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Tegevusaruanne
2014. aastal jätkus SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) tegevus vastavalt sihtkapitali
põhikirjale ja 2013. aasta lõpus kinnitatud uuele strateegiale perioodiks 2014 - 2020. Nendest
alusdokumentidest lähtudes koostati ja kiideti nõukogus heaks sihtkapitali 2014.a. tegevuskava ja
finantsplaan.
Nõukogu koosolekute ja e-hääletuste protokollid ning KÜSKi teave on esitatud sihtkapitali
koduleheküljel http://www.kysk.ee/noukogu
KÜSKi töö toimus sihtkapitali strateegiast lähtudes, pidades silmas 2 eesmärki:
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.
Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks toetab ja toetas ka 2014. aastal KÜSK vabaühendusi
järgmiste tegevuste kaudu:
1. Taotlusvoorude korraldamine.
2. Kodanikuühiskonna ja vabaühenduste arengut edendavate tegevuste ning uuenduslike
lahenduste rahastamine ja korraldamine.
3. Rahvusvahelise koostöö soodustamine
Eraldi on tegevusaruandes lisaks ära toodud Kohaliku Omaalgatuse Programmi, Šveitsi
Vabaühenduste Fondi ning EL programmi „Kodanike Euroopa“ kontaktpunktiga seonduv.
Kõikide toetust saanud projektide kohta on võimalik lähemalt infot lugeda KÜSKi kodulehelt:
http://www.kysk.ee/toetatud-projektid

1. Taotlusvoorude korraldamine
KÜSKi taotlusvoorud keskenduvad alati ühingute tegevusvõimekuse arendamisele. 2014. aastal
lõppes 3 2013. aastal käivitatud taotlusvooru projektide elluviimine, mille tulemusi analüüsisime.
Avasime 2 uut taotlusvooru.
Uute voorude puhul tegime traditsiooniliselt piirkondlikult infopäevi, projektide elluviijatele
korraldasime hiljem ka eraldi infotunnid, kus rääkisime üle kõik vooruga seonduva, kaasa arvatud
aruandlust puudutava. Iga lõppenud vooru puhul korraldasime projektide elluviijatele seminari, et
tulemusi analüüsida. Iga vooru puhul tegime mitmeid kohakülastusi üle Eesti.
2014. aastal lõppenud (2013.a käivitunud) voorud:
1) Piirkondlike ühingute kommunikatsioonivõimekuse voor ehk KO13. Toetati 18 ühendust,
kogusummas 97 295,13 eurot.
Valdavalt pandi paika ühenduste sise- ja väliskommunikatsiooni reegleid, loodi strateegiadokumente,
kommunikatsiooniplaane (eriliselt keskenduti tihti meediasuhetele) jms. Koolitati meeskondi olema
avatud ja jagama üheselt mõistetavat infot, parandati suhtlust liikmetega ning nende vahel, suhtlust ka
koostööpartneritega.
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Head näited:
 MTÜ Kolgaküla Seltsi kokkukutsutud ümarlaud lõi Kuusalu valla vabaühendusi kaasava
ühise kodulehe www.mistoimub.kuusalu.ee, mis parandas oluliselt vallasisest suhtlust. Loodi
kommunikatsiooniplaan, täiendati sellealaseid teadmisi. Soovitame teistelgi piirkondlikel
ühenduste ümarlaudadel nende hea kogemusega tutvuda.
 MTÜ Weissenstein muutis projekti toel nähtavamaks ühingu tegemised, kaasas Paide
kogukonnakeskusesse uusi huvilisi. Loodud kommunikatsiooniplaani abil parandati oma
nähtavust linnaruumis ja uus atraktiivne koduleht http://wabalinn.weissenstein.ee/ tõi juurde
huvilisi veebis. Samuti parandati kogukonnakeskuse atraktiivsust.
2) Juhtimisvõimekuse ja mõju hindamise voor ehk JU13. Toetati kokku 28 ühendust,
kogusummas 203 833,49 eurot.
Laias plaanis - ühingud said aasta jooksul läbi mõelda ning arutada, kuhu jõuda tahetakse, milliste
tegevustega ning kuidas tulemusi ja mõju mõõta. Töötati läbi strateegiadokumente, uuendati neid.
Uuenduskuure läbisid põhikirjad, arengukava, koostöökokkulepped partneritega, finantsplaanid,
ühingute juhtimismudelid, aga ka kommunikatsiooniplaanid. Mõned ühingud jõudsid projekti käigus
juba mõju hindamiseni ning kaardistasid edaspidiseks mõju hindamiseks sobivad meetodid, kuid see
on teema, mis vajab kindlasti rohkemat tähelepanu nii KÜSKi kui teiste tugistruktuuride poolt
edaspidigi.
Head näited:
 MTÜ Lasterikaste Perede Liit töötas välja organisatsiooni mõju hindamiseks sobivad
meetodid, millele tuginedes uuendati ka kodulehte. Sellega toob ühing senisest paremini välja
organisatsiooni
eesmärgid,
saavutatud
tulemused
ning
ühiskondliku
mõju
http://www.lasterikkad.ee/. Muuhulgas suurenes organisatsiooni kompetents tegevuste
planeerimisel ja elluviimisel.
 Poliitikauuringute Keskus Praxis koostas strateegia koos finantsplaaniga ja tõhusa
planeerimis- ja juhtimismudeliga; koostati kommunikatsiooniplaan ja rahvusvahelise tegevuse
plaan; välja töötati Praxise seire- ja mõju hindamise süsteem ehk ühiskondliku mõju
hindamise metoodika. Protsess ise oli meeskonda igati kaasav – see kogemus väärib kindlasti
edasi jagamist.
3) Sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise voor ehk SEAP13. Toetati kokku 25 projekti,
kogusummas 65 485,18 eurot.
Enamus ühinguid koostasid äriplaanid mis võimaldas algsete finantsvahendite olemasolul hakata
edukalt teenust pakkuma või tooteid müüma. Väga suur lisaväärtus oli selle vooru elluviimisel KÜSKi
poolt projektide elluviimise ajal Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku koolitajate poolt pakutud koolitus
äriplaanide koostajatele. Nii mõnigi algul hägune äriplaan sai selle koolituse ja koolituse käigus
toimunud nõustamise tulemusel oluliselt parema sisu ja kvaliteedi. Äriplaanidest 3 esitati hiljem
Šveitsi Vabaühenduste Fondi – kõik said toetuse äriplaani käivitamiseks. 9 esitati KÜSKi enda
äriplaanide elluviimise vooru – toetuse said neist 5.
Head näited:
 MTÜ Torgu Kogukonnamaja soovis aidata oma kogukonnal Saaremaal paremini hakkama
saada ja plaanis käivitada oma külas traktori-abi teenuse inimestele oma aedvilja
kasvatamiseks.
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MTÜ Mondo äriplaan keskendus Ghana ja Keenia naiste ning Uganda erivajadustega inimeste
käsitöötoodangu arendamisele ja turustamisele Eestis. Abi ise on suunatud Eestist välja, kuid
aitab muuta Eesti inimeste mõtteviisi ning reaalselt nende abi kasutada.

