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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 kuni 2016. aasta 2. juunini: Erkka Jaakkola (esimees), Tarmu Tammerk, Asso Prii, Jaan Vare.

Ühingu juhatus alates 2016. aasta 2. juunist: Erkka Jaakkola (esimees), Asso Prii, Aive Pevkur.

Poliitikate mõjutamine

22. veebruaril 2016 kohtusid ühingu esindajad Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoniga, et tutvustada  korruptsioonitajumise indeksi
värskeid tulemusi ning lobitegevuse reguleerimise rahvusvahelisi standardeid.

21. oktoobril esitas ühing arvamuse väärtpaberituru seaduse ja finantsinspektsiooni seaduse kohta väärkäitumisest teatajate kaitse aspektist.

12. detsembril tutvustas ühing üleilmse korruptsioonibaromeetri tulemusi Riigikogu korruptsioonivastasele erikomisjonile.

Ühing osales 2016. aastal  Avatud Valitsemise Partnerluse (AVP) ümarlaua töös, kus pandi paika ja alustati uue 2016-2018 tegevuskavaga.

Koostöö

KVE peab jätkuvalt oluliseks täita korruptsioonivastases tegevuses silla rolli sihtgruppide vahel, kaasates oma üritustele erinevate valdkondade
esindajaid, et toetada korruptsioonivastase tegevuse osaliste koostööd ja kindlustada, et osapooled oleksid teiste valdkondade tegevustega
kursis, ning olla omalt poolt partneriks korruptsiooni ennetavatele initsiatiividele. Näiteks oli ühing partneriks Justiitsministeeriumile ja teistele
PrivaCori projektipartneritele, panustades esimese konverentsipäeva modereerimise ja vilepuhumistemaatilise töötoa läbiviimisega ning
ekspertnõuga uuringu ja voldikute loomisel.

3. mail 2016 avas Rakvere Galerii kevadnäitus “Korruptsioon”, mille ette valmistamiseks panustas ühingu juhatuse liige Tarmu Tammerk, kes
kohtus Rakveres kunstnikega ja selgitas lähemalt korruptsiooni erinevaid vorme.

20. oktoobril viidi läbi seminar “Korruptsioonist teatamine organisatsiooni sees”, mis korraldati koostöös uue koostööpartneriga, Eesti
Siseaudiitorite Ühinguga . Uueks koostööpartneriks sai aasta jooksul ka Eesti Idapartnerluse Keskus, kellele ühing on pakkunud ekspertnõu
korruptsiooniennetuse küsimustes.

2016. aastal lõppes projekt, mille eesmärgiks oli välja töötada ning läbi viia koolitusprogramm Moldova avaliku sektori esindajatele. Projekti
partnerid olid Eestist Justiitsministeerium, Kaitsepolitseiamet, Keskkriminaalpolitsei, Rahandusministeerium, Prokuratuur ja Riigikontroll.
Moldova partneriks oli riiklik korruptsioonivastane keskus.

2016. aastal lõppes vilepuhujate kaitset toetav projekt, mille käigus loodi Kaitseministeeriumile väärkäitumisest teatamise juhis.

Uuringud, esitlused

27. jaanuaril 2016 avaldas ühing Korruptsioonivaba Eesti 2015. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemused.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti osales 2016. a. jaanuaris avaldatud erasektori korruptsiooni uuringu läbiviimisel ning ärikorruptsiooni ennetavate
voldikute väljatöötamises ja levitamises. Uuringu tellis justiitsministeerium, et selgitada eraettevõtlusega seotud korruptsiooniriske. Uuringu
esitlus toimus 2016. a jaanuaris.

16. novembril 2016 avaldas ühing Korruptsioonivaba Eesti Transparency Internationali poolt läbi viidud 42 Euroopa ja Kesk-Aasia riiki hõlmava
ja 60 000 inimese küsitlemisele rajatud avaliku arvamuse uuringu “Rahvas ja korruptsioon: Euroopa ja Kesk-Aasia. Üleilmne
korruptsioonibaromeeter” tulemused.

Teadlikkuse tõstmine, koolitused

Aasta jooksul aitas ühing korraldada seminare ning üritusi ja tegi mitmel korral avalikkuse seas selgitustööd.

