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Sissejuhatus 
 
MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud on avalikes huvides tegutsev arengukoostööst huvitatud ja selle valdkonnaga 
tegelevate organisatsioonide vabatahtlik ühendus. Organisatsiooni eesmärgiks on arengukoostöö poliitika 
tõhustamine ja praktiline edendamine ning avalikkuse teavitamine arengukoostöö eesmärkidest ja selles 
osalemise võimalustest. Alates kestliku arengu eesmärkide vastu võtmisest 2015. aastal on AKÜ oma 
tegevust mõtestanud ka laiemalt – klassikalise arengukoostöö kõrval töötame kolme eesmärgi nimel: puhas 
keskkond, mille saame enda lastele pärandada; õiglane ühiskond, kus hinnatakse inimest ja majandus, 
millest võidavad kõik. 
 
2018. aasta 31. detsembri seisuga oli AKÜ-l 33 liikmesorganisatsiooni. Liikmete nimekiri on ära toodud 
aruande lõpus. AKÜ nõukogu liikmeks valiti 12. juunil 2018 toimunud üldkoosolekul Humana Eesti esindaja 
Mari-Helene Kaber.  
 
2018. aasta jooksul töötasid AKÜs järgmised inimesed:  
- Sigrid Solnik, juhataja 
- Katrin Pärgmäe, kommunikatsioonijuht 
- Agne Kuimet, partnerlussuhted ja maailmakodanikuharidus 
- Karl Oskar Villsaar, huvikaitse 
- Iti Pällin, ürituste korraldamine ja töö kohalike omavalitsustega 
- Kristen Aigro, võrgustike koordineerimine 
- Heidi Maiberg, projektijuht 
 
Arengukoostöö Ümarlaual on kolm peamist töösuunda:  

1) Arengukoostöö ja globaalse kestliku arenguga seotud poliitikate tõhustamine ja praktiline 
edendamine;  

2) Avalikkuse teavitamine arengukoostöö eesmärkidest ja selles osalemise võimalustest, samuti 
kestlikust globaalsest arengust ning indiviidi, kogukonna ja riigi rollidest sellesse panustamisel j; 

3) Eesti arengukoostöö ja kestliku arenguga tegelevate organisatsioonide võrgustiku tugevdamine ja 
ühenduste võimekuse kasvatamisse panustamine.  

2018. aastal tegi organisatsioon edusamme kõigis kolmes valdkonnas.  
 
AKÜ valdkondliku tegevuse eelduseks on jätkusuutlik rahastus ja tugev meeskond. Selles vallas oli 2018. 
mõneti keeruline, ent lõpptulemusena positiivne. Katsumuseks oli eesistumisprojekti väga intensiivne lõpp 
2018. aasta kevadel, mil töötempo ei olnud enam tervislik ning meeskonna poolt endale seatud sihtide 
saavutamine nõudis väga suurt pingutust. Sellest tulenevalt olid tavapärasest ehk aeglasemad ka suvi ja 
sügisperiood – oli näha, et inimesed ei pea vastu kui samamoodi edasi minna. Väga positiivne on kahe uue 
töökoha loomise võimaluse tekkimine 2018 sügisel – AKÜ jaoks olulised võrgustiku- ja kohaliku tasandi 
teemad saavad edasi minna. Suurim tegematajäämine 2018. aastast on kindlasti see, et uuendamata jäi 
organisatsiooni põhikiri. Ent võib kindlalt tõdeda, et AKÜ meeskond andis 2018. aastal endast maksimumi.  
  



Ülevaade AKÜ tegevussuundadest 

AKÜ huvikaitse 2018 

 
Koostöö avaliku sektori partneritega 
 
2018. aastal võtsime uuesti üles Eesti arengukoostöö mõju ja tulemuslikkuse temaatika ning koostasime 
omalt poolt mustandi soovitustega arengukoostöö projektide mõju hindamiseks. Soovitused põhinevad nii 
Civitta poolt 2016. aastal Välisministeeriumile tehtud uuringu tulemustel kui AKÜ projektijuhi Heidi Maibergi 
poolt läbi viidud intervjuudel teiste Euroopa arengukoostöö platvormidega saamaks teada, kuidas mujal 
projektide mõju mõõdetakse. Paraku jäi see teema aasta teises pooles toppama peamiselt inimressursi 
puuduse tõttu. Kindlasti on oluline mõju küsimusega 2019. aastal edasi tegeleda, kuna teema on pikemat 
aega olnud Eesti arengukoostöö hellaks punktiks.  
 
