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Tegevusaruanne

 Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (edaspidi ITL või Liit) tegevus

toimus aastal 2020 lähtudes IKT-sektori visioonist infoühiskonnast 2030: Nutikas Eesti

ja järgides selle alusel koostatud  juhatuse tööplaani.

Tööplaani 2019 – 2021 valdkonnad on :

• Nutikas majandus;
• Nutikas rahvas;
• Nutikas riik;
• Toimiv ja kestlik liit.

Liidus tegutses tööplaani elluviimiseks üheksa nõukoda ja töögruppi, samuti mitmeid
ühe teema põhiseid tähtajalisi gruppe. Kokku osales erinevatel ITL-i ja klastri Eesti-sisestel
ning välisriikides toimunud enamasti virtuaalsetel koosolekutel, seminaridel ja konverentsidel
ligi 2000 liikmesettevõtete esindajat.

Selleks, et esindada valdkonna ettevõtete huvisid, oli ITL ametlikult esindatud 59-s
riigiasutuste, partnerorganisatsioonide või koolide poolt moodustatud komisjonis ja nõukogus.

 

Ülevaade olulisema mõjuga tegevusest liidu tegevusvaldkondades

1. IKT haridus, tööjõud ning teadus- ja arendustegevus

• Teadus-arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse strateegias (TAIES) soovisime, et
planeeritav teeniks ka tegelikkuses Eesti majanduse huve;

• Haridusstrateegias soovitasime suurema rõhu panemist digitaalsete kompetentside
arendamisele;

• käivitasime ITL-i innovatsiooni töörühma, et tõsta liidu liikmete T&A võimekust ning toetada
koostööd rahvusvaheliste innovatsioonivõrgustikega;

• panustasime rakendusuuringute programmi (RUP) väljatöötamisse – potentsiaalne
eelarveline mõju ettevõtetele on 23 miljonit eurot;

• oleme suunanud uusi teadusteemasid ja ülikoolide tegevuse hindamist IKT teaduse
toetusmeetme programmi (IT Akadeemia) raames;

• saime rahastuse arendusnõuniku palkamiseks, kes hakkab juhtima T&A teemasid ITL-is
alates jaanuarist 2021

• kuigi me ei suutnud vastu seista Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) liitmisele
Haridus- ja Noorteametisse (HARNO), saavutasime siiski seniste koostöömudelite säilimise;

• osalesime aktiivselt IT Akadeemia (ITA) uue strateegia väljatöötamisel, strateegia fookuses
on IKT doktoriõpe;

• aitasime kaasa ITA kutsehariduse (nelja-aastane IKT-õpe) programmi käivitamisele, mille
lõpetajad saavad töömaailmas kindlasti paremini hakkama;

• ITL-i esindajad on 11 kutsekooli nõunike kogudes ja kõrgkoolide õppeprogrammide
nõukodades on kümneid ettevõtete spetsialiste;

• palju ressurssi nõudvaks teemaks olid erinevates eelnõudes planeeritavad piirangud
välisspetsialistide ja välisüliõpilaste Eestisse pääsemiseks ja siin töötamiseks või
õppimiseks;

• veensime erinevaid otsustajaid (ministreid, tippametnikke) vajaduses leida toetusmeetmed
Vali IT! tüüpi IKT-spetsialistiks ümberõppe ja täiendkoolituse jaoks;

• alustasime ettevalmistustega IKT valdkonna tööjõuvajaduse (Kutsekoja OSKA) analüüsi
läbiviimiseks 2021. aastal;

• esitasime ettepanekud EL-i raamprogrammis "Euroopa horisont" meie jaoks oluliste
fookusteemade kohta, milleks on digitaalsed võtmetehnoloogiad, targad võrgud ja teenused
ning ohutu ja automatiseeritud maanteetransport.

https://itl.us5.list-manage.com/track/click?u=597c7e58c749a6f268785b801&id=9b25b052c2&e=408cc48d3f
https://wp.itl.ee/files/ITL_tooplaan_2019-2021_valisveebi.pdf
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• algatasime Tööandjate Keskliidus innovatsiooni töörühma, mis peaks eest vedama
majanduse digitaliseerimist ning toote- ja protsessiarendust ettevõtetes.

• ettevõtted koos ITL-i esindajatega osalesid IT Akadeemia poolt algatatud IKT teaduse
toetusmeetmete raames toetatud ülikoolide teadussuundade nõuandvate kogude töös.
 

