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MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud on avalikes huvides tegutsev arengukoostööst ja kestlikust          
arengust huvitatud ja nende valdkondadega 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 töötab AKÜ klassikalise           
arengukoostöö kõrval kolme kestliku arengu eesmärgi nimel: puhas keskkond, mille saame           
enda lastele pärandada; õiglane ühiskond, kus hinnatakse inimest ja majandus, millest võidavad            
kõik.  

2019. aasta 31. detsembri seisuga oli AKÜ-l 33 liikmesorganisatsiooni. Liikmete nimekiri on ära             
toodud aruande lõpus. AKÜ nõukogu liikmeks valiti 20. juunil 2019 toimunud üldkoosolekul            
Humana Eesti esindaja Mari-Helene Kaber. Üldkoosolek kinnitas ka AKÜ uue põhikirja, mille            
raames liideti ühingu eesmärkidele kestliku arengu eesmärkide suunas tegutsemise, muudeti          
kvoorumi nõuet ning täpsustati nõukogu funktsioone.  

2019. aasta jooksul töötasid AKÜs järgmised inimesed:  

- Gea Kangilaski, juhataja 
- Katrin Pärgmäe, kommunikatsioonijuht  
- Agne Kuimet, partnerlussuhted ja maailmakodanikuharidus, juhataja KT 
- Karl Oskar Villsaar, huvikaitse, juhataja KT 
- Iti Pällin, ürituste korraldamine ja töö kohalike omavalitsustega 
- Kristen Aigro, võrgustike koordineerimine 
- Kai Klandorf, projektiekspert 
- Kristi Aulik, ürituste koordinaator 

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;  

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

2019. aastal tegi organisatsioon edusamme kõigis kolmes valdkonnas.  

AKÜ valdkondliku tegevuse eelduseks on jätkusuutlik rahastus ja tugev meeskond. Rahastuse           
vallas oli 2019. aasta stabiilne: jätkusid suured rahvusvahelised konsortsiumprojektid ning          
Välisministeeriumi-poolne tegevustoetus, lisaks Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud       
väiksema-mahulised organisatsiooni arenguhüppe ja kogukondade võimestamise projektid.       
Meeskonna vallas oli 2019. aasta mõneti keerulisem, sest muutus organisatsiooni juhatus ning            
kahel korral vahetus tegevjuht. Aasta alguses jäi senine tegevjuht ja juhatuse liige            



lapsehoolduspuhkusele, mistõttu värvati paari kuu jooksul uus juht, kes aga otsustas lahkuda            
juba sama aasta sügisel. Tegevjuhi kohustused võtsid kahel korral üle senised           
meeskonnaliikmed. Juhtimine stabiliseerus aasta lõpuks, mil valiti uus juhatus ja tööle asus uus             
tegevjuht. Ajutiselt seoses projektirahade lõppemisega jäi aasta keskpaigas täitmata         
kommunikatsioonijuhi ametikoht, kuid uue projekti raames alustati uue kommunikatsioonijuhi         
värbamisega aasta viimastel kuudel ning uus töötaja alustas järgmise aasta alguses. Tänu            
tegevmeeskonna proaktiivsusele ei tekkinud organisatsioonis tegevusvaakumit ega sügavamat        
juhtimiskriisi, mis andis märku meeskonna tugevusest ja motivatsioonist organisatsiooni nimel          
pingutada.  

 

Ülevaade AKÜ tegevussuundadest  

AKÜ huvikaitse 2019  

 

Koostöö avaliku sektori partneritega  

Aasta tähtsaim huvikaitsetegevus oli kaasarääkimine Välispoliitika arengukava 2030 protsessis.         
Arengukoostöö valdkonda suunavas ja tulevikku vaatavas arengukavas on sees mitmed AKÜ ja            
liikmeskonna väljapakutud teemapunktid, mis toetavad arenguabi tõstmist, kestliku arengu         
eesmärke ja senisest suuremat tähelepanu poliitikate sidususele. Lisaks tööalastele         
kohtumistele Välisministeeriumiga võimaldas arengukava protsess AKÜl kohtuda ka Riigikogu         
väliskomisjoniga, kellele edastati AKÜ-le olulised sõnumid ja ettepanekud.  

