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Sissejuhatus
MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud on avalikes huvides tegutsev arengukoostööst huvitatud ja selle
valdkonnaga tegelevate organisatsioonide vabatahtlik ühendus.
2016. aasta 31. detsembri seisuga oli AKÜ-l 32 liikmesorganisatsiooni. Aasta jooksul lisandus üks liige –
MTÜ Oma Tuba, eelkõige tuntud portaali Feministeerium.ee haldajana. Liikmete nimekiri seisuga
1.06.2017 on ära toodud Lisas 1.
2016. aastal kuulusid AKÜ nõukogusse kuni 15.06.2016 Eero Janson (Eesti Pagulasabi) ja Marko Nummert
(Eesti Seksuaaltervise Liit). 15.06-31.12.2017 olid nõukogu liikmeteks Aliine Lotman (MTÜ Mondo) ja MariHelene Kaber (Humana Eesti).
Alates veebruarist 2016 on AKÜ juhatuse liikmeks Sigrid Solnik. Kuni 31.05.2016 oli AKÜs
kommunikatsioonieksperdina tööl Getrin Reesar. 6.06.2016-6.07.2016 ja 8.08-14.08.2016 abistas AKÜt
kommunikatsiooniteemadel Anna Karolin. Alates 1.08.2016 on AKÜ kommunikatsioonijuhina ametis
Katrin Pärgmäe. Personalipoliitika suurim puudujääk möödunud aastal oli poliitikaeksperdi koha
puudumine – selle jaoks ei olnud rahastust.
2016. aastal koosnes AKÜ eelarve Välisministeeriumist saadud tegevustoetusest summas 53 986€ ja
Välisministeeriumist saadud projektitoetustest – GLEN 2016 projekt summas 20 676€ ning AKÜ
kommunikatsioonivõimekuse tõstmise projekt summas 51 792€. Kuna 2016. aasta esimene pool möödus
suuresti üleminekutegevuste ja sisse elamise tähe all, mis peegeldub ka eelarve kasutamises ning
tegevuste tiheduses möödunud aasta lõikes.
AKÜ tegevuse eesmärgiks on arengukoostöö poliitika tõhustamine ja praktiline edendamine ning
avalikkuse teavitamine arengukoostöö eesmärkidest ja selles osalemise võimalustest. Sellest tulenevalt
on AKÜ-l kolm peamist tegevussuunda, kus toimunud olulisematest tegevustest annan ülevaate allpool.
Kokkuvõttes hindan 2016. aasta organisatsioonile üleminekute ja uue juhtimissüsteemi juurutamise tõttu,
samuti töökohtade vähenemise tõttu keeruliseks, ent lõppkokkuvõttes edukaks – uued inimesed tõid uue
hingamise, organisatsiooni juhtimine ja tegevused, eriti kommunikatsioon, muutusid strateegilisemaks,
koostööle liikmete ja partneritega pandi rohkem rõhku ja ka huvikaitsetöös avanesid uued ning kasulikud
võimalused.

2016. aasta tegevused
AKÜ kui organisatsiooni arendamine
2016. aastat iseloomustab väga väike töötajate arv, mistõttu ei saavutanud AKÜ tegevused sellist ulatust
ja mõju nagu oleks soovinud. 2016. aasta märtsis avanes Euroopa Komisjoni maailmaharidus- ja
teavitusprojektide voor DEAR, kuhu AKÜ esitas kahe konsortsiumi koosseisus kaks taotlust.