2014. aastal käivitatud taotlusvoorud:
1) Arenguhüppe taotlusvoor (AH14). Taotlusvooru esitati rekordiliselt 199 taotlust (piirkondlikke
104, üleriigilisi 95). Toetust sai 24 piirkondlikku organisatsiooni summas 207 981,17 eurot ja 17
üleriigilist organisatsiooni summas 154 602,83 eurot. Projektid lõpevad 2015. aasta kevadel.
Tegime järelduse, et selline taotlusvoor, kus ühendused saavad ise oma arenguvajadusi kaardistada, on
väga vajalik ning edaspidi saabki igal aastal üks voor keskenduma arenguhüppele laiemalt.
2) Sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide elluviimise taotlusvoor (SE14). Taotlusvooru esitati 53
taotlust. Toetust anti vaid 15 ühingule summas 334 082,80 eurot, põhjuseks et äriplaanid ise jäid üsna
nõrgaks ehk ei olnud jätkusuutlikud.
KÜSK tegi järelduse, et ühingute finantssuutlikkuse ja omatulu teenimise võimekuse teemadega tuleb
edaspidigi tegeleda.

2. Kodanikuühiskonna ja vabaühenduste arengut edendavate tegevuste ning
uuenduslike lahenduste rahastamine ja korraldamine.
Heade ideede konkurss
Kokku esitati 13 hea idee lühikirjeldust (2 neist olid korduvad taotlused). Toetust said neist kokku 4
ideed. Miks nii vähe? Põhjuseks valdavalt see, et ideed ei olnud piisavalt laia haardega või
uuenduslikud. Kuidas neid ideid ja teostusplaane rohkem tekiks? KÜSKil on mõned plaanid, millest
juba järgmise aasta tegevusaruandes ilmselt lugeda saab.
2014. aastal lõppesid juba varem käivitatud projektid:
 MTÜ Noortekonverentsid „Eestimaa Eeskujud“
 Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis „Eesti esimese sotsiaalse ettevõtluse
inkubaatori käivitamine ja piloteerimine“ – tulemuseks, et 8st 7 ühingut said rohkemal või
vähemal moel sotsiaalse ettevõtlusega alustatud. Kas taoliste inkubaatoritega võiks edasi
minna – see mõte vajab veidi settimist ja analüüsi.
Edasi kestsid ja kestavad kuni 2015. aasta kevad-suveni:
 MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum „Õppides ajaloost“. Vahetus projekti põhielluviija, kelleks
sai Eesti Muinsuskaitse Selts.
 MTÜ Tule Maale „Tule Maale“. Valmib kogemusmudel teistelegi kogukondadele üle Eesti –
et maale elama asunud inimesi paremini kogukonda sulandada.
2014. aastal alguse saanud projektid:
 Hooandja MTÜ „Hooandja portaalis kodanikualgatuste ühisrahastusplatvormi loomine“.
Käivitub praeguse portaali liides, mille abil saavad kodanikualgatuslikud ettevõtmised lisaks
finantsidele tuge küsida ka inimeste ja teiste ressursside näol.
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MTÜ Raplamaa Noored „Vabatahtlikuks – mängides!“ Projekti raames innustati paljusid
noori läbi kuulsate teiste edukate noorte vabatahtliku tegevusega tegelema ning üheskoos
kogukonna heaks toimetama. Üle-eestiline mõju oli ehk väiksem kui eeldasime.
EMSL „Strateegilise filantroopia fondi asutamise ettevalmistamine Eestis“. Projekt pandi
aastaks seisma, kuna projektijuht läks sarnasel teemal välismaale kogemusi omandama.
Loodetavasti käivitub Eestis aasta lõpus fond seda võimsamalt.
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik „Action Learning“ pilootprojekt. Projektis osaleb
mitukümmend ühingut üle Eesti, tulemusi ootame suveks 2015.