2. e-Riigi innovatsioon, infoühiskonna poliitika, digitaalne taristu ja regulatsioonid

• Tahtsime Eesti 2035 strateegias näha IKT sektori visioon 2030 eesmärkide kajastamist;
• Digiühiskonna arengukava 2030 juures taotlesime ühiskonna laiust skoopi (mitte ainult

e-valitsuse plaane);
• analüüsisime ja esitasime Euroopa Komisjonile või Eesti ministeeriumidele ettepanekuid

uute või muudetavate Euroopa Liidu õigusaktide kohta. Nendeks olid näiteks e-privaatsuse
määruse eelnõu, autoriõiguse direktiivi muutmine, elektroonilise side koodeks ja
veebiplatvormide tegevust reguleeriv määrus. Tegime liiduna ettepanekuid vähemalt 38
Eesti või EL-i õigusakti muudatusettepanekule, mis mõjutavad ITL-i liikmete tegevust;

• andsime omapoolseid sisendeid Riikliku Tehisintellekti Tegevuskava loomisele;
• sidevõrkude arenduse tagamiseks:
• oli ITL terve aasta tegev EL-i sidedirektiivi Eesti Elektroonilise side seadusesse

ülevõtmisega nii, et see omaks vähem piiranguid ettevõtetele;
• toimusid vaidlused side toimepidevuse nõuete üle, mille rakendamine nõuaks mitmete

kümnete miljonite eurode investeerimist;
• panustasime lairiba juurdepääsuvõrkude järgmise EL perioodi toetamise mudeli

väljatöötamisse selleks, et toetusrahasid saaks mõistlikult investeerida sinna, kus on
turutõrge.

• 5G arenduse tagamiseks:
• jätkusid arutelud 3.6 GHz sagedusala kasutuselevõtu mudeli üle;
• analüüsisime küberturvalisusest tulenevad piirangud 5G võrkudele;
• 5G võrgude rakendamiseks jätkuvad 700 MHz ja 26 GHz sagedusalade kasutuselevõtu

ettevalmistused;
• käivitasime sideettevõtete algatusel veebilehe 5G Eestis, et rääkida faktidele toetudes uue

põlvkonna andmesidest.
• infopoliitika nõukoja fookuses olid:
• järjepidevad kohtumised IKT valdkonna arengu teemadel poliitikute ning ametnikega

Riigikogus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, Rahandusministeeriumis ning
erinevates riigiametites;
hulk IKT riigihangetega seotud teemasid:

• ülevaate koostamine riigihangete seaduse ja praktika probleemidest ning nende üle
arutelu Rahandusministeeriumiga;

• arutasime hindade alapakkumiste muret ja keskmise palga nõuet kui võimalikku abinõud;
• alustasime IKT riigihangete seminaride sarjaga, korraldades esimese seminari Haridus- ja

Noorteametile (HARNO);
• esitasime ettepanekud riigihangete vaidlustuskomisjoni reformi kohta.
• riigi IKT baasteenuste (töökohad, majutus, jne) hankimise ümberkorralduse plaanid, mida

analüüsisime selleks, et säiliks konkurents turul ega tekiks riigikapitalismi.
infoturbe nõukojas tegelesime:

• ikka veel Hädaolukorra seadusega, Küberturvalisuse seadusega, Elektroonilise side
seadusega sätestatud turvalisuse nõuete erinevate järelevalveasutuste poolt erineva
rakendamisega;

• sisendi andmisega võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiivi ülevaatamiseks, mis
toob kaasa muudatusi Eesti küberturvalisuse seaduses;

• riigi plaaniga (või siis ebaselge plaaniga), kuidas peaks hakkama toimuma IKT toodete ja
lahenduste küberturvalisuse sertifiseerimine;

• e-identifitseerimise ja e-tehingute regulatsioonide muutmisega.

 

 

https://www.itl.ee/visioon-2030/
https://itl.us5.list-manage.com/track/click?u=597c7e58c749a6f268785b801&id=89ffc417f9&e=408cc48d3f
http://www.5geestis.ee/
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   3. Digitaalne majandus ja äriarendus
• Meie ettepanekule tuginedes on EL taastemehhanismi vahenditest planeeritud 65 miljonit

eurot ettevõtete digitaliseerimiseks;
• panustasime tööstuse digitaliseerimise teekaardi toetusmeetme väljatöötamisse (eelarve

maht 1,5 miljonit eurot);
• ITL on üheks reaalaja majanduse standardi loomise tehnilise komitee asutajaks, komitee

hakkas tegelema e-kviitungi Eesti ja EL standardi väljatöötamisega;
• populariseerimaks tööstuse digitaliseerimist:
• tegime koostöös Tallinna linnaga 8 videot;
• korraldasime seekord virtuaalselt Industry 4.0 in Practice konverentsi;
• lõime DIGINNO projekti raames ettevõtete digiküpsuse enesehindamise töövahendi;
• algatasime uue projekti DINNOCAP tööstuse digitaliseerimise teemade jätkuvaks

toetamiseks (2021. a. eelarve 58 000 eurot);
• koordineerime jätkuvalt intelligentse transpordi ja logistika koostöövõrgustiku ITS Estonia