Projektitaotlustele kulunud töötunnid tasusid end kokkuvõttes ära – Euroopa Komisjon on mõlemad
projektid heaks kiitnud, eeldatavasti alustame tööga sügisel 2017. Tööjõu mõttes on see oluline, sest
annab AKÜle võimaluse hoida huvikaitseeksperdi töökohta järgneva kolme aasta vältel. 2016. aastasse jäi
ka AKÜ eesistumisprojekti ettevalmistusaeg, mis andis AKÜle võimaluse palgata juurde töötajaid – juunis
2017 on bürool kolm täistöökohta ja neli palgalist töötajat. Septembris 2016 kolis AKÜ büroo oma kontori
Suur-Karja tänavalt Telliskivi loomelinnakusse EMSLi ühiskontorisse. Peamiseks kolimise põhjuseks kulude
kokkuhoid. Veebruaris 2016 olid AKÜ kontorikulud Suur-Karja tänava kontoris 517,03€. 2017. aasta
veebruaris Telliskivis aga 186.91€. Augustis 2016 vahetas AKÜ välja raamatupidaja, millega muutus
raamatupidamine digitaalseks, efektiivsemaks ja juhataja poolt paremini jälgitavaks.
AKÜ huvikaitse
AKÜ peamiseks koostööpartneriks huvikaitse vallas on alati olnud Välisministeerium, see ei muutunud ka
2016. aastal. Peamisteks teemadeks 2016. aastal olid Arengukoostöö ja humanitaarabi määruse
muutmine; Euroopa Arengukonsensus; ELi uus suhteraamistik Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani
riikidega ja Eesti eesistumisperiood. Koostööd tehti Välisministeeriumi Arengukoostöö bürooga ja ka
Eesti alalise esindusega Euroopa Liidu juures. Kõikidel eelnimetatud teemadel esitas AKÜ
Välisministeeriumile oma arvamuse, toimusid ka kohtumised ministeeriumi ametnikega, et arutada seda,
kuidas AKÜ seisukohad sobituvad ministeeriumi ja riiklike seisukohtade raamistikku.
2016. aasta algusest kuulub AKÜ Riigikantselei juures tegutsevasse Säästva Arengu Komisjoni, mis toimib
aruteluplatvormina liikmetele säästva arengu küsimustes ja mille üheks ülesandeks on säästva arengu
teemadel otsustajatele poliitikasoovituste koostamine. Kuna Riigikantselei on Eestis see institutsioon, mis
Agenda 2030 ja kestliku arengu eesmärkidega tegeleb ja nende saavutamisele suunatud tegevusi
koordineerib, on AKÜ jaoks SAKi kuulumine oluline. Oleme ka aktiivselt SAKi töös kaasa löönud,
tutvustanud komisjoni liikmetele Eesti arengukoostööd ja rõhutanud diskussioonides globaalse mõõtme
olulisust. AKÜ on oma arvamust nii kirjalikult kui suuliselt avaldanud kõikidel Agenda 2030ga seotud
teemadel, mis SAKis on tõstatatud. AKÜ peamiseks teemafookuseks on olnud Eesti tegevuskava kestliku
arengu eesmärkide elluviimiseks ja Eesti kestliku arengu strateegia Säästev Eesti 21. Iseasi on, kas SAK
on piisavalt efektiivne struktuur selleks, et seal avaldatud arvamused ka otsustajateni jõuaks. 2017. aastal
on Riigikantseleil plaanis komisjoni töö ümber korraldada.
Osalemine CONCORDi töögruppides. CONCORD on AKÜ jaoks oluline koht valdkondlikel Euroopa
poliitikatel silma peal hoidmiseks ja info saamiseks. Kuna arengukoostöö suunad kujunevad suuresti välja
Euroopa tasandil, on aktiivne kaasa löömine CONCORDi töös AKÜ huvikaitsetegevuste jaoks vajalik.
Väheste töötajate tingimustes suutis AKÜ 2016. aastal hoida silma peal kahe CONCORDi töösuuna
tegevusel – HUB1 (Sustainable Development and Policy Coherence for Sustainable Development) ja HU4
(Global Citizen Education and People’s Engagement). CONCORD monitooris 2016. aastal ÜRO
kõrgetasemelisel foorumil oma tegevuskavasid esitlenud riikide plaane – see oli üks viis, kuidas AKÜ
Euroopa tasandi töösse panustas. Teise olulise tegevusena lõime kaasa AidWatchi raporti koostamisel.
Oluline on ka välja tuua, et 2016. aasta lõpus tõlkis AKÜ eesti keelde CONCORDi raporti „Kestlik areng –