Suursündmuste konkurss
Kokku toetati 2014. aastal 7 erinevat sündmust:
 MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant „Projekt Suur Peeter ja väike Peeter - ülevallaliste
huvikaitseühenduste suurfoorum Vastseliina kärajad.“
 SA Eestimaa Looduse Fond „Teeme Ära talgupäev 2014“
 Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit „Ajakiri Hea Kodanik ja vabakonna suvekool“
 Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit „Arvamusfestival 2014“
 MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant „Tunnustamisüritus Märka vabatahtlikku!“
 MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing "Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorum 2014". KÜSK on
viimastel aegadel enam teadlikku tähelepanu pööranud muukeelsete ühingute kaasamisele ning
nende tegevusvõimekuse tõstmisele, seetõttu näeme seda suursündmust väga olulise algatusena.
Ehk ka tulevikus jätkuvana.
 Maakondlike Arenduskeskuste poolt veetav „Üle-eestiline Ühisnädal“, mille raames toimusid
tegevused 15 maakonnas, lisaks tehti ühiselt nädalale turundust.
Tugitegevused
Tugitegevusi kodanikuühenduste arendamiseks toetati kokku 11, lisaks viisime läbi Sotsiaalse
Innovatsiooni konkursi.
 Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik „Koolitusprogramm sotsiaalse ettevõtlusega alustajatele
KÜSKi vooru raames“
 Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit „EMSL Arenguprogrammi raamat”
 MTÜ Noored Ühiskonna Heaks „TEDxLasnamäe konverents“
 Bona Verbum OÜ „Jaanipäeva tähistamise teemalise videoloo tootmine“
 MTÜ VeniVidiVic „VeniVidiVici kogemuste raamat“
 Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik „Arenguprogramm Sotsiaalvaldkonnas avalikke teenuseid
osutavate vabaühenduste võimekuse tõstmine vabatahtlike kaasamise kaudu“
 MTÜ Rahvusvahelise Nukuteatrite Ühenduse UNIMA Eesti Keskus „Ühepäevane koolituspäev
„Kuidas rahastada häid ideid?““
 MTÜ Päästeliit „Infosüsteemi loomine Päästeliidu töö efektiivsemaks, kiiremaks ja
tulemuslikumaks organiseerimiseks“
 MTÜ Eesti Rahvatantsukeskus „Rahvatantsuga tegelevate vabaühenduste ja seltside võrgustiku
käivitamise avaseminar“
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 MTÜ Loomus „Loomaõigusluse teemalise avaliku seminari korraldamine“
 Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik „Vabaühenduste tulemuste ja mõju hindamise lühikoolitus“
Eraldi toome siin välja ka Sotsiaalse Innovatsiooni konkursi, mille viisime läbi koostöös Heateo
Sihtasutusega. Eesmärgiks oli leida nutikaid uuenduslikke kaasavalt väljatöötatud lahendusi
ühiskonna oluliste probleemide lahendamiseks. Konkursile esitati kokku 25 ideed, võitjaks tuli MTÜ
Hoovõtukeskus projektiga „Tugiperede süsteemi väljatöötamine Läänemaa õpiraskustes noortele“
Projekt viiakse ellu 2015. aasta lõpuks.
Ka Kogemuspäev väärib eraldi väljatoomist, kui tugitegevus, mida KÜSKi ise ühingutele korraldas.
Jagasime KÜSKi toetud projektide kohta rohkemat infot, toetuse saajad rääkisid ise oma kogemustest,
vaatasime laiemalt kodanikuühiskonna tulevikutrende. Päeva märksõnadeks olid uuenduslikkus ja
innovatsioon, osalejaid kokku üle 100.
Uuringute konkurss
KÜSK toetas 2014. aastal kokku 3 uuringu läbiviimist:
 Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste
institutsionaliseerumine Eestis 2014“

ja

Sotsiaaluuringute

Instituut

„Kodanikualgatuse

 Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus PRAXIS „Avalike teenuste osutamise olukorra kaardistus
 MTÜ Linnalabor „Linna- ja külakogukondade hetkeseisu uuring“
Kõikide uuringute raportitega saab tutvuda siin: http://www.kysk.ee/huvitavat-lugemist
KÜSKi nõukogu tegi aasta lõpul otsuse, et edaspidi hakkab KÜSK ise uuringuid tellima, selgitades
eelnevalt välja uurimist vajavad teemad ning korraldades hanke uuringu(te) läbiviimiseks.