AKÜ jätkas ka vabaühenduste esindajana Välisministeeriumi arengukoostöö komisjoni töös         
projektide hindamisel ning taotlusvoorude disaini ning projektide mõju hindamise         
konsultatsioonis. AKÜ on alati toonitanud arengukoostöö projektide tulemuste ja mõju          
hindamise tähtsust ning et taotlusvoorude disainimisel tuleb võtta fookusesse sihtriikide          
vajadused ning globaalsete kestliku arengu eesmärkidele tuginemise.  

2019 oli valimiste aasta, mis algas Riigikogu valimisteks ettevalmistusega. AKÜ esitas kõigile            
valimistel osalenud erakondadele oma seisukohad arengukoostööst ja kestlikust arengust ning          
omapoolsed küsimused erakondade seisukohtade teadasaamiseks. Küsimused olid vabade        
vastustega ja analüüsi huvides ei proovinud me erakondi seada pingeritta. AKÜ huvi oli esile              
tuua trende – näidata, kuidas suhtutakse ühe või teise kestliku arengu eesmärgini jõudmiseni             
ning milline on poliitiline tahe nende teemadega tegeleda. Laekunud vastuste baasil valmis ka             
kõigile kättesaadav raport. Küsisime küsimusi viiel teemal: kestlik areng, arengukoostöö, Eesti           
jalajälg, kliimamuutused ning demokraatia ja vabakond.  

Kevadel järgnesid Euroopa Parlamendi valimised. Valimiste eel korraldasime koos kestliku          
arengu koalitsioonipartneri Tallinna Ülikooliga kestliku arengu ja arengukoostöö teemalise         



avaliku debati, mida voogedastati reaalajas delfi.ee vahendusel. Debatil osalesid Sven Mikser           
(SDE), Kalle Palling (Reformierakond), Tunne Kelam (Isamaa) ja Mihkel Kangur (ERE). Mitmed            
erakonnad loobusid kahjuks debatil osalemast. Debati salvestus on leidav ja järelvaadatav AKÜ            
kodulehel. 

AKÜ oli aktiivselt kaasatud ka Riigikantselei poolt koordineeritud riikliku strateegia „Eesti 2035“            
protsessi, osaledas teemalaudades ning avalikel kohtumistel. 2019. aasta II poolaastal taastus           
Riigikantselei säästva arengu komisjoni töörütm ning seeläbi ka AKÜ osalus selles. Eelmisel            
perioodil juhtis SAKi AKÜ tegevjuht Sigrid Solnik, tema vanemapuhkusele siirdumisega lõppesid           
ka juhi volitused. AKÜ jätkas komisjonis tavaliikmena, sest seoses pidevate muutustega AKÜ            
juhtimises ei olnud võimalust ega soovi kaaluda SAKi juhtimise jätkamist. 

AKÜ kuulus ka Avatud Valitsemise Partnerluse ümarlauda ning Vabaühenduste Liidu          
võrgustikus seisime aktiivselt huvikaitsega tegelevate katusorganisatsioonide eest. 

Lisaks tegime aktiivset arengukoostöö, kestliku arengu, poliitikate sidususe ja maailmahariduse          
huvikaitsetööd nii Euroopa Parlamendi kui ka Euroopa Komisjoni suunal. Kohtusime nii           
parlamendisaadikute, komisjoni SDGde töörühma kui ka DEVCO ja DEARi esindajatega.  

Esitasime koos Euroopa huvikaitse võrgustiku Concord partneritega avaliku pöördumise EL-i          
juhtide poole, pööramaks tähelepanu liikmesriikide vähesele panusele maailma kestliku arengu          
eesmärkide saavutamisel. EL-i juhid peaksid lõpetama poliitilise loiduse sotsiaalsete ja          
keskkonnaprobleemide suhtes ning seadma kestliku arengu EL-i prioriteediks järgmise viie aasta           
jooksul. Pöördumisele on kirjutanud alla üle 150 organisatsiooni ja võrgustiku.  

