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Tegevusaruanne

MTÜ KORRUPTSIOONIVABA EESTI TEGEVUSARUANNE 2010

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on korruptsiooni vastu võitlemine ning

läbipaistvuse suurendamine ühiskonnas.

Alates 2007. aastast täidab ühing rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International (TI) esindaja rolli Eestis.

21. aprilli 2010. aasta üldkoosolekul kinnitati juhatus koosseisus Jaanus Tehver (esimees), Tarmu Tammerk, Mari Kooskora, Ken-Marti Vaher,

Jüri Saar

Kokkuvõte ühingu arengust 2010. aastal

Ühing seadis endale 2010.aastat silmas pidades 5 peamist tegevussuunda:

Strateegiliste eesmärkide püstitamine- ühing alustas 2010. aastal oma esimese pikemaajalise strateegia kujundamist. Strateegia võtab arvesse

TI 2015 strateegia põhisuundi ning ühingu poolt käesolevaks hetkeks identifitseeritud probleemvaldkondi, millele kestvalt suuremat tähelepanu

pöörata. Ühingu liikmeskonnas ning ühenduste korruptsioonivastase võrgustikus viiakse läbi kaasavad arutelud. Samuti alustame

konsulteerimist meie partneritega – riigiasutuste, rahastajate, kolmanda sektori organisatsioonide, ettevõtete ja teistega, kellega me oma töös

igapäevaselt kokku puutume.

Analüüsivõimekuse suurenemine– ühing viis läbi erineva taseme, mahu ning ulatusega korruptsiooniuuringuid, mh erasektoris kasutusel

olevatest korruptsioonivastastest meetmetest, korruptsioonikuritegude aegumise regulatsioonist Eestis, OECD korruptsioonivastase

konventsiooni rakendamisest Eestis 2010. aastal. Käimas on kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide kaardistamine, et töötada välja huvide

konflikti ja korruptsiooni ennetamise käsiraamat KOVdele ning National Integrity System (NIS) uuring ehk siseriiklikul tasandil

korruptsioonivastaste institutsioonide tegevusvõimekuse ja sõltumatuse hindamine. Oleme püüdnud uuringute-analüüside koostamisel kasutada

võimalikult suures ulatuses organisatsiooniga igapäevaselt seotud isikuid (töötajad, juhatuse liikmed), et suurendada sisemist kompetentsi. Siiski

oleme teatud valdkonnaspetsiifilistesse projektidesse kaasanud erineval määral organisatsiooniväliseid eksperte. 2011. aastal on kavas

laiendada ühingu töötajaskonda ning kaasata senisest enam igapäevaselt analüütilisele tööle keskenduvaid inimesi.  

Tegevused erasektoriga– erinevatel põhjustel on senini saanud erasektori korruptsiooniriskid ning ettevõtjate korruptsioonialase teadlikkuse

tõstmine vähemal määral tähelepanu kui avaliku sektori organisatsioonid ja töötajad. Lisaks näeb ühing erasektoris edaspidi ühte olulisimat

koostööpartnerit põhikirjalise eesmärgi, korruptsiooni vastu võitlemise täitmiseks. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel alustasime erasektoris

esinevate korruptsiooniriskide ning neid ennetavate meetmete kaardistamist eesmärgiga välja töötada „Korruptsiooni ennetamise käsiraamat

erasektorile“, mis sisaldaks ülevaadet peamistest riskivaldkondadest, millele ettevõtja peaks tähelepanu pöörama ning juhiseid, kuidas ettevõte

saaks alustada oma korruptsioonivastase programmi ülesehitamist. Protsessi pidevaks hindamiseks asusime ka välja töötama korruptsioonialast

enesekontrolli küsimustikku erasektorile, mille loomisse kaasasime ka neli suurettevõtet: Johnson&Johnson AB Eesti filiaal, AS Eesti Statoil, AS

Tallinna Kaubamaja, Selver AS.

2011. aasta eesmärgiks on koostada korruptsioonivastane teenustepakett, mille abil siduda uusi ettevõtteid ühingu korporatiivliikmeskonnaga.

