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ESTA 2017. a tegevusaruanne 
 

Projekti „ESTA tegevusprogramm 2017” läbiviimiseks andis Hasartmängumaksu Nõukogu toetust 

25 000 eurot, mis kasutati täies mahus ära. Projekti kulud kokku olid 32 969 eurot, omaosalus seega 

7 969 eurot. 

Sotsiaalvaldkonna kutseandmisest laekus aasta jooksul tulu 37 571 eurot, kutseandmisega seotud 

kulude katmiseks kasutati 35 615 eurot. 
Lisaks osaleti Erasmus+ programmiga seotud projektis, millest laekus tulu 1 400 eurot, kulud 1 411 

eurot. 

 

Projekt „ESTA tegevusprogramm 2017“ 

 
Projekt koosnes järgmistest tegevustest: 

1. Eetika küsimustes nõustamine ja seisukohtade avaldamine. 

2. Meediaplaani elluviimine. 

3. Sotsiaalala töötajate sügiskooli korraldamine. 

4. Eesti parimate sotsiaalala töötajate konkursi läbiviimine tunnustamine ja üleilmse sotsiaaltöö 

päeva tähistamine. 

5. Teemapäevade korraldamine. 

6. Hoolekande valdkondade põhine arendustöö ja nõustamine. 

7. Muud tegevused. 
 

1. Eetika küsimustes nõustamine ja seisukohtade avaldamine 

Sotsiaaltöö eetika küsimustega tegeles ESTA juhatus. Arutatud on ajakirjanduses esile kerkinud 

negatiivseid juhtumeid seoses sotsiaaltöötajate ja hoolekandeasutuste tegevusega, korrastati 

eetikakomitee juhtumite register. Sotsiaaltöö eetikakomitee tegevusega seotud küsimusi arutati ka 

ESTA uue arengukava koostamisel. 29.11.2017 valiti ESTA üldkoosolekul uus eetikakomitee, mille 

peamiseks tegevuseks saab olema poolelioleva eetikajuhiste dokumendi koostamine ning juhtumite 

menetlemine. 

 

2. Meediaplaani elluviimine 

Eesmärgiks arvamusartiklite kirjutamine, operatiivne reageerimine meediakajastustele. Koostatud 

eessõna ajakirja Sotsiaaltöö numbrile, avaldatud üks pressiteade, avaldatud infot ajakirja Sotsiaaltöö 

infokirjades, ESTA kodulehel ja FB lehel. Sotsiaaltöötajate ESTA-ga liituma kutsumiseks telliti ESTA 

voldikuid ja ESTA logoga kalendreid. 

 

3. Sotsiaalala töötajate sügiskooli korraldamine. 

Sügiskool toimus Nelijärve puhkekeskuses 13.-14.09.2017. Sügiskooli pealkiri oli „Muutuse puudutus”. 

Seekord räägiti stressist ja tervishoiu sotsiaaltööst. Sügiskool korraldati koostöös ESTA 

liikmesorganisatsiooni Eesti Tervishoiu Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooniga. Esinejateks olid Tõnu 

Lehtsaar, Dagmar Narusson, Olga Sumbajeva, Mari Reilson, Eve Usin, Kirkke Reisberg, Vilmar Schiff, 
Kadri Laup, Janne Liidik, Erik Tammsoo ja Maarika Pähklemäe. 

Osalejate arvu prognoos oli 80, registreerus 120 ja osales 118 inimest. 

 

4. Eesti parimate sotsiaalala töötajate konkursi läbiviimine ja üleilmse sotsiaaltöö päeva 

tähistamine 

Konkursile esitati 45 kandidaati. Laureaadid valis välja ESTA volikogu. Tunnustuse sai aasta 

hooldustöötaja, aasta  sotsiaaltöötaja, aasta lastekaitsetöötaja, aasta tegevusjuhendaja, aasta 

sotsiaaltöö praktika juhendaja, parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik, parima sotsiaalala 



uurimistöö autor, parim sotsiaaltöö praktika juhendaja, aasta hoolekandeasutuse juht, välja anti 

elutöö preemia. 

