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Tegevusaruanne

MTÜ Eesti Siseaudiitorite Ühing (ESAÜ) on asutatud 2000. aastal. Samast aastast on ESAÜ Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi (The 

Institute of Internal Auditors, IIA) liikmesorganisatsioon ning alates 2007. aastast ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal 

Auditing) liige. 

 

ESAÜ teeb koostööd Audiitorkogu, Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühingu, Eesti Raamatupidajate Koja, Eesti Kvaliteediühingu, 

Rahandusministeeriumi ning suuremate audiitorettevõtetega, vahendades mh oma ürituste infot ning pakkudes enamikele partneritele 

soodushindadega osalust koolitustel. 

 

ESAÜ juhtimine ja muudatused 2014. aastal 

 

Aruandeaasta maikuus toimusid ESAÜ juhatuses muudatused: tagasi astusid juhatuse liikmed Piret Kustasson, Erik Štarkov, Doris Bergmanis ja 

Apo Oja ning nende asemel valiti juhatusse Helen Anijalg (aseesimees), Krista Nelson (finantsjuht), Mare Timian (vastutusvaldkond: 

liikmeskond) ja Lauri Plutus (vastutusvaldkond: koostöö- ja partnerlus). Varasema juhatuse liikmetest jätkas Elsa Leiten (IIA kontaktisik, 

sertifitseerimisküsimused, SAKK liige), kes valiti uuenenud juhatuse esimeheks. Kõik ESAÜ juhatuse liikmed tegutsevad vabatahtlikkuse alusel 

ning töötasu neile aruandlusperioodil ei makstud. Praeguse juhatuse volitused lõppevad 2015. a mais. 

 

Koos vahetunud juhatusega lahkus ühingu juhtimise juurest pikaajaline tegevjuht Apo Oja. Uue juhatuse otsusega ei kuulu tegevjuht enam 

ühingu juhatusse. Tegevjuhi rolliga on liidetud senised sekretär-asjaajaja ülesanded. Alates juulist osutab ühingule tegevjuhtimise teenust 

Mariliis Männik-Sepp (O&M Konsult OÜ), kes oli seni korraldanud ühingu asjaajamist. Ühingu raamatupidamise korralduses ei ole muudatusi 

tehtud ning teenust osutab jätkuvalt JHM Profit OÜ. 

 

Ühingu tegemiste paremaks organiseerimiseks ning põhikirjast tulenevate ülesannete tõhusamaks täitmiseks on moodustatud kolm komisjoni: 

revisjonikomisjon, eetikakomisjon ning alates aruandeaasta sügisest ka koolitus- ja arenduskomisjon. Komisjonide liikmete töö on samuti 

vabatahtlik ning ei kuulu tasustamisele. Komisjonide tegevused aruandeperioodil olid järgmised: revisjonikomisjon andis hinnangu ESAÜ 

majandusaasta aruandele; eetikakomisjon menetles ühte eetikakoodeksi rikkumist ning koolitus- ja arenduskomisjon pani kokku ühingu 2015. 

aasta koolituskava. 

 

Aruandeperioodil toimus 15 juhatuse koosolekut, täiendavalt tegi juhatus 7 otsust kirjaliku menetluse teel. Ühingu tegevust puudutavaid küsimusi 

arutas juhatus aktiivselt ka e-posti vahendusel. Osaleti Rahandusministeeriumi moodustatud kutsekomisjoni töös ning peeti läbirääkimisi ESAÜ 

partneritega edaspidise koostöö võimaluste osas. Tehti koostööd Baltimaade ja Põhjamaade IIA-dega ning osaleti Euroopa IIA-de CEO-de 

töögrupi töös. 

 

Tegevuste paremaks korraldamiseks ning tööpõhimõtetes ühtse lähenemise tagamiseks alustati ühingu tegevust reguleerivate kordade 

ajakohastamist ning vajadusel uute loomist. Ühingu strateegia uuendamisel koostati tegevuskava ühingu põhikirjast ja strateegilistest 

eesmärkidest tulenevate  ning IIA ees võetud ülesannete täitmiseks. 2014. aasta lõpul sõlmitu uus koostööleping IIA-ga. Kokkuvõttes oli 

juhatusel ja tegevjuhil aktiivne aasta ühingu eesmärkide täitmiseks. 