3. Rahvusvahelise koostöö soodustamine
Reisitoetused
2014. aastal uuendasime reisitoetuse tingimusi – struktuur ja võimalused on nüüd taotleja jaoks
selgemad.
2014. aastal esitati kokku 33 taotlust, millest rahastati 18 (3 väliseksperdi Eestisse kutsumiseks,
ülejäänud välisüritusel osalemiseks, mitte ühtegi taotlust ei esitatud koostööprojekti ettevalmistaval
koosolekul osalemiseks).
Reisitoetuse saajatega on võimalik tutvuda kodulehel: http://www.kysk.ee/toetatud-projektid
Välisrahastaja toetatud projekti omafinantseeringu osalise toetamise konkurss
Välisprojektide omafinantseeringu osalise toetamise tingimusi on käesoleval aastal samuti uuendatud,
laiendades võimalust taotleda lisaks Kodanike Euroopa programmis osalejatele ka teiste välisfondidest
rahastust saanud projektide omafinantseeringu osaliseks finantseerimiseks.
Toetust on taotletud 4 projekti omafinantseeringu toetamiseks ja need ühingud ka toetuse said: MTÜ
Eesti People to People, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus, MTÜ Siksali Arendusselts ja MTÜ Naiste Tugija Teabekeskus.
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Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)
KÜSK vastutab KOP elluviimise eest alates 2013. aastast. KOP üldise koordineerimise ja programmi
väljatöötamise eest vastutab Siseministeerium. Siseministeerium sõlmib KOP elluviimiseks
riigieelarvelise toetuse lepingu KÜSKiga. Maakondades rakendavad programmi maavalitsused.
KÜSK sõlmib maavalitsustega sihtfinantseerimise lepingud, milles sätestatakse programmi vahendite
kasutamise tingimused ning kannab maavalitsustele programmi vahendid. Programmi vahendite
jaotuse maavalitsuste vahel kinnitab regionaalminister käskkirjaga. Siseministeerium eraldas 2014.
aastal KOP programmi raames toetust 1 200 000 eurot, mis sisaldab nii KÜSKi kui maavalitsuste
programmi rakenduskulusid ning toetusteks eraldatud summat.
2014 kevadvoorus avati kaks meedet:
Meede 1 „Kogukonna areng“. Üleriigiliselt esitati 642 taotlust summas 963 598,84 eurot. Rahastati
304 taotlust summas 405 671,67 eurot.
Meede 2 „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine“. Üleriigiliselt esitati 445 taotlust summas
708 122,35 eurot. Rahastati 213 taotlust summas 330 022,68 eurot.
2014 sügisvoorus avati kaks meedet:
Meede 1 „Kogukonna areng“. Üleriigiliselt esitati 358 taotlust summas 574 314,59 eurot. Rahastati
157 taotlust summas 221 927,66 eurot.
Meede 2 „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine“. Üleriigiliselt esitati 351 taotlust summas
568 146,93 eurot. Rahastati 142 taotlust summas 213 493,75 eurot.
Kokku esitati 2014. aasta jooksul üleriigiliselt 1796 taotlust summas 2 814 182,71 eurot ning neist
rahastati 816 taotlust summas 1 171 115,76 eurot. Kokku rahastati 673 erineva ühenduse poolt
esitatud projekte.
Maakondade lõikes oli esitatud taotlusi ja rahastatud taotlusi 2014 kokku alljärgnevalt:
Maakond

Taotluste arv

Taotletud summa

Toetuste summa

482 775,55

Toetatud
projekte
150

Harjumaa

292

Hiiumaa
Ida-Virumaa
Jõgevamaa
Järvamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Põlvamaa
Pärnumaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa

57
152
118
100
60
137
76
117
124
104
154
95
126
84

93 662,10
262 955,79
153 752,20
147 929,09
107 443,22
220 011,74
116 109,77
197 574,33
179 967,02
154 626,27
245 501,73
155 804,98
167 845,52
128 223,40

30
68
45
46
34
56
36
49
48
41
65
36
63
49

30 316,94
105 670,86
57 326,94
56 264,56
47 910,23
89 541,60
51 034,55
81 015,49
60 516,76
57 790,29
101 728,90
54 420,44
75 258,17
58 983,67

243 336,36
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Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond
21. märtsil 2011 allkirjastas KÜSK kolmepoolse Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste
Fondi (VÜF) koostööleppe. Alates aprillist alustati VÜFi elluviimisega. Esialgsete plaanide kohaselt
pidi fond lõpetama 31. juulil 2015. Kuna 2013. aastal selgus, et fondil on järel veel finantsressursse,
paluti VÜFi lepingu pikendamist kuni 2015. aasta lõpuni, mis teeb võimalikuks ühe täiendava
taotlusvooru korraldamise. Seega viiakse VÜFi raames kokku läbi 7 taotlusvooru (3 väikeprojekti ja 4
suurprojekti).
VÜFi taotlusvoorudes toetatakse projekte, mille eesmärgiks on 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. Taotlemine toimub kaheetapilisena (v.a lepingu pikendamisega juurde tulnud 2014.
aasta täiendav taotlusvoor, millele ei eelne teenuse arendamise eeltöö taotlusvooru):
1. etapp (väikeprojektid): Teenuse arendamise eeltöö - teenuse äriplaani koostamine teenuse kvaliteedi
ja kättesaadavuse arendamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks.
2. etapp (suurprojektid): Teenuse arendamine ja käivitamine - teenuse äriplaani elluviimine teenuse
osutamiseks, kvaliteedi ja kättesaadavuse arendamiseks ning selle jätkusuutlikkuse tagamiseks.
2014. aastal lõppenud (2012.a käivitunud) taotlusvoor
2014. aasta aprillis lõppesid 2012. aastal VÜFi suurprojektide taotlusvoorust toetuse saanud projektid,
mis saavutasid sarnaselt esimesele suurprojektide taotlusvoorule oma eesmärgid ning jätkasid teenuste
pakkumisega ka projektijärgselt.
Head näited:
 MTÜ Johanna käivitas ja arendas Lääne Virumaal igapäevaelu toetamise teenust
erivajadustega tööealistele inimestele. Klientidele osutati toimetulekuõpet, elukestvat õpet,
invabussi teenust ja ka hoiuteenust. Projekti tulemusena tagati klientidele iseseisev toimetulek
ja neile võimaldati mitmekesiseid arenguvõimalusi. Lisaks kasvas ühenduse tegevusvõimekus
ja professionaalsus.
 Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA arendas ja käivitas keskkonnahariduslikke teenuseid
Vapramäe Loodusmajas. Kokku pakuti pilootprogrammide, ürituste ja loodusakadeemiate
raames teenuseid enam kui 600 inimesele ning nende mõjul tekkis inimestel huvi loodusesse
tulla ja loodusest õppida. Projektiga tugevnes ühenduse ja piirkonna kohalike omavalitsuste
koostöö ja ühenduse võimekus avalike teenuste pakkumisel.
2014. aastal käivitatud taotlusvoor
2014. aastal viidi Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi raames läbi üks täiendav
taotlusvoor, mis lisandus programmi lepingu lisana 2014. aasta alguses. Tegemist oli avalike teenuste
osutamise / teenuse äriplaani elluviimise taotlusvooruga ja tuginedes infopäevadest osavõtnute arvule,
oli huvi täiendava taotlusvooru järgi endiselt suur. Samas jäi võrreldes eelmiste aastatega laekunud
taotluste arv pisut tagasihoidlikumaks. Kokku laekus 26 taotlust ning rahastuse said 11 projekti
kogusummas 314 718,09 eurot.
Head näited:
 MTÜ Kohila Turvakeskus arendab ja laiendab projekti abil sotsiaalteenuseid Kohila
piirkonnas. Teenused on suunatud vaimupuudega inimestele, arendades nende oskusi ja
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tagades igapäevase tegevusrütmi. Projekti tulemusena tõuseb teenuste kättesaadavus ja
organisatsiooni võimekus teenuste pakkumisel. Lisaks on vaimupuudega inimesed seeläbi
aktiivsemad kodanikuühiskonnas osalejad ning ka nende pereliikmed on teadlikumad
konkreetse kliendi võimalustest ja vajadustest. Avaliku võimu partnerina on projekti kaasatud
Kohila vald ja Raikküla vald.
MTÜ Hiirekese Mängutuba sai toetust 2013. aasta teenuse arendamise eeltöö / teenuse
äriplaani koostamise taotlusvoorust ja kandideeris äriplaani elluviimiseks 2014. aasta
taotlusvooru. Projekti tulemusel avatakse uute suurenenud atraktsioonidega Hiirekese
Perekeskus, ühingu visuaalne identiteet viiakse vastavusse uue sisuga ja läbi
turundustegevuste tutvustatakse uusi võimalusi Keila linna ja ümberkaudsete valdade beebide
ja väikelastega peredele. Avaliku võimu partnerina on projekti kaasatud Keila linn ja Keila
vald.