panused on kõrged“ – tegemist on üle pika aja esimese eestikeelse tekstiga, mis annab koherentse
ülevaate peamistest globaalse kestliku arenguga seotud väljakutsetest Euroopa poliitikates.
Huvikaitseressursside puudumise tõttu 2016. aastal ei suutnud AKÜ piisavalt palju tähelepanu pöörata
Eesti arengukoostöö mõju hindamise küsimusele; maailmakodanikuharduse-suunalisele huvikaitsele;
Riigikogu fraktsioonide ja komisjonidega töötamisele ega ka suuremale koostööle teiste vabaühendustega
Agenda 2030 teemadel. 2016. aasta sügisest osaleb AKÜ ka EMSLi, Riigikantselei ja Praxise poolt läbi
viidavas Huvikaitselaboris, kus töötasime välja plaani, kuidas alustada Eestis poliitikate sidususe
raamistiku välja töötamist ja rakendamist. Plaani ellu viimiseni me paraku 2016. aastal ei jõudnud.
AKÜ teavitustegevused, avalik kommunikatsioon
2016. aasta algatas muutused selles, kuidas AKÜ oma sõnumeid seab ja milliste põhimõtete järgi
teavitustööd teeb. Panime aluse AKÜ kommunikatsioonistrateegia välja töötamisele ja kaasasime selleks
ka väliseid eksperte. Teavitusüritusi proovisime korraldada võimalikult palju nii, et liikmed oleksid
kaasatud. Eesmärk on üha enam pakkuda n-ö platvormi, kus liikmesorganisatsioonidel oleks lihtne ja
tulemuslik oma teemadest rääkida ja oma tegevusi tutvustada.
Peamised teavitusüritused 2016. aastal:
- Erileht mais 2016 : Teemaks „Eestlased terves ilmas“ Eesti Päevalehe ja Eesti Ekspressi vahel,
venekeelsena MK Estonia vahel. Tiraaž: 49 000 (eestikeelne) ja 13 000 (venekeelne).
- Arvamusfestival augustis 2016: AKÜ korraldas Arengukoostöö ja välispoliitika teema-ala, sinna
korraldasime ise kaks arutelu. Festivali tagasisidest ilmneb, et külastajad pidasid arengukoostöö
ala pigem huvitavaks.

-

Maailma parimate uudiste ajaleht ja kestliku arengu eesmärkide kampaania sotsiaalmeedias
septembris 2016: Avaldasime Euroopa Komisjoni koostatud ja eesti keelde tõlgitud, peamiselt

-

-

kestliku arengu eesmärkidele pühendatud erilehe maakonnalehtede vahel. Facebookis viisime
läbi arengueesmärke tutvustava kampaania, mille raames lõime AKÜ kodulehele kestliku arengu
eesmärkide teemalise alajaotuse.
Inimõiguste filmikuu avasündmus koostöös ERRiga oktoobris 2016. Kinos Artis filmmi „Sonita“
linastus.
„Kingi targalt!“ jõulukampaania detsember 2016. AKÜ jäi kampaaniaga üldiselt rahule. Kindlasti
olid sel omad õppimiskohad. Samal ajal oli esimese suurema kampaaniaga, kus AKÜ kasutas oma
uuendatud sõnumite seadmise viisi ja spetsiifilisemat sihtgrupipõhist lähenemist.

