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Tegevusaruanne
Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti 2015. a. majandusaasta aruanne
Tegevusaruanne
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.
Ühingu juhatus: Erkka Jaakkola (esimees), Tarmu Tammerk, Asso Prii, Jaan Vare.
Poliitikate mõjutamine
5. veebruaril 2015 osales ühing justiitsminister Andres Anvelti kutsel lobireeglite kehtestamise ümarlaual. Justiitsminister kutsus valdkonna
asjatundjaid töötama koos ministeeriumiga välja juhised, mis aitaksid tagada huviesindajate võrdväärse juurdepääsu avaliku võimu
otsustusprotsessidele ja panustaksid huviesinduse läbipaistvusesse ning õiglusesse Eestis.
11.veebruaril korraldas Korruptsioonivaba Eesti Tallinnas erakondadele suunatud järjekorras teise ümarlaua. Seekordse ümarlaua fookuses oli
poliitiline teavitustegevus ning selle finantseerimine avalikest vahenditest. Ümarlaua eesmärgiks oli kõigi parlamendis esindatud ning sinna
pürgivate erakondade arvamuste ärakuulamine ning ettepanekute kogumine, mida võiks paremini teha poliitilise reklaami valdkonnas olukorras,
kus Eestis puudub vastavasisuline õigusraamistik. Esmalt tegid Riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli ning auditijuht Tambet Drell ettekande
13.01.2015 valminud auditist “Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine valdades ja linnades”. Seejärel said sõnajärje küsimusteks,
kommentaarideks ning ettepanekuteks erakondade esindajad. Lisaks poliitjõududele osalesid kohtumisel ka Justiitsministeeriumi ning Valimiste
Valvurite esindajad.
25. mail kohtusid ühingu esindajad Riigikogu Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoniga, kellele tutvustati
rahvusvahelist võrdlevat lobiuuringut.
18. detsembril oli ühing üks paljudest osapooltest Justiitsministeeriumi poolt korraldatud ümarlaual, mis käsitles erakondade rahastamist ja selle
järelevalvest. Ümarlaua eesmärgiks oli uurida, kui arusaadav on erakonnaseadus, millised on seaduse puudujäägid ja kuidas neid parandada.
Lisaks arutleti ka teemade üle, mida erakonnaseadus praegu ei reguleeri, nagu poliitreklaam, ning tehti ettepanekuid erakondade rahastamise
läbipaistvamaks muutmise jaoks.
Ühing osales aasta jooksul Avatud Valitsemise Partnerluse (AVP) ümarlaua töös, mil jõudsid lõpule tegevuskava tegevused.
Koostöö
KVE peab jätkuvalt oluliseks täita silla rolli, kaasates oma üritustele erinevate valdkondade esindajaid, et korruptsioonivastase tegevuse osalised
teeksid koostööd ja oleksid teiste valdkondade tegevustega kursis. Näiteks oli 16.04.2015 toimunud praktilise korruptsiooniennetuse seminari
esinejate seas ühingu Korruptsioonivaba Eesti esindajad, eksperdid Riigikontrollist ja ametnikueetika nõukogust. 6.10.2015 toimunud
lobitemaatilisel koolitusel oli esinejaid erasektorist kui ka välismaalt. 11.02.2015 korraldatud erakondade ümarlaua raames istusid sama laua
taha erakondade rahastamise küsimusi arutama esindajad Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatide, IRL-i, EKRE ja Vabaerakonna ridadest.
2015. aasta lõpust juhib ühing projekti, mille eesmärgiks on välja töötada ning läbi viia koolitusprogramm Moldova avaliku sektori esindajate
seas. Projekti partnerid on Eestist Justiitsministeerium, Kaitsepolitseiamet, Keskkriminaalpolitsei, Rahandusministeerium, Prokuratuur ja
Riigikontroll.
2015. a algusest juhib ühing projekti “Väärkäitumisest teavitamise mehhanism avalikule sektorile”, mille käigus aitab ühing Kaitseministeeriumil
välja töötada väärkäitumisest teavitamise juhendid.
18.-19. novembril 2015 viibis ühing Transparency Internationali Ühendkuningriigi (TI UK) osakonnas. Külastuse eesmärgiks oli ühelt poolt
tutvuda TI UK kaitseuuringute ja tervishoiu ning ravimitööstuse uuringutele keskendunud rahvusvahelisi programme. Teisalt oli võimalus osaleda
TI UK ettevõtete korruptsioonivastase foorumi (Business Integrity Forum) kohtumisel.
Uuringud, esitlused
15. aprillil 2015 avaldati 19 Euroopa Liidu liikmesriigi ning 3 institutsiooni seas läbi viidud rahvusvaheline lobitöö uuring, mis paljastab
seadusloomeprotsesside varjuküljed. Transparency International’i (TI) initsiatiivil viidi kahe aasta jooksul üheksateistkümnes Euroopa Liidu
liikmeriigis ning kolmes institutsioonis mahukas lobitöö võrdlev uuring. Uuringust nähtub, et ainult 7 riiki 19-st vastab rahvusvaheliselt
