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Sissejuhatus
KÜSK lähtus ka 2017. aastal oma tegemistes põhikirjast ning strateegiast, mis kehtib 2020.
aastani, aluseks 2017. aasta alguses heaks kiidetud tegevuskava ja finantsplaan.
Aasta alguses toimus KÜSKi nõukogu vahetus, tööd alustas ka uus nõukogu esimees
Maiu Lauring. Nõukogu koosneb viiest vabaühenduse ja neljast avaliku sektori esindajast,
koosseisu ja protokollid leiab kodulehelt http://www.kysk.ee/noukogu.
Büroos töötas eelmisel aastal 11 inimest, kolmel ametikohal toimus inimeste vahetus.
Ka 2017. aastal lähtus KÜSK oma tegemistes
vabaühenduste
eetikakoodeksist
ning
mitmekesisuse kokkuleppest, millega liitusime
2015. aastal. KÜSK arvestab võrdse kohtlemise
põhimõtetega nii oma töö korraldamisel kui
harib selles osas ka partnerorganisatsioone ja
toetusesaajaid.

KÜSKi missioon: panustades
vabaühenduste arengusse
tugevdame kodanikuühiskonda.

KÜSKi toetused, arendus- ja koostöötegevused lähtuvad kahest suuremast
eesmärgist:
•
•

vabaühendused on võimekad ja tegutsevad tõhusalt
kodanikuühiskonna ja vabaühenduste areng on toetatud sihtgrupi vajadustest lähtuva
soodsa tegevuskeskkonna kujundamisele kaasaaitamisega ning arendus- ja
tugitegevustega.

Oma tegevuste fookused oleme jaganud kolmeks:

I

II

III

Toetused
(voorud
ja konkursid)

Arendus- ja
tugitegevused

Rahvusvahelise
koostöö
soodustamine

Lisaks tegevustele, mille läbiviimiseks on igal aastal KÜSKil sõlmitud koostööleping
Siseministeeriumiga, on tegevusaruandes ära toodud ka Kohaliku omaalgatuse programmi,
turvalisuse voorude ja EL programmi „Kodanike Euroopa“ kontaktpunktiga seonduv, samuti
koostöökohad Riigikantseleiga EV100 kingituste ja Eesti Euroopa Liidu eesistumise konkursi
raames.
Hea detailsema ülevaate KÜSKi poolt ettevõetust leiab uudisvoost.
Toetatud projektide nimekirjad leiab kodulehelt.
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Toetused
Ühingute võimekuse tõstmise taotlusvoorud
Nagu igal aastal, oli meil ka eelmisel mitmeid voorusid, mille tulemusi kokku võtta, samuti
käivitasime uued taotlusvoorud ja andsime hoogu uutele ühingutele. Iga taotlusvooru puhul
toimusid toetusesaajatele juba traditsioonina nii algusseminarid, et veelkord ootustest
projektidele rääkida ja inimesi omavahel tuttavaks teha, kui lõpuseminarid, et üheskoos
arenguhüppeid mõõta ja analüüsida. Lisaks käivitasime juhtide jututoa sarja, mis tähendab,
et iga vooru puhul pakume toetusesaajatele ka keset projektiperioodi võimalust omavahel
paar korda kokku saada ja ühingu arengu teemadel oma kogemusi vahetada.
Kokkuvõtteid tegime 2016. aasta arenguhüppe voorust, mil toetasime kokku 21
piirkondlikku ja 13 üleriigilist organisatsiooni kogusummas ca 345 000 eurot. Ühingud
tegutsevad väga erinevates valdkondades ning KÜSK panustab oluliselt oma rahastusega
nende ühingute arengusse, et nad oleksid tugevamad teenusepakkujad ja huvikaitsjad. KÜSKi
toel arendati ja laiendati teenuste skaalat, nii sise- kui väliskommunikatsioonivõimekust (nt
liikmetega, meeskonnaga suhtlemisprotsesside arendamine, teenuste/toodete turundus),
tegeleti oskuste arendamisega huvikaitses, ühingu juhtimises (ka pikemaajaliste strateegiate
uuendamine, rahastusmudelite läbimõtlemine), inimeste kaasamises.
Mõned näited:
•
•

•

Veriora Tsunft – on arenetud toimiva ärimudeliga iseseisvalt majandavaks
taaskasutuskartongist kinkekarpe tootvaks sotsiaalseks ettevõtteks, mis pakub osalise
koormusega tööd pikaajalistele töötutele ja vähenenud töövõimega inimestele
Convictus Eesti – ollakse võimekamad teenusepakkujad, kuna parandati
töökeskkonda ja loodi uued teenused narkosõltlastele – tugigrupp naistele,
päevakeskuse teenused: pesupesemine, raamatulugemine, kasutatud riiete ja
mänguasjade vahendamine
Helpific – arendati senine koduleht erivajadustega inimeste tugikeskkonnaks, kus
puuetega inimestel on võimalus tellida endale vabatahtlik abistaja või muu teenus, mis
on vajalik ühiskonnas aktiivselt osalemise tagamiseks.

Eelmisel aastal viisid teenuste arenguhüppe voorus oma plaane ellu 17 ühingut, kes kas
arendasid edasi juba praegu pakutavaid teenuseid või laiendasid nende spektrit, samuti lõid
koostööaluseid kohalike omavalitsustega. Mõned näited:
•
•
•
•

Tartu Rahvaülikool viis läbi teenuste disaini auditi, mis võimaldab neil edaspidi
paremini kavandada oma koolitusi
Eesti Pagulasabi arendas edasi rahvusvahelise kaitsja saatele suunatud tugiisiku
teenust
Hiirekese Mängutuba Keilas avas videokoolituste portaali lapsevanematele
Sänna Kulutuurimõis alustas lastehoiuteenuse pakkumisega.
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Peamised väljakutsed, millega ühingutel edasi tuleb tegeleda on oma teenuse sihtgrupi
laiendamine, teenusest teavitamine ja turundus, teenuste arendusplaanid ning kindlasti
hinnastamine ja jätkusuutlikkuse tagamine.
Põhjalikumaid järeldusi saab mõlema vooru kohta teha kahe aasta pärast, kui on
järelaruannete aeg ning on näha, kuidas ühingud on arengutaset hoidnud ning kuidas
teenuste pakkumise ning edasi arendamisega läinud on.

Analüüsisime järelaruandeid, mis esitatakse kaks aastat peale projekti lõppu:
•

•

2014. aasta arenguhüppe voorust toetuse saanutelt (41 ühingut) saime pea kõigilt
tagasisidet. Valdavalt hinnati ka paar aastat hiljem KÜSKi toel arenemist edukaks.
Mitmed ühingud tõid välja, et nad on kindlamad partnerid omavalitsustele, laienenud
on nende teenuste spekter, kogukonnas ja sihtrühma seas ollakse tuntumad. Paljudes
ühingutes on suurenenud vahepeal palgaliste töötajate ja ka vabatahtlike arv,
suurenenud tulud.
Sotsiaalsete ettevõtete arendamise voorust toetust saanutest täheldasime 2/3 puhul,
et nad pakuvad oma teenuseid edukalt ja on ka laienenud. Kolmandikul ei ole aga
teenused päris oodatult käima läinud, koostööpartnerlusi ei ole suudetud loodetud
määral käivitada või ei ole piisavalt inimesi, keda ühinguga siduda.

