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Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu 2013. 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 2013. 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.
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 2013. aastal aset kolm muutust. Seoses nõukogu liikmete
ametiaja (3 aastat) lõppemisega nimetas sihtasutuse asutaja 14. juunil 2013 oma käskkirjaga
(http://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/9174-2013-06-14-12-36-01/index.html)
nõukogu koosseisu järgmised isikud: Marika Valk, Anna Levandi, Raivo Vare, Mari-Liis
Jakobson ja Andrus Kivirähk. Vastavalt rahandusministri ettepanekule nimetas sihtasutuse
asutaja 18. juunil 2013 oma käskkirjaga (http://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/91872013-06-18-12-37-26/index.html)
nõukogu liikme, kelleks on rahandusministeeriumi
osakonnajuhataja Kaie Karniol.
Oma 10. septembri 2013 koosolekul valis nõukogu kolmeks aastaks nõukogu esimeheks
Marika Valgu ja aseesimeheks Raivo Vare.
31. detsembri 2013 seisuga tegutses nõukogu järgmises koosseisus: Marika Valk (esimees),
Raivo Vare (aseesimees), Anna Levandi, Kaie Karniol, Urmas Varblane, Mari-Liis Jakobson,
Andrus Kivirähk, David Vseviov.
Nõukogu pidas 2013. aastal 5 koosolekut. Nõukogu liikmed oma töö eest tasu ei saa.
2013. 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 2013 31. detsember 2013 2500 eurot kuus. Nõukogu otsusel maksti juhatuse liikmele 2012. aasta
majandusaruande kinnitamisel ühekordset preemiat poole (0,5) juhatuse liikme kuutöötasu
ulatuses.

II Sihtasutuse tegevus

1. Eesti Inimarengu Aruanne 2012-2013 „Eesti maailmas“
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 andis 2013. aasta maikuus välja arvult kuuenda aruande – „Eesti Inimarengu Aruanne
2012-2013. Eesti maailmas“. Seekordse aruande peatoimetajaks oli Tallinna Ülikooli
professor Mati Heidmets. Aruannet on võimalik (tasuta) alla laadida Sihtasutuse
koduleheküljelt, selle paberist versiooni on võimalik osta raamatukauplustest ja Sihtasutuse
büroost.
Eesti Inimarengu Aruanne 2012-1013 „Eesti maailmas“ analüüsib Eesti asukohta maailma ja
Euroopa autoriteetsetes uuringutes ning heidab pilgu rahvusvaheliste võrdluste metoodikale ja
köögipoolele.
Lisaks tavapärasele ÜRO inimarengu indeksile vaatleb Eesti Inimarengu Aruanne (EIA)
seekord ka näiteks Maailmapanga, OECD ja Maailma Majandusfoorumi koostatud uuringuid,
lisaks on siin kasutatud rahvusvaheliste ekspertorganisatsioonide nagu Eurostat, Bertelsmann
Stiftung, Freedom Forum, Transparency International, Global Economic and Peace Institute,
Economist
jt
andmestikke.
EIA 2012-2013 „Eesti maailmas“ on jagatud viide peatükki: inimareng (toimetaja Mati
Heidmets), inimene ja ühiskond (Marju Lauristin), heaolu ja elukvaliteet (Anu Toots),
majandus
(Jüri
Sepp),
globaliseerumine
ja
poliitikamustrid
(Erik
Terk).
Globaliseerumispeatükk sisaldab ka spetsiaalselt EIA tarvis tellitud ekspertuuringut, mis
selgitab välja Eesti poliitikakujundajate, kultuuriavalikkuse, majandustegelaste ja eelmisel
aastal doktorikraadi kaitsnute vaated Eesti positsioonile ja ülesannetele globaliseeruvas
maailmas
ning
hindab
ka
Euroopa
Liidu
tulevikuväljavaateid.
Seekordsel EIA-l on kokku 31 autorit Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Tallinna
Tehnikaülikoolist, Praxisest ja mujalt.
Eestikeelse aruande esitlus leidis aset 15. mail Tallinna Ülikoolis. Esitlusel esines avakõnega
Vabariigi President, oma peatükke tutvustasid toimetajad, retsensentidena astusid üles
poliitkauuringute keskuse Praxis tegevjuht Annika Uudelepp ja kommunikatsioonispetsialist
Raul Rebane. Esitlusest tegi veebipõhise otseülekande portaal www.postimees.ee, aruannet
tutvustati põhjalikult kõigis tähtsamates ajalehtedes, tele- ja raadiojaamades.
Aruande autentne inglisekeelne versioon valmis 1. juuliks, see saadeti kõigile Eestis
tegutsevatele välisriikide saatkondadele ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindustele.
Samuti jagati aruannet traditsioonilisel „Eesti sõprade“ rahvusvahelisel kokkutulekul enam
kui sajale mõjukale ühiskonna- ja majandustegelasele.

