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Tegevusaruanne

EAK on Vabariigi Valitsuse 21.12.1999.a. korralduse alusel majandusministri poolt 04.01.2000.a. asutatud
sihtasutus, mis täidab määruse nr 765/2008/EÜ, toote nõuetele vastavuse seaduse ning 08.07.2010.a.
antud Vabariigi Valitsuse korralduse nr 280 alusel Eesti riikliku akrediteerimisasutuse ülesandeid.

Põhitegevused

Akrediteerimine

Kokku on seisuga 31.01.2021.a. kehtiv EAK akrediteering 234 vastavushindamisasutusel, sh 14 kalibreerimis-, 129 katse- ning 15

meditsiinilaboril, 46 inspekteerimisasutusel, 5 juhtimissüsteemide, 8 isikute ja 13 toote sertifitseerimisasutusel, 1 EMAS- ja 2 kasvuhoonegaaside

heitkoguste tõendamisasutusel ning 1 pädevuskatsete korraldajal. Võrreldes 2019 aastaga on akrediteeringute arv tõusnud 10 võrra.

Akrediteeritud asutuste loetelu on toodud EAK veebilehel aadressil http://eak.ee/?pageCus=head&head=4 .

Peamiseks akrediteerimise taotlemise ajendiks on Eesti õigusaktides (ca 60 seadust/ määrust)
akrediteerimise sätestamine kohustusliku eeldusena asutuste volitamiseks teatud konkreetsete ülesannete
täitmiseks või teatud tegevusalal tegutsemiseks.

2020. aastal viis EAK läbi 14 asutuse esmahindamise, sh 6 katselaboris, 2 meditsiinilaboris, 3
inspekteerimisasutuses ja 3 sertifitseerimisasutuses.

Seoses 5 aasta möödumisega akrediteerimise esma- või uushindamisest viidi läbi 40 asutuse
uushindamine, sh 13 kalibreerimislaboris, 13 katselaboris, 2 meditsiinilaboris, 5 inspekteerimis- ja 7
sertifitseerimisasutuses.

Lisaks viidi läbi 36 akrediteerimisulatuse laiendamise hindamismenetlust, sh 21 katselaboris, 1
kalibreerimislaboris, 7 meditsiinilaboris, 4 juhtimissüsteemi sertifitseerimisasutuses ja 3 toote
sertifitseerimisasutuses.
Aasta jooksul viis EAK läbi 173 akrediteeritud asutuse järelevalvehindamist, sh 95 katselaboris, 15 kalibreerimislaboris, 9 meditsiinilaboris, 34

inspekteerimisasutuses, 16 sertifitseerimisasutuses, 3 tõendamisasutuses ja 1 võrdluskatsete korraldajal.

Mõõtja erialase pädevuse hindamine ja tõendamine

Seisuga 31.01.2021.a. omab kehtivat mõõtja erialase pädevuse tõendust 124 ettevõtet.

Tõendatud mõõtja erialase pädevusega asutuste loetelu on toodud EAK veebilehel aadressil
http://eak.ee/?pageId=102 .
2020 viidi läbi erinevate õigusaktidega reguleeritud alas tegutseva 64 asutuse mõõtja erialase pädevuse hindamine ja tõendamine MKM

13.12.18 määruse nr 64 kohaselt.

Lisaks korralisele hindamisele ja tõendamisele viidi läbi 9 mõõtja pädevusulatuse laienduse hindamine.

Osalemine EA töös ja rahvusvaheline koostöö

EAK on Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsiooni EA (European co-operation for Accreditation)
põhiliige alates juunist 2000. EA-liikmelisuse nõue tuleneb määrusest 765/2008/EÜ.

EAK on alates 12. märtsist 2004.a. EA mitmepoolse vastastikuse tunnustamise lepingu MLA liige
kalibreerimislaborite, katselaborite ja inspekteerimisasutuste akrediteerimise alal ning alates 18. märtsist
2005 ka kõigi sertifitseerimistegevuste (toote, isikute, juhtimissüsteemi) akrediteerimise alal. Lisaks on EAK
alates 10. aprillist 2014 EA MLA liige ka kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendamisasutuste akrediteerimise
alal.