Heategevuslik välkpood Tartu Lõunakeskuses detsembris 2016. Välkpoe eesmärk oli pakkuda
kõikidele AKÜ liikmetele, kes tegelevad sotsiaalse ettevõtlusega, võimalust oma kaupa müüa ja
oma tegevusi tutvustada. Jällegi, oli mitmeid õppimiskohti, ent üldiselt loeme pilootürituse väga
õnnestunuks ja plaanime ettevõtmist ka 2017. aastal korrata.

Töö meedia ja sotsiaalmeediaga
Facebook 2015 ja 2016 statistika võrdlus:
- Levi ehk kui palju nähti postitusi: 2015 keskmine orgaaniline 497, keskmine makstud 1029. 2016
keskmine orgaaniline 517, keskmine makstud 1769.
- Veidi on suurenenud kogu-ulatus (lisaks postitustele ka mainimised, check-in, lehele postitamised
jne) 2015 - 535 ja 2016 – 568
- Reaktsioonid (like) langesid - 2015 oli keskmine 11, 2016 oli keskmine 8 reaktsiooni postituse
kohta.
- Jagamised tõusid - 2015 oli keskmine 3 jagamist postituse kohta, 2016 jagati keskmiselt 8 korda
postituse kohta.
AKÜ meediakajastusi oli 2016. aastal kokku 109, neid tuli nii AKÜ pressiteadete kui lugude pakkumiste
põhjalt.

AKÜ uudiskirjade sisus kajastame üha enam liikmete üritusi, et pakkuda neile platvormi enda
nähtavamaks tegemiseks. 2016. aastal võtsime suuna ka uudiskirjade veel suurema sisukuse poole –
kirjutame rohkem Eesti ja maailma arengukoostöö teemasid käsitlevaid analüüsivaid artikleid. Kuna Eestis
ei ole väljaandeid ega uudiskanaleid, mis arengukoostöö valdkonna küsimusi sügavamalt lahkaks (väga
positiivseks erandiks Mondo Arengukoostöö Teataja), oleme seadnud sihiks selle, et AKÜ Uudiskiri
suudaks iga kuu selles nišis sisukat lugemist pakkuda.
GLEN projekt on AKÜ jaoks eelkõige teavitusprojekt. Muidugi on oluline, et vabatahtlikud teeksid oma
lähetuse jooksul võimalikult head tööd ja panustaksid vastuvõtva organisatsiooni tegevustesse. Ent GLEN
vabatahtlike tõeline väärtus AKÜ jaoks peitub nende lugudes ja kogemustes, mis on olulised positiivse
tähelepanu saamiseks arenguriikidele ja globaalsetele väljakutsetele ning meie kõigi võimalustele
lahendustega kaasa aidata. Projekti teavitustegevuste olulisimad osad:
- Ajaleheartiklid, seal hulgas mitu pikka lugu Postimehe paberlehes. Lisaks tele- ja raadioesinemised
- Maia Klaasseni Hooandja kampaania, millega ta kogus mikrofinantseerimise kapitali oma projekti
naistegrupile ja mis sai sotsiaalmeedias suure tähelepanu osaliseks ja õnnestus igati. Lähemalt
saab vaadata siit: http://www.hooandja.ee/projekt/naisettevotluse-edendamine-kamerunis
- Koolikülastused ja esinemised. GLENid külastasid 2016. aastal kokku 14 kooli ja kohtusid 29
erineva klassi õpilastega (st 29 infotundi), kokku üle 400 õpilasega. Käidi koolides üle Eesti,
Saaremaalt Harjumaa Jüri gümnaasiumini, Paide gümnaasiumist Rapla Vesiroosi gümnaasiumini,
Tallinna Käo põhikoolist Rocca al Mare koolini ja Mustamäe Humanitaargümnaasiumini. Lisaks
väisati Ahtmet, Kehtnat, Kohtla-Järvet ja Tartut. Koolikülastustel räägiti vabatahtlikust tööst,
ebavõrdsusest, kullakaevandamise mõjust arenguriikidele, erinevatest kultuuridest jms
teemadest, millega vabatahtlikud lähetuses kokku puutusid.
- Tehti ka venekeelset teavitust. Irina Evseeva kodune keel on vene keel, mis andis võimaluse
külastada venekeelseid koole ja anta intervjuusid ka venekeelsele meediale.
- Irina Evseeva töötab puudega lastega – esmakordselt jõudis GLENi maailmahariduslik tegevus ka
selle sihtgrupini. AKÜ plaanib jätkata koostööd Irinaga ning selle sihtgrupiga veel töötada
- Kultuurikatlas oli märtsis ja aprillis avatud GLEN fotonäitus „Naised naiste pilgu läbi“. Partnerluse
üle kultuurikatlaga on AKÜl eriti hea meel, seda kohta väisavad väga erinevad sihtgrupid, näituse
asukoht oli aga selline, et polnud võimalik mööda kõndida.
- Fotonäitusega koos korraldasid GLEN vabatahtlikud filmi- ja aruteluõhtuid enda projektitegevuste
ja sihtriikidega haakuvatel teemadel. Siin olemas täpsem ülevaade aruteluõhtute sarjast „Mõtteid
inimeseks olemisest“: https://www.facebook.com/events/777255992442520/. Aruteludes
osalesid oma ala eksperdid ja avalikkusele tuntud nimed. Taolistel aruteludel on potentsiaali, eriti
arvestades osalejate taset. Selline lähenemine aitab GLENidel oma kogemust lahti mõtestada
veidi teise nurga alt kui vaid vabatahtlik töö.
2017. aastal püüame veel enam meedias, nii riiklikul kui kohalikul tasandil, tõstatada globaalse kestliku
arenguga seotud teemasid. Kindlasti on eesmärgiks kirjutada rohkem analüütilisi artikleid. Kindlasti on
plaanis kasutada rohkem videoid. Oluliseks arengukohaks on veel poliitiline kommunikatsioon.