tunnustatud lobitöö standarditele, st neis riikides on olemas lobitöö regulatsioon.
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Ühing Korruptsioonivaba Eesti osales 2015. a. augustis toimuva erasektori korruptsiooni uuringu läbiviimisel. Uuringu tellis justiitsministeerium,
et selgitada eraettevõtlusega seotud korruptsiooniriske. Uuringu esitlus toimus 2016. a veebruaris.
Teadlikkuse tõstmine, koolitused
KVE korraldas mitmeid seminare ametnikele, kohaliku omavalitsuse töötajatele ning ajakirjanikele.
16. aprillil 2015 korraldas Korruptsioonivaba Eesti (KVE) Tallinnas riigiametnikele suunatud koolituse “Praktiline korruptsiooniennetus". Koolituse
eesmärgiks oli nõustada ametnikke korruptsiooniriskide kaardistamisel ja maandamisel. Selgitada lobitöö olemust, anda ülevaade riigi poolt
tellitavatest uuringutest ja nende efektiivsemast kasutamisest otsuste langetamisel. Samuti anda praktilisi nõuandeid korruptsiooniohtlike
olukordade vältimiseks ja pakkuda aruteluvõimalust oma ala ekspertidega.
10. juunil 2015 toimus Tallinnas töötuba "Avaliku eetika võrdlusanalüüs". Avaliku sektori eetikat käsitlevas töötoas tutvustati tööriista, mille abil
on kohalikel omavalitsustel võimalik oma riske hinnata ning maandada. Metoodika ja tööriista on välja töötanud Euroopa Nõukogu ning
sarnaseid projekte on efektiivsema halduse nimel edukalt läbi viidud juba Hispaanias, Rumeenias, Moldovas ja Ukrainas.
6. oktoobril 2015 korraldas Korruptsioonivaba Eesti (KVE) Tallinnas nii avalikule kui ka erasektorile suunatud seminari "Lobimine - miks ja
kuidas?". Seminari eesmärgiks oli tõsta osapoolte teadlikkust lobimisest, anda konkreetseid juhiseid korruptsiooniohtlikes olukordades
käitumiseks ning arutleda selle üle, kas ja miks peaks lobimine Eestis reguleeritud olema. Päeva alustas ettekanne MetaAdvisory valitsussuhete
nõustamise partner Ott Lumilt. Ettekanne tutvustas lühidalt lobitegevuse ajalugu ja poliitilist otsustusprotsessi, selgitas, millised on lobimisega
kaasnevad võimalused ja ohud ning kuidas lobimist on siiani reguleeritud. Töötuba võttis vaatluse alla 3 konkreetset stsenaariumit, kus läbivaks
jooneks oli korruptsiooniohtlik situatsioon. Osalejate ülesandeks oli antud olukorras teha otsus sobivaima vastuse variandi osas ning seda
põhjendada. Päeva viimase ettekande tegi dr Tilman Hoppe Euroopa Nõukogust. Dr Hoppe võttis vaatluse alla lobimise olukorra Euroopas ja
mujal maailmas ning tõi omakorda markmantsemaid näited piiripealsetest eetilise lobimise juhtumitest. Lisaks selgitas ta viise, kuid lobitegevust
võiks reguleerida ning kas selle jaoks ka vajadust on.
8. ja 9. detsembril korraldas ühing korruptsiooniteemalise koolituse AS EVR Cargo töötajatele.
Eesti kogemuse tutvustamine
2. juunil kohtusid Tallinnas Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Asso Prii ja projektijuht Anni Jatsa Soome justiitsministeeriumi
esindajatega. Külastuse eesmärgiks oli uurida, milline on KVE roll Eesti strateegilises korruptsiooniennetuses. Seejuures sooviti teada, kuidas
toimib Eestis korruptsiooniennetusega tegelevate riiklike asutuste ja kodanikeühenduste koostöö, millised on erinevused
korruptsioonivaldkondades võrreldes Põhjamaadega ning milliseid trende on KVE korruptsioonikuritegude ilmnemisel täheldanud.
17. augustil kohtus ühingu Korruptsioonivaba Eesti projektijuht Anni Jatsa Jaapani teaduriga Eiji Oyamada, kes Jaapani valitsuse ülesandel
külastab erinevaid Euroopa TI osakondi, et uurida, kas Jaapanis tuleks uuesti läbi viia korruptsioonivastase võimekuse uuring. Lisaks arutleti
üldiselt selle üle, milliseid korruptsioonivorme kahes riigis esineb ja kuidas riik oma korruptsioonivastast strateegiat planeerib ning rakendab
3.-7. septembril osales ühingu esindaja TI aastakoosolekul ja 16. rahvusvahelisel korruptsioonivastasel konverentsil Putrajayas, Malaisias.
9. septembril külastasid ühingu juhatuse esimees Erkka Jaakkola ja projektijuht Anni Jatsa Norra suursaatkonda Tallinnas. Kohtumise
eesmärgiks oli tutvustada üksteisele organisatsioonide tegevusi ja projekte ning viia kurssi tulevikuplaanidega.
3. detsembril esines juhatuse esimees Erkka Jaakkola Soome-Eesti Kaubanduskoja liikmele. Esinemise eesmärgiks oli selgitada
korruptsiooniga seotud olukorda Eestis, millised on enim levinud korruptsioonivormid, kuidas teatud situatsioonides peaks käituma, ja tuua ka
võrdlusi Soomega.
Organisatsioon