17. oktoobril toimus Eesti Inimarengu Aruande arutelu Riigikogus riiklikult tähtsa
küsimusena. Sellele oli kolm nädalat varem eelnenud arutelu Riigikogu
põhiseaduskomisjonis. Ettekannetega esinesid professorid Mati Heidmets ja Jüri Sepp,
Riigikogu põhiseaduskomisjoni poolt Andres Herkel. Koos fraktsioonide kõnede ning
küsimuste ja vastustega vältas arutelu ligi kolm tundi. Riiklikult tähtsa küsimuse arutelu
stenogramm:
http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1381996620
Eesti Inimarengu Aruande 2012/2013 kogumaksumuseks (autorihonorarid, toimetamine,
koostamine, tootmise koordineerimine, tõlge, kujundamine, trükk, esitlus, levitamine) kujunes
68 082 eurot, mis jääb varasemate aruannete kuluga võrreldes samasse suurusjärku.

2. Rahvakogu
21. novembril 2012 kutsus president Toomas Hendrik Ilves parlamendis esindatud erakonnad,
vabaühenduste esindajad, Harta12 autorid, kultuuritegelaste kõneisikud ja poliitikateadlased
Kadrioru Jääkeldrisse koosolekule, et ühiselt leida lahendus erakondlikku otsuseprotsessi ehk
praktilise poliitika tegemise viisi tabanud usalduskriisile. Algselt Jääkeldri protsessiks ja
hiljem Rahvakoguks ümber nimetatud kokkuleppe praktiline elluviimine tehti ülesandeks
EKK-le.
Rahvakogu alustas tegevust 7. jaanuaril 2013 ning spetsiaalselt selle tarbeks loodud
veebikeskkonda www.rahvakogu.ee esitati kuni 31. jaanuarini üle 6000 ettepaneku ja
kommentaari.
Veebruaris süstematiseerisid poliitikauuringute keskuse Praxis analüütikud kõik ettepanekud
ja kommentaarid ning edastasid need Tartu Ülikooli professori Ülle Madise koordineeritavale
ekspertrühmale mõjuhinnangute saamiseks. Märtsi teises pooles leidis vabaühenduste liidu
EMSL eestvõttel aset viis valdkondlikku teemaseminari, mille käigus poliitikud, eksperdid ja
veebikeskkonnas ettepanekuid teinud inimesed valisid kindla metoodika põhjal välja 18 kõige
olulisemat ettepanekut, mis edastati Rahvakogu arutelupäevale eelistuste kujundamiseks.
Rahvakogu arutelupäev kogunes 6. aprillil Tallinnas. Rahvakogu moodustus esindusliku
valimi toel personaalselt registreeritud isikuist. Värbamistöö viis läbi EMOR. 500 kutsutust
osales Rahvakogu töös 324. Rahvakogu töö tulemiks oli 15 ettepanekut kehtiva
erakonnaseaduse ja valimiste seaduse muutmiseks. 9. aprillil esines Vabariigi President
Riigikogu ees poliitilise avaldusega ning andis Rahvakogu töö edasiseks menetlemiseks
parlamendile üle.
2013.aasta kevadest sügiseni osalesid Rahvakogu algatusrühma liikmed korduvalt Riigikogu
põhiseaduskomisjoni koosolekutel, 8. oktoobril korraldati Toompeal ühine seminar, mille
käigus arutati Rahvakogu ettepanekute menetlemise seisu. 2013. aasta teisel poolaastal
valmistas põhiseaduskomisjon koostöös Justiitsministeeriumiga ette kolm eelnõu, milles kas
algsel või muudetud kujul sisalduvad ka Rahvakogu erinevad ettepanekud. Seisuga
31.detsember 2013 ei olnud ükski neist eelnõudest veel jõudnud lõpphääletusele.
Rahvakogu ettepanekute ja muu taustamaterjaliga on võimalik tutvuda EKK, Rahvakogu ja
EMSLi kodulehel, parlamentaarne menetlus on jälgitav Riigikogu veebikeskkonnas.
Rahvakogu töö praktilise korraldusega seotud kulud EKK-le olid 45 150 eurot, mis sisaldavad
Rahvakogu veebikeskkonna loomist, sisustamist, haldamist ja arendamist, Praxise

analüütikute töö tasustamist, teemaseminaride korraldamist ning Rahvakogu arutelupäeva ja
oktoobrikuise infoseminari kaasfinantseerimist.

