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“ihtasutuse Eesti Koost

Kogu

. aasta tegevusarua

e

2017. aastal viis Eesti Koost Kogu Pe sio
progra
i raa es läbi uue eakuse rahvakogu,
avaldas Eesti i i are gu arua de
/
Eesti rä deajastul i g pa ustas osalusdemokraatia
arendamisse rahvaalgatusveebi haldamise ja teavitustegevuste kaudu.
Aasta l pus tehti koos koost v rgustiku osalistega kokkuv te sihtasutuse kolmeaastase strateegia
(Hartat 2014-2017) täit isest allpool skee
i g uue dati strateegiat. Järg evatel aastatel
keske dub Koost Kogu de okraatia ede da isele digiajastule kohaselt, v ttes luubi alla avaliku
ruumiga seotud teemad.

PENSION 2050 PROGRAMMI LÕPETAMINE
. aasta alguses käivitu ud kaheaasta e progra
lähtus Koost Kogu strateegilisest ees ärgist
tegeleda sisulise sotsiaalpartnerlusega. 2017. aasta detsembris l ppe ud Pe sio
progra
iga
vedasime avalikku arutelu tuleviku eakusest. Paralleelselt on Vabariigi Valitsus ette valmistanud
pensionireformi, mille rakendumisel kasvab vanaduspensioniiga koos oodatava eluea kasvuga ning
suureneb paindlikkus pensioniea ning pensioni suuruse valikul.
Pensioniprogrammi selgrooks oli 2016. aastal valminud uue eakuse visioon – lühiülevaade sellest,
illi e v iks va e iga olla aastal
. Lisaks kauge atele ees ärkidele o visioo is tee ade kaupa
kirjas, illised takistused ja problee id o vaja lahe dada, et soovitud olukorra i
. aastaks v i
vare j uda, lisaks
ed v imalikud lahendusvariandid.
Paljude ekspertide koost s tekki ud uue eakuse visiooni ja selles sisalduvate ideede
populariseeri iseks käivitasime ärtsis 2017 uue eakuse rahvakogu. See oli lihtsustatud versioon neli
aastat varem toimunud Rahvakogust ning selle tule usel tekki ud kollektiivsete p rdu iste
igusest. Uue eakuse rahvakogu ees ärk oli koguda ideid, ida v i aldavat saaks riik teha selleks, et
vanem iga aastal 2050 oleks tegusam ja
eliku kui tä a.

Rahvakogu ideid kogusime uue eakuse visiooni neljal teemal – kindlustatus, eneseteostus, tervis ja
muutustega kohanemine. Eksperta alüüside ja ideede autoritega toimunud arutelude tulemusel
selgus, et esitatud ideedest olid riiklikult lahe datavad i g v i alike positiivsete
judega
ettepanekut. Need 26 ettepanekut kogusid ja koguvad siiani rahvaalgatus.ee osalusveebis
toetusallkirju (vt allpool skeemi). Kaks ettepanekut – hoolduskindlustuse loomine ja kohustusliku
kogu ispe sio i välja aksete pai dliku süstee – kogusid aasta l puks ii palju allkirju, et eid on
Riigikogus arutatud, kuid l plikud otsused sü ivad
. aastal.

Pension 2050 programmi finaalina toimus 16. novembril uue eakuse rahvakogu seminar, mille
peaesinejaks oli eluterve vananemise professor Rudi Westendorp. Muuhulgas esitlesime seminari ajal
professor Westendorpi menukit Elada va aks, tu d ata e d va a a. Eluj ust ja targast
va a e isest eesti keeles, is val is koost s kirjastusega Varrak.
Pensioniprogrammi tulemused avalduvad aastate jooksul. Peamiseks saavutuseks saab pidada sisulise
ühisko dliku arutelu käivitu ist tuleviku eakusest, isiklikust vastutusest ja sellest, mida saab riik teha,
et i i esed kaue t taksid, piksid i g
elikult elaksid.
 Pension 2050 programmi juhtis Liisi Uder
 Pension 2050 programmi koduleht: http://www.kogu.ee/pension2050/
 Pension 2050 blogi tuleviku eakusest (eesti- ja venekeelsed artiklid):
http://pension2050.kogu.ee/
 Uue eakuse rahvakogu veebipesa: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/