 

Liikmeskond 

 

Aruandeperioodi lõpuks oli ühingus 215 liiget, mis on 16 liiget enam võrreldes aasta varasemaga. Aasta jooksul liitus ESAÜ-ga 31 uut liiget (sh 

29 tegevliiget ja 2 üliõpilasliiget), nendest 10 liitus ühinguga detsembris toimunud liitumiskampaania raames. Aasta jooksul astus ühingust välja 

12 liiget. Liikmelisus oli erialasest tööst kõrvaloleku tõttu peatatud viiel liikmel. Kõik ESAÜ liikmed on ühtlasi ka IIA liikmed. 

 

Ühingu liikmeskonnast 36,3% moodustavad avaliku sektori esindajad, 16,7% liikmetest töötavad finants- või kindlustusvaldkonnas ning 7,9% on 

audiitorbüroode esindajad. Ülejäänud tegevusvaldkonnad olid vähemal määral esindatud. 

 

ESAÜ liikmetasu oli 2014. aastal 70 eurot, mis sisaldab 10,6 euro ulatuses ka IIA liikmetasu. ESAÜ liikmetasu summaarset suurust ei oled 

muudetud alates aastast 2011. 

 

2014. aasta lõpu seisuga oli kolmandik ESAÜ liikmeskonnast erinevate rahvusvaheliste sertifikaatide omanikuks. Nendest omas 26 CIA, 42 

CGAP, 6 CRMA, 4 CCSA ja 1 CFSA sertifikaati. Siseriiklikku kutsetunnistust (atesteeritud siseaudiitor või avaliku sektori siseaudiitor) omas 

ligikaudu neljandik liikmeskonnast. Sertifitseeritud ESAÜ liikmete nimekiri on avalikustatud ühingu kodulehel. Sertifikaatide arvus oodatakse 

edaspidi jätkuvalt kasvavat trendi. 

 

ESAÜ liikmete seas viidi aasta lõpus läbi küsitlus, millest saadi väärtuslikku tagasisidet ühingu tegevuste ning liikmete ootuste ja vajaduste 

kohta. Liikmete tundmisteks, nende huvide paremaks mõistmiseks ja teenindamiseks pandi kokku ka liikmeskonna statistika. Auliikmeid 

aruandeaastal ei nimetatud, kuid esmakordselt valiti liikmete ettepanekute alusel välja aasta silmapaistvamaid, keda tunnustati 

aastalõpuseminaril kahes kategoorias: „Aasta tegu“ – siseaudiitorite aastakonverents 2014 (Viljar Alneku juhtimisel) ning „Aasta siseaudiitor“ – 

Elsa Leiten. 
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ESAÜ põhitegevus 

 

Ühingu 2014. aasta peamised tegevuseesmärgid olid järgmised:

1. koolituste ja muude liikmeid ühendavate ürituste korraldamine liikmete kutseoskuste tagamiseks ning omavahelise suhtlemise

soodustamiseks;

2. liikmete kaasamine ühingu tegemistesse, suurendamaks kuuluvustunnet ja võimaldades täita liikmete ootusi ja vajadusi;

3. kommunikatsiooni parandamine teabe paremaks kahepoolseks liikumiseks ja info operatiivsemaks edastamiseks liikmetele;

4. ühingu dokumentatsiooni korrastamine, koondades ja süstematiseerides kogu ühingu tegevust puudutav dokumentatsioon.

Eesmärkide täitmiseks teostati aruandeperioodil järgmised tegevused:

1. Korraldati 11 erinevat koolitust ning aastakonverents teemal „Mida ootavad siseaudiitorilt huvigrupid?“. Üritused olid osalejate arvu poolest

edukad, sh osales aastakonverentsil rekordiliselt 127 inimest. Erinevalt varasemast korraldas aastakonverentsi selleks ellukutsutud

meeskond. Jätkati 2013.a alustatud infohommikute korraldamisega Tallinnas ja Tartus, kokku toimus 8 infohommikut. Taaselustati ürituste

sari „Kolleegile külla“, mille raames toimus 4 üritust erinevates asutustes. Toimus ka üks spordisektsiooni üritus. Kokku toimus üritusi 97 CPE

eest. Koolitusplaani kavandatud mahus täitmine ebaõnnestus seoses muudatustega juhatuses, üksikute koolituste ärajäämisega liiga

väheste huviliste arvu tõttu ning teostamata jäid mitmed koostööpartnerite koolitussarja ja siseaudiitorite arenguprogrammi kuuluvad

koolitused. 2015. aasta koolitusvajaduse väljaselgitamiseks küsiti liikmete arvamust aasta lõpus toimunud liikmete tagasiside uuringus.

