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Sihデ;ゲ┌デ┌ゲW EWゲデｷ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ヲヰヱ5. aasta tegevusaruanne 

 

Sｷｴデ;ゲ┌デ┌ゲ EWゲデｷ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ふEKKぶ ﾗﾐ V;H;ヴｷｷｪｷ PヴWゲｷSWﾐSｷ ﾗデゲ┌ゲWｪ; ヲヰヰΑく ;;ゲデ;ﾉ ;ゲ┌デ;デ┌S 
┗;ﾉｷデゲ┌ゲ┗@ﾉｷゲデW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷSW ﾆﾗﾗゲデﾜﾜ┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆく “ｷｴデ;ゲ┌デ┌ゲ ﾆﾗヴヴ;ﾉS;H EWゲデｷ ヮｷﾆ;;ﾃ;ﾉｷゲデ ;ヴWﾐｪ┌デ 
ﾏﾛﾃ┌デ;┗;デW ﾃ; ┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆ┌ ヮﾗﾗﾉデ ヮヴｷﾗヴｷデWWデゲWﾆゲ ヮWWデ;┗;デW デWWﾏ;SW ゲWｷヴWデ ﾐｷﾐｪ デﾜﾜデ;H ゲWﾉﾉW ヮﾛｴﾃ;ﾉ 
ｴ┌┗ｷｪヴ┌ヮヮW ﾆ;;ゲ;デWゲ ┗@ﾉﾃ; ;ﾐ;ﾉ┑┑ゲWが WデデWヮ;ﾐWﾆ┌ｷS ﾃ; ヮﾗﾉｷｷデｷﾆ;ゲﾗﾗ┗ｷデ┌ゲｷく 

Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ﾉ@ｴデ┌ゲ ヲヰヱヵく ;;ゲデ; デWｪW┗┌ゲWゲ ﾗﾏ; ヮﾛｴｷﾆｷヴﾃ;ゲデ ﾃ; iga kolme aasta tagant Koosデﾜﾜ Kﾗｪ┌ 
ﾆﾗﾗゲデﾜﾜ┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆﾆ┌ ﾆ┌┌ﾉ┌┗;デW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷSW ヮﾗﾗﾉデ ┌┌WﾐS;デ;┗;ゲデ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷﾉｷゲWゲデ 
alusdokumendist, Hartast. 2014. aastaﾉ ┗;ゲデ┌ ┗ﾛWデ┌S Harta seadis kolm tegevussuunda: uuenev avalik 

haldus, demokraatia tervis ja sisuline sotsiaalpartnerlus.  

2015. ;;ゲデ; ﾗﾉ┌ﾉｷゲｷﾏ;S デWWデ@ｴｷゲWS ﾗﾉｷS ﾆW┗;SWﾉ ｷﾉﾏ┌ﾐ┌S ﾃ@ヴﾃWﾆﾗヴSﾐW ｷﾐｷﾏ;ヴWﾐｪ┌ ;ヴ┌;ﾐﾐW ヮW;ﾉﾆｷヴﾃ;ｪ; 
ずLﾛﾆゲ┌SWゲデ ┗@ﾉﾃ;いさが ﾏｷゲ ｴｷﾐS;ゲ ﾆ┑ﾏﾐWﾐSｷ WWゲデ EWゲデｷﾉW ヮ┑ゲデｷデ;デ┌S WWゲﾏ@ヴﾆW ;ヴWﾐｪ┌ﾆ;┗;ゲ “@@ゲデW┗ EWゲデｷ 
ヲヱき RｷｷｪｷヮｷS;ﾏｷゲW ﾆ;┗; ﾃﾛ┌ﾉｷﾐW デW;┗ｷデ┌ゲデWｪW┗┌ゲ Rｷｷｪｷﾆﾗｪ┌ ┗;ﾉｷﾏｷゲデW WWﾉ ﾃ; ﾃ@ヴWﾉ ﾐｷﾐｪ ﾆﾗﾉﾏW;;ゲデ;ゲW 
ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷ ﾆﾗﾆﾆ┌デﾛﾏH;ﾏｷﾐWき WデデW┗;ﾉﾏｷゲデ┌ゲWS ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ゲWデW ヮﾜﾜヴS┌ﾏｷゲデW ┗WWHｷﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ; 
┑ﾉWゲヮ;ﾐWﾆ┌ﾆゲ ﾐｷﾐｪ ヮWﾐゲｷﾗﾐｷゲ┑ゲデWWﾏｷｪ; デWｪWﾉWﾏｷゲW ┑ﾏHWヴヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWWヴｷﾏｷﾐW ;;ゲデ; ﾉﾛヮ┌ゲく  

 

I Muudatused sihtasutuse juhtimises 

V;ゲデ;┗;ﾉデ ヮﾛｴｷﾆｷヴﾃale on sｷｴデ;ゲ┌デ┌ゲW ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ゲ ﾆ┌ﾐｷ ﾆ;ｴWﾆゲ; ﾉｷｷｪWデが ﾏｷﾉﾉWゲデ ヮﾗﾗﾉWS ふヴぶ ﾐｷﾏWデ;H 
ametisse sihtasutuse asutaja (Vabariigi President) ning pooled (4) Harta osalised.  

 

Nﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ﾉｷｷﾆﾏWte seas 2015. aastal muudatusi ei toimunud. President pikendas ﾆ@ゲﾆﾆｷヴﾃ;ｪ; ﾐヴ Γヶ 

(15.09.2015) David Vseviovi liikmesuse volitusi kuni 2018. aastani. Nﾛ┌ﾆﾗｪ┌ デWｷゲデW ﾉｷｷﾆﾏWデW ┗ﾗﾉｷデ┌ゲWS 
kehtivad juulini 2016.    