2015.a. aasta jaanuaris asus eestkoste spetsialistina tööle Tiiu Tehver, kes lahkus ametikohalt 30. mail 2015.
22.-23. oktoobril külastas projekti "Sissevaade lobitöö reeglitesse" raames ühingut Julie Anne Miranda-Brobeck Transparency Internationali
sekretariaadist. Tema ülesandeks oli arendada ühingu personali ja juhatuse oskusi sihtgruppide kaardistamise, kriisikommuniaktsiooni ja
avalikkusega suhtlemise vallas.
2015.a. kronoloogia:
11.02.2015 Ühing korraldab teise erakondade ümarlaua.
http://transparency.ee/cm/uudised/kokkuvote-umarlauast-poliitilise-teavitustegevuse-labiviimine-ning-selle-finantseerimine
15.04.2015 Avaldatakse rahvusvaheline võrdlev lobiuuring.
http://transparency.ee/cm/uudised/reguleerimata-lobitoo-sillutab-teed-korruptsioonile
16.04.2015 Ühing korraldab koolituse “Praktiline korruptsiooniennetus “.
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http://transparency.ee/cm/uudised/kokkuvote-koolitusest-praktiline-korruptsiooniennetus
2.06.2016 Ühing kohtub Soome justiitsministeeriumi esindajatega
http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-kohtus-soome-justiitsministeeriumi-esindajatega
10.06.2016 Ühing korraldab töötoa “Avaliku eetika võrdlusanalüüs”
http://transparency.ee/cm/uudised/tootuba-avaliku-eetika-vordlusanaluus
29.06.2015 Ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolek
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-15-tahistamine-uhingu-uldkoosolekul
23.07.2015 Ühing avaldab arvamust korruptsiooniteo sooritanud isiku värbamisest avalikku sektorisse
http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-ei-pea-oigeks-kui-asekantsleriks-saab-korruptsiooniteo-sooritanud-isik
25.07.2015 Ühing avaldab arvamust riigiametnike autode soetamise teemal
http://transparency.ee/cm/uudised/riigiametnike-autode-soetamisele-selgemad-piirid
17.08.2015 Ühing kohtub Jaapani teaduriga korruptsioonivastase võimekuse uuringu teemadel
http://transparency.ee/cm/uudised/kohtumine-jaapani-teaduriga
9.09.2015 Ühingu esindajad külastavad Norra suursaatkonda Tallinnas võimaliku koostöö osas
http://transparency.ee/cm/uudised/norra-suursaatkonna-kulastus
21.09.2015 Ilmub juhatuse esimehe Erkka Jaakkola arvamuslugu “Riik peab panustama korruptsioonivastasesse võitlusesse”
http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-riik-peab-panustama-korruptsioonivastasesse-voitlusesse
23.09.2015 Ilmub juhatuse esimehe Erkka Jaakkola arvamuslugu “Täisleppimatus karistamatusega”
http://transparency.ee/cm/uudised/taisleppimatus-karistamatusega
24.09.2015 Ühingu juhatuse liige Asso Prii esineb Terevisioonis
http://transparency.ee/cm/uudised/uhingu-juhatuse-liige-asso-prii-sirvis-tanaseid-ajalehti
25.09.2015 Ühingu juhatuse liige Tarmu Tammerk esineb Terevisioonis
http://transparency.ee/cm/uudised/paevateemasid-kommenteerivad-martin-vallik-ja-tarmu-tammerk
6.10.2015 Ühing korraldab seminari “Lobimine – miks ja kuidas?”
http://transparency.ee/cm/uudised/kokkuvote-seminarist-lobimine-miks-ja-kuidas
24.10.2015 Toimub KVE kommunikatsioonikoolitus
http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-kommunikatsioonikoolitus
28.10.2015 Ühing on külas saates “Vahetund Postimehega”
http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-kulas-saates-vahetund-postimehega
18.-19.11.2015 Ühing on külas TI UK ettevõtlusfoorumi juures
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-kulastus-ti-uk-juures
26.11.2015 Ühingut külastab Justiitsministeeriumi delegatsioon
http://transparency.ee/cm/uudised/kohtumine-justiitsministeeriumiga
3.12.2015 Ühing on külas Soome-Eesti Kaubanduskojas
http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-kulas-soome-eesti-kaubanduskojal
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9.12.2015 Ilmub juhatuse esimehe Erkka Jaakkola arvamuslugu “Keda me kaitseme, ühiskonda või korruptanti?”
http://transparency.ee/cm/uudised/arvamus-keda-me-kaitseme-uhiskonda-voi-korruptanti
10.12.2015 Ühing korraldab korruptsioonivastased koolitused AS EVR Cargole
http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivastased-koolitused-evr-cargole
18.12.2015 Ühing osaleb justiitsministeeriumi ümarlaual erakondade rahastamise teemal
http://transparency.ee/cm/uudised/justiitsministeeriumi-umarlaud-erakondade-rahastamisest
2015. aasta lõpetas Ühing kahjumiga ning netovara oli 502 euroga miinuses. Täpsemalt netovarast vt lisa 13.
Ühingu peamised suhtarvud:
2015