Sotsiaaltöö päeva pidulik üritus toimus 21. märtsil Tartu Ülikooli Narva kolledžis. Prognoositav 

osalejate arv oli 150, kuid registreerus 123 ja kohale tuli 117. Kutsutud olid kõik Eesti sotsiaalvaldkonna 

töötajad, mitte ainult ESTA liikmed. Sündmusest teavitati pressiteatega, infoga ajakirja „Sotsiaaltöö“ 

uudiskirjas, sotsiaalmeedias, KOVi ja sotsiaalasutuste listide kaudu. Üritusel tervitas kohaletulnuid 

Narva linnapea Tarmo Tammist, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt, tunnustati parimaid 

sotsiaalala töötajaid, ettekande tegi tuntud kirjanik Jelena Skulskaja, toimus kontsert Narva 

muusikakooli esinejate poolt ja pidulik koosviibimine.  
 

5. Teemapäevade korraldamine 

Aasta jooksul toimus 6 teemapäeva, sh: 

� Lääne-Eesti piirkonnas 19.01.2017 OSKA konverents (45 osalejat),  

� Põhja-Eesti piirkonnas 24.05.2017 teemapäev konfliktide lahendamisest, nakkushaigete 

abistamisest ja vabatahtlikust tööst (45 osalejat),  

� Lõuna-Eesti piirkonnas 15.06.2017 teemapäev sotsiaaltöötaja identiteedi, hariduse ja 
motivatsiooni teemal (13 osalejat),  

� Põhja-Eesti piirkonnas 23.11.2017 teemapäev meediaga suhtlemisest, seadusemuudatustest 

ja ESF taotlusvoorudest (49 osalejat),  

� Lõuna-Eesti piirkonnas 16.12.2017 teemapäev vabatahtlike kaasamisest kohaliku tasandi 

sotsiaaltöös (6 osalejat).  

� Lisaks toimus 29.-30.11.2017 ESTA aktiivsete liikmete koolitus/teemapäev (26 osalejat). 
 

6. Hoolekande valdkondade põhine arendustöö ja nõustamine 

Tööd koordineerisid eksperdid koduhoolduse, koolisotsiaaltöö, lastekaitse, puudega inimeste 

hoolekande ning vabatahtliku ja kogukonna töö valdkondades. 

� Koduhoolduse valdkonnas toimusid regulaarsed hooldusjuhtide arendusgrupi koosolekud. 

ESTA poolt koostati ettepanekud hoolduskoormuse vähendamiseks 2018. aastal. ESTA 

esindaja osales Vanemaealiste poliitika komisjoni töös. Osaleti Riigikogu sotsiaalkomisjoni 

arutelul hoolduskindlustuse loomise teemal. 

� Koolisotsiaaltöö ja lastekaitse valdkonnas toimus 08.03.2017 teemapäev Tallinna Laste Vaimse 
Tervise Keskuses „Kuidas saab Eestis vägivalla all kannatav naine abi“. Ettekannetega esinesid 

Kristiina Luht Sotsiaalministeeriumist, Olel Selliov Sotsiaalkindlustusametist, Eda Mölder 

Eluliinist, gestaltpsühhoterapeut Mirjam Püvi. 

� Lastekaitse valdkonnas koguti seoses lastekaitse töökoormuse kasvuga ja töötajate kaadri 

voolavusega tagasisidet sotsiaaltöötajate koostöö kogemustest Sotsiaalkindlustusameti 

lastekaitsetöötajatega. Koondati ESTA liikmete tagasiside sotsiaalhoolekande seaduse 

muutmise eelnõu kohta asendushoolduse küsimustes ja esitati ettepanekud 
sotsiaalministeeriumile. 