Tänu erinevatele Eestis käimasolevatele projektidele, sai 2016. aastal erasektori korruptsioon märkimisväärset tähelepanu. Näiteks osales 27.
jaanuaril ühingu juhatuse liige Asso Prii Avatud Eesti Fondi raadiosaates, kus arutles piiriülese korruptsiooni ja korruptsioonitajumise indeksi
tulemuste teemadel.
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11. veebruaril avaldas ühingu projektijuht Anni Jatsa arvamusartikli kus? teemal “Kus lõpeb äri ja algab vargus?” toetamaks samal ajal toimuvat
rahvusvahelist erasektori korruptsiooni käsitlevat konverentsi “Reducing Corruption: Focusing on Private Sector Corruption”. Ühing panustas
konverentsi korraldusse: juhatuse esimees Erkka Jaakkola  modereeris konverentsi esimest päeva ja viis koos juhatuse liikme Asso Priiga läbi
töötoa “Practical prevention of private sector corruption: The use of whistle-blowing mechanisms”.

12. aprillil avaldas ühing  vastukajana Eesti ettevõtjate külastusreisil Iraani väljaöeldud seisukohale pressiteate pööramaks tähelepanu asjaolule,
et välismaal altkäemaksu andmine ei ole vastuvõetav.

14. juunil pööras ühing pressiteate kaudu tähelepanu sellele, et tervishoius on kingituste ja reiside reeglid ebaselged. Pressiteade avaldati
vastukajana Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhi korruptsioonikahtlustusele.

20. oktoobril korraldas ühing Tallinnas siseaudiitoritele suunatud seminari "Korruptsioonist teatamine organisatsiooni sees". Seminari
eesmärgiks oli tutvustada praktilisi viise ennetamaks korruptsiooni ja soodustamaks turvalist väärkäitumisest teatamist asutuse sees.

9. detsembril korraldas ühing Korruptsioonivaba Eesti avaliku debati, et juhtida inimeste tähelepanu erasektori ja riigiettevõtete
korruptsiooniriskidele ning korruptsiooni takistamise võimalustele. Debatti kanti üle ja on järelevaadatav Postimehe portaalis.

Aasta jooksul jätkasime teadlikkuse tõstmist avaliku sektori suunal. 31. märtsil avaldas ühing pressiteate kinnitamaks, et taunime kriminaalkorras
karistatud isiku nimetamist parteide rahastamise kontrollkomisjoni.

23. novembril osalesid ühingu juhatuse liige Aive Pevkur ja tegevjuht Anni Jatsa koos Mari-Liis Söödiga Justiitsministeeriumist ning Aivar
Hundimägiga Äripäevast Reporteritunni saates, et arutada uue valitsuse lubadusi korruptsiooniennetuse perspektiivist.

9. detsembril andis ühing Korruptsioonivaba Eesti esimest korda välja Korruptsioonivastase teo tunnustuse, mis läks Erakondade rahastamise
järelevalve komisjonile. Ühingu Korruptsioonivastane Eesti liikmete poolt ellu kutsutud konkursi eesmärk on tunnustada tegu, mis on
tunnustamisele eelnenud aasta jooksul olnud märgilise tähtsusega korruptsioonivaba ühiskonna saavutamisel. Korruptsioonivastane tegu on
aidanud kaasa korruptsiooni vastu võitlemisele Eesti ühiskonnas, laiendanud korruptsioonialast arutelu, edendanud ja toonud kaasa uuendusi
korruptsiooniennetuses, muutnud organisatsiooni või valdkonna korruptsioonivabamaks.

20. detsembril korraldas ühing ümarlaua avaandmete ja läbipaistvuse teemadel toetamaks projekti Opener arendustöid. Ümarlaualt võtsid osa
Open Knowledge Eesti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Open Data Eesti, Eesti Mittetulundusühingute ja
Sihtasutuste Liidu, Tallinna Ülikooli ja Keskkriminaalpolitsei esindajad.

Eesti kogemuse tutvustamine

4. aprillil kohtusid ühingu juhatuse esimees Erkka Jaakkola ja projektijuht Anni Jatsa Moldova pealinnas Chisinaus mitmete praeguste ja
võimalike tulevaste koostööpartneritega.

5.-7. aprillil korraldas ühing korruptsioonivastase koolituse Moldova ametnikele riigi pealinnas Chisinaus. Koolitusprogramm viidi läbi kolme
päeva jooksul ja see koosnes kolmest moodulist: regulatsioonid, uurimistegevused ja analüüs.

