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Tegevusaruanne  

2016. aastal jätkus SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) tegevus vastavalt KÜSKi 
põhikirjale ja 2013. aasta lõpus kinnitatud KÜSKi strateegiale perioodiks 2014-2020. Nendest 
alusdokumentidest lähtudes koostati ja kiideti KÜSKi nõukogus heaks KÜSKi 2016.a. 
tegevuskava ja finantsplaan.  
 
Nõukogu koosolekute ja e-hääletuste protokollid on avalikustatud kodulehel: 
http://www.kysk.ee/noukogu. 2016. aastal toimunu kohta saab hea ülevaate KÜSKi kodulehelt 
uudiste voost: http://www.kysk.ee/uudised.  
 
KÜSK töötas lähtudes strateegilistest eesmärkidest: 

 vabaühendused on võimekad ja tegutsevad tõhusalt;  
 kodanikuühiskonna ja vabaühenduste areng on toetatud sihtgrupi vajadustest lähtuva 

soodsa tegevuskeskkonna kujundamisele kaasaaitamisega ning arendus- ja 
tugitegevustega.  

 
Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks KÜSK toetab ja toetas ka 2016. aastal vabaühendusi 
järgmiste tegevuste kaudu: 
 

 
Lisaks tegevustele, mille läbiviimiseks on igal aastal KÜSKil sõlmitud koostööleping 
Siseministeeriumiga on tegevusaruandes ära toodud ka Kohaliku Omaalgatuse Programmi, 
Šveitsi Vabaühenduste Fondi ja EL programmi „Kodanike Euroopa“ kontaktpunktiga seonduv, 
samuti koostöökohad Riigikantseleiga EV100 kingituste ja Eesti Euroopa Liidu eesistumise 
konkursi raames. Ka võttis KÜSK Siseministeeriumist enda kanda üle-eestilise turvalisuse 
toetussvooru haldamise.  
 
 

 
Kõigi toetust saanud projektide kohta on võimalik põhjalikumat infot lugeda KÜSKi 

kodulehelt http://www.kysk.ee/toetatud-projektid. 
 

 

 
Toetused (voorud ja 

konkursid) 
 

 
Rahvusvahelise koostöö 

soodustamine 
 

 
Arendus- ja 

tugitegevused 
 

I II III 

http://www.kysk.ee/noukogu
http://www.kysk.ee/uudised
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I Toetused  

KÜSKi taotlusvoorud keskenduvad alati ühingute tegevusvõimekuse arendamisele. 2016. 
aastal lõppes kahe 2015. aastal käivitatud taotlusvooru projektide elluviimine, mille tulemusi 
analüüsisime. Avasime ka kaks uut taotlusvooru. Samuti esitati 2015. aasta jooksul KÜSKile 
järelaruanded kahe 2013. aastal käivitatud taotlusvooru kohta (kommunikatsioonivõimekuse 
tõstmine ja juhtimisvõimekuse tõstmine). 

2016. aastal lõppenud (2015. a käivitunud) voorud 

 Arenguhüppe taotlusvoor ehk AH15 

Toetust sai 21 piirkondlikku organisatsiooni 
summas 218 915,61 eurot ja 16 üleriigilist 
summas 173 488,12 eurot. Arenguhüppe 
taotlusvoorus oli ühingutel taas võimalus 
oma arenguvajadusi kaardistada ja seeläbi 
oma arengut suunata. Enim sooviti arendada 
teenuse väljatöötamise võimekust, 
kommunikatsioonivõimekust ja avalikku 
nähtavust, juhtimisvõimekust ja finantsvõimekust. Sage oli ka see, et korraga sooviti arendada 
mitut võimekust. KÜSKi hinnangul on arenguhüppe taotlusvoorud vajalikud ning nende 
elluviimist tasub jätkata. 
 
Oma tegevusvõimekuse kasvamisel paistsid hästi silma näiteks: 

 MTÜ Rosma Haridusselts – parandati juhtimisvõimekust ja kommunikatsiooni-
võimekust, töötades välja näiteks personalijuhtimise põhimõtted ja mõeldi 
strateegiliselt läbi turundustegevused sihtrühmadele.  

 
Toetust sai 21 piirkondlikku 
organisatsiooni summas 218 915,61 
eurot ja 16 üleriigilist summas 
173 488,12 eurot 
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 MTÜ Johanna – parandati finantsvõimekust käivitades erivajadustega inimeste 
päevakeskuses isemajandava töökoja, kus valmivaid tooteid saab edaspidi turustada.  
 

 Koostöövõrgustike taotlusvoor ehk KV15 

Toetati kokku 24 projekti kogusummas 338 
901,40 eurot. Voor oli suunatud erinevate 
koostöömudelite või -võrgustike käivitamisele 
või edasiarendamisele, et pakkuda lahendusi 
ühiskondlikele probleemidele. Testiti 
erinevaid koostöömudeleid, seati sihte 
võrgustike edaspidiseks jätkamiseks. Aruannete järgi on loodud või edasi arendatud 
koostöömudelid potentsiaalikad, kuid põhjalikumaid järeldusi vooru tulemuste osas saab teha 
pärast järelaruandeid kahe aasta pärast.  
Mõned näited: 

 Eesti Külaliikumine Kodukant – elujõulise ja jätkusuutliku vabatahtlike tegevuse 
võrgustiku käimalükkamine, mis teostab valdkondlikku huvikaitset Eestis ja Euroopas, 
organiseerib ühistegevusi ja tõstab ka avalikkuse teadlikkust vabatahtlikkusest.  

 MTÜ Terve Maailm – läbi terviseorganisatsioonide kaardistamise, ühiste mõttekodade 
ja infopäevade loodi terviseprobleemidaga tegelevate organisatsioonide, ettevõtete ja 
eraisikute toimiv võrgustik, et panna alus ühisele tegevusstrateegiale edaspidiseks. 