2. Aasta üheks võtmesõnaks oli liikmete kaasamine. Selleks korraldati palju erinevaid ühistegevusi (sh varem mainitud infohommikud,

“Kolleegile külla“ üritused, spordisektsioon ja jõuluüritus). Lisaks kasutati vabatahtlike liikmete panust järgmistes tegevustes: IIA materjalide

tõlketööd, CBOK uuringu tõlkimine, aastakonverentsi korraldamine (projektimeeskonnaga), muud toetavad tegevused: artiklite kirjutamine

ESAÜ Infolehte, dokumentide arhiivi korrastamine jne. Kokku osales aasta jooksul  vahatahtlikes tegevustes üle 30 liikme. Juhatus tänas

vabatahtlikke ühingu aastalõpuseminaril ning kinkis tänutäheks ESAÜ meeneid.

3. Ühingusisese kommunikatsiooni parandamiseks hakati välja andma kvartaalset infolehte. Aasta jooksul ilmus 4 mahukat väljaannet, mis

jõudsid liikmeteni e-posti teel ning avaldati ka ühingu kodulehel. Seoses varasemalt ilmnenud probleemidega IIA platvormil paiknenud ühingu

kodulehega, loobuti ajutiselt IIA keskkonnast ning alates märtsist võeti kasutusele alternatiivne koduleht aadressil www.siseaudit.ee.

Arendusplaanides on pakkuda liikmetele edaspidi sisukamat Intraneti keskkonda, veebipõhist üritustele registreerumist, iganädalast ühingu

e-uudiskirja ning liikmete foorumit.

4. Ühingu dokumentatsioon koondati virtuaalserverisse, süstematiseeriti ja hakati kasutama veebipõhiseid lahendusi .

ESAÜ teenused

Jätkuvalt pakub ESAÜ erinevaid teenuseid oma liikmetele ning teistele siseauditeerimise valdkonnast huvitatud isikutele. Aruandeaastal

täiendati ühingu raamatukogu uute väljaannetega, sh uute CIA eksami õppematerjalidega. Raamatukogu kolis füüsiliselt uude asukohta

Sotsiaalministeeriumis; raamatukoguhoidja ülesandeid täidab jätkuval Evelin Pungas. Raamatukogus toimus inventuur, mille kohta esitati

aruandlus IIA-le. Aruandeaastal on täidetud kõik kohutused IIA ees ning IIA alustab taas uute väljaannete saatmisega ühingule.

Kodulehe ja liikmete listi kaudu vahendatakse liikmetele erialaseid tööpakkumisi nii liikmete tööandjatelt kui ka laiemalt. ESAÜ on väljendanud

valmisolekut pakkuda siseauditeerimise kutsetegevuse standardite alaseid kvaliteedihindamisi sarnaselt teistele IIA tütarorganisatsioonidele.

2014. aastal hindamisi läbi ei viidud.

IIA tütarorganisatsioonina lasub ühingul kohustus teavitada oma liikmeskonda IIA tegevustest, edendada siseauditeerimise kutseala ning

propageerida erialaste rahvusvaheliste kutseeksamite sooritamist oma erialase pädevuse kinnitamiseks. ESAÜ on nimetatud kohustuste

täitmiseks edastanud IIA teavet oma suhtluskanalite vahendusel (koduleht, infoleht, liikmele e-posti list, aruandeaastal loodud leht Facebookis).

Rahvusvaheliste eksamite sooritamise ning pideva enesetäiendamise nõuete täitmise kohta on liikmetele info pidevalt kättesaadav ühingu

kodulehe kaudu.

Muude märkimisväärsete tegevustena tõlgiti 2014. aastal eesti keelde IIA haldusdirektiiv pideva enesetäiendamise nõuete kohta kõikidele

kutsetunnistuse programmidele, IIA Pearson VUE arvutipõhisese testimiskeskuse juhendmaterjal ning CBOK 2015 ülemaailmne siseauditialane

uuring.