Riiklike institutsioonide kaasamine tegevustes– Seadsime eesmärgiks suurendada koostööd ning algatada diskussioone

korruptsioonivaldkonnaga kokku puutuvate riiklike institutsioonide ning teiste osapoolte vahel, mistõttu oleme suurendanud infovahetust ning

suhtlemist avalike institutsioonide ning poliitikakujundajatega. 25.10 toimus kohtumine Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise

erikomisjoni liikmetega, et tutvustada ühingu peamisi eesmärke ning töösuundi. 5. novembril toimus kohtumine Riigikontrolli esindajatega, et

arutada nende osalemist KOVide projekti nõuandvas kogus ning võimalikke edaspidiseid koostöökohti.  9. detsembril korraldas ühing

aruteluümarlaua „Erakondade rahastamise uus kord – mõju 2011. aasta valimistele“. Töö koostöökontaktide suurendamise ja tõhusamaks

muutmise nimel jätkub ka edaspidi ning 2011. aastal plaanime kahe käimasoleva projekti juurde moodustada nõuandvad kogud erinevate

korruptsioonivastaste tegevustega kokkupuudet omavate institutsioonide esindajatest.

Ühingu tuntuse tõstmine ühiskonnas– 2010.aastal püüdsime muuta aktiivsemaks ning regulaarsemaks meediakajastusi ning lisaks enda poolt

läbi viidavatele uuringutele vahendada senisest rohkem TI poolt tehtavate uuringute / analüüside tulemusi Eesti võtmes. Samuti püüdsime

järk-järgult suurendada oma kodulehe funktsionaalsust ja informatiivsust, et sellest kujuneks korruptsioonialase informatsiooni keskus avalikkuse

jaoks.

 

Ühingu peamised finantssuhtarvud:

                                                                       2010                2009

Võlakordaja                                                    1,08                 1,28

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja              0,91                 0,71
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Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

• Võlakordaja = kohustused / passiva

• Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

 

Ühingus 2010. aastal makstud brutotöötasude üldsumma oli 297 313 krooni. Juhatuse liikme tasusid 2010. aastal ei makstud. Juhatuse

liikmetele ei ole ette nähtud soodustusi, kompensatsioone ega hüvitisi tagasikutsumise või tagasiastumise korral.

Ühingu tegevust rahastasid 2010. aastal tegevustoetuse ja projektide kaudu Avatud Eesti Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Euroopa

Komisjon, Partnership of Transparency Fund.

2010. aastal ühingu poolt korraldatud üritused

21. aprillil toimus ühingu üldkoosolek ning kodanikeühenduste korruptsioonivastasele võrgustikule suunatud aruteluseminar „Läbipaistvus Eesti

ajakirjanduses“, mille eesmärgiks oli ühenduste võimekuse suurendamine huvide konflikti olukordade tuvastamisel Eesti meedias.

8. septembril korraldas ühing rahvusvahelise konverentsi „Korruptsioon erasektoris“, kus tegid ettekandeid kõnelejad nii Eestist kui ka välismaalt.

Kokku oli konverentsil ligi viiskümmend osalejat, kelle seas olid erasektori, riigiasutuste, kodanikuühenduste, ülikoolide ning meedia esindajad.

Konverentsi eesmärgiks oli jagada Eesti ettevõtjatele teadmisi erasektori korruptsiooniriskidest ning anda praktilisi suuniseid, kuidas neid

ennetada süstemaatilise korruptsioonivastase programmi loomise abil.

26. oktoobril korraldas ühing pressikonverentsi 2010. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemuste avalikustamiseks. Eesti tulemuseks oli 2010.

aastal 6.5 palli, mis tähendab väikest negatiivset muutust võrreldes 2009. aastaga, mil Eesti tulemus oli 6.6 palli. 178 riigi järjestuses paikneb

Eesti sel aastal 26. kohal. Ühingu arvates võis selle aasta tulemuse kujunemisele negatiivset mõju avaldada mitmete oluliste seaduseelnõude

pidurdumine ning korruptsiooni sagedasem avaldumine kohtusüsteemis. Positiivselt võis indeksit mõjutada õiguskaitseorganite tulemuslikum töö

korruptsioonijuhtumite paljastamisel.

9. detsembril, rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval korraldas ühing ümarlaua, et asjassepuutuvate institutsioonide esindajatega

(Justiitsministeerium, Riigikontroll, Riigikogu fraktsioonid jt) arutada, kas ja milliseid tulemusi toovad erakonnaseaduse muudatused kaasa

erakondade rahastamise läbipaistvamaks muutmisel. Osalejad nõustusid, et vastu võetud muudatustega lõplikult rahule jääda ei saa ning uus

Riigikogu koosseis peab regulatsioonile uuesti hinnangu andma, kaaludes eeskätt järelevalveorgani sõltumatuse piisavust ning võimekust

tegeleda varjatud rahastamise tuvastamisega.