2016. aastal käivitatud taotlusvoorud  

 Arenguhüppe taotlusvoor ehk AH16  

Taotlusvooru esitati 147 taotlust, 
(piirkondlikke 73, üleriigilisi 74) taotletav 
kogusumma oli 1 555 222,99 eurot. Toetust sai 
21 piirkondlikku organisatsiooni summas 
210 549,09 eurot ja 13 üleriigilist 
organisatsiooni summas 135 067,26 eurot. 
Projektid lõpevad 2017. aasta mais.  
 
Taolise taotlusvooru, kus ühendused saavad ise oma arenguvajadusi analüüsida ja selle alusel 
arengut kavandada ning tulemuste saavutamiseks vajalikke tegevusi ellu viia, jätkamise 
vajaduse kohta oleme saanud tänaseks tagasisidet 2015. a arenguhüppe elluviijatelt. Nende 
vajalikkuses on KÜSK ka oma analüüside põhjal veendunud. Ka võib täheldada taotlejate 
suuremat koostööd MAKidega. Esitatud taotluste tase oli seekord eelmistest kordadest sisukam 
just arenguvajaduste kaardistamise osas ja sellest lähtuvalt kvaliteetsemates projektides. 
 

 
Toetati kokku 24 projekti 
kogusummas 338 901,40 eurot 
 

 
Toetust sai 21 piirkondlikku 
organisatsiooni summas 
210 549,09 eurot ja 13 üleriigilist 
summas 135 067,26 eurot 
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 Teenuste osutamise/toodete pakkumise võimekuse taotlusvoor ehk TE16 

Taotlusvooru esitati 105 taotlust, taotletav 
kogusumma oli 1 836 656,64 eurot. Toetust sai 
17 ühingut summas 306 545,94 eurot (kuna 
tugevaid taotlusi oli väga palju, otsustas 
nõukogu KÜSKi teiste finantsvahendite arvelt 
vooru raha juurde panna). 
 
Jõuliselt on KÜSK samme astumas voorude tulemuslikkuse ehk mõju mõõtmise suunas. 2016. 
aasta lõpus pidasime mõttetalguid ja tegime ettevalmistusi selleks, et edaspidi võimaldaksid 
võimekuse tõstmise voorude taotlus- ja aruandevormid veelgi paremini ühinguid eesseisvateks 
arenguhüpeteks ette valmistada alustades aga ühingu eesmärkide üle vaatamisest. 2017. aastal 
selle teemaga jätkame. 

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) 

KÜSK vastutab KOPi elluviimise eest alates 2013. aastast. KOPi üldise koordineerimise ja 
programmi väljatöötamise eest vastutab alates 2015. aastast Rahandusministeerium. 
Maakondades rakendavad programmi maavalitsused. Rahandusministeerium eraldas 2016. 
aastal KOPi raames toetust 1 200 000 eurot, mis sisaldab nii KÜSKi kui maavalitsuste 
programmi rakenduskulusid ning toetusteks eraldatud summat. 
 
2016 kevadvoorus avati kaks meedet:  

 meede 1 „Kogukonna areng“. Laekus 
432 taotlust, millest rahastati 251 
summas 355 867,98 eurot. 

 meede 2 „Elukeskkonna ja 
kogukonnateenuste arendamine“. 
Laekus 378 taotlust, millest rahastati 
198 summas 315 028,91 eurot. 

 
2016 sügisvoorus avati samad meetmed, 
tulemused arvuliselt:  

 meede 1 sai 217 taotlust, rahastati 131 
summas 195 895,30 eurot 

 meede 2 sai 277 taotlust, rahastati 152 
summas 250 066,82 eurot 

 
  

 
Toetust sai 17 ühingut summas  
306 545,94 eurot 
 

 
 
Rahastati 449 taotlust summas  
670 896,89 eurot 
 
 

 
 

Rahastati 283 taotlust summas  
445 962,12 eurot 
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Maakondade lõikes oli esitatud taotlusi ja rahastatud taotlusi 2016 kokku alljärgnevalt: 
Maakond Taotluste arv Taotletud summa Toetatud projekte Toetuste summa 
Harjumaa 221 369 067,18 141 236 954,57 
Hiiumaa 38 56 187,77 23 28 247,00 
Ida-Virumaa 90 155 685,96 52 86 768,72 
Jõgevamaa 79 125 248,43 40 57 523,51 
Järvamaa 69 109 275,31 41 52 930,67 
Läänemaa 53 84 213,64 31 46 307,11 
Lääne-Virumaa 109 165 446,56 60 84 488,25 
Põlvamaa 67 100 609,38 37 49 859,20 
Pärnumaa 79 139 760,33 45 75 868,12 
Raplamaa 73 119 358,99 35 57 114,26 
Saaremaa 77 115 042,00 36 55 566,46 
Tartumaa 111 187 363,94 64 103 814,51 
Valgamaa 55 90 094,71 30 50 797,42 
Viljandimaa 86 129 593,13 49 72 198,65 
Võrumaa 97 125 588,95 48 58 420,56 

Heade ideede konkurss 

2016. aastal lõppesid juba varem käivitatud projektid: 
 Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik „Action Learning“ pilootprojekti võib pidada edukaks 

ja maale toodud meetod toimib, kuid vajab edasist mugandamist väiksematele 
organisatsioonidele.  

 Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit valmistas KÜSKi toel ette strateegilise 
filantroopia fondi asutamist Eestis, kuid aega jäi siiski väheseks. Projektijuht tegeleb 
teema arendamisega Eestis edasi.  

 Selts Rääma toimetas algatusega, mille eesmärgiks oli lastele õpetada omavalitsuse 
toimimise protsesse läbi selleks tarbeks kohandatud mängulinna ehitamise ja reaalsete 
mänguliste tegevuste. Paraku jäid tegevused poolikuks ja head mudelit teistele Eesti 
linnadele või paikadele eeskujuks ei sündinud.  