Lisaks õnnestus AKÜl kohtuda Euroopa Parlamendi liikme Sven Mikseriga ja Urmas Paeti            
bürooga. Edastasime neile Concordi poolt valmistatud kestliku arengut tutvustavad paketid, mis           
olid koostatud spetsiaalselt uutele (ja ka vanadele) EP liikmetele. 

AKÜ kutsuti esinema kestliku arengu valdkonna suurimal konverentsil Bond Conference 2019.           
Osalesime eksperdina paneelis, mis keskendus kestliku arengu eesmärkidele ning sellele, kuidas           
sektori üleselt ja koostöös nendeni jõuda. 

Poliitikate sidusus  

Kestliku arenguga seotud poliitikavaldkondade sidusus oli AKÜ jaoks ka 2019. aastal väga            
tugevalt esiplaanil, seda suuresti ka tänu Euroopa Komisjoni Coherent Europe For Sustainable            
World 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 koos Praxisega 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 on endiselt piiride           
tõmbamine 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.  

Kohalikud omavalitsused ja kogukonnad 

Eraldi huvikaitsevaldkonnana oli 2019. aastal AKÜ fookusesse kohalike omavalitsuste tasand,          
kus tegelikult ristuvad nii poliitikate sidusus, teadlikkuse tõstmine, vabaühenduste võimestamine          
kui kogukondade ja võrgustike tugevdamise aspektid. Jätkasime KÜSKi poolt toetatud projekti           
“Kohalike kogukondade, vabaühenduste ja poliitikakujundajate toetamine kestliku arengu        
põhimõtete järgimisel”, pakkudes seitsmes omavalitsuses kolmeosalisi huvikaitsekoolitusi       
kohalikele nö sädeinimestele, vabaühendustele, omavalitsuste töötajatele ja ettevõtjatele.        
Koolituse käigus saaid osalejad konkreetsed oskused ja tööriistad, kuidas viia enda sõnum            
otsustajateni, milliste sihtrühmadega ja kuidas huvikaitset tehes rääkida. Saadud teadmistega          
jäi enamus osalejaid väga rahule nin soovitusena loodeti, et jätkame sarnaste tegevustega ka             
tulevikus.Tagasiside põhjal võib öelda, et mitmed oma kogukonnas aktiivselt tegutsevad          
vabaühenduste liikmed ja sädeinimesed on saanud märgatavalt parema pildi sellest, kuidas           
kestliku arengu eesmärgid on seotud nende enda igapäevaste eesmärkide ja tegevusega ning            
kuidas kestliku arengu eesmärke oma töös ja huvikaitse strateegiates rakendada. 

Jätkasime Eramus+ rahvusvahelise projektimeeskonna liikmena vabaühendustele suunatud       
veebipõhine õppeprogrammi SCOPE loomisega. Platvorm koondab viite õpimoodulit, mille         
omandamisel suudavad vabaühenduste juhid, töötajad ja vabatahtlikud oma organisatsiooni         
tugevamaks muuta. Platvorm valmib 2020. aasta sügiseks.  

Maailmakodanikuharidus  

Maailmakodanikuhariduse valdkonnas oli AKÜ 2019. aastal varasemast aktiivsem.        
Maailmahariduse konsortsiumi Bridge 47 liikmena jätkasime maailmakodanikuhariduse lobimist        
ja valdkondlike vabaühenduste tugevdamist. Muu hulgas viisime Eestis koostöös valitsussuhete          
eksperdi Miltton Nordicsi ja Mõttekoda Praxisega läbi huvikaitse- ja mõju hindamise koolituse            
maailmaharijatele ja pakkusime (väike)projektirahastust kahele vabaühendusele, lisaks       
korraldasime mitmeid rahvusvahelisi sektorite-üleseid konverentse ja mõtteringe ning lõime         
koos poliitikakujundajate ja ekspertidega teekonnakaardi ( road map) SDG 4.7 saavutamiseks.  