� Vabatahtliku ja kogukonna töö valdkonnas küsiti ESTA liikmetelt, kohalike omavalitsuste 

hoolekandesüsteemi juhtidelt ja sotsiaalteenuste osutajatelt ideid vabatahtlike 

koostöövõrgustiku süsteemseks arendamiseks. Teemat arutati ka ESTA sügiskoolis, seejärel 

esitati ettepanekud sotsiaalministeeriumile. 

� Puuetega inimeste hoolekande valdkonnas vahendati valdkonna informatsiooni ESTA 

liikmetele. 
 

7. Muud tegevused 

Muudeks tegevusteks on ESTA tegevuskavas olevate muude tegevuste läbiviimine, sh tegevuskava 

täitmise koordineerimine, raamatupidamine, kodulehe administreerimine, muu asjaajamine. 

Tegevused tagavad organisatsiooni korrektse toimimise ja jätkusuutliku arengu.  

  



 

Sotsiaalvaldkonna kutseandmine 

 

ESTA annab Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu otsuse nr 14 alusel alates 23.05.2013 

sotsiaalvaldkonna kutseid. 

Sotsiaalhoolduse kutseala kutsed: 

� Hooldustöötaja, tase 3 

� Hooldustöötaja, tase 4 

� Hoolekandeasutuse juht, tase 6 

� Tegevusjuhendaja, tase 5 

Lapsehoiuteenuse kutseala kutsed: 

� Lapsehoidja, tase 4 

� Lapsehoidja, tase 5 (kutse andmise õigus alates 11.2016) 
Sotsiaaltöötaja kutsed: 

� Sotsiaaltöötaja, tase 6 

� Sotsiaaltöötaja, tase 7 

Võlanõustaja kutsed (kutse andmise õigus alates 12.04.2017): 

� Võlanõustaja, tase 6 

� Võlanõustaja assistent, tase 5 

 

 

2017. aastal kuulutati välja 13 taotlusvooru, toimus 18 hindamisvooru ja välja anti 486 kutsetunnistust, 

sh: 

� Sotsiaaltöötaja – välja kuulutati 2 taotlusvooru, toimus 2 hindamisvooru, hindamisele lubati 

16 kutse taotlejat, välja anti 19 kutsetunnistust. 

� Hoolekandeasutuse juht – välja kuulutati 2 taotlusvooru, toimus 2 hindamisvooru, välja anti 4 
kutsetunnistust. 

� Võlanõustaja – välja kuulutati 1 taotlusvoor, toimus 1 hindamisvoor, hindamisele lubati 1 kutse 

taotleja, välja anti 1 kutsetunnistus. 

� Hooldustöötaja – välja kuulutati 2 taotlusvooru, toimus 3 hindamisvooru (kahe kooli 

lõpueksamid olid teisel ajal ja nad soovisid anda lõpetajatele koos lõputunnistusega ka 

kutsetunnistuse, sellepärast viidi läbi kaks täiendavat hindamist), hindamisele lubati 221 kutse 
taotlejat, välja anti 220 kutsetunnistust. 

� Tegevusjuhendaja – välja kuulutati 2 taotlusvooru, toimus 4 hindamisvooru (kahe kooli 

lõpueksamid olid teisel ajal ja nad soovisid anda lõpetajatele koos lõputunnistusega ka 

kutsetunnistuse, sellepärast viidi läbi kaks täiendavat hindamist), hindamisele lubati 52 kutse 

taotlejat, välja anti 52 kutsetunnistust. 

� Lapsehoidja – välja kuulutati 3 taotlusvooru, toimus 6 hindamisvooru (kolme kooli 

lõpueksamid olid teisel ajal ja nad soovisid anda lõpetajatele koos lõputunnistusega ka 

kutsetunnistuse, sellepärast viidi läbi kolm täiendavat hindamist), hindamisele lubati 204 kutse 

taotlejat, välja anti 190 kutsetunnistust. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 28 784 25 003 2

Nõuded ja ettemaksed 1 210 3 823 3

Kokku käibevarad 29 994 28 826  

Kokku varad 29 994 28 826  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 826 1 064 4