tööd, kus on hetkel 34 partnerit nii avalikust kui ka erasektorist;
• saime sel aastal koos paika ITS ettevõtete ühise ekspordistrateegia ning korraldasime

võrgustikus 30 ühisseminari ja töögrupi kohtumist;
• ITS Estonia kaasabil on partnerite koostöös tekkinud juba üle 10 uue algatuse või teenuse –

näiteks logistikaettevõtte protsesside automatiseerimine VIA 3L-ga, MaasXT, ristmike kinni
sõitmise lahendus jne. Lisaks on valminud ITS baastaristu tasuvus- ja teostatavusanalüüs
ning riiklikkusse teehoiukavasse on lisatud ITS arendusmeede;

• korraldasime kaks ekspordikogemuste jagamise töötuba ITL-i liikmete vahel;
• sõlmisime kolm koostöömemorandumit (Välisministeerium, CTO, EASTECO);
• valmistasime e-riigi lahendusi tutvustavad demovideod (e-estoniax.com lehel);
• korraldasime liikmete tutvustamiseks üheksa rahvusvahelist virtuaalseminari, kaheksa

kohtumist saatkondade esindajatega, neli võrgustumisüritust rahvusvaheliste
organisatsioonidega, toetasime liikmete osalemist kolmel välisvisiidil;

• koostasime eraldi materjalid ettevõtete lahenduste tutvustamiseks COVID-19 olukorras;
• algatasime uue projekti e-riigi koolituste läbiviimiseks 2021. aastal (106 000 eurot);
• andsime klastri liikmetele võimaluse osaleda ekspertidena rahvusvahelises standardite

väljatöötamise projektis;
• aitasime kaasa, et klastri ettevõtted saaksid olla teenusepakkujaks USAID Cyber Cavalry

programmis;
• liidu sõsarorganisatsiooni ITL Digital Lab MTÜ kaudu viisime ellu reaalaja majanduse

valdkonna edendamiseks projekti “Internet of Business - Standardising Financial
Transactional Data”. Projekti eesmärgiks on arendada turvaline ja standardiseeritud
reaalaja majanduse kontseptsioonil põhinev võrgustik, kus kõik äritehingud toimivad
digitaalselt, suures osas automatiseeritult ja reaalajas.

 

   4. Liidu siseelu, välissuhted ning kommunikatsioon
• Aasta 2020 oli ITL-i 20. tegevusaasta;
• ITL-iga liitus  11 uut ettevõtet. Kuna oli ka liikmeskonnast lahkujaid, siis oli liikmeid kokku

2020. aasta lõpuks 101.
• ITL andis välja Ustus Aguri nimelise stipendiumi summas 3000 eurot Tallinna

Tehnikaülikooli doktorant Ardo Allikule. Doktoritöö teema: “Kantavate seadmete biooptiliste
signaalide töötlus kardiorenaalsete haiguste ennetamiseks ning varajaseks avastamiseks”;

• uuendasime töörühmi ja meililiste;
• liikmesettevõtete töötajate töövälise tegevusena korraldas ITL erinevaid vaba aja üritusi,

milleks olid lauatennise turniir, tenniseturniir, korvpalliturniir ja rannavolle turniir.
Jalgpalliturniir jäi Covid-19 pandeemia tõttu ära.

• Liit toetas 2000 euroga ITL-i segakoori, mis tähistas oma 10. tegutsemisaastat.
• ITL figureeris erinevates meediakanalites: on-line-meedias 235 , üleriigilistes ajalehtedes 23

, ajakirjades 4, raadiokanalites 23, telekanalites 4 korral, välismeedias 20.

 

   5. Koroonakriisi mõjud

https://www.tallinn.ee/est/ettevotjale/digitoetus
https://industry40.ee/
https://www.diginnotool.eu/kodu
https://e-estoniax.com/practical-demo/
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   Märtsikuus 2020 alanud koroonakriis tõi kaasa vajaduse toetada ettevõtete tegevust
järgnevalt:

• koroona eelnõude paketi analüüs ja ettepanekud;
• ettepanekud IKT sektori toetamiseks ja liitude ühised ettepanekud riigile meetmete kohta;
• klastri partnerite ekspordilahenduste paketti;
• viisime läbi IKT ettevõtete majandusolukorra uuringud;
• loodi ITL-i kriisiinfo meililist kriis@itl.ee;
• küberturbe alased soovitused ettevõtetele kaugtöö korraldamiseks;
• aitasime Kutsekoja eriuuringu jaoks välja selgitada digikompetentside vajaduse;
• HOIA äpi loomise konsortsium ja HOIA äpi teavituse tegevused (sh SMS);

   Samuti toimus liidus üleminek praktiliselt täielikult elektroonilistele koosolekutele.

