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Tegevusaruanne
2018
Aruandeaasta algus: 01.01.2018
Aruandeaasta lõpp: 31.12.2018
Nimi: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Registrikood: 90009654
Aadress: Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn
Telefon: 655 6424, 508 2997
E-mail: kysk@kysk.ee
Veeb: www.kysk.ee

SISSEJUHATUS

Nagu igal aastal, lähtus KÜSK 2018. aastalgi oma tegemistes põhikirjast ning strateegiast, mis
kehtib 2020. aastani. Tööd tehti 2018. aasta alguses heaks kiidetud tegevuskava ja inantsplaani
järgi.
KÜSKi tegevust suunab strateegiliselt nõukogu, kes senise 9 liikme asemel koosneb alates 2018.
aasta suvest 7 liikmest, kellest 5 on kodanikuühenduste esindajad. Nõukogu kogunes kuuel korral
ja koosolekute protokollid leiab http://www.kysk.ee/noukogu.

Büroos töötas igapäevaselt 11 inimest, kel olid hallata erinevad konkursid, taotlusvoorud ja
korraldada KÜSKi raamatupidamine, infosüsteemid ja kommunikatsioon.
KÜSKil on õiglaste rahastusotsuste tegemisel abiks hindajate kogu, kes koosneb kodanikuühiskonna erinevate valdkondade ekspertidest. Kogu koosseisuga saab tutvuda siin https://www.
kysk.ee/hindajad.

KÜSKi missioon:
panustades vabaühenduste arengusse tugevdame kodanikuühiskonda.

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

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

Tegevuste fookused oleme jaganud kolmeks:
1. Toetused (voorud ja konkursid)
2. Arendus- ja tugitegevused
3. Rahvusvahelise koostöö soodustamine

Lisaks tegevustele, mille läbiviimiseks on igal aastal KÜSKil sõlmitud leping Siseministeeriumiga,
on tegevusaruandes ära toodud lühidalt nii EL programmi „Kodanike Euroopa“ kontaktpunktiga
seonduv kui ka koostöö Riigikantseleiga EV100 kingituste konkursside raames. Samuti muud tegevused, millesse oleme 2018. aasta jooksul panustanud.
Hea detailsema ülevaate KÜSKi poolt aasta jooksul ettevõetust leiab uudistevoost http://www.
kysk.ee/uudised.
Toetatud projektide nimekirjad leiab http://www.kysk.ee/toetatud-projektid.
KÜSK lähtub oma tegevustes vabaühenduste eetikakoodeksist, arvestab võrdse kohtlemise
põhimõtetega nii oma töö korraldamisel kui harib selles osas ka partnerorganisatsioone ja toetusesaajaid. Kanname uhkelt mitmekesisuse märgist „Austame erinevusi“. Meie põhimõtete ja
väärtuste kohta saab rohkem lugeda siit https://www.kysk.ee/mitmekesisuse-kokkulepe.

KÜSK 10

KÜSK tähistas läbi 2018. aasta oma 10. sünnipäeva, mis võimaldas dekaadi jooksul tehtule ja selle
mõjule tagasi vaadata ning tulevikumõtteid mõlgutada.
Oleme aastate jooksul andnud hoogu enam kui tuhandele algatusele ja aidanud sadadel eestvedajatel luua ühiskonnas muutusi. Kuigi kõik meie toetatud algatused on igaüks omal moel loonud
muutusi ühiskonnas, oleme valinud kõigest sellest, mis kümne aastaga toimunud on, Eesti
Vabariigi sajandaks sünnipäevaks välja sada ning tutvustasime juubeliaasta jooksul neist igal kuul
kümmet. 100 muutuste loojat asuvad siin https://kysk.ee/kysk10

KÜSKi edulugusid, mille läbi Eesti kodanikuühiskonna eriilmelisust ja ka tugevust tutvustada,
oleme kogunud ja kogume ka edaspidi kodulehe alalehele https://www.kysk.ee/edulood.
Novembris korraldasime traditsioonilise KÜSKi kogemuspäeva. Seekordne kandis alapealkirja
„Jalad alla“ ja keskendus vabaühenduste elujõulisuse teemale. Silmapaistvad ja mõjukamad neist
jagasid oma seniseid edukogemusi. Kokkuvõte leiab https://kysk.ee/kogemuspaev.

TOETUSED

2018 lõppenud võimekuse tõstmise voorud
Teenuste arendamise voorus 2016. aastal oli toetusesaajaid toona 17. Tuge andsime erinevatesse valdkondadesse: haridus (vanemaharidus, koolide toetamine, täiskasvanu koolituse
pakkumine), erivajadustega inimesed (tugiisikuteenus, toetatud töötamise võimaldamine), laste
ja vanemate toetamine (lastehoid), pagulased (tugiisikuteenus), keskkond, kogukondade arendamine, vanglast vabanenud (tugiisikuteenus).
Suures plaanis seatud eesmärgid saavutati. Kui küsisime ühingutelt nende edasiste väljakutsete
kohta, saime vastuseks, et edasi tuleks tegeleda sihtgrupi laiendamisega, teenusest teavitamine
ja turundus on mõne jaoks jätkuvalt probleemiks, ning muidugi veelgi kindlamalt jätkusuutlikkuse
tagamine.

