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Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu 2014. aasta tegevusaruanne 

 

Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu (EKK) on Vabariigi Presidendi otsusega 2007. aastal asutatud 
valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustikule baseeruv mittetulunduslik mõttekoda. 
Sihtasutus korraldab Eesti pikaajalist arengut mõjutavate ja võrgustiku poolt prioriteetseks 
peetavate teemade seiret ning töötab selle põhjal kõiki huvigruppe kaasates välja analüüse, 
ettepanekuid ja poliitikasoovitusi. 

EKK edendab erinevate huvirühmade pikaajalist koostööd, olles unikaalseks 
koostööplatvormiks erimeelsuste ületamisel ning konstruktiivse ühisosa leidmisel. 

EKK tegevuse programmiliseks alusdokumendiks on koostöövõrgustikku kuuluvate 
organisatsioonide poolt iga kolme aasta järel vastu võetav Harta, mis sõnastab  valdkonnad ja 
teemad, mille seire ja analüüsiga tuleb EKK-l tegeleda. 

EKK lähtus 2014. aastal oma tegevuses sihtasutuse põhikirjast ning 2011. aastal EKK Harta 
osaliste poolt vastu võetud programmdokumendist Harta2011, mis sõnastas sihtasutuse 
fookusteemadena aastateks 2011-2014 hariduse, riigihalduse korrastamise, elukvaliteedi ja 
rahvustevahelised suhted. Kevadel 2014 töötasid EKK juhatus, nõukogu ja Hartaga liitunud 
liikmesorganisatsioonid ühiselt välja uue programmdokumendi Harta2014 
(http://www.kogu.ee/alusdokumendid-ja-aruanded/harta-2014/), mille alusel jätkas Sihtasutus 
tööd 2014. aasta teisel poolaastal. Vastavalt programmdokumendile Harta2014 keskendub 
EKK lähema kolme aasta vältel avaliku halduse uuendamise, demokraatlike otsuseprotsesside 
arendamise ja sisulise sotsiaalpartnerluse teemadele.  

Seoses riigi poolt asutatud sihtasutuste ja teiste avaliku sektori organisatsioonide 
finantsaruandlust käsitlevate seaduste muutmisega tuli muuta ka EKK põhikirja. Vabariigi 
President allkirjastas Sihtasutuse asutajana ja põhikirjast lähtuvalt vastava otsuse 29.aprillil 
2014 (http://president.ee/et/ametitegevus/otsused/10124-2014-04-29-14-42-16/index.html).      

I Muudatused sihtasutuse juhtimises 

Vastavalt põhikirjale on Sihtasutuse nõukogus kuni kaheksa liiget, millest pooled (4) nimetab 
ametisse sihtasutuse asutaja (Vabariigi President) ning pooled (4) EKK Harta osalised.  

Nõukogu liikmeskonnas leidis 2014. aastal aset üks muutus. Seoses nõukogu liikmete 
ametiaja (3 aastat) lõppemisega nimetas sihtasutuse asutaja  oma käskkirjaga 
(http://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/10573-2014-09-19-06-52-06/index.html) 
nõukogu uueks liikmeks Ülle Madise, kelle osas tegi vastava ettepaneku EKK Harta 
liikmesorganisatsioon Tartu Ülikool (õigusteaduskond).  

31. detsembri 2014 seisuga tegutses nõukogu järgmises koosseisus: Marika Valk (esimees), 
Raivo Vare (aseesimees), Anna Levandi, Kaie Karniol, Ülle Madise, Mari-Liis Jakobson, 
Andrus Kivirähk, David Vseviov. 

Nõukogu pidas 2014. aastal 8 koosolekut. Nõukogu liikmed oma töö eest tasu ei saa.  

2014. aasta jaanuarist detsembrini oli EKK palgal lisaks juhatuse liikmele/juhatajale ametis 
kaks programmijuhti ja büroojuht-assistent.  

