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Tegevusaruanne

MTÜ KORRUPTSIOONIVABA EESTI TEGEVUSARUANNE 2011 

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. 

27. aprilli 2011. aasta üldkoosolekul kinnitati juhatus koosseisus Jaanus Tehver (esimees), Erkka Jaakkola, Jüri Saar, Mari Kooskora, Tarmu 

Tammerk. Ühingu tegevjuhina jätkas 2011. aastal Asso Prii. 

Kokkuvõte ühingu arengust 2011. aastal 

Seadsime endale 2011. aastaks üsna mitu põhikirjast ja TI tegevuspõhimõtetest tulenevat eesmärki, mille täitmisel aastaaruandes peatuksime. 

Arvamusliidri roll ja poliitikate mõjutamine. Ühingu oluliseks eesmärgiks on kodanikuorganisatsioonina algatada teemakohaseid debatte ja 

aruelusid ning öelda sõna sekka nendes aktuaalsetes teemades, mis KVE tegevusvaldkonda puudutavad. Traditsiooniliselt on üheks 

olulisemaks sündmuseks Transparency Internationali korruptsioonitajumise indeksi avalikustamine (2011. aastal toimus 2. detsembril), mis 

samal päeval avalikuks saanud nn elamislubade skandaaliga (tipppoliitikud tegelesid enamjaolt fiktiivsetel alustel elamislubade vahendamisega 

Vene päritolu ärimeestele) andis meile võimaluse kõnekalt tõstatada vajaduse Riigikogu liikmete eetikakoodeksi järele ning juhtida tähelepanu 

muudele, olulistele puudujääkidele Eesti korruptsioonivastases tegevuses (nt vähene tähelepanu poliitilisele korruptsioonile ja erakondade ning 

kampaaniate rahastamise puudulikule korraldusele). Aasta jooksul tegelesime ka mitmete teiste, tõstatatud probleemide kommenteerimisega ja 

korraldasime muuhulgas mitu teemakohast üritust/debatti (ajakirjanike huvide konflikti kohtadest, erakondade justiitsministri kandidaatide 

nägemusest järgmise valitsuse korruptsioonivastastest prioriteetidest jm). Ühingu esindajad olid kutsutud mitmetele seminaridele ja 

konverentsidele omi mõtteid jagama – OSCE ümarlaud Viinis, Pärnu Juhtimiskonverents ja Raamatupidamiskonverents,  avaliku teenistuse 

eetikapäev, tele- ja raadiosaated. Korruptsiooniennetusliku tegevuse seisukohalt ühe olulisima õigusakti – uue korruptsioonivastase seaduse – 

kohta esitasime teise kooskõlastusringi käigus 4 põhimõttelist muudatusettepanekut, millest 2 arvestati täielikult ning ülejäänud 2 osas jätkame 

tööd juba eelnõu menetlusprotsessi jälgimisel Riigikogus 2012. aastal. Läbi juhatuse liikmete panuse ja koostöö TI Brüsseli kontoriga tegeles 

ühing otsesemalt ka EL-i õiguspoliitika mõjutamisega rahapesu tõkestamise valdkonnas. 

Teadlikkuse tõstmine. Peame korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisega seotud tööd ja eesmärke üheks olulisemaks, kuivõrd kõige mõjusamalt 

ja jätkusuutlikumalt on võimalik korruptsiooni ennetada mitte selle vastu kriminaalmenetluslike vahendite abil võideldes, vaid seda taunivate 

väärtushinnangute kujundamisega ühiskonnas tervikuna. 2011. aastasse jäävad kirja nii erasektorile suunatud korruptsiooni ennetamise 

käsiraamatu ilmumine juunis kui ka ajakirjanikele loodud veebipõhine huvide konflikti ennetamise käsiraamatu valmimine augustis. 

Eriti oluliseks sihtgrupiks peame noori kui tulevasi ühiskonna kujundajaid, mistõttu otsustasime 2011. aasta korruptsioonivastase päeva, 9. 

detsembri pühendada neile ning kuulutasime välja korruptsiooniteemalise esseekonkursi keskkoolinoortele, et ärgitada neid juba aegsasti 

mõtlema korruptsiooni ja läbipaistvusega seotud teemadele. 