Hoogu andsime arenguhüppe toetustega 2017. aastal kahes voorus kokku 56
ühingule: neist 32-le inimeste ja organisatsiooni tööprotsesside arendamiseks ja 24le
majandusliku elujõulisuse tõstmiseks. Umbes 2/3 mõlema vooru toetustest läks piirkondlikele
vabaühendustele.
Majandusliku elujõulisuse voorus testisime ühingute võimekust seostada arenguvajadused
ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamise võimekusega. Panime neid mõtlema sellele,
kuidas mõõta eesmärkide, tulemuste saavutamist ning mis neid oma eesmärkide poole
rühkimist takistab. Sellega jätkame võimekuse tõstmise taotlusvoorudes ka edaspidi. See aitab
ühtlasi ühingul mõõta ka oma olulisust ühiskonnas, kogukonnas, sihtrühmale. Ja on abiks
KÜSKi hindajatele toetusotsuste tegemisel.
Mõlema vooru projektid lõppevad 2018. aastal, seega saab kokkuvõtetest lugeda juba
järgmise majandusaasta aruandest.
KÜSK läheneb toetusaajate vajadustele, arengutele üsna paindlikult. See tähendab, et kui
keset projekti on vajalik teha muudatusi, tundub otstarbekam mõni tegevus mõne teisega
asendada või sootuks ära jätta või siis midagi eelarves ümber mängida, siis saab need
muudatuste mõtted alati KÜSKiga läbi rääkida. Kui muutused aitavad kaasa ühingu
arengueesmärkide saavutamisele, siis reeglina need ka aktsepteerime.

Mõtted, kokkuvõtted taotluste ja ühingute osas üldisemalt
Üldiselt võib öelda, et taotluste kvaliteet on
aastatega tõusnud. Ühingud teevad rohkem
eeltööd
–
analüüsivad
organisatsiooni
hetkeolukorda
ja
arenguvajadusi
ning
mõtlevad
eesmärgi
saavutamiseks
tegevusplaani kokku pannes rohkem päriselt
arengule ning teevad seda kohati ka loovamalt
kui keskendudes vaid koolipingikoolitustele.
Vahearuande esitamist võetakse järjest enam

Taotluste kvaliteet on aastatega
tõusnud – ühingud teevad rohkem
eeltööd ning mõtlevad
tegevusplaani kokku pannes
päriselt arengule.
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mitte kui kohustust KÜSKi tarbeks, vaid head võimalust korra enda tarbeks analüüsida, kas
ollakse õigel teel ning kas seatud vahe-eesmärgid (ka neid mõtestatakse järjest enam) aitavad
soovitud arenguhüppeni jõuda. Tõenäoliselt on olnud abi nii ühingutele mõeldud
arenguprogrammidest, MAKide koolitustest ja nõustamisest kui tegelikult ka KÜSKi enda
tingimustest, taotlusvormidest ja juhistest, mis on sundinud ühinguid rohkem oma olukorda
ja plaane läbi mõtlema. Tühje sõnu ja laialivalguvust on taotlustes vähem, keskendutakse
rohkem mingi konkreetse võimekuse arendamisele kitsamalt.
Siiski – konkreetsete ning tulemusi toovate tegevuste planeerimine vastavalt seatud
eesmärkidele tekitab veel suurele osale ühingutest raskusi. Eesmärke osatakse paremini
seada, kuid täpsete ning realistlike sammude väljatöötamine nendeni jõudmiseks vajab veel
arenguruumi. Jätkusuutlikkusele keskendumist ja tulevikule suunatud mõtlemist võiks rohkem
olla. Erinevate investeeringute tegemise vajadus on jätkuvalt suur, kuid nende tegemise
vajalikkust tuleviku jätkusuutlikkuse tagamiseks ei osata kohati ikka veel piisavalt põhjendada.

NULA inkubaator
Viisime ellu Nupukate Lahenduste inkubaatori teise hooaja, seda
taas koostöös Heateo Sihtasutusega. Meile laekus 71 ideed
ühiskondlike probleemide lahendamiseks. Koostöös valdkondlike
ekspertide ja ettevõtjatega valisime välja neist 6 algatust, kes
läbisid poole aasta jooksul inkubatsiooniprogrammi, kus ideedest
sündisid hästi läbi mõeldud lahendused. Nende algatustega ja
inkubatsiooniprogrammiga saab tutvuda NULA kodulehel.
Aasta lõpus andsime starditoetuse 25 000 eurot kolmele
algatusele: Alustavat õpetajat toetav kool, Asendusõpetajate
programm ja vangide treeningprogramm Käpp ja Käsi. Tulemusi
ja mõju saame mõõta juba pooleteise aasta pärast.
NULA on kindlasti üks KÜSKi viimaste aastate edulugusid. Koostöö Heateoga, kes on suutnud
inkubaatori läbiviimisse kaasata väga palju erasektori teadmisi ja kogemusi, on olnud väga
hea. Ideed ja meeskonnad on saanud pooleaastase kiirendi jooksul palju tuge, ekspertiisi, et
siis iseseisvalt alustada.
Üle-eelmiste aastate vilistlased Topsiring,
Vaikuseminutid ja Kalamaja Avatud Kool
tegutsevad kõik jõudsalt ning mõõdavad ka
oma mõju ühiskonnas. Neist saab kindlasti
olema veel palju kuulda. Need ootused on meil
kindlasti ka tulevaste inkubaatori vilistlaste
osas.

NULA on KÜSKi viimaste aastate
üks kindel edulugu.

Kõigi seniste algatuste puhul on näha, et nad astuvad jõudsalt samme isemajandavaks
muutmise suunas, mitmed neist teevad koostööd ka avaliku sektoriga ehk siis nende
lähenemine ühiskondlikele probleemidele on pakkunud laiemat huvi ka ministeeriumites,
kohalikes omavalitsustes.
Kunagise KÜSKi heade ideede konkursi oleme väga edukalt NULA inkubaatoriks ümber
disaininud ja reaalse tugeva arengutoe ideedele pakkunud. Lisaks algkapitali käivituseks.
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Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)
KÜSKi koordineerimisel viidi läbi kaks taotlusvooru, üks kevadel teine sügisel. Rakendajateks
maakondades maavalitsused. Toetust sai taotleda nii kogukonna arenguks kui elukeskkonna
ja kogukonnateenuste arendamiseks.
Maakondade lõikes oli rahastatud taotlusi järgnevalt:
Maakond

Toetatud projekte

Toetuste summa (EUR)