GENE (Global Education Network Europe) koostas 2019. aastal Eestis koostöös Haridus- ja            
Teadusministeeriumi ning Välisministeeriumiga raporti, mille loomisprotsessis osales       
ekspertgupi liikmena ka AKÜ. Raport annab ülevaate Eesti maailmahariduse kontseptuaalsetest          
alustest, maailmahariduse olukorrast arengukoostöö, formaalhariduse, noorsootöö ja palju        
kodanikuühiskonna vaates. AKÜ sai raportis sisalduvate tähelepanekute ja soovituste näol          
väärtuslikku huvikaitse materjali maailmahariduse peamistele sidusrühmadega töötamiseks. 



Rahvusvahelised võrgustikud  

AKÜ jätkas 2019. aastal aktiivset osalemist CONCORDi töös. AKÜ juhataja, partnersuhete juht ja             
huvikaitse-eksperdid osalesid HUB1, HUB2 ja HUB3 töös. Eesti esindajana jätkas pikaajalist tööd            
HUB4-s AKÜ nõukogu liige Mari-Helene Kaber. Peamisteks tööteemadeks 2019. aastal olid           
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.  

 

AKÜ kommunikatsioon 2019  

 

Kampaaniad  

2019. aastal tegime ühe suurema kampaania - tarbimisele suunatud “Kingi targalt - veeda             
rohelised jõulud” sotsiaalmeedias, kus sel aastal tegime koostööd väljapoolse kõneisikuga, et           
sõnum jõuaks tavapärasest laiema publikuni.  

AKÜ teavitussõnumite ja teemadega erinevatel sündmustel osalemine  

Olulise teavitustegevusena viisime suvisel Arvamusfestivalil Eesti 2035 teemalaval läbi Euroopa          
Komisjoni ja ELi liikmesriikide välisministeeriumite koordineeritud SDG-de kampaania ning         
osalesime Riigikantselei koordineeritud aruteludel. Kampaania raames panime püsti        
interaktiivse installatsiooni, tutvustamaks kestliku arengu eesmärke laiemale üldsusele. Läbi         
mängulise ja informatiivse lahenduse oli festivali külalistel võimalik ka anda lubadusi ning tuua             
välja enda jaoks prioriteetsemaid teemasid. Külastajate seas oli ka President Kersti Kaljulaid,            
kes andis oma allkirja kõigile külastajate poolt jagatud lubadustele. Installatsioon oli väga            
populaarne ja loodame sarnase lahenduse taasluua ka tulevikus. Tänaseks on Arvamusfestivali           
sein leidnud uue kodu Luua Metsanduskoolis. 

Koostöös ERRiga tõime Inimõiguste kuu ja Keskkonnakuu filmiprogrammide raames kino- ja           
tele-ekraanile kuusteist inimõiguste- ja keskkonnateemalist mängu- ja dokumentaalfilmi. ETV2-s         
linastunud dokumentaalfilmidele tootsime erinevate valdkonnaekspertide sõnumite      
edastamiseks temaatilised tutvustusklipid. Filmiprogrammide eesmärk on aidata avalikul        
üldsusel paremini mõista keskkonnamuutuste tagamaid ning maailmas toimuvate konfliktide         
mõjusid inimestele ja kogukondadele. Keskkonnakuu keskendus kliima-, metsa-        
reostusteemadele, Inimõiguste kuu filmid ja tutvustusklipid keskendusid aga sõja-, kriisi-,          
migratsiooni- ja laste õiguste teemadele. Filme tutvustavatesse klippidesse otsisime         
kommentaare andma ja laiemat pilti avama kohalikud valdkonnaeksperdid ning praktikud.          



Näiteks lõime käed kestliku arengu koalitsiooni liikmetega, Politsei- ja Piirivalveametiga ning           
Vabatahtliku Päästega. 