 

 

2010. aasta projektid ja rahastus

Ühing sai 2010. aasta jooksul rahalisi vahendeid järgmistest allikatest:

• Avatud Eesti Fond - ühingu Korruptsioonivaba Eesti arendus- ja tegevustoetus summas 416 764 krooni (26 636.07€). Stipendiumiperiood

1.05.2010-30.04.2011

• Kodanikuühiskonna Sihtkapital – projekt „Korruptsioonialase enesehinnagu süsteemi juurutamine Eesti erasektoris“ summas 264 694 krooni

(16 917.03€). Projekti kestus 1.02.2010-30.04.2011

• Partnership for Transparency Fund (PTF) – projekt „Enhancing Internal Supervision Capacity of Local Governments in Estonia“ summas 27

930 USD. Projekti kestus 1.08.2010-31.10.2011

• Euroopa Komisjon (DG Justice and Liberty) – projekt „Evidence Based Action Against Corruption: The European Integrity Systems Project”

summas 40 423.64€. Projekti kestus 1.10.2010-31.09.2012
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 608 517 133 903 2

Nõuded ja ettemaksed 11 852 20 279 3

Kokku käibevara 620 369 154 182  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 15 906 35 112 5

Kokku põhivara 15 906 35 112  

Kokku varad 636 275 189 294  

    

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 118 728 131 246 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 556 842 84 620 8

Kokku lühiajalised kohustused 675 570 215 866  

Pikaajalised kohustused    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 13 533 25 847 8

Kokku pikaajalised kohustused 13 533 25 847  

Kokku kohustused 689 103 241 713  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -52 419 1 061  

Aruandeaasta tulem -409 -53 480  

Kokku netovara -52 828 -52 419  

Kokku kohustused ja netovara 636 275 189 294  
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Tulemiaruanne
(kroonides)

 2010 2009 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 638 778 1 468 908 8

Tulu ettevõtlusest 12 517 0  

Muud tulud 15 245 0  

Kokku tulud 666 540 1 468 908  

    

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -90 563 -293 268  

Mitmesugused tegevuskulud -142 746 -255 601  

Tööjõukulud -399 591 -950 959 9

Põhivara kulum ja väärtuse langus -19 206 -23 270 5

Muud kulud -14 977 0  

Kokku kulud -667 083 -1 523 098  

    

Kokku põhitegevuse tulem -543 -54 190  

Finantstulud ja -kulud 134 710  

Aruandeaasta tulem -409 -53 480  
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

 2010 2009 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -543 -54 190  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 19 206 23 270 5

Muud korrigeerimised -12 314 25 847 1

Kokku korrigeerimised 6 892 49 117  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 8 427 -19 916  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 459 704 -525 324  

Laekunud intressid 134 710  

Kokku rahavood põhitegevusest 474 614 -549 603  

Kokku rahavood 474 614 -549 603  

    

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 133 903 683 506 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 474 614 -549 603  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 608 517 133 903 2
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2008 1 061 1 061

Aruandeaasta tulem -53 480 -53 480

31.12.2009 -52 419 -52 419

  

Aruandeaasta tulem -409 -409

31.12.2010 -52 828 -52 828
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti (edaspidi ka “MTÜ”) raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale

ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

MTÜ arvestusvaluutaks on Eesti kroon, mis on ka MTÜ aruannete esitusvaluutaks; kõiki teisi valuutasid loetakse välisvaluutadeks.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult

kehtiva Eesti Panga valuutakursside alusel.

Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi tulude ja kulude aruandes, kusjuures ärituludes

ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate arveldustega; muud välisvaluutatehingutest saadud kasumid

ja kahjumid on tulude ja kulude aruandes kajastatud finantstuludes ja –kuludes.

Nõuded ja ettemaksed

Kõik finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. 

 

Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi, sealhulgas tasud vahendajatele ja nõustajatele, 

tehinguga kaasnevad mittetagastatavad maksud ja muud sarnased kulutused, v.a. selliste finantsvarade, mida kajastatakse õiglases 

väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande, soetamisega seotud kulutused. 