AKÜ liikmetöö
Uue juhi jaoks üks kasulikemaid viise sisse elamiseks, liikmete vajaduste ja võimaluste identifitseerimiseks
ning võimalike arengusuundade kaardistamiseks olid 2016. aasta kevadel ja sügisel läbi viidud
liikmekohtumised.
AKÜ liikmetööl oli 2016. aastal kolm peamist eesmärki. Esiteks, kogukonnatunde süvendamine ja sünergia
tekitamine; teiseks, liikmete võimekuste tõusmisele kaasa aitamine koolituste, teineteiselt õppimise ja
info vahendamise kaudu; kolmandaks sellise platvormi pakkumine, mis aitaks liikmetel oma teemade ja
tegevustega avalikkuse ees rohkem esile pääseda.
Tuleb tunnistada, et otseselt kogukonnatunde süvendamisele suunatud tegevusi ei olnud 2016. aastal
piisavalt palju, ainsa spetsiaalselt sellise eesmärgiga korraldatud üritusena saab välja tuua jõulupeo.
Samas proovisime igale AKÜ üritusele juurde põimida n-ö suhtlemisele ja kogemuste vahetamisele
mõeldud aja. Võimekuse tõstmisega tegelesime eelkõige kommunikatsioonivaldkonnas. 2016. aastal
toimus neli liikmekoolitust, mis võeti hästi vastu. Lisaväärtusena toodi iga koolituse puhul välja võimalus
teisega kogemusi vahetada.
- 8.06.2016 - meediasuhtluse koolitus arengukoostöö sõnumitest
- 2.11.2016 sotsiaalmeedia koolitus Tartus
- 16.11.2016 sotsiaalmeedia koolitus Tallinnas
- 29.11.2016 - teleintervjuude koolitus Marko Reikopiga
Info vahendamise kanaliteks on AKÜ liikmelist, kus liikuvast infost on suurem osa seotud AKÜ
huvikaitsetegevustega. Ka AKÜ uudiskiri on mõeldud infokanaliks liikmetele. Lisaks hakkas AKÜ 2016.
aasta lõpus välja saatma iganädalast meediale suunatud eelinfot liikmete ürituste kohta. Kõik need
üritused lähevad kirja ka kodulehele. Nähtavuse suurendamiseks platvormi pakkumise plaanis olid 2016.
aastal olulisimateks mais ilmunud erileht „Eestlased terves ilmas“, mille sisu tuli AKÜ liikmetelt ja
detsembris toimunud heategevuslik välkpood Tartus.