ÜRO kestliku arengu päeva raames kaaskorraldasime ÜRO Pagulasameti eestvedamisel         
vestlusringi, kus Eestis tegutsevad ÜRO organisatsioonid ja kodanikuühiskonna esindajad         
arutlesid selle üle, kuidas viia ellu maailma riikide poolt ühiselt kokku lepitud kestliku arengu              
eesmärke. Vaatasime üheskoos üle, milles ikkagi seisnevad 2015. aastal ÜROs vastu võetud            
globaalsed kestliku arengu eesmärgid, mille sihid on vähendada maailmas ebavõrdsust, kaitsta           
keskkonda ning tagada heaolu kõigile. Arutlesime, mismoodi saavad nende eesmärkide          
täitmisse panustada rahvusvahelised organisatsioonid, avalik sektor, vabaühendused ja igaüks         
meist. Osalesid ka Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) ja Maailma        
Terviseorganisatsioon (WHO). 

Meedia- ja sotsiaalmeediatöö  

Kuigi AKÜ toimis pool aastat ilma kommunikatsioonijuhita, jäi meediakajastuste arv jäi mullu            
umbes samale tasemele 2018. aastaga (100 kajastuse ringis). Tänu KÜSKi kogukonnaprojektile           
saime juurde uusi kirjutajaid ja kohalikke väljaandeid, kes meie artikleid kajastasid.           
Meediakajastuste-rikkad ettevõtmised olid koos ERRiga läbi viidud keskkonnakuu (mais) ning          
inimõiguste kuu (oktoobris) filmiprogrammid.  

AKÜ Facebooki lehe jälgijaskonna suurendamise nimel eraldi tööd ei teinud. Sellegipoolest           
kasvas lehe jälgijate arv 2019. aasta lõpus 3500 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. Aktiveerisime ka AKÜ Instagrami konto, kus            
nii läbi tavapostituste kui ka kampaaniate pälvisime 200 jälgija tähelepanu.  

Andsime aasta jooksul välja 11 uudiskirja, mis on lugejate seas statistika järgi hinnatud - avamiste               
keskmine protsent oli 35,5%, mis on uudiskirjade puhul väga hea tulemus. Uudiskirja saajate listis              
on 930 inimest.  

 

Kestliku arengu koolitused ja nõustamine 

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali arenguhüppe programmi raames töötasime välja ärimudeli,        
mille raames keskendusime erinevatele sihtrühmadele suunatud kestliku arengu koolitus- ja          
nõustamispaketile. Alates 2019. aastast korraldab AKÜ koolitusi, nõustamist ja         
meelelahutuslikus formaadis üritusi kestliku arengu ja maailmahariduse teemadel ettevõtetele ja          
organisatsioonidele ning haridusasutustele ja koolidele. Samuti hakkasime avalikult pakkuma         
huvikaitsekoolitusi kohalikele vabaühendustele ja omavalitsustele. Lisaks arendasime       



konsultatsiooniteenust, mis on suunatud arenguabi andvatele organisatsioonidele ja        
rahastajatele. 

 

AKÜ liikmetöö, võrgustike loomine ja tugevdamine  

 

Liikmeskond  

2019. aastal jätkasime tööd AKÜ liikmeskonna tugevdamise suunal. Toimusid koolitused ja           
spetsiaalselt liikmetele suunatud üritused. Huvikaitses tulid liikmed kõige enam kaasa          
Välisministeeriumi arengukava täiendamise ja kommenteerimisega, samuti kohalike ja Euroopa         
parlamendi valimistega seotud tegevustega.  