Kevadel 2018 kaasas Välisministeerium AKÜ uue Välispoliitika arengukava 2030 koostamise protsessi. 
Aastast 2020 kehtima hakkav dokument hõlmab ka arengukoostöö ja humanitaarabi, eraldiseisva 
arengukoostöö arengukava koostamist plaanis ei ole. AKÜ on kohtumiste käigus ja enda sisendi andmisel 
rõhutanud arengukoostöö rahastamise määra tõstmise olulisust, hea arengukoostöö tulemuslikkuse ja mõju 
aspekte (ning nende mõõtmise rahastamise vajalikkust), maailmakodanikuhariduse olulisust, poliitikate 
sidususe põhimõtete järgimise olulisust ning kodanikuühiskonna rolli olulisust. Arengukava koostamise 
protsess jätkub 2019. aastal.  
 
Aasta jooksul rääkis AKÜ aktiivselt kaasa Euroopa Liidu uue finantsraamistiku arengukoostöö osa 
puudutavate peatükkide koostamisel. Rõhutasime oma sõnumites kestliku arengu eesmärkide olulisust, 
seda, et arengukoostöö peab olema suunatud kõige nõrgemate aitamisele ja loomulikult seda, et 
arengukoostöö ei tohi olla lihtsalt vahendiks Euroopa julgeolekueesmärkide saavutamiseks.  
 
AKÜ esindaja kuulus ka 2018. aastal Välisministeeriumi arengukoostöö komisjoni esindades seal 
kodanikuühiskonna vaadet ja teadmisi.  
 
Jätkasime koostöösuhte tugevdamist Riigikantseleiga. AKÜ esindaja juhtis 2018. aastal Riigikantselei juures 
tegutsevat Säästva Arengu Komisjoni, hiliskevadel 2018 korraldasime komisjonis arutelu selle eesmärgi ja 
rollide teemal. Paraku on nii eripalgelise ja pika ajalooga komisjoni puhul status quo muutmine keeruline, 
seega selles vallas on aasta olnud suhteliselt edutu. Aasta lõpus andis Statistikaamet välja Eesti säästva 
arengu näitajate kogumiku, mis oli esimest korda koostatud uute indikaatorite põhjal ja kus nüüd on üheks 
näitajaks ka arengukoostöö rahastamise määr. Tulevikus võiksid kogumikus olla sees ka näitaja poliitikate 
sidususe ning maailmakodanikuhariduse kohta. Positiivne koostöö Riigikantseleiga toimus lisaks Agenda 
2030 juurutamise ja poliitikate sidususe raamistiku välja töötamise vallas.  
 
2018. aastal alustas Riigikantselei Eesti 2035 katusstrateegia koostamist, AKÜ esindajad osalesid aruteludes 
ekspertidena. Protsess on nii algusjärgus, et konkreetseid tulemusi on keeruline välja tuua. Eesti 2035 puhul 
on oluline, et sinna oleks läbivalt sisse põimitud kestliku arengu mõiste ja kestliku arengu eesmärgid – seda 
just läbiva teema või raamistava elemendina, mitte ad hoc lisandina, nagu see praegu erinevates 
strateegiates olema kipub.  
 
 



Poliitikate sidusus 
 
Kestliku arenguga seotud poliitikavaldkondade sidusus oli AKÜ jaoks sel aastal väga tugevalt esiplaanil, 
seda suuresti ka tänu Euroopa Komisjoni Coherent Europe For Sustainable WorldI projektile. Seadsime 
fookuse eelkõige avaliku sektori suunal tehtavale teavitusele poliitikate sidususe teemal ning teiseks, Eestile 
sobiva poliitikate sidususe mehhanismi kujundamise alustamisele. Töös on väga palju toeks olnud kevadel 
2018 valminud Praxise poolt läbi viidud uuring „Poliitikate sidususe põhimõtte rakendamine Eestis kestliku 
arengu valdkonnas“, kus selgus nii kontseptsiooni hägusus Eesti poliitikakujundajate jaoks kui nende madal 
teadlikkus (v-a teemaga otseselt kokku puutuvad inimesed).  
 