Koostöö. Hea tõdeda, et 2011. aastal said juba varasemalt sisse seatud koostöösuhted veelgi tugevama vormi. Kuigi Transparency 

Internationali esindusorganisatsioonina on üheks kohustuseks hoida vastutavana nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori asutusi ja juhtida 

tähelepanu neis esinevatele probleemidele, siis peame samaväärselt oluliseks konstruktiivset koostööd nende osapooltega. Sestap 

keskendusime 2011. aastal  jätkuvalt suhete tugevdamisele riiklike partneritega (nt Justiitsministeerium, Rahandusministeerium, Riigikontroll, 

õiguskaitseasutused, Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon) ning era- ja kolmanda sektori organisatsioonidega. 

Moodustasime kahte tegevussuunda esindava projekti juurde (kohalikud omavalitsused ja Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuring) 

erinevate partnerite esindajatest nõuandvad kogud ning kaasasime partnereid koolituste läbiviimisse (nt korruptsioonialane koolitus erasektorile 

aprillis ja kohalikele omavalitustele novembris-detsembris). 

Üheks oluliseks algatuseks, milles ühing kaasa teeb, on Avatud Eesti Fondi ja E-Riigi Akadeemia eesvedamisel loodud Avatud Valitsemise 

Partnerluse (AVP) ümarlaua töös osalemine, kus Valitsuse tegevuskavva lisandus algsest erinevalt ka ametieetikat (public integrity) puudutav 

meetmete nimestik, mille eesmärgiks on suurendada avalikku eetikat ja tõkestada korruptsiooni. Teise tähtsa koostöökohana on ühing osalenud 

poliitikauuringute keskuse Praxis valitsemise valvurite programmis (www.valvurid.ee), kus koos teiste valdkondlike vabaühendustega hoiame 

kuni järgmiste Riigikogu valimisteni 2015. aastal silma peal ja kommenteerime tegevusi, mille valitsus on ette näinud oma tegevusprogrammis. 

Rahvusvahelise koostöö osas tuleks ära märkida 2010. aastal alanud, 25-s EL liikmesriigis asuvat TI esindusorganisatsiooni hõlmava projekti 

„Evidence Based Action Against Corruption: The European Integrity Systems Project“ ehk riigi korruptsioonivastase võimekuse uuringuprojekti. 

Pidevalt toimub koostöö Transparency Internationali sekretariaadiga (nt panus 2011. aasta OECD välismaistele ametiisikutele altkäemaksu 

andmise tõkestamise konventsiooni rahvusvahelisse kohaldamisraportisse (OECD Progress Report)). 

Organisatsiooniline tugevnemine. Oleme saavutamas eesmärki, mille poole juba pikalt püüelnud – et ühing suudaks järjepidevalt nii 

organisatsiooniliselt kui ka finantsiliselt kasvada, investeerides ja arendades oma töötajaid ning mõjutades tegevuste kaudu ühiskonda. Juba 

2010. aastal viisime ellu organisatsiooniliselt teatud muudatusi, mis puudutasid töötajaskonna ülesandeid ja nende jagunemist. Erinevalt 

varasemast, projektipõhisest jaotumusest oleme püüdnud ülesandeid jaotada vastavalt töötajate parimatele oskustele ja spetsialiseerumisele. 

Alates sellest ajast on ühingus olnud stabiilselt 2 palgalist töötajat (tegevjuht ja projektijuht) ning oleme projektidesse kaasanud 

valdkonnaspetsialiste. Organisatsioonilise tugevusega kaasneb ka professionaalne areng, mis lubab juba praegu alustatud teenuse osutamise 

alast tegevust (teenuse osutamise lepingute täitmine, koolitamine, korraldamine jms) järk-järgult laiendada ning selle osaprotsenti eelarvest 

suurendada. 

Siiski vajab ka 2012. aastal tähelepanu organisatsiooni igapäevane funktsioneerimine ja seatud ülesannete tõhus täitmine. Väikese 

organisatsioonina on ülesannete ja tegevusvaldkondade paljusus ja eripalgelisus tihtipeale võrdlemisi koormav ja ressurssenõudev, mistõttu on 

vaja langetada otsused ja seada prioriteedid targalt, et mitte organisatsiooni erinevate eesmärkide poole püüeldes „lõhki kiskuda“. 