 

31. detsembri 2015 seisuga tegutses ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ﾃ@ヴｪﾏｷゲWゲ ﾆﾗﾗゲゲWｷゲ┌ゲぎ M;ヴｷﾆ; V;ﾉﾆ ふWゲｷﾏWWゲぶが R;ｷ┗ﾗ 
Vare (aseesimees), Anna Levandi, Kaie Karniol, ÜﾉﾉW M;SｷゲWが Mari-Liis Jakobson, AﾐSヴ┌ゲ Kｷ┗ｷヴ@ｴﾆ, 

David Vseviov. 

 

Nﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ヮｷS;ゲ ヲヰヱヵ. aastal kaheksa koosolekut. Vastavalt siｴデ;ゲ┌デ┌ゲW ヮﾛｴｷﾆｷヴﾃ;ﾉW ふヮ┌ﾐﾆデ ヴくヲくΑぶ Wｷ ゲ;; 
ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ﾉｷｷﾆﾏWS ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ┑ﾉWゲ;ﾐﾐWデW デ@ｷデﾏｷゲW WWゲデ デ;ゲ┌く  
 

2015. aastal oli sihtasutuse palgal juhataja, kaks programmijuhti (kuni septembrini) ﾃ; H┑ヴﾗﾗﾃ┌ｴデく 
Sihtasutuse juhataja vahetus aasta keskel に Olari Koppeli ﾉ;ｴﾆ┌ﾏｷゲW ﾃ@ヴWﾉ ;ゲ┌ゲ 1. juulist juhatajana 

デﾜﾜﾉW TWWﾉW PWｴﾆく Vastavalt juhatuse liikme lepingule oli juhataja デﾜﾜデ;ゲ┌ ;ﾃ;┗;ｴWﾏｷﾆ┌l 1. jaanuar に 

31. juuni 2500 eurot ning 1. juuli - 31. detsember 2700 eurot kuus.  

 

II Sihtasutuse tegevus 

 

1. Riigipidamise kava  

Alates 2013. aastast ellu viidud riigipidamise programmis kujunes 2015. aasta kavandatult 

ヴ;ﾆWﾐS┌ゲ;;ゲデ;ﾆゲく Aﾐ;ﾉ┑┑ゲｷS ﾃ; WデデWヮ;ﾐWﾆ┌S EWゲデｷﾉW ゲﾗHｷ┗; ﾉｷｴデゲ;が ﾉﾗﾗｪｷﾉｷゲW ﾃ; ﾃﾛ┌ﾆﾗｴ;ゲW ヴｷｷｪｷ ﾃ; 
ﾗﾏ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲデW デﾜﾜﾆﾗヴヴ;ﾉS┌ゲW ﾃ;ﾗﾆゲ ゲ;ｷS デWｴデ┌S ヲヰヱヴく ;;ゲデ; ﾉﾛヮ┌ﾆゲ ふriigipidamise kava terviktekst, 

riigipidamise film) viiel teemal:  

1)      arutlev demokraatia  ja osalemine 

https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/11558-2015-09-15-12-15-57/index.html
http://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2013/01/Riigipidamise-kava-terviktekst_final.pdf
https://youtu.be/PXZM2uexouw


2)      kohalik omavalitsus  

3)      riigihaldus 

4)      valitsus 

5)      Riigikogu  

ヲヰヱヵく ;;ゲデ;ﾉ ﾃ@デﾆ┌ゲ デWｴデ┌S デﾜﾜ デ┌デ┗┌ゲデ;ﾏｷﾐW WヴｷﾐW┗;デWﾉ ┑ヴｷデ┌ゲデWﾉ ﾃ; ﾏWWSｷ;ゲ ﾐｷﾐｪ WﾆゲヮWヴデ;ヴ┗;ﾏ┌ゲデW 
ﾆ;┌S┌ WWﾉﾐﾛ┌SWﾉW ﾃ; ﾏ┌┌SWﾉW ;ﾉｪ;デ┌ゲデWﾉWく EWゲデｷ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷﾃ┌ｴデ osales haldusreformi 

WﾆゲヮWヴデﾆﾗﾏｷゲﾃﾗﾐｷ ﾃ; ｴ;ﾉS┌ゲ┗ﾛｷﾏWﾆ┌ゲW ﾆﾗﾏｷゲﾃﾗﾐｷ デﾜﾜゲく   

J;;ﾐ┌;ヴｷゲ ヲヰヱヵ デﾗｷﾏ┌ゲｷS ヴｷｷｪｷヮｷS;ﾏｷゲW デWWﾏ;ﾉW ヮ┑ｴWﾐS;デ┌S V;H;ヴｷｷｪｷ PヴWゲｷSWﾐSｷ ﾆ@ヴ;ﾃ;Sく 

Riigi- ﾃ; ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆ┌ ﾗﾏ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲW ヴWaﾗヴﾏ ﾆ┌ﾃ┌ﾐWゲ ﾏ@ヴデゲｷﾆ┌┌ﾆゲ ┑ｴWﾆゲ ヮW;ﾏｷゲWﾆゲ ヮ;ヴﾉ;ﾏWﾐSｷ┗;ﾉｷﾏｷゲデe 

debatiteemaks. Koalitsioonileppesse maandusid mitmed avaliku sektori reformiga seotud lubadused.   