Nõukogu lõpetas 2016. aastal Heade ideede konkursi korraldamise ja asendas selle oluliselt 
rohkem tulemuste saavutamisele suuantud Nupukate lahenduste konkurssiga. 

Nupukate lahenduste konkurss 

2016. aastast käivitati koostöös Heateo Sihtasutusega konkurss, mis otsis ühiskondlikke 
probleeme lahendavaid uuenduslikke ideid. Konkurss sisaldas lahendusi pakkuvatele 
meeskondadele ka arengukiirendit ning lubas kõige potentsiaalikamatele stardiraha. Konkursile 
loodi eraldi koduleht: http://lahendus.kysk.ee.  
 

http://lahendus.kysk.ee/
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2016. aastal laekus kokku 85 ideed, millest 
valiti suvisesse arengukiirendisse välja 7 
algatust, kes said koolitusi, 
personaalnõustamisi. Täislahenduse esitasid 
septembriks 5 ühendust ning nõukogu otsustas 
rahastada kolme algatust kogusummas 
74 515,06 eurot: 

 MTÜ Tervikring „Topsiringi võimekuse suurendamine“ 

 SA Kogukonnakool „Kogukonnaõppe metoodika kohandamine ja piloteerimine Eestis“ 
 MTÜ Vaikuseminutid „Vaikuseminutite organisatsioonipõhine rakendusprogramm“. 

Turvalisuse toetusvoor 

KÜSKi ülesandeks on kogukondliku 
turvalisuse maakondlike toetusvoorude 
koordineerimine alates 2016.a. Kõigis 
maakondades rakendavad programmi 
maavalitsused. 2016. aastal rahastati kokku 57 
taotlust summas 117 124,13 eurot. 

EV100 taotlusvoorud 

2018. aastal tähistab Eesti Vabariik oma saja 
aasta juubelit ning selle puhul annavad 
Riigikantselei juures loodud EV100 
korraldustoimkond ja KÜSK läbi ühiste 
taotlusvoorude koos hoogu algatustele, mis on 
väärilised kingitused Eestimaa suure juubeli 
tähistamiseks.  
 
2016. aastal korraldasime EV100 tiimiga koostöös kaks taotlusvooru: 

 Laste ja noorte looduse või liikumisharjumustega seotud projektide taotlusvoor – kokku 
sai toetust kaheksa kingitusprojekti kogusummas 50 000 eurot; 

 Sünnipäevakingituste taotlusvoor – kokku sai toetust 12 algatust kogusummas 86 000 
eurot. 

 
Sünnipäevast ja kingitustest saab lähemalt lugeda: www.ev100.ee.  
 
 

  

 
Rahastati kolme algatust 
kogusummas 74 515,06 eurot 
 

 
Rahastati 57 taotlust summas  
117 124,13 eurot 
 

 
Kokku sai toetust 8 kingitusprojekti 
summas 50 000 eurot ja 12 algatust 
summas 86 000 eurot 
 

http://www.topsiring.ee/
http://www.avatudkool.ee/
http://www.vaikuseminutid.ee/
http://www.ev100.ee/
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II Arendus- ja tugitegevused 

Maakondlike arenduskeskuste kodanikuühenduste konsultantide töö 
koordineerimine 

KÜSK koordineerib alates 1. juunist 2015 maakondlike arenduskeskuste (MAK) 
kodanikuühenduste konsultantide tööd ning vastutab konsultantide elluviidavate ja 
kodanikuühendustele suunatud info- ja kommunikatsiooniteenuste osutamise eest. Eelnevalt 
tegeles sellega EAS.  
 
2016. aasta lõpu seisuga töötas üle Eesti kokku 
18 kodanikuühenduste konsultanti, neist kaks 
vene töökeelega. Konsultantide nimekiri koos 
kontaktandmetega on leitav KÜSKi kodulehel 
http://kysk.ee/maakondlikud-mtu-
konsultandid. 
 
MAKidelt tellitava teenuse kirjelduses möödunud aastaga võrreldes muutusi ei ole. Teenus 
katab nõustamise kogu organisatsiooni arengutsükli, mis algab eestvedajate inspireerimisega, 
jätkub organisatsiooni asutamise, kasvamise ja kanna kinnitamisega ning lõppeb uuenemisega. 
Kogu tsüklit toetab läbivalt kodanikualgatuse tekkeks soodsa keskkonna loomine.  
 
2016. aastal käivitati uus konsultantide infosüsteem KIS, mis on ennast igati õigustanud. 
Sarnaselt eelmisele aastale jätkatakse regulaarsete kohtumiste korraldamisega konsultantidele 
ja konsultantide kompetentside arendamisega. Aasta lõpuks valmis ka kodanikuühenduste 
veebipõhise nõustamisportaali MAKISe uus platvorm, mille sisustamine jätkub koostöös 
konsultantidega, et portaal saaks 2017. a esimesel poolaastal avatud.  

 
Kokku töötab üle Eesti 18 
kodanikuühenduste konsultanti 
 

http://kysk.ee/maakondlikud-mtu-konsultandid
http://kysk.ee/maakondlikud-mtu-konsultandid
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Tugitegevuste konkurss 

Rahastame tugitegevusi vabaühenduste 
arendamiseks neljal korral aastas toimuvate 
konkurssidega. Taotluste esitamise tähtajad on 
1. märts, 1. juuni, 1. september ja 1. november. 
Toetust saab küsida ühele projektile 3 000 – 20 
000 eurot. Rahastamise otsused teeb KÜSKi 
nõukogu, lähtudes hindajate arvamustest ja konkursile eraldatud rahalistest vahenditest: 

 01.03 esitati 9 taotlust, millest 3 said toetuse 

 01.06 esitati 4 taotlust, millest 1 sai toetuse 

 01.09 esitati 7 taotlust, millest 2 sai toetuse. Ühtlasi jagati sellega välja ka kõik 2016. 
aastal tugitegevuste konkursiks ette nähtud rahalised vahendid ning 01.11 KÜSK 
taotlusi vastu enam ei võtnud.  