Vastavalt juhatuse liikme lepingule oli juhatuse liikme töötasu ajavahemikus 1. jaanuar 2014 - 
31. detsember 2014 2750 eurot kuus. Nõukogu otsusel maksti juhatuse liikmele 2013. aasta 
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majandusaruande kinnitamisel ühekordset preemiat ühe juhatuse liikme kuutöötasu ulatuses. 
Nõukogu otsusel maksti juhatuse liikmele 2014. aasta heade töötulemuste eest ühekordset 
tulemustasu 5000 eurot.     

 

II Sihtasutuse tegevus 

1. Harta 2014 Sihtasutus sisulise tegevuste alus on koos SA osalistega iga kolme kuni viie aasta järel väljatöötav programmilise sisu ja tähendusega (arta┻ Eelmine (arta võeti vastu aastal 
2011, mis seadis  eesmärgiks Eesti inimvara väärtustamise┸ harituse elukvaliteedi põhinäitajana┸ teised rahvused kui Eestis ühiskondliku rikkuse näitaja ja avaliku halduse 
uuendamise. Mais にどなね pöördus EKK kõigi (arta osaliste poole palvega saata oma ideed 

prioriteetsete valdkondade kohta. Ligi 20 osaliselt laekus hulgaliselt ettepanekuid. Ühiselt otsustati keskenduda ka järgmises (artas elukvaliteedile ja inimvarale kui Eesti edasise käekäigu olemust defineerivale tuumale. Leiti, et Eesti edasise arengu võtmeks on tulemuslikult ja optimaalselt funktsioneeriv┸ ühiskonna kõigi liikmete võimeid┸ 
panust ja vajadusi arvestav ning Eesti rahvastiku- ja majandusprognoosidele tuginev elukorraldus┻ Pärast esitatud ettepanekute  süstematiseerimist toimus Telliskivi Loomelinnakus なな┻ juunil (arta osaliste üldkoosolek ehk Foorum┸ kus arutati Eesti Koostöö Kogu võimalusi┸ rolli ja eemärke konkreetsete teemade lõikes┸ viimistleti (arta にどなね lõppteksti ja kiideti see ka heaks┻  Eesti Koostöö Kogu nõukogu koosolekul にど┻ juunil にどなね Tallinnas vastu võetud 
Harta2014 (http://www.kogu.ee/alusdokumendid-ja-aruanded/harta-2014/ ょ sõnastas sihtasutuse prioriteetsete tegevusvaldkondadena riigipidamise kava väljatöötamise┸ 
Rahvakogu arendamise ühisloome- ja dialoogikeskkonnana ning sisulise 

sotsiaalpartnerluse käivitamise pikaajaliste reformide algatamiseks ja läbiviimiseks┻ 
2. Elukestva õppe strateegia にどなね-2020 

Aastatel 2008-2013 koostas EKK koostöös (aridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti (aridusfoorumiga Eesti elukestva õppe strateegiat aastateks 2014-2020┻ Eesmärk oli 
luua strateegiline raamistik haridusvaldkonna sidustatud juhtimiseks ja Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise tõhustamiseks┸ et tagada riigi konkurentsivõime 
suurendamine. Vabariigi Valitsus kiitis kuue aasta vältel ette valmistatud strateegia 

heaks 13. veebruaril 2014 a┻ Sellega lõppes Eesti tingimusis unikaalne protsess, kus 

riiklikuks strateegiaks kujunenud dokument valmis osalusdemokraatia õpikunäitena ‶alt-üles╉┸ teema olulisuse tõstatasid ja protsessi juhtisid valitsusvälised organisatsioonid ja eksperdid ning tegid seda koostöös valitsusega┻ See protsess võiks olla eeskujuks edasistele ühiskonnas oluliste kokkulepete saavutamistele┻  Strateegia ettevalmistamise kõigi töömaterjalidega saab tutvuda EKK veebilehel 
(http://www.kogu.ee/olemus-ja-roll/elukestva-oppe-strateegia/)   