2014

Võlakordaja

1,00

0,98

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja

1,01

1,02

Võlakordaja (%) = keskmised kohustused / keskmine passiva
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = keskmine käibevara / keskmised lühiajalised kohustused
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Lisa nr

40 992

42 156

2

5 922

671

3

46 914

42 827

46 914

42 827

3 196

2 903

6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

44 220

38 411

8

Kokku lühiajalised kohustused

47 416

41 314

47 416

41 314

1 513

1 421

-2 015

92

-502

1 513

46 914

42 827

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

240

140

48 050

58 334

1 100

0

49 390

58 474

-20 192

-10 495

12

-5 165

-5 492

9

-26 053

-42 178

10;12

0

-223

5

-51 410

-58 388

-2 020

86

5

6

-2 015

92

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud

8

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

-2 020

86

0

223

2

Muud korrigeerimised

-48 050

-58 334

8

Kokku korrigeerimised

-48 050

-58 111

-801

-210

3

293

-3 449

6

5

6

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

58 194

24 791

8

Muud rahavood põhitegevusest

-8 785

0

8

Kokku rahavood põhitegevusest

-1 164

-36 887

Kokku rahavood

-1 164

-36 887

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

42 156

79 043

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-1 164

-36 887

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

40 992

42 156

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2013
Aruandeaasta tulem
31.12.2014
Aruandeaasta tulem
31.12.2015

1 421

1 421

92

92

1 513

1 513

-2 015

-2 015

-502

-502
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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 ja kasuliku elueaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik eluiga
on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639,12 eurot, 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
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.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Arvelduskontod

40 992

42 156

Kokku raha

40 992

42 156
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015

12 kuu jooksul

Lisa
nr

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

702

702

Muud nõuded

593

593

593

593

177

177

33

33

144

144

Laekumata
sihtfinantseeringud

4 450

4 450

Kokku nõuded ja
ettemaksed

5 922

5 922

Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Muud makstud
ettemaksed

31.12.2014

12 kuu jooksul

513

513

Muud nõuded

144

144

144

144

14

14

14

14

671

671

Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

8

Lisa
nr

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

Viitlaekumised

4

4

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2015
Ettemaks

31.12.2014

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

0

359

0

373

Sotsiaalmaks

0

726

0

727

Kohustuslik kogumispension

0

44

0

44

Töötuskindlustusmaksed

0

53

0

59

Ettemaksukonto jääk

702

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

702

513
1 182

513

1 203
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Masinad ja
seadmed

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

712

712

712

-489

-489

-489

223

223

223

-223

-223

-223

712

712

712

-712

-712

-712

0

0

0

712

712

712

-712

-712

-712

0

0

0

31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad töövõtjatele

1 954

1 954

7

Maksuvõlad

1 182

1 182

4

Muud võlad

60

60

60

60

3 196

3 196

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2014
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

