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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 2017. aasta 14. juunini: Erkka Jaakkola (esimees), Asso Prii, Aive Pevkur
Ühingu juhatus alates 2017. aasta 14. juunist: Erkka Jaakkola (esimees), Aive Pevkur, Aimar Altosaar
Poliitikate mõjutamine
Ühing osales aasta jooksul justiitsministeeriumis peetud korruptsioonivastaste kontaktide kohtumistel, et anda sisendit uute uuringute esitlustel,
ja ka näiteks kohaliku omavalitsuse sisekontrolli loomist abistava dokumendi välja töötamisel.
Ühing osales 2017. aastal Avatud Valitsemise Partnerluse (AVP) ümarlaua töös.
Ühing toetas Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu poolt veetud initsiatiivi muuta vabaühenduste rahastamine läbipaistvamaks ja
lõpetada katuserahade jagamine.
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 nii Eestis kui ka välismaal.
24.-25. jaanuaril külastas ühing Moldova vabaühenduste ja riigiasutuste esindajatega Eesti korruptsioonivastase tegevusega hõlmatud asutusi.
Õppereis oli osa projektist „Moldova vabaühenduste korruptsioonivastase võimekuse parandamine“.
14. veebruaril võttis ühing osa Justiitsministeeriumis toimunud korruptsiooniennetuskontaktide kohtumisest.
16. veebruaril korraldas ühing järjekorras kolmanda erakondade ümarlaua teemal „Riigieelarve ja selle mõjutamine“. Ümarlaua eesmärgiks oli
arutleda erakondade esindajatega nn katuserahade läbipaistvusprobleemide ja võimalike alternatiivide üle. Ümarlaua korralduspartneriks oli
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit. Ühing oli ka partneriks EMSL-i initsiatiivile katuserahade jagamine lõpetada ning muuta
vabaühenduste rahastamine läbipaistvamaks.
Märtsi lõpus toimunud OECD korruptsioonivastasest konverentsist võttis osa ühingu juhatuse liige Aive Pevkur, et osaleda ärikorruptsiooni
puudutavatel seminaridel ja aruteludel.
14. juunil võttis ühing osa korruptsiooniennetuse kohtumisest Justiitsministeeriumis, mille raames arutleti korruptsioonivastase strateegia
rakendamise ja täiendamise ning TÜ RAKE poolt koostatud haridussektori korruptsiooniuuringu esialgsete tulemuste üle.
Ühing võttis osa aasta jooksul toimunud Avatud valitsemise partnerluse ümarlaua kohtumistest, sealhulgas ka partnerluse toimivuse
hindamiseks kokku kutsutud fookusgrupist.
Uuringud, esitlused
25. jaanuaril 2017 avaldas ühing Korruptsioonivaba Eesti 2016. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemused.
Ühing Korruptsioonivaba Eesti koostas ja avaldas elektroonilisel kujul „Huvide konflikti vältimise käsiraamatu vabaühendustele“. Käsiraamat on
saadaval nii eesti kui ka vene keeles.
Teadlikkuse tõstmine, koolitused
Aasta jooksul aitas ühing korraldada seminare ning üritusi ja tegi mitmel korral avalikkuse seas selgitustööd.
9. juunil avaldas ühing pressiteate, et juhtida tähelepanu sellele, et ministrile tehtavaid kingitusi tuleb hinnata ka korruptsioonivastase seaduse
valguses. Pressiteate ajendiks oli haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri poolt haridusministrile tehtud kallihinnaline kingitus, mille eest algselt
tasuti avalikest vahenditest.
Ühing esitas aasta jooksul kommentaare erinevate korruptsioonikahtlusega juhtumite puhul, sealhulgas omavalitsuse prügiveo korraldus,
autokoolide esindusorganisatsioonide huvide konflikt ja ministri huvide konflikt. Ühing võttis Transparency Internationali sekretariaadi toel
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jooksvalt sõna ka erinevate rahvusvahelist rahapesu skandaali käsitlevate arutelude juures.
30. oktoobril korraldas ja viis ühing läbi koolituse vabaühendustele „Huvide konflikti vältimine vabaühendustes“, mis põhines samanimelisel
ühingu poolt koostatud käsiraamatul. 7. detsembril aitas ühing korraldada EMSL-il ka viimase liikmeklubi üritust, mis keskendus korruptsiooni
olemusele ja selle vältimisele vabaühendustes.
7. detsembril tähistas ühing koostöös Eesti Siseaudiitorite Ühinguga rahvusvahelist korruptsioonivastast päeva ühisseminariga
„Korruptsioonivastane päev 2017: Koos ausama äri suunas“.
7. detsembril andis ühing üle ka järjekorras teise Korruptsioonivastase teo tunnustuse, mis sel aastal läks Keskkriminaalpolitsei
korruptsioonikuritegude büroole noorte kunstialgatuse eest.
Eesti kogemuse tutvustamine
24.-25. jaanuaril võõrustas ühing Moldova vabaühenduste ja asutuste esindajaid, kes tutvusid õppereisi käigus korruptsioonivastase tegevusega
seotud asutustega.
25. mail kohtus ühing Ukraina korruptsioonivastaste asutuste kommunikatsioonijuhtidega, kellele tutvustati, kuidas käib Eestis
korruptsioonivastane huvikaitse.
13. juunil külastas ühingut Transparency Internationali koordinaator Svetlana Svaitskaya, kelle külastuse eesmärgiks oli saada ülevaade ühingu
toimimisest ja korruptsioonivastase võitluse edusammudest ning tagasilöökidest.
Oktoobris osalesid ühingu esindajad TI aastakoosolekul Berliinis, Saksamaal.
Organisatsioon
Aasta jooksul tegutsesid ühingus praktikandid. Prantsusmaalt pärit Lilia Khelfaoui lõpetas 5 kuud kestnud praktika 2017. aasta märtsis, aprillis
jätkas tema ülesandeid kaasmaalane Pauline de Nunes, kes lõpetas praktika juunikuuga. 2017. jaanuaris oli tegevjuht Anni Jatsa töövarjuks
Rootsis resideeruv ukrainlanna Iryna Mikhnovets.
Osana ühingu soovist tõsta korruptsioonialast teadlikkust noorte seas, ühines ühing Korruptsioonivaba Eesti Kogukonnapraktika programmiga,
mille raames teostasid aasta jooksul praktikat kolm abiturienti Tallinna Saksa Gümnaasiumist, kes keskendusid vastavalt lobitöö ja
ärikorruptsiooni teemadele.
2017. aasta teisest poolest alustas ühing laiendatud juhatuse koosolekute pidamisega, mille üheks eesmärgiks on liikmeid paremini kaasata ja
teisalt tegeleda süvitsi ühingule oluliste teemadega. 7. septembri koosolek keskendus ühingu prioriteetide arutelule ja erasektori ennetustööle. 7.
detsembri arutelu keskendus ühingu strateegiadokumendi esitlusele ja ettepanekute kogumisele.
2017. aastal alustas tegevjuht projekti „Korruptsioonivaba Eesti arenguhüpe“ raames viima läbi liikmesintervjuusid, mille eesmärgiks on saada
ülevaade liikmete huvidest ja panustamisvalmidusest ning koguda ettepanekuid ühingu töö parandamiseks.