http://www.kogu.ee/alusdokumendid-ja-aruanded/harta-2014/
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3. Sotsiaalpartnerlus Eesti esindusorganisatsioonidel ei ole piisavat võimalust ja ressursse tegutseda pro-aktiivselt ゅjälgida valitsuse tegevuskavade täitmist ja olla kursis planeeritavate oluliste õiguskeskkonda puudutavate muudatustegaょ ega ka post-aktiivselt ehk mobiliseerida osapooled ja panna arvamus kokku┻ Lahenduste leidmiseks korraldas EKK koostöös Euroopa Parlamendi )nfobürooga は┻ märtsil にどなね esindusliku arutelu sotsiaalpartnerluse hetkeseisust ja tulevikust Eestis┻ Kuigi kõik osalenud tunnistasid vajadust leida Eesti pikaajalistele küsimustele lahendusi võimalikult avatud ja kaasava arutelu käigus leiti┸ et lahendusteni jõudmise viisid ja meetodid vajavad täiendavat 
arutelu ja kokkulepet. Samas oldi ka arvamusel, et kogu ühiskonda mõjutavad pikaajalised otsused näiteks hariduses┸ tervishoius┸ tööõnnetuskindlustuses ゅTÕKSょ ja pensionide valdkonnas peaksid tuginema ühiskondlikele lepetele, kokkulepped eeldavad lisaks sotsiaalpartnerite regulaarsele koostööle ka head tahet ja äratundmist┸ et kokkulepped on meiesuguses väikeses ühiskonnas paratamatud┻ Harta 2014 koostamise käigus otsustatigi EKK üheks neljast prioriteediks seada sisulise 

sotsiaalpartnerluse edendamine. 

EKK alustas 2014. aasta kevadel valitsusvälise sotsiaalpartnerluse keskmena sisulist 
dialoogi Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga kestliku pensionisüsteemi ning tööõnnetus ja kutsehaiguste süsteemi reformide käivitamiseks┻ ぱ┻ aprillil にどなね toimus EKK kohtumine sotsiaalhoolekande ministri (elmen Kütiga┻ Samal ajal jätkusid 
omavahelised arutelud ja kohtumised sotsiaalpartnerite keskorganisatsioonide esindajatega┸ mille tulemusena saadeti の┻ mail にどなね ühispöördumine ministeeriumitesse üleskutsega alustada ühiselt pikaajalist süstemaatilist koostööd pensionireformi osas riigiülese kokkuleppe saavutamiseks┸ sõnastamiseks ja seejärel elluviimiseks┻ Üleskutse tulemusena algatas Rahandusministeerium なぱ┻ juunil にどなね ümarlaua┸ kuhu kaasati sihtasutuse ja sotsiaalpartnerite esindajad┻  Koostöö tulemusena valminud TÕKS-i põhialuste väljatöötamise tegevusplaan sai heakskiidu にば┻ novembri にどなね valitsuskabineti nõupidamisel┻  
Seevastu paindliku eapiiriga pensionisüsteemi põhimõtete analüüsi koostamisse 
sotsiaalpartnereid ei kaasatud. Selleteemaline arutelu toimus valitsuskabinetis 4. detsembril にどなね┻ Parema teineteisemõistmise ja koostöö saavutamiseks kohtusid なは┻ 
detsembril 2014 sihtasutuse ja sotsiaalpartnerite esindajad rahandusminister Maris Lauriga┻ にどなの a jätkab EKK keskset sotsiaalpartnerite ja valitusasutuste dialoogiarendust ning sisulist koostööd nii TÕKS-i kui pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse teemadel┻    
 

4. Eesti Inimarengu Aruanne 2014-2015 „Strateegia Säästev Eesti 21 esimene 
kümnend“ 

Eesti Inimarengu Aruanne on ÜRO metoodikale tuginev perioodiline dokument, mis võrdleb 
ÜRO liikmesriike valitud parameetrite alusel. EKK annab Eesti Inimarengu Aruannet välja 
alates 2007. aastast. Aruanne antakse välja eesti ja inglise keeles. 