Suureks väljakutseks ongi see, kuidas tõmmata piire arengukoostöö, kestliku arengu ja konkreetselt 
poliitikate sidususe vahel ning edasise sammuna – kuidas siduda see konkreetse ametniku töövaldkonnaga. 
Seda olukorras, kus kestlikku arengut nähakse paljuski välisministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi 
teemadena, lisaks kordub mantrana seisukoht, et Eestil ei olegi rahvusvahelist mõju. Konkreetsemateks 
teemadeks, mille kaudu AKÜ poliitikate sidususe valdkonda avab on kliimamuutused (tegelesime 2018. 
aastal palju PÕXITiga), säästev tootmine ja tarbimine (prügitemaatika, ent ka ringmajandus), areng ja 
digitaliseerimine ning muidugi hea arengukoostöö ning arengukoostöö rahastamine ja selle läbi globaalse 
ebavõrdsuse temaatika. Poliitikate sidususe teema avas AKÜ jaoks 2018. aastal mitmeid koostöövõimalusi 
nii riigiasutustega, teiste valdkondade vabaühendustega kui poliitikakujundamise ekspertidega.  
 
Kohalikud omavalitsused 
 
Uue olulise huvikaitsevaldkonnana kerkis 2018. aastal AKÜ fookusesse kohalike omavalitsuste tasand, kus 
tegelikult ristuvad nii poliitikate sidusus, teadlikkuse tõstmine, vabaühenduste võimestamine kui 
kogukondade ja võrgustike tugevdamise aspektid. Sügisel 2018 alustasime KÜSKi rahastatud projektiga 
„Kestlikud kogukonnad“, mille eesmärgiks on just kohaliku kogukonna võimestamine, et nad ise oskaksid nii 
ellu viia kui kohaliku tasandi poliitikakujundajatelt küsida kestlikke lahendusi oma kodukohas. Näeme, et huvi 
kestlikkuse temaatika vastu ning vajadus sellekohase toe pakkumise järele on KOVides üsna suur. Samal 
ajal mõju perspektiivist kaalutuna on selge, et kui kohalik tasand KAEde suunalise tööga kaasa ei tule, ei 
jõua Eesti kunagi nende eesmärkideni. 2018. aasta alguses läbi viidud külastused kogukondadesse ning 
kohtumised kohalike omavalitsuste ametnike ja juhtidega andsid väärtusliku arusaama sellest, kuidas kohalik 
tasand KAEdega suhestub, millised on nende võimalused ja takistused antud teemaga edasi minna.  
 
Maailmakodanikuharidus 
 
Maailmakodanikuhariduse teemalise huvikaitsetöö mõttes oli 2018. AKÜ jaoks väga vaikne, selles vallas ei 
toimunud mingisuguseid edasiminekuid. Samas on AKÜ osaline Bridge 47-nimelises konsortsiumprojektis, 
mis möödunud aastal keskendus palju just poliitikakujundamise sõnumite ja strateegia välja töötamisele. 
Loodame 2019. aastal selles plaanis ka Eestis edasi liikuda.  
 
Rahvusvahelised võrgustikud 
 
AKÜ jätkas 2018. aastal aktiivset osalemist CONCORDi töös. AKÜ juhataja kuulus CONCORDi juhatusse, 
AKÜ huvikaitseekspert osales HUB1 ja HUB2 töös. Eesti esindajana jätkas pikaajalist tööd HUB4-s Mari-
Helene Kaber. Peamisteks tööteemadeks 2018. aastal Euroopa Liidu uus eelarveraamistik, Agenda 2030 
edendamine Euroopa tasandil, arengukoostöö rahastamine ning muidugi Euroopa Parlamendi valimised. 



CONCORD on AKÜ jaoks väärtuslik konföderatsioon nii kontaktide saamise, koostöövõimaluste leidmise kui 
info saamise ja huvikaitsestrateegiate kujundamise plaanis.  
 