Aasta jooksul osalesid EAK töötajad erinevate EA institutsioonide, sh inspekteerimis-, sertifitseerimis-,
labori-, horisontaalse harmoneerimise HHC ja kommunikatsiooni CPC komitee, MLA nõukogu ning
peaassamblee korralistel istungitel, sertifitseerimiskomitee KHG-alase töögrupi koosolekul,
sertifitseerimiskomitee ning EMAS-akrediteerimisfoorumi FALB ühis-istungil ja laborikomitee tervishoiualase
töögrupi töös.

EAK EA MLA-kriteeriumite täitmise hindamine toimub vastastikuse hindamise ehk evalueerimise teel iga 4
aasta tagant.

2020 I kvartalis toimus EAK enesehindamisaruande põhjal EAK vastavuse hindamine standardile ISO
17011:2017 mille tulemusena järeldati, et EAK on üle läinud standardile ISO 17011:2017 ning vastav otsus
EA MAC poolt tehti elektroonilise hääletuse teel 25.05.2020.

http://eak.ee/?pageCus=head&head=4
http://eak.ee/?pageId=102
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Järgmine EA-poolne korraline täismahus vastastikune evalueerimine toimub ajavahemikus
29.05-05.06.2021. 2020 I kvartalis alustati selleks evalueerimiseks ettevalmistusi, mille käigus 2020 mais
esitas EAK EA-le evalueerimise kavandamiseks vajalikud statistilised andmed ja võimalikud hindamised
vaatluste kavandamiseks.

Põhja- ja Baltimaade akrediteerimisasutuste koostöö raames osaleti peaassessorite iga-aastastel
töökoosolekutel ning akrediteerimisasutuse juhtide koostöökohtumisel.

Sotsiaalministeeriumiga sõlmitud sihtotstarbelise eraldise kasutamise lepingu kohaselt osales EAK esindaja
Euroopa Komisjoni GLP-töögrupi ja OSCD koosolekutel.

Võrdluskatsete koordineerimine

EAK ei vahenda ega koordineeri võrdluskatseid, sest akrediteerib ise võrdluskatsete korraldamist.

 

Valitsusasutuste nõustamine akrediteerimisega seonduvates küsimustes

 

2020 aasta jooksul on EAK töötajad nõustanud erinevaid valitsusasutusi järgmiselt:

 

• MKM-i seadmeohutuse seaduse ja tehnika/elektrivaldkonna enesekontrolli teemal

• MKM-i ja Maanteeametit LNG-gaasipaakide inspekteerimise teemal

• MKM-i seadmeohutusseaduse ja isikute sertifitseerimise teemal

• Maanteeametit määrus 2018/858 teemal

• MKM-i toote nõuetele vastavuse seaduse küsimustes

• MKM-i väikepruulijate mõõtja pädevuse skeemi alal

• TTJA-d isikukaitsevahendite akrediteerimise teemal

• TTJA-d teavitatud asutuste ja Nando teemal

• MKM-i küberturvalisuse määruse Eestis rakendamise alal

Täiendavalt vaadati koostöös MKM-iga üle akrediteerimise aastatasude muutmise põhimõtted.

 

Aruandeperioodil jätkus koostöö Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (edaspidi TTJA) juures
tegutseva vastavushindamisasutuste komisjoniga. Muuhulgas informeeriti komisjoni operatiivselt tegevusloa
saanud vastavushindamisasutustes tuvastatud puudustest ja nende suhtes rakendatud sanktsioonidest.

Keskkonnaministeeriumiga toimusid tavapärased jooksvad konsultatsioonid kasvuhoonegaaside heitkoguste
tõendamisasutuste akrediteerimise teemadel.