Mittetulundusühing Arengukoostöö Ümarlaud

2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

76 874

70 592

10

4 856

76 884

75 448

76 884

75 448

7 996

30 879

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

22 536

46 649

Kokku lühiajalised kohustised

30 532

77 528

30 532

77 528

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

18 052

-2 087

Aruandeaasta tulem

28 300

7

Kokku netovara

46 352

-2 080

76 884

75 448

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised

2

Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

145 119

301 787

155

0

22 543

4 377

167 817

306 164

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-81 480

-306 164

Tööjõukulud

-58 053

0

Kokku kulud

-139 533

-306 164

28 284

0

16

7

28 300

7

Lisa nr

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

3
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

28 284

0

4 845

1 795

-26 863

2 898

0

-16 116

6 266

-11 423

Laekunud intressid

16

7

Kokku rahavood investeerimistegevusest

16

7

6 282

-11 416

70 592

82 008

6 282

-11 416

76 874

70 592

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

-2 087

-2 087

7

7

31.12.2015

-2 080

-2 080

Aruandeaasta tulem

28 300

28 300

Muud muutused
netovaras

20 132

20 132

31.12.2016

46 352

46 352

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded
on kehtestatud Raamatupidamise Seaduses, mida täiendavad Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrused ning Eesti Vabariigi
Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid, standardid ja soovitused. Tulemi kirjendamiseks on kasutatud
Raamatupidamise Toimkonna Juhendit 14. Majandustehingute kirjendamisel ja kajastamisel on lähtutud EV Raamatupidamise seaduse §
3 toodud mõistetest ja aastaaruande koostamisel § 13-26 toodud põhimõtetest. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR-ides.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud
ja rahaturu fondi osakuid.

Finantskohustised
Finantsvarade ja kohustuste hindamisel kasutatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodit. Tehinguid kajastatakse tehingu toimumise
päeval.
Tulud
Tuludes ja kuludes kajastatakse toetusi, jälgides tekkepõhisuse printsiipi. Vahendamiseks saadud ja edasi antud toetusi kajastatakse üheaegselt
tuludes ja kuludes. Liikmemaksud kajastatakse tuludes nendes perioodides, mille eest need saadud on.

Sihtfinantseerimist kajastatakse üldreeglina tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on
mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud
tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav
kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid
võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena. Sihtfinantseerimine on kajastatud brutomeetodil.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

5 687

5 687

Võlad töövõtjatele

2 309

2 309

Kokku võlad ja ettemaksed

7 996

7 996

31.12.2015
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
3 355

3 355

Võlad töövõtjatele

17 353

17 353

Maksuvõlad

10 171

10 171

Kokku võlad ja ettemaksed

30 879

30 879

Tulevaste perioodide tulude all on kasutamata ettemaksud Välisministeeriumilt (KOMM, GLEN, TT)

13

Mittetulundusühing Arengukoostöö Ümarlaud

2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

2016

2015

Palgakulu

-38 411

-69 476

Sotsiaalmaksud

-13 239

-22 927

-195

-416

Puhkusereserv

-1 708

0

Stipendium

-4 500

-7 780

Kokku tööjõukulud

-58 053

-100 599

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

-58 053

-100 599

2

4

31.12.2016

31.12.2015

32

30

Töötuskindlustus

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2016

2015

17 810

49 520

Töövõtu- ja käsunduslepingud juhatuse liikmega.
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