Finantsjuhtimine

2014. aasta oli ühingu jaoks finantsiliselt stabiilne. Ühingu tuludest (38 984 eurot) moodustasid ligikaudu kaks kolmandikku koolituste ja ürituste

korraldamisest saadud tulud ning ühe kolmandiku liikmetasud. Tegevus- ja muud kulud moodustasid kokku 34 805 eurot.

Tulenevalt ühingu mittetulunduslikust olemusest ja sissetulekute piiratud mahust on oluline tagada likviidsusriski juhtimine. Juhatus on hoolikalt

hinnanud võetud kohustuste täitmise võimekust ning on seda suutnud korrektselt teha, mida väljendab ühingu majandusaasta tulem 4247 eurot.

Peamised tegevused 2015. aastal

Järgmise aruandeperioodi majandustegevust mõjutavad kõige enam ühingu juubeliaastaga seotud tegevused. Tavapärasest suuremate

kulutuste katmiseks eeldatakse katet kogutud hoiustest ning sponsoritelt.

Jätkuvad ühingu põhitegevused, suuremad arendustegevused puudutavad kodulehe funktsionaalsuse parandamist ja iganädalase uudiskirja

juurutamist.

http://www.siseaudit.ee/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Varad   

Käibevara   

Raha 29 255 25 504

Nõuded ja ettemaksed 2 229 1 787

Kokku käibevara 31 484 27 291

Kokku varad 31 484 27 291

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 1 641 1 695

Kokku lühiajalised kohustused 1 641 1 695

Kokku kohustused 1 641 1 695

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 25 596 20 131

Aruandeaasta tulem 4 247 5 465

Kokku netovara 29 843 25 596

Kokku kohustused ja netovara 31 484 27 291
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 10 898 9 960

Tulu ettevõtlusest 28 086 54 314

Muud tulud 0 55

Kokku tulud 38 984 64 329

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -31 548 -54 569

Tööjõukulud -2 905 -2 848

Muud kulud -352 -1 449

Kokku kulud -34 805 -58 866

Põhitegevuse tulem 4 179 5 463

Muud finantstulud ja -kulud 68 2

Aruandeaasta tulem 4 247 5 465
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 4 179 5 463

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -441 2 845

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -55 -718

Laekunud intressid 68 2

Kokku rahavood põhitegevusest 3 751 7 592

Kokku rahavood 3 751 7 592

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 25 504 17 912

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 751 7 592

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 29 255 25 504
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 20 131 20 131

Aruandeaasta tulem 5 465 5 465

31.12.2013 25 596 25 596

Aruandeaasta tulem 4 247 4 247

31.12.2014 29 843 29 843
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ESAÜ majandusaastaaruanne 2014. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida

täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

ESAÜ tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääki Swedbank-is. Välisvaluutas fikseeritud

monetaarsed varad ja kohustused seisuga 31.detsember 2014 hinnatakse ümber eurodesse Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel,

mis kehtib bilansipäeval. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruandes kajastatud finantstulu või -kuluna.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

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

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad:

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures

on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded on bilansis alla

hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Annetused ja toetused

Saadud annetused ja toetused:

Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on prktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse peroodi,

mille eest need tasutakse). Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh mitterahalisi annetusi ja toetuseid) kajastatkse lähtudes sihtfinantseerimise

arvestuse põhimõtetest tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud).

Annetusi ja toetuseid, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühistu põhikapitali ei kajastata tuluna tulemiaruandes vaid kajastatakse

netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes. Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas,

kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimsiega, ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks ning kajastatakse tuluna hetkel, mil

nende laekumine on praktiliselt kindel.

Tulud

Tasud ühingu liikmetelt:

Liikme-ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest neid

on kohustatud tasuma. Juhul, kui laekumine on ebakindel, on ESAÜ juhatusel õigus võlgniku liikmelisus peatada või lõpetada.

Teenuste ja maksete vahendamine:

Teenuste ja maksete vahendamisel (näiteks IIA liikmemaks) kajastatakse summad vastavalt nõude ja kohustusena.

Tulemiaruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu .

Tulu ettevõtlusest:

Tulu ettevõtlusest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Intressitulu:

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt tulemiaruandes.