Finantsstabiilsus. 2011. aastal oli oluliseks prioriteediks finantsstabiilsuse saavutamine. Tulud kasvasid võrreldes 2010. aastaga 52% (42 599 

eurolt 64 862 eurole). 2011. aastal saime lisaks Avatud Eesti Fondi poolt eraldatavale tegevustoetusele rahatust kolme sihtfinantseeritava 

projekti kaudu ning töövõtulepingutest laekuvat tulu (2011. aastal moodustas 6-7% aastaeelarvest teenuse osutamisega seotud tulu).

http://www.valvurid.ee/
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Järgmisel aastad toovad Eesti ühenduste jaoks kahtlemata kaasa väljakutseid rahaliste katteallikate osas. Mitmed välismaised fondid on oma

tegevust piiramas, kokku tõmbamas või prioriteete ümber seadmas. Eesti on 20 aasta vältel arenenud stabiilselt üha tugevama demokraatiaga

ja läbipaistva ühiskonna suunas ning eristub juba üsna selgelt teistest, samal ajal iseseisvuse saavutanud riikidest. See omakorda paneb

rahastajaid pilku suunama sinna, kus korruptsioon ja läbipaistmatus takistavad selgelt riigi elementaarset toimimist. Pelgalt projektirahastusel

püsimajäämine ei ole jätkusuutlik tee ning 2012. ja edasi tuleb meil tõsiselt mõelda, millised tuluallikad võimaldavad ka edaspidi fokusseeritult

ning sõltumatult tegeleda Eesti ühiskonnas peituvate probleemidega. 

Ühingu peamised finantssuhtarvud: 

                                                                      2011                2010 

Võlakordaja                                                    1,03                 1,08 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja            0,96                 0,92 

 

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

• Võlakordaja (%) = kohustused / passiva

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

 

Ühingus 2011. aastal makstud brutotöötasude üldsumma oli 32 259eurot. Juhatuse liikme tasusid 2011. aastal ei makstud. Juhatuse liikmetele

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

Ühingu tegevust rahastasid 2011. aastal tegevustoetuse ja projektide kaudu Avatud Eesti Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Euroopa

Komisjon, Partnership of Transparency Fund.

2011. aasta peamiste tegevuste kronoloogia

• Korruptsioonialased koolitused kohalikele omavalitsustele Tartus (09.11.11), Jõhvis (23.11.11), Pärnus (07.12.011) ning Tallinnas (20.01.12).

Koolitused viis ühing läbi oma koostööpartnerite abiga Riigikontrollist, Politsei-ja Piirivalveametist, Kaitsepolitseiametist ning

Justiitsministeeriumist. Koolitustel käsitleti korruptsiooniohtu kohalikes omavalitsustes, korruptsioonivastasest seadusest tulenevaid

piiranguid ametiisikutele ning ametialaste kuritegude liike. Samuti oli juttu ka uue korruptsioonivastase seaduse eelnõust ning tegeldi

hüpoteetiliste dilemmaolukordade lahendamisega. Kuulajaskonnas olid esindatud nii vallavanemad ja linnapead, valla-ja linnasekretärid kui

volikogude liikmed. Kokku osales koolitustel 146 inimest, kellest ametialaselt oli enim just koolituse kolme peamise sihtgrupi esindajaid - 58

valla-või linnasekretäri, 39 valla-või linnajuhti ning 27 volikogu liiget.

• 9. detsembril, rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval,  kuulutas ühing Korruptsioonivaba Eesti välja esseekonkursi koolinoortele, et

kutsuda õpilasi  üles kaasa mõtlema  korruptsiooni ohtudest.

• 2. detsembril avalikustasime rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi (CPI) 2011. aasta tulemused. Indeksi tulemus 6,4 palli paigutab

Eesti riikide pingereas 29. kohale, mis sisuliselt tähendab, et Eesti korruptsioonitajumise indeks on püsinud muutumatuna alates 2005.

aastast, mil Eesti sai hinnanguks samuti 6,4 palli. Ühingu poolt indeksi avalikustamisel välja käidud idee Riigikogu liikmete eetikakoodeksist

sai kõlapinda juurde seoses samaaegselt avalikkuse ette jõudnud nn elamislubade skandaaliga ning oleme jätkanud selle ettepaneku

propageerimist.

• 17. novembril toimunud Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuringu ümarlaual osales 30 erineval viisil korruptsioonivastase tegevusega

kokku puutuvat külalist nii riiklikest institutsioonidest kui ka era- ja kolmandast sektorist. Ümarlaua eesmärgiks oli arutleda uuringu esialgsete

tulemuste ja Eesti korruptsioonivastaste tegevusprioriteetide üle.

• 11. augustil avalikustasime interaktiivse käsiraamatu huvide konflikti vältimiseks ajakirjanikele.

• 26. juunil avalikustasime käsiraamatu korruptsiooni ennetamisest erasektoris.