INIMARENGU ARUANNE 2016/2017 EE“TI RÄNDEAJA“TUL
2016. aastal alanud inimarengu aruande koostamine päädis
juu is rä detee alise aruande esitlusega ning avaliku
arutelu suunamisega. Veebilehel https://inimareng.ee/ on nii
eesti- kui ka i gliskeel e arua e, eestikeel e trükis o
kättesaadav raa atukogudes ja -poodides üle Eesti.
Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professori Tiit
Tammaru peatoimetatud ja üle
teadlase koostatud Eesti
inimarengu aruanne
/
Eesti rä deajastul
keske dub rä deajastu
judele Eesti rahvastikukasvule,
harg aisusele, ühisko a sidususele, keelele ja kultuurile.
I i are gu arua de p his u o : il a sisserä deta ei jää
Eesti rahvaarv püsi a. “eet ttu o Eestil vaja otsustada, kas
taha e rä et eile kasulikult juhtida v i üks es reageeri e
isekuju evale sisserä dele. Arua de autorite hi a gul vajab
Eesti proaktiivset poliitikat, kuidas lahendada rahvaarvu
vähe e i e, rä deküsi us ja l i u isproblee .
Rä detee alist inimarengu aruannet esitleti 1. juunil Riigikogus riiklikult tähtsa küsi use a.
Järg evatel kuudel kajastati arua de s u eid laialdaselt meedias ja avalikkuses. Arvamusfestivalil
toi us arua de tegijate osalusel it eid arutelusid. Lisaks sai i i are gu arua e “elge “ u
tunnustuse tarbeteksti kategoorias.
Eesti rä deajastul s u ite tuules käivitub
. aastal vabaühe duste ja eraülikoolide juhti isel
Eesti i i varale ja Eesti kestlikkusele suu atud it eaasta e algatus. Koost Kogu o algatuse
etteval ista ises osale ud ja jätkab pa usta ist ka järg evatel aastatel.
15. detsembril 2017 seadis Koost Kogu ukogu järg ise,
. aastal il uva i imarengu aruande
katusteemaks avaliku ruumi ja demokraatia seosed. “elli e tee apüstitus kerkis ukogu arutelus
esile juba kaks aastat tagasi, kuigi
ev rra laie alt eestluse eluruu i a. Ka rä detee alise
arua de p his u ites oli elukeskko d ja eluase epoliitika oluline tegur sotsiaalse sidususe
soodustaja a. Järg ise arua de ees ärk o
testada lahti avaliku ruu i kasuta ist ja kvaliteeti
ühisko dliku sidususe vaate urgast, ruu iloo et, aruteluruu i ja otsustusprotsesse, kohalikku
demokraatiat, tuginedes tehtud uuri ust dele ja ole asolevatele a d etele.
 Inimarengu arua de väljaa d ist juhtis Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk koos assistendi
Maria Derlõšiga
 Inimarengu aruan e Eesti rä deajastul täis ahus: https://inimareng.ee/
 Inimarengu aruande 2016/2017 esitlus, meediajastus ja koostamise protsess

RAHVAALGATUSVEEBI HALDAMINE JA KODANIKEÕIGU“TE LEVITAMINE
Alates rahvaalgatus.ee sü ist
. aastal o veebi püsikasutajasko d stabiilselt kasvanud,
osalusveebil on juba üle
000 külastuse. Osalusprotsessidele suunatud intensiivse teavitust ga
suurendasime oluliselt algatuste ja algatajate it ekesisust. Koost s part eritega nt e-Riigi
Akadeemia, Riigikogu Kantselei, katusorganisatsioonid) suunasime 2017. aastal pilgu e ek ike üle
16aastastele noortele, venekeelsele ela ikko ale ja digiv i ekatele eakatele.