13.-15. aprillil osales projektijuht Anni Jatsa Berliinis vilepuhumise programmi kohtumisel, kus muuhulgas tutvustati Eesti vilepuhujate kaitse
olukorda.

30. novembril osales ühingu esindaja TI aastakoosolekul ja 1.-4. detsembril 2016 17. rahvusvahelisel korruptsioonivastasel konverentsil Panama
City’s, Panamas.

Organisatsioon

2016. aasta esimesel poolel jõudis lõpuni Transparency Internationali sekretariaadi poolt teostatav akrediteerimiseprotsess, mille tulemusena on
ühingul Korruptsioonivaba Eesti õigus olla võrgustiku esindajaks ka järgmise kolme aasta jooksul.

Oktoobrist aasta lõpuni teostasid ühingus avaliku sektori korruptsiooniennetuse suunal praktikat Johanna Maarja Tiik, projektijuhtimises Epp
Kuusik ja kommunikatsioonitöö raames Merily Heinalo. Novembris alustas nelja kuu pikkust erasektori korruptsiooniennetuse ja rahastuse
otsimise teemal praktikat Lilia Khelfaoui Prantsusmaalt.

Novembris võttis projektijuht Anni Jatsa vastu tegevjuhi ametikoha ja asus juhtima ühingu igapäevast tegevust.

2016. aastal asus ühing oma huvikaitse võimekust arendama vabaühenduste Huvikaitselaboris. Huvikaitselabori käigus loob ühing endale 18
kuu jooksul huvikaitseplaani ning võtab osa huvikaitsega seotud kompetentside parandamiseks mõeldud koolitustest.

16. detsembril kohtusid ühingu juhatus, liikmed ja töötajad jõulumeeleolus ühingu kontoriruumides, et arutada mitteametlikus õhkkonnas
möödunud aasta üle ning mõelda juba järgmise aasta ettevõtmiste peale.

2016.a. kronoloogia:

25.01.2016 Avaldatakse ärikorruptsiooni uuriv raport
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http://transparency.ee/cm/uudised/arikorruptsiooni-uuriv-raport

27.01.2016 Ühing arutleb piiriülese korruptsiooni ja korruptsioonitajumise indeksi teemal AEFi raadiosaates

http://transparency.ee/cm/uudised/asso-prii-raagib-aef-raadiosaates-piiriulesest-korruptsioonist-ja-korruptsioonitajumise

27.01.2016 Ühing avaldab korruptsioonitajumise indeksi tulemused

http://transparency.ee/cm/uudised/eesti-seisab-korruptsioonitajumise-indeksis-paigal

11.02.2016 Ühing avaldab arvamust erasektori korruptsiooniennetuse olulisuse kohta

http://transparency.ee/cm/uudised/kus-lopeb-ari-ja-algab-vargus

22.02.2016 Ühing tutvustab korruptsioonitajumise indeksi tulemusi ja lobitegevuse reguleerimise rahvusvahelisi standardeid Riigikogu
korruptsioonivastasele erikomisjonile

http://transparency.ee/cm/uudised/riigikogu-korruptsioonivastase-erikomisjoni-kulastus

31.03.2016 Ühing avaldab arvamust, et kriminaalkorras karistatud isikut ei tohiks nimetada parteirahastamise kontrollkomisjoni

http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-korruptsioonivaba-eesti-taunib-kriminaalkorras-karistatud-isiku-nimetamist

4.04.2016 Ühing kohtub Moldova välispartneritega

http://transparency.ee/cm/uudised/kohtumised-valispartneritega

5.-7.2016 Ühing koolitab Moldova ametnikke

http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-koolitas-moldova-ametnikke

12.04.2016 Ühing taunib välismaal altkäemaksu andmist

http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-taunib-valismaal-altkaemaksu-andmist

2.05.2016 Rakvere Galerii avab kevadnäituse “Korruptsioon”

http://transparency.ee/cm/uudised/kunstiga-korruptsiooni-vastu-kevadnaitus-rakvere-galeriis