EKK annab 2015. aasta kevadel välja arvult seitsmenda aruande, mis keskendub 2005. aastal 
Riigikogus heaks kiidetud pikaajalise kestliku arengu strateegia „Säästev Eesti 21“ analüüsile. 



Aruande tööprotsess vältab veidi enam kui aasta, mistõttu käivitusid ettevalmistused 2014. 
aasta kevadel peatoimetajakonkursi väljakuulutamise ja fookusteema aruteluga EKK 
nõukogus. Nõukogu valis seekordse aruande peatoimetajaks Tallinna Ülikooli professori 
Raivo Vetiku, kelle ülesandeks on toimetajate ja autorite valik ning nende töö 
koordineerimine vastavalt nõukogu poolt heaks kiidetud visioonile. Sihtasutus omakorda 
teostas 2014.aasta sügisel läbirääkimistega hanked aruande tõlke, kujundustööde ja trüki 
teostamiseks. Esmakordselt Eesti Inimarengu Aruande ajaloos kuulub aruande toimetusse ka 
sõltumatu eelretsensent. 

Eesti Inimarengu Aruande 2014/2015 kogumaksumuseks (autorihonorarid, toimetamine, 
koostamine, tootmise koordineerimine, tõlge, kujundamine, trükk, esitlus, levitamine) 
kujuneb orienteeruvalt  75 000 eurot, millest valdav osa kaetakse EKK 2015. aasta eelarvest. 
2014. aastal kaeti osaliste ettemaksetena tõlke- ja kujundustööde kulud.   

 

5. Riigipidamise kava väljatöötamine 

Jaanuaris 2013 alustatud riigipidamise kava programmi eesmärgiks oli välja töötada 
ettepanekud riigihalduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse parandamiseks. Et riigi  
töökorraldus oleks lihtsam, läbipaistvam, loogilisem ja konkreetselt Eestile sobiv. Vastavalt 
plaanidele kujunes 2013. aasta projekti ettevalmistusfaasiks, 2014. aastal valmis kava 
põhitekst koos ettepanekutega ning 2015. aasta on kavandatud rakendusaastaks. 

2014. aastal jätkati tõenduspõhiste soovituste väljatöötamiseks vajalike analüüsidega ning 
olemasolevate uuringute läbitöötamisega. Suuremad iseseisvad analüüsid koostati aasta 
esimesel poolel Rahandusministeeriumi („Avaliku sektori ressursikasutuse analüüs riigi 
saldoandmike põhjal aastatel 2006-2012“) ning teisel poolel Siseministeeriumi 
(“Omavalitsuskorralduse ja regionaalhalduse trendid ja stsenaariumid. Ettepanekud 
haldusreformi kontseptsiooni sisustamiseks”) tellimusel. Nende kahe analüüsi koostamisega 
oli seotud ka hulgaliselt ettevalmistavaid ning tutvustavaid kohtumisi ja üritusi.  

Veebruaris valmis Justiitsministeeriumi tellimusel koos Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 
riigi- ja rahvusvahelise õiguse instituudi ning paljude tunnustatud juristidega „Arvamus 
halduskorralduse uue regulatsiooni väljatöötamiskavatsuse projekti kohta“. Kevadel viidi läbi 
koostööprojekt Tartu Ülikooli õigusteaduskonna riigi- ja rahvusvahelise õiguse instituudi ning 
Linnalaboriga, et aidata ette valmistada kohaliku omavalitsuse korralduse võimalikku 
visiooni. Aprillis korraldati kokkuvõttev kogukondliku tegutsemise koosmõtlemisüritus. 