Mõned head näited:
Virumaa Tugiteenused – oluliselt tõusis ühingu võimekus teenuseid pakkuda (tugiisikuteenus raske ja sügava puudega lastele ning toimetulekuraskustes peredele), seda
ka mahuliselt. Koolitati ja värvati tugiisikuid, kes ühingust piirkonnas tugeva teenuseosutaja on teinud.
Sänna Kultuurimõis – lisaks juba toimivatele mitmetele kogukonnateenustele alustati
lapsehoiuteenuse pakkumisega. Renoveeriti ning sisustati ruumid teenuse käivitamiseks,
võeti lapsehoidu tööle inimene. Kasvas ühingu kogutulu.
Kohila Turvakeskus - Kohila vallas käivitati pesumaja teenus, kus töötavad erivajadusega inimesed. Edaspidi plaanitakse pakutavate sotsiaalteenuste skaalat veelgi laiendada,
suurendada koostööd ettevõtetega.

2017. aastal alguse saanud arenguhüppe voorus sai tuge kokku 32 ühingut. Arendati
huvikaitsevõimekust, strateegilise planeerimise oskusi, vabatahtlike kaasamise ja meeskonna
tegevusvõimekust, aga tegeleti ka teenuse osutamise parema läbimõtlemise ja kommunikatsiooni- ning inantsvõimekuse tõstmisega. Toetuse saanud ühingud olid erinevatest valdkondadest, nt lasteasutustes kiusu ennetamine, õuelasteaia juurutamine, kinnipeetavate tavaellu
aitamine, naistevastase vägivallaga võitlemine, psüühilise häirega inimeste aitamine, üksildastele vanainimestele seltsidaami teenuse pakkumine, kogukonnaelu korraldamine.
Mõned näited tulemustest:
Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜ – areneti järjest edukamaks nii era- kui ka avaliku
sektori poolt tunnustatud katusorganisatsiooniks, kes seisab kohaliku toidukultuuri väärtuste hoidmise ning arendamise eest.
MTÜ Eriline Maailm – läbi meeskonnakoolituste areneti hästi toimivaks meeskonnaks,
et paremini täita oma põhikirjalist eesmärki – aidata venekeelseid puuetega laste peresid. Ühing kuulutati 2017. aasta vabühenduseks.
SA Kiusamisvaba Kool – arendati baaskoolitajate võrgustikku, ka venekeelsena. Täna
ollakse suutelised kiusuennetusprogrammiga KiVa laienema senisest kiiremini, st vähemalt 16-20 kooli aastas.

Võtsime kokku ka 2017. aasta majandusliku elujõulisuse vooru tulemused. Toetasime
toona 24 ühingut, kes keskendusid peamiselt kas oma teenuse (välja)arendamisele, annetuste
kogumise strateegia loomisele või laiemalt erinevate tuluallikate läbimõtlemisele. Peamised järgmised väljakutsed puudutavad olemasolevate teenuste edasi arendamist ning turundamist, tulu
teenimise strateegiate jätkuvat elluviimist ning juurutamist.

Mõned näited:
SA Domus Dorpatensis – sooviti arendada ühingut koolitusteenuse pakkujana, et aidata avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonidel oma eesmärke saavutada. Käivitus DD
StratLab, mis hoogsalt teenuseid pakub.
Eesti Unekooli Ühing – lisaks juba enne pakutavatele teenustele on nüüd leebe unekooli meetod kasutusel kahes rehabilitatsiooniasutuses, välja on töötatud metoodilised
juhendmaterjalid ning unekooli teenus on integreeritud rehabilitatsiooniteenuste valdkonda. Eesti Unekooli Ühingu inantsvõimekus on seeläbi suurenenud, tõusnud on ka
teenuste osutamise jätkusuutlikkus.
Põhja-Eesti Pimedate Ühing – töötati välja ühingu annetusstrateegia lähiajaks ja pikemaks perioodiks, mõeldi läbi uued kommunikatsioonikanalid, annetussüsteem.
Kõigi kolme vooru puhul näitavad voorude tegelikku mõju ning edasiste väljakutsetega tegelemise tulemusi 2 aasta pärast meieni jõudvad järelaruanded.

2015 ja 2016 lõppenud voorude järelaruanded
2018. aastal saime kokkuvõtteid teha ka varasemate voorude järelaruannetest ehk siis analüüsida voorude tegelikku mõju 2 aastat pärast projekti lõppu.

2015. aastal arenguhüppe teinud ühingud tõstsid ka nüüd aastaid hiljem
esile toonase toetuse positiivset mõju: meeskonnad on muutunud veel
võimekamaks ja paranenud on teenuste kvaliteet, tihenenud on koostöö
kogukonnaga ja laienenud mitmel puhul ühingu tugivõrgustik.
Näiteks MTÜ Johanna poolt valmis lõplikult erivajadustega inimeste päevakeskus ja alates 2016.
aastast osaletakse pikaajalise kaitstud töö teenuse hangetel. Ka Pärnu Naiste Varjupaik on hea
näide – toona mõtlesid nad läbi oma turundus- ja kommunikatsioonitegevused, mille alusel
toimetavad ja hoiavad oma väga laia kogukonda ja partnerite ringi ning on tugeva võrgustikuga
ühing.

2014. aasta sotsiaalse ettevõtluse projektide järelaruannetest nähtub, et voor
andis tõuke mitmele heale sotsiaalsele ettevõttele, mis jätkuvalt tegutsevad.
15 ühingust, kes 2014. aastal projekti ellu viisid, oma sotsiaalset ettevõtet käivitasid, jätkab tänaseks teenuse pakkumist 13 ühingut ja nendest pooled on oma teenuse mahtu/kvaliteeti/sihtrühma oluliselt suurendanud. Nt MTÜ Mondo käivitas eraldi sotsiaalse ettevõtte, mis turustab Eestis
Aafrika käsitööd, loodi ka e-pood.