Augustis 2015 korraldaゲ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ﾆﾗﾗゲ ﾏｷデﾏWデW ヮ;ヴデﾐWヴﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷSWｪ; Arvamusfestivalil 

riigihalduse ja omavalitsuskorralduse teemadel ;ヴ┌デWﾉ┌ﾉ;┗; ずTﾗｷﾏｷ┗ ヴｷｷﾆさく  K;ｴWﾉ ヮ@W┗;ﾉ デﾗｷﾏ┌ゲ ﾆﾗﾆﾆ┌ 
┑ｴWﾆゲ; ;ヴ┌デWﾉ┌が ﾏｷﾉﾉWゲデ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ゲｷゲ┌ゲデ;ゲ ﾐWﾉｷ デWWﾏ;デく Kﾗﾆﾆ┌┗ﾛデデWS ;ヴ┌デWﾉ┌SWゲデぎ 
http://www.kogu.ee/riigivalitsemise-teemad-arvamusfestivalil/ 

2015. aasta detsembris lisati algsele kavale kirjeldus aasta jooksul toimunud muutustest. Hinnangut 

ﾗﾉ┌ﾆﾗヴヴ;ﾉW デ┌デ┗┌ゲデ;デｷ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷ ﾆﾗﾆﾆ┌┗ﾛデ┗;ﾉ ;┗;ﾉｷﾆ┌ﾉ ┑ヴｷデ┌ゲWﾉ ﾃ;;ﾐ┌;ヴｷゲ ヲヰヱヶく 

    

2. Eesti inimarengu aruanne 201ヴっヲヰヱヵ ずLﾛﾆゲ┌SWゲデ ┗@ﾉﾃ;いさ  

Eesti inimarengu aヴ┌;ﾐﾐW ﾗﾐ ÜRO ﾏWデﾗﾗSｷﾆ;ﾉW デ┌ｪｷﾐW┗ ainulaadne raport, mis koondab Eesti 

tunnustatuimate teadlaste poolt koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti Vabariigi sotsiaal-

ﾏ;ﾃ;ﾐS┌ゲﾉｷﾆ┌ゲデ ;ヴWﾐｪ┌ゲデく Iﾐｷﾏ;ヴWﾐｪ┌ ;ヴ┌;ﾐﾐW ﾗﾐ デﾛWデヴ┌┌ ヮWWｪWﾉS┌ゲ EWゲデｷ デWｪWﾉｷﾆﾆ┌ゲest, mida saavad 

ﾗﾏ; デWｪW┗┌ゲWゲ ;ﾉ┌ゲWﾆゲ ┗ﾛデデ; ﾗデゲ┌ゲWデWｪｷﾃ;S ﾐｷｷ ヮﾗﾉｷｷデｷﾆ;ゲ ﾆ┌ｷ ka majanduses ja muudes valdkondades. 

Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ annab aruannet ┗@ﾉﾃ; ;ﾉ;デWゲ ヲヰヰΑく ;;ゲデ;ゲデ ｷｪ; ﾆ;ｴW ;;ゲデ; ﾃ@ヴWﾉ WWゲデｷ ﾃ; ｷﾐｪﾉｷゲW ﾆWWﾉWゲく  

ヲヰヱヵく ;;ゲデ; ﾆW┗;SWﾉ ┗;ﾉﾏｷゲ ﾃ@ヴﾃWﾆﾗヴSﾐW aruanne pealkirjaga ずLﾛﾆゲ┌SWゲデ ┗@ﾉﾃ;いさ. Eesti inimarengu 

;ヴ┌;ﾐﾐW ヲヰヱヴっヲヰヱヵ ﾗデゲｷH ﾏ┌┌ ｴ┌ﾉｪ;ゲ ┗;ゲデ┌ゲWｷS ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲデWﾉWが ﾆ;ゲ ﾆ┑ﾏﾐWﾐSｷ WWゲデ デW;Sﾉ;ste poolt 

EWゲデｷﾉW ゲW;デ┌S ゲｷｴｷS ﾗﾐ ﾛｷｪWS ﾃ; ゲ;;┗┌デ;デ;┗;S ﾆ; ヮヴ;Wｪ┌が ﾆ;ゲ ゲデヴ;デWWｪｷ; さ“@@ゲデW┗ EWゲデｷ ヲヱざ ﾗﾐ デ@ｷデﾐ┌S 
ﾗﾏ; WWゲﾏ@ヴｪｷが ﾐｷﾐｪ ﾆ;ゲ ﾃ; ﾆ┌ｷS;ゲ デ┌ﾉWﾆゲ ゲWS; ゲデヴ;デWWｪｷ;デ ﾆ┑ﾏﾐWﾐSｷ ┗ﾛヴヴ; デ;ヴｪWﾏ;デWﾐ; ヴ;ﾆWﾐS;S;く  

ずLﾛﾆゲ┌SWゲデ ┗@ﾉﾃ;いさ ﾃ;ｪ┌ﾐWH ┗ｷｷSW ヮW;デ┑ﾆﾆｷぎ ｴW;ﾗﾉ┌ ﾆ;ゲ┗が ゲWﾉﾉW ﾏﾛﾃ┌ ﾃ; ヮWヴゲヮWﾆデｷｷ┗ｷS ふデﾗｷﾏWデ;ﾃ; Eヴｷﾆ 
Terk), sotsiaalne sidusus (Ellu Saar), keskkond ja inimene (Mihkel Kangur), Eesti kultuuriruumi areng 

