kõikide tegevuste korraldamisega.

Seotud osapooled

Juhatuse liikmed ja nende juhtimisel tegutsevad juriidilised isikud, samuti EML töötajate poolt juhitav Casus Tax Services OÜ.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 435 1 435

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
730 730

Muud nõuded 95 559 95 559

Ettemaksed 1 276 1 276

Kokku nõuded ja

ettemaksed
99 000 99 000

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 590 1 590

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 410 1 410

Muud nõuded 96 756 96 756

Ettemaksed 1 527 1 527

Kokku nõuded ja

ettemaksed
101 283 101 283
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Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised Muud

materiaalsed

põhivarad

31.12.2014  

Soetusmaksumus 10 405 199 276 12 896 222 577

Akumuleeritud kulum 0 -57 568 -11 402 -68 970

Jääkmaksumus 10 405 141 708 1 494 153 607

  

Amortisatsioonikulu 0 -5 980 -780 -6 760

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 10 405 199 276 12 896 222 577

Akumuleeritud kulum 0 -63 548 -12 182 -75 730

Jääkmaksumus 10 405 135 728 714 146 847

  

Ostud ja parendused 1 999 1 999

Amortisatsioonikulu 0 -1 993 -1 113 -3 106

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 10 405 199 276 14 895 224 576

Akumuleeritud kulum 0 -65 541 -13 295 -78 836

Jääkmaksumus 10 405 133 735 1 600 145 740



15

EESTI MAKSUMAKSJATE LIIT 2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 30 072 30 072

Võlad töövõtjatele 6 424 6 424

Maksuvõlad 9 203 9 203

Muud võlad 11 000 11 000

Saadud ettemaksed 4 878 4 878

Kokku võlad ja ettemaksed 61 577 61 577

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 30 144 30 144

Võlad töövõtjatele 4 587 4 587

Maksuvõlad 8 917 8 917

Muud võlad 26 362 26 362

Saadud ettemaksed 5 823 5 823

Kokku võlad ja ettemaksed 75 833 75 833

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2016 2015

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 203 648 207 616

Sisseastumistasud 1 251 2 151

Kokku liikmetelt saadud tasud 204 899 209 767

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2016 2015

Koolitustegevus 48 980 61 505

Publikatsioonide müük 48 285 58 673

Infoteenus 2 050 2 150

Muud 10 652 11 616

Kokku tulu ettevõtlusest 109 967 133 944

Muu ettevõtlustulu hulka kuuluvad bürooruumide üür, büroohalduse ja raamatupidamise teenused, tasuline õigusnõustamine jne.
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Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2016 2015

Tooraine ja materjal 7 483 8 167

Müügi eesmärgil ostetud kaubad 65 449 71 115

Müügi eesmärgil ostetud teenused 26 555 34 247

Transpordikulud 1 148 536

Üür ja rent 3 522 2 411

Mitmesugused bürookulud 9 979 19 081

Tööjõukulud 69 241 65 294

Turustuskulud 2 626 8 537

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
186 003 209 388

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Mitmesugused bürookulud 13 810 13 532

Uurimis- ja arengukulud 1 586 1 580

Riiklikud ja kohalikud maksud 1 156 820

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 216 40

IT kulud 528 378

Juhtimisteenus 29 670 23 400

Muud 1 188 1 895

Kokku mitmesugused tegevuskulud 48 154 41 645

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 108 869 102 070

Sotsiaalmaksud 37 655 35 090

Kokku tööjõukulud 146 524 137 160

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
69 241 65 294

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 7 7
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Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 282 303

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 402 1 381

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2016 31.12.2015

Kohustised Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

26 501 21 112

2016 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

116 599 858

 

2015 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

120 397 909
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