2018. aastal lõpetas AKÜ GLEN võrgustikus osalemise. GLEN projekti mõttekuse ja mõju üle olime juba 
kaua mõelnud, ent vaadates kuidas viimasel ajal muutus kehvemaks ka Saksa partnerite töö kolmandates 
riikides asuvate vastuvõtvate organisatsioonide valideerimisel ning vabatahtlikele tugistruktuuri pakkumisel, 
leidsime et projektist saadavad, eelkõige teavitus-alased kasud AKÜ jaoks ei kaalu üle tehtavaid kulusid 
nagu programmi heaks kuluv tööaeg AKÜ büroos või vabathtlike poolt panustatav aeg vastuvõtvas 
organisatsioonis ega riske nagu potentsiaalselt ohtlikud olukorrad vabatahtlikke vastuvõtvates riikides, oht 
vabatahtlike vaimsele ja füüsilisele heaolule ning sellest tulenev mainerisk AKÜle ja tervele valdkonnale.  
 
 
AKÜ kommunikatsioon 2018 
 
Kampaaniad 
 
2018. aastal tegime neli suuremat kampaaniat - tarbimisele suunatud Roosa Prügi päeva ja Kingi Targalt 
jõulukampaania, kus sel aastal tegime esmakordselt tööd lasteaedadega, et tarbimise sõnum jõuaks nii 
haridustöötajate kui lapsevanemateni. Jõulukampaania jaoks loodud graafik osutus aga nii populaarseks, et 
jõudis 75 000 inimeseni - varem ei ole kestlikud teemad nii popid olnud. On näha kahesuunalist muutust 
avalikus arvamuses – kestliku arengu ja säästva eluviisi teemad muutuvad üha rohkem n-ö 
laiatarbeteemadeks, pürgivad niššidest välja. Samal ajal aga näitab sügisel 2018 välja tulnud Eurobaromeetri 
uuring, et eestlaste toetus arengukoostööle on võrreldes üle-eelmise aastaga langenud, Eestis on toetus 
Euroopa madalaim. 
 
Kevadel korraldasime koostöös ERLi, ELFi ja KÕKiga kampaania, et saada 1000 allkirja algatusele, mis 
suunaks PÕXITi teema riigikogusse arutlusele kui riiklikult olulise küsimuse. See õnnestus ja sügisel toimus 
Riigikogu suures saalis arutelu. 
  
Maikuus aitasime Euroopa Komisjonil korraldada kampaaniat naiste õiguste teemal, mis pälvis üllatuslikult 
palju meedia tähelepanu, arvestades, et sõnumid olid keskselt, Brüsselis asuva kommunikatsioonibüroo 
poolt välja töötatud ja Eesti jaoks mitte kõige sobivamad. 
 
AKÜ teavitussõnumite ja teemadega erinevatel sündmustel osalemine 
 
Peamiselt korraldasime statistik Hans Roslingu ja tema poolt asutatud Gapminder-i sõnumite ainetel loodud 
mängulisi arutelusid, ent mõnes kohas olime väljas ka tarneahelaid illustreerida aitava vineerist puslega, 
virtuaalreaalsusprillidega vms 
 
Käisime Telliskivi Kirbuturul, Kuressaare Merepäevadel, Rakvere Rohenädalal, Vegan Väljasõidul ja olime 
osa Eesti delegatsioonist Aalborgi Kestliku Arengu Festivalil. 
 
Aprillis korraldasime koos AKÜ liikmete ja kohaliku kogukonnaga Kuressaares kestliku arengu festivali 
Hoolides homsest, kus olid töötoad, filmiõhtu, laat, loengud ja palju muud. 
 
 
 



Fotoprojekt 
 
Väga edukaks kujunes fotoprojekt “Erilised tavalised eestimaalased”, mille käigus käisime külas kaheksal 
erakordsel eestimaa naisel. Fotode ja lugude kaudu räägivad nad meile, kuidas Eesti nende koduks sai, 
millega nad siin tegelevad ja mida Eesti juures armastavad. Naiste lood koos fotodega olid väga populaarsed 
nii Instagramis kui ka Facebookis,  
 
Augustis avasime fotonäituse Telliskivi Loomelinnaku südames asuvas väligaleriis, mis asub peatänava 
ääres, laste mänguväljaku vastas üle tee, veebruaris oli see Telliskivi palvel veel üleval. 
 