ふM;ヴﾃ┌ L;┌ヴｷゲデｷﾐぶが ﾃ@デﾆ┌ゲ┌┌デﾉｷﾆ┌ ヮﾗﾉｷｷデｷﾆ; ﾆ┌ﾃ┌ﾐS;ﾏｷﾐW ふGWﾗヴｪ “ﾗﾗデﾉ;ぶく Aruandel on kokku 55 autorit 

Taﾉﾉｷﾐﾐ; Üﾉｷﾆﾗﾗﾉｷゲデが T;ヴデ┌ Üﾉｷﾆﾗﾗﾉｷゲデが T;ﾉﾉｷﾐﾐ; TWｴﾐｷﾆ;┑ﾉｷﾆﾗﾗﾉｷゲデが Pヴ;┝ｷゲWゲデ ﾃ; ﾏ┌ﾃ;ﾉデく EIA ヲヰヱヴっヲヰヱヵ 
peatoimetaゲ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ┗;ﾉｷﾆ┌ﾉ T;ﾉﾉｷﾐﾐ; Üﾉｷﾆﾗﾗﾉｷ ヮヴﾗaWゲゲﾗヴ R;ｷ┗ﾗ VWデｷﾆく 

Aヴ┌;ﾐSW ずLﾛﾆゲ┌SWゲデ ┗@ﾉﾃ;いさ Wゲｷデﾉ┌ゲ デﾗｷﾏ┌ゲ ヲΓく ﾏ;ｷﾉ KUMUゲが Wゲｷデﾉ┌ゲWﾉ ヮｷS;ゲｷS WデデWﾆ;ﾐSWｷS ;ヴ┌;ﾐSW 
toimetajad ning toimus arutelu. Eゲｷデﾉ┌ゲWゲデ デWｪｷ ┗WWHｷヮﾛｴｷゲW ﾗデゲW┑ﾉWﾆ;ﾐSW ヮﾗヴデ;;ﾉ ヮﾗゲデｷﾏWWゲくWWが 
;ヴ┌;ﾐﾐWデ デ┌デ┗┌ゲデ;デｷ ヮﾛｴﾃ;ﾉｷﾆ┌ﾉデ ﾆﾛｷｪｷゲ デ@ｴデゲ;ﾏ;デWゲ ;ﾃ;ﾉWｴデWSWゲが デele- ja raadiojaamades.  

2015. aasta jooksul デﾗｷﾏ┌ゲ ｷﾐｷﾏ;ヴWﾐｪ┌ ;ヴ┌;ﾐSWゲ デﾛゲデ;デ;デ┌S デWWﾏ;SWﾉ ┗@ｷﾆゲWﾏ;ｷS ;ヴ┌デWﾉ┌ゲｷSが ﾐ@ｷデWﾆゲ 
ilmus Sirbis (28.08.2015) Valle-Sten Maiste vestlusring inimarengu aruannete kauaaegsete 

toimetajate Marju Lauristini, Mati Heidmetsa, Raivo Vetiku ja Erik Tergiga, samas lehenumbris ilmus 

ﾆ; ﾏｷデ┌ ;ヴ┗┌ゲデ┌ゲデ ;ヴ┌;ﾐSW デWﾏ;;デｷﾉｷゲデWﾉW ヮW;デ┑ﾆﾆｷSWﾉW. Aヴ┌;ﾐﾐWデ ﾗﾐ ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ ﾗゲデ; ゲ┌┌ヴWﾏ;デWゲ 
ヴ;;ﾏ;デ┌ヮﾗﾗSｷSWゲ ﾃ; デWﾉﾉｷS; Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ H┑ヴﾗﾗゲデが ゲ;ﾏ┌デｷ WヴｷﾐW┗;デWﾉ ┑ヴｷデ┌ゲデWﾉが ﾆ┌ゲ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ 
eksperdid olid esindatud.    

http://www.kogu.ee/riigivalitsemise-teemad-arvamusfestivalil/
http://www.kogu.ee/tegevus/olemus-ja-roll/eesti-inimarengu-aruanne/eesti-inimarengu-aruanne-20142015/


Septembri alguses valmis ずLﾛﾆゲ┌SWゲデ ┗@ﾉﾃ;いさ ｷﾐｪﾉｷゲﾆWWﾉﾐW デﾛﾉｪW veebiversioonina.  

Eesti inimarengu aruande 2014/2015 kogumaksumuseks (autorihonorarid, toimetamine, koostamine, 

デﾗﾗデﾏｷゲW ﾆﾗﾗヴSｷﾐWWヴｷﾏｷﾐWが デﾛﾉｪWが ﾆ┌ﾃ┌ﾐS;ﾏｷﾐWが デヴ┑ﾆﾆが esitlus, levitamine) kujunes 82 323 eurot, mis 

ﾗﾐ ┗ﾛヴヴWﾉSWゲ ヮ;;ヴｷ WWﾉﾐW┗; aruande kuludega ┗WWヴ;ﾐSｷ ┗ﾛヴヴ; ゲ┌┌ヴWﾏ. 