Programmi Kodanike Euroopa kontaktpunkt (ECP)
Kodanike Euroopa kontaktpunkt alustas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juures tööd 2013.
aastal. Kontaktpunkti ülesanne on viia läbi infoseminare ja koolitusi potentsiaalsetele
taotlejatele, et suureneks taotlemine programmist ning edukate taotluste arv Eestist.
Kui põhitaotlejana sai projektitoetust 2013. aastal vaid üks omavalitsus sõpruslinnade
meetmest, siis 2014. aastal sai toetust kolm projekti kolmest meetmest (Euroopa ajalooline
mälu, sõpruslinnad, kodanikuühiskonna projektid):
 Eesti Sõjamuuseum, Patarei Merekindluses nõukogude ja natsi-kuritegude ohvrite
mälestamisega seonduvalt
 Tartu linn, turvalise ja jätkustuuliku kodanikuühiskonna projekt
 MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut, Euroopa Liidu tuleviku debattide teemal
Oma teisel tegutsemisaastal jätkas kontaktpunkt 2013. aastal väljatöötatud tegevustega,
milleks olid: info levitamine sotsiaalmeedia, uudiskirja, infolisti, partnerite ja infomaterjalide
kaudu, lisaks ka kommertskanalite kaudu; infopäevade ja koolituste läbiviimine üle Eesti;
individuaalsed konsultatsioonid.
Kontaktpunkt tegi aastal 2014. ka rohkem koostööd infoürituste läbiviimiseks nii kohalikul
kui rahvusvahelisel tasandil. Koos kahe teise EL rahastusprogrammi Erasmus+ ja Loov
Euroopaga toimusid seminaris rahvusvahelise koostöö teemadel. Lisaks tihenes koostöö
Soome, Rootsi, Läti ja Leedu kontaktpunktidega, kellega viidi ühiselt Eestis läbi viie riigi
organisatsioonidele kontaktseminar, et toetada ühisprojekte regioonist.
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Tasud
2013.aastal on KÜSK nõukogu liikmetele tasu makstud kokku 4413 eurot, millele lisandus
sotsiaalmaks. Juhatuse liikmeid on üks ja juhatuse liikme tasu kogusumma oli 30 600 eurot, millele
lisandus sotsiaalmaks.
Töölepinguga töötavate isikute aasta keskmine arv oli 9 ja töötasude kogusumma 152 164 eurot ning
töövõtulepinguga töötanud ekspertide arv oli 23 ja neile makstud tasude kogusumma 7550 eurot.
Tasudele lisanduvad sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse.
Aruande esitamise seisuga on sihtkapitalis 10 töötajat: juhataja, vabaühenduste toetusprogrammi
juht, programmi koordinaator, infojuht, KOP programmi koordinaator, Šveitsi Vabaühenduste Fondi
juht, Kodanike Euroopa programmi kontaktpunkti koordinaator, pearaamatupidaja ja vanemraamatupidaja ning IT-juht.
Tallinnas, 25.märts 2015
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Lisa nr