192

192

Võlad töövõtjatele

1 488

1 488

7

Maksuvõlad

1 203

1 203

4

Muud võlad

20

20

20

20

2 903

2 903

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed
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Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

882

880

Puhkusetasude kohustus

1 072

608

Kokku võlad töövõtjatele

1 954

1 488

Töötasude kohustus

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2013

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Avatud Eesti Fond - Tegevustoetus

5 725

10 000

0

-10 352

5 373

Euroopa Komisjon - National Integrity
Study

-1 400

1 400

0

0

0

Euroopa Komisjon - Väärkäitumisest
teavitajate kaitse

-2 311

2 311

0

0

0

OLAF - EU Funds Watch

-2 080

2 080

0

0

0

8 001

1 000

0

-2 015

6 986

Lobby - Sissevaade lobitöö reeglitesse

32 365

0

0

-25 764

6 601

Ozivieni - Korruptsioonivastased
institutsioonid ja institutsionaalse
suutlikkuse kitsaskohad
korruptsioonivastaste meetmete
jõustamisel Kesk-ja Ida-Euroopa
riikides

31 654

0

0

-14 453

17 201

Venekeelse elanikkonna
korruptsiooniteadlikkuse tõstmine

0

8 000

0

-5 750

2 250

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

71 954

24 791

0

-58 334

38 411

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

71 954

24 791

0

-58 334

38 411

Opener - korruptsiooniohtlike
olukordade tuvastamine avaandmete
abil
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31.12.2014

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Avatud Eesti Fond - Tegevustoetus

5 373

6 130

0

-9 290

2 213

Opener - korruptsiooniohtlike
olukordade tuvastamine avaandmete
abil

6 986

6 000

0

-6 854

6 132

Lobby - Sissevaade lobitöö reeglitesse

6 601

0

0

-11 051

-4 450

Ozivieni - Korruptsioonivastased
institutsioonid ja institutsionaalse
suutlikkuse kitsaskohad
korruptsioonivastaste meetmete
jõustamisel Kesk-ja Ida-Euroopa
riikides

17 201

0

-5 018

-12 183

0

Venekeelse elanikkonna
korruptsiooniteadlikkuse tõstmine

2 250

0

-1 816

-434

0

Väärkäitumisest teavitamise
mehhanism avalikule sektorile

0

11 641

0

-2 760

8 881

Korruptsioonivastane koolitusprogramm
Moldova avalikule sektorile

0

24 250

0

-138

24 112

Reducing corruption: Focusing on
Private Sector Corruption (PrivaCor)

0

3 082

0

-200

2 882

Avaliku eetika võrdlusanalüüs

0

7 091

-1 951

-5 140

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

38 411

58 194

-8 785

-48 050

39 770

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

38 411

58 194

-8 785

-48 050

39 770

Kokku kasutamat sihtfinantseeringukohustused 31.12.2015 44 220 eurot, sihtfinantseeringu nõuded kokku 4 450 eurot.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2015

2014

Üür ja rent

1 665

2 675

Mitmesugused bürookulud

1 800

2 306

Koolituskulud

840

0

Muud projektidega seotud tegevuskulud

576

457

Muud

284

54

5 165

5 492

Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

2015

2014

19 472

31 477

6 581

10 701

Kokku tööjõukulud

26 053

42 178

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

25 588

42 178

2

3

31.12.2015

31.12.2014

Füüsilisest isikust liikmete arv

23

23

Juriidilisest isikust liikmete arv

1

1

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Lisa 12 Sihtfinantseeritud projektide otsesed kulud
2015

2014

20 192

10 495

Ruumide kulud

1 664

2 675

Mitmesugused bürookulud

1 521

2 306

Muud tegevuskulud

1 047

457

25 588

42 178

0

223

50 012

58 334

Kaubad ja teenused

Tööjõukulud
Põhivara kulum
KOKKU

Lisa 13 Jätkuvus
31.12.2015 seisuga oli ühingu netovara negatiivne summas 502 eurot.
Netovara viimiseks positiivseks on juhatus võtnud tarvitusele järgmised meetmed:
1) tasuliste koolituste läbiviimine
2016. aastal oodatav tulu teenuste müügist on 3 000 eurot.
Juhtkonna hinnangul on kasutusele võetud meetmed piisavad ühingu netovara seadusega kehtestatud nõuetega vastavausse viimiseks.
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