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Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille
põhikirjalisteks eesmärkideks on sotsiaalsete ettevõtete arvu, suutlikkuse ja ühiskondliku mõju
suurendamine Eestis ning sotsiaalse ettevõtluse väärtustamine tegevusvaldkonnana.
SEVil on kolm üksteist täiendavat ja toetavat suunda:
1. liikmesorganisatsioonina: informeerides ja inspireerides liikmeid, luues ja vahendades
koostööd, pakkudes koolitusi ja konsultatsioone, nõustades ühiskondliku mõju hindamise
teemadel. SEVi liikmed on 48 sotsiaalset ettevõtet (seisuga detsember 2016). Kõik SEVi liikmed
on andnud allkirja liikmeavaldusele, millega tõendavad sisulist tegutsemist avalikes huvides.
2. huvikaitseorganisatsioonina: esindades liikmete ja avalikke teenuseid pakkuvate
vabaühenduste ühishuve, tehes koostööd seni peamiselt avaliku sektoriga tervikliku
tugisüsteemi loomisel sotsiaalsetele ettevõtetele.
3. valdkonna arendaja ja kõneisikuna: toetades haridustegevust ja uuringuid, osaledes
rahvusvahelises koostöös, informeerides avalikkust sotsiaalsest ettevõtlusest.
Järgnevalt anname ülevaate olulisematest tegevustest ja tulemustest SEVi tähtsamate
fookusvaldkondade lõikes aastal 2016.
Sotsiaalset ettevõtlust toetava õigus- ja maksukeskkonna kujundamine
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Euroopa Liidu suunal esindab SEV alates sügisest 2015 Eestit Euroopa Komisjoni sotsiaalse
ettevõtluse ekspertide töörühmas GECES ja osaleb perioodil 2015-2017 poliitikasoovituste
väljatöötamisel Euroopa Komisjonile. Ka 2016. aastal osales SEVi esindaja GECESi
kohtumistel ja andis aktiivselt kirjalikku ning suulist sisendit töörühma lõppraporti jaoks. See
dokument võtab senisest paremini arvesse väikse ja keskmise suurusega Euroopa Liidu
liikmesriikide vajadusi seoses sotsiaalsete ettevõtete sektori arendamisega
Justiitsministeerium lisas sotsiaalse ettevõtluse juriidilise keskkonna korrastamise teema
ühinguõiguse revisjoni lähteülesandesse. Tegemist on 2015.-2016 aasta ühe olulisima
sotsiaalse ettevõtluse huvikaitse saavutusega. SEVi esindaja sai ka revisjoni komisjoni
põhiliikmeks. Ühinguõigust uuendatakse aastatel 2016-2020, oluline analüüsietapp viiakse
juba läbi ka 2017. aastal.
30.06.2016 kiitis Vabariigi Valitsus heaks Heaolu arengukava 2016-2023
(Sotsiaalministeerium). Selles märgitakse ära ühe olulise teemana ka sotsiaalse ettevõtluse,
sh kaitstud töö defineerimise ja arendamise. Sarnaselt eelpool mainitud ühinguõiguse
teemaga oli samuti tegemist olulise saavutusega, mille nimel SEV ja teised osapooled mitu
aastat tööd tegid (ise osapoolte kaasamine, arengukava juhtrühma liikmena kohtumistel
osalemine, kirjalike sisendite andmine jne).
2017. aastal pingutab SEV muuhulgas selle nimel, et kaitstud töö defineerimine
Sotsiaalministeeriumi poolt oleks lisaks kaitstud tööd pakkuvate sotsiaalsete ettevõtete
vajaduste arvestamisele ka kooskõlas ühinguõiguse revisjoni ettepanekutega ja vajadusel
täiendaks neid. Ühe vahetegevusena viisime novembris 2016 õppereisile tutvuma Taani
sotsiaalse ettevõtluse juriidilise regulatsiooni kogemusega nii ühinguõiguse revisjoni
töörühma ühe liikme kui ka Sotsiaalministeeriumis töövõimereformi eest vastutava
ametniku.
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2016-2019 sõnastab punkti 3.17 raames eesmärgi
„Soodustame sotsiaalset ettevõtlust“. Poliitikakujunduse tulevaste sisenditena märgitakse
ära tulemused kahest veel pooleli olevast protsessist, mille algatamine kuulus 2016. aastal
SEVi saavutuste hulka koos huvikaitse partneritega – lõppraport Avaliku sektori ja sotsiaalse
innovatsiooni rakkerühmalt (valmib suvel 2017) ning sotsiaalse ettevõtluse komponent
ühinguõiguse revisjoni töörühmalt (vahetulemused valmivad 2017-2019, lõpptulemus 2020).
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Riigihangete seaduse eelnõu loob otsesed võimalused avalikule sektorile sotsiaalse väärtuse
hankimiseks sotsiaalsetelt ettevõtetelt ja teenuseid pakkuvatelt avalikes huvides
tegutsevatelt vabaühendustelt. Üks paragrahvidest on „§ 13. Hankelepingute
reserveerimine“ (soosib vähemate võimalustega inimestele tööhõive pakkujaid) ja teine „§
127. Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingute reserveerimine“ (soosib avalikes huvides ja
kasumijaotuseta või piiratud kasumijaotusega tervishoiu-, sotsiaal- või kultuuriteenuste
osutajaid). Uue Riigihangete seaduse rakendamist hakkavad toetama ka 2017. aastal
valmivad tulemused Riigikantselei poolt 2016. aasta lõpus välja kuulutatud analüüsihankest
„Sotsiaalse väärtuse mõiste sisustamine, hankekriteeriumite ja hindamismeetodite välja
töötamine ning juhendmaterjali loomine“.
Riigikantselei tellis analüüsi sotsiaalse ettevõtluse turundusmärgise loomise võimalustest.
Analüüsi tulemused valmivad ja jätkusammud võetakse ette 2017. aastal. Ühisturunduse
võimaluse kaardistamiseks viis SEV koos MTÜ-ga THINK Eesti läbi ka uuringu sotsiaalsete
ettevõtete ühe olulise segmendi kohta „Uuring – millised on erivajadustega inimeste
käsitöökeskused Eestis?