879 176

856 142

2

Nõuded ja ettemaksed

1 459 970

1 559 697

3, 7

Kokku käibevara

2 339 146

2 415 839

2 339 146

2 415 839

43 162

43 866

4, 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

2 242 888

2 318 877

7, 3

Kokku lühiajalised kohustused

2 286 050

2 362 743

2 286 050

2 362 743

53 096

53 162

0

-66

53 096

53 096

2 339 146

2 415 839

Varad
Käibevara
Raha

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

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

2014

2013

Lisa nr

3 214 501

2 414 746

8

1 400

0

9

0

60

3 215 901

2 414 806

-2 798 157

-2 009 190

10

Mitmesugused tegevuskulud

-150 422

-133 705

11

Tööjõukulud

-267 322

-271 977

12

-3 215 901

-2 414 872

Põhitegevuse tulem

0

-66

Aruandeaasta tulem

0

-66

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

Kokku kulud

13

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital

2014. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

0

-66

99 727

-800 409

-76 693

872 505

23 034

72 030

Laekunud intressid

0

182

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

182

23 034

72 212

856 142

783 930

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

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

23 034

72 212

879 176

856 142

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2012
Aruandeaasta tulem
31.12.2013
Aruandeaasta tulem
31.12.2014

53 162

53 162

-66

-66

53 096

53 096

0

0

53 096

53 096

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 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi
hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida
täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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.

Finantskohustused
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 lühiajalistest nõuetest maha. 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
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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
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)

Kokku raha

31.12.2014

31.12.2013

879 176

856 142

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

31.12.2014

12 kuu jooksul

Lisa
nr

Muud nõuded

5 000

5 000

Ettemaksed

2 643

2 643

2 643

2 643

Ettemaksed:
Vabaühenduste
toetusprogramm

393 133

393 133

Ettemaksed:Šveitsi
Vabaühenduste Fondi
programm

319 982

319 982

Ettemaksed: Kohaliku
omaalgatuse programm

737 066

737 066

2 146

2 146

1 459 970

1 459 970

Tulevaste
perioodide kulud

Muud nõuded ja
makstud deposiidid
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2013

12 kuu jooksul

Lisa
nr

Muud nõuded

4 484

4 484

Ettemaksed

2 657

2 657

2 657

2 657

Ettemaksed:
Vabühenduste
toetusprogramm

155 649

155 649

Ettemaksed:Šveitsi
Vabaühenduste Fondi
programm

632 661

632 661

Ettemaksed: Kohaliku
omaalgatuse programm

761 447

761 447

2 799

2 799

1 559 697

1 559 697

Tulevaste
perioodide kulud

Muud nõuded ja
makstud deposiidid
Kokku nõuded ja
ettemaksed

7

7

Bilansireal "Nõuded ja ettemaksed" on kajastatud sealhulgas sihtasutustele ja mittetulunduühingutele makstud ettemaksed, mille kohta pole veel
esitatud kuluaruandeid toetusrahade kasutamise kohta. Peale toetusesaajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist
kantakse kasutatud ettemaksete osa kuludesse ja lühiajalistest nõuetest maha.
Real "Muud nõuded" on kajastatud seisuga 31.12.2014 veel saamata sihtfinantseerimine tegevuskuludeks programmi Kodanike Euroopa
kontaktpunkti lepingu raames.
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Üksikisiku tulumaks

31.12.2014

31.12.2013

Maksuvõlg

Maksuvõlg

4 791

3 991

469

210

8 944

7 292

Kohustuslik kogumispension

350

209

Töötuskindlustusmaksed

603

459

15 157

12 161

Erisoodustuse tulumaks
Sotsiaalmaks

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Lisa 5 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

Kasutusrendikulu

2014

2013

36 464

35 050

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

12 kuu jooksul
1-5 aasta jooksul

31.12.2014

31.12.2013

25 225

30 247

3 696

28 787

Kasutusrendina on kajastatud kontoriruumide, kontoritehnika ning raamatupidamisprogrammi rendikulu, samuti oma töötjatele nende
isiklikus omandis olevate sõiduautode töösõitudeks makstavad hüvitised.
30.10.2012 on sõlmitud kontoripinna kasutamiseks üürileping kümneks aastaks. Vastavalt kokkuleppele on võimalik lepingut ennetähtaegselt
lõpetada peale kolme aasta möödumist. Rendi mittekatkestatav osa lepingute ennetähaegse lõpetamise korral on seisuga 31.12.14 21460 eurot.
Aruandeperioodil maksti rendileandjale üüri koos kommunaalkuludega kokku netosummas 34760 eurot (2013.aastal 35720 eurot).
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on sõlminud kontoritehnika kasutusrendi lepingud. Lepingud on sõlmitud 3 aastaks ja lepinguid saab
lõpetada 6-kuulise etteteatamise tähtajaga. Rendi mittekatkestatav osa lepingute ennetähaegse lõpetamise korral on seisuga 31.12.14
1985 eurot.
Aruandeperioodil on makstud rendileandjale tasu kokku summas 5094 eurot (2013.aastal 5069 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 794 eurot (2013.aastal 825 eurot).
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

3 506

3 506

Võlad töövõtjatele

4 004

4 004

Maksuvõlad

15 157

15 157

Muud võlad

4 020

4 020

4 020

4 020

Sihtfinantseerimisega seotud kohustused

16 475

16 475

Kokku võlad ja ettemaksed

43 162

43 162

Muud viitvõlad

31.12.2013
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele

12 kuu jooksul
3 553

Lisa nr
3 553

4 596

4 596

Maksuvõlad

12 161

12 161

Muud võlad

4 023

4 023

4 023

4 023

Sihtfinantseerimisega seotud kohustused

19 533

19 533

Kokku võlad ja ettemaksed

43 866

43 866

Muud viitvõlad

4

4

Real "Sihtfinantseerimisega seotud kohustused" on kajastatud võlad toetusesaajatele seisuga 31.12.2014. 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 lühiajalistest nõuetest maha. Kui toetuse saaja
on kulutusi projekti keskel teinud rohkem kui eelnevalt on ettemakseid talle makstud, siis tekkib sihtasutusel seisuga 31.12.14 kohustus
toetusesaaja ees. Majandusaasta aruande koostamise hetkeks on sihtfinantseerimisega seotud kohustused likvideeritud.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses
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31.12.2012