Võrgustikud 

Jätkasime 2018. aastal loodud Koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks juhtimisega. Kolaitsioonis oli           
2019. aasta lõpu seisuga 21 liiget. Koalitsioon koondab Eesti ettevõtteid, vabaühendusi ja            
riigiasutusi, kes tegutsevad maailma kestliku arengu eesmärkide raames ja/või nimel. Võrgustiku           
eesmärk oli saada koostöö- ja infoplatvormiks, kus iga liige saaks aidata kaasa kestlikuma             
maailma loomisele just talle sobival moel. Aasta jooksul toimusid mitmed üritused, nt seminar             
Eesti kestliku arengu näitajatest, kestliku toidu üritus, SDGde plakati- ja sotsiaalmeedia           
kampaania ja jõuluüritus. Koalitsiooni väljakutseteks olid 2019. aastal eelkõige rahastuse          
puudumine, kõik tegevused ja ka koordineerimine toimus AKÜ projektidest. Teise väljakutsena           
käis aasta jooksul maha AKÜ-poolse koordinaatori jaks algatust sel määral eest vedada nagu             
oleks vaja olnud. Positiivsena saab välja tuua, et on olemas liikmete-poolne soov võrgustikuga             
jätkata, soovitades paranda juhtimist ja leida kindel riigipoolne rahastaja.  

Loomulikult kuulub ka AKÜ ise erinevatesse võrgustikesse, neist olulisim 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. Sellepärast           
katsusime 2019. aastal vastavalt oma võimetele ka Vabaühenduste Liidu tegevustes osaleda.  

 

 
 



AKÜ liikmed 31.12.2019 

1. Balti Uuringute Instituut  
2. Damota  
3. Domus Dorpatensis  
4. Eesti Diplomaatide Kool  
5. Eesti Euroopa Liikumine  
6. Eesti Idapartnerluse 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 Keskus  
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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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 114 037 95 059  

Nõuded ja ettemaksed 18 509 1 790 2

Kokku käibevarad 132 546 96 849  

Kokku varad 132 546 96 849  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 2 163 2 734  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 74 721 47 532 2

Kokku lühiajalised kohustised 76 884 50 266  

Kokku kohustised 76 884 50 266  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 46 583 45 324  

Aruandeaasta tulem 9 079 1 259  

Kokku netovara 55 662 46 583  

Kokku kohustised ja netovara 132 546 96 849  



12

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud 2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 187 346 232 765 2

Tulu ettevõtlusest 830 0  

Kokku tulud 188 176 232 765  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -63 088 -107 866  

Tööjõukulud -116 017 -123 654 3

Kokku kulud -179 105 -231 520  

Põhitegevuse tulem 9 071 1 245  

Muud finantstulud ja -kulud 8 14  

Aruandeaasta tulem 9 079 1 259  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 9 071 1 245

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -16 719 -107

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 26 618 -13 598

Kokku rahavood põhitegevusest 18 970 -12 460

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 8 14

Kokku rahavood investeerimistegevusest 8 14

Kokku rahavood 18 978 -12 446

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 95 059 107 505

Raha ja raha ekvivalentide muutus 18 978 -12 446

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 114 037 95 059
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 45 324 45 324

Aruandeaasta tulem 1 259 1 259

31.12.2018 46 583 46 583

Aruandeaasta tulem 9 079 9 079

31.12.2019 55 662 55 662
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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 soetusmaksumuses

 31.12.2017 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2018

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Välisministeerium 1 683 15 669 97 980 -93 471 1 410 20 178

Euroopa Komisjon 0 42 922 168 643 -191 589 0 19 976

Kodanikuühiskonna

Sihtkapital
0 0 9 460 -2 082 0 7 378

Muu 0 59 0 -59 0 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

1 683 58 650 276 083 -287 201 1 410 47 532

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

1 683 58 650 276 083 -287 201 1 410 47 532
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 31.12.2018 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Välisministeerium 1 410 20 178 102 009 -62 840 8 675 53 946

Euroopa Komisjon 0 19 976 87 851 -87 052 7 942 20 775

Kodanikuühiskonna

Sihtkapital
0 7 378 11 567 -18 945 1 892 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

1 410 47 532 201 427 -168 837 18 509 74 721

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

1 410 47 532 201 427 -168 837 18 509 74 721

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu -86 795 -92 527

Sotsiaalmaksud -29 222 -30 534

Kokku tööjõukulud -116 017 -123 061

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
-116 017 -123 654

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 4

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Juriidilisest isikust liikmete arv 33 33

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 22 044 23 894

Juhatuse liikme tasu ei makstud, kajastatud on liikmetele projektidest makstud tasud.