Sotsiaalse ettevõtluse kommunikatsioon
Suurima läbimurde saavutasime 2016. aastal noorte kui potentsiaalsete homse päeva sotsiaalse
ettevõtluse eestvedajate (ja ka tulevaste teadlike tarbijate) suunal.
¥ Haridus- ja Teadusministeerium andis 2016. aasta lõpul nõusoleku rahastada noorte
sotsiaalse ettevõtluse valdkonna arengustrateegia koostamist kaasaval moel Eesti
Noorsootöö Keskuse vahendusel. See tähendab 2017. aastal sotsiaalse ettevõtluse
õpiväljundite esmakordset sõnastamist nii formaal- kui mitteformaalhariduses ja legitiimset
võimalust teema integreerimiseks noortega tegelevate osapoolte järjepidevatesse
tegevustesse (näiteks Junior Achievementi õpilasfirmade programm, Hea Kodaniku
kogukonnapraktika programm jne).
¥ Briti Nõukogu rahastusel käivitasime novembris 2016 eesti ja vene keelt kõnelevatele
gümnaasiuminoortele mõeldud programmi „Changemakers´ Academy“. Pilootprogrammis
on 48 osalejat. Selle käigus toimub segakeelsete noorte tiimide poolt Eesti sotsiaalsetele
ettevõtetele loodavate turunduslahenduste konkurss. Ühelt poolt saavad noored
inspiratsiooni ja kogemusi, teiselt kasvab sotsiaalsete ettevõtete ja sotsiaalse ettevõtluse
tuntus. Näiteks avasündmuse auhinnamängu pildialbumit vaatas Facebookis 41 000
kasutajat.
¥ 12.05 korraldasime Erasmus+ rahastusel Tallinnas rahvusvahelise konverentsi „“Impactful
social enterprises – difficult questions, practical solutions”, kus osalesid lisaks eestlastele ka
sotsiaalsete ettevõtete esindusorganisatsioonid Soomest, Lätist ja Leedust. Tegemist oli väga
hea koostöökontaktide loomise võimalusega. Näiteks koos osalenud lätlastega (ja
taanlastega) koostasime eduka taotluse Põhjamaade Ministrite Nõukogule, et kaasrahastada
eeltööd märgise loomiseks (õppevisiit, rahvusvaheline kaardistus).
¥ Avaliku sektori suunal toimus teavitamine juba hästi toimivate võrgustike kaudu: Avaliku
sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühm, Avalike teenuste koostöövõrgustik ja
Sotsiaalse innovatsiooni võrgustik. Sotsiaalne ettevõtlus oli üks teemadest Riigikogu kolme
komisjoni avalikul istungil kodanikuühiskonna arengust 08.11.2016.
Sotsiaalse ettevõtluse edendamiseks valdkondadeülese koostöö toetamine
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18.02.2016 loodi Riigikantselei juurde muuhulgas SEVi 2015. aasta huvikaitsetöö tulemusena
Avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühm, mille üheks kolmest fookusest sai ka
sotsiaalse ettevõtluse arendamine ühiskonnas innovatsiooni edendavate tegevusvormide
seas. Rakkerühma rahastusel oli võimalik koostada ülevaate „Sotsiaalsed ettevõtted Eestis:
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väärtus ühiskonnale ja 14 näidet“. Aasta lõpus kuulutas rakkerühm välja ka kaks hanget
(„Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi analüüsimine“ ja „Sotsiaalse väärtuse mõiste
sisustamine, hankekriteeriumite ja hindamismeetodite välja töötamine ning juhendmaterjali
loomine“, mille tulemused valmivad 2017. aasta juunis. Mõlema analüüsihanke tulemused
on SEVi edasise huvikaitsetöö jaoks üliolulised nii sisuliselt kui teemaderingile legitiimsuse
ning laiema kõlapinna andjatena.
2016. aastal jätkas SEV koostöös Heateo Sihtasutusega mitteformaalse Sotsiaalse
innovatsiooni võrgustiku eestvedamist. Kokku toimusid neli suurt võrgustiku kohtumist,
lisaks sellele kuus töötuba ja hulgaliselt väiksemaid kohtumisi võrgustiku erinevate osapoolte
vahel. Võrgustikku värvati kaks uut liiget: Teenusmajanduse Koda ja Eesti Disainikeskus.
Valmis võrgustiku tegevuskava aastateks 2017 – 2018 koos nelja konkreetse fookusega
(inimkesksed teenused, koosloome, vabaühenduste tulemuste eesmärgistamine ja
hindamine, vabaühenduse innovatsiooni rahastamine).