 
Allpool on kirjas ka kaks algatust, mis said nõukogult eraldi toetuse aasta alguses, seetõttu pole 
need üleval taotluste esitamise arvudes kajastatud (MTÜ Sõbralik Eesti ja maakondlikud 
arenduskeskused). 
Üldiselt on uued tugitegevuste konkursi muudatused end õigustanud, kuid üheks suureks 
probleemiks on, et nõudlus selliste arendustegevuste toetamise järele on palju suurem kui 
ressurss seda võimaldab. 
 
2016. aastal andsime konkursil toetusi kogusummas 135 626,85 eurot järgmiseks: 

 MTÜ Sõbralik Eesti – Rahvusvahelise foorumi „Creativity for Change“ korraldamiseks 

 Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit – Regulaarse venekeelse 
kodanikuühiskonna alase info levitamiseks 

 MTÜ Korruptsioonivaba Eesti – Huvide konflikti vältimise käsiraamatu koostamiseks 
vabaühendustele 

 Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis – DD Akadeemia juhtimiskooli 
„Maailmamuutjad kogunevad“ korraldamiseks 

 MTÜ Eesti Kultuuri Koda – Eesti Kultuuri Koja hariduskonverentsi „Kultuur, haridus 
ja haritus“ ja kampaania „Vaata endasse, ütle tere!“ läbiviimiseks 

 Maakondlikud arenduskeskused – Maakonna vabaühenduste juhtide 
arenguprogrammide läbiviimiseks 

 SA Eesti Koostöö Kogu – Kodanike osaluse igapäevastamise rahvaalgatusveebi 
kasutajaskonna suurendamiseks 

 MTÜ Väike Jalajälg – „Draakoniunistamine“: tulemuslikud projektid jätkusuutliku 
maailma loomiseks. 

 
Eraldi väljatoomist väärib ka Kogemuspäev kui tugitegevus, mida KÜSK ise juba neljandat 
aastat korraldas. Sel korral läksime Kogemuspäevaga Tallinnast välja Tartusse, vastselt avatud 

 
Kokku andsime toetusi 8 projektile 
summas 135 626,85 eurot 
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Eesti Rahva Muuseumi. Päeva jooksul keskenduti rahvusvahelise koostöö teemadele, sh jagati 
kogemusi Kodanike Euroopa programmist: http://www.kysk.ee/kogemuspaev-2016.  

Suursündmuste konkurss 

Kokku toetati 2016. aasta esimeses pooles 11 
erinevat sündmust kogumahus 171 621,30 
eurot:  

 MTÜ Nõo Päästeselts – Priitahtlike 
Pritsimeeste Foorum 2016 

 MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant – Üleriigiline vabatahtlike tunnustusüritus „Märka 
vabatahtlikku 2016“ 

 MTÜ Partnerlus – Mess „Maale elama 2016“ 

 MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant – Külaliidrite Suveülikool 2016 
 SA Eestimaa Looduse Fond – Teeme ära talgupäev 2016 

 Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu kolm algatust: Arvamusfestival 2016, 
ajakirja Hea Kodanik väljaandmine ja Vabakonna suvekool 2016 

 MTÜ Davai – Ideekonverents „TEDxLasnamäe 2016“ 

 SA Järvamaa Arenduskeskus – Ühisnädala ühisturunduse projekt 
 maakondlike arenduskeskuste poolt veetav „Üle-eestiline Ühisnädal“, mille raames 

toimusid tegevused 15 maakonnas.  

2016. aasta lõpus otsustas nõukogu suursündmuste rahastamise ümber korraldada ning otsustas 
KODARa perioodiks konkreetsed rahastatavad suursündmused. 

Uuringute konkurss 

2016. aastal otsustas nõukogu uuringut mitte tellida. Eelnevalt tellitud uuringute raportitega 
saab tutvuda kodulehel: http://www.kysk.ee/arengu-abimaterjalid 

 
Kokku toetati 10 erinevat sündmust 
summas 171 621,30 eurot  
 

http://www.kysk.ee/kogemuspaev-2016
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III Rahvusvahelise koostöö soodustamine 

Reisitoetused 

Alates 2016. aastast on KÜSKi reisitoetuste 
konkurssi tingimused uuendatud.  

Kokku esitati 2016 aastal 41 reisitoetuse 
taotlust, millest rahuldati 36 summas 
22 170,80 eurot: 27 taotlust rahastati 
rahvusvahelise huvikaitse meetme raames ja 9 taotlust rahastati teadmussiirde meetme raames.  

Reisitoetuse saajatega on võimalik tutvuda kodulehel: http://www.kysk.ee/toetatud-projektid.  

Välisprojektide omafinantseeringu toetamine 

Välisprojektide omafinantseeringu konkursile 
esitati 2016. aastal kokku 7 taotlust, mis kõik 
said rahastuse. Nende seitsme seas on ka üks 
kindlasummalistel tasudel põhinev projekt. 
Kokku rahastati neid projekte 49 887,34 euro 
ulatuses.  
 
Konkursside jaoks mõeldud vahendid lõppesid esimesel poolaastal, mistõttu sulgesime 
mõlemad konkursid uue eelarveaastani. 

 
Kokku rahuldati 36 taotlust 
summas 22 170,80 eurot 
 

 
Kokku toetati 7 taotlust 
kogusummas 49 887,34 eurot 
 

http://www.kysk.ee/toetatud-projektid
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Eesti Vabariik 100: Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste 
konkurss 

Konkursi raames toetatakse rahvusvahelise 
katusorganisatsiooni Eestis toimuva 
suurürituse korraldamist Eesti 
liikmesühenduse poolt ning vastavalt 
tingimustele peab projekt olema seotud EV100 
tähistamisega.  
 