2.06.2016 Ühingu üldkoosolek

http://transparency.ee/cm/uudised/uhingu-uldkoosolek-2016

14.06.2016 Ilmub ühingu pressiteade selgitamaks, et kingituste ja reiside reeglid on ebaselged

http://transparency.ee/cm/uudised/kingituste-ja-reiside-reeglid-ebaselged

15.06.2016 Ilmuvad ärikorruptsiooni vastased voldikud

http://transparency.ee/cm/uudised/justiitsministeerium-andis-valja-arikorruptsiooni-vastased-voldikud

17.06.2016 Ühingu juhatuse liige Asso Prii nimetatakse korruptsioonivastase nõukogu liikmeks

http://transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-liige-asso-prii-nimetati-korruptsioonivastase-noukogu-liikmeks

20.10.2016 Ühingu korraldab seminari “Korruptsioonist teatamine organisatsiooni sees”

http://transparency.ee/cm/uudised/kokkuvote-seminarist-korruptsioonist-teatamine-organisatsiooni-sees

16.11.2016 Ühing avaldab üleilmse korruptsioonibaromeetri tulemused

http://transparency.ee/cm/uudised/vahene-teadlikkus-loob-soodsa-pinnase-korruptsiooni-levikuks-0

4.12.2016 Ühing osaleb rahvusvahelisel korruptsioonivastasel konverentsil

http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-osales-rahvusvahelisel-korruptsioonivastasel-konverentsil

9.12.2016 Ühing korraldab rahvusvahelise korruptsioonivastase päeva puhul avaliku debati
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http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsiooni-levimise-peatamiseks-oluline-igauhe-panus

9.12.2016 Ühing annab esmakordselt üle aasta Korruptsioonivastase teo tunnustuse

http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivastase-teo-tunnustus-laks-sel-aastal-erakondade-rahastamise-jarelevalve

12.12.2016 Ühingu tutvustab korruptsioonibaromeetri tulemusi Riigikogu korruptsioonivastasele erikomisjonile

http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-tutvustas-korruptsioonibaromeetri-tulemusi-riigikogu-erikomisjonile

2017. aasta lõpetas Ühing 374 euro suuruse tulemiga. Sanuti paranes Ühingu netovara seis 374 euro võrra kuid jäi 31.12.2016 seisuga 128
euroga negatiivseks, lähemalt netovarast vt lisa 13.

Ühingu peamised suhtarvud:

 2016 2015

Võlakordaja 1,01 1,00

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,99 1,01

   

Võlakordaja (%) = keskmised kohustused / keskmine passiva  

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = keskmine käibevara / keskmised lühiajalised kohustused
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 31 915 40 992 2

Nõuded ja ettemaksed 19 034 5 922 3

Kokku käibevarad 50 949 46 914  

Kokku varad 50 949 46 914  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 4 657 3 196 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 46 420 44 220 8

Kokku lühiajalised kohustised 51 077 47 416  

Kokku kohustised 51 077 47 416  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -502 1 513  

Aruandeaasta tulem 374 -2 015  

Kokku netovara -128 -502  

Kokku kohustised ja netovara 50 949 46 914  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 240 240  

Annetused ja toetused 43 399 48 050 8

Tulu ettevõtlusest 7 930 1 100  

Kokku tulud 51 569 49 390  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -20 187 -20 192 12

Mitmesugused tegevuskulud -10 232 -5 165 9

Tööjõukulud -20 779 -26 053  

Kokku kulud -51 198 -51 410  

Põhitegevuse tulem 371 -2 020  

Muud finantstulud ja -kulud 3 5  

Aruandeaasta tulem 374 -2 015  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 371 -2 020  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised -43 399 -48 050 8

Kokku korrigeerimised -43 399 -48 050  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -10 760 -801 4

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 1 461 293 6

Laekunud intressid 3 5  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

45 460 58 194 8

Muud rahavood põhitegevusest -2 213 -8 785 8

Kokku rahavood põhitegevusest -9 077 -1 164  

Kokku rahavood -9 077 -1 164  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 40 992 42 156 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -9 077 -1 164  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 31 915 40 992 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 1 513 1 513

Aruandeaasta tulem -2 015 -2 015

31.12.2015 -502 -502

Aruandeaasta tulem 374 374

31.12.2016 -128 -128
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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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Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
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”.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    639,12

Finantskohustised
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)

 31.12.2016 31.12.2015

Arvelduskontod 31 915 40 992

Kokku raha 31 915 40 992



13

Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti 2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa
nr