Sotsiaalse ettevõtluse arendamiseks arenguprogrammide väljatöötamine ja ellu viimine
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2016. aastal viisime läbi Hasartmängumaksu Nõukogu poolt rahastatud sotsiaalteenuse
koosloome arenguprogrammi, milles osales kuus meeskonda/vabaühendust, 12 ametnikku
ja 5 vabatahtlikku. Arenguprogramm kestis jaanuarist detsembrini, kokku toimus 10 ühist
töötuba ja vabaühendused said üle 100 tunni nõustamist. Osalejad:
- MTÜ Pärnu Horisont, kes disainis rehabilitatsiooniteenust Pärnu linna pikaajalistele
töötutele ja sõltlastele;
- MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem, kes disainis tasulist päevakeskuse teenust;
- Johannes Mihkelsoni Keskus, kes redisainis pagulastele tugiteenuseid;
- MTÜ Inimeselt inimesele, kes disainis täiskasvanud sügava vaimupuudega inimestele
ööpäevaringset hoiuteenust;
- MTÜ Tervem Noarootsi, kes disainis tugiteenuseid haridusliku erivajadusega lastele ja
nende peredele;
- EELK Rakvere Kolmainu Kogudus, kes disainis töötamise harjutamise keskust psüühiliste
erivajaduste ja intellektipuudega inimestele
2016. aastal toimus vabaühenduste juhtidele suunatud kaks action learning programmi,
milles osales kokku kümme organisatsiooni. Osalevad organisatsioonid: MTÜ Tagasi Kooli,
MTÜ Avitus, MTÜ Iseseisvus Kuubis, Vabaühenduste Liit EMSL, Rakvere Kolmainu kogudus,
MTÜ Teeme, MTÜ VAU, Virumaa Nõustamiskeskus, MTÜ Tubala Anagama, MTÜ Mooste
KülalisStuudio. Kokku toimus 10 kohtumist.
19.-24.08.2016 toimus Türgis rahvusvaheline koolituslaager „Know Your Impact“
eesmärkide püstitamise ja tulemuste mõju hindamise sidumisest sotsiaalse ettevõtte
igapäevase juhtimisega. Laager oli mõeldud kuni 35-aastastele sotsiaalsetele ettevõtjatele
või ka alustavatele eestvedajatele. Treeninglaagrile järgneb 7-kuuline mentorprogramm
(2016-2017), mis pakub tuge sotsiaalse ettevõtja poolt endale võetud eesmärkide
elluviimisel. Eestist osales 13 organisatsiooni: MTÜ Harga, MTÜ Aga Mina, Speaksmart,
Helpific, MTÜ Ruacrew, MTÜ Toiduga sõbraks, MTÜ Jääk ja Praak, MTÜ Randvere
Tööõppekeskus, Investeerimisklubi, MTÜ Street Beat, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus,
SA Keskkonnaõiguse Keskus, Ettevõtlusküla / Bizplay. Nende tagasisidega saab tutvuda siin
lingil. Sama projekti raames valmis ka põhjalik analüüs väljakutsetest, mis mõjutavad
tulemuste ja mõju eesmärgistamist ning hindamist sotsiaalsete ettevõtjate poolt.
SEV korraldas aprillis 2016 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tellimusel vabaühendustele kolm
2-päevast teenusedisaini koolitust, milles osales kokku üle 20 vabaühenduse.