Oktoobris algasid ettevalmistused 2017. aasta kevadel ilmuva aruande jaoks に Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ 
ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ヮ;ﾆﾆ┌ゲ aﾗﾗﾆ┌ゲWﾆゲ ┑ﾉWｷﾉﾏゲW WWゲデﾉ┌ゲW ﾐｷﾐｪ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ デWｪW┗H┑ヴﾗﾗ ┗ｷｷゲ ﾐﾗ┗WﾏHヴｷゲ ﾃ; 
SWデゲWﾏHヴｷゲ ﾉ@Hｷ ﾆ┌デゲ┌デ┌S ﾆﾗﾐﾆ┌ヴゲｷ ゲWﾉﾉWデWWﾏ;ﾉｷゲデW ﾆ;┗;ﾐSｷデW ﾃ; ヮW;デﾗｷﾏWデ;ﾃ; ﾉWｷSﾏｷゲWﾆゲく Nﾗ┗WﾏHヴｷゲ 
┗@ﾉﾃWﾐS;ゲ ﾗﾏ; ｴ┌┗ｷ ﾃ@ヴｪﾏｷゲデ ｷﾐｷﾏ;ヴWﾐｪ┌ ;ヴ┌;ﾐﾐWデ ﾆﾗﾆﾆ┌ ヮ;ﾐﾐ; ﾆ;ﾆゲ デW;Sﾉ;ゲデが ﾆWゲ Wゲｷデ;ゲｷS ﾗﾏ; 
ﾆ;┗;ﾐSｷS aﾗﾗﾆ┌ゲデWWﾏ; ┗;ﾉｪ┌ゲWゲ ヲヰヱヶく ;;ゲデ; ;ﾉｪ┌ゲWゲく Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ┗;ﾉｷH ゲﾗHｷ┗; 
ヮW;デﾗｷﾏWデ;ﾃ; ヮ@ヴ;ゲデ ﾆ;┗;ﾐSｷデW ﾆ;ｷデゲﾏｷゲデ ﾐｷﾐｪ ゲｷｷゲ ﾗﾐ ;┌デﾗヴｷデWﾉ ;;ゲデ; ﾃ;ｪ┌ ;Wｪ;が Wデ ;ヴ┌anne kokku 

ヮ;ﾐﾐ;く Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ;Hｷゲデ;H ヮW;デﾗｷﾏWデ;ﾃ;デ デWｴﾐｷﾉｷゲデWゲ ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲデWゲ ﾐｷﾐｪ ┗;ゲデ┌デ;H ;ヴ┌;ﾐSW 
┗@ﾉﾃ;;ﾐSﾏｷゲW WWゲデく     

 

3. Rahvaalgatusveebi ettevalmistused  

ヲヰヱンく ;;ゲデ;ﾉ デﾗｷﾏ┌ﾐ┌S ﾃ; Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ﾆ;;ゲﾆﾗヴヴ;ﾉS;デ┌S R;ｴ┗;ﾆﾗｪ┌ ヮヴﾗデゲWゲゲｷ ┑ｴWﾆゲ デ┌ﾉWﾏ┌ゲWﾆゲ ﾗﾉｷ 
ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ゲWデW ヮﾜﾜヴS┌ﾏｷゲデW Wゲｷデ;ﾏｷゲW ﾛｷｪ┌ゲ Rｷｷｪｷﾆﾗｪ┌ﾉWが ﾏｷゲ ┗ﾛWデｷ ┗;ゲデ┌ ;ヮヴｷﾉﾉｷゲ ヲヰヱヴく Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ 
┗ﾛデデｷゲ ┗;ゲデ┌デ┌ゲW ゲW;S; ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ゲWデW ヮﾜﾜヴS┌ﾏｷゲデW ﾆﾗﾗゲデ;ﾏｷゲWﾆs ja esitamiseks mugav veebikeskkond, 

mida pannakse ┑ﾉWゲ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ Rｷｷｪｷﾆﾗｪ┌ K;ﾐデゲWﾉWｷｪ; ﾃ; Rｷｷｪｷﾆ;ﾐデゲWﾉWｷｪ; ふゲWゲデ ﾆﾗｴ┌ゲデ┌ゲ ﾗﾐ ﾆ; ;┗;デ┌S 
valitsemise partnerluse tegevuskavas 2014-2016).  

2015. aasta I pooles valmis ┗WWHｷﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ; ﾉ@ｴデW┑ﾉWゲ;ﾐﾐW, mille koostas strateegiline disainer Jannus 

Jaska. Aasta II pooles toimusid ettevalmistused veebruaris 2016 valmiva veebikeskkonna jaoks: 

ﾐﾗ┗WﾏHヴｷゲ ﾆ┌デゲ┌ゲ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ﾆﾗﾗゲ Rｷｷｪｷﾆﾗｪ┌ K;ﾐデゲWﾉWｷｪ; ヮ;ﾆﾆ┌ﾏ; デ┌ﾉW┗;ゲWﾉW ┗WWHｷﾉW ゲﾗHｷ┗ ﾐｷﾏｷ 
ふゲWﾉﾉWﾆゲ ゲ;ｷ R;ｴ┗;ﾆﾗｪ┌ WWゲデ┗WS;ﾃ;デW ﾃ; Rｷｷｪｷﾆﾗｪ┌ K;ﾐデゲWﾉWｷ ┗;ﾉｷﾆ┌ﾉ ヴ;ｴ┗;;ﾉｪ;デ┌ゲくWWぶが Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ 
juhataja esitles tulevast keskkonda mitmetWﾉ ┑ヴｷデ┌ゲデWﾉく T;┌ゲデ;ﾉ ﾆ@ｷゲ ;ﾆデｷｷ┗ﾐW デﾜﾜ ゲｷｴデ;ゲ┌デ┌ゲW TWWﾏW 
Äヴ; ヮﾗﾗﾉデ ﾉﾗﾗS┌S ja ;ヴｪ┌ﾏWﾐデWWヴｷ┗; SWﾏﾗﾆヴ;;デｷ; ﾉﾗﾗｪｷﾆ;ゲデ ﾉ@ｴデ┌┗; ┗;H;┗;ヴ;ﾉｷゲW ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ｪ; 
CitizenOS.com, mis saab rahvaalgatusveebi mootoriks. Seega tekib rahvaalgatusveeb olemasoleva 

