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Raha Hoiu-Laenuühistu 2014. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Ülevaade organisatsioonist

Raha Hoiu-Laenuühistu on ühistuline finantseerimisasutus. Raha Hoiu-Laenuühistul on üks kontor, mis asub Tartus F. Tuglase 19 aadressil.

Kontorit juhib juhatuse liige Alar East. Ühistu põhitegevus seisneb hoiuste kaasamises ning laenude väljastamises.

Raha Hoiu-Laenuühistu alustas aktiivset tegevust 2014. aastal ja on majandusaasta lõikes kogunud 110 liiget. Ühistu on oma väikese

tegutsemisajaga jõudsalt kasvatanud liikmete arvu ja kasvutendents on märkimisväärne.

Raha Hoiu-Laenuühistul on kolm juhatuse liiget: Alar East, Vladislav Brõnzov ja Svetlana Belkova. Raha HLÜ tegevust juhivad igapäevaset

palgalised juhatuse liikmed Alar East ja Vladislav Brõnzov.

Raha Hoiu-Laenuühistu kuulub Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmete hulka.

Sündmused jooksval majandusaastal

2014 aastal alustas Raha Hoiu-Laenuühistu oma tegevust Eesti Vabariigi pinnal teiste hoiu-laenuühistute kõrvalt kõrgeima tähtajalise hoiuse

tootlikkusega 15% aastas. Käesolevaks hetkeks on nimetatud hoiuse aastane tootlikkus 12%. Osakapital kasvas aasta jooksul 31950 eurolt

432617 euroni.

Aasta jooksul on Raha Hoiu-Laenuühistu töötanud välja oma infosüsteemi, kus liikmetel on mugav jälgida tähtajalise hoiuse tootlikkust ja

sõlmida lepinguid ning esitada taotlusi laenuks.

Raha Hoiu-Laenuühistu peamised finantssuhtarvud

Puhas intressitulu (eurodes) - 76388 eurot;

Puhaskasum (eurodes) - 26564 eurot;

Puhasrentaablus - 34,78%;

Käibevara - 890574 eurot;

Lühiajalised kohustused - 544354 eurot;

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades): 1,64;

Varad - 1325346 eurot;

Omakapital - 459181 eurot;

Koguvara rentaablus ROA - 2,00%;

Omakapitali tootlus ROE - 5,79%.

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid

Puhasrentaablus (%) = (puhaskasum / puhas intressitulu) x 100;

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused;

Koguvara rentaablus ROA (%) = (puhaskasum / varad) x 100;

Omakapitali tootlus ROE (%) = (puhaskasum / omakapital) x 100.

Eesmärgid 2015. aastal

2015. aastal jätkab Raha Hoiu-Laenuühistu tegevust eesmärgiga suurendada liikmete arvu ning tegevusmahtu. Jätkusuutliku hoiu-laenuühistuna

oleme orienteeritud ka 2015. aastal kõrge tootlikkuse tagamisele liikmetele võrreldes teiste hoiu-laenuühistutega.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 13.11.2013 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 276 195 31 950 2

Nõuded ja ettemaksed 614 379 0 3

Kokku käibevara 890 574 31 950  

Põhivara    

Nõuded ja ettemaksed 415 000 0 3

Materiaalne põhivara 522 0 5

Immateriaalne põhivara 19 250 0 6

Kokku põhivara 434 772 0  

Kokku varad 1 325 346 31 950  

Kohustused ja omakapital    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 544 354 0 7

Kokku lühiajalised kohustused 544 354 0  

Pikaajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 321 811 0 7

Kokku pikaajalised kohustused 321 811 0  

Kokku kohustused 866 165 0  

Omakapital    

Osakapital nimiväärtuses 31 950 31 950 8

Registreerimata osakapital 400 667 0 8

Aruandeaasta kasum (kahjum) 26 564 0  

Kokku omakapital 459 181 31 950  

Kokku kohustused ja omakapital 1 325 346 31 950  
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Kasumiaruanne
(eurodes)

 13.11.2013 -

31.12.2014

13.11.2013 -

13.11.2013

Lisa nr

Intressitulud 140 366 0 9

Intressikulud -63 978 0  

Puhas intressitulu 76 388 0  

Teenustasu tulud 945 0  

Teenustasu kulud -92 0  

Puhas teenustasutulu 853 0  

Mitmesugused tegevuskulud -21 226 0 10

Tööjõukulud -27 598 0 11

Põhivara kulum ja väärtuse langus -1 840 0  

Muud ärikulud -13 0  

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 26 564 0  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 26 564 0  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 13.11.2013 -