Riigipidamise kava lähtekohti ja valminud analüüse tutvustati mitmel seminaril ja üritusel 
(muu hulgas näiteks Kultuuriministeeriumi, Sotsiaalministeeriumiga ja Riigikohtu kutsel). 
Arvamusfestivalil Paides osaleti kahe arutelu korraldamisel. Koos Kodukandi liikumisega 
teemal „Moodne omavalitsus: kellele ja milleks?“ ning Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga 
„Väike ja kallis riik – kas nii oli, on ja jääb?“. Rahandusministeeriumi initsiatiivil osaleti riigi 
kui tööandja personalipoliitika valge raamatu väljatöötamise ekspertgrupis, Riigikantselei 
kutsel haldusvõimekuse valdkondlikus komisjonis ning Siseministeeriumi eestvedamisel 
kohalike omavalitsuse ülesannete ja rahastamise töörühmas. 

Riigipidamise kava valmis 2014. aasta lõpul ning esitlus toimus 3. detsembril kinos Sõprus. 
Esitluse tarbeks valmis Eesti arvamusliidrite osalusel tutvustav film, mida on võimalik järele 
vaadata Eesti Koostöö Kogu veebilehelt. Asjakohase tagasihoidlikkuse kiuste võib väita, et 
EKK riigipidamise kava on viinud ühiskondliku arutelu riigireformi jt halduskorralduse 



vältimatute muutuste teemal uuele, sisuliselt küpsemale tasemele, olles ühtaegu ka 
tänuväärseks sisendiks sellekohastele debattidele 2015. aasta Riigikogu valimiste kampaanias.   

Kõik materjalid ja viited on leitavad sihtasutuse kodulehel riigipidamise kava alajaotuste all 
(http://www.kogu.ee/olemus-ja-roll/riigipidamise-kava/). 

 

6. Eesti Koostöö Kogu Rahvuste Ümarlaud 

Seoses aastatel 2009 ja 2010 aset eelarvekärbete ning sellest tulenevalt  Rahvuste Ümarlaua 
tööd koordineerinud programmijuhi koha koondamisega 2011. aasta esimeses pooles jätkus  
EKK haldusalas tegutseva Rahvuste Ümarlaua töös sisuline seisak ka 2013. aastal. Ümarlaua 
liikmed nõustasid EKK töötajaid ja nõukogu liikmeid vastavalt vajadusele.  Ühiskonnale 
selles valdkonnas otseselt vajalikke tegevusi rahastatakse ja viiakse ellu teiste sihtasutuste, 
omavalitsuste ja konkreetselt Kultuuriministeeriumi haldusalas tegutsevate struktuuride 
kaudu. 

Paljud EKK Rahvuste Ümarlaua liikmed on kaasatud lõimumiskava 2014-2020 koostamise 
protsessi kas valdkonnakoordinaatorite või ekspertidena. 

Vastavalt EKK nõukogu 2013. aasta koosoleku otsusele osalesid ümarlaua liikmed soovi 
korral vabatahtlike ekspertidena nõukogu töös. Sellekohane töö algas 2014. aasta alguses.  

Mitme Rahvuste Ümarlaua liikme kaasabil valmis 2013. aasta teises pooles Vabariigi 
Presidendi venekeelse kõnekogumiku käsikiri, mida esitleti raamatuna „Räägib riigipea“ 
avalikkusele 10. veebruaril 2014 (http://www.kogu.ee/pressiteade-president-ilves-esitles-
venekeelset-konekogumikku/).  Kogumikus avaldati esimest korda iseseisva Eesti Vabariigi 
ajaloos ühtsete kaante vahel Vabariigi Presidendi programmilised kõned vene keeles, 
rõhuasetusega nendele kõnedele, mis käsitlevad Eesti integratsioonitemaatikat, Eesti 
rahvusvahelisi prioriteete, rahvustevahelisi suhteid, Eesti-Vene suhteid ja Eesti lähiajalugu.  