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2013

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Vabaühenduste toetusprogramm
(s.h. halduskulud)

814 911

1 278 233

0

-1 328 348

764 796

Kohaliku omaalgatuse programm
(s.h. rakenduskulud)

0

1 200 000

0

-388 356

811 644

612 102

725 621

0

-633 337

704 386

0

44 997

0

-48 965

-3 968

5 433

0

-5 433

0

0

22 184

0

0

-3 440

18 744

Uuringuprojekt: Vabatahtlikus
tegevuses osalemine Eestis 2013

0

30 758

0

-12 300

18 458

Era- ja juriidilistelt isikutelt saadud
sihtotstarbelised annetused

332

0

0

0

332

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

1 454 962

3 279 609

-5 433

-2 414 746

2 314 392

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

1 454 962

3 279 609

-5 433

-2 414 746

2 314 392

Šveitsi Vabaühenduste Fond (s.h.
halduskulud)
Kodanike Euroopa kontaktpunkt
(s.h.halduskulud)
Kodanikuhariduse edendamise ja
õpiringide toetamise leping
NEET-projekt (Noorte vabatahtlikus
tegevuses osalemise edendamine)

31.12.2013

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2014

3

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Vabaühenduste toetusprogramm
(s.h. halduskulud)

764 796

1 278 233

0

-1 014 468

1 028 561

Kohaliku omaalgatuse programm
(s.h. rakenduskulud)

811 644

1 200 000

0

-1 240 547

771 097

Šveitsi Vabaühenduste Fond (s.h.
halduskulud)

704 386

582 705

0

-872 284

414 807

Kodanike Euroopa kontaktpunkt
(s.h.halduskulud)

-3 968

49 484

-516

-50 000

-5 000

NEET-projekt (Noorte vabatahtlikus
tegevuses osalemise edendamine)

18 744

0

0

-18 744

0

Uuringuprojekt: Vabatahtlikus
tegevuses osalemine Eestis 2013

18 458

0

0

-18 458

0

Toetusleping: Kodanikuühenduse
kommunikatsioonivõimekuse
arendamine

0

28 091

0

0

28 091

Era- ja juriidilistelt isikutelt saadud
sihtotstarbelised annetused

332

0

0

0

332

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

2 314 392

3 138 513

-516

-3 214 501

2 237 888

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

2 314 392

3 138 513

-516

-3 214 501

2 237 888

3

Aruandetabeli veerus "Saadud" kajastuvad riigieelarveliste lepingute alusel Siseministeeriumilt laekunud summad (s.h. halduskuludeks,
programmide ja projektide toetamiseks) ning era- ja juriidilistelt isikutelt saadud sihtotstarbelised annetused.
Veerus "Tulu" kajastuvad summad, mis on aruandeaastal sihtfinantseerimise tuludesse kantud. Sihtfinantseerimise tulude jagunemine on välja
toodud Lisas nr 8.
Veerus "Tagastatud" on kajastatud summad, mis vastavalt riigieelarvelise toetuse lepingutele on Siseministeeriumile tagasi makstud 21
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kasutamata jääk summas 5433 eurot 2013.aastal ja summas 516 eurot 2014.aastal.
Seisuga 31.12.2014 on programmi Kodanike Euroopa kontaktpunt lepingu raames nõue välismaisele sihtfinantseerimisele summas 5000 eurot.

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks

2014

2013

345 392

323 991

71 012

81 626

2 102 667

1 527 936

Välismaise sihtfinantseerimise
vahendamine tegevuskuludeks

695 430

481 193

Kokku annetused ja toetused

3 214 501

2 414 746

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

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2014

2013

Tulu koolitusteenuse osutamisest

1 400

0

Kokku tulu ettevõtlusest

1 400

0

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2014

2013

Vabaühenduste toetusprogramm

751 749

1 062 612

Šveitsi Vabaühenduste Fond

818 152

566 110

1 228 196

380 408

60

60

2 798 157

2 009 190

Kohaliku omaalgatuse programm
Makstud liikmemaksud
Kokku jagatud annetused ja toetused

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. 2014.aastal sõlmitud toetuslepingute elluviimise perioodid hõlmavad nii 2014 kui ka 2015.aastat
ning sellepärast 2014.aastal sõlmitud toetuslepingute summad ei kajastu kõik 2014.a kuludes, vaid osaliselt ka 2015.a kuludes.
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Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2014

2013

25 753

25 741

6 800

7 147

Elektrienergia

4 450

4 749

Soojusenergia

2 350

2 398

Mitmesugused bürookulud

4 073

6 076

Lähetuskulud

5 189

2 817

Koolituskulud

5 412

5 167

Administreerimiskulud

8 823

9 780

Info- ja PR teenused

9 167

5 479

Sõidukite majandamiskulud

5 370

3 415

11 398

11 463

1 158

9 018

22 549

6 348

6 701

7 055

18 458

13 300

4 020

4 560

15 490

16 333

61

6

150 422

133 705

Üür ja rent
Energia

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud(s.h.
kontoritehnika rent, IT-alased teenused)
Inventari majandamiskulud
Koolituste korraldamiskulud MTÜ-dele
Avalike ürituste korraldamise kulud
Tellitud uurimistööd
Auditeerimisteenused
Muud kulud: käibemaksukulu
Muud kulud: tulumaks ja riigilõiv
Kokku mitmesugused tegevuskulud