Harjumaa

142

239 175,17

Hiiumaa

22

28 321,88

Ida-Virumaa

57

91 674,56

Jõgevamaa

39

56 354,39

Järvamaa

44

60 975,52

Läänemaa

31

48 417,41

Lääne-Virumaa

58

84 429,95

Põlvamaa

37

53 592,54

Pärnumaa

45

76 362,09

Raplamaa

38

62 848,96

Saaremaa

37

56 966,06

Tartumaa

63

105 166,14

Valgamaa

37

52 777,12

Viljandimaa

47

70 339,93

Võrumaa

42

54 300,49

Programmi toetuste mõju analüüsimiseks kogus KÜSK 2017. aastal programmist toetust
saanud ühenduste ja kogukondade edulugusid. Üldistatult võib kõige mõjusamateks lugeda
uute ja ägedate algatuste käimalükkamist ning taoliste ühingute esitatud projektide toetamist,
kus kogukond planeerib oma tegevust pikaajaliselt ette ning on saanud toetust küll korduvalt,
aga väga erineva sisuga algatuste rahastamiseks. Programm loob kindlasti kogukondadele
võimalused tulemuslike ja mõjusate tegevuste
läbi viimiseks. Kuidas taotlejad seda suudavad
ära kasutada, sõltub paljuski ühenduste ja
nende eestvedajate võimekusest.
KOPi edulood on eelkõige
algatused, kus kogukond planeerib
Suure osa sügisest pidasime läbirääkimisi
oma tegevust pikaajaliselt ette.
Rahandusministeeriumiga,
kuidas
programmiga edasi minna olukorras, kus
maavalitsused kaotatakse. Aasta lõpus
võtsime neilt üle seni veel lõpetamata projektid maakondades, et neile järelevalvet teha. Ka
lepiti kokku, et KÜSK edaspidi KOPi osas koordineerivat rolli ei oma, küll aga nõustab nii
rahandusministeeriumi kui maakondades vastutavaid organisatsioone taotlusvoorude
läbiviimise osas.

7

Turvalisuse taotlusvoorud
Olime taas abiks Siseministeeriumile, et üle Eesti aidata kaasa kogukondliku turvalisuse
paranemisele. Omasime voorudes koordineerivat rolli, reaalseteks rakendajateks olid
maavalitsused. 2017. aastal rahastati kokku üle Eesti 55 taotlust summas 122 170,27 eurot.
Edasise osas on kokkulepe siseministeeriumiga, et KÜSK võtab kõigi pooleli olevate projektide
järelevalve enda kanda, kuid voorude koordineerimisega enam edasi ei tegele.
Kokkuvõtvalt
võib
öelda,
et
KÜSKi
koordineeritud kahe vooru läbiviimise mõju
taotlusvoorule seatud eesmärkide täitmisele
Voorude eesmärgiks oli edendada
oli pigem väike. Voorude eesmärgiks oli
kogukondade turvalisust läbi
eelkõige edendada kogukondade turvalisust
kogukonnaliikmete kaasamise.
läbi kogukonnaliikmete kaasamise vajaduste
analüüsi ning erinevate partnerite koostöös
turvalisuse loomisel (võrgustumine). Olulisel
kohal
oleks
selle
saavutamisel
ka
kogukondade teadlikkuse tõstmine, probleemide ennetus ja muud nö pehmed tegevused.
Reaalsuses kasutati toetusi suures osas üksnes siseturvalisuse valdkonnas tegutsevatele
ühingutele vajaliku varustuse ja vahendite hankimiseks. Vaieldamatult on ka need
investeeringud ühingute jaoks vajalikud, kuid nende mõju just taotlusvooru eesmärgi
saavutamisele on üldjuhul väike.

EV100 kingituste taotlusvoorud
Selgi aastal on KÜSKil olnud suur rõõm teha koostööd
Riigikantseleiga. Oleme koostöös toetanud 19 piirkondlikku
koostööalgatust ning üle Eesti kokku 50 väikeprojekti. Aasta lõpus
käivitasime eraldi taotlusvooru kingitustele, mis teavitustuge
vajasid ja seda saime anda 77 algatusele. Kokku suutsime hoogu
anda kingitustele peaaegu 220 000 euroga.
Kogu KÜSKi tegevust seoses EV100 kingitustega kajastab leht
www.kysk.ee/ev100. Elagu Eesti Vabariik ja juubelikingitused
ühiskonnale, kogukondadele!
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Arendus- ja tugitegevused
Maakondlike arenduskeskuste kodanikuühenduste
konsultantide töö koordineerimine
KÜSK koordineerib jätkuvalt maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantide
tööd. Tellime keskustelt nõustamis- ja tugitegevusi kodanikuühendustele ja –algatustele.
Kokku on üle Eesti 18 konsultanti, neist kaks vene töökeelega, kontaktid leiab siit.
Viisime eelmisel aastal MAKide klientide seas läbi rahuloluküsitluse. Klientide osakaal, kes
saavad nõustamisel oma küsimusele vastuse või probleemile lahenduse, on ülikõrge – koguni
96%. Samuti on kliendid väga rahul nõustanud konsultandi teenindusoskusega. See näitab,
et KÜSK on õigel teel.
Nõustamiste arv näitab aasta-aastalt väikest langustrendi, ent klientide arv ei ole võrreldes
2016. aastaga praktiliselt muutunud. See näitab, et MAKidest saadakse konkreetsele
küsimusele konkreetne vastus ning lahkutakse
rahulolevalt. Nõustamisprotsessis on ka oluline
roll MAKISel.
KOPi edulood on eelkõige
algatused, kus kogukond planeerib
2017. aasta üks suuremaid arenguhüppeid
oma tegevust pikaajaliselt ette.
vabaühenduste tugitegevuste vallas oligi
vabaühenduste nõuande portaali MAKIS
uuendamine, mis on tänaseks üpris hästi käima
läinud. Portaalist leiab vastuseid nii ühingute igapäevastele organisatoorsetele küsimustele kui
näiteks infot koolitus- ja rahastusvõimaluste kohta.
Eelmisel aastal viisid MAKid oma maakondades läbi KÜSKi toel ka vabaühenduste juhtide
arenguprogrammi. Kahel esimesel hooajal osales programmides üle Eesti kokku ligi 300
vabaühenduse juhti. Tagasiside kõikidest maakondadest on olnud väga hea.

Tugitegevuste konkurss
Ka 2017. aastal oli konkurss üsna tihe, rahastasime kokku ligi 65 000 euroga 5 üsna erinevat
algatust, millest igaühe mõju oli piisavalt suur, et neid kõiki siin ka ära tuua:
•
•
•
•
•

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus – "Mitte-vastav-formaat" ehk kogemusõppepäevad
mitteformaalsete meetodite abil venekeelsetele vabaühendustele
MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor – Koosloomejuhtide koolitusprogramm
MTÜ Eesti Noorteühenduste Liit – Noored Valimisvalvurid
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit – Töötoad vabaühenduste digioskuste
parandamiseks
MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik – Vabaühendused julgelt turundama

Kõik tugitegevused olid sihtrühma seas väga populaarsed, mis kõneles nende vajalikkusest ja
nõukogu poolt õigetest rahastusotsustest. Eriti tõusis esile venekeelsete ühenduste kogemusõppepäevade projekt, kuna sellest sündis väga mitmeid edasisi koostöömõtteid ja ühiseid
edaspidiseid algatusi.
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Suursündmuste toetamine
Alates 2017. aastast on KÜSKil kindel loetelu kodanikuühiskonna suursündmustest, mida
toetada ja seda kuni Kodanikuühiskonna arengukava perioodi lõpuni 2020. aastal. Nõnda said
2017. aastal toetuse kokku ligi 110 000 euro eest järgmised mõjukad suured sündmused:
•
•
•
•
•

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu poolt välja antav ajakiri Hea Kodanik,
samuti veebiportaali arendus
SA Eestimaa Looduse Fondi poolt elluviidav Teeme Ära talgupäev
Eesti Külaliikumine Kodukant poolt korraldatud Eesti külade XII Maapäev
Eesti Külaliikumine Kodukant poolt korraldatud üleriigiline vabatahtlike tunnustamine
MTÜ Arvamusfestival meeskonna poolt eestveetav augustikuine Arvamusfestival