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

616 616 4

Laekumata
sihtfinantseeringud

6 802 6 802 8

Antud sihtfinantseeringute
ettemaksed

11 616 11 616  

Kokku nõuded ja
ettemaksed

19 034 19 034  

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa
nr

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

702 702 4

Muud nõuded 593 593  

Viitlaekumised 593 593  

Ettemaksed 177 177  

Tulevaste perioodide
kulud

33 33  

Muud makstud
ettemaksed

144 144  

Laekumata
sihtfinantseeringud

4 450 4 450  

Kokku nõuded ja
ettemaksed

5 922 5 922  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 404 0 359

Sotsiaalmaks 0 812 0 726

Kohustuslik kogumispension 0 49 0 44

Töötuskindlustusmaksed 0 59 0 53

Ettemaksukonto jääk 616  702  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 616 1 324 702 1 182
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja
seadmedArvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2014  

Soetusmaksumus 712 712 712

Akumuleeritud kulum -712 -712 -712

Jääkmaksumus 0 0 0

  

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 712 712 712

Akumuleeritud kulum -712 -712 -712

Jääkmaksumus 0 0 0

  

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 712 712 712

Akumuleeritud kulum -712 -712 -712

Jääkmaksumus 0 0 0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 536 536  

Võlad töövõtjatele 2 093 2 093 7

Maksuvõlad 1 324 1 324 4

Muud võlad 704 704  

Muud viitvõlad 704 704  

Kokku võlad ja ettemaksed 4 657 4 657  

 

 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  

Muud viitvõlad 60 60  

Kokku võlad ja ettemaksed 3 196 3 196  
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Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Töötasude kohustis 954 882

Puhkusetasude kohustis 1 139 1 072

Kokku võlad töövõtjatele 2 093 1 954

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 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
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 31.12.2015 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Avatud Eesti Fond - Tegevustoetus 2 213 0 -2 213 0 0

Lobby - Sissevaade lobitöö reeglitesse -4 450 0 0 358 -4 092

Korruptsioonivastane koolitusprogramm
Moldova avalikule sektorile

24 112 0 0 -14 877 9 235

mol 2 - Korruptsioonivastane
koolitusprogramm Moldova avalikule
sektorile

0 25 558 0 -876 24 682

Opener - korruptsiooniohtlike
olukordade tuvastamine avaandmete
abil

6 132 590 0 -6 722 0

Reducing corruption: Focusing on
Private Sector Corruption (PrivaCor)

2 882 0 0 -2 882 0

Väärkäitumisest teavitamise
mehhanism avalikule sektorile

8 881 0 0 -11 591 -2 710

Opener - korruptsiooniohtlike
olukordade tuvastamine avaandmete
abil

0 13 800 0 -4 886 8 914

KÜSK - Huvidekonflikti vältimise
käsiraamat vabaühendustele

0 5 512 0 -1 923 3 589

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

39 770 45 460 -2 213 -43 399 39 618

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

39 770 45 460 -2 213 -43 399 39 618

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Üür ja rent 1 358 1 665

Mitmesugused bürookulud 2 138 1 800

Koolituskulud 0 840

Muud projektidega seotud tegevuskulud 576 576

Ostetud kaubad ja teenused 6 025 0

Muud 135 284

Kokku mitmesugused tegevuskulud 10 232 5 165
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Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 15 530 19 472

Sotsiaalmaksud 5 249 6 581

Kokku tööjõukulud 20 779 26 053

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

20 335 25 588

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 2

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 23 23

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Juhatuse liikmetele tasusid pole makstud.

Lisa 12 Sihtfinantseeritud projektide otsesed kulu

 2016 2015

Kaubad ja teenused 20 187 20 192

Ruumide kulud 578 1 664

Mitmesugused bürookulud 1 194 1 521

Muud tegevuskulud 100 1 047

Tööjõukulud 20 335 25 588

KOKKU 42 394 50 012

Lisa 13 Jätkuvus
31.12.2016 seisuga oli ühingu netovara negatiivne summas 128 eurot. 

Netovara viimiseks positiivseks on juhatus võtnud tarvitusele järgmised meetmed: 

1) tasuliste koolituste läbiviimine 

2016. aastal paranes netovara seis 374 euro võrra ning juhtkonna hinnangul on kasutusele võetud meetmed piisavad ühingu netovara
seadusega kehtestatud nõuetega vastavausse viimiseks 2017. aastal. 