31.12.2014

13.11.2013 -

13.11.2013

Rahavood äritegevusest   

Ärikasum (kahjum) 26 564 0

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 1 840 0

Kokku korrigeerimised 1 840 0

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 029 379 0

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 866 165 0

Kokku rahavood äritegevusest -134 810 0

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -21 612 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -21 612 0

Rahavood finantseerimistegevusest   

Laekunud omaaktsiate või -osade müügist 593 792 0

Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel -193 125 0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 400 667 0

Kokku rahavood 244 245 0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 31 950 31 950

Raha ja raha ekvivalentide muutus 244 245 0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 276 195 31 950
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Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku

Osakapital

nimiväärtuses

Registreerimata

osakapital

Jaotamata kasum

(kahjum)

13.11.2013 31 950 0 0 31 950

Aruandeaasta kasum

(kahjum)
0 0 0 0

13.11.2013 31 950 0 0 31 950

Aruandeaasta kasum

(kahjum)
0 0 26 564 26 564

Muutused muudest

omanike sissemaksetest
0 400 667 0 400 667

31.12.2014 31 950 400 667 26 564 459 181
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raha Hoiu-Laenuühistu 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud  kooskõlas Eesti Hea Raamatupidamistavaga. Eesti

Hea Raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille

põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse

väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiseurodes.

Raha Hoiu-Laenuühistu bilanss ja kasumiaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Panga presidenti 06.11.2012 määrusega nr 8

"Hoiu-laenuühistu bilansi ja kasumiaruande koostamise nõuded ning aruannete Eesti Pangale esitamise kord".

Raha Hoiu-Laenuühistu kasumiaruandes esitatakse hoiu-laenuühistu majandustulemuse kujunemise näitajad nimetatud määruse lisa

5 "Hoiu-laenuühistu kasumiaruande skeem" ja lisa 6 "Hoiu-laenuühistu kasumiaruande koostamise juhend" kohaselt. Nii kasumiaruandes

kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta, on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete

(st miinusmärgiga) summadena.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Rahavoogude aruanne on raamatupidamisaruanne, mis kajastab

raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi rahavoogusid (raha ja raha ekvivalentide laekumisi ning väljamakseid) rühmitatuna vastavalt

nende eesmärgile äritegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. 

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid krediidiasutustele ja klientidele ning muid nõudeid.

Raha Hoiu-Laenuühistu kajastab laenud ja nõuded ning deposiidid teistes krediidiasutustes arvelevõtmise kuupäeval, st päeval millal need

tekkisid. Kõik muud finantsvarad, sh need, mida esmasel

kajastamisel liigitatakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumi/kahjumi kajastatavateks finantsvaradeks, võetakse arvele kuupäeval, millal

hoiu-laenuühistu saab antud instrumendi lepinguliseks osapooleks.

Finantsvara eemaldatakse finantsseisundi aruandest siis, kui hoiu-laenuühistu  kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta

annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvara oste

ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval, st päeval, mil hoiu-laenuühistu saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse

müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse kassas olev sularaha ja krediidiasutustes nõudmiseni hoiused, lühiajalised (alla 3 kuulise

lunastustähtajaga) pangadeposiidid ja rahaturufondi osakud, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuded ostjate vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete

hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades

teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva

summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena (muude

tegevuskulude seas).

Nõuded klientidele on liikmetele väljaantud laenud ning muud nõuded klientidele (nt omandatud nõuded). Kliendigruppidena eristatakse

äriühinguid, mittetulundusühinguid, eraisikuid. Nõudeid klientidele kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Hoiu-laenuühistu võib hüpoteegiga tagatud laene välja anda tähtajaga kuni kümme aastat ja muid laene tähtajaga kuni viis aastat.

Nõuete allahindlusi kajastatakse bilansis kirjel "Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded klientide vastu". Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1000 eurodest ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga 

on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 eurot, kantakse vara kasutuselevõtmise hetkel 100%-liselt kuludesse. 
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Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad

maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. 

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle

kasulikust tööeast. Materiaalse põhivara kulum kajastatakse kasumiaruandes kirjel "Põhivara kulum ja väärtuse langus". 

 

Ostetud immateriaalne vara kajastatakse soetusmaksumuses, mida on vähendatud akumuleerunud kulumi ja vara väärtuse vähenemisest

tulenevate kahjumite võrra. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt vara eeldatava kasuliku eluea jooksul, immateriaalse põhivara

amortisatsiooniarvestus algab vara soetushetkest. Immateriaalse vara kulum kajastatakse kasumiaruandes kirjel "Põhivara kulum ja väärtuse

langus".