Kestliku arengu koolitused 
 
Järjest rohkem kutsutakse AKÜt rääkima kestliku arengu raamistikust ehk KAEdest, käisime koolitusi 
tegemas nii Türi valla aktiivsetele inimestele kui eGA kollektiivile. 2018. aasta esimeses kvartalis toimunud 
teavitustuuri “Väikesed kogukonnad suures maailmas” raames jõudsime 6 kohaliku omavalitsuse ning 10 
väiksema või suurema kogukonnani, et tõsta erinevate piirkondade kodanike ja valitsejate teadlikkust 
maailma kestlikust arengust ning kaardistada takistusi ja võimalusi kohalike kogukondade kestlikumaks 
kasvamiseks. Eespool mainitud KÜSKi projekt toetub osaliselt just nendele kohtumistele ning viib selle 
töösuuna sammu võrra edasi, teavitusest tegutsemiseni.  
 
Seminarid, töötoad 
 
Korraldasime kokku kuus säästliku eluviisi töötuba, kus praktilise osa kõrval rääkisime kestliku arengu 
eesmärkidest just kohaliku ja globaalse tasandi seoste võtmes. Kahel korral kutsuti meid Tartu Ülikooli 
täienduskoolitustele rääkima õpetajatele kestliku arengu temaatika integreerimisest kooliprogrammi. 
Maikuus kutsusime koos Teeme Äraga Eestisse jäätmevaba elustiili eestvedaja Bea Johnsoni, kelle seminari 
järelkajad ja meediakajastused kestsid läbi suve. Meid aitas tippkokk Peeter Pihel, kes külalise auks 
korraldas restoranide ülejääkidest valmistatud kolmekäigulise õhtusöögi. 
 
Kestliku arengu eesmärkidesse panustajad Eestis 
 
Sügisel tegime intervjuud 17 organisatsiooni esindajatega ja kirjutasime 17 artiklit headest näidetest, kuidas 
kestlikku arengut igapäevaselt ellu viia. Terveilma blogis avaldatud artiklid olid populaarsed ja neid näiteid 
kasutame ka edaspidi esinemistel kestlikust arengust rääkides. Lisaks on need lood tänuväärseks materjaliks 
avaliku sektori koostööpartneritele, kel vaja rahvusvahelisel tasandil näidata, kuidas Eesti 
arengueesmärkidesse panustab.  
 
Meedia- ja sotsiaalmeediatöö 
 
AKÜ meediakajastuste arv jäi mullu umbes samale tasemele 2017. aastaga (100 kajastuse ringis), kuid 
saime palju häid partnereid, kellele lugusid pakkuda ja mis veel olulisem - kes tulevad ise meie käest konakte 
või taustainfot küsima. 
 
Kuna suund on üha enam kogukonna loomisel ning kuna inimeste käitumise muutmiseks ainult 
sotsiaalmeediast ei piisa, ei ole me teadlikult teinud palju tööd AKÜ Facebooki lehe jälgijaskonna 
suurendamise nimel. Sellegipoolest kasvas lehe jälgijate arv 2018. aasta lõpus 3000 inimeseni. Postitades 



jälgime, et teemad oleksid seotud kestliku arenguga ja ka meelelahutuslike postituste juures oleks aru saada, 
kuidas see on seotud arengukoostöö või kestliku arenguga laiemalt. 
 
Andsime aasta jooksul välja 11 uudiskirja, mis on lugejate seas statistika järgi hinnatud - avamiste keskmine 
protsent oli 30% kuni 49,5%, mis on uudiskirjade puhul väga hea tulemus. Uudiskirja saajate listis on 927 
inimest. AKÜ uudiskirja jagatakse ka Vabaühenduste Liidu kanalites, millel on jälgijaid tuhandetes. Lisaks 
saatsime kolm eri-uudiskirja Kestliku Arengu Koalitsiooni teemal, mille avamise protsent oli vahemikus 34-
80%. 
 