Kõnekogumikku õnnestunud aasta vältel levitada riigipea kohtumistel ja visiitidel, samuti 
saatis EKK piiratud koguse raamatuid Eesti Vabariigi suursaatkondadesse Moskvas, Kiievis 
ja Minskis. 2015. aasta alguseks on lõviosa tiraažist (800) kas välja jagatud või läbi müüdud.   

 

7. Rahvakogu jätkuprojekt, töö Avatud Valitsemise Partnerluse tegevuskava 
raames 

 

2014. aasta kevadel ametisse asunud Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 
valitsuse tegevuskava seadis oma üheks prioriteediks Avatud Valitsemise Partnerluse (AVP) 
põhimõtete järgmise. Selles vaimus pani Riigikantselei juurde moodustatud töörühm kokku ka 
AVP järgmise riikliku tegevuskava aastateks 2014-2016. EKK kui AVP ühiskondliku 
ümarlaua liige osales ka Riigikantselei juurde koostatud töörühma töös. 

Koostatud tegevuskava ühe prioriteedina tegi Vabariigi Valitsus EKK-le ülesandeks uue 
veebipõhise arutelukeskkonna väljatöötamise www.rahvakogu.ee baasil, võimaldamaks 
avalikkusel tulemuslikult realiseerida kollektiivsete märgukirjade esitamise ja menetlemisega 
antud seaduslikku õigust (Riigikogus 2014 vastu võetud seadus 518SE).  

http://www.kogu.ee/olemus-ja-roll/riigipidamise-kava/
http://www.kogu.ee/pressiteade-president-ilves-esitles-venekeelset-konekogumikku/
http://www.kogu.ee/pressiteade-president-ilves-esitles-venekeelset-konekogumikku/
http://www.rahvakogu.ee/


AVP tegevuskava elluviimiseks moodustati Riigikantselei juurde koordineeriv kogu, mille 
liikmeskonda kuulub ühena neljast valitsusvälisest organisatsioonist ka EKK.  

EKK tellis 2014.aasta novembris uue arutelukeskkonna loomiseks lähteülesande, mis valmib 
2015.aastal, mis pärast kinnitamist koordineerivas kogus läheb ellurakendamisele. Praeguste 
kavade kohaselt alustab kollektiivsete märgukirjade koostamise ja menetlemise 
veebikeskkond tööd septembris 2015.  

2014.aasta suvel osales EKK rahvusvahelisel avatud valitsemise ideede konkursil ÜROs. 
Rahvakogu algatus sai ligi 40 konkurendi hulgas 11. koha (http://www.kogu.ee/rahvakogu-
algatus-paases-maailma-paremikku/).    

 

III Sihtasutuse majandusseis 

EKK riigieelarveline sihtfinatseerimine on viimaste aastate lõikes olnud järgmine: 

2012. aastal – 230 082 eurot  

2013. aastal – 290 082 eurot 

2014. aastal – 255 082 eurot  

Koos annetuste, programmide ja ürituste läbiviimiseks saadud toetuste ning Sihtasutuse enda 
teenitud (eelkõige raamatu „Räägib riigipea“ müügitulu) vahenditega moodustasid EKK tulud 
2014. aastal kokku 33 542   eurot. 

Käeoleval hetkel on Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu sisuliselt ja majanduslikult toimiv 
organisatsioon, millel puudub võlg riigi ja kohalike omavalitsuste, samuti lepinguliste 
partnerite ja teenuseosutajate ees.  

2014. aasta lõpetas sihtasutus positiivse tulemiga (24 274 eurot). 