  6. Projektid

ITL kasutab mitmeid lisarahastusi ettevõtete äriarenduse ja ekspordi toetamiseks ning
tegevmeeskonna töötajate arvu suurendamiseks. 2020. aastal toimusid tegevused 5 projektis
ning projektipõhiselt töötas liidus 5 töötajat. Tulenevalt COVID-19 olukorras pikendasime
paljude projektide elluviimise lõpptähtaegasid, mis algselt pidid läbi saama 2020 aastal on
nüüd pikendatud 2021 aastasse.

• DIGINNO projekt

Rahastaja: EL Regionaalarengu Baltimere Interreg programm, periood
1.10.2017-31.03.2021, projekti maht 206 276 eurot.             

Projekti eesmärgiks on arendada rahvusvahelist koostöövõrgustikku tööstuse
digitaliseerimise alase teadlikkuse tõstmiseks ning infovahetuseks. Korraldada
siseriiklikke ja rahvusvahelisi sündmusi tööstuse digitaliseerimise teemade
arendamiseks, viia läbi ühisuuringuid ning arendada riikide-ülest koostööplatvormi.

2020. aastal korraldasime antud projekti raames Industry 4.0 in Practice virtuaalse
konverentsi, avaldasime digitaliseerimise edulugusid TööstusEst ajakirjas, lõime
ettevõtete digitaliseerimise taseme enesehindamise töövahendi www.diginnotool.eu ja
viisime läbi koostööseminare teiste sektoritega (näiteks turism).

• Eesti IKT klaster IV projekt

Rahastaja: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus EL Regionaalarengu fondist, periood
7.01.2019-31.05.2023, projekti maht 1 200 000 eurot.

Projekti eesmärgiks on pakkuda klastri partneritele tuge kasvuks välisturgudel,
innovaatiliste koostööprojektide algatamiseks ning töötajate kompetentside
arendamiseks. Eesti IKT klastri fookusvaldkondadeks on tööstuse digitaliseerimine,
e-riigi lahenduste eksport ja intelligentsed transpordisüsteemid.

2020 aastal pidime enda tegevused suunama ümber virtuaalseks, korraldades
seminare, koolitusi ja kohtumisi veebis.  Algatasime kaks ITS valdkonna
arendusprojekti, korraldasime virtuaalsed kohtumised Eesti saatkondadega teistes
riikides, viisime läbi digiteemalisi koolitusi ja esinemisi rahvusvaheliste partnerite kutsel.

• E-valitsemise tehnoloogiate rakendamise toetamine arenguriikides

Rahastaja: Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest, periood
01.01.2019-30.06.2021, projekti maht 250 000 eurot.

Projekti eesmärgiks on toetada sihtriikides demokraatia ja majanduse arengut läbi
e-valitsemise alaste kompetentside tõstmise. Projekti käigus viiakse arenguriikides läbi
e-valitsemise tehnoloogiaid tutvustavaid programme koos reaalsete pilootprojektide
ja/või demolahenduste esitlemise/testimisega.

2020. lõime demolahenduse videod, mis on kättesaadavad www.e-estoniax.com 
Korraldasime virtuaalseid seminare koostöös Smart Africa’ga ja teiste arengukoostöö

mailto:kriis@itl.ee
http://www.e-estoniax.com
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organisatsioonidega. Huvitavalt on tõusnud rahvusvaheliste arengukoostöö
organisatsioonide nagu GIZ, World Bank, OECD jne huvi meie vastu ning koostöös
soovitakse algatada just e-governance teemalisi tegevusi.

• eMesai projekt

Rahastaja: EL Regionaalarengu Kesk-Läänemere Interreg program, periood
1.04.2019-31.12.2021, projekti maht 362 518,02 eurot.

Projekti põhieesmärk on toetada Kesk-Läänemere riikide väike- ja keskmise suurusega
ettevõtete eksporti Sahara-aluses Aafrikas, Indias ja Araabia Ühendemiraatides ühiste
ekspordi-algatuste abil. 2020. aastal esindasime ettevõtteid rahvusvahelisel
e-Governance konverentsil, toetasime ettevõtete ühisturundusmaterjalide loomist  ja
viisime läbi rahvusvahelisi eksporti toetavaid seminare..

• e-valitsemise koolitusprojekt UFM riikidele

Rahastaja: Saksa arengukoostöö organisatsioon GIZ, projekti periood
01.09.2020-30.09.2021, projekti maht 105 894 eurot.

Projekti eesmärgiks on Vahemereriikides (UFM) e-riigi alaste koolituste läbi viimine,
kokku 3 koolitust.

2020. aastal projektis kulusid ei tehtud, toimusid ettevalmistavad tegevused.