 
AKÜ liikmetöö, võrgustike loomine ja tugevdamine 
 
Liikmeskond 
 
2018. aasta oli AKÜ liikmeskonna suunal oluliselt vaiksem ja vähem tegusam kui 2017. aasta. Toimus vähem 
koolitusi ja spetsiaalselt liikmetele suunatud üritusi, AKÜ ei andnud välja erilehte. Huvikaitse teemal olid 
kaasatud konkreetsete valdkondade vastu huvi tundvad liikmed vastavates töölõimedes (PÕXIT ja 
keskkonnaorganisatsioonid, Europarlamendi valimised ja Humana Eesti, Euroopa Liidu eelarveraamistiku 
arengukoostöö instrument ja Mondo ning Seksuaaltervise Liit, näiteks). Proovisime liikmetel olemas olevat 
valdkondlikku ekspertiisi oma huvikaitse- ja kommunikatsioonisõnumite välja töötamisel võimalikult palju 
rakendada. Hea meel oli näha liikmeskonda esindatud AKÜ poolt korraldatud üritustel (Bea Johnsoni loeng, 
suurandmete seminar, poliitikate sidususe teemaline seminar jne), väga positiivne on ka koostöös sündinud 
ürituste toimumine (PÕXITi kampaania koos keskkonnaorganisatsioonidega, OECD ekspertide poolt läbi 
viidud poliitikate sidususe teemaline koolitus avaliku sektori ametnikele koos UNESCO ERKiga). 
 
Võrgustikud 
 
2018. aastal pöörasime palju tähelepanu oma võrgustiku laiendamisele liikmeskonnast väljapoole. Globaalse 
kestliku arengu vaates on Eestis palju organisatsioone ja asutusi, kes tahaksid kaasa mõelda ning kestliku 
arengu eesmärkide suunal tegutseda, leidsime et saame AKÜga aidata neil organisatsioonidel võrgustuda 
ning et on oluline neid hoida ka AKÜ infoväljas. 
 
13. aprillil asutati AKÜ eestvedamisel Koalitsioon Kestliku Arengu Heaks. Tundsime, et tegelikult tehakse 
kestliku arengu heaks Eestis palju tänuväärset tööd, ent sünergiat võiks erinevate tegijate vahel rohkem olla, 
ainult nii saab teema nähtavamaks ja olulisemaks muutuda. Koalitsioon koondab Eesti ettevõtteid, 
vabaühendusi ja riigiasutusi, kes tegutsevad maailma kestliku arengu eesmärkide raames ja/või nimel. 
Koalitsiooni eesmärk on saada koostöö- ja infoplatvormiks, kus iga liige saaks aidata kaasa kestlikuma 
maailma loomisele just talle sobival moel. Aasta lõpuks oli KKAH-il üle 20 liikme. Koalitsiooni väljakutseteks 
olid 2018. aastal eelkõige rahastuse puudumine, kõik tegevused ja ka koordineerimine toimus AKÜ 
projektidest, teise väljakutsena käis aasta jooksul maha AKÜ jaks algatust sel määral eest vedada nagu 
oleks alguse hoos vaja olnud. Positiivsena saab välja tuua, et on olemas palju mõtteid ja soove, mida KKAH-
i liikmed teha tahaksid ja kuhu oleksid valmis panustama, nende jaoks tuleks lihtsalt rahastus leida. Teise 
väga positiivse arenguna asus novembris AKÜsse tööle võrgustike koordinaator, kelle peamiseks 
tööülesandeks on just koalitsioon temaatika vedamine, rahastuse leidmises osalemine ja koostöösädeme 
leegitsemas hoidmine.  
 



Võrgustike suunal jätkub töö ka eespool mitmes kohas välja toodud kohalike kogukondade ja kohalike 
vabaühendustega, kes moodustavad terve iseseisva töösuuna, mille jaoks saime 2018. aasta oktoobris 
eraldi projektiraha ja tänu sellele ka ainult KOVide valdkonnaga tegeleva töötaja.  
 
Loomulikult kuulub ka AKÜ ise erinevatesse võrgustikesse, neist olulisem kodanikuühiskonna võimaluste ja 
tervise eest seisev Vabaühenduste Liit, kelle poolt veetavad huvikaitse teemad (vabaühenduste 
rahastamine, kodanikuruumi temaatika, avatud valitsemine) on olulised ka AKÜ ja AKÜ liikmete 
tegutsemisvõimaluste ja –võimekuse säilimise ning arenemise heaks. Selle pärast katsusime 2018. aastal 
vastavalt oma võimetele ka Vabaühenduste Liidu tegevustes osaleda.  
 