 

Kõik tavapärastel turutingimustel toimuvad finantsvarade ostud ja müügid kajastatakse nende tehingute tehingupäeval, s.t. päeval, mil 

MTÜ võtab endale kohustuse (näiteks sõlmib lepingu) teatud finantsvara ostuks või müügiks. Tavapärasel turutingimusel toimuvaks nimetatakse 

selliseid oste ja müüke, mille puhul ostetava või müüdava finantsvara üleandmine müüjalt ostjale toimub antud turul väljakujunenud või 

vastavate tururegulatsioonidega nõutud perioodi jooksul. 

 

Pärast algset arvelevõtmist kajastatakse kõiki finantsvarasid õiglases väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida MTÜ ei ole soetanud 

edasimüügi eesmärgil – kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses; 

 

Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad 

Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad hinnatakse igal bilansipäeval ümber hetke õiglasele väärtusele, millest ei ole maha arvatud 

võimalikke vara realiseerimisega kaasnevaid tehingukulutusi. 

 

Soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad 

Soetusmaksumuses kajastatavaid finantsvarasid tuleb hinnata alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui viimane on finantsvara 

bilansilisest maksumusest madalam. Soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade kaetav väärtus on finantsvarast eeldatavasti tulevikus 

saadavad rahavood diskonteerituna turu keskmise tulususemääraga sarnaste finantsvarade suhtes. Finantsvara allahindlus kajastatakse 

tulude ja kuludearuandes finantskuluna. Soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade allahindlust hiljem ei tühistata. 

 

Finantsvarade kajastamine lõpetatakse siis, kui MTÜ kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab
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kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 kroonist ja kasuliku elueaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik

eluiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtuslikuinventarina

(varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle

peetakse arvestust bilansiväliselt.

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

Edaspidi kajastatakse materiaalset põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja

võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile

eraldi sõltuvalt selle kasulikust elueast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

• Muu inventar 20-40 %

Vara amortiseerimine lõpetatakse kui vara lõppväärtus, milleks on summa, mida MTÜ saaks vara võõrandamisel täna, juhul kui vara oleks sama

vana ja samas seisukorras, nagu ta on eeldatavasti tema kasuliku eluea lõppedes, ületab tema bilansilist jääkmaksumust.

Materiaalse põhivara amortisatsioonimeetodid, -normid ja lõppväärtused vaadatakse üle vähemalt iga majandusaasta lõpul ja kui uued

hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse muutused raamatupidamislike hinnangute muutustena, s.t edasiulatuvalt.

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamisel või siis, kui MTÜ ei eelda selle vara kasutamisest või müügist

enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse selle

perioodi, millal kajastamine lõpetati, tulude ja kulude aruandes real ”muud äritulud” või ”muud ärikulud”.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    10000

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus.

Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud

võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea jooksul.

Finantskohustuse kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

Annetused ja toetused

Varade sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade

soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu

sihtfinantseerimisest (real „võlad ja ettemaksed”). Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud

vara kasuliku eluea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse tulude ja kulude aruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel

rakendatakse brutomeetodit, st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulude ja kulude aruandes eraldi

ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes real ”annetused ja toetused”.

Lisainformatsioon

Bilansipäevajärgsed sündmused 

 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande 

koostamispäeva vahel, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. 

 

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise 

majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaruandes avalikustatud.
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2009. aasta andmete korrigeerimine 

 

Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti 2009. aasta andmeid on korrigeeritud periodiseerimise vigade tõttu sihtfinantseeringute

kajastamisel. Tulude-kulude vastavuse printsiibi alusel on vähendatud 2009. aasta sihtfinantseerimise tulusid ning

suurendatud sihtfinantseerimise kohustust 2009. majandusaasta lõpus. 

 

Korrigerimised Bilansis 

                                                                        Korrigeeritud 

                                                    31.12.2010    01.01.2010     31.12.2009 

Lühiajalised kohustused 

Sihtotstarbelised tasud, 

annetused, toetused                      556 842        84 620        56 277 

 

Pikaajalised kohustused 

Sihtotstarbelised tasud,  

annetused, toetused                       13 533        25 847                0 

 

Netovara 

Aruandeaasta tulem                            -409       -53 480            710 

 

 

 

 

Korrigeerimised tulemiaruandes 

                                                                 Korrigeeritud 

                                                         2010           2009            2009 

Tulud 

Annetused ja toetused                   638 778     1 468 908     1 523 098      

 