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

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

2014

2013

s.h. tasud nõukogule

4 413

4 476

tasud juhatusele

30 597

31 283

152 164

154 114

7 550

7 065

Palgakulu

põhikohaga töötajate töötasu ja hüvitised
ajutiste lepinguliste töötajate töötasu
Makstud haigushüvitised ja muud hüvitised

0

818

65 855

66 832

Töötajatele antud erisoodustused

3 903

4 395

Erisoodustustelt arvestatud maksud (tulumaks
ja sotsiaalmaks)

2 840

2 994

267 322

271 977

10

10

Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed

Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale on 10 (s.h. töölepinguga töötavate isikute aasta keskmine
arv on 9, juhatajaga on sõlmitud juhatuse liikme leping). Sihtasutuses töötas 2014.aastal töölepingute alusel 10 töötajat, lisaks on sõlmitud
juhatajaga juhatuse liikme leping.
Palgakuludes on kajastatud ka puhkusekohustuse muutus.

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Asutajad ja liikmed

31.12.2014

31.12.2013

Kohustused

Kohustused

1 900 249

1 757 972

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis

2014

2013

35 013

35 759

1 598

1 561

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapooleks Siseministeeriumi kui asutajaõiguste
teostajat. Aruandes on kajastatud sihtasutuse kohustused Siseministeeriumile seisuga 31.12.2014.
2014.a on laekunud Siseministeeriumilt 2 590 852 eurot. 2014.a on sihtfinantseerimise tuludesse kantud Siseministeeriumilt laekunud
summadest 2 448 105 eurot.
Aruandeaastal on arvestatud tasu SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital juhatajale summas 30 600 eurot ja tasu nõukogu liikmetele kokku summas
4413 eurot. Juhatajale on makstud isikliku sõiduauto hüvitist kokku summas 1598 eurot. Muid tasusid ja olulisi soodustusi tegev- ja kõrgemale
juhtkonnale arvestatud ei ole.
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Lisa 14 2014.a-l riigieelarveliste toetuste kasutamine

2013.a riigieelarvelise
eradlise lepingud

Jääk 01.01.2014

Kohustustega
kaetud
Leping nr 7-4/773 18.03.2014
(KÜSK; sisaldab 2013.a lepingu 74/569 vaba jääki):

Vaba jääk

192 808,81

465 161,82

KÜSK halduskulud:

Riigieelarvelised
eraldised

Väljamaksed
(täitmine)

Aktsepteeritud
kulud

Lepingulised
kohustused
tulevasteks
väljamakseteks
perioodil

2014.a

2014.a

2014.a

01.01.31.12.2015

1 278 233,00
269 111,33

tööjõukulud
majandamiskulud
antud toetused ja tugitegevused

Leping nr 7-4/773 18.03.2014
(KOP):

192 808,81

465 161,82

-

50 197,07

toetused ja rakenduskulud
maavalitsustele
rakenduskulud KÜSKile

Leping nr 7-4/772 18.03.2014
(Kodanike Euroopa kontaktpunkt
kaasfinantseering)

-

1 009 121,67

1 200 000,00

1 279 732,22

1 014 468,30

307 858,56

258 179,00

258 179,00

-

178 977,12

178 977,12

-

79 201,88

79 201,88

1 021 553,22

756 289,30

1 216 164,71

1 240 546,61

10 932,33

337 680,52

-

34 032,36

45 144,67

1 187 000,00

1 203 813,74

1 228 195,64

-

28 330,93

5 052,40

13 000,00

12 350,97

12 350,97

-

5 701,43

-

25 000,00

25 000,00

25 000,00

-

-

tööjõukulud

14 861,92

14 861,92

-

10 138,08

10 138,08

-

6 158,40

-

-

6 158,40

18 458,40

-

-

2 218,40

-

-

2 218,40

18 743,23

-

-

84 086,76

130 842,65

69 996,51

-

20 435,72

59 528,00

tööjõukulud

5 860,93

majandamiskulud
antud toetused

Leping 7-4/911 10.12.2014
KOKKU

31.12.2014
348 612,85

307 858,56

majandamiskulud

Leping 7-4/573 26.04.2013
(uuringuprojekt "Vabatahtlikus
tegevuses osalemine Eestis
2013")
Leping 7-4/360 07.12.2012
(NEET-projekt)
Leping 7-4/760 25.02.2014
(Šveitsi Vabaühenduste Fondi
kaasfinantseering):

Eelarve vaba
jääk seisuga

28 091,00
271 182,12

494 923,17

2 590 852,00

5 860,93

31 757,01

2 404,75

2 258,86

3 193,46

75 821,08

122 722,86

28 563,55

2 613 360,49

2 448 059,19

-

6 754,98

-

28 091,00
367 706,57

375 890,23

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogule
Oleme auditeerinud Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2014,
tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande
koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on
toodud lehekülgedel 12 kuni 25 on kaasatud käesolevale aruandele.
Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise
sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise
aastaaruande koostamist.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja
viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks
vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise
aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor
arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks
antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse
kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka
raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.
Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.
Arvamus
Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital
finantsseisundit seisuga 31.12.2014 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga.
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