2018 käivitatud voorud
Eelmisel aastal avas KÜSK 2 taotlusvooru, mis suunatud vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Arenguhüppe voorust sai toetust ligi 300 000 euro eest kokku 30 organisatsiooni
– 11 üle-eestiliselt tegutsejat ja 19 piirkondlikku. Kes keskendus juhtimisvõimekuse tõstmisele, kes
soovis olla tõhusam huvikaitsja või arendada välja oma teenuseid, parandada inantsvõimekust.
Jätkuvalt on paljude ühingute jaoks murekohaks nende kommunikatsioonivõimekuse tõstmine.

Majandusliku elujõulisuse voorust toetasime ligi 310 000 euroga kokku 25 ühingut
– pooled üle-eestilised ja teine pool piirkondlikke. Ühingute fookuses oli nii teenuste välja arendamine, nende osutamiseks ruumide korrastamine, annetuste kogumise läbimõtlemine kui inantssuutlikkuse läbimõtlemine ja planeerimine laiemalt.

Jätkasime edukalt ka juhtide jututubadega toetust saanutele. Ühingute juhid said mitmel
kohtumisel omavahel jagada kogemusi sotsiaalmeedia kasutamise, meeskonnatöö võlude ja
valude, grupi arengufaaside ning juhi motivatsiooni hoidmise ja hinge laadimise teemadel.

Mõned KÜSKi büroo järeldused ja mõttekohad tulevikuks:

• Ühingud tajuvad majandusliku elujõulisuse kasvatamise olulisust järjest enam,
kuid numbrites mõtlemise osas on veel palju arenguruumi.

• Tegelike arenguvajaduste kaardistamiseks ning arenguks vajalike just konkreetsele ühingule sobivate tegevuste kavandamiseks oleks ühingutel abi tarvis. Seetõttu katsetame 2019. aastal voorudega, mis võimaldavad ühingutel tuge küsida
just nendeks eeltegevusteks.

• KÜSK ise vajab arenguhüpet seoses taotlus- ja aruandevormidega – et oleks
võimalik veebipõhine taotlemine tänases Eesti e-riigis.

NULA inkubaator
Koostöös Heateo Sihtasutusega viisime ellu NULA juba kolmanda hooaja.
NULA ehk Nupukate Lahenduste inkubaator on sündinud selleks, et aidata ellu kutsuda ja ka
teostada ideid, mis lahendavad Eesti ühiskonnas kriitilisi probleeme.
Toimusid inspiratsioonipäevad Tallinnas ja Tartus, mis inimesi innustasid. Ideid saabus meile
aprillis kokku 79. Esitatud lahendused puudutasid erinevaid valdkondi, alustades keskkonnast ja
haridusest ning lõpetades vaimse tervisega. 13 meeskonnaga kohtusime ja kuuekuulisse inkubaatorisse pääses 7 tiimi, kes said selle aja jooksul nii koolitusi kui mentorlust nii valdkonnaspetsialistidelt kui ettevõtjatelt. Ka said meeskonnad oma ideid tutvustada Arvamusfestivalil.
Kolmele neist andsime pooleteiseks aastaks
25 000-eurose starditoetuse.
Nendeks osutusid:

• MTÜ Spark Makerlab

(läbi inseneeria- ja teaduskomplektide
loomise aidata noortel süvendada huvi
ja teadmisi leiutamise ja teaduse
vastu)

• Seniorship

(praktikapakkumiste vahendamine
küpsemas eas inimestele)

• Tugitakso

(erivajadustega inimeste transpordivõimaluste parandamine)

Võtsime kokku ka NULA esimese
hooaja tulemused, kuna lõppesid esimeste vilistlaste projektid. Suur rõõm
oli tõdeda, et nii Topsiring, Avatud Kool
kui Vaikuseminutid toimetavad kõik
iseseisvalt ja jõuliselt edasi. Igal neist on
ühiskonnas ka väga selge mõju.
Aasta lõpul korraldasime hanke, et leida järgmiseks
kaheks aastaks NULA läbiviimiseks koostööpartner.
Hanke võitjaks osutus taas Heateo Sihtasutus, kellega
loodame jätkata seni väga hästi sujuvat koostööd.

EV100 voorud
Tõmbasime otsad kokku Riigikantseleiga koostöös käivitatud EV100 tähistamisega korraldatud 4
kingituste taotlusvooru osas. Kõik sujusid edukalt – üle Eesti saime tuge anda sadadele suurematele ja väiksematele kingitustele, mis tehti vabaühenduste poolt või nende kaasalöömisel. 2018.
aastal andsime eraldi tuge ka kommunikatsioonitegevusteks, et kingitustest ka laiemalt rohkem
kuulda oleks ning võimaldaks rohkematel huvilistel neist osa saada.

ARENDUS- JA
TUGITEGEVUSED

Nõustamine ja arendustegevus maakondades
KÜSK koordineerib jätkuvalt maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantide tööd.
Tellime keskustelt nõustamis- ja tugitegevusi kodanikuühendustele ja –algatustele, ikka selleks,
et kogukonnatasandil oleks tugi vabaühendustele olemas ning kogukonnad üle Eesti aktiivsed.
Kokku on üle Eesti 18 konsultanti, neist kaks vene töökeelega.
Eelmisel aastal oli kõige muu kõrval eriline fookus maakondades ka kohalike sotsiaalse ettevõtluse
heade näidete tutvustamisel. Aasta esimeses pooles toimus konsultantide eestvedamisel maakondades palju vabaühenduste juhtide koolitusi, aasta lõpul aga üle Eesti palju vabaühenduste
tunnustamise sündmusi.
Konsultantide üheks rolliks on hallata ka vabaühenduste nõuandeportaali MAKIS, kust saab
kõige operatiivsemat abi nii vabaühenduse igapäevategevusi puudutavate küsimuste osas kui
infot koolitus- ja rahastusvõimaluste osas.