Aruandeaasta kasum                           -409        -53 480               710 

 

 

Korrigeerimised Rahavoogudearuandes 

                                                                  Korrigeeritud 

                                                        2010           2009            2009 

 

Rahavood põhitegevusest 

muud korrigeerimised                  -12 314           25 847                      0 

 

Põhitegevusega seotud kohustuste 

ja ettemaksete muutus                 459 704      -525 324         -553 667

Lisa 2 Raha
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Arvelduskontod 608 517 133 903

Kokku raha 608 517 133 903
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009 Lisa nr

Nõuded ostjate vastu 6 963 0  

Ostjatelt laekumata arved 6 963 0  

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 252 0 4

Muud nõuded 0 15 642  

Ettemaksed 4 637 4 637  

Kokku Nõuded ja ettemaksed 11 852 20 279  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 20 573 0 19 621

Erisoodustuse tulumaks 0 0 0 189

Sotsiaalmaks 0 34 914 0 34 138

Kohustuslik kogumispension 0 388 0 0

Töötuskindlustusmaksed 0 4 441 0 4 328

Ettemaksukonto jääk 252  0  

Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 252 60 316  58 276
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(kroonides)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Arvutid ja

arvuti-

süsteemid

31.12.2008  

Soetusmaksumus 54 850 54 850 25 847 80 697

Akumuleeritud kulum -17 146 -17 146 -5 169 -22 315

Jääkmaksumus 37 704 37 704 20 678 58 382

  

Amortisatsioonikulu -18 100 -18 100 -5 170 -23 270

  

31.12.2009  

Soetusmaksumus 54 850 54 850 25 847 80 697

Akumuleeritud kulum -35 246 -35 246 -10 339 -45 585

Jääkmaksumus 19 604 19 604 15 508 35 112

  

Amortisatsioonikulu -14 037 -14 037 -5 169 -19 206

  

31.12.2010  

Soetusmaksumus 54 850 54 850 25 847 80 697

Akumuleeritud kulum -49 283 -49 283 -15 508 -64 791

Jääkmaksumus 5 567 5 567 10 339 15 906

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009 Lisa nr

Võlad tarnijatele 9 630 30 881  

Võlad töövõtjatele 47 942 41 374 7

Maksuvõlad 60 316 58 276 4

Muud võlad 840 715  

Kokku võlad ja ettemaksed 118 728 131 246  

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Töötasude kohustus 36 828 41 374

Puhkusetasude kohustus 11 114 0

Kokku võlad töövõtjatele 47 942 41 374
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Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)

Brutomeetod

 31.12.2009 Saadud Tagastatud Tulu/

Amortisatsioon
31.12.2010

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Jaan Tõnissoni Instituut MTÜ - Põhivara

sihtfinantseerimine
25 847 0 0 -12 314 13 533

Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 25 847 0 0 -12 314 13 533

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Avatud Eesti Fond - Tegevustoetus 0 426 764 0 -261 337 165 427

Avatud Eesti Fond - Eesti kohtud- osa

võimustruktuurist, mis väärib jälgimist
-15 642 15 642 0 0 0

Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA -

Kodanikuühenduste korruptsioonivastase võrgustiku

loomine

48 485 371 0 -48 856 0

Kodanikuühiskonna Sihtkapital - Korruptsioonialase

enesehinnagu süsteemi juurutamine Eesti erasektoris
0 185 286 0 -179 148 6 138

Euroopa Komisjon - National Integrity Study 0 361 424 0 -30 435 330 989

Transparency International - Väärkäitumisest teavitajate

kaitse uuring
0 126 928 0 -74 412 52 516

Transparency International - Whistleblower projekti

rahad
29 368 0 0 -27 596 1 772

Avatud Eesti Fond - Whistleblower projekti

kaasfinantseerimine
6 767 0 -2 087 -4 680 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 68 978 1 116 415 -2 087 -626 464 556 842

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
94 825 1 116 415 -2 087 -638 778 570 375
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 31.12.2008 Saadud Tagastatud Tulu/

Amortisatsioon
31.12.2009

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Jaan Tõnissoni Instituut MTÜ - Põhivara

sihtfinantseerimine
38 161 0 0 -12 314 25 847

Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 38 161 0 0 -12 314 25 847

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Avatud Eesti Fond - Tegevustoetus 179 542 160 832 0 -340 374 0