• 15. aprillil toimus Tallinnas ettevõtjatele suunatud korruptsioonialane koolitusseminar teemal "Ettevõtete korruptsiooniriskid ja igapäevases

äritegevuses tekkivate konfliktsituatsioonide lahendamine".

• Riigikogu valimiste aegu märtsis korraldasime valimiste vaatlemist koos Avatud Eesti Fondiga. Lisaks kohalikele vabatahtlikele oli Fond

kutsunud Eestisse vaatlejaid Gruusiast, Moldovast, Lätist, Venemaalt, Ukrainast jm.

• 15. veebruaril toimus ühingu initsiatiivil Riigikogu valimistel kandideerivate erakondade justiitsministrikandidaatide avalik debatt “Uus

Riigikogu – kuidas edasi korruptsioonivastase võitlusega?”.

2011. aasta rahastus uutest allikatest

Lisaks varasemalt allkirjastatud projektilepingutele sai ühing 2011. aasta jooksul rahalisi vahendeid järgmistest allikatest:

• Euroopa Komisjon (DG Justice and Liberty) – projekt „Providing an alternative to silence: Towards greater protection and support for

whistleblowers in the EU ” summas 21 775.14 €. Projekti kestus 8.12.2011-8.05.2013

• Avatud Eesti Fond - arendus- ja tegevustoetus summas 48 477 eurot. Toetuse periood 1.05.2011-30.04.2012
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 40 220 38 891 2

Nõuded ja ettemaksed 328 758 3

Kokku käibevara 40 548 39 649  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 1 022 1 017 4

Kokku põhivara 1 022 1 017  

Kokku varad 41 570 40 666  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 6 102 7 588 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 36 342 35 589 8

Kokku lühiajalised kohustused 42 444 43 177  

Pikaajalised kohustused    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 331 865 8

Kokku pikaajalised kohustused 331 865  

Kokku kohustused 42 775 44 042  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -3 376 -3 350  

Aruandeaasta tulem 2 171 -26  

Kokku netovara -1 205 -3 376  

Kokku kohustused ja netovara 41 570 40 666  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2011 2010 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 280 0  

Annetused ja toetused 60 287 40 825 8

Tulu ettevõtlusest 4 295 800  

Muud tulud 0 974  

Kokku tulud 64 862 42 599  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -8 545 -5 788  

Mitmesugused tegevuskulud -10 579 -9 123  

Tööjõukulud -42 771 -25 539 9

Põhivara kulum ja väärtuse langus -706 -1 227 4

Muud kulud -122 -957  

Kokku kulud -62 723 -42 634  

Põhitegevuse tulem 2 139 -35  

Finantstulud ja -kulud 32 9  

Aruandeaasta tulem 2 171 -26  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2011 2010 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 2 139 -35  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 706 1 227 5

Muud korrigeerimised -534 -787  

Kokku korrigeerimised 172 440  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 430 539  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -733 29 380  

Laekunud intressid 32 9  

Kokku rahavood põhitegevusest 2 040 30 333  

 

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -711 0 5

Kokku rahavood investeerimistegevusest -711 0  

 

Kokku rahavood 1 329 30 333  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 38 891 8 558 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 329 30 333  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 40 220 38 891 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2009 -3 350 -3 350

Aruandeaasta tulem -26 -26

31.12.2010 -3 376 -3 376

Aruandeaasta tulem 2 171 2 171

31.12.2011 -1 205 -1 205
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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 eurodes.

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 euro, mis on ka MTÜ aruannete esitusvaluutaks; kõiki teisi valuutasid loetakse välisvaluutadeks.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Euroopa

Keskpanga valuutakursid.

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

kehtiva Euroopa Keskpanga 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

kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.
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Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 639,12 eurost (10 000 krooni)ja kasuliku elueaga üle ühe aasta. Varad, mille

kasulik eluiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639,12 eurot (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    639,12

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”.

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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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Arvelduskontod 40 220 38 891

Kokku raha 40 220 38 891

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Nõuded ostjate vastu 0 446  

Ostjatelt laekumata arved 0 446  

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 24 16 4

Ettemaksed 304 296  

Kokku nõuded ja ettemaksed 328 758  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 819 0 1 315

Sotsiaalmaks 0 1 543 0 2 231

Kohustuslik kogumispension 0 69 0 25

Töötuskindlustusmaksed 0 196 0 284

Ettemaksukonto jääk 24  16  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 24 2 627 16 3 855
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Arvutid ja

arvuti-

süsteemid

31.12.2009  

Soetusmaksumus 3 506 3 506 1 652 5 158

Akumuleeritud kulum -2 253 -2 253 -661 -2 914

Jääkmaksumus 1 253 1 253 991 2 244

  