Põhivara arvelevõtmise alampiir    600

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Masinad ja seaded 5 aastat

Tarkvara 5 aastat

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse võlgnevusi klientidele, väärtpaberikohustusi, pangalaene

ning viitvõlgasid ja muid võlakohustusi. Finantskohustused võetakse algselt arvele soetusmaksumuses. Finantskohustused

kajastatakse edaspidi finantsseisundi aruandes korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus eemaldatakse aruandest siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Kohustuslik reservkapital

Raha Hoiu-laenuühistu kohustuste tagamiseks moodustatakse reservkapital, mille suurus peab olema vähemalt pool osakapitalist. Reservkapital

moodustatakse ja seda täiendatakse liikmete sisseastumismaksudest, kasumieraldistest ja reservkapitali intressidest. Igal majandusaastal

kannab Raha Hoiu-Laenuühistu reservkapitali vähemalt 20 protsenti puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse,

peatatakse reservkapitali suurendamine kasumieraldiste ja intresside arvel.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tuludeks on:

1. intressitulu;

2. teenustasutulu;

3. tulu finantsinvesteeringutelt;

4. muud äritulud.

Intressitulu all kajastatakse kõik intressitulud ja intressi iseloomuga tulud laenudelt, hoiustelt, võlakirjadelt, tuletisväärtpaberitelt ja muudelt

fikseeritud tulumääraga väärtpaberitelt.

Teenustasutulu kirjel kajastatakse sisseastumismaksed, lepingutasud, garantiitasud ja väärtpaberitehingutasu.

Kirjel "Muud äritulud" kajastatakse varude kasutamisest tulev tulu, nt üüri- või renditulu, liikmete eest tehtud kulude hüvitised, kasum varude

õiglase väärtuse muutusest.   

Kulud

Kuludeks on: 

1. intressikulu; 

2. teenustasukulu; 

3. kulu finantsinvesteeringutelt; 

4. mitmesugused tegevuskulud; 

5. tööjõukulud; 

6. muud ärikulud. 

Intressikulu kirjel kajastatakse kõik intressikulud ja intressi iseloomuga kulud laenudelt, nõudmiseni hoiustelt, tähtajalistelt hoiustelt, 

võlakirjadelt, tuletisväärtpaberitelt ja muudelt fikseeritud tulumääraga väärtpaberitelt. 

Teenustasukulu kirjel kajastatakse pangateenused ja muud teenustasukulud, v.a intressi iseloomuga teenustasu. 

Mitmesuguste tegevuskulude all kajastatakse reklaamikulud, ruumide rent, kontori haldus- ja administratsioonikulud, töölähetuskulud, 

koolituskulud, riiklikud ja kohalikud maksud, kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest.  

Tööjõukulud on halduskulud ning sellel kirjel kajastatakse arvestatud palk, preemiad, toetused, sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks.  
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Maksustamine

Eesti Vabariigis  kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksusta ettevõtjate kasumit, vaid selle asemel maksustatakse

aruandeperioodi kasumist dividendidena jaotavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud

ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellelt, millal dividendid

välja makstakse.

Seotud osapooled

Ettevõte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on Raha Hoiu-Laenuühistu juhatus, nõukogu liikmed ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul,

kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute

lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2014 13.11.2013

Sularaha 0 0

Nõudmiseni hoiused krediidiasutustes 276 195 31 950

Kokku raha 276 195 31 950

Vastavalt juhatuse otsusele ei tee Raha Hoiu-Laenuühistu liikmetega tehinguid sularahas: hoiuste vastuvõtmine ja laenude väljastamine toimub

ainult pangaülekannete teel.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Muud nõuded 14 379 14 379 0 0

Intressinõuded 14 379 14 379 0 0

Nõuded klientidele 1 015 000 600 000 415 000 0

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 029 379 614 379 415 000 0

Muude nõuete all on kajastatud 31.12.2014 seisuga arvestatud, kuid liikmetelt laekumata intressid.