Lisaks taotlesime 2020 aasta lõpus (ja saime positiivse otsuse) ETAG teadusarendusnõuniku
toetust, antud toetuse raames viisime läbi värbamise 2020 detsembris ja arendusnõunik
alustab tööd jaanuar 2021.

Projekti nimi        2020 tulud* 2020 kulud
DIGINNO projekt            66 057        69 046
Eesti IKT klaster IV           132 549       108 661
E-valitsemise tehnoloogiate
rakendamise toetamine
arenguriikides (ARENG)

          87 518       112 669

eMesai projekt           99 758      104 715
e-valitsemise koolitusprojekt UFM
riikidele           32 932           0

 

* Projektide kulud tehakse ette ITL-i vahenditest. Tulud laekuvad sõltuvalt rahastajast ja
projektist 3-18 kuu möödumisel pärast aruande esitamist.

Välisministeeriumi poolt rahastatavatele projektidele tehakse ettemaks projekti alguses ning
projekti lõpus kantakse kastutamata tulud tagasi. 2020. aasta lõpu seisuga kajastame
Välisministeeriumi tulusid vastavalt realiseerunud kuludele.

 

7. ITL-i eesmärgid ja väljakutsed aastaks 2021

Liidu eesmärk on jätkuvalt mõjutada Eesti ärikeskkonda, et IKT-ettevõtetel oleks lihtsam
tegutseda,  ning jätkata alustatud projekte kõigis liidu tegevusvaldkondades.

Olulisemad väljakutsed aastaks 2021 on:

• jätkuva koroonoonapandeemia tingimustes toetada ettevõtete äritegevust ja eriti
elektrooniliste kanalite kaudu tegutsemist eksportturgudel;

• IKT-sektori ja ITL-i pikaajalise strateegia elluviimine ning pikaajaliste tegevusplaanide
koostamine;

• liidu kui organisatsiooni arendamine ja toimimise kaasajastamine;
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• äriarenduse valdkonnas tööstuse ja transpordi digitaliseerimise ning e-riigi
eksporditegevuste koordineerimine ja ettevõtete tegevuse toetamine;

• tootestamise ja teenustamise teadus- ja arendustegevuse hüppe tekitamine ITL-i ettevõtete
seas kasutades selleks liidu arendusnõunikku. Võimalike uute projektide leidmine Horizon
Europe 2021-2027 toetusmeetmete maksimaalseks kasutamiseks;

• seismine selle eest, et taristu ja õigusruum võimaldaksid andmevahetust ja
andmemajandust;

• EL-i uue elektroonilise side koodeksi Eesti õigusesse ülevõtmine nii, et selles oleks meie
ettevõtete huvid kaitstud;

• uue põlvkonna sidevõrkude turvalise tasakaalustatud nõuete väljatöötamise eest seismine;
• Dubai maailmanäitusel EXPO-l 2020 klastrina osalemine ja klastripartnerite nähtavuse

tagamine;
• täiendavate rahaliste ressursside taotlemine ja saamine erinevatest toetusprogrammidest

ning meetmetest ja nende projektide haldus.

 

Muu oluline informatsioon

01.01.2020 - 31.12.2020 olid ITL-is tööjõukulud kokku 396 358 EUR (2019: 326 783 EUR).
Põhitegevuse eelarvest maksti töötasusid 182 529 EUR (2019: 143 411 EUR).
Projektide eelarvetest maksti töötasusid 213 829 EUR (2019: 183 372 EUR)
ITL-il oli 2020. aasta majandusaastal keskmiselt 9 töötajat (2019: 8 töötajat).

Juhatuse liikmetele nende töö eest tasu ei arvestatud.

 

 2020 2019
Lühiajaline võlgnevuse
kattekordaja (CR)

käibevara /lühiajaline
võlgnevus

3,27 3,16

Likviidsuskordaja (QR)

(käibevara-varud-ettemaksud)/lühiajalised
kohustused*100

3,26 3,15

 

 

 

Jüri Jõema

Tegevjuht
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 336 235 238 857 2

Nõuded ja ettemaksed 127 336 206 516 3

Kokku käibevarad 463 571 445 373  

Põhivarad    

Nõuded ja ettemaksed 0 6 000 3

Materiaalsed põhivarad 1 598 2 013  

Kokku põhivarad 1 598 8 013  

Kokku varad 465 169 453 386  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 141 840 140 861 6

Kokku lühiajalised kohustised 141 840 140 861  

Kokku kohustised 141 840 140 861  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 312 525 287 766  

Aruandeaasta tulem 10 804 24 759  

Kokku netovara 323 329 312 525  

Kokku kohustised ja netovara 465 169 453 386  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 285 908 287 864 7

Annetused ja toetused 418 814 596 328 8

Tulu ettevõtlusest 0 1 699 9

Kokku tulud 704 722 885 891  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -181 262 -370 575 10