Jätkus ka koostöö Sotsiaalministeeriumiga seoses GLP (hea laboritava) kontrollasutuse ülesannete
täitmisega EAK poolt. GLP kontrollasutusena tegutsemiseks sõlmitud 10-aastase lepingu kehtivus jõudis
lõpule novembris 2020. Viimase 10 aasta jooksul on GLP inspekteerimisest huvitatud olnud ainult 1 labor,
kes peatas 2019 oma osaluse GLP programmis. Huvipuudusest GLP-inspekteerimise vastu ja EAK piiratud
inimressursist tingitult, ei ole EAK-l edaspidi enam võimalik ülal hoida oma pidevat valmisolekut
GLP-inspekteerimiseks, mistõttu EAK initsiatiivil antakse GLP kontrolliasutuse funktsioonid üle
Sotsiaalministeeriumile. Selleks on pikendatud 10-aastast lepingut kuni novembrini 2021.

 

Tugitegevused

Akrediteerimistegevuse nõuetekohase läbiviimise tagamiseks on EAK-s rakendatud ja toimivana hoitud ISO
17011 nõuetele vastav juhtimissüsteem.
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14.04.20 viidi läbi EAK juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus mille tulemusena järeldati, et
juhtimissüsteem on adekvaatne ja mõjus EAK-le kehtivate nõuete, sh standardi ISO/IEC 17011 nõuete, EAK
juhtpõhimõtete ja EAK eesmärkide rakendamisel.

EAK rakendab siseauditite süsteemi, kus vastavalt 3-aastasele programmile koostatakse igaks aastaks
eraldi siseauditite plaan. 2020.a. siseauditite plaan kinnitati 07.04.2020 ja selle raames viidi aasta lõpuks
läbi 22 siseauditit.

 

Covid 19 pandeemia tõttu ei toimunud iga-aastast EAK assessorite/ekspertide täiendõppepäeva.

 

2020 EAK kliendiküsitlus toimus detsembris. Küsitlusel osales 33,9 % akrediteeritud ja 23,5 % pädevaks
tunnistatud klientidest. Osalusprotsent oli võrreldes viimase 3 aastaga madalaim.

Kõrgeimalt hinnati peaassessorite teadmisi akrediteerimisnõuetest ja madalaimalt EAK vastamiskiirust
klientidega suhtlemisel. Inspekteerimis- ja sertifitseerimisasutuste üldine rahulolu akrediteerimisteenusega
on kasvanud (5-palli süsteemis vastavalt 4,40 ja 4,50), laborite osas pisut langenud (5-palli süsteemis 4,51).

 

2020.a. jooksul apellatsioone EAK akrediteerimisotsuste kohta ei esitatud. Kaebusi EAK poolt asutuste
suhtes esitati 2, kaebusi EAK tegevuse suhtes 1.

 

Organisatsioon ja juhtimine

EAK suurim vara on inimesed, kes EAK-s töötavad. EAK töötajate arv oli 2020.a. lõpus 15, sh 3 töötajat (kvaliteedijuht ja raamatupidaja ning

lapsehoolduspuhkusel viibiv peaassessor) töötasid osalise koormusega.

2020.a. lahkus EAK-st töölt 1 peaassessor pensionile mineku tõttu ning värvati 1 uus peaassessor
väljaõppele.

2020 aasta jooksul koolitati individuaalselt 34 eksperti/assessorit kvalifitseerimise või kvalifikatsiooni
laiendamise eesmärgil.

Sihtasutuse nõukogu koosolekuid toimus kaheksa: 18.03, 16.04, 09.06, 31.07, 10.09, 12.11, 10.12 ja 28.12.

 

Muudatused Eesti riiklikus akrediteerimissüsteemis ja Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus likvideerimine

Tulenevalt riigireformi tegevuskava 2019-2023 põhimõtetest, mis on Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2019-2023 üheks poliitiliseks

prioriteediks, algatas MKM 2019.a. analüüsi, mille tulemuste põhjal võeti 2020.a. vastu otsus viia akrediteerimistegevus ühte organisatsiooni

standardimise korraldamisega.