Kodanikuühenduste avalike teenuste osutamise kogemuste ja paremate praktikate levitamine
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SEV esindab avalikke teenuseid pakkuvaid vabaühendusi täisliikmena Riigikantselei juures
tegutsevas Hoolduskoormuse rakkerühmas ja osales aktiivselt kõigil selle kohtumistel.
Rakkerühma tulemused valmivad novembriks 2017.
Toimusid kolme olulise teenuse lõikes koostööseminarid, mis olid mõeldud teenusearenduse
ning hanketingimuste parandamise vajaduste ja võimaluste kaardistamiseks, sh sisendi
kogumine teenusepakkujatelt ning selle edastamine hankijatele neutraalses, modereeritud
formaadis.
- Sotsiaalkindlustusameti ja raske ja sügava puudega laste tugiteenuste (lapsehoiuteenus,
tugiisiku teenus. transporditeenus) hankepartnerite koostööseminarid 18.02. ja
03.03.2016.
- Sotsiaalkindlustusameti ja kogukonnas elamise teenuse partnerite koostööseminarid
21.04 ja 03.05.2016.
- Töötukassa ja lühiajalise kaitstud töö partnerite koostööseminarid 04.10 ja 25.10.2016.
Käivitasime 2017. aasta sügiseni kestva arendusprojekti Töötukassa lühiajalise kaitstud töö
teenuse ja Sotsiaalkindlustusameti pikaajalise kaitstud töö teenuse edasi arendamiseks
teenusedisaini meetodil ja koosloomes avaliku sektori esindajatest hankijate ning
vabaühendustest ning sotsiaalsetest ettevõtetest teenusepakkujate vahel.
SEVi edasise huvikaitse „vundamendina“ valmisid analüüs „Avalikud teenused: tegevused ja
väljakutsed eri osapoolte silmis“ ja strateegiline tegevuskava “Sotsiaalsete Ettevõtete
Võrgustiku avalike teenuste suuna huvikaitse tegevuskava 2017-2018“.
Näide avalike teenuste teemalisest arvamusartiklist: Jaan Aps, “Millised tegevused tasub
maksumaksjal kinni maksta, et issid ja emmed hakkaksid jälle kallistama” koos SEVi
liikmesorganisatsiooni SA-ga Väärtustades Elu.
Näide avalike teenuste teemalisest esinemisest: Jaan Aps osales 25.11.2016 Narvas
Ühisnädala raames II Kodanikuühiskonna foorumil “Ida-Virumaa kompetentsed
sotsiaalteenuste osutajad” (nii esinejana kui töötoa läbiviijana).