Sihtasutuse akumuleeritud tulem:   

2009. aastal  -59 292 eurot  

2010. aastal  -44 080 eurot 

2011. aastal  -38 874 eurot 

2012. aastal    -5 513 eurot 

2013. aastal     1 262 eurot   

2014. aastal   25 536 eurot 

 

Olari Koppel,  

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu juhatuse liige/juhataja 

http://www.kogu.ee/rahvakogu-algatus-paases-maailma-paremikku/
http://www.kogu.ee/rahvakogu-algatus-paases-maailma-paremikku/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 17 204 12 212 2

Nõuded ja ettemaksed 29 481 192 3

Kokku käibevara 46 685 12 404  

Kokku varad 46 685 12 404  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 21 149 11 142 7,8

Kokku lühiajalised kohustused 21 149 11 142  

Kokku kohustused 21 149 11 142  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 262 -5 513  

Aruandeaasta tulem 24 274 6 775  

Kokku netovara 25 536 1 262  

Kokku kohustused ja netovara 46 685 12 404  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 277 603 319 278 9

Tulu ettevõtlusest 11 020 11 546 10

Muud tulud 0 1  

Kokku tulud 288 623 330 825  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -42 804 -100 236 11

Mitmesugused tegevuskulud -26 807 -24 650 12

Tööjõukulud -194 738 -198 951 13

Põhivara kulum ja väärtuse langus 0 -213 5

Kokku kulud -264 349 -324 050  

Põhitegevuse tulem 24 274 6 775  

Aruandeaasta tulem 24 274 6 775  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 24 274 6 775  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 0 213 5

Kokku korrigeerimised 0 213  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -29 289 7 617  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 10 007 -15 123  

Kokku rahavood põhitegevusest 4 992 -518  

Kokku rahavood 4 992 -518  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 12 212 12 730 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 4 992 -518  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 17 204 12 212 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 -5 513 -5 513

Korrigeeritud saldo 31.12.2012 -5 513 -5 513

Aruandeaasta tulem 6 775 6 775

31.12.2013 1 262 1 262

Korrigeeritud saldo 31.12.2013 1 262 1 262

Aruandeaasta tulem 24 274 24 274

31.12.2014 25 536 25 536
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Eesti Koostöö Kogu 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea

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

poolt välja antud juhendid.

SA Eesti Koostöö Kogu tulemiaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis „Raha“ kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

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

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ja muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete

korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused),

mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse sihtasutuse enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 640 eurot ühiku kohta.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud

kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis

tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

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

kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

-       Arvutustehnika           20-40%

-       Muu materiaalne põhivara 10-50%

Põhivara arvelevõtmise alampiir    640

Rendid

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tulemiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused
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Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja

sihtfinantseerimine laekub.

Tulud

Tulu toodete müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu

toodete müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu

kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse

intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Arvelduskonto Riigikassas 16 900 11 889

Arvelduskonto  SEB 304 323

Kokku raha 17 204 12 212

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa nr

Nõuded ostjate vastu 114 114  

Ostjatelt laekumata arved 114 114  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
8 727 8 727 4

Ettemaksed 20 640 20 640  

Tulevaste perioodide kulud 20 640 20 640  

Kokku nõuded ja ettemaksed 29 481 29 481  

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul Lisa nr

Nõuded ostjate vastu 192 192  

Ostjatelt laekumata arved 192 192  

Kokku nõuded ja ettemaksed 192 192  
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Ettemaks Maksuvõlg Maksuvõlg

Käibemaks 11 23

Üksikisiku tulumaks 2 997 2 295

Erisoodustuse tulumaks   71

Sotsiaalmaks 5 087 4 046

Kohustuslik kogumispension 413 232

Töötuskindlustusmaksed 230 283

Ettemaksukonto jääk 8 727   

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 8 727 8 738 6 950

Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Muu

materiaalne

põhivara

31.12.2012  

Soetusmaksumus 30 282 30 282

Akumuleeritud kulum -30 069 -30 069

Jääkmaksumus 213 213

  

Amortisatsioonikulu -213 -213

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 30 282 30 282

Akumuleeritud kulum -30 282 -30 282

Jääkmaksumus 0 0

  