09.07.2020 andis Vabariigi Valitsus korralduse nr 253, millega nimetati Eesti riikliku akrediteerimisasutuse ülesandeid täitma Mittetulundusühing

Eesti Standardikeskus

(registrikood 80120020), kes võtab üle akrediteerimistegevuse Sihtasutuselt Eesti Akrediteerimiskeskus alates 01.01.2021 ning volitati

majandus- ja taristuministrit riigi asutajaõiguste teostajana otsustama Sihtasutuse Eesti Akrediteerimiskeskus (registrikood 90005739)

lõpetamine alates 1. jaanuarist 2021. a.

31.07.2020 volitas EAK nõukogu sihtasutuse juhatuse liikme sõlmima Mittetulundusühinguga Eesti Standardikeskus ettevõtte ülemineku lepingu.

03.08.2021 sõlmisid EAK juhatuse liige ja MTÜ Eesti Standardikeskus juhatus ettevõtte üleandmise lepingu, mille esemeks oli Sihtasutuse Eesti

Akrediteerimiskeskus põhitegevus, milleks on tegutsemine Eesti akrediteerimisasutusena vastavalt toote nõuetele vastavuse seaduse §-le 38,

sh vastavushindamisasutuste akrediteerimine ja mõõtjate (asutuste) erialase pädevuse hindamine ja tõendamine, akrediteerimise korraldamine.

Ettevõtte tegevus anti sihtasutuse poolt MTÜ-le üle alates 01.01.2021 ning see sisaldas kõik EAK kliendilepingud (akrediteerimise ja pädevuse

hindamise lepingud), EAK assessorite ja ekspertidega sõlmitud töövõtulepingud, ettevõtte tegevusega seotud hanke- ja halduslepingud,

laekumata debitoorsed ja kreditoorsed võlgnevused, EAK omandis olevad vallasasjad, EAK-le kuuluv intellektuaalomad ja immateriaalne vara,

EAK tegevuse käigus koostatud dokumendid, EAK töötajate töölepingud (v.a. raamatupidaja, kes jätkab töötamise SA-ses ja assistent, kes

koondati) ning EAK Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsioonis EA liikmelisusega seotud õigused ja kohustused.

28.12.2020 EAK nõukogu otsusega kutsuti seoses ettevõtte tegevuse üleandmisega alates 04.01.2021 EAK juhatusest tagasi juhatuse liige

Kristiina Saarniit ning nimetati sihtasutuse likvideerijaks Alari Ossa.
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SA Eesti Akrediteerimiskeskus likvideerimine toimub 2021 aasta jooksul.

 

Finantsmajandustegevus

Põhinäitajad

Eesti akrediteerimissüsteemi ja EAK-d peavad üleval hindamisest huvitatud isikud läbi akrediteerimistasude
ja erialase mõõtja hindamise tasude maksmise.

Akrediteerimissüsteemi stabiilsuse säilitamiseks ja sihtasutuse eelarve pikemas perspektiivis nõuetekohasesse tasakaalu viimiseks olukorras,

kus 2018.a. toimusid olulised muudatused mõõtja erialase pädevuse hindamise ja tõendamise regulatsioonides ning EAK reservid kahanesid

perioodil 2018-2019 kolmandiku võrra, võttis EAK nõukogu 2019 kevadel vastu otsuse kehtestada peaassessori hindamise tunnitasuks alates

01.01.2020 50 €/tund.

EAK 2020.a. eelarve kinnitati kogumahus 855K €. EAK 2020.a. eelarvestatud tulubaas koosnes omatulust
740K € ja riigitoetusest 45K €. Seega kavandati eelarve negatiivse tulemiga summas -70K €, eesmärgiga
vähendada jätkuvalt akumuleeritud kasumist kogunenud reserve.