Tugitegevuste konkurss
Toetame selliseid ettevõtmisi, mille mõju ulatub võimalikult paljude erinevates valdkondades
tegutsevate vabaühendusteni.
2018. aastal said toetust kokku 6 algatust kogusummas üle 75 000 euro:

• MTÜ Davai Ideekonverentsi TEDxLasnamäe 2018 läbiviimiseks
• MTÜ Partnership for Active Learning vabaühenduste koolitusteks, mis õpetavad neid
suutlikumaks läbi õpioskuste arendamise

• SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus „VNEformat 2018“ kogemusõppepäevade korraldamiseks mitteformaalsete meetodite abil venekeelsetele vabaühendustele

• Vabaühenduste Liit vene- ja ingliskeelse infovälja laiendamiseks vabaühendustele
• Kuressaare Edukontor kovisiooni kui vabaühenduste koostöömetoodika tutvustamiseks
• Arengukoostöö Ümarlaud kestliku arengu teemade viimiseks kogukondadesse, kohalikesse omavalitsustesse

Lõppesid mõned projektid, mis eelmistel aastatel toetust saanud:
MTÜ Korruptsioonivaba Eesti andis välja huvide konliktist hoidumise käsiraamatu
vabaühendustele. See on kahes keeles ja veebis lihtsalt leitav.
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik arendas vabaühenduste turundusoskusi, viies läbi
praktilisi koolitusi ning andes välja käsiraamatu „Kuidas saada ärihundiks“, mis leitav nii
veebis kui paberkandjal.
Vabaühenduste Liit viis läbi 15 töötuba vabaühenduste digioskuste parandamiseks.
Kõik nad on veebiseminaridena ka kättesaadaval internetis.
MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor viis läbi koosloomejuhtide koolitusprogrammi,
kus arendas vabaühenduste disainmõtlemist ning koosloome oskusi.

2019. aastal jätame tugitegevuste konkursi korraldamata KÜSKi ressursside nappuse tõttu. Tegeleme vabaühenduste võimekuse tõstmisega arenguhüppe voorude kaudu.

Suursündmuste toetamine
Toetasime üle 115 000 euro eest sündmusi, mis on kokku lepitud kodanikuühiskonna arengukavas aastani 2020:

• ajakirja Hea Kodanik väljaandmine, mida korraldab Vabaühenduste Liit
• Arvamusfestival, mida korraldab MTÜ Arvamusfestival
• Teeme Ära talgupäev, mida korraldab Eestimaa Looduse Fond;
• üleriigiline vabatahtlike tunnustusüritus, mida korraldab Eesti Külaliikumine Kodukant

• maakondlikud vabaühenduste tunnustamissündmused, mida korraldavad maakondlikud arenduskeskused

2018. aasta lõpus otsustas KÜSKi nõukogu järgmiseks aastaks veel toetada kahte sündmust:

• TEDxLasnamäe, korraldajaks MTÜ Davai
• Venekeelsete ühingute arenguseminaripäevad „VNEformaat“, korraldajaks SA Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ
SOODUSTAMINE
2018. aastal jätkasime Kodanike Euroopa programmi tutvustamist üle Eesti vabaühenduste, kohalike omavalitsuste ja muu avaliku sektori asutuste seas. Viisime ühes partneritega läbi
sündmusi ja veebiseminare. Koostöös programmi Läti ja Leedu koordinaatoritega korraldasime
Läti Lampa vestlusfestivali raames Balti riikide kontaktseminari ning ühes Soome, Rootsi,
Taani, Läti, Leedu, Poola ja Saksamaa koordinaatoritega mitmepäevase rahvusvahelise
Läänemeremaade kontaktseminari.
Programmi raames nõustame vabaühendusi ja taotlejaid üle Eesti, selle programmi kaudu rahastuse jagamisega KÜSK seotud ei ole. Meie teavitustöö tulemusena esitati Eestist eelmisel aastal
6 taotlust. Toetust esitatud taotlused ei saanud, kuid partneritena osaleb 14 Eesti asutust ja
ühingut programmist eelmisel aastal toetust saanud 15 projektis.

2018. aastal tutvustasime programmi rohkem kui 300 inimesele 15 sündmuse
kaudu. Lisaks tavaseminaridele toimusid veebiseminarid ja rahvusvahelised
kontaktseminarid.

Reisitoetuste konkurss
KÜSKi toel said oma kogemusi laias maailmas jagada või väliseksperte siia tuua 36 ühingut.
Toetusi andsime kokku 20 000 euro väärtuses. Head Eesti kodanikuühiskonnapraktikat levitati
teiste riikide hulgas ka Kanadas, Hiinas, Saksamaal, Gruusias ning Hollandis. Eksperte
võõrustasid Eesti kodanikuühendused ka sellistest riikidest nagu Jaapan, USA, Rumeenia,
Austria ja Venemaa.
Huvi reisitoetuse vastu oli nõnda suur, et pidime konkursi sulgema juba juulis, kui aastaks
mõeldud raharessurss otsa sai. 2019. aastaks planeerisime selleks veidi suurema eelarve, kuid
kardetavasti ei ole seegi piisav katmaks tegelikke vajadusi.

Välisprojektide omainantseeringu toetamine
Toetasime 5 ühingu omainantseeringutaotlust, kokku ligi 37 000 euroga. Teiste seas aitasime kaasa vihakõne ja vihakuritegude, säästva metsanduse ja spordivabatahtlikkuse teemadel
aruteludele.