Rahvaalgatus.ee vahendusel saadeti 2017. aasta jooksul Riigikogule üheksa algatust. 2017. aasta
detsembri seisuga kogus allkirju 33 kollektiivset p rdu ist ning avalikus arutelus oli 16 algatust.
Olulise hoo a dis rahvaalgatusveebile ärtsis käivitu ud uue eakuse rahvakogu, mis kasutas
ettepa ekute toetushäälte kogu iseks just rahvaalgatusveebi keskkonda. Rahvaalgatusveeb on
kogu ud tu tust ka väljaspool Eestit, eeskätt üleil ses avatud valitse ise part erluses.
Rahvaalgatusveebi toi i isega o käi ud tutvu us it ed välisdelegatsioo id ii Euroopast kui ka
mujalt.
2017. aastal jätkus ka veebikeskkonna haldamine ja igapäevase kasutajatoe pakkumine. Augustikuus
avasi e kasutajatele a etusv i aluse, et osalusplatvor i kasutajas braliku aks are dada.
Lisaks jätkus laie koost (e-)de okraatia
testa ise ja are da isega e-Eesti eduloo kontekstis.
“elles t s o pea isteks part eriteks vabaühe duste liit EM“L, e-Riigi Akadeemia, ülikoolide
teadlased, Arenguseire Keskus ja Riigikantselei.
 Rahvaalgatusveebi arendamise, kasutajatoega ja kodanikuharidusega tegeleb igapäevaselt
projektijuht Maarja-Leena Saar, läbirääki isi part eritega peab juhataja Teele Pehk
 rahvaalgatus.ee taustast ja tulevikust: http://www.kogu.ee/rahvaalgatusveeb/
 rahvaalgatus.ee kasutamise hea tava: https://rahvaalgatus.ee/about
 rahvaalgatus.ee kasutajanumbrid ja olulised leiud (esitlus):
http://help.rahvaalgatus.ee/abi/rahvaalgatusveebi-esitlus

KOO“TÖÖ KOGU STRATEEGIA UUENDAMINE
Ku a
. aastal l ppes Koost Kogu kol eaasta e strateegia Harta 2014-2017), tegi sihtasutuse
ukogu Harta osalistele ettepa eku tegeleda järg evatel aastatel laie alt de okraatia
arendamisega. Harta 2018-2020 s astabki Koost Kogu edasise suu a a demokraatia arendamise
digiajastule kohaselt, v ttes es alt fookusesse avaliku ruu i te aatika.
Koost Kogu ukogu strateegili e t
vältas kogu
. aasta, sellesse olid kaasatud it ed
koost v rgustiku liik ed. “elle kohaselt lähe e e de okraatiasuu ale järg iselt:
• süstee selt uuendades ühisko akorraldust osalusde okraatia ja
blusteta ühisko a
p hi ttele kohaselt i g digiajastu v i alusi kasutades;
• lähtudes avatud, läbipaistvast ja ressursis bralikust ühisko akorraldusest ja
poliitikakuju da isest, v rdsetest v i alustest ja sidusast ühisko ast, de okraatia
igapäevastamisest, arutluskultuurist;
• keskendudes avaliku ruu iga seotud tee adele. Avalikus ruu is avalduvad tä ase Eesti
demokraatia kitsaskohad nii riigi kui ka kohalikul tasandil, avalik ruu o kui ühisko a
tervise avaldu iskoht ja lak uspaber ühisko a sidususele.
7. detsembril 2017 hartalistega toimunud üldkoosolekul hi dasi e l ppe ud strateegia täit ist i g
sai e kohalolijailt ki ituse de okraatiasuu aga jätka iseks. Koost Kogu ukogu ki itas Harta
2018-2020 oma 15. detsembril 2017 toimunud koosolekul.
 Harta 2018-2020 tekst

KOO“TÖÖ KOGU INIME“ED
Koost Kogu tegevust suu ab ukogu, kus oli
l pu seisuga seitse liiget. Igapäevast tegevust
korraldab juhataja, kellega koos toimetas kontoris neli inimest.
N ukogu
. aastal uue es Koost Kogu ukogu koosseis. Mari-Liis Jakobson taandus
kohalt ning Ülle Madise ei soovi ud oma volituste l ppedes jätkata.