Amortisatsioonikulu -897 -897 -330 -1 227

  

31.12.2010  

Soetusmaksumus 3 506 3 506 1 652 5 158

Akumuleeritud kulum -3 150 -3 150 -991 -4 141

Jääkmaksumus 356 356 661 1 017

  

Ostud ja parendused 711 711 0 711

Amortisatsioonikulu -376 -376 -330 -706

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 4 217 4 217 1 652 5 869

Akumuleeritud kulum -3 526 -3 526 -1 321 -4 847

Jääkmaksumus 691 691 331 1 022

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Võlad tarnijatele 208 615  

Võlad töövõtjatele 3 252 3 064 7

Maksuvõlad 2 627 3 855 4

Muud võlad 15 54  

Kokku võlad ja ettemaksed 6 102 7 588  
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Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Töötasude kohustus 1 761 2 354

Puhkusetasude kohustus 1 491 710

Kokku võlad töövõtjatele 3 252 3 064

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Brutomeetod

 31.12.2009 Saadud Tagastatud Tulu/amortisatsioon 31.12.2010

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Jaan Tõnissoni Instituut MTÜ - Põhivara

sihtfinantseerimine
1 652 0 0 -787 865

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
1 652 0 0 -787 865

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Avatud Eesti Fond - Tegevustoetus 0 27 275 0 -16 702 10 573

Avatud Eesti Fond - Eesti kohtud- osa

võimustruktuurist, mis väärib jälgimist
-1 000 1 000 0 0 0

Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA -

Kodanikuühenduste korruptsioonivastase

võrgustiku loomine

3 099 24 0 -3 122 1

Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Korruptsioonialase enesehinnagu süsteemi

juurutamine Eesti erasektoris

0 11 842 0 -11 450 392

Euroopa Komisjon - National Integrity Study 0 23 099 0 -1 945 21 154

Partnership for Transparency Fund - Kohalike

omavalitsute Projekt
0 8 112 0 -4 756 3 356

Transparency International - Whistleblower

projekti rahad
1 877 0 0 -1 764 113

Avatud Eesti Fond - Whistleblower projekti

kaasfinantseerimine
432 0 -133 -299 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 4 408 71 352 -133 -40 038 35 589

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
6 060 71 352 -133 -40 825 36 454

 

 31.12.2010 Saadud Tagastatud Tulu/amortisatsioon 31.12.2011

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Jaan Tõnissoni Instituut MTÜ - Põhivara

sihtfinantseerimine
865 0 0 -534 331

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
865 0 0 -534 331

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Avatud Eesti Fond - Tegevustoetus 10 573 48 477 0 -32 338 26 712
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Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Korruptsioonialase enesehinnagu süsteemi

juurutamine Eesti erasektoris

393 4 530 0 -4 923 0

Euroopa Komisjon - National Integrity Study 21 154 0 0 -13 852 7 302

Partnership for Transparency Fund - Kohalike

omavalitsute Projekt
3 356 7 015 0 -8 043 2 328

Transparency International - Whistleblower

projekti rahad
113 452 0 -565 0

Eraisikutelt saadud annetused 0 32 0 -32  
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 35 589 60 506 0 -59 753 36 342

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
36 454 60 506 0 -60 287 36 673

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2011 2010

Palgakulu 32 259 19 002

Sotsiaalmaksud 10 512 6 537

Kokku tööjõukulud 42 771 25 539

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
40 114 25 539

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2011 31.12.2010

Füüsilisest isikust liikmete arv 24 24

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Lisa 11 Sihtfinantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

 2011 2010

Kaubad ja teenused 8 545 6 585

Ruumide kulud 3 351 1 717

Mitmesugused bürookulud 4 166 3 114

Reklaam 348 1 264

Transport 1 344 734

Muud tegevuskulud 1 369 372
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Tööjõukulud 40 114 25 539

Põhivara kulum 554 787

Ärikulud 131 958

KOKKU 59 922 41 068

Lisa 12 Jätkuvus

31.12.2011 seisuga on ühingu netovara negatiivne summas 1 205.- eurot.

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

1) Liikmemaksude kehtestamine;

2) Tasuliste uuringute läbiviimine.

2012. aastal oodatav tulu liikmemaksudest ja teenuste müügist:

Tulud Liikmemaksudest 500 eurot

Tulud teenuste müügist (uuringute läbiviimine) 3000 eurot

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