EV100: rahvusvaheliste katusorganisatsioonide
suursündmuste konkurss
2018. aastal esitati konkursile 4 taotlust, mis vastasid konkursi tingimustele ja said rahastuseks
kokku ligi 19 000 eurot. Teiste seas sai toetuse näiteks Eesti Korteriühistute Liit, et digitaalsete
linnade elamisväärsuse ja taskukohasuse teemadel teiste sarnaste Euroopa organisatsioonidega
Tallinnas arutleda. Ja ka Balti Keskkonnafoorum, et ÜRO Keskkonnaprogrammi huvirühmadega
kohtuda.

MUU OLULINE

Kohaliku Omaalgatuse Programm (KOP) ja
Turvalisuse voor
Alates 2018. aastast KÜSK enam KOPi ei halda, kuid kontrollis eelmiste aastate voorudega seotud
projektide aruandeid. Sama ülesannet täitis KÜSK ka turvalisuse maakondlike toetusvoorudega
seonduvalt. KOPi osas nõustas KÜSK maakondlikke arendusorganisatsioone (kelle ülesandeks oli
ja on maakonnas KOP voorude korraldamine) ning samuti ka Rahandusministeeriumi programmi
tõhusaks rakendamiseks.

Parima vabaühenduse stipendium
2018. aasta parimaks vabaühenduseks kuulutati Lootuse Küla, sellega kaasnes KÜSKi poolt
stipendium 5000 eurole. Lootuse küla eesmärgiks on sotsiaalselt vähekaitstud ja omadega
pahuksisse sattunud meeste ja naiste abistamine ühiskonda naasmisel läbi tööteraapia.

Sotsiaalse ettevõtluse edendamine
Pöörasime koostööpartneritega terve aasta vältel sellele teemale rohkem tähelepanu. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik arendas edasi maailmamuutjate portaali, mis võimaldab ühingutel oma
mõju hästi välja tuua, pakkudes selleks häid tööriistu. Sotsiaalse Innovatsiooni Labor viis läbi ettevõtluse arenguprogrammi ning kohtusime regulaarselt partneritega, et leppida kokku ja teostada
head ristkommunikatsiooni sotsiaalse ettevõtete heade näidete esiletoomiseks. Head partnerid
olid selles osas ka MAKide vabaühendustel konsultandid.

Panus erinevatesse kodanikuühiskonna töörühmadesse
Panustasime palju aega ja teadmisi uue kodanikuühiskonna programmi 2021–2030
sündi.

Osalesime Aasta kodaniku, silmapaistvaimate vabaühenduste valimisel, Leader tegevusgruppide hindamistöös, integratsiooniteemalistes töörühmades, sotsiaalse innovatsiooni võrgustiku koostöös, avatud valitsemise partnerluse töörühmades, USAID vabaühenduste jätkusuutlikkuse indeksi koostamisel ja mõnes teiseski töörühmas.

2019. aastal valmib senise KODARa mõjuanalüüs ning koostatakse uus plaan kodanikuühiskonna ja -ühenduste arendamiseks lähiaastatel. KÜSK uuendab oma strateegiat.

OLULISED
MAJANDUSNÄITAJAD

Tulude jaotus:

osakaal

2018

osakaal

2017

Saadud sihtinantseerimine tegevuskuludeks (s.h.tegevustoetus)

760 797

32,7%

777 525

21,8%

Sihtinantseerimise vahendamine
(projektitoetused)

1 567 763

67,3%

2 790 834

78,2%

1 015

0,0%

482

0,0%

Omatulu

Kokku
Kulude jaotus:
Jagatud toetused (s.h.vahendatud
tegevustoetus)

2 329 575

3 568 841

osakaal

2018

osakaal

2017

1 861 763

78,6%

3 054 834

86,5%

Mitmesugused tegevuskulud

189 327

8,0%

145 445

4,1%

Tööjõukulud

317 858

13,4%

329 376

9,3%

Kokku

2 368 948

Olulisemad majandusnäitajad:

2018

3 529 655
2017

2016

1 018 752

1 379 406

1 443 944

1 822 781

s.h.nõuded toetusesaajatele

423 810

475 778

511 683

1 000 143

Kohustused

960 035

1 281 316

1 385 040

1 767 319

s.h.sihtinantseerimiseks saadud
ettemaksed

906 821

1 211 369

1 322 531

1 711 400

58 717

98 090

58 904

55 462

Tulud

2 329 575

3 568 841

3 488 480

3 490 623

s.h.saadud toetused

2 328 560

3 568 359

3 483 576

3 490 223

Kulud

2 368 948

3 529 655

3 486 735

3 490 373

1 861 823

3 054 894

3 001 829

2 947 604

2017

2016

2015

Käibevara (raha ja nõuded)

Netovara (tulem)

s.h.jagatud toetused

Suhtarvud:

2018

Käibevara/kohustused
Netovõlakoormus ehk (kohustused-likv.varad)/tulud
Antud toetuste osakaal kogukulus

Inimesed:
Nõukogu liikmete arv

2015

1,06

1,08

1,04

1,03

4%

10%

18%

25%

79%

87%

86%

84%

2018

2017

2016

2015

7

9

10

10

4 530

5 030

5 347

4 847

1

1

1

1

31 200

33 800

31 200

31 200

Töölepinguga töötajate arv

10

11

10

10

Töötajatele makstud tasud

185 630

190 696

191 070

181 314

Nõukogule makstud tasud
Juhatuse liikete arv
Juhatusele makstud tasud
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