3. Elukestva õppe strateegia 2014-2020
2013. aastal jätkas EKK tööd Eesti elukestva õppe strateegiaga. Tuginedes eelkõige EKK
eestvedamisel ning partnerluses Eesti Haridusfoorumiga ja Haridus – ja
Teadusministeeriumiga 2011. aastal välja töötatud Eesti haridusstrateegia 2012–2020
projektile „Eesti hariduse viis väljakutset“, aga ka 2012. aastal lõppenud projekti „Elu5x“
järeldustele ja EKK Harta osaliste ettepanekutele haridusuuendusteks ning Vabariigi valitsuse
8. novembri 2012 otsusele koostada elukestva õppe strateegia aastateks 2014-2020,
fikseerisid EKK ja Haridus- ja Teadusministeerium 2012. aasta detsembris koostööleppe
strateegia väljatöötamiseks.
Valitsuse otsuse kohaselt loob strateegia raamistiku haridusvaldkonna sidustatud juhtimiseks
ja Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise tõhustamiseks, eesmärgiga tagada riigi
konkurentsivõime kasv. Strateegia koostamisega soovitakse luua eeldused üldiseks ja
terviklikuks hariduspoliitika arenguks sidustatud planeerimisprotsessi abil.
Vastavalt eelnimetatud lepingule kohustus EKK ajavahemikus 1. jaanuar kuni 30. november
2013 osalema Eesti elukestva õppe strateegia väljatöötamise koordineerimisel, sealhulgas
nõukoja, juhtkomisjoni ja ekspertrühmade kaudu.
EKK koostas jaanuaris 2013 metoodilise materjali strateegia koostamiseks. 1. märtsil
kinnitas minister oma käskkirjaga strateegia juhtkomisjoni koosseisu ja töökorra. Komisjon
pidas 2013. aastal 11 istungit, neist paljudele olid kaasatud vastava teema eksperdid.
13. juunil 2013 korraldas EKKogu elukestva õppe huvirühmadele ja partnerite esindajatele
ning ekspertidele (osales ca 100 inimest) seminari eesmärgiga tutvustada ja arutada
juhtrühma pakutavaid meetmeid ning teha ettepanekuid meetmete olulisuse ja mõju kohta.
Alusmaterjaliks oli juhtkomisjoni koostatud ja 3. juunil 2013 ministrile esitatud vahearuanne.
Juhtkomisjon esitas 2. septembril strateegia lõppversiooni visandi haridus- ja teadusministrile.
Oktoobris viis EKK läbi kaasamisprotsessi teise etapi. Esmalt toimusid HTM ja EKK
eestvedamisel neli kohtumist erinevate huvigruppide ja partnerite esindajatega (kokku oli
kutsutud üle 30 institutsiooni). 30. oktoobril toimus Tallinna Tehnikaülikooli Innovatsioonija ettevõtluskeskuses MEKTORY seminar (osales ca 130 inimest), kus tutvustati strateegia
lõppdokumenti.
Novembris 2013 saatis ministeerium strateegia ametlikule kooskõlastusringile. 2. detsembril
2013 arutas strateegiat Riigikogu kultuurikomisjon ja 11. detsembril Säästva Arengu
Komisjon. Ministeeriumitega toimuv ametlik kooskõlastusprotsess lõppes 13. detsembril
2013. Strateegia eelnõu kooskõlastati, paljudel juhtudel esitati täiendavaid märkusi.
Strateegia ettevalmistamise kõigi töömaterjalidega saab
(http://www.kogu.ee/olemus-ja-roll/elukestva-oppe-strateegia/)

tutvuda

EKK

veebilehel

4. 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 oli EKK
haldusalas tegutseva Rahvuste Ümarlaua sisuline töö organisatsioonina 2013. aastal
seiskunud. 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.
EKK nõukogu arutas oma 2013. aasta koosolekutel korduvalt Rahvuste Ümarlaua rolli ning
jõudis seisukohale, et ümarlaua liikmed saavad EKK töösse kõige paremal viisil panustada
vabatahtlike ekspertidena nõukogu töös osaledes. Sellekohane töö algas 2014. aasta alguses.
Mitme Rahvuste Ümarlaua liikme kaasabil valmis 2013. aasta teises pooles Vabariigi
Presidendi venekeelse kõnekogumiku käsikiri. Kogumikus avaldatakse 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.
Raamatu toimetamine ja küljendamine leidis aset 2013. aasta oktoobrist detsembrini,
kõnekogumik jõuab lugejateni 2014. aasta veebruaris.