Seotud osapooled

ESAÜ seotud osapoolteks loetakse mittetulundusühingu tegev- ja kõrgem juhtkonda, nende pereliikmeid ning kõigi eelnimetatud isikute valitseva

või olulise mõju all olevaid ettevõtjaid.

ESAÜ liikmeid ühinguga seotud osapoolteks mingil viisil ei loeta.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Swedbank pangakonto 14 255 10 504

Swedbank deposiidikonto 15 000 15 000

Kokku raha 29 255 25 504

Deposiidikontole kantud summa on hoiustatud 18.kuuks (547 päeva) alates 29.12.2013 kuni 29.06.2015. Intressimäär on 0.45% aastas

ning arvestuslik intressi summa hoiustamisperioodi lõpus on 102,56 eurot.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 975 975

Ostjatelt laekumata

arved
975 975

Muud nõuded 68 68

Intressinõuded 68 68

Ettemaksed 1 186 1 186

Tulevaste

perioodide kulud
16 16

Muud makstud

ettemaksed
1 170 1 170

Kokku nõuded ja

ettemaksed
2 229 2 229

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 488 488

Ostjatelt laekumata

arved
488 488

Ettemaksed 1 219 1 219

Muud makstud

ettemaksed
1 219 1 219

Muud nõuded ostjate

vastu
80 80

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 787 1 787
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 84 193

Sotsiaalmaks 139 315

Kohustuslik kogumispension 12 19

Töötuskindlustusmaksed 13 29

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 248 556

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 823 823

Maksuvõlad 248 248

Saadud ettemaksed 570 570

Muud saadud ettemaksed 570 570

Kokku võlad ja ettemaksed 1 641 1 641

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 708 708

Võlad töövõtjatele 0

Maksuvõlad 556 556

Ostjate ettemaksed 431 431

Kokku võlad ja ettemaksed 1 695 1 695

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2014 2013

Koolitustasud 26 857 54 314

Liikmetelt saadud ürituste osavõtutasud 169 0

Reklaami ja kuulutuste avaldamine 60 0

Muud erakorralised tulud 1 000 0

Kokku tulu ettevõtlusest 28 086 54 314
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Lisa 7 Muud tulud
(eurodes)

 2014 2013

Muud äritulud 0 55

Kokku muud tulud 0 55

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2014 2013

Ruumide rent 1 708 3 042

Lekotritasud, ettekanded 5 868 19 823

Ürituste läbiviimise otsekulud 476 0

Seminariteeindus jms 9 267 7 197

Koolitustega seotud muud kulud 1 753 5 151

Seadmete rent 115 68

Transporditeenused 0 450

Tõlketeenused 540 6 027

ESAÜ juhtimiskulud 5 800 4 030

Raamatupidamisteenused 2 033 2 033

Liikmeks olemise tasud 630 630

IT ja side kulud 147 81

Postikulud, saadetised 33 109

Pangateenused 52 104

Töölähetuskulud 988 1 263

Kulutused kingitused 127 29

Vastuvõtukulud 153 0

Ar.aastal selgunud eelm.maj.a.kulud 140 599

Muud kulud 1 718 3 933

Kokku mitmesugused tegevuskulud 31 548 54 569

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013

Palgakulu 2 168 2 125

Sotsiaalmaksud 737 723

Kokku tööjõukulud 2 905 2 848
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Lisa 10 Muud kulud
(eurodes)

 2014 2013

Konverteerimiskulu 99 4

Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu 0 1 197

Riigilõivud 6 0

Muud 247 248

Kokku muud kulud 352 1 449

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 218 199

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2014 31.12.2013

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

0 0 0 200

2014 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 0

 

2013 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

2 550 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2014 2013

Arvestatud tasu 420 0

ESAÜ seotud osapoolteks loetakse mittetulundusühingu tegev- ja kõrgem juhtkonda, nende pereliikmeid ning kõigi eelnimetatud isikute valitseva

või olulise mõju all olevaid ettevõtjaid.

ESAÜ liikmeid ühinguga seotud osapoolteks mingil viisil ei loeta.

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasu 420.- eurot on käsunduslepingu alusel makstud tasu ESAÜ poolt korraldatud erialase

koolituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest.