Jagatud annetused ja toetused -14 761 -4 220  

Mitmesugused tegevuskulud -101 803 -158 090 11

Tööjõukulud -396 359 -326 784 12

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -414 -139  

Muud kulud -21 -1 418  

Kokku kulud -694 620 -861 226  

Põhitegevuse tulem 10 102 24 665  

Intressitulud 705 106  

Muud finantstulud ja -kulud -3 -12  

Aruandeaasta tulem 10 804 24 759  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 10 102 24 665  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 414 139  

Kokku korrigeerimised 414 139  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 95 181 22 499  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 979 -120 783  

Kokku rahavood põhitegevusest 106 676 -73 480  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
0 -2 151  

Antud laenud -10 000 -6 000  

Laekunud intressid 705 106  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -9 295 -8 045  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest -3 -12  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -3 -12  

Kokku rahavood 97 378 -81 537  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 238 857 320 394 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 97 378 -81 537  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 336 235 238 857 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 287 766 287 766

Aruandeaasta tulem 24 759 24 759

31.12.2019 312 525 312 525

Aruandeaasta tulem 10 804 10 804

31.12.2020 323 329 323 329
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Eesti Finantsaruandluse

standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna

poolt väljaantavad juhendid.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit MTÜ kasutab tulemiaruande esitamisel RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused"

toodud tulemiaruande skeemi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke

(v.a. arvelduskrediit) ja kuni 3 kuulisi tähtajalisi deposiite. Raha ja raha ekvivalentide määratlemisel on lähtutud RTJ 2 lisa 1 nõuetest.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Ühingu arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud

Euroopa Keskpanga  valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustised hinnatakse aruandekuupäeval ümber arvestusvaluutasse aruandekuupäeval kehtivate Euroopa

Keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse

aruandeperioodi tulemiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse ühingu tavapärase äritegevuse käigus tekkinud viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded

(sh. laenunõuded, deposiidid) välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. 

Nõuete laekumise tõenäosuse hindamisel analüüsitakse võlgniku maksevõimet. Nõuete hindamisel võetakse arvesse nii aruandekuupäevaks

teadaolevaid kui ka aruandekuupäevajärgselt selgunud asjaolusid, mis võivad mõjutada nõuete laekumise tõenäosust.

Kui nõue on algselt hinnatud ebatõenäoliselt laekuvaks ning kantud tegevus-kuludesse, kuid hiljem selgub, et nõude laekumine on täiesti

ebarealistlik, tunnistatakse nõue lootusetuks ning kantakse bilansist välja. Täiendavat kulu sel hetkel enam ei teki. Nõue loetakse lootusetuks,

kui ühingul puuduvad igasugused võimalused nõuete kogumiseks (näit. võlgnikule on väljakuulutatud pankrot ning pankrotipesas

olevatest varadest ei piisa nõude tasumiseks).

Juhul, kui varem tehtud hinnang ebatõenäoliselt laekuvate või lootusetute nõuete summa kohta hiljem muutub, kajastatakse see

hinnang muutuse perioodil tulemi- aruandes ning mitte korrigeerides tagasiulatuvalt eelmisi perioode. Ebatõenäolise või lootusetu

nõude laekumine näidatakse kulu vähendusena perioodis, mil laekumine toimub.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ühing kui rentnik

Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustisena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses,

juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse intressikuluks ja kohustise jääkväärtuse vähendamiseks.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Annetused ja toetused

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel. 

Sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest 

(s.o kajastatakse tuluna siis kui annetus/toetus muutub sissenõutavaks ja annetuse/toetusega kaasnevad tingimused on täidetud). 
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Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud

sisulised tingimused on täidetud. Sihtfinantseerimise laekumine loetakse praktiliselt kindlaks, kui toetuse andja aktsepteerib kuludokumendid,

mille eest sihtfinantseerimine on ette nähtud. 

 

Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui ühing on täitnud sellega kaasnevad tingimused.  

 

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustisena. 

Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses.

Tulud

Liikmemaksud

Liikme- ja sisseastumismaksud ning muud mittesihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on

tasutud.

Muud tulud teenuse müügist

Muud tulud teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes

valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku

kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad

majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande

perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on:

- ühingu liikmed;

- ühingu juhatuse liikmed ja nendega seotud ettevõtted;

- eelpool kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Jagatavad toetused ja annetused

Jagatavad toetused ja annetused (sh jagatavad stipendiumid) tuleb kajastada tekkepõhiselt kohustise ja kuluna hetkel, kui on tehtud

otsus nende väljamaksmise kohta.

Aruandekuupäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid aruandekuupäeval

ja juhatuse poolt aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Pangakontod 336 235 238 857

Kokku raha 336 235 238 857
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 19 930 19 930 0  

Ostjatelt

laekumata arved
19 960 19 960 0  

Ebatõenäoliselt

laekuvad

nõuded

-30 -30 0  

Maksude ettemaksed

ja tagasinõuded
280 280 0 4

Muud nõuded 16 000 16 000 0  

Laenunõuded 16 000 16 000 0 13

Ettemaksed 1 973 1 973 0  

Tulevaste

perioodide kulud
759 759 0  

Muud makstud

ettemaksed
1 214 1 214 0  

Saamata

sihtfinantseerimine
89 153 89 153 0 8

Kokku nõuded ja

ettemaksed
127 336 127 336 0  

 

 31.12.2019 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 21 552 21 552 0  

Ostjatelt

laekumata arved
21 582 21 582 0  

Ebatõenäoliselt

laekuvad

nõuded

-30 -30 0  

Maksude ettemaksed

ja tagasinõuded
71 71 0 4

Muud nõuded 6 000 0 6 000  

Laenunõuded 6 000 0 6 000 13

Ettemaksed 2 001 2 001 0  

Tulevaste

perioodide kulud
80 80 0  

Muud makstud

ettemaksed
1 921 1 921 0  

Saamata

sihtfinantseerimine
182 892 182 892 0 8

Kokku nõuded ja

ettemaksed
212 516 206 516 6 000  
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 0 541 0 42

Käibemaks 0 323 71 0

Üksikisiku tulumaks 0 8 928 0 8 231

Erisoodustuse tulumaks   0

Sotsiaalmaks 0 15 248 0 14 204

Kohustuslik kogumispension 0 715 0 649

Töötuskindlustusmaksed 0 1 109 0 1 028

Ettemaksukonto jääk 280  0  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 280 26 864 71 24 154

Lisa 5 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2020 2019

Kasutusrendikulu 20 776 19 019

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2020 31.12.2019

12 kuu jooksul 0 2 076

Ettevõttel on kasutusrendil kaheksa sülearvutit, kuus monitori, koopiamasin Bizhub c25 ja maastur Toyota C-HR. Maasturi Toyota

C-HR rendileping lõpetati 17.10.2020.

Lisaks renditakse ka ruume, mille rendihinnad muutuvad lähtuvalt tarbijahinnaindeksi muutusest.
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 6 090 6 090  

Võlad töövõtjatele 12 786 12 786  

Maksuvõlad 26 864 26 864 4

Muud võlad 0 0  

Saadud ettemaksed 36 36  

Sihtfinantseerimine projektile

e-valitsemine arenguriikides (ARENG)
96 064 96 064 8

Kokku võlad ja ettemaksed 141 840 141 840  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 34 078 34 078  

Võlad töövõtjatele 10 298 10 298  

Maksuvõlad 24 154 24 154 4

Muud võlad -133 -133  

Saadud ettemaksed 0 0  

Sihtfinantseerimine projektile

e-valitsemine arenguriikides (ARENG)
72 464 72 464 8

Kokku võlad ja ettemaksed 140 861 140 861  

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2020 2019

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 285 908 287 864

Kokku liikmetelt saadud tasud 285 908 287 864

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
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 31.12.2018 Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Eesti IKT Klaster IV

projekt
0 0 -191 329 0 0

Diginno projekt 42 643 0 -76 057 48 250 0

EMESAI projekt 0 0 -73 704 60 547 0

Aafrika riikides

e-valitsemise alase

koostöö projekt

0 60 754 -60 754 0 0

ARENG e-valitsemine

arenguriikides projekt
0 125 000 -52 536 0 72 464

Eesti IKT Klaster III

projekt
89 350 0 -51 496 45 460 0

Eesti IKT klaster

konsortsium
0 0 -49 863 0 0

Meta cluster projekt 152 792 0 -23 775 28 635

Valdkondade ülese

tootearenduse projekt
0 0 -17 425 0 0

Manufuture projekt 5 500 0 611 0 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

290 285 185 754 -596 328 182 892 72 464

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

290 285 185 754 -596 328 182 892 72 464

 

 31.12.2019 Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Eesti IKT Klaster IV

projekt
0 0 -132 549 0 0

EMESAI projekt 60 547 0 -99 758 22 497 0

E-valitsemise

tehnoloogiate

rakendamise toetamine

arenguriikides (ARENG)

0 72 464 -87 518 11 117 96 094

Diginno projekt 48 250 -66 057 52 201 0

e-valitsemise

koolitusprojekt UFM

riikidele

0 0 -32 932 0 0

Eesti IKT Klaster III

projekt
45 460 0 0 3 338 0

Meta cluster projekt 28 635 0 0 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