Kokku lühiajalised kohustised 826 1 064  

Kokku kohustised 826 1 064  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 27 762 26 000  

Aruandeaasta tulem 1 406 1 762  

Kokku netovara 29 168 27 762  

Kokku kohustised ja netovara 29 994 28 826  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 3 601 3 106 6

Annetused ja toetused 35 345 26 000 7

Tulu ettevõtlusest 32 452 38 396 8

Kokku tulud 71 398 67 502  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -57 271 -53 523 9

Mitmesugused tegevuskulud -12 651 -12 157 10

Kokku kulud -69 922 -65 680  

Põhitegevuse tulem 1 476 1 822  

Muud finantstulud ja -kulud -70 -60  

Aruandeaasta tulem 1 406 1 762  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 1 476 1 822  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised -70 -60  

Kokku korrigeerimised -70 -60  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 2 613 -2 223  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -238 386  

Kokku rahavood põhitegevusest 3 781 -75  

Kokku rahavood 3 781 -75  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 25 003 25 078 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 781 -75  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 28 784 25 003 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 26 000 26 000

Aruandeaasta tulem 1 762 1 762

31.12.2016 27 762 27 762

Aruandeaasta tulem 1 406 1 406

31.12.2017 29 168 29 168
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS

standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded

on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha. Rahana kajastatakse pangakontol olevat raha. Sularahaga ei arveldata ja kassat ei peeta.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse MTÜ tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise täenäosust

hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu

vähendamisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on vara, mida kasutatakse majandustegevuses pikemat aega, üldjuhul rohkem kui aasta ja mille soetusmaksumus

ühiku kohta on suurem kui 639 EUR. Põhivara võetakse raamatupidamises arvele soetusmaksumuses. Soetusmaksumus koosneb

ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Otseselt soetamisega seotuks loetakse kulutused, mis on vajalikud vara viimiseks

tema tööseisundisse ja paigaldamise asuhta; projekteerimise tasud, transpordikulud, installeerimise kulud, testimise kulud, soetamisega seotud

teenustasud jne.

Iga materiaalse põhivara objekti kohta peetakse individuaalset arvestust.

Põhivaradelt arvutatakse amortisatsiooni (kulumit) lineaarsel meetodil. Põhivara soetamisel määratakse eestseisuse liikme poolt igale põhivarale

kasulik eluiga (kuludesse kandmise ajavahemik), mille jooksul on materiaalset põhivara majanduslikult otstarbekas kasutada. Kasulik

eluiga märgitakse ostuarvele ja viseeritakse eestseisuse liikme poolt.

Raamatupidamises määratakse kasuliku eluea järgi amortisatsiooni norm aastaks ja arvutatakse selle järgi iga kuu põhivara

soetusmaksumuselt kulumit. Esialgselt määratud kasulikku eluiga võib muuta eestseisuse liikme otsusega.

Amortisatsiooni hakatakse arvutama põhivara arvelevõtmise kuust, amortisatsiooni arvutamine lõpetatakse väljalangemisele järgnevast kuust.

Täielikult amortiseerunud põhivaralt mortisatsiooni arvutamine lõpetatakse.

Kui täielikult amortiseerunud vara on veel kasutuses, kajastatakse bilansis nii soetusmaksumust kui kulumit ühes ja samas summas. Kui

põhivara enam ei kasutata, tuleb see bilansist eemaldada. Materiaalne põhivara kantakse bilansist välja eestseisuse poolt kinnitatud akti aluse.

Väheväärtusliku põhivaraobjektide (väheolulise maksumusega põhivara) maksumuse ülempiir on 639 EUR ühiku kohta.

Väheväärtuslikud põhivaraobjektid kantakse kuludesse ostmisel. Eestseisuse liige kinnitab oma allkirjaga ostudokumendil majandustehingu

toimumist, märkides ühtlasi ära, kus objekt on kasutusele võetud.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    639

Rendid

Rendikulusid kajastatakse kulukontodel kulu tekkimise perioodil.