Lisaks toetame igal aastal maakondlike arenduskeskuste poolt oma maakonnas tublimate
vabaühenduste esile toomist ja tunnustamist.
Otsus keskenduda konkursi asemel valitud suursündmuste järjepidevale toetamisele annab
sündmuse korraldajale kindluse ning võimaldab tal tulemuslikumalt pidada läbirääkimisi teiste
partneritega ja nii lisaraha kaasata.
Seda saab kindlalt öelda näiteks nii Teeme Ära talgupäeva kui ka Arvamusfestivali puhul, kuhu
igal aastal panustab järjest enam nii eraisikuid, avaliku- kui ärisektori organisatsioone ja
vabaühendusigi. Head asjad ning mõju kodanikuühiskonnale sünnivad suuresti koostöös.
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Rahvusvahelise koostöö soodustamine
EL programmi Kodanike Euroopa kontaktpunkti koordineerimine
KÜSK ise selle programmi raha jagamisega seotud ei ole, kuid nõustame taotlejaid üle Eesti.
Eelmiselgi aastal tutvustasime programmi nii vabaühenduste kui kohalike omavalitsuste ja
muu avaliku sektori seas.
Tegime mitmeid populaarseks osutunud
veebiseminare,
korraldasime
koostöös
programmi Läti ja Leedu koordinaatoritega
Arvamusfestivali
raames
baltiriikide
võrgustumissündmuse ning ühes Soome,
Rootsi, Taani, Läti, Leedu ja Poola
koordinaatoritega
mitmepäevase
rahvusvahelise kontaktseminari.

KÜSK nõustab taotlejaid üle Eesti
– nii vabaühendusi, kohalikke
omavalitsusi kui teisi avaliku
sektori asutusi.

Üsna igapäevane töö on olnud üle Euroopa partnerotsingutele vastamine, Eestist
koostööpartnerite soovitamine, samuti oleme jaganud üsna palju ka senist head
toetuseesaajate kogemust. Kontaktpunktil on ka oma uudiskiri, mis jõuab igakuiselt üle 1100
inimese postkasti.
Kas otseselt või kaudselt ka meie teavitustöö tulemusena esitati eelmisel aastal Eestist 7
taotlust ja toetust sai neist 1 - Valga linnavalitsus. Valga kaksiklinnade kohtumiste projekti
tulemusena kohtusid viiest riigist üle 50 osaleja, kes said viiepäevase väljasõidu tulemusena
paremad teadmised Euroopa Liidu ja Eesti ajaloost ning osalesid Baltikumi suurimal
militaarajaloo festivalil MilFest.
Lisaks osaleb partneritena 15 projektis üle Euroopa 14 Eesti asutust ja ühingut.
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Reisitoetused
Aasta peale laekus kokku 53 taotlust, millest andsime toetuse 40le kogusummas 19 820,67
eurot. Eesti head kodanikuühiskonna praktikat käidi jagamas näiteks USAs, Inglismaal,
Montenegros, Indias ja Taanis. Eestisse kutsuti eksperte esinema muuhulgas Sambiast,
Austriast, Soomest, Šotimaalt ja Egiptusest. Konkursi tulemusena arendati Eestis näiteks
merepääste, loomade kaitse ja õiguste, tudengite ja noorte kaasamise, keskkonnahariduse,
seksuaal- ja vaimsetervise valdkondi.

Välisprojektide omafinantseeringu toetamine
Konkursile esitati seitse taotlust, millest viis
said rahastuse kogusummas 37 547,41 eurot.
Meie tugi aitas rahvusvaheliselt edendada
teiste seas teemasid nagu vanemaealiste
koduvägivalla ohvritega töötamine, loodus- ja
kultuuripärandi kaitsmine ja rahvusvaheliste
üliõpilaste
turvalisus
ning
kaasamine
üliõpilasliikumisse.

KÜSKi toetused aitasid mitmes
valdkonnas suurendada koostööd
ja infovahetust Eesti
vabaühenduste, KOVide ja
riigiasutuste vahel.

Projektide tegevuse tulemusena on nimetatud
teemavaldkondades suurenenud koostöö ja
teabevahetus Eesti vabaühenduste ning kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste vahel ning
kasvanud on võimekus lahendada seotud juhtumeid ja arendada pikaajalisemat
ennetustegevust. Projektide raames toimunu ja valminud teabematerjalide levitamise
tulemusena on tõusnud nii Eesti kui ka projektides osalevate riikide elanike teadlikkus
käsitletud teemadest ja soodustatud on erinevates otsustus- ja tegevusprotsessides
kaasalöömine.

EV100: rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss
Meile laekus neli taotlust, mis said kõik ka rahastuse kokku summas 41 520,32 eurot.
Rahvusvahelised konverentsid Eestis keskendusid seekord pagulas-, haridus-, väitlus- ja
ökokogukondade teemadele. Kolm neist on juba toimunud, neljas leiab aset 2018. aasta suvel.
Toimunud sündmused tõid Eestisse üle pooletuhande osaleja rohkem kui 50st riigist ning
seeläbi kasu Eesti majandusele. Korraldavad vabaühendused, rohkem kui kakssada
vabatahtlikku ja eestvedajat, said suursündmuste korraldamise kogemuse.
Sündmuste korraldamise tulemusena tõusis
rahvusvaheliselt teadlikkus Eestist ja riigi
võimekusest.
Samuti
meie
edukatest
vabaühendustest,
ettevõtetest,
teemavaldkondadest ja ideedest. Muuhulgas
kasutati uudseid tehnoloogiaid nagu näiteks
väitlusturniiri tarbeks loodud mobiilirakendusi,
mis
tõstis
Eesti
väitlusmaailma
tehnoloogiliseks esinumbriks.
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Konkursiga toodi Eestisse enam kui
pooltuhat osalejat 50st riigist.
Tõusis rahvusvaheline teadlikkus
Eestist ja riigi võimekusest.

EL eesistumise sündmuste konkurss
Konkursi
viisime
läbi
koostöös
Riigikantseleiga, kes soovis anda Eesti
toimekatele
ja
ka
rahvusvaheliselt
tegutsevatele vabaühendustele omalt poolt
tõuget Eestis EL eesistumise raames
suursündmusi korraldada ja Euroopas
valdkondlikult
aktuaalsetel
teemadel
diskuteerida.
Soovi avaldas 29 ühingut, toetada saime 8
suurkonverentsi korraldamist kokku 138
384,86 euro eest. Näiteks räägiti ühiselt EL
ühtsest põllumajanduspoliitikast, puuetega
inimeste
ligipääsetavuse
teemadest,
kodanikuruumi
vähenemisest,
digihumanitaariast.
Eesti vabaühendused said võimaluse
kaasa rääkida rahvusvahelisel tasandil
ning tõestada end olulise partnerina
riigile.