Amortisatsioonikulu 8 177 8 177

Muud muutused -8 177 -8 177

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 22 105 22 105

Akumuleeritud kulum -22 105 -22 105

Jääkmaksumus 0 0
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Lisa 6 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2014 2013

Kasutusrendikulu 2 010 1 899

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2014 31.12.2013

12 kuu jooksul 2 010 2 010

1-5 aasta jooksul 112 2 122

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 522 522  

Võlad töövõtjatele 11 761 11 761 8

Maksuvõlad 8 738 8 738 4

Muud võlad 103 103  

Muud viitvõlad 103 103  

Võlad seotud osapooltele 25 25 14

 

Kokku võlad ja ettemaksed 21 149 21 149  

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 379 379  

Võlad töövõtjatele 3 728 3 728 8

Maksuvõlad 6 950 6 950 4

Muud võlad 60 60  

Muud viitvõlad 60 60  

Võlad seotud osapooltele 25 25 14

Kokku võlad ja ettemaksed 11 142 11 142  

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Puhkusetasude kohustus 11 761 3 728

Kokku võlad töövõtjatele 11 761 3 728
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Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

 2014 2013

Saadud Saadud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 255 082 290 082

Sihtfinantseerimine projekti kulud 20 000 19 954

Annetused 2 521 9 242

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 277 603 319 278

Riigieelarvest eraldatud tegevuskuludest kaetakse tegevuskulud ja on rahastatud erinevaid projekte, mis on toodud tegevusaruandes.

2013 aastal eraldas  Haridus-ministeerium ja 2014 aastal Siseministeerium sihtfinantseerimise korras täiendavalt konkreetsete projektide

kulude katteks vastavalt 19 954 ja 20 000 eurot.

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2014 2013

Tulud trükiste müügist 1 478 5 873

Ürituste korraldamine 792 340

Ekspertuuringute läbiviimine 8 750 5 333

Kokku tulu ettevõtlusest 11 020 11 546

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2014 2013

Mitmesugused bürookulud 1 043 5 016

Uurimis- ja arengukulud 1 122 22 995

Lähetuskulud 630 523

Koolituskulud 100 0

Riiklikud ja kohalikud maksud 7 134 10 704

Avalike ürituste ja suhtekorralduse kulud 1 196 17 503

Kirjastamisega seotud kulud 2 716 21 522

Info- ja PR teenused 26 859 4 423

Infotehnoloogiline arendustöö,riistvara, tarvikud 1 360 14 143

Muud 644 3 407

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
42 804 100 236



18

sihtasutus Eesti Koostöö Kogu 2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2014 2013

Mitmesugused bürookulud 2 347 3 190

Lähetuskulud 269 732

Koolituskulud 2 748 0

Riiklikud ja kohalikud maksud 5 507 3 780

Trükiteenused 0 0

Ürituste korraldamise kulud 553 924

Info ja PR teenused 7 818 7 886

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 3 158 2 545

Arvestus- ja auditeerimisteenused 4 240 5 593

Muud 167 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 26 807 24 650

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013

Palgakulu 139 485 148 361

Sotsiaalmaksud 47 014 50 052

Puhkusetasude reserv 8 033 -19

Muud 207 557

Kokku tööjõukulud 194 739 198 951

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
25 626 51 574

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 4

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 8 8

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2014 31.12.2013

Kohustused Kohustused

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

25 25
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Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2014 2013

Arvestatud tasu 42 131 31 457

Sidekulud 275 200

Isikliku auto kasutamine 59 0

Sihtasutuses loetakse osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele

otsustele.

SA Eesti Koostöö Kogu aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a. sihtasutuse asutaja;

b. sihtasutuse tegevjuht, juhataja ja nõukogu liikmed ning nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted ning

organisatsioonid.

Juhatuse liikme ennetähtaegsel tagasikutsumisel on ette nähtud lahkumiskompensatsioon 3 kuu tasu ulatuses.