2017.a kronoloogia:
10.01.2017 Ühing osales esimest korda kogunenud justiitsministeeriumi korruptsiooniennetuse nõukogu kohtumisel
http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsiooniennetuse-noukogu-rohutab-korruptsiooniennetuse-olulisust
25.01.2017 Ühingu pressiteade korruptsioonitajumise indeksi tulemuste osas
http://www.transparency.ee/cm/uudised/eesti-paigalseis-korruptsioonitajumise-indeksis-kinnistunud
25.01.2017 Ühing külastas Moldova külalistega läbipaistvuse eest seisvaid organisatsioone
http://www.transparency.ee/cm/uudised/uhing-kulastas-moldova-kulalistega-labipaistvuse-eest-seisvaid-organisatsioone
14.02.2017 Ühing osales korruptsiooniennetuskontaktide kohtumisel
http://www.transparency.ee/cm/uudised/uhing-osales-korruptsiooniennetuskontaktide-kohtumisel
16.02.2017 KVE korraldas erakondadele suunatud ümarlaua "Riigieelarve ja selle mõjutamine"
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kokkuvote-umarlauast-riigieelarve-ja-selle-mojutamine
21.03.2017 Ühingus lõpetas abiturient kogukonnapraktika
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http://www.transparency.ee/cm/uudised/kogukonnapraktika-uhingus
31.03.2017 Ühing osales OECD korruptsioonivastasel konverentsil
http://www.transparency.ee/cm/uudised/uhing-osales-oecd-korruptsioonivastasel-konverentsil
04.04.2017 Ühing tutvustas praktikante välismaalt
http://www.transparency.ee/cm/uudised/uhingus-tegutsevad-asjalikud-praktikandid
06.-07.04.2017 Ühing osales maksude läbipaistvuse koolitusel Brüsselis
http://www.transparency.ee/cm/uudised/maksude-labipaistvuse-koolitus-brusselis
16.05.2017 Ühing avaldas arvamust, et avalik võim peab nii sisuliselt kui ka näivalt läbipaistvalt tegutsema
http://www.transparency.ee/cm/uudised/uhing-avalik-voim-peab-nii-sisuliselt-kui-ka-naivalt-labipaistvalt-tegutsema
25.05.2017 Ühing kohtus Ukraina korruptsioonivastaste asutuste kommunikatsioonijuhtidega
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kohtumine-ukraina-korruptsioonivastaste-asutuste-kommunikatsioonijuhtidega
29.05.2017 Ühing tutvustas plaane ja tegevusi keskkriminaalpolitseile
http://www.transparency.ee/cm/uudised/plaanide-ja-tegevuste-tutvustamine-keskkriminaalpolitseile
09.06.2017 Ühing avaldas pressiteate ministrile tehtavate kingituste osas, mida tuleb hinnata ka korruptsioonivastase seaduse valguses
http://www.transparency.ee/cm/uudised/ministrile-tehtavaid-kingitusi-tuleb-hinnata-ka-korruptsioonivastase-seaduse-valguses
13.06.2017 Ühingut külastas TI piirkonnakoordinaator
http://www.transparency.ee/cm/uudised/ti-koordinaatori-kulastus
14.06.2017 Toimub ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolek
http://www.transparency.ee/cm/uudised/uhingu-korruptsioonivaba-eesti-uldkoosolek-0
14.06.2017 Ühing osales korruptsiooniennetuse kohtumisel justiitsministeeriumis
http://www.transparency.ee/cm/uudised/uhing-osales-korruptsiooniennetuse-kohtumisel-justiitsministeeriumis
16.06.2017 Ühing osales Avatud Valitsemise Partnerluse ümarlaua koosolekul
http://www.transparency.ee/cm/uudised/avp-umarlaua-koosolek
06.07.2017 Ühing kutsus liikmeid osalema avatud juhatuse koosolekutel
http://www.transparency.ee/cm/uudised/uhing-kutsub-liikmeid-osalema-avatud-juhatuse-koosolekutel
07.09.2017 Toimus esimene ühingu laiendatud juhatuse koosolek