5. Riigipidamise kava väljatöötamine
Alates 1. jaanuarist 2013 asus EKK-s riigipidamise kava väljatöötamist koordineerima
täiskoormusega programmijuht. Esimeseks püstitatud ülesandeks oli „riigi röntgeni“
koostamine, mis annaks põhjaliku ülevaate muutunud avaliku sektori suurusest, korraldusest,
ülesannetest ja kuludest.
Projekti alguses selgus, et Eestis puudus kõikehõlmav ülevaade riigiorganisatsiooni
ülesehitusest ja suurusest, ent see oli vajalik edasiste arutelude ja analüüside sisulisemaks
muutmiseks. Vajadust pakkuda lihtsas esituses informatsiooni ja selgitusi kinnitas ka
14.02.2013 korraldatud suurem ajurünnak, kus arutleti, kuidas Eesti valitsemist korraldada ja
kas praeguse riigi käigushoidmise kuluga on võimalik ühiskonda edasi arendada. Ajurünnakul
osales mitukümmend avaliku ja erasektori liidrit ja eksperti.
Eelnevast tulenevalt otsustas EKK luua esmalt ülevaatliku pildi tänasest Eesti riigi
ülesehitusest. Koostöös Tartu Ülikooli riigi ja rahvusvahelise õiguse instituudiga loodi riigi
organogramm ehk riigipuu, mis hõlmab kõiki avaliku sektori asutusi (nii keskvõimu kui ka
kohaliku omavalitsuse tasandil). Kogutud andmete illustreerimiseks ja avalikkusele
kättesaadavaks tegemiseks töötati välja veebirakendus www.riigipilt.ee. Tehtud kaardistuse
põhjal valmis paarikümneleheline analüütiline ülevaade Eesti riigiorganisatsioonist ja selle
arengutest.

„Riigi röntgeni“ täiendamiseks ka riigi funktsionaalse analüüsiga alustati erinevatele
eluvaldkondadele pühendatud arutelude sarja. Selles otsiti avaliku, era- ja kolmanda sektori
ekspertide osalusel vastust küsitlustele, millised on riigi ja kohaliku omavalitsuse ülesanded
antud valdkonnas, kuhu kulub raha, milline on vabaühenduste ja kogukonna roll, kas mingist
tegevusest saaks riik loobuda või mida tuleks veel enam teha. Esimesed arutelud toimusid
sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja hariduse teemadel.
Riigivalitsemise teemat arutati programmijuhi osalusel Vabariigi Presidendi mõttekojas ja
majandusmõtlejate klubis. Arvamusfestivalil Paides sisustati teemaarutelu „Millist riiki
jaksame ja tahame pidada?“. Riigipidamise analüüsi seniseid tulemusi tutvustati ka juunikuus
toimunud Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäeval Kambjas.
Programmijuht on osalenud regionaalministri kohalike omavalitsuste mõttekoja aruteludel
ning on kohalike omavalitsuste ülesannete töögrupi liige. Samuti kuulub ta riigisekretäri
kokku kutsutud juhtrühma, mis valmistab ette tegevuskava OECD riigivalitsemise raporti
soovituste elluviimiseks. Tegevuskava peaks saama ka strateegiliseks aluseks Euroopa Liidu
uue eelarveperioodi investeeringute eraldamisel.
Novembris korraldas EKK lauluväljaku ruumides konverentsi teemal „Eesti kui väikeriik –
eelised, puudused ja võimalused“. Konverentsil osales ligikaudu 200 külalist, nende hulgas oli
riigiametnikke, ettevõtjaid, teadlasi, EKK liikmesorganisatsioonide esindajaid ning teisi
ühiskondlikult aktiivseid inimesi. Nii Eestist kui välismaalt oli kutsutud 14 esinejat. Eesti
Päevalehe
vahel
ilmus
konverentsile
pühendatud
erileht
„Riigimasin“
(http://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2013/11/Riigimasin.pdf). Erilehes tutvustati ka aasta
jooksul läbi viidud teise suurema analüüsi tulemusi, kus otsiti vastust küsimusele, kas Eesti
riigiorganisatsioon on liiga suur ja paisuv. Selles analüüsiti avaliku sektori töötajate arvu ja
tööjõukulusid aastatel 2006-2012 ja võrdluses rahvusvahelise praktikaga.
Valitsusasutuste plaanid riigivalitsemise teemaga tegelemisel pole olnud alati omavahel
selgelt kooskõlas. Möödunud aasta vältel on plaane ka korduvalt muudetud. Olukorra
parandamiseks ning valitsusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide koostöö
edendamiseks korraldas EKK detsembris mitteformaalse infovahetuse riigivalitsemise
teemaga tegelevate organisatsioonide esindajate vahel.
Kõik materjalid ja viited on leitavad sihtasutuse kodulehel riigipidamise kava alajaotuste all
(http://www.kogu.ee/olemus-ja-roll/riigipidamise-kava/).