2016. aastal esitati konkursile 1 taotlus MTÜ Lapse Huvikaitse Koja poolt Eurochild foorum 
2016 korraldamiseks, mis sai ka rahastuse summas 14 282,60 eurot.  Ja rohkemateks toetusteks 
rahastust ei jätkunudki.  

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodi sündmuste konkurss 

KÜSK on Riigikantseleile koostööpartner Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodi 
sündmuste konkursi läbiviimisel. Konkursiga toetame 2017. a teisel poolaastal toimuvaid 
vabaühenduste korraldatavaid sündmusi. Korraldasime infopäevi, tegime teavitustööd 
potentsiaalsetele taotlejatele. Toetused otsustatakse 2017. alguses.  

Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond 

2016. aasta esimeses pooles tõmbasime fondi tegevustele joone alla – tegime kokkuvõtteid, 
toimus audit, üle jäänud raha maksti aasta esimeses pooles Siseministeeriumile ja 
Rahandusministeeriumile tagasi. KÜSK hindab fondi panust avalike teenuste arendamisel ja 
kahe sektori omavahelise koostöö tugevdamisel kõrgelt.  
 
Taustaks: 21. märtsil 2011. aastal allkirjastas KÜSK kolmepoolse Eesti-Šveitsi 
koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi (VÜF) koostööleppe, fondi leping lõppes 31. 
detsembril 2015. Kokku viidi VÜFi raames läbi seitse taotlusvooru (kolm teenuse 
väljatöötamiseks ja äriplaanide koostamiseks ja neli nende elluviimiseks). Taotlusvoorudes 
toetati projekte, mille eesmärgiks oli arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori 
vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa 
sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna 
kujundamisele. http://www.kysk.ee/vyf  

 
Kokku toetati ühte taotlust summas 
14 282,60 eurot 
 

http://www.kysk.ee/vyf
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Programmi Kodanike Euroopa kontaktpunkt (ECP) 

Kodanike Euroopa kontaktpunkti ülesanne on viia läbi infoseminare ja koolitusi 
potentsiaalsetele taotlejatele, et suureneks taotlemine programmist ning edukate taotluste arv 
Eestist. Kontaktpunkt tegutseb KÜSKi juures alates aastast 2013. Kontaktpunkti koduleht: 
http://www.kodanikeeuroopa.kysk.ee/  
 
2016. aasta põhitegevused olid: 

 Euroopa Liidu programmide Kodanike Euroopa, Erasmus+ ka Loov Euroopa 
koolitused ja seminarid 

 ELi rahastusprogrammide hommikukohvid Tartus ja Tallinnas 
 Läänemere riikide kontaktseminari korraldamine 

 Kodanike Euroopa uue kodulehekülje avamine 

 Arvamusfestivalil Kodanike Euroopa lavaala organiseerimine 
 KÜSKi Kogemuspäeva korraldamine 

 partnerite infopäevadel ja üritustel osalemine 

 jooksev nõustamine 

Keeruline on siduda toetuse saamist konkreetselt KÜSKi poolt tehtud tugeva infotööga, aga 
töövõiduks võib kaudselt lugeda küll, et 2016. aastal said programmist toetuse kaks tugevat 
projekti. Eesti Sõjamuuseumi projekti “"The Great Escape" and the "Shetland bus" - two sides 
of the coin that shaped the 1951 UN Convention on Refugees“ toetati 77 250 euroga. MTÜ 
Mondo korraldatud „Better News Media“ projekt, mis oli suunatud kultuuridevahelise suhtluse, 
vastasikkuse mõistmise, tolerantsuse ja austuse ühiste Euroopa väärtuste vastu toetati 150 000 
euroga. 

Täiendavad tegevused 2016. aastal 

 Tegime koostööd Ajujahi konkursiga ja andsime koostöös SEB-ga välja eriauhinna 
hooaja parimale sotsiaalse ettevõtluse ideele – MTÜ Pesapuule kriidiku nukkude välja 
töötamise eest. Alustasime ühtlasi ettevalmistusi järgmiseks hooajaks, tegime ohtralt 
reklaami.  

 Andsime veebruari stipendiumi parimale 2015. aasta vabaühendusele, kelle 
väljavalimist korraldab EMSL. Stipendiumi saajaks oli MTÜ SPIN.  

 KÜSKi töötajad osalesid mitmete teiste rahastajate hindamistöös (nt leader-projektid, 
Noorteühingute 2017. aastatoetuste taotlused). 

 Osalesime mitmetes töörühmades nagu sotsiaalse innovatsiooni võrgustiku 
kohtumised, EKAKi ühiskomisjoni koosolekud, Avatud Valitsemise partnerluse 
ümarlauad jms.  

http://www.kodanikeeuroopa.kysk.ee/
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 Tutvustasime KÜSKi ja Eesti avaliku sektori rahastamispraktikaid mitmetele 
väliskülalistele, nt Moldova, Usbekistani, Albaania, Serbia, Jordaania esindajad. 

Tasud 

2016.aastal on KÜSK nõukogu liikmetele tasu makstud kokku 5 347 eurot, millele lisandus 
sotsiaalmaks. Juhatuse liikmeid on üks ja juhatuse liikme tasu kogusumma oli 31 200 eurot, 
millele lisandus sotsiaalmaks.  
 
Töölepinguga töötavate isikute aasta keskmine arv oli 9 ja töötasude kogusumma 191 070 eurot 
ning töövõtulepinguga töötanud ekspertide arv oli 14 ja neile makstud tasude kogusumma 9587 
eurot. Tasudele lisanduvad sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse.  
 
Aruande esitamise seisuga on sihtasutuses tööl juhataja ja 10 töötajat: vabaühenduste 
toetusprogrammi juht, 2 programmi koordinaatorit, infojuht, KOP programmi koordinaator, 
MTÜ konsultantide koordinaator, Kodanike Euroopa programmi kontaktpunkti koordinaator, 
pearaamatupidaja ja raamatupidaja assistent ning IT-juht. 
 