Raha

554 015

877 159

2

Nõuded ja ettemaksed

464 736

502 247

3

1 018 751

1 379 406

1 018 751

1 379 406

53 214

69 947

6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

906 821

1 211 369

7

Kokku lühiajalised kohustised

960 035

1 281 316

960 035

1 281 316

98 090

58 904

-39 374

39 186

58 716

98 090

1 018 751

1 379 406

Varad
Käibevarad

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

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

2 328 560

3 568 359

8

1 015

482

2 329 575

3 568 841

-1 861 763

-3 054 834

8

Mitmesugused tegevuskulud

-189 327

-145 445

10

Tööjõukulud

-317 859

-329 376

11

-2 368 949

-3 529 655

Põhitegevuse tulem

-39 374

39 186

Aruandeaasta tulem

-39 374

39 186

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

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

-39 374

39 186

37 511

25 184

-321 281

-103 724

0

771

-323 144

-38 583

-323 144

-38 583

877 159

915 742

-323 144

-38 583

554 015

877 159

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste 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
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016

58 904

58 904

Aruandeaasta tulem

39 186

39 186

31.12.2017

98 090

98 090

-39 374

-39 374

58 716

58 716

Aruandeaasta tulem
31.12.2018

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital asutati Vabariigi Valitsuse korralduse 20.12.07 nr 586 alusel. Regionaalminister allkirjastas asutamisotsuse
21.01.2008.a. Esmakanne Äriregistris 18.02.2008.a.
Sihtasutuse asutamisel asutaja poolt sissemakset põhikapitali (sihtkapitali) ei tehtud.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Eesti finantsaruandluse standardid on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud
finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning mida täpsustavad
Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja täiendab Avaliku
sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend (edaspidi üldeeskiri ehk ÜE).
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Sihtasutuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, see on nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused
ja tagasimaksed. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete laekumise
tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Kõiki muid nõudeid (intressinõuded, maksude ettemaksed,tulevaste perioodide kulud) kajastatakse korrigeeritud
soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega.
Lühiajaliste nõuete grupis kajastatud ühingutele tehtud ettemaksetena arvestatakse toetuste maksed, mis on üle kantud toetuse saajatele, kuid
tekkepõhine toetuse kuluna kajastamise periood ei ole veel saabunud (saaja ei ole teinud kulutusi bilansipäevaks ära või bilansipäevaks ei ole
saadud dokumente, mis tõendavad saaja poolt kulutuste tegemist). Peale toetuse saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja
kinnitamist kantakse kasutatud ettemaksete osa sihtfinantseerimise kuludesse ja lühiajalistest nõuetest maha.

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

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

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

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

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

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

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Kokku raha

31.12.2018

31.12.2017

554 015

877 159

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

31.12.2018
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Ettemaksed: Vabaühenduste
toetusprogramm
Muud nõuded ja makstud
deposiidid
Nõuded toetuste eest
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
2 868

2 868

2 868

2 868

423 810

423 810

2 223

2 223

35 835

35 835

464 736

464 736

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

12 kuu jooksul
12 749

12 749

12 749

12 749

475 778

475 778

2 193

2 193

11 527

11 527

502 247

502 247

Bilansireal "Nõuded ja ettemaksed" on kajastatud sealhulgas vabaühendustele makstud toetuste ettemaksed, mille kohta pole veel esitatud
kuluaruandeid toetusrahade kasutamise kohta. Peale toetusesaajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse
kasutatud ettemaksete osa kuludesse ja vähendatakse lühiajalisi nõudeid.
Real "Nõuded toetuste eest" on kajastatud seisuga 31.12.2018 veel saamata sihtfinantseerimine tegevuskuludeks kahe lepingu raames.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Üksikisiku tulumaks

31.12.2018

31.12.2017

Maksuvõlg

Maksuvõlg

5 727

7 286

389

303

10 491

13 464

Kohustuslik kogumispension

405

550

Töötuskindlustusmaksed

540

756

17 552

22 359

Erisoodustuse tulumaks
Sotsiaalmaks

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

Kasutusrendikulu

2018

2017

41 088

39 106

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

12 kuu jooksul

31.12.2018

31.12.2017

15 448

15 847

Kasutusrendina on kajastatud kontoriruumide, kontoritehnika ning raamatupidamisprogrammi rendikulu, samuti SA töötajatele nende
isiklikus omandis olevate sõiduautode töösõitudeks kasutamise eest makstavad hüvitised.
Kontoriruumide rendikulu.
25.10.2012 on sõlmitud kontoripinna kasutamiseks üürileping kümneks aastaks. Vastavalt kokkuleppele on võimalik lepingut
ennetähtaegselt lõpetada peale kolme aasta möödumist teatades sellest ette vähemalt 6 kuud.
Seisuga 31.12.18 oli rendi mittekatkestatav osa lepingute ennetähaegse lõpetamise korral 16 838 eurot (sisaldab käibemaksu).
Aruandeperioodil maksti rendileandjale renti kokku summas 27 099 eurot ning kommunaalkulude eest 9062 eurot; kokku
netosummas (käibemaksuta) 36 161 eurot (2017.aastal 34 240 eurot).
Kontoritehnika (arvutid) rendikulu.
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on sõlminud kontoritehnika kasutamiseks kasutusrendi lepingud. Lepingud on sõlmitud 3 aastaks ja lepinguid
saab lõpetada 6-kuulise etteteatamise tähtajaga.
Seisuga 31.12.18 oli rendi mittekatkestatav osa lepingute ennetähaegse lõpetamise korral 1387 eurot (lisandub käibemaks).
Aruandeperioodil on makstud rendileandjale tasu (käibemaksuta) kokku summas 4309 eurot (2017.aastal 4243 eurot).
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital töötajatele on nende isiklikus omandis olevate sõiduautode töösõitudeks kasutamise eest makstud
hüvitisi summas 5195 eurot (2017.aastal 5471 eurot).
Lisaks on sõlmitud tarkvara litsentsileping raamatupidamisprogrammi kasutamiseks. Leping on tähtajatu ja lepingut saab lõpetada
1-kuulise etteteatamistähtajaga. Aruandeperioodil maksti tarkvara kasutamise eest kokku netosummas 618 eurot (2017.aastal 623 eurot).
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