Kirjel "Nõuded klientidele" on kajastatud liikmetele väljastatud laenud. Väljastatud laenud jagunesid järgnevalt:

1. laenud äriühingutele 870 000 eurot;

2. laenud mittetulundusühingutele 145 000 eurot.
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2014 13.11.2013

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 2 132 0

Sotsiaalmaks 767 0

Kohustuslik kogumispension 55 0

Töötuskindlustusmaksed 43 0

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 2 997 0

Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmedArvutid ja

arvutisüsteemid

13.11.2013  

Soetusmaksumus 0 0 0

Akumuleeritud kulum 0 0 0

Jääkmaksumus 0 0 0

  

Ostud ja parendused 612 612 612

Amortisatsioonikulu -90 -90 -90

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 612 612 612

Akumuleeritud kulum -90 -90 -90

Jääkmaksumus 522 522 522
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Lisa 6 Immateriaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Arvutitarkvara

13.11.2013  

Soetusmaksumus 0 0

Akumuleeritud kulum 0 0

Jääkmaksumus 0 0

  

Ostud ja parendused 21 000 21 000

Amortisatsioonikulu -1 750 -1 750

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 21 000 21 000

Akumuleeritud kulum -1 750 -1 750

Jääkmaksumus 19 250 19 250

Sellel kirjel kajastatakse Raha Hoiu-Laenuühistus kasutatavat ja arendatavat infosüsteemi/kliendihaldusprogrammi.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 417 417 0 0  

Võlad töövõtjatele 315 315 0 0  

Maksuvõlad 2 997 2 997 0 0 4

Muud võlad 5 352 5 352 0 0  

Intressivõlad 5 352 5 352 0 0  

Saadud ettemaksed 683 683 0 0  

Võlgnevused klientidele 856 401 534 590 321 811 0  

Kokku võlad ja

ettemaksed
866 165 544 354 321 811 0  

Muude võlgade all on kajastatud 31.12.2014 seisuga liikmetele arvestatud, kuid maksmata intressid. Liikmetele pakutav tähtajalise hoiuse

aastane intressimäär 31.12.2014 seisuga oli 15%, alates 01.01.2015 on pakutav intressimäär 12%.    

Kirjel" Võlgnevused klientidele" kajastatakse liikmete tähtajalised hoiused, mis jagunesid liikmete tüübi põhjal järgmiselt:

1. tähtajalised hoiused eraisikutelt 774 201 eurot;

2. tähtajalised hoiused äriühingutelt 82 200 eurot.
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Lisa 8 Osakapital
(eurodes)

 31.12.2014 13.11.2013

Osakapital 31 950 31 950

Osade arv (tk) 25 25

Raha Hoiu-Laenuühistu on finantseerimisasutus, mille põhikirjajärgseks

miinimumkapitali suuruseks on 31 950 eurot.

Osakapitali suurus 31.12.2014 seisuga oli 432 617 eurot, millest registreeritud osakapital oli 31

950 ja registreerimata osakapital 400 667 eurot.

Raha Hoiu-Laenuühistu osakapital on pidevas muutumises ja sõltub ühistuga liituvate või ühistust

välja astuvate liikmete arvust, nende sissemakstavatest või neile tagastavatest osamaksude

suurustest.

Kohustusliku osamaksu miinimumsuurus nii füüsilisele kui ka juriidilisele isikule on 30 eurot.

Liikme osamaksu suurus võib ületada kohustuslikku miinimumi. Igal liikmel on olenemata osa

suurusest 1 hääl.

Raha Hoiu-Laenuühistu väljastab ühele liikmele maksimaalselt laenu summas, mis ei ületa selle

liikme tasutud osamaksu rohkem kui 20-kordselt. Ühele Raha Hoiu-Laenuühistu liikmele

antud laenude summa kokku ei tohi ületada selle liikme tasutud osamaksu rohkem kui 20-kordselt

ega olla suurem kui kakskümmend (20) protsenti Raha Hoiu-Laenuühistu omakapitalist,

tulenevalt hoiu-laenuühistu seaduse § 28 lg-st 9.

Lisa 9 Intressitulud
(eurodes)

 13.11.2013 -

31.12.2014

13.11.2013 -

13.11.2013

Intressitulu laenudelt 140 357 0

Muu intressitulu 9 0

Kokku intressitulud 140 366 0

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 13.11.2013 -

31.12.2014

13.11.2013 -

13.11.2013

Turunduskulud 9 302 0

Mitmesugused bürookulud 6 921 0

Ruumide rent 2 675 0

Muud teenused 902 0

Riiklikud ja kohalikud maksud 859 0

Personaliga seotud kulud 478 0

Kommunikatsioonikulud 89 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 21 226 0
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 13.11.2013 -

31.12.2014

13.11.2013 -

13.11.2013

Palgakulu 20 633 0

Sotsiaalmaksud 6 965 0

Kokku tööjõukulud 27 598 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 0

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

13.11.2013 - 31.12.2014 Müügid Antud laenud Antud laenude

tagasimaksed

Tegev- ja kõrgem

juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust

omanikud ning nende

valitseva või olulise

mõju all olevad

ettevõtjad

21 000 1 644 000 629 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 13.11.2013 -

31.12.2014

13.11.2013 -

13.11.2013

Arvestatud tasu 5 434 0