ヮﾗヴデ;;ﾉｷ ヮW;ﾉWが ﾏｷゲ ;ｷデ;H デWｷゲデW ﾆ;ゲ┌SW ﾆﾛヴ┗;ﾉ ﾆ; ﾆ┌ﾉ┌ゲｷS ﾆﾗﾆﾆ┌ ｴﾗｷS;く      

ヲヰヱヵく ;;ゲデ;ﾉ ﾏ;ﾆゲｷゲ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ヮﾗﾗﾉ ヴ;ｴ┗;;ﾉｪ;デ┌ゲ┗WWHｷ ┑ﾉWゲヮ;ﾐWﾆ┌ﾆ┌ﾉ┌SWゲデ ゲデヴ;デWWｪｷﾉｷゲW Sｷゲ;ｷﾐｷ 
konsultandile Jannus Jaskale ning Vatson Digitalile, viimane programmeerib veebile kasutajaliidese. 

R;ｴ┗;;ﾉｪ;デ┌ゲ┗WWHｷ ┑ﾉWゲヮ;ﾐWﾆ┌ﾉ ﾐﾛ┌ゲデ;┗;S ﾏｷデﾏWS WﾆゲヮWヴSｷSが ﾆWゲ ﾗﾉｷS ゲWﾗデ┌S R;ｴ┗;ﾆﾗｪ┌ ヮヴﾗデゲWゲゲｷｪ; 
ning kes on kursis e-demokraatia rahvusvaheliste lahendustega.   

Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ﾃ┌ｴ;デ;ﾃ; ﾗゲ;ﾉWH L@デｷ-Eesti-“ﾗﾗﾏW ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮヴojektis ずE-SWﾏﾗIヴ;I┞ ｷﾐ AIデｷﾗﾐさ, kus 

┗;ｴWデ;デ;ﾆゲW ﾆﾗｪWﾏ┌ゲｷ ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ゲWデW ヮﾜﾜヴS┌ﾏｷゲデW ヮﾉ;デ┗ﾗヴﾏｷSW ﾗゲ;ゲく OﾆデﾗﾗHヴｷゲ ﾗゲ;ﾉWゲ TWWﾉW PWｴﾆ 
Riias e-demokraatia kaｴWヮ@W┗;ゲWゲ デﾜﾜデﾗ;ゲ ﾆﾗﾗゲ デWｷゲデW ｴ┌┗ｷﾉｷゲデWｪ; EWゲデｷゲデく KﾗﾗゲデﾜﾜヮヴﾗﾃWﾆデ ヮ@@SｷH 
ingliskeelse digitaalse ┗@ﾉﾃ;;ﾐSWｪ; W-lahendustest kolmes osalevas riigis.    

Rahvaalgatusveebi kohta rohkem infot: http://www.kogu.ee/rahvaalgatusveeb/ 

 

4. Sotsiaalpartnerlus  

2014. aastal ﾆ@ｷ┗ｷデ┌ﾐ┌S デﾜﾜ ヮWﾐゲｷﾗﾐｷゲ┑ゲデWWﾏｷ ﾃ@デﾆ┌ゲ┌┌デﾉｷﾆﾆ┌ゲWｪ; ﾃ@デﾆ┌ゲ ﾆ; ヲヰヱヵく ;;ゲデ;ﾉが ﾆ┌ｷS 
ヮW;ﾏｷゲWﾉデ ┗;ゲデ┌デ;┗;デW ﾏｷﾐｷゲデWWヴｷ┌ﾏｷSW デﾜﾜゲ ﾗゲ;ﾉWﾏｷゲW ﾆ┌ﾃ┌ﾉく A┌ｪ┌ゲデｷゲ ﾆ;;ゲﾆﾗヴヴ;ﾉS;ゲ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ 
Arvamusfesデｷ┗;ﾉｷﾉ デﾜﾜWﾉ┌ デWWﾏ;ﾉ;┗;が ﾆ┌ゲ ﾆﾗﾗゲ デWｷゲデW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷSW WゲｷﾐS;ﾃ;デWｪ; ;ヴ┌デ;デｷ 
ヮｷﾆ;W;ﾉｷゲ┌ゲW デ;ｪ;ﾃ@ヴｪWSW ┑ﾉWく  

http://www.kogu.ee/vana/wp-content/uploads/2015/06/EIA-ENG_OK-1.pdf
http://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2015/10/rahvaalgatusveebi-t%C3%B6%C3%B6nimega-rahvakogu-2.0-l%C3%A4hte%C3%BClesanne_Pulse-2015.pdf
https://citizenos.com/
http://www.kogu.ee/koostoo-kogu-osaleb-eesti-lati-soome-projektis-e-democracy-in-action/
http://www.kogu.ee/rahvaalgatusveeb/