III Sihtasutuse majandusseis
EKK riigieelarveline sihtfinatseerimine on viimaste aastate lõikes olnud järgmine:
2011. aastal – 268 429 eurot
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 Eesti Inimarengu Aruande müügitulu) vahenditega moodustasid EKK tulud
2013. aastal kokku 330 825 eurot.
2013. aasta alguses vahetati Sihtasutuses välja kuni 200 protsendi ulatuses amortiseerunud
arvutipark (soetus aastatest 2005-2008) ning liisiti kõigile töökohtadele (4) uued sülearvutid.
Lisaks telliti ja käivitus uus, varasemast ülevaatlikuma kujundusega ning paindlikku
infoedastust võimaldav kodulehekülg www.kogu.ee
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.
Arvestades asjaolusid, et sihtasutuse riigieelarvelise finantseerimise maht on jäänud 20092012 läbi viidud ulatuslike eelarvekärbete – ligi 30% – järgsele tasemele; et sihtasutusele ei
ole laienenud 2013. eelarveaastal jõustunud ja 2014. eelarveaastal jätkunud riigieelarveliste
asutuste palgafondi kasv; ning kuivõrd suurem osa sihtasutuse kuludest on seotud erinevate
töötasude (sealhulgas honorarid, autoritasud, lepingulised tasud jne) ja tööjõumaksudega,
tuleb EKK kestliku tegevuse ja arengu ühe eeldusena näha riigieelarvelise baasfinantseeringu
taastamist vähemalt 2011. aasta tasemel (270 000 eurot aastas).
2013. aasta lõpetas sihtasutus positiivse tulemiga (6 775 eurot), likvideerides seejuures
täielikult ja lõplikult varasemate majandusaastate arvestusliku puudujäägi ehk negatiivse
akumuleeritud tulemi.
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

Olari Koppel,
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu juhatuse liige/juhataja
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Lisa nr

12 212

12 730

2

192

7 809

3

12 404

20 539

Materiaalne põhivara

0

213

Kokku põhivara

0

213

12 404

20 752

11 142

9 311

4

0

16 954

9

11 142

26 265

11 142

26 265

-5 513

-38 874

Aruandeaasta tulem

6 775

33 361

Kokku netovara

1 262

-5 513

12 404

20 752

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad

7

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustused ja netovara

10

sihtasutus Eesti Koostöö Kogu

2013. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

Lisa nr

319 278

286 011

9

11 546

6 790

10

1

6

330 825

292 807

-100 236

-71 577

11

-24 650

-49 366

12

-198 951

-138 311

13

-213

-213

7

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus

-324 050

-259 467

Põhitegevuse tulem

Kokku kulud

6 775

33 340

Aruandeaasta tulem

6 775

33 340
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

6 775

33 340

213

213

0

4

213

217

7 617

18 936

-15 123

-68 212

0

17

-518

-15 702

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

-518

-15 702

12 730

28 432

-518

-15 702

12 212

12 730

7

12

sihtasutus Eesti Koostöö Kogu

2013. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011

-38 874

-38 874

Aruandeaasta tulem

33 361

33 361

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
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Eesti Koostöö Kogu 2013. 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)