ukogu liik e

Vabariigi Presidendi soovil sai Mari-Liis Jakobso i ase el
ukogu viie daks liik eks presidendi
vabako a u ik Ur o Kübar. N ukogu 15. detsembri koosolekul kiideti heaks Harta osalistelt tulnud
ettepa ek i etada Koost Kogu ukogu liik eks A dres Kütt esitajaks Talli a Ülikool ja Ülar
Mark esitajaks Eesti Ku stiakadee ia . Koost
Kogu
ukogu liik ete a jätkasid Marika Valk
ukogu esi ai e , Kaie Kar iol aseesi ai e , A a Leva di ja David Vseviov.
N ukogu pidas
. aastal viis koosolekut, protokollid on avalikud. Vastavalt sihtasutuse p hikirjale
ei saa ukogu liik ed ukogu ülesa ete täit ise eest tasu.
Juhatus
. aastal oli sihtasutuse palgal juhataja, üks progra
ijuht, üks projektijuht ja assistent.
Sihtasutust juhatab Teele Pehk. Vastavalt juhatuse liik e lepi gule oli juhataja t tasu
. aastal
2700 eurot kuus (bruto).

KOO“TÖÖ KOGU RAHAA“JAD
Koost Kogu o toi iv orga isatsioo , illel puudub v lg riigi ja kohalike o avalitsuste, sa uti
lepinguliste partnerite ja teenuseosutajate ees.
Eesti Koost Kogu riigieelarveli e sihtfi a tseeri i e o vii aste aastate l ikes ol ud järg i e:
2013. aastal – 290 082 eurot
2014. aastal – 255 082 eurot
2015. aastal – 243 082 eurot
2016. aastal – 230 082 eurot
2017. aastal - 230 082 eurot
Koos tegevustoetuse ja sihtotstarbeliste toetuste ja a
2017. aastal kokku 250 192 eurot.
Sihtasutuse akumuleeritud tulem viimastel aastatel:
2013. aastal
1262 eurot
2014. aastal
24 274 eurot
2015. aastal
-25 600 eurot
2016. aastal
7215 eurot
2017. aastal
-23 974 eurot

koostas Teele Pehk, “A Eesti Koostöö Kogu juhataja

etustega

oodustasid Koost

Kogu tulud

sihtasutus Eesti Koostöö Kogu

2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Lisa nr

Raha

307

30 093

2

Nõuded ja ettemaksed

710

1 214

3

1 017

31 307

1 017

31 307

4 000

0

7

Võlad ja ettemaksed

13 840

24 156

8

Kokku lühiajalised kohustised

17 840

24 156

17 840

24 156

7 151

-64

Aruandeaasta tulem

-23 974

7 215

Kokku netovara

-16 823

7 151

1 017

31 307

Varad
Käibevarad

Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Lisa nr

240 923

234 827

10

9 269

3 397

11

250 192

238 224

-10 836

-4 745

12

Mitmesugused tegevuskulud

-141 891

-106 516

13

Tööjõukulud

-121 439

-119 804

14

Kokku kulud

-274 166

-231 065

-23 974

7 159

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

0

56

-23 974

7 215

10

sihtasutus Eesti Koostöö Kogu

2017. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

-23 974

7 159

504

8 840

-10 316

12 225

0

56

-33 786

28 280

Saadud laenud

4 000

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

4 000

0

-29 786

28 280

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

30 093

1 813

-29 786

28 280

307

30 093

7

11

sihtasutus Eesti Koostöö Kogu

2017. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2015

-64

-64

Aruandeaasta tulem

7 215

7 215

31.12.2016

7 151

7 151

Aruandeaasta tulem

-23 974

-23 974

31.12.2017

-16 823

-16 823
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Eesti Koostöö Kogu 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad riigi raamatupidamise
üldeeskiri ja 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.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga
valuutakursid.
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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse sihtasutuse enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 5000 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%

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

5000

Rendid
Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tulemiaruandes kuluna.
Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.
13
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Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused
Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui:
(a) sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel; ja
(b) sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.
Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Vastavat kohustust
kajastatakse
bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine.
Sihtfinantseerimisega kaasnevaid tingimusi ei loeta sisuliseks, kui nende täitmisega kaasnevad kulutused on minimaalsed ning risk, et neid
ei täideta, on praktiliselt olematu.
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.