http://www.transparency.ee/cm/uudised/toimub-esimene-laiendatud-juhatuse-koosolek
06.09.2017 Ühingu juhatuse liige Aive Pevkur avaldas arvamust Eestit puudutavate piiriüleste korruptsioonijuhtumite kohta erasektoris
http://www.transparency.ee/cm/uudised/eestlaste-uhkuseasi-sai-loogi
08.09.2017 Ühing teatas keskendumisest korruptsiooniennetusele KOV-des
http://www.transparency.ee/cm/uudised/keskendume-korruptsiooniennetusele-kov-des
09.10.2017 Ühing kutsus koolitusele "Huvide konflikti vältimine vabaühenduses"
http://www.transparency.ee/cm/uudised/koolitus-huvide-konflikti-valtimine-vabauhenduses
12.10.2017 Ühing avaldas arvamust: autokoolide liidu ei seisa oma liikmete huvide eest
http://www.transparency.ee/cm/uudised/uhing-autokoolide-liit-ei-seisa-oma-liikmete-huvide-eest
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12.10.2017 Ühing osales ESAÜ aastakonverentsil
http://www.transparency.ee/cm/uudised/uhing-esau-aastakonverentsil
17.10.2017 Ühing osales Transparency Internationali aastakoosolekul Berliinis
http://www.transparency.ee/cm/uudised/muljeid-transparency-internationali-aastakoosolekust
24.10.2017 Ühing kutsus üles lõpetamaks katuseraha jagamist Riigikogus
http://www.transparency.ee/cm/uudised/lopetagem-katuseraha-jagamine-riigikogus
30.10.2017 Ühing viis vabaühendustele läbi koolituse huvide konflikti teemal
http://www.transparency.ee/cm/uudised/huvide-konflikt-vabauhendustes-vajab-teravdatud-tahelepanu
07.11.2017 Ühing andis välja huvide konflikti ennetamise käsiraamatu vabaühendustele
http://www.transparency.ee/cm/uudised/huvide-konflikti-ennetamine-vabauhendustes-nuud-lihtsam-uus-kasiraamat
21.11.2017 Ühing kutsus seminarile "Korruptsioonivastane päev 2017: Koos ausama äri suunas"
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kutse-seminarile-korruptsioonivastane-paev-2017-koos-ausama-ari-suunas
05.12.2017 KVE juhatuse liige Aimar Altosaar avaldas arvamust Tallinna omavalitsusüksustes toimuva korruptsiooni teemal
http://www.transparency.ee/cm/uudised/vastulook-valskusele-ja-vargusele
05.12.2017 Ühing majandus- ja taristuministri võimalikust huvide konfliktist
http://www.transparency.ee/cm/uudised/uhing-majandus-ja-taristuministri-voimalikust-huvide-konfliktist
07.12.2017 Ühing avaldas pressiteate: Aasta korruptsioonivastase teo tunnustus läks Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo
algatusele
http://www.transparency.ee/cm/uudised/aasta-korruptsioonivastase-teo-tunnustus-laks-keskkriminaalpolitsei-korruptsioonikuritegude
06.12.2017 KVE ning EMSL viisid läbi liikmeklubi korruptsiooni ja selle ennetamise teemal
http://www.transparency.ee/cm/uudised/emsli-liikmeklubi-korruptsioonist-ja-selle-ennetamisest
07.12.2017 Toimus ühingu erakorraline üldkoosolek
http://www.transparency.ee/cm/uudised/uhingu-erakorraline-uldkoosolek
07.12.2017 Ühing tähistas koos Siseaudiitorite Ühinguga korruptsioonivastast päeva 2017
http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivastane-paev-2017
12.12.2017 Korruptsioonivastase teo tunnustuse saanud näitus avas uksed
http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivastase-teo-tunnustuse-saanud-naitus-avab-uksed
19.12.2017 Ühingus lõppes järjekordne kogukonnapraktika ärikorruptsiooni teemal
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kogukonnapraktika-arikorruptsiooni-teemal