“WヮデWﾏHヴｷゲデ SWデゲWﾏHヴｷﾐｷ ﾗﾉｷ ゲﾗデゲｷ;;ﾉヮ;ヴデﾐWヴﾉ┌ゲW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷﾃ┌ｴｷ ;ﾏWデｷﾆﾗｴデ デ@ｷデﾏ;デ;く J;;ﾐ┌;ヴｷゲデ ヲヰヱヶ 
;ﾉ┌ゲデ;H ┌┌ゲ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷﾃ┌ｴデ ゲﾗデゲｷ;;ﾉﾆ;ｷデゲWゲ┑ゲデWWmi reformimise ettepanekute koostamist, alustades 

ヮWﾐゲｷﾗﾐｷゲ┑ゲデWWﾏｷゲデく       

 

5. Oゲ;ﾉWﾏｷﾐW ﾆﾗﾏｷゲﾃﾗﾐｷSW デﾜﾜゲ  

Lｷゲ;ﾆゲ ヮﾛｴｷデWｪW┗┌ゲデWﾉW ﾗゲ;ﾉW┗;S Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ デﾜﾜデ;ﾃ;S Rｷｷｪｷﾆ;ﾐデゲWﾉWｷ ﾃ┌┌ヴWゲ ﾆﾗﾗゲ ﾆ@ｷ┗;ゲ ;┗;デ┌S 
┗;ﾉｷデゲWﾏｷゲW ヮ;ヴデﾐWヴﾉ┌ゲW ﾆﾗﾗヴSｷﾐWWヴｷ┗;ゲ ﾆﾗｪ┌ゲ ﾐｷﾐｪ ゲ@@ゲデ┗a arengu komisjonis.  

 

 

III Sihtasutuse majandusseis 

 

EWゲデｷ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ヴｷｷｪｷWWﾉ;ヴ┗WﾉｷﾐW ゲｷｴデaｷﾐ;デゲWWヴｷﾏｷﾐW ﾗﾐ viimaste ;;ゲデ;デW ﾉﾛｷﾆWゲ ﾗﾉﾐ┌S ﾃ@ヴｪﾏｷﾐWぎ 
 

2013. aastal に 290 082 eurot 

2014. aastal に 255 082 eurot  

2015. aastal に 243 082 eurot  

 

Koos tegevustoetuse ja sihtasutuse enda teenitud ふWWﾉﾆﾛｷｪW inimarengu aヴ┌;ﾐSW ﾏ┑┑ｪｷデ┌ﾉ┌ぶ 
vahenditega moodustasid Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ tulud 2015. aastal kokku 245 153 eurot. 

K@WﾗﾉW┗al hetkel on Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ toimiv organisatsioonが ﾏｷﾉﾉWﾉ ヮ┌┌S┌H ┗ﾛﾉｪ ヴｷｷｪｷ ﾃ; ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆW 
omavalitsuste, samuti lepinguliste partnerite ja teenuseosutajate ees.  

 

2015く ;;ゲデ; ﾉﾛヮWデ;ゲ “ihtasutus negatiivse tulemiga (-25 600 eurot), tasakaalustades eelnenud 

ﾏ;ﾃ;ﾐS┌ゲ;;ゲデ; ┑ﾉWﾃ@@ｪｷ. Sihtasutuse akumuleeritud tulem viimastel aastatel:  

2009. aastal    -59 292 eurot 

2010. aastal    -44 080 eurot 

2011. aastal    -38 874 eurot 

2012. aastal        -5 513 eurot 

2013. aastal             1 262 eurot     

2014. aastal    24 274 eurot  

2015. aastal   -25 600 eurot 

   

 

koostas Teele Pehkが “A EWゲデｷ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ﾃ┌ｴ;デ;ﾃ;   

5.01.2016 



7

sihtasutus Eesti Koostöö Kogu 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 1 813 17 204 2

Nõuded ja ettemaksed 10 054 29 481 3

Kokku käibevara 11 867 46 685  

Kokku varad 11 867 46 685  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 11 931 21 149 7,8

Kokku lühiajalised kohustused 11 931 21 149  

Kokku kohustused 11 931 21 149  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 25 536 1 262  

Aruandeaasta tulem -25 600 24 274  

Kokku netovara -64 25 536  

Kokku kohustused ja netovara 11 867 46 685  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 243 082 277 603 9

Tulu ettevõtlusest 2 071 11 020 10

Kokku tulud 245 153 288 623  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 -42 804 11

Mitmesugused tegevuskulud -64 206 -26 807 12

Tööjõukulud -206 626 -194 738 13

Kokku kulud -270 832 -264 349  

Põhitegevuse tulem -25 679 24 274  

Muud finantstulud ja -kulud 79 0  

Aruandeaasta tulem -25 600 24 274  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -25 679 24 274  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 19 456 -29 289  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -9 218 10 007  

Laekunud intressid 50 0  

Kokku rahavood põhitegevusest -15 391 4 992  

Kokku rahavood -15 391 4 992  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 17 204 12 212 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -15 391 4 992  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 813 17 204 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 1 262 1 262

Korrigeeritud saldo

31.12.2013
1 262 1 262

Aruandeaasta tulem 24 274 24 274

31.12.2014 25 536 25 536

Korrigeeritud saldo

31.12.2014
25 536 25 536

Aruandeaasta tulem -25 600 -25 600

31.12.2015 -64 -64
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Eesti Koostöö Kogu 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea

raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna

poolt välja antud juhendid.