Konkursi
korraldamine
andis
Eesti
vabaühendustele
võimaluse
rahvusvahelisel tasandil kaasa rääkida ja
pildis olla. Samal ajal oli konkurss võimalus
tõestada end olulise partnerina riigile, kuna
kõik konkursi sündmused leidsid koha
eesistumise ametlikus kalendris.
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Veel olulist 2017. aastal
Kogemuspäev 2017
9. novembril kohtusime ca 140 vabaühenduse esindajaga Viljandis Pärismuusika Aidas KÜSKi
kogemuspäeval
„Kogukonnad
ei
nuta“.
Arutasime
kogukondade
rolli
haldusreformijärgselt ning kohaliku elu väärtuste kandja ja teenuste osutajana. Oli väga palju
head arutelu ja põnevaid kogukonnanäiteid. Saadi innustust kogukondades nii rohkem kaasa
rääkida kohaliku elu korraldamises kui ise reaalselt teenuseid osutada, kõike rohkem koostöös
kogukonnaga teha.

KÜSKi edulood
Avasime KÜSKi kodulehel edulugude rubriigi, mille abil tutvustada KÜSKi tegevuse mõju.
Oleme välja toonud meie toel tehtud nii kohalike kogukondlike ühingute kui üle-eestiliste
suurorganisatsioonide arenguhüppeid ja täiendame neid lugusid jooksvalt.
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Sotsiaalse ettevõtluse kommunikatsioon
Koostöös siseministeeriumiga võtsime suurema fookuse alla sotsiaalse ettevõtluse
tutvustamise
avalikkusele.
Panustasime
Sotsiaalsete
Ettevõtete
Võrgustikuga
maailmamuutjad.ee portaali arendamisse, algatasime sotsiaalse ettevõtlus koosloome
arendusprogrammi koostöös Sotsiaalse Innovatsiooni Laboriga ning käivitasime sotsiaalse
ettevõtluse kommunikatsioonivõrgustiku. Töö jätkub ja 2018. aastal järgmises KÜSKi
majandusaasta aruandes on kindlasti võimalik juba ka reaalseid tulemusi välja tuua.

Parima vabaühenduse stipendium
Veebruaris tunnustasime 2016. aasta parimat vabaühendust MTÜ Eriline Maailm KÜSKi 5000eurose stipendiumiga. Parima vabaühenduse valimist korraldas Eesti Mittetulundusühingute
ja Sihtasutuste Liit.

Sotsiaalse ettevõtluse eriauhind Ajujahi konkursil
Andsime koostöös SEB pangaga välja eriauhinna. Seekord pälvis 5000 eurot MTÜ Mobiilsed
Töötoad, mis tõstab noorte karjääriteadlikkust ja konkurentsivõimet tehnoloogia- ja inseneeria
valdkonnas.

Panus töörühmadesse, teiste rahastajate töösse
Osalesime mitmetes valdkondlikes töörühmades nagu sotsiaalse innovatsiooni võrgustiku
kohtumised, EKAKi ühiskomisjoni koosolekud, avatud valitsemise ümarlauad, ühinguõiguse
revisjoni komisjonid, töörühmad vene emakeelega ühingute võimestamiseks jms. Ka andsime
oma panuse mitme Leader-tegevusgrupi hindamistöösse, HTMi noorteühingute aastatoetuse
otsustamisel, aasta kodaniku valimisel jms.

Välisdelegatsioonid meil ja meie mujal
Võõrustasime mitmeid delegatsioone, nt Küproselt ja Ukrainast, kellele andsime ülevate KÜSKi
loomise võludest ja valudest ning meie praeguse töö praktilise poolest. Osalesime Kasahstanis
kodanikuühiskonna konverentsil ja tutvustasime sealgi KÜSKi rahastamispraktikaid ja
kogemusi.
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Olulised majandusnäitajad
Tulude jaotus (EUR)
Saadud sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
(sh tegevustoetus)
Sihtfinantseerimise vahendamine
(projektitoetused)
Omatulu
Kokku

2017

osakaal

2016

osakaal

777 525,00

20,9%

481 771,00

13,8%

2 790 834,00

79,1%

3 001 805,00

86,0%

482,00

0,0%

4 904,00

0,1%

3 568 841,00

3 488 480,00

Kulude jaotus (EUR)
Jagatud toetused
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Kokku

2017
3 054 894,00
145 385,00
329 376,00

osakaal
86,5%
4,1%
9,3%

3 529 655,00

2016
3 001 829,00
161 566,00
323 340,00

osakaal
86,1%
4,6%
9,3%

3 486 735,00

Olulisemad majandusnäitajad (EUR)
Käibevara (raha ja nõuded)

sh nõuded toetusesaajatele
Kohustused

sh sihtfinantseerimiseks
saadud ettemaksed
Netovara (tulem)
Tulud

sh saadud toetused
Kulud

sh jagatud toetused

2017
1 379 406,00

2016
1 443 944,00

2015
1 822 781,00

2014
2 339 146,00

475 778,00

511 683,00

1 000 143,00

1 450 181,00

1 281 316,00

1 385 040,00

1 767 319,00

2 286 050,00

1 211 369,00

1 322 531,00

1 711 400,00

2 242 888,00

98 090,00
3 568 841,00

58 904,00
3 488 480,00

55 462,00
3 490 623,00

53 096,00
3 215 901,00

3 568 359,00

3 483 576,00

3 490 223,00

3 214 501,00

3 529 655,00

3 486 735,00

3 490 373,00

3 215 901,00

3 054 894,00

3 001 829,00

2 947 604,00

2 798 157,00

2017
1,08

2016
1,04

2015
1,03

2014
1,02

11%

13%

29%

44%

87%

86%

84%

87%

2017
9
5 030,00
1
33 800,00
11
190 696,00

2016
10
5 347,00
1
31 200,00
10
191 070,00

2015
10
4 847,00
1
31 200,00
10
181 314,00

2014
10
4 413,00
1
30 597,00
9
152 164,00

Suhtarvud
Käibevara/kohustused
Netovõlakoormus ehk
(kohustused-likv.varad)/tulud
Antud toetuste osakaal kogukulus
Inimesed
Nõukogu liikmete arv
Nõukogule makstud tasud (EUR)
Juhatuse liikete arv
Juhatusele makstud tasud (EUR)
Töölepinguga töötajate arv
Töötajatele makstud tasud (EUR)
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Lisa nr

Raha

877 159

915 742

2

Nõuded ja ettemaksed

502 247

528 202

3

1 379 406

1 443 944

1 379 406

1 443 944

69 947

62 509

6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

1 211 369

1 322 531

7

Kokku lühiajalised kohustised

1 281 316

1 385 040

1 281 316

1 385 040

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

58 904

55 462

Aruandeaasta tulem

39 186

3 442

Kokku netovara

98 090

58 904

1 379 406

1 443 944

Varad
Käibevarad

Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Lisa nr

3 568 359

3 483 576

8

482

4 904

9

3 568 841

3 488 480

-3 054 894

-3 001 829

10

Mitmesugused tegevuskulud

-145 385

-161 566

11

Tööjõukulud

-329 376

-323 340

12

-3 529 655

-3 486 735

39 186

1 745

0

1 697

39 186

3 442

Tulud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Jagatud annetused ja toetused