Arvelduskonto Riigikassas
Arvelduskonto SEB
Kokku raha

31.12.2013

31.12.2012

11 889

12 230

323

500

12 212

12 730

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 - 5 aasta jooksul

192

192

Ostjatelt laekumata arved

192

192

Kokku nõuded ja ettemaksed

192

192

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide kulud
Kokku nõuded ja ettemaksed

üle 5 aasta

1 - 5 aasta jooksul

24

24

24

24

4

4

4

4

7 781

7 781

7 781

7 781

7 809

7 809

üle 5 aasta
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

379

379

Võlad töövõtjatele

3 813

3 813

8

Maksuvõlad

6 950

6 950

5

11 142

11 142

Kokku võlad ja
ettemaksed

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

Võlad tarnijatele

1 701

1 701

Võlad töövõtjatele

4 014

4 014

8

Maksuvõlad

3 596

3 596

5

Kokku võlad ja
ettemaksed

9 311

9 311

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Käibemaks

31.12.2013

31.12.2012

Maksuvõlg

Maksuvõlg
23

4

2 295

1 197

71

6

4 046

2 107

Kohustuslik kogumispension

232

120

Töötuskindlustusmaksed

283

162

6 950

3 596

Üksikisiku tulumaks
Erisoodustuse tulumaks
Sotsiaalmaks

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Lisa 6 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

2013
Kasutusrendikulu

1 899

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest
31.12.2013
12 kuu jooksul

2 010

1-5 aasta jooksul

2 122
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Arvutite rent

Lisa 7 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Masinad ja
seadmed
31.12.2011
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

30 282

30 282

-29 856

-29 856

426

426

-213

-213

30 282

30 282

-30 069

-30 069

213

213

-213

-213

30 282

30 282

-30 282

-30 282

Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

0

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Puhkusetasude kohustus
Muud võlad
Kokku võlad töövõtjatele

31.12.2013

31.12.2012

3 728

3 747

85

267

3 813

4 014

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad neto soetusmaksumuses
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2013

2012

Saadud

Saadud

Tagastatud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtasutuse asutajalt mitmesugusteks
projektideks
Eesti elukestva õppe strateegia väljatöötamise
koordineerimisel osalemine

290 082

230 082

14 954

3 046

Projektiks Haridusstrateegia 2

0

56 928

67

Projekt MEIS

3 978

Projektiks Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik
Ilvese kõnekogumiku vene keeles väljaandmine

5 000

Annetused eraisikutelt

9 242

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

319 278

290 056

4 045

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Tulud Eesti Inimarengu Aruande müügist
Ürituste korraldamine
Ekspertuuringute läbiviimine
Kokku tulu ettevõtlusest

2013

2012

5 873

590

340

6 200

5 333

0

11 546

6 790

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2013

2012

5 016

13 524

22 995

0

523

4 704

Riiklikud ja kohalikud maksud

10 704

4 332

Avalike ürituste ja suhtekorralduse kulud

17 503

13 640

Kirjastamisega seotud kulud

21 522

0

0

27 308

Mitmesugused bürookulud
Uurimis- ja arengukulud
Lähetuskulud

Kaasfinantseerimine
Info- ja PR teenused
Infotehnoloogiline arendustöö,riistvara, tarvikud
Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

4 423

0

14 143

0

3 407

8 069

100 236

71 577
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Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2013

2012

3 190

31 106

732

2 583

3 780

5 433

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest

0

38

Trükiteenused

0

185

924

4 197

Info ja PR teenused

7 886

0

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

2 545

0

Arvestus- ja auditeerimisteenused

5 593

0

0

5 824

24 650

49 366

2013

2012

148 361

104 268

Mitmesugused bürookulud
Lähetuskulud
Riiklikud ja kohalikud maksud

Ürituste korraldamise kulud

Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

50 052

35 856

Puhkusetasude reserv

-19

-1 814

Muud

557

0

198 951

138 310

51 574

19 363

4

4

31.12.2013

31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv

8

8

Juriidilisest isikust liikmete arv

1

1

Kokku tööjõukulud
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2013

31.12.2012

Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust omanikud ning nende
valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

25

Nõuded

Kohustused

0

1 382
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Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2013

2012

31 457

35 432

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 liikmele makstud tasu koosneb juhatuse liikme tasust 31457 eurot.
Juhatuse liikme ennetähtaegsel tagasikutsumisel on ette nähtud lahkumiskompensatsioon 3 kuu tasu ulatuses.
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