Tallinnas, 07.aprill 2017 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 915 742 770 103 2

Nõuded ja ettemaksed 528 202 1 052 678 3

Kokku käibevarad 1 443 944 1 822 781  

Kokku varad 1 443 944 1 822 781  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 62 509 55 919 4;6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 1 322 531 1 711 400 7

Kokku lühiajalised kohustised 1 385 040 1 767 319  

Kokku kohustised 1 385 040 1 767 319  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 55 462 53 096  

Aruandeaasta tulem 3 442 2 366  

Kokku netovara 58 904 55 462  

Kokku kohustised ja netovara 1 443 944 1 822 781  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 3 483 576 3 490 223 8

Muud tulud 4 904 400 9

Kokku tulud 3 488 480 3 490 623  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -3 001 829 -2 947 604 10

Mitmesugused tegevuskulud -161 566 -233 955 11

Tööjõukulud -323 340 -308 814 12

Kokku kulud -3 486 735 -3 490 373  

Põhitegevuse tulem 1 745 250  

Muud finantstulud ja -kulud 1 697 2 116 13

Aruandeaasta tulem 3 442 2 366  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 1 745 250  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 524 084 408 455  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -382 280 -518 731  

Laekunud intressid 2 090 953  

Kokku rahavood põhitegevusest 145 639 -109 073  

Kokku rahavood 145 639 -109 073  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 770 103 879 176 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 145 639 -109 073  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 915 742 770 103  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 53 096 53 096

Aruandeaasta tulem 2 366 2 366

31.12.2015 55 462 55 462

Aruandeaasta tulem 3 442 3 442

31.12.2016 58 904 58 904

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital asutati Vabariigi Valitsuse korralduse 20.12.07 nr 586 alusel. Regionaalminister allkirjastas asutamisotsuse

21.01.2008.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 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. 

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

Tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks

sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et sihtasutus

vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. 

Programmide raames väljastatavad toetused mittetulundusühingutele ja sihtasutustele kajastatakse ettemaksete tegemisel ettemakstud

sihtfinantseerimisena bilansis lühiajaliste nõuete grupis. Peale toetuse saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist

kantakse kasutatud ettemaksete osa sihtfinantseerimise vahendamise kuludesse ja vähendatatkse lühiajalisi nõudeid. Samal ajal kajastatakse

sihtfinantseerimise tulu ning vähendatakse sihtfinantseerimise vahendamiseks saadud ettemakseid.

Tulud

Tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks 

sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et sihtasutus 

vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke 

kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena. 

Programmide raames väljastatavad toetused mittetulundusühingutele ja sihtasutustele kajastatakse ettemaksete tegemisel 

ettemakstud sihtfinantseerimisena bilansis lühiajaliste nõuete grupis. Peale toetuse saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja
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kinnitamist kantakse kasutatud ettemaksete osa kuludesse ja lühiajalistest nõuetest maha. Samal ajal kajastatakse sihtfinantseerimise tulu ning

vähendatakse sihtfinantseerimise vahendamiseks saadud ettemakseid. 

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 setud 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)

 31.12.2016 31.12.2015

Kokku raha 915 742 770 103

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

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
0 0

Muud nõuded 10 771 10 771

Intressinõuded 771 771

Viitlaekumised 10 000 10 000

Ettemaksed 2 673 2 673

Tulevaste perioodide

kulud
2 673 2 673

Ettemaksed: Vabaühenduste

toetusprogramm
471 699 471 699

Ettemaksed: Kohaliku

omaalgatuse programm
39 984 39 984

Muud nõuded ja makstud

deposiidid
3 075 3 075

Kokku nõuded ja

ettemaksed
528 202 528 202

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 260 1 260

Muud nõuded 46 125 46 125

Intressinõuded 1 163 1 163

Viitlaekumised 44 962 44 962

Ettemaksed 2 957 2 957

Tulevaste perioodide

kulud
2 957 2 957

Ettemaksed: Vabaühenduste

toetusprogramm
420 058 420 058

Ettemaksed: Kohaliku

omaalgatuse programm
580 085 580 085

Muud nõuded ja makstud

deposiidid
2 193 2 193

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 052 678 1 052 678

Bilansireal "Nõuded ja ettemaksed" on kajastatud sealhulgas sihtasutustele ja mittetulunduühingutele 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 "Muud nõuded; Viitlaekumised" on kajastatud seisuga 31.12.2016 veel saamata sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Kodanike

Euroopa programmi kontaktpunkti toetuslepingu alusel.
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 6 209 399 5 242

Erisoodustuse tulumaks 0 591 0 645

Sotsiaalmaks 0 12 044 743 10 532

Kohustuslik kogumispension 0 487 64 413

Töötuskindlustusmaksed 0 684 54 562

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 20 015 1 260 17 394

Lisa 5 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2016 2015

Kasutusrendikulu 38 226 37 286

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2016 31.12.2015

12 kuu jooksul 17 190 16 660

1-5 aasta jooksul 3 384 3 363

Kasutusrendina on kajastatud kontoriruumide, kontoritehnika ning raamatupidamisprogrammi rendikulu, samuti SA töötjatele nende

isiklikus omandis olevate sõiduautode töösõitudeks kasutamise eest makstavad hüvitised.

30.10.2012 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 31.12.16 oli rendi mittekatkestatav osa lepingute

ennetähaegse lõpetamise korral 12 947 eurot (lisandub käibemaks).

Aruandeperioodil maksti rendileandjale üüri koos kommunaalkuludega kokku netosummas 34 474 eurot (2015.aastal 34 583 eurot).  