Kulud
Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, kui kaubad on kätte saadud või teenused osutatud.
Seotud osapooled
Seotud osapooltena käsitletakse sihtasutuse juhtkonda ja nõukogu liikmeid ning nende lähedasi pereliikmeid, samuti nende valitseva mõju
all olevaid organisatsioone ja ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Arvelduskonto Riigikassas

180

30 093

Raha kassas

127

0

Kokku raha

307

30 093
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
150

150

150

150

Ettemaksed

560

560

Kokku nõuded ja
ettemaksed

710

710

Ostjatelt laekumata
arved

31.12.2016
Muud nõuded

12 kuu jooksul
26

26

26

26

Laekumata
sihtfinantseerimine

1 188

1 188

Kokku nõuded ja
ettemaksed

1 214

1 214

Intressinõuded

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Üksikisiku tulumaks

31.12.2017

31.12.2016

Maksuvõlg

Maksuvõlg

397

1 286

34

111

912

2 527

Kohustuslik kogumispension

39

88

Töötuskindlustusmaksed

46

106

1 428

4 118

Erisoodustuse tulumaks
Sotsiaalmaks

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Muud
materiaalsed
põhivarad
31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

22 105

22 105

-22 105

-22 105

0

0

19 046

19 046

-19 046

-19 046

0

0

19 046

19 046

-19 046

-19 046

0

0

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 6 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

2017

2016

Lisa nr

6 864

4 729

13

31.12.2017

31.12.2016

Lisa nr

7 488

6 864

Kasutusrendikulu

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

12 kuu jooksul

Sihtasutus rendib oma tegevuseks kontoriruume ja rendimaksed kajastatakse lineaarselt rendikuluna rendilepingu perioodi jooksul. Rendilepingu
tähtaeg on 31.12.2019. Rendilepingu võib üles öelda ka varem, teatades sellest ette 3 kuud. Lepingu ennetähtaegse ülesütlemisega kaasnev
kohustus 3 kuu rendisumma tasumiseks on 1872 eurot.
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Lisa 7 Laenukohustised
(eurodes)

31.12.2017

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu
jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

Intressimäär Alusvaluuta

üle 5 aasta

Lõpptähtaeg Lisa
nr

Lühiajalised laenud
Lühiajaline laen

4 000

4 000

Lühiajalised laenud
kokku

4 000

4 000

Laenukohustised
kokku

4 000

4 000

0

EUR

15.01.2018
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

8 275

8 275

Võlad töövõtjatele

3 480

3 480

Maksuvõlad

1 428

1 428

Muud võlad

657

657

657

657

13 840

13 840

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

4 017

4 017

Võlad töövõtjatele

5 223

5 223

Maksuvõlad

4 118

4 118

Muud võlad

3 660

3 660

Muud viitvõlad

3 660

3 660

Saadud ettemaksed

7 138

7 138

Tulevaste perioodide tulud

7 138

7 138

Kokku võlad ja ettemaksed

24 156

24 156

Muude viitvõlgadena on kajastatud aruandeperioodil deklareerimata tööjõumaksude võlg ja muud kohustused, mille osas bilansipäeva
seisuga ei olnud arvet esitatud.
Tulevaste perioodide tuludena on 2016. aastal kajastatud pooleliolnud KÜSK-i projektist saadud ja 2017. aastal tuluks kantud
sihtfinantseerimise tulu.
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Lisa 9 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

558

1 215

Puhkusetasude kohustis

2 922

4 008

Kokku võlad töövõtjatele

3 480

5 223

Töötasude kohustis

Lisa nr

8

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2015

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2016

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
VPK toetus

0

230 082

0

-230 082

0

KÜSKi projekt

0

11 883

0

-4 745

7 138

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

0

241 965

0

-234 827

7 138

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

0

241 965

0

-234 827

7 138

31.12.2016

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2017

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
VPK toetus

0

230 082

0

-230 082

0

7 138

425

0

-7 563

0

Toetus Rahvaalgatusveebile

0

3 273

0

-3 273

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

7 138

233 780

0

-240 918

0

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

7 138

233 780

0

-240 918

0

KÜSKi projekt

12

Sihtfinantseerimisena on kajastatud:
1. Vabariigi Presidendi Kantselei (VPK) poolt antud piiranguteta toetus.
2. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) projektitaotlusena saadud toetus. See on arvesse võetud summas, mis vastab antud projekti raames
aruandeaastal tehtud kuludele.
3. Annetused Rahvaalgatusveeb.ee toetuseks.
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Lisa 11 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2017