AKÜ liikmed 31.12.2018 
 
1. Balti Uuringute Instituut 
2. Damota 
3. Domus Dorpatensis 
4. Eesti Diplomaatide Kool 
5. Eesti Euroopa Liikumine 
6. Eesti Idapartnerlusse Keskus 
7. Eesti Inimõiguste Keskus 
8. Eesti Looduskaitse Selts 
9. Eestimaa Looduse Fond 
10. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 
11. Eesti NATO Ühing 
12. Eesti Pagulasabi 
13. Eesti People to People 
14. Eesti Roheline Liikumine 
15. Eesti Seksuaaltervise Liit 
16. E-Riigi Akadeemia 
17. Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES 
18. Ethical Links 
19. Garage48 
20. Fenno-Ugria Asutus 
21. Humana Estonia 
22. Inimõiguste Instituut 
23. SA Innove 
24. Jaan Tõnissoni Instituut 
25 Johannes Mihkelsoni Keskuss 
26. Kodanikukoolitus 
27. Mondo 
28. Naiskoolituse Keskus 
29. Oma Tuba 
30. Peipsi Koostöö Keskus 
31. Sillamäe Lastekaitse Ühing 
32. Tervikring 
33. UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon 
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Mittetulundusühing Arengukoostöö Ümarlaud 2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 95 059 107 505  

Nõuded ja ettemaksed 1 790 1 683  

Kokku käibevarad 96 849 109 188  

Kokku varad 96 849 109 188  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 2 734 4 317  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 47 532 59 547 2

Kokku lühiajalised kohustised 50 266 63 864  

Kokku kohustised 50 266 63 864  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 45 324 46 352  

Aruandeaasta tulem 1 259 -1 028  

Kokku netovara 46 583 45 324  

Kokku kohustised ja netovara 96 849 109 188  



11

Mittetulundusühing Arengukoostöö Ümarlaud 2018. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017

Tulud   

Annetused ja toetused 232 765 221 271

Kokku tulud 232 765 221 271

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -107 866 -135 190

Tööjõukulud -123 654 -86 424

Muud kulud 0 -694

Kokku kulud -231 520 -222 308

Põhitegevuse tulem 1 245 -1 037

Muud finantstulud ja -kulud 14 9

Aruandeaasta tulem 1 259 -1 028
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Mittetulundusühing Arengukoostöö Ümarlaud 2018. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 1 245 -1 037

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -107 -1 673

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -13 598 33 331

Kokku rahavood põhitegevusest -12 460 30 621

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 14 10

Kokku rahavood investeerimistegevusest 14 10

Kokku rahavood -12 446 30 631

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 107 505 76 874

Raha ja raha ekvivalentide muutus -12 446 30 631

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 95 059 107 505
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Mittetulundusühing Arengukoostöö Ümarlaud 2018. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 46 352 46 352

Aruandeaasta tulem -1 028 -1 028

31.12.2017 45 324 45 324

Aruandeaasta tulem 1 259 1 259

31.12.2018 46 583 46 583
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Mittetulundusühing Arengukoostöö Ümarlaud 2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Aruanne on eurodes.

Raha

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

ja rahaturu fondi osakuid.

Tulud

Tuludes ja kuludes kajastatakse toetusi, jälgides tekkepõhisuse printsiipi. Vahendamiseks saadud ja edasi antud toetusi kajastatakse üheaegselt

tuludes ja kuludes. 

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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2016 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Välisministeerium 22 536 70 742 -1 808 -75 801 15 669

Euroopa Komisjon 0 199 058 0 -156 136 42 922

Muu 0 59 0 0 59

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
22 536 269 859 -1 808 -231 937 58 650

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
22 536 269 859 -1 808 -231 937 58 650
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Mittetulundusühing Arengukoostöö Ümarlaud 2018. a. majandusaasta aruanne

 31.12.2017 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Välisministeerium 15 669 97 980 -93 471 20 178

Euroopa Komisjon 42 922 168 643 -191 589 19 976

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 0 9 460 -2 082 7 378

Muu 59 -59 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
58 650 276 083 -287 201 47 532

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
58 650 276 083 -287 201 47 532

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu -92 527 -64 691

Sotsiaalmaksud -30 534 -21 348

Töötuskindlustus -593 -385

Kokku tööjõukulud -123 654 -86 424

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
-123 654 -86 424

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 4

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Juriidilisest isikust liikmete arv 33 33

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 23 894 21 217