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on sõlminud kontoritehnika kasutamiseks kasutusrendi lepingud. Lepingud on sõlmitud 3 aastaks ja

lepinguid saab lõpetada 6-kuulise etteteatamise tähtajaga. Seisuga 31.12.16 oli rendi mittekatkestatav osa lepingute ennetähaegse

lõpetamise korral 2323 eurot (lisandub käibemaks).  

Aruandeperioodil on makstud rendileandjale tasu (käibemaksuta) kokku summas 4743 eurot (2015.aastal 4566 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 714 eurot (2015.aastal 677 eurot).
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 4 396 4 396  

Võlad töövõtjatele 5 229 5 229  

Maksuvõlad 20 015 20 015 4

Muud võlad 2 088 2 088  

Muud viitvõlad 2 088 2 088  

Sihtfinantseerimisega seotud kohustused 30 781 30 781  

Kokku võlad ja ettemaksed 62 509 62 509  

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 827 1 827  

Võlad töövõtjatele 5 298 5 298  

Maksuvõlad 17 394 17 394 4

Muud võlad 12 780 12 780  

Muud viitvõlad 12 780 12 780  

Sihtfinantseerimisega seotud kohustused 18 620 18 620  

Kokku võlad ja ettemaksed 55 919 55 919  

Real "Sihtfinantseerimisega seotud kohustused" on kajastatud võlad toetusesaajatele seisuga 31.12.2016.  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 31.12.16 kohustus toetusesaaja ees.  

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2014 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Vabaühenduste toetusprogramm (s.h.

halduskulud)
1 028 561 1 300 000 0 -1 265 122 1 063 439

Kohaliku omaalgatuse programm (s.h.

rakenduskulud)
771 097 1 200 000 0 -1 360 589 610 508

Šveitsi Vabaühenduste Fond (s.h.

halduskulud)
414 807 174 191 0 -553 728 35 270

Kodanike Euroopa kontaktpunkt

(s.h.halduskulud)
-5 000 30 000 0 -49 999 -24 999

Toetusleping: Kodanikuühenduse

kommunikatsioonivõimekuse

arendamine

28 091 0 0 -28 091 0

Maakondlike arenduskeskuste

koordineerimine
0 182 600 0 -180 750 1 850

Vabaühenduste juhtide

arenguprogramm 2015 (Riigikantselei)
0 31 981 0 -51 944 -19 963

Era- ja juriidilistelt isikutelt saadud

sihtotstarbelised annetused
332 0 0 0 332

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
2 237 888 2 918 772 0 -3 490 223 1 666 437

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
2 237 888 2 918 772 0 -3 490 223 1 666 437

 

 31.12.2015 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Vabaühenduste toetusprogramm (s.h.

halduskulud)
1 063 439 1 425 000 0 -1 538 488 949 951

Kohaliku omaalgatuse programm (s.h.

rakenduskulud)
610 508 1 200 000 0 -1 573 571 236 937

Šveitsi Vabaühenduste Fond (s.h.

halduskulud)
35 270 0 -29 339 -5 931 0

Kodanike Euroopa kontaktpunkt

(s.h.halduskulud)
-24 999 64 999 0 -50 000 -10 000

Maakondlike arenduskeskuste

koordineerimine
1 850 303 000 0 -304 440 410

Vabaühenduste juhtide

arenguprogramm 2015 (Riigikantselei)
-19 963 19 963 0 0 0

Vabaühenduste toetusprogramm -

EV100
0 143 499 0 -8 357 135 142

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu

eesistumise perioodi sündmuste

konkurss

0 2 547 0 -2 378 169

Era- ja juriidilistelt isikutelt saadud

sihtotstarbelised annetused
332 0 0 0 332

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
1 666 437 3 159 008 -29 339 -3 483 165 1 312 941

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
1 666 437 3 159 008 -29 339 -3 483 165 1 312 941

 

Aruandetabeli veerus "Saadud" kajastuvad riigieelarveliste lepingute alusel Siseministeeriumilt, Rahandusministeeriumilt ja 

Riigikantseleilt laekunud summad (s.h. halduskuludeks ning programmide ja projektide toetamiseks) ning era- ja juriidilistelt isikutelt saadud 

sihtotstarbelised annetused.
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Veerus "Tulu" kajastuvad summad, mis on aruandeaastal sihtfinantseerimise tuludesse kantud.  Sihtfinantseerimise tulude jagunemine on välja

toodud Lisas nr 8. 

Seisuga 31.12.2016 on programmi Kodanike Euroopa kontaktpunkt lepingu raames nõue  sihtfinantseerimisele summas 10 000 eurot. 

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 451 530 442 824

Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 30 241 99 855

Sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks 3 001 805 2 551 732

Välismaise sihtfinantseerimise

vahendamine tegevuskuludeks
0 395 812

Kokku annetused ja toetused 3 483 576 3 490 223

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

Lisa 9 Muud tulud
(eurodes)

 2016 2015

Tulu koolitusteenuse osutamisest 4 904 400

Kokku muud tulud 4 904 400

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Vabaühenduste toetusprogramm 1 202 544 986 002

Šveitsi Vabaühenduste Fond 0 465 661

Kohaliku omaalgatuse programm 1 535 635 1 341 888

Makstud liikmemaksud 60 60

Maakondlikud arenduskeskused 263 590 153 993

Kokku jagatud annetused ja toetused 3 001 829 2 947 604

Programmide raames väljastatavad toetused mittetulundusühingutele ja sihtasutustele kajastatakse ettemaksete tegemisel

ettemakstud sihtfinantseerimisena bilansis lühiajaliste nõuete grupis. Pärast toetuse saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja

kinnitamist kantakse kasutatud osa kuludesse. 2016.aastal sõlmitud toetuslepingute elluviimise perioodid hõlmavad nii 2016 kui ka 2017.aastat

ning sellepärast 2016.aastal sõlmitud toetuslepingute summad ei kajastu kõik 2016.a kuludes, vaid osaliselt ka 2017.a kuludes.
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Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Üür ja rent 26 375 25 753