3 878

3 878

Võlad töövõtjatele

4 223

4 223

Maksuvõlad

17 552

17 552

Muud võlad

4 912

4 912

4 912

4 912

Sihtfinantseerimisega seotud kohustused
vabaühenduste ees

22 649

22 649

Kokku võlad ja ettemaksed

53 214

53 214

Muud viitvõlad

31.12.2017
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
17 998

17 998

5 492

5 492

Maksuvõlad

22 359

22 359

Sihtfinantseerimisega seotud kohustused
vabaühenduste ees

24 098

24 098

Kokku võlad ja ettemaksed

69 947

69 947

Võlad töövõtjatele

Real "Sihtfinantseerimisega seotud kohustused" on kajastatud võlad toetusesaajatele seisuga 31.12.2018. Programmide raames väljastatavad
toetused kajastatakse ettemaksete tegemisel ettemakstud sihtfinantseerimisena bilansis nõuete grupis. Peale toetuste saajate poolt
esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse kasutatud osa kuludesse ja vähendatakse lühiajalisi nõudeid. Kui toetuse saaja
on kulutusi teinud rohkem kui eelnevalt on ettemakseid talle makstud, siis tekkib sihtasutusel seisuga 31.12.18 kohustus
toetusesaajast vabaühenduse ees.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses
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31.12.2016

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Vabaühenduste toetusprogramm (s.h.
halduskulud)

949 951

1 425 000

0

-1 633 871

741 080

Kohaliku omaalgatuse programm (s.h.
rakenduskulud)

236 937

1 200 000

0

-1 256 751

180 186

Kodanike Euroopa kontaktpunkt
(s.h.halduskulud)

-10 000

50 000

-50 000

-10 000

410

303 000

-303 410

0

135 142

290 700

-148 143

277 699

169

147 303

-136 595

10 877

Leping 7-4-1424 SE tegevuskulud

0

40 000

-40 000

0

Era- ja juriidilistelt isikutelt saadud
sihtotstarbelised annetused

332

0

-332

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

1 312 941

3 456 003

-3 569 102

1 199 842

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

1 312 941

3 456 003

-3 569 102

1 199 842

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

31.12.2017

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Vabaühenduste toetusprogramm (s.h.
halduskulud)

741 080

1 300 000

-12 402

-1 243 644

785 034

Kohaliku omaalgatuse programm (s.h.
rakenduskulud)

180 186

0

0

-147 842

32 344

Kodanike Euroopa kontaktpunkt
(s.h.halduskulud)

-10 000

50 000

0

-50 000

-10 000

0

333 000

0

-333 000

0

277 699

339 983

0

-554 074

63 608

10 877

0

-10 877

0

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

1 199 842

2 022 983

-23 279

-2 328 560

870 986

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

1 199 842

2 022 983

-23 279

-2 328 560

870 986

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

Aruandetabeli veerus "Saadud" kajastuvad riigieelarveliste lepingute alusel Siseministeeriumilt, Rahandusministeeriumilt ja
Riigikantseleilt laekunud summad (s.h. halduskuludeks ning programmide ja projektide toetamiseks.
Veerus "Tulu" kajastuvad summad, mis on aruandeaastal sihtfinantseerimise tuludesse kantud.
Seisuga 31.12.2018 on programmi Kodanike Euroopa kontaktpunkt lepingu raames nõue sihtfinantseerimisele summas 10 000 eurot
ja vabaühenduste EV100 toetusprogrammist nõue sihtfinantseerimisele kokku summas 25 835 eurot.

24

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital

2018. a. majandusaasta aruanne

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

441 797

488 525

Vahendatud tegevustoetus

294 000

264 000

25 000

25 000

Sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks

1 567 763

2 790 834

Kokku annetused ja toetused

2 328 560

3 568 359

Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

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

Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

Vabaühenduste toetusprogramm

1 480 046

1 578 942

Kohaliku omaalgatuse programm

87 717

1 211 892

Maakondlikud arenduskeskused

294 000

264 000

1 861 763

3 054 834

Kokku jagatud annetused ja toetused

Programmide raames väljastatavad toetused vabaühendustele kajastatakse ettemaksete tegemisel ettemakstud sihtfinantseerimisena
bilansis lühiajaliste nõuete grupis. Pärast toetuse saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse kasutatud osa
kuludesse. 2018.aastal sõlmitud toetuslepingute elluviimise perioodid hõlmavad nii 2018 kui ka 2019.aastat ning sellepärast
2018.aastal sõlmitud toetuslepingute summad ei kajastu kõik 2018.a kuludes, vaid osaliselt ka 2019.a kuludes.
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Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2018

2017

27 189

26 543

5 853

5 351

Elektrienergia

3 888

3 566

Soojusenergia

1 965

1 785

209

192

Mitmesugused bürookulud

5 108

4 940

Lähetuskulud

3 349

2 944

Koolituskulud

3 986

5 550

Administreerimiskulud ehk üldised haldamiskulud

15 039

13 250

Info- ja PR teenused

22 214

4 653

5 261

5 471

11 282

13 037

547

253

Koolituste korraldamiskulud vabaühendustele (s.h.
infopäevad)