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

Põhitegevuse tulem

39 186

1 745

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

25 184

524 084

-103 724

-382 280

771

2 090

-38 583

145 639

Kokku rahavood

-38 583

145 639

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

915 742

770 103

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-38 583

145 639

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

877 159

915 742

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2015

55 462

55 462

3 442

3 442

31.12.2016

58 904

58 904

Aruandeaasta tulem

39 186

39 186

31.12.2017

98 090

98 090

Aruandeaasta tulem

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital asutati Vabariigi Valitsuse korralduse 20.12.07 nr 586 alusel. Regionaalminister allkirjastas asutamisotsuse
21.01.2008.a. Esmakanne Äriregistris 18.02.2008.a.
Sihtasutuse asutamisel asutaja poolt sissemakset põhikapitali (sihtkapitali) ei tehtud.
Aruandeaasta positiivne tulem on tekkinud eelkõige aruandeaastal saadud tegevustoetusest, mis vastavalt Avaliku sektori finantsarvestuse ja
–aruandluse juhendile kajastati raha laekumisel koheselt tuludes. Aruandeaasta lõpuks allesjäänud raha kasutatakse järgmisel majandusaastal
tekkivate kulutuste katteks.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Eesti finantsaruandluse standardid on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud
finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning mida täpsustavad
Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja täiendab Avaliku
sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend (edaspidi üldeeskiri ehk ÜE).
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Sihtasutuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, see on nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused
ja tagasimaksed. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete laekumise
tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Kõiki muid nõudeid (intressinõuded, maksude ettemaksed,tulevaste perioodide kulud) kajastatakse korrigeeritud
soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega.
Lühiajaliste nõuete grupis kajastatud ühingutele tehtud ettemaksetena arvestatakse toetuste maksed, mis on üle kantud toetuse saajatele, kuid
tekkepõhine toetuse kuluna kajastamise periood ei ole veel saabunud (saaja ei ole teinud kulutusi bilansipäevaks ära või bilansipäevaks ei ole
saadud dokumente, mis tõendavad saaja poolt kulutuste tegemist). Peale toetuse saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja
kinnitamist kantakse kasutatud ettemaksete osa sihtfinantseerimise kuludesse ja lühiajalistest nõuetest maha.

Rendid
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.
Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele
nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimise vahendamine.
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital vahendab riigieelarvelisi toetusi kodanikuühiskonna arendamiseks. Sihtfinantseerimisena
kajastatakse projektipõhiseid toetusi, mida iseloomustab kindel eesmärk koos näitajatega, mille alusel eesmärgi täitmist mõõdetakse,
tegevuskava ja rahaline eelarve. Toetuse vahendajana nõuame projekti kohta detailset aruandlust ning raha ülejääk tagastatakse projekti
lõppedes toetuse saaja poolt.
Vahendatud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna üldjuhul tegevuskulude
tegemise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline
tagasinõude või laekumata jäämise risk. Kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna
vastava riski kadumisel.
Programmide raames väljastatavad toetused vabaühendustele kajastatakse ettemaksete tegemisel ettemakstud sihtfinantseerimisena
bilansis aktiva poolel lühiajaliste nõuete grupis. Peale toetuse saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse
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kasutatud ettemaksete osa sihtfinantseerimise vahendamise kuludesse ja vähendatatkse lühiajalisi nõudeid. Samal ajal
kajastatakse sihtfinantseerimise tulu ning vähendatakse sihtfinantseerimise vahendamiseks saadud ettemakseid.
Lepingute alusel võetud sihtfinantseerimise andmise kohustisi ja sihtfinantseerimise saamise nõudeid kajastatakse eelnevalt
tingimuslike kohustiste ja nõuetena bilansivälistel kontodel.
Saadud tegevustoetusi kajastatakse tuluna raha laekumisel.
Tegevustoetust antakse SA-le Kodanikuühiskonna Sihtkapital tema põhikirjaliste ülesannete täitmiseks ning vastavalt Avaliku sektori
finantsarvestuse ja –aruandluse juhendi §-le 25 lg 11 kajastatakse tegevustoetus raha ülekandmisel koheselt toetuse saaja juures tuluna. Kui
eelarveaasta lõpuks järelejäänud raha jäetakse sihtasutusele järgmise perioodi kulutuste katteks, võib tekkida majandusaastal positiivne
tulem ning sellest lähtuvalt järgmisel majandusaastal negatiivne tulem.

Tulud
Teenuste müük on sihtasutuse kõrvaltegevus ning esitatud tulemiaruandes real
“Muud tulud".
Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud
Tegevuskuludena näidatakse sihtasutuse tegevusega seotud tekkepõhiseid kulusid.
Tööjõukulud ning nendega seotud maksukulud kajastatakse tekkepõhiselt perioodis, mille eest kulu arvestati. Kasutamata puhkepäevade ja
väljamaksmata puhkusetasude kohustust hinnatakse ümber üks kord aastas aastaaruande lõpu seisuga.

Seotud osapooled
SA Kodanikühiskonna Sihtkapital aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
* Siseministeeriumi kui asutajaõiguste teostajat,
* tegev- ja kõrgemat juhtkonda,
* eelpool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Kokku raha

31.12.2017

31.12.2016

877 159

915 742

Arvelduste teostamine toimub riigikassa kaudu.
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Ettemaksed: Vabaühenduste
toetusprogramm
Muud nõuded ja makstud
deposiidid
Nõuded toetuste eest
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
12 749

12 749

12 749

12 749

475 778

475 778

2 193

2 193

11 527

11 527

502 247

502 247

31.12.2016
Muud nõuded
Intressinõuded
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Ettemaksed: Vabaühenduste
toetusprogramm
Ettemaksed: Kohaliku
omaalgatuse programm
Muud nõuded ja makstud
deposiidid
Nõuded toetuste eest
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
771

771

771

771

2 673

2 673

2 673

2 673

471 699

471 699

39 984

39 984

3 075

3 075

10 000

10 000

528 202

528 202

Bilansireal "Nõuded ja ettemaksed" on kajastatud sealhulgas vabaühendustele makstud toetuste ettemaksed, mille kohta pole veel esitatud
kuluaruandeid toetusrahade kasutamise kohta. Peale toetusesaajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse
kasutatud ettemaksete osa kuludesse ja vähendatakse lühiajalisi nõudeid.
Real "Nõuded toetuste eest" on kajastatud seisuga 31.12.2017 veel saamata sihtfinantseerimine tegevuskuludeks kahe lepingu raames.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Üksikisiku tulumaks

31.12.2017

31.12.2016

Maksuvõlg

Maksuvõlg

7 286

6 209

303

591

13 464

12 044

Kohustuslik kogumispension

550

487

Töötuskindlustusmaksed

756

684

22 359

20 015

Erisoodustuse tulumaks
Sotsiaalmaks

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Lisa 5 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