182 892 72 464 -418 814 89 153 96 094

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

182 892 72 464 -418 814 89 153 96 094



19

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2020 2019

Koostöölepingud üritusteks 0 21

Tulud infoteenustest ja liikmetele vahendatud teenustest 0 1 678

Kokku tulu ettevõtlusest 0 1 699

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019

E-valitsemise tehnoloogiate rakendamise toetamine

arenguriikides (ARENG)
89 632 29 908

Eesti IKT klaster IV projekt 50 990 169 379

Diginno projekt 25 853 26 687

EMESAI projekt 14 787 31 099

Aafrika riikides e-valitsemise alase koostöö projekt 0 95 476

Valdkondade ülene tootearendusprojekt 0 15 300

Eesti IKT klaster III projekt 0 2 726

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
181 262 370 575

2020. aastal jätkusid varem alanud projektid:

- DIGINNO projekt (EL Regionaalarengu Fond)

- Eesti IKT klaster IV projekt (EAS EL Regionaalarengu fondist)

- e-valitsemise tehnoloogiate rakendamise toetamine arenguriikides (Välisministeerium)

- eMesai projekt (EL Regionaalarengu Fond)

Alustasime ühe uue projektiga:

- e-valitsemise koolitusprojekt UFM riikidele (Saksa arengukoostöö organisatsioon GIZ)

Projektide palgakulu on kajastatud tööjõukulude lisas 12
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Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Üür ja rent 18 142 16 144

Mitmesugused bürookulud 7 976 8 555

Lähetuskulud 379 379

Koolituskulud 754 554

Riiklikud ja kohalikud maksud 1 050 1 324

Transpordiga seotud kulud 2 477 5 802

Makstud liikmemaksud 7 098 2 388

Käibemaksu proportsioonikulu 8 708 12 795

Projektide kaasfinantseerimine 29 112 71 552

Koosolekud, nõukojad 4 638 11 501

Inventari rent 5 029 4 232

Sisseostetud teenused 8 101 9 829

Sõiduki kasutusrent 2 284 2 740

Ruumidega seotud kulud 1 082 5 546

Muud 4 973 4 749

Kokku mitmesugused tegevuskulud 101 803 158 090

Rida Muud sisaldavad panga teenustasusid, reisikindlustust, teenuseid liikmetele, sümboolikat ja trükiseid, kontori majandamiskulusid (kohv,

tee, vesi, lilled jne), kommunikatsioonikulusid (fotograaf, meediamonitooring, nõustamine, FB), ostetud trükiseid, kulleri kulusid ja teisi jooksvalt

tekkivaid kulusid.

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 137 048 107 316

Sotsiaalmaksud 45 481 36 095

Eesti IKT klaster IV projekt tööjõukulud 57 671 57 059

EMESAI projekti tööjõukulud 89 928 45 987

Diginno projekti tööjõukulud 43 193 41 251

E-valitsemise tehnoloogiate rakendamise toetamine

arenguriikides (ARENG) tööjõukulud
23 037 22 606

Aafrika riikides e-valitsemise alase koostöö projekti

tööjõukulud
0 5 600

Eesti IKT klaster konsortsiumi tööjõukulud 0 3 454

Muud 0 7 415

Kokku tööjõukulud 396 358 326 783

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 9 8
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Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Juriidilisest isikust liikmete arv 101 96

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2020 31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 8 782 1 374 17 403 3 818

Laenud

2020 Antud laenud Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

 

ITL Digital Lab MTÜ 10 000 5% aastas EUR 09.2021

 

2019 Antud laenud Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

 

ITL Digital Lab MTÜ 6 000 5% aastas EUR 09.2021

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 2020 2019

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Asutajad ja liikmed 65 783 56 709 112 463 152 343

Töötasusid juhatuse liikmetele 2020.a ei arvestatud.

Juhatuse liikmetega seotud tehingud 2020. a: 

- ostuarveid  summas 11 649 EUR,

- müügiarveid summas 14 199 EUR.
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Lisa 14 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020. alguses ilmnenud koroonaviiruse COVID-19 viirusepuhang on nüüdseks levinud üle kogu maailma, põhjustades häireid ettevõtluses ning

majandustegevuses.

Sügisel 2020 on Eestit ja kogu Euroopat tabanud koroonaviiruse teine laine, mille tõttu on paljud riigid, sh Eesti, kehtestanud mitmesuguseid

piiranguid.

Juhtkond peab koroonaviiruse pandeemia teist lainet mittekorrigeerivaks aruandekuupäevajärgseks sündmuseks.

Kuna olukord on ebakindel ja kiiresti muutuv, ei pea juhtkond praegu

otstarbekaks anda pandeemia võimaliku mõju kohta kvantitatiivseid hinnanguid.

Juhtkonnal ei ole aruande koostamise ajahetkel infot, et koroonaviiruse mõju seaks tõenäoliselt ohtu ettevõtte tegevuse jätkuvuse 12 kuu jooksul

aruandekuupäevast.