Avatud Eesti Fond - Eesti kohtud- osa

võimustruktuurist, mis väärib jälgimist
57 067 146 190 0 -218 899 -15 642

Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA -

Kodanikuühenduste korruptsioonivastase võrgustiku

loomine

56 934 187 100 0 -195 549 48 485

Justiitsministeerium - Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses 150 000 0 -148 -149 852 0

Põhjamaade Ministrite Nõukogu - Against Corruption

with Business Ethics
147 000 0 0 -147 000 0

Jaan Tõnissoni Instituut MTÜ - Tegevustoetus 0 23 994 0 -23 994 0

Transparency International - Whistleblower projekti

rahad
0 282 525 0 -253 157 29 368

Avatud Eesti Fond - Whistleblower projekti

kaasfinantseerimine
0 134 536 0 -127 769 6 767

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 590 543 935 177 -148 -1 456 594 68 978

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
628 704 935 177 -148 -1 468 908 94 825

Lisa 9 Tööjõukulud
(kroonides)

 2010 2009

Palgakulu 297 313 709 937

Sotsiaalmaksud 102 278 241 022

Kokku tööjõukulud 399 591 950 959

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud

projektide otsese kuluna
399 591 950 959

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 3

Lisa 10 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2010 31.12.2009

Füüsilisest isikust liikmete arv 24 23

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

 

Juhatuse liikmetele juhatuseliikmetasusid ei makstud.
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Lisa 11 Sithfinantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

 

 

 2010 2009

Kaubad ja teenused 103 026 0

Ruumide kulud 26 868 43 416

Mitmesugused bürookulud 48 727 438 838

Reklaam 19 772 0

Transport 11 478 12 124

Muud tegevuskulud 5 822 29 783

Tööjõukulud 399 591 950 959

Põhivara kulum 12 314 23 270

Ärikulud 14 983 22 708

KOKKU 642 490 1 521 098

 

Lisa 12 Jätkuvus

31.12.2010 seisuga on ühingu netovara negatiivne summas 52 828 EEK.

Netovara suurendamiseks ja viimiseks vastavusse äriseadustiku nõuetega on Juhatus võtnud tarvitusele järgmised meetmed:

1) Liikmemaksu kehtestamine;

2) Tasuliste uuringute läbiviimine.

2011. aastal oodatav tulu liikmemaksust ja teenuste müügist:

Tulud liikmemaksudest 500 eurot / 7 823 EEK

Tulud teenuste müügist (uuringute läbiviimine) 5000 eurot / 78 233 EEK

 Juhtkonna hinnagul on kasutusele võetud meetmed piisavad ühingu netovara seadusega kehtestatud nõuetega vastavusse viimiseks.



Aruande digitaalallkirjad
Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti (registrikood: 80246815) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust

on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

JAANUS TEHVER Juhatuse liige 20.06.2011

TARMU TAMMERK Juhatuse liige 20.06.2011

KEN-MARTI VAHER Juhatuse liige 21.06.2011

JÜRI SAAR Juhatuse liige 21.06.2011

MARI MUHK-KOOSKORA Juhatuse liige 21.06.2011



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolekule

Oleme üle vaadanud Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2010,

tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande

koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on

vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele

ülevaatusele. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 16 on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime oma ülevaatuse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga 2400 (Eesti). Selle standardiga nõutakse, et me

planeerime ja teostame ülevaatuse omandamaks mõõduka kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist

väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste

protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusele, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise

aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti finantsseisundit seisuga 31.12.2010 ning

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

Asjaolu rõhutamine

Seisuga 31.12.10 koostatud bilansi järgi on Mittetulundusühingu Korruptsioonivaba Eesti netovara negatiivne. Mittetulundusühingu juhatus on

koostanud aastaaruande mittetulundusühingu tegevuse jätkuvusest lähtuvalt. Netovara taastamise meetmeid on mittetulundusühingu juhatus

kirjeldanud aastaaruande lisas 12.

/digitaalselt allkirjastatud/

Toivo Alajõe

Vandeaudiitori number 220

Audiitorbüroo Fides OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 234

Vanemuise 21A, Tartu

29.06.2011



Audiitorite digitaalallkirjad
Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti (registrikood: 80246815) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruandele lisatud

audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

TOIVO ALAJÕE Vandeaudiitor 29.06.2011



Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6116020

E-posti aadress info@transparency.ee

Veebilehe aadress www.transparency.ee