SA Eesti Koostöö Kogu tulemiaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis „Raha“ kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ja muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete

korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused),

mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse sihtasutuse enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 640 eurot ühiku kohta.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud

kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis

tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle

kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

-       Arvutustehnika           20-40%

-       Muu materiaalne põhivara 10-50%

Põhivara arvelevõtmise alampiir    640

Rendid

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tulemiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused
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Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne

sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk; kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk,kajastatakse

sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel

Tulud

Tulu toodete müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu

toodete müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu

kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse

intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Arvelduskonto Riigikassas 1 813 16 900

Arvelduskonto  SEB 0 304

Kokku raha 1 813 17 204
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 50 50  

Ostjatelt laekumata

arved
50 50  

Muud nõuded 29 29  

Intressinõuded 29 29  

Ettemaksed 9 975 9 975  

Tulevaste perioodide

kulud
9 975 9 975  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
10 054 10 054  

 

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 114 114  

Ostjatelt laekumata

arved
114 114  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
8 727 8 727 4

Ettemaksed 20 640 20 640  

Tulevaste perioodide

kulud
20 640 20 640  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
29 481 29 481  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 3 11

Üksikisiku tulumaks 1 226 2 997

Erisoodustuse tulumaks 142   

Sotsiaalmaks 2 232 5 087

Kohustuslik kogumispension 104 413

Töötuskindlustusmaksed 97 230

Ettemaksukonto jääk  8 727  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 3 804 8 727 8 738
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Muu

materiaalne

põhivara

31.12.2013  

Soetusmaksumus 30 282 30 282

Akumuleeritud kulum -30 282 -30 282

Jääkmaksumus 0 0

  

Amortisatsioonikulu 8 177 8 177

Muud muutused -8 177 -8 177

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 22 105 22 105

Akumuleeritud kulum -22 105 -22 105

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 22 105 22 105

Akumuleeritud kulum -22 105 -22 105

Jääkmaksumus 0 0

Lisa 6 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2015 2014

Kasutusrendikulu 2 010 2 010

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2015 31.12.2014

12 kuu jooksul 503 2 010

1-5 aasta jooksul 0 503
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Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 654 654  

Võlad töövõtjatele 5 704 5 704 8

Maksuvõlad 3 804 3 804 4

Muud võlad 1 769 1 769  

Kokku võlad ja ettemaksed 11 931 11 931  

 

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 522 522  

Võlad töövõtjatele 11 761 11 761 8

Maksuvõlad 8 738 8 738 4

Muud võlad 103 103  

Muud viitvõlad 103 103  

Võlad seotud osapooltele 25 25 14

 

Kokku võlad ja ettemaksed 21 149 21 149  

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Töötasude kohustus 2 336 0 7

Puhkusetasude kohustus 3 368 11 761 7

Kokku võlad töövõtjatele 5 704 11 761  

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

 2015 2014

Saadud Saadud

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

Tegevuskuludeks 243 082 255 082

Annetused 0 2 521

Projektipõhine

sihtfinantseerimine
0 20 000

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
243 082 277 603
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Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2015 2014

Tulud trükiste müügist 1 709 1 478

Ürituste korraldamine 362 792

Ekspertuuringute läbiviimine 0 8 750

Kokku tulu ettevõtlusest 2 071 11 020

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2015 2014

Mitmesugused bürookulud 0 1 043

Uurimis- ja arengukulud 0 1 122

Lähetuskulud 0 630

Koolituskulud 0 100

Riiklikud ja kohalikud maksud 0 7 134

Avalike ürituste ja suhtekorralduse kulud 0 1 196

Kirjastamisega seotud kulud 0 2 716

Info- ja PR teenused 0 26 859

Infotehnoloogiline arendustöö,riistvara, tarvikud 0 1 360

Muud 0 644

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
0 42 804

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2015 2014

Mitmesugused bürookulud 2 423 2 347

Uurimis- ja arengukulud 12 459 0

Lähetuskulud 1 600 269

Koolituskulud 0 2 748

Riiklikud ja kohalikud maksud 6 586 5 507

Tõlketeenused 16 442 0

Ürituste korraldamise kulud 1 815 553

Info ja PR teenused 13 471 7 818

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 4 232 3 158

Arvestus- ja auditeerimisteenused 4 700 4 240

Muud 478 167

Kokku mitmesugused tegevuskulud 64 206 26 807
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Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014

Palgakulu 157 492 139 485

Sotsiaalmaksud 53 015 47 014

Puhkusetasude kohustus -4 357 8 033

Muud 476 207

Kokku tööjõukulud 206 626 194 739

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
0 25 626

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 4

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2014

Kohustused

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

25

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2015 2014

Arvestatud tasu 42 123 42 131

Sidekulud 100 275

Isikliku auto kasutamine 0 59

Lepingu lõppemisel juhatuse liikme tagasikutsumise tõttu sihtasutuse nõukogu algatusel enne juhatuse liikme volituste kolmeaastase

tähtaja lõppu on juhatuse liikmel õigus saada hüvitist 3 (kolme) kuu teenistustasu ulatuses, kui tagasikutsumise põhjuseks ei ole juhatuse liikme

kohustuste rikkumine.

Lepingu lõppemisel juhatuse liikme volituste tähtaja möödumise tõttu või juhatuse liikme poolt lepingu ülesütlemisel ei ole juhatuse liikmel

õigust saada hüvitist. 
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

sihtasutus Eesti Koostöö Kogu nõukogule

Oleme auditeerinud sihtasutus Eesti Koostöö Kogu raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2015, 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 7 kuni 17, 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 Eesti Koostöö Kogu finantsseisundit

seisuga 31.12.2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Karin Teder

Vandeaudiitori number 90

Assertum Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 62

A.H.Tammsaare tee 47,

Tallinn,11316

10.02.2016
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