Sotsiaalse ettevõtluse toetusskeemide mitmekesistamine
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Riigikantselei korraldas hanke analüüsi teostamiseks „Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi
analüüsimine“, mille tulemused annavad analüütilise aluse ja legitiimsuse edaspidiseks
huvikaitseks sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi kujundamisel, kuna nendele viitab ka
Vabariigi Valitsuse tegevuskava seoses Avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni
rakkerühmaga. Neutraalsuse tagamiseks ei kandideerinud SEV ise sellel hankel pakkujana.
Analüüsi tulemused valmivad juunis 2017.

Ühiskondliku mõju kaardistamiseks ja kommunikatsiooniks avaliku sektori tunnustatud standardi
ning sellel põhineva (veebi)keskkonna loomine
¥

Veebilahendus Maailmamuutjad.ee sai valmis sügisel 2016. SEV on tegelenud selle
testimisega ja tutvustamisega vabaühendustele ja sotsiaalsetele ettevõtetele. See tegevus
jätkub suuremas mahus 2017. aastal, sh koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja
Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikuga.

Enamik SEVi meeskonnast on tegutsenud osalise koormusega. Järgmises lõigus on esitatud SEVi
tuumikmeeskond 2017. aastal tähestiku järjekorras. Olulisemad muudatused tiimi koosseisus ja
rollides on märgitud kaldkirjas.
Alice Poljakova (Changemakers Academy venekeelne kommunikatsioon – alates novembrist), Andry
Padar (Changemakers Academy mentor – alates novembrist), Erkki Kubber (Changemakers Academy
projektijuht – alates novembrist), Evelin Kostabi (arenguprogrammid ja uurigud), Iiris Viirpalu

(kommunikatsioon – juuni kuni oktoober), Jaan Aps (juhatuse esimees – alates juunist ka tegevjuht),
Külli Kivioja-Ööpik (kommunikatsiooni vabatahtlik), Merlin Sepp (tegevjuhtimine, avalike teenuste
huvikaitse, arenguprogrammid – kuni maikuuni), Kaie Kotov (avalikud teenused, sotsiaalne
innovatsioon), Katrin Jõgisaar (kommunikatsioon), Marko Uibu (arenguprogrammid ja uuringud),
Rasmus Pedanik (arenguprogrammid, sotsiaalne innovatsioon), Riinu Lepa (juhatuse liige). Lisaks
alustasid sügisel 2016 SEVi juures praktikat Tartu Ülikooli kommunikatsioonieriala
“Strateegiapraktika” kursuse magistrandid Heleri Tamme, Kaspar Kruup, Kersti Küla, Paul Pihlak ja
Triin Rannamaa.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

77 681

26 845

5 196

5 744

82 877

32 589

82 877

32 589

637

109

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

66 117

17 957

Kokku lühiajalised kohustised

66 754

18 066

66 754

18 066

14 523

8 054

1 600

6 469

16 123

14 523

82 877

32 589

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
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