EAK poolt 2020. aastal osutatud teenuste eest saadud tegelik omatulu oli 878K €. EAK 2020 tegevuskulu oli 770K €.

2020 aastaks kavandatud negatiivse tulemiga kavandatud eelarve ei realiseerunud, sest Covid 19 pandeemia tõttu alates märtsist kehtestatud

eriolukord vähendas märkimisväärselt EAK kulusid lähetustele ja rahvusvahelisele koostööle. Samuti vähendas pinget eelarvele otsus

arvutipargi kaasajastamine edasi lükata järgmisse aastasse.

2020. aasta palgakulu kokku oli 490K €, sh töölepinguga töötajad 378K €, töövõtulepingutega tehnilised assessorid ja eksperdid 112K € ning

juhtorganite liikmed 67K €.

 

Riigitoetus

Riigieelarve seaduse kohaselt eraldati eelarvest EAK 2020.a. kulutuste osaliseks katmiseks 40 000 €, mille
ülekandmise ja kasutamise kohta sõlmiti 28.02.2020 majandus- ja taristuministri ning EAK vahel
sihtotstarbelise eraldise kasutamise leping. Eraldisest kaetakse EA liikmemaks, osalemine EA töös ning
Põhja- ja Baltimaade akrediteerimisalases koostöös ning nende tegevuste maksumuseks kujunes 2020.a.
lõpuks 29493€. 03.12.2020 sõlmiti EAK ja MKM-i vahel kokkulepe, mille kohaselt 2020.a. kasutamata
jäänud vahendid antakse üle ühingule, mis tegutseb Eesti akrediteerimisasutusena alates 01.01.2021.

Riigiasutuste akrediteerimisalane nõustamine ja koostöö pädevate asutustega on samuti sihtotstarbelise
eraldise kasutamise lepingu objektiks, kuid rahalisi vahendeid nende tegevuste finantseerimiseks EAK-le
ette nähtud ei ole ja EAK finantseerib neid tegevus akrediteerimistasudest.

Riigitoetus EAK-le on püsinud muutumatuna alates 2009. aastast, moodustades toona EAK eelarvest 9,7%.
Alates 2010. aastast on riigitoetuse osakaal EAK eelarves pidevalt kahanenud ning 2020.a moodustas
riigitoetus EAK kinnitatud eelarve tuludest 2,7%.

Sotsiaalministeeriumiga 2010.a. sõlmitud halduslepingu kohaselt tasuti EAK-le 2020. aastal GLP-alase tegevuse läbiviimiseks 0 €.

Keskkonnaministeeriumiga 13.03.2020.a. sõlmitud lepingu kohaselt tasus ministeerium EAK-le EMAS-süsteemi tõendajate

akrediteerimis-skeemi ülalpidamiseks 1850 €.

Muud EAK akrediteerimissüsteemi ülalpidamiskulud, mida riigitoetus ei kata, kaetakse klientide makstavatest akrediteerimistasudest.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Likvideerimise algbilanss
(eurodes)

 03.01.2021 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 465 247 314 730  

Nõuded ja ettemaksed 0 102 403 2

Kokku käibevarad 465 247 417 133  

Põhivarad    

Nõuded ja ettemaksed 0 4 005 2

Kokku põhivarad 0 4 005  

Kokku varad 465 247 421 138  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 383 489 71 601 3

Kokku lühiajalised kohustised 383 489 71 601  

Kokku kohustised 383 489 71 601  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 130 579 130 579  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -177 530 238 036  

Aruandeaasta tulem 128 709 -19 078  

Kokku netovara 81 758 349 537  

Kokku kohustised ja netovara 465 247 421 138  
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Likvideerimiseelne tulemiaruanne
(eurodes)

 01.01.2020 -

03.01.2021

2019 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 29 493 112 719  

Tulu ettevõtlusest 880 804 618 453 6

Kokku tulud 910 297 731 172  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -122 178 -177 513 7