Annetused ja toetused

Sihtotstarbelised annetused ja toetused. Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille

kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega

ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist

ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine

laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

Tulud
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MTÜ tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

ESTA tuludeks on liikmemaksud, sihtotstarbelised toetused ja põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks laekunud tulud (üritustest

osavõtutasud) ning tulu finantstegevusest (pangaintressid).

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis

lähtudes valmidusastme meetodist. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja projekti tulem kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides

nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Juhul kui bilansipäeval ületab ostjale esitatud arvete summa projektile tehtud kulutused,

kajastatakse vahe bilansis lühiajalise kohustuse real „Saadud ettemaksed“.

Kulud

ESTA kuludeks on sihtotstarbeliste toetuste kasutamise kulud, muud põhikirjaliste eesmärkidega seotud tegevuskulud ja finantstegevuse

kulud (pangateenused).

Maksustamine

Maksude kajastamisel lähtutakse seadusandlusest.

Seotud osapooled

Osapool on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. MTÜ Eesti

Sotsiaaltöö Assotsiatsioon käsitleb seotud osapooltena:

* MTÜ tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

* eelpool nimetatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid

Rahavoogude aruanne. Rahavoogude aruande koostamisel rühmitatakse laekumised ja väljamaksed nende eesmärgi järgi

äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Kokku raha 28 784 25 003
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 210 1 210

Ostjatelt laekumata

arved
1 210 1 210

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 210 1 210

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 3 900 3 900

Ostjatelt laekumata

arved
3 800 3 800

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
100 100

Muud nõuded -77 -77

Viitlaekumised -77 -77

Kokku nõuded ja

ettemaksed
3 823 3 823

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 826 826

Kokku võlad ja ettemaksed 826 826

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 1 064 1 064

Kokku võlad ja ettemaksed 1 064 1 064

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 Saadud Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

ESTA tegevusprogramm 2016 26 000 -26 000 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
26 000 -26 000 0

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
26 000 -26 000 0
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 Saadud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

ESTA tegevusprogramm 2017 25 000 -25 000

Annetused 45 -45

Projektitulud 1 400 -1 400

Kutseandmise tulud 8 900 -8 900

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
35 345 -35 345

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
35 345 -35 345

Varad neto soetusmaksumuses

 2017 2016

Saadud Saadud

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

ESTA tegevusprogramm 25 000 26 000

Annetused 45

Projektitulud 1 400

Kutseandmise tulud 8 900

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
35 345 26 000

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2017 2016

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 3 601 3 106

Kokku liikmetelt saadud tasud 3 601 3 106

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 35 345 26 000

Kokku annetused ja toetused 35 345 26 000

sh eraldis riigieelarvest 25 000 26 000

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2017 2016

Rahaline annetus 45 0
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Kokku annetused ja toetused 45 0

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2017 2016

Osalustasud 3 781 2 669

Kutse omistamine 28 671 35 727

Kokku tulu ettevõtlusest 32 452 38 396

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2017 2016

Tööjõukulud 26 405 22 776

Koolitusteja üritustekulud 22 188 22 260

Administreerimiskulud 8 678 8 487

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
57 271 53 523

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2017 2016

Mitmesugused bürookulud 129 130

Palgakulu (käsundusleping) 12 522 12 027

Kokku mitmesugused tegevuskulud 12 651 12 157

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu (töövõtuleping) 16 571 13 984

Sotsiaalmaksud (töövõtuleping) 5 601 4 727

Palgakulu (käsundusleping) 12 522 12 027

Sotsiaalmaksud (käsundusleping) 4 232 4 065

Kokku tööjõukulud 38 926 34 803

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2
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Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 450 434

Juriidilisest isikust liikmete arv 2 2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 

2016 Müügid

Tegev- ja kõrgem

juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust

omanikud ning nende

valitseva või olulise

mõju all olevad

ettevõtjad

75

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 3 385 1 770

Hüvitised 134 89