990

850

150 881

163 812

14 310

10 392

2 773

0

168 954

175 054

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-53 377

-65 401

Mitmesugused tegevuskulud

-13 713

-886

Tööjõukulud

-97 766

-97 760

Lisa nr

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-2 505

-4 543

-167 361

-168 590

1 593

6 464

7

5

1 600

6 469

3
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2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

1 593

6 464

547

-5 654

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

48 688

-2 816

Kokku rahavood põhitegevusest

50 828

-2 006

Laekunud intressid

8

5

Kokku rahavood investeerimistegevusest

8

5

Kokku rahavood

50 836

-2 001

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

26 845

28 846

Raha ja raha ekvivalentide muutus

50 836

-2 001

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

77 681

26 845

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Rahavood investeerimistegevusest
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2016. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

8 054

8 054

Aruandeaasta tulem

6 469

6 469

14 523

14 523

1 600

1 600

16 123

16 123

31.12.2015
Aruandeaasta tulem
31.12.2016
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2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse meetodit. Eesti hea
raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded
kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga)
pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid
otsemeetodil.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.
Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.
Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt
laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi
maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on
ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt
laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 350 eurot ja mille kasulik eluiga on üle
ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle
peetakse arvestust bilansiväliselt. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel
on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi
amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale. Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis
koosneb ostuhinnas ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi kajastatakse materiaalset põhivara bilansis selle soetusmaksumuses,
millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalsele põhivarale
määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku
eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. Kui vara lõppväärtus ületab tema
bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud
alla tema bilansilise jääkmaksumuse. Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara
mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused
kajastatakse aruandeperioodi kuludes. Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue
komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav
komponent kantakse bilansist maha. Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat
maksumust lähtudes asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

350

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse tulemiaruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel rakendatakse
brutomeetodit, st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulemiaruandes eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud tulud
kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”. Liikmemaksud ja annetused kajastatakse tekkepõhiselt. Mittesihtotstarbelised
toetused ja annetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel.
Seotud osapooled
Seotud osapooled on ühingu liikmed ja juhtorganite liikmed.
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Lisa 2 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2014

Saadud

Tulu

31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kodanikuühiskonna Sihtkapital

10 511

55 007

-49 569

15 949

Avatud Eesti Fond

0

6 325

-6 325

0

Euroopa Komisjon

0

9 855

-9 855

0

Siseministeerium

8 439

35 000

-43 439

0

Erasmus+

1 700

3 705

-5 405

0

0

50 000

-47 992

2 008

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

20 650

159 892

-162 585

17 957

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

20 650

159 892

-162 585

17 957

Sotsiaalministeerium

31.12.2015

Saadud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kodanikuühiskonna Sihtkapital

15 949

24 675

-29 357

11 267

Erasmus+

0

74 211

-36 858

37 353

Briti Nõukogu

0

25 000

-7 503

17 497

2 008

30 330

-32 338

0

0

42 300

-42 300

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

17 957

196 516

-148 356

66 117

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

17 957

196 516

-148 356

66 117

Sotsiaalministeerium
Siseministeerium

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

2016

2015

Palgakulu

73 085

73 065

Sotsiaalmaksud

24 097

24 111

584

584

97 766

97 760

4

4

Pensionikulu
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2016

31.12.2015

48

49

2016

2015

67 539

45 141

Juriidilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

Juhatuse liikmete tööd ei tasustatud, tegu on projektidest saadud palgaga.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.05.2017
Mittetulundusühing Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (registrikood: 80341465) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande
andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

JAAN APS

Juhatuse liige

01.06.2017

Resolutsioon:

Kinnitan.

RIINU LEPA

Juhatuse liige

05.06.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud
elanikegrupi huvide kaitse

94991

Jah

Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide
tegevus

94119

Ei

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

94999

Ei

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

info@sev.ee

Veebilehe aadress

www.sev.ee