Kasutusrendikulu

2017

2016

36 414

38 226

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

12 kuu jooksul

31.12.2017

31.12.2016

15 847

17 190

Kasutusrendina on kajastatud kontoriruumide, kontoritehnika ning raamatupidamisprogrammi rendikulu, samuti SA töötajatele nende
isiklikus omandis olevate sõiduautode töösõitudeks kasutamise eest makstavad hüvitised.
Kontoriruumide rendikulu.
25.10.2012 on sõlmitud kontoripinna kasutamiseks üürileping kümneks aastaks. Vastavalt kokkuleppele on võimalik lepingut
ennetähtaegselt lõpetada peale kolme aasta möödumist teatades sellest ette vähemalt 6 kuud.
Seisuga 31.12.17 oli rendi mittekatkestatav osa lepingute ennetähaegse lõpetamise korral 13 440 eurot (lisandub käibemaks).
Aruandeperioodil maksti rendileandjale renti kokku summas 26 077 eurot ning kommunaalkulude eest 8163 eurot; kokku
netosummas (käibemaksuta) 34 240 eurot (2016.aastal 34 474 eurot).
Kontoritehnika (arvutid) rendikulu.
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on sõlminud kontoritehnika kasutamiseks kasutusrendi lepingud. Lepingud on sõlmitud 3 aastaks ja lepinguid
saab lõpetada 6-kuulise etteteatamise tähtajaga.
Seisuga 31.12.17 oli rendi mittekatkestatav osa lepingute ennetähaegse lõpetamise korral 2355 eurot (lisandub käibemaks).
Aruandeperioodil on makstud rendileandjale tasu (käibemaksuta) kokku summas 4243 eurot (2016.aastal 4743 eurot).
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital töötajatele on nende isiklikus omandis olevate sõiduautode töösõitudeks kasutamise eest makstud
hüvitisi summas 5471 eurot (2016.aastal 6393 eurot).
Lisaks on sõlmitud tarkvara litsentsileping raamatupidamisprogrammi kasutamiseks. Leping on tähtajatu ja lepingut saab lõpetada
1-kuulise etteteatamistähtajaga. Aruandeperioodil maksti tarkvara kasutamise eest kokku netosummas 623 eurot (2016.aastal 714 eurot).
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
17 998

17 998

5 492

5 492

Maksuvõlad

22 359

22 359

Sihtfinantseerimisega seotud kohustused
vabaühenduste ees

24 098

24 098

Kokku võlad ja ettemaksed

69 947

69 947

Võlad töövõtjatele

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

4 396

4 396

Võlad töövõtjatele

5 229

5 229

Maksuvõlad

20 015

20 015

Muud võlad

2 088

2 088

2 088

2 088

Sihtfinantseerimisega seotud kohustused
vabaühenduste ees

30 781

30 781

Kokku võlad ja ettemaksed

62 509

62 509

Muud viitvõlad

Real "Sihtfinantseerimisega seotud kohustused" on kajastatud võlad toetusesaajatele seisuga 31.12.2017. Programmide raames väljastatavad
toetused kajastatakse ettemaksete tegemisel ettemakstud sihtfinantseerimisena bilansis nõuete grupis. Peale toetuste saajate poolt
esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse kasutatud osa kuludesse ja vähendatakse lühiajalisi nõudeid. Kui toetuse saaja
on kulutusi teinud rohkem kui eelnevalt on ettemakseid talle makstud, siis tekkib sihtasutusel seisuga 31.12.17 kohustus
toetusesaajast vabaühenduse ees.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses
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31.12.2015

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Vabaühenduste toetusprogramm (s.h.
halduskulud)

1 063 439

1 425 000

0

-1 538 488

949 951

Kohaliku omaalgatuse programm (s.h.
rakenduskulud)

610 508

1 200 000

0

-1 573 571

236 937

35 270

0

-29 339

-5 931

0

-24 999

64 999

0

-50 000

-10 000

1 850

303 000

0

-304 440

410

-19 963

19 963

0

0

0

Vabaühenduste toetusprogramm EV100

0

143 499

0

-8 357

135 142

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu
eesistumise perioodi sündmuste
konkurss

0

2 547

0

-2 378

169

332

0

0

0

332

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

1 666 437

3 159 008

-29 339

-3 483 165

1 312 941

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

1 666 437

3 159 008

-29 339

-3 483 165

1 312 941

Šveitsi Vabaühenduste Fond (s.h.
halduskulud)
Kodanike Euroopa kontaktpunkt
(s.h.halduskulud)
Maakondlike arenduskeskuste
koordineerimine
Vabaühenduste juhtide
arenguprogramm 2015 (Riigikantselei)

Era- ja juriidilistelt isikutelt saadud
sihtotstarbelised annetused

31.12.2016

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Vabaühenduste toetusprogramm (s.h.
halduskulud)

949 951

1 425 000

0

-1 633 871

741 080

Kohaliku omaalgatuse programm (s.h.
rakenduskulud)

236 937

1 200 000

0

-1 256 751

180 186

Kodanike Euroopa kontaktpunkt
(s.h.halduskulud)

-10 000

50 000

-50 000

-10 000

410

303 000

-303 410

0

135 142

290 700

-148 143

277 699

169

147 303

-136 595

10 877

Leping 7-4-1424 SE tegevuskulud

0

40 000

-40 000

0

Era- ja juriidilistelt isikutelt saadud
sihtotstarbelised annetused

332

0

-332

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

1 312 941

3 456 003

-3 569 102

1 199 842

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

1 312 941

3 456 003

-3 569 102

1 199 842

Maakondlike arenduskeskuste
koordineerimine
Vabaühenduste toetusprogramm EV100
Eesti Euroopa Liidu Nõukogu
eesistumise perioodi sündmuste
konkurss

Aruandetabeli veerus "Saadud" kajastuvad riigieelarveliste lepingute alusel Siseministeeriumilt, Rahandusministeeriumilt ja
Riigikantseleilt laekunud summad (s.h. halduskuludeks ning programmide ja projektide toetamiseks) ning era- ja juriidilistelt isikutelt saadud
sihtotstarbelised annetused.
Veerus "Tulu" kajastuvad summad, mis on aruandeaastal sihtfinantseerimise tuludesse kantud.
28

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital

2017. a. majandusaasta aruanne

Seisuga 31.12.2017 on programmi Kodanike Euroopa kontaktpunkt lepingu raames nõue sihtfinantseerimisele summas 10 000 eurot ja
vabaühenduste EV100 toetusprogrammist 11.04.2017 lepingu raames nõue sihtfinantseerimisele summas 1527 eurot.

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

2017

2016

752 525

451 530

25 000

30 241

Sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks

2 790 834

3 001 805

Kokku annetused ja toetused

3 568 359

3 483 576

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetuste tulu on seotud kodanikuühiskonna arendamise alase tegevusega Eestis.

Lisa 9 Muud tulud
(eurodes)

2017

2016

Koolituste vahendamine

150

4 904

Muud

332

0

Kokku muud tulud

482

4 904

2017

2016

Vabaühenduste toetusprogramm

1 578 942

1 202 544

Kohaliku omaalgatuse programm

1 211 892

1 535 635

60

60

264 000

263 590

3 054 894

3 001 829

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

Makstud liikmemaksud
Maakondlikud arenduskeskused
Kokku jagatud annetused ja toetused

Programmide raames väljastatavad toetused vabaühendustele kajastatakse ettemaksete tegemisel ettemakstud sihtfinantseerimisena
bilansis lühiajaliste nõuete grupis. Pärast toetuse saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse kasutatud osa
kuludesse. 2017.aastal sõlmitud toetuslepingute elluviimise perioodid hõlmavad nii 2017 kui ka 2018.aastat ning sellepärast
2017.aastal sõlmitud toetuslepingute summad ei kajastu kõik 2017.a kuludes, vaid osaliselt ka 2018.a kuludes.
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Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2017

2016

26 543

26 375

5 351

5 945

Elektrienergia

3 566

4 282

Soojusenergia

1 785

1 663

192

202

Mitmesugused bürookulud

4 940

4 634

Lähetuskulud

2 944

4 415

Koolituskulud

5 550

3 675

13 190

13 970

Info- ja PR teenused

4 653

6 675

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitised

5 471

6 393

13 037

13 605

253

1 182

Koolituste korraldamiskulud vabaühendustele (s.h.
infopäevad)

37 116

36 997

Avalike ürituste korraldamise kulud (s.h. seminarid,
KÜSK Kogemuspäev)

8 796

16 532

0

1 586

17 349

19 015

Üür ja rent
Energia

Veevarustusteenused

Administreerimiskulud

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud(s.h.
kontoritehnika rent, IT-alased teenused)
Inventarikulud

Tellitud uurimistöö
Käibemaksukulu
Ettevõtte tulumaks ja riigilõiv
Kokku mitmesugused tegevuskulud

0

365

145 385

161 566

Tegevuskulud jaotatakse lähtuvalt riigi raamatupidamise ÜE-le: majandamiskulud ja muud kulud.