Tööjõukulud -659 410 -571 141 8

Muud kulud 0 -1 891  

Kokku kulud -781 588 -750 545  

Põhitegevuse tulem 128 709 -19 373  

Intressitulud 0 295  

Likvideerimiseelne tulem 128 709 -19 078  

Aruandeaasta tulem 128 709 -19 078  



9

Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 01.01.2020 -

03.01.2021

2019

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 128 709 -19 373

Korrigeerimised   

Muud korrigeerimised -396 488 0

Kokku korrigeerimised -396 488 0

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 106 408 -25 731

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 311 888 4 759

Kokku rahavood põhitegevusest 150 517 -40 345

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 0 294

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 294

Kokku rahavood 150 517 -40 051

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 314 730 354 781

Raha ja raha ekvivalentide muutus 150 517 -40 051

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 465 247 314 730
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/ Reservkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 130 579 238 036 368 615

Aruandeaasta tulem 0 -19 078 -19 078

31.12.2019 130 579 218 958 349 537

Aruandeaasta tulem 0 128 709 128 709

Muud muutused

netovaras
0 -396 488 -396 488

03.01.2021 130 579 -48 821 81 758

*Real muud muutused netovaras on kajastatud EAK tegevusega üleantavaid kulusid.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Eesti Akrediteerimiskeskus 2020. aasta likvideerimise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga (EFS). EFS on

 rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on

kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid, mis on kehtestatud

rahandusministri määrusega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke. 

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. 

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse  iga ostja kohta eraldi. Varem allahinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse

ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. 

Rendid

Rendiperioodi jooksul tasutavad maksed kajastatakse kuluna.

Annetused ja toetused

Tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks

sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et asutus

vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.

Sihtfinantseerimise andja kajastab antud sihtfinantseerimist kuludes samades perioodides kui toetuste saaja tuludes.

Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

Tulud

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

lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 03.01.2021 31.12.2019

Nõuded ostjate vastu 0 101 903

Ostjatelt laekumata arved 0 101 903

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 0 500

Kokku nõuded ja ettemaksed 0 102 403

*03.01.2021 SA Eesti Akrediteerimuskeskusel ei ole üleval nõudeid, sest ühinemislepinguga on need üle antud Eesti Standardimis-

ja Akrediteerimiskeskus MTÜ-le.
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Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 03.01.2021 31.12.2019

Võlad tarnijatele 3 536 22 596

Võlad töövõtjatele 6 558 7 543

Maksuvõlad 8 148 41 462

Seoses likvideerimisega kohustus MTÜ eest 365 247 0

Kokku võlad ja ettemaksed 383 489 71 601

Lisa 4 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 03.01.2021 31.12.2019

Töötasude kohustis 6 824

Puhkusetasude kohustis 719

Kokku võlad töövõtjatele 7 543

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 Laekunud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sihtfinantseerimine 0 112 719 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

112 719

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

112 719

 

 Laekunud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sihtfinantseerimine 0 29 493 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

29 493

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

29 493

* Saldosse jäänud nõue loovutati üleandmise lepinguga Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus MTÜ-le.
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Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 01.01.2020 -

03.01.2021

2019

Eesti 880 804 618 453

Kokku tulu ettevõtlusest 880 804 618 453

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 01.01.2020 -

03.01.2021

2019

Üür ja rent -28 373 -32 281

Mitmesugused bürookulud -53 604 -70 670

Lähetuskulud -4 998 -28 595

Koolituskulud -2 201 -8 507

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 0 -1 886

Infotehnoloogia -15 530 -17 405

Muud -17 472 -18 169

Kokku mitmesugused tegevuskulud -122 178 -177 513

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 01.01.2020 -

03.01.2021

2019

Palgakulu -490 461 -427 168

Sotsiaalmaksud -165 505 -143 781

Erisoodustus -3 443 -192

Kokku tööjõukulud -659 409 -571 141

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 15 15

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 01.01.2020 -

03.01.2021

2019

Arvestatud tasu 66 950 57 725