Energia 5 945 6 348

Elektrienergia 4 282 4 494

Soojusenergia 1 663 1 854

Veevarustusteenused 202 182

Mitmesugused bürookulud 4 634 4 380

Lähetuskulud 4 415 3 305

Koolituskulud 3 675 5 924

Administreerimiskulud 13 970 19 454

Info- ja PR teenused 6 675 6 319

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitised 6 393 6 967

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud(s.h.

kontoritehnika rent, IT-alased teenused)
13 605 17 292

Inventarikulud 1 182 538

Koolituste korraldamiskulud MTÜ-dele (s.h. infopäevad) 36 997 56 288

Avalike ürituste korraldamise kulud (s.h. seminarid,

KÜSK Kogemuspäev)
16 532 12 537

Tellitud uurimistööd ja mõjuanalüüs 1 586 34 929

Auditeerimisteenused

Käibemaksukulu, ettevõtte tulumaks, riigilõiv 19 015 33 730

Ettevõtte tulumaks ja riigilõiv 365 9

Kokku mitmesugused tegevuskulud 161 566 233 955

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

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu

s.h. tasud nõukogule 5 347 4 847

   tasud juhatusele 31 200 31 671

   põhikohaga töötajate töötasu ja hüvitised 191 070 181 314

  ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 9 587 7 162

Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed 79 817 75 755

Töötajatele antud erisoodustused 3 788 4 758

Erisoodustustelt arvestatud maksud (tulumaks

ja sotsiaalmaks)
2 531 3 307

Kokku tööjõukulud 323 340 308 814

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 10 10
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Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

 2016 2015

Intressitulu e-Riigikassa kontodelt 1 697 2 116

Kokku muud finantstulud ja -kulud 1 697 2 116

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2016 31.12.2015

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 5 000 949 951 12 499 1 073 511

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 36 547 36 047

isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis 1 814 1 676

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapooleks Siseministeeriumi kui asutajaõiguste

teostajat. Aruandes on kajastatud sihtasutuse kohustused ja nõuded Siseministeeriumile seisuga 31.12.2016. 

2016.a on laekunud Siseministeeriumilt 1 495 000 eurot. 2016.a on sihtfinantseerimise tuludesse kantud Siseministeeriumilt laekunud

summadest 1 869 228 eurot.

Aruandeaastal on arvestatud tasu SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital juhatajale summas 31 200 eurot ja tasu nõukogu liikmetele kokku summas

5347 eurot.  Juhatajale on makstud isikliku sõiduauto hüvitist kokku summas 1814 eurot.  Muid tasusid ja olulisi soodustusi tegev- ja kõrgemale

juhtkonnale arvestatud ei ole.



Lisa 15  2016.a-l riigieelarvelised toetused

 2016.a riigieelarvelise eradlise 
lepingud 

 Riigieelarvelised 
eraldised 

 Väljamaksed 
(täitmine)  

 Aktsepteeritud 
kulud 

 Lepingulised 
kohustused 
tulevasteks 

väljamakseteks 
perioodil 

 Eelarve vaba 
jääk seisuga 

 Kohustustega 
kaetud 

 Vaba jääk  2016.a  2016.a  2016.a 
 01.01.-

31.12.2017 
31.12.2016

 Leping nr 7-4/1327  13.04.16 
(KÜSK)    468 700,06        194 782,65          1 425 000,00          1 487 870,49          1 537 496,95          537 204,98            63 407,24    

 halduskulud 288 780,89              287 789,33              287 789,33              -                         -                         

 toetused ja tugitegevused    468 700,06        194 782,65    1 136 219,11           1 200 081,16           1 249 707,62           537 204,98           63 407,24             

 Leping nr 14-8/693 20.04.16 (KOP):               -        30 423,57    1 200 000,00     1 033 471,28     1 573 571,76     140 100,69      56 851,60        
 toetused ja rakenduskulud 
maavalitsustele       30 423,57    1 162 000,00           995 534,62              1 535 635,10           140 100,69           56 788,26             

 rakenduskulud KÜSKile                    -      38 000,00                37 936,66                37 936,66                -                         63,34                    

 Leping nr 7-4/1327 13.04.16(MAK):               -             289,90    303 000,00        302 880,05        304 440,05        -                    409,85             

 halduskulud                  -                 289,90    39 000,00                39 289,90                40 849,90                -                         -                         

 toetused                  -                         -      264 000,00              263 590,15              263 590,15              -                         409,85                  

 Leping nr 7-4/1341 10.06.16 
(Kodanike Euroopa kontaktpunkt 
kaasfinantseering)                    -                          -      25 000,00          25 000,00          25 000,00          -                    -                    

 halduskulud                        -                              -      -                            25 000,00                25 000,00                -                         -                         
 Leping EV100 (Riigikantselei) 
16.02.16                     -                          -      143 500,00        82 179,05          8 357,28            61 319,79        -                    

 taotlusvooru läbiviimine (haldus) 7 500,00                  7 498,84                  7 498,84                  -                         -                         

 toetused 136 000,00              74 680,21                858,44                     61 319,79             -                         

 Leping EL (Riigikantselei) 23.08.16                     -                          -      150 000,00        2 377,51            2 377,51            5 668,49          141 954,00      

 taotlusvooru läbiviimine (haldus) 8 046,00                  2 377,51                  2 377,51                  5 668,49               -                         

 toetused 141 954,00              -                            -                            -                         141 954,00           

KOKKU 468 700,06  225 496,12   3 246 500,00     2 933 778,38     3 451 243,55     744 293,95     262 622,69     

 Jääk 01.01.2016 
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016 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 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

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 hea raamatupidamistavaga 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 ettevõtte 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

Margit Leppik

Vandeaudiitori number 412

AUDIITORBÜROO ELSS AS
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Audiitorettevõtja tegevusloa number 59

Vanemuise 21a, Tartu linn, Tartu maakond, 51014
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