41 369

22 716

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

9 716

8 796

NULA inkubaatori ja tugitegevuste läbiviimine

21 600

14 400

Käibemaksukulu

16 535

17 349

Üür ja rent
Energia

Veevarustusteenused

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

Ettevõtte tulumaks ja riigilõiv

70

0

189 327

145 445

2018

2017

s.h. tasud nõukogule

4 530

5 030

tasud juhatusele

31 200

33 800

185 630

190 696

9 752

11 034

77 733

80 873

Töötajatele antud erisoodustused

5 113

4 944

Erisoodustustelt arvestatud maksud (tulumaks
ja sotsiaalmaks)

3 901

2 999

317 859

329 376

9

10

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu

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

Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2018
Nõuded
Asutajad ja liikmed

31.12.2017

Kohustised
5 000

785 034

Nõuded

Kohustised
5 000

741 080

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis

2018

2017

35 730

38 830

1 896

1 755

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapooleks Siseministeeriumi kui asutajaõiguste
teostajat. Aruandes on kajastatud sihtasutuse kohustused ja nõuded Siseministeeriumile seisuga 31.12.2018.
2018.a on laekunud Siseministeeriumilt 1 633 000 eurot. 2018.a on sihtfinantseerimise tuludesse kantud Siseministeeriumilt laekunud
summadest 1 575 089 eurot.
Aruandeaastal on arvestatud tasu SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital juhatajale summas 31 200 eurot ja tasu nõukogu liikmetele kokku summas
4530 eurot. Juhatajale on makstud isikliku sõiduauto hüvitist kokku summas 1896 eurot. Muid tasusid ja olulisi soodustusi tegev- ja kõrgemale
juhtkonnale arvestatud ei ole.
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Lisa 13 2018.a riigieelarveliste toetuste lepingud

2018.aastal sõlmitud lepingud ning
kehtivad lepingud

Seisuga 31.12.2017

Lepingulised
kohustused
Leping Siseministeeriumiga nr 7-41472/
16.03.18 (KÜSK,MAK,TUR)
periood 01.01.2018-31.12.2018
tegevustoetus halduskuludeks KÜSK
toetused ja tugitegevused KÜSK

408 872,62
408 872,62

Ületulev jääk
45 312,52
30 410,37

toetused vabaühendustele TUR

-

tegevustoetus halduskuludeks MAK

-

-

-

Väljamaksed
(täitmine)

2018.a

2018.a

1 633 000,00

1 652 421,27

237 532,00

237 532,00

1 062 468,00

1 067 931,89

Eelarve vaba
jääk
(kohustustega
katmata)
31.12.2018

387 988,13
387 988,13

46 775,74
45 830,97

-

944,77

39 000,00

39 000,00

-

-

-

294 000,00

294 000,00

-

-

-

-

25 000,00

25 000,00

-

-

halduskulud

-

-

21 055,79

21 055,79

-

-

tugitegevused

-

-

3 944,21

3 944,21

-

-

Leping Rahandusministeeriumiga nr 1482594/ 29.03.2018 (KOP)
periood 01.01.2018-31.12.2018
rakenduskulud halduskuludeks
toetused vabaühendustele (leping 14-8970/16.05.2017 kohustused)
Leping Rahandusministeeriumiga
22.11.2017 (KOP menetlemine)
periood 16.11.2017-30.11.2018

111 988,73
111 988,73

-

Lepingulised
kohustused
tulevasteks
väljamakseteks

13 957,38

tegevustoetus maakondlikele
arenduskeskustele (MAK)
Leping Siseministeeriumiga nr 741471/12.03.18 (ECP)
periood 01.01.2018-31.12.2018

14 902,15

Eraldatud
riigieelarveline
toetus

30 846,31

-

110 566,98

-

32 268,06

22 875,00

-

22 850,16

-

24,84

7 971,31

-

87 716,82

-

32 243,22

37 351,00

-

-

37 275,41

-

75,59

rakenduskulud halduskuludeks

37 351,00

-

-

37 275,41

-

75,59

Leping L1645 Riigikanseleiga 16.02.2016
(EV100)
periood 16.02.2016-28.02.2020

21 018,92

3 300,00

-

11 990,24

2 844,20

20 361,66

toetused vabaühendustele

21 018,92

3 300,00

-

11 990,24

2 844,20

20 361,66

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

72 778,50

-

-

44 198,95

23 982,79

4 596,76

toetused vabaühendustele

72 778,50

-

-

44 198,95

23 982,79

4 596,76

159 785,40

-

71 673,09

222 759,84

1 711,07

6 987,58

9 785,40

-

4 056,97

13 842,37

150 000,00

-

67 616,12

208 917,47

Leping Riigikanseleiga nr L17630 /
28.11.2017 (EV100)
periood 27.11.2017-31.01.2019
halduskulud vooru läbiviimiseks
toetused vabaühendustele
Leping Riigikanseleiga nr L18134 /
06.03.2018 (EV100)
periood 06.03.2018-31.12.2018

-

-

160 500,00

154 061,50

halduskulud vooru läbiviimiseks

-

-

10 500,00

10 500,00

toetused vabaühendustele

-

-

150 000,00

143 561,50

1 890 173,09

2 258 274,19

KOKKU

811 795,17

79 458,83

-

-

1 711,07

6 987,58

455,44

6 893,94

-

-

-

455,44

6 893,94

416 070,75

117 959,33

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2018 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 31.12.2018 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas
„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme sihtasutusest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti)
(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav
ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise
aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.
Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab
vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse
jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas sihtasutuse likvideerida või tegevuse lõpetada
või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad sihtasutuse raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.
Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja
vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui
võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:
- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks
nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on
suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte
sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist
ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust sihtasutuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib
oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav,
siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski
kahjustada sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks
olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes
sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
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