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

2017

2016

s.h. tasud nõukogule

5 030

5 347

tasud juhatusele

33 800

31 200

190 696

191 070

11 034

9 587

80 873

79 817

Töötajatele antud erisoodustused

4 944

3 788

Erisoodustustelt arvestatud maksud (tulumaks
ja sotsiaalmaks)

2 999

2 531

329 376

323 340

10

10

Palgakulu

põhikohaga töötajate töötasu ja hüvitised
ajutiste lepinguliste töötajate töötasu
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed

Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2017
Nõuded
Asutajad ja liikmed

31.12.2016

Kohustised
5 000

741 080

Nõuded

Kohustised
5 000

949 951

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis

2017

2016

38 830

36 547

1 755

1 814

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapooleks Siseministeeriumi kui asutajaõiguste
teostajat. Aruandes on kajastatud sihtasutuse kohustused ja nõuded Siseministeeriumile seisuga 31.12.2017.
2017.a on laekunud Siseministeeriumilt 1 793 000 eurot. 2017.a on sihtfinantseerimise tuludesse kantud Siseministeeriumilt laekunud
summadest 1 962 460 eurot.
Aruandeaastal on arvestatud tasu SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital juhatajale summas 33 800 eurot ja tasu nõukogu liikmetele kokku summas
5030 eurot. Juhatajale on makstud isikliku sõiduauto hüvitist kokku summas 1755 eurot. Muid tasusid ja olulisi soodustusi tegev- ja kõrgemale
juhtkonnale arvestatud ei ole.
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Lisa 14 2017.a riigieelarveliste toetuste lepingud

Eelarve vaba
jääk
(kohustustega
katmata)

Eraldatud
riigieelarveline
toetus

Väljamaksed
(täitmine)

2017.a

2017.a

1 728 000,00

1 873 965,99

288 780,00

288 780,00

1 011 220,00

1 047 088,14

-

125 000,00

235 097,85

-

-

-

39 000,00

39 000,00

-

-

-

-

264 000,00

264 000,00

-

-

-

-

25 000,00

25 000,00

-

-

halduskulud

-

-

21 039,32

21 039,32

-

-

-

-

2017.aastal sõlmitud lepingud ning
kehtivad lepingud

Seisuga 31.12.2016

Lepingulised
kohustused
Leping Siseministeeriumiga nr 7-41359/
14.02.2017 (KÜSK,MAK,TUR)
periood 01.01.2017-31.12.2017
tegevustoetus halduskuludeks KÜSK

536 744,87
-

toetused ja tugitegevused KÜSK

411 744,87

toetused vabaühendustele TUR

125 000,00

tegevustoetus halduskuludeks MAK
tegevustoetus maakondlikele
arenduskeskustele (MAK)
Leping Siseministeeriumiga nr 741404/24.03.2017 (ECP)
periood 01.01.2017-31.12.2017

Ületulev jääk
63 406,31
63 406,31

Lepingulised
kohustused
tulevasteks
väljamakseteks

31.12.2017
408 872,67
408 872,67

45 312,52
30 410,37
14 902,15

tugitegevused

-

-

3 960,68

3 960,68

Leping Siseministeeriumiga nr 7-41424
01.08.2017 (SE kommunikatsioon)
periood 21.07.2017-31.10.2018

-

-

40 000,00

5 588,72

34 400,00

11,28

tegevustoetus

-

-

40 000,00

5 588,72

34 400,00

11,28

56 851,60

1 200 000,00

1 216 667,26

111 988,72

68 296,31

Leping Rahandusministeeriumiga nr 14-8970/ 16.05.2017 (KOP)
periood 01.01.2017-31.12.2017

140 100,69

rakenduskulud halduskuludeks

-

63,34

45 000,00

44 759,64

-

303,70

rakenduskulud maavalitustele

-

-

60 622,50

28 619,34

-

32 003,16

1 094 377,50

1 143 288,28

111 988,72

toetused vabaühendustele

140 100,69

56 788,26

35 989,45

Leping Rahandusministeeriumiga
22.11.2017 (KOP menetlemine)
periood 16.11.2017-30.11.2018

-

-

37 450,00

99,00

37 351,00

-

rakenduskulud halduskuludeks

-

-

37 450,00

99,00

37 351,00

-

33 053,69

21 018,92

9 347,18

Leping Riigikanseleiga 16.02.2016
(EV100)
periood 16.02.2016-28.02.2020
halduskulud vooru läbiviimiseks
toetused vabaühendustele

63 419,79
63 419,79

Leping Riigikanseleiga nr L16178 /
23.08.16 (EL)
periood 23.08.2016-28.02.2018

5 668,49

halduskulud

5 668,49

-

-

-

-

-

-

33 053,69

21 018,92

9 347,18

-

131 392,41

5 202,57

11 027,51

-

5 668,49

-

125 723,92

5 202,57
72 778,50

141 954,00
-

-

toetused vabaühendustele

-

Leping Riigikanseleiga nr L1741/
13.02.2017 (EV100)
periood 13.02.2017-28.02.2020

-

-

214 000,00

141 221,50

halduskulud vooru läbiviimiseks

-

-

14 000,00

14 000,00

toetused vabaühendustele

-

-

200 000,00

127 221,50

Leping Riigikanseleiga 11.04.2017
(EV100)
periood 11.04.2017-01.12.2017

-

-

64 200,00

63 726,77

-

473,23

halduskulud vooru läbiviimiseks

-

-

4 200,00

4 199,99

-

0,01

toetused vabaühendustele

-

-

60 000,00

59 526,78

-

473,22

Leping Riigikanseleiga nr L17630 /
28.11.2017 (EV100)
periood 27.11.2017-31.01.2019

-

-

160 500,00

714,60

159 785,40

-

halduskulud vooru läbiviimiseks

-

-

10 500,00

714,60

9 785,40

-

toetused vabaühendustele

-

-

150 000,00

-

150 000,00

-

KOKKU

745 933,84

141 954,00

-

262 211,91

3 469 150,00

3 491 429,94

72 778,50

851 397,78

11 027,51
-

134 468,03
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2017 ning tulemiaruannet, rahavoogude
aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete
kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31.12.2017 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas
„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme sihtasutusest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti)
(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav
ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet , kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise
aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.
Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab
vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse
jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas sihtasutuse likvideerida või tegevuse lõpetada
või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad sihtasutuse raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.
Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja
vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui
võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:
- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks
nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on
suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks sihtasutuse
sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist
ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust sihtasutuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib
oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav,
siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski
kahjustada sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks
olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes
sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
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