2016

Tulud trükiste müügist

983

97

Ürituste korraldamine

7 460

3 000

826

300

9 269

3 397

Muu tulu
Kokku tulu ettevõtlusest

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2017

2016

Uurimis- ja arengukulud

8 556

0

Projekti ürituste ja tegevuste elluviimise kulud

1 228

2 736

0

500

1 052

1 509

10 836

4 745

Info- ja PR teenused
Infotehnoloogiline arendustöö ja riistvara
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa nr

10

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otseste kuludena on kajastatud KÜSKist toetust saanud projekti „Kodanike osaluse igapäevastamine
rahvaalgatusveebi kasutajaskonna suurendamisega“ seotud kulud ja reisitoetus Rubi Westendorp'i Tallinna esinemiseks 16.11.2017. Lisaks ka
rahvaalgatus.ee veebi arendamisega seotud sihtotstarbelised kulud.
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Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2017

2016

6 864

3 724

496

190

Elektrienergia

190

63

Soojusenergia

306

127

94

47

3 345

3 289

32 663

41 886

Lähetuskulud

455

3 406

Koolituskulud

220

560

1 142

460

Üür ja rent
Energia

Veevarustusteenused
Mitmesugused bürookulud
Uurimis- ja arengukulud

Riiklikud ja kohalikud maksud
Tõlke- ja trükiteenused

27 938

2 340

Ürituste korraldamise kulud

14 628

12 770

2 051

4 832

14 406

11 713

5 598

6 648

25 751

11 358

6 240

3 293

141 891

106 516

Info ja PR teenused
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Arvestus- ja auditeerimisteenused
Projektijuhtimise teenus
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Aruandeperioodil on kajastatud Eesti Inimarengu Aruande väljaandmisega seotud kulusid ning Pension 2050 programmi ja
rahvaalgatus.ee veebilehe arendus- ning kujundustööde kulusid.

Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

2017

2016

Palgakulu

90 933

89 734

Sotsiaalmaksud

30 506

30 070

121 439

119 804

2

3

Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Tööjõukulud jagunesid aruandeaastal töövõtu liikide osas järgmiselt:
juhatuse liikme tasud 35 514.töötasud 51 804.töövõtulepingute tasud 34 121.-

Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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31.12.2017

31.12.2016

Kohustised

Kohustised

Tegev- ja kõrgema juhtkonna
ning olulise osalusega
eraisikust omanike lähedased
pereliikmed ning nende
valitseva või olulise mõju all
olevad ettevõtjad

2017

4 000

0

Saadud laenud

Tegev- ja kõrgema juhtkonna
ning olulise osalusega eraisikust
omanike lähedased pereliikmed
ning nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

4 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2017

2016

35 514

43 092

Aruandeperioodi lõpul näidatud kohustisena on kajastatud seotud isikult saadud lühiajaline ilma intressita laen, mis tagastati 2018.
aasta jaanuaris.
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Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

TEELE PEHK

Juhatuse liige

19.02.2018

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu nõukogule
Arvamus
Oleme auditeerinud sihtasutus Eesti Koostöö Kogu (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 ettevõtte 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.
/digitaalselt allkirjastatud/
Enn Leppik
Vandeaudiitori number 57
AUDIITORBÜROO ELSS AS
Nexia International liige
Audiitorettevõtja tegevusloa number 59
Vanemuise tn 21a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51014
19.02.2018
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Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ENN LEPPIK

Vandeaudiitor
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Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja
humanitaarteaduste vallas

72201

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6408717

E-posti aadress

info@kogu.ee

Veebilehe aadress

www.kogu.ee