2017. aasta lõpetas ühing 1653 euro suuruse tulemiga ning sellest tulenevalt oli 31.12.2017 seisuga täidetud ka omakapitali nõue. 2017. aastal
juhatusele tasusid ei makstud ning töötasude üldsumma oli 16 511 eurot.
Peamised suhtarvud:

Võlakordaja

2017

2016

0,98

1,01
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1,02

0,99

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

31.12.2017

31.12.2016

Lisa nr

38 952

31 915

2

1 139

19 034

3

40 091

50 949

40 091

50 949

6 717

4 657

6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

31 849

46 420

8

Kokku lühiajalised kohustised

38 566

51 077

38 566

51 077

-128

-502

Aruandeaasta tulem

1 653

374

Kokku netovara

1 525

-128

40 091

50 949

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Lisa nr

340

240

51 274

43 399

5 020

7 930

56 634

51 569

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-13 938

-20 187

13

Jagatud annetused ja toetused

-13 064

0

9

-5 889

-10 232

10

Tööjõukulud

-22 092

-20 779

11

Kokku kulud

-54 983

-51 198

1 651

371

2

3

1 653

374

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud

8

Kulud

Mitmesugused tegevuskulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

9
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

Lisa nr

1 651

371

Muud korrigeerimised

-38 210

-43 399

Kokku korrigeerimised

-38 210

-43 399

-523

-10 760

3

612

1 461

6

2

3

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

52 740

45 460

8

Muud rahavood põhitegevusest

-9 235

-2 213

8

7 037

-9 077

7 037

-9 077

31 915

40 992

7 037

-9 077

38 952

31 915

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

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

Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2015

-502

-502

374

374

-128

-128

Aruandeaasta tulem

1 653

1 653

31.12.2017

1 525

1 525

Aruandeaasta tulem
31.12.2016
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Korruptsioonivaba Eesti (edaspidi ka “MTÜ”) raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti
finantsaruandluse standardile,mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida
täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. aruande koostamisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi,
v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti.
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

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Muu inventar

20-40%

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.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Arvelduskontod

38 952

31 915

Kokku raha

38 952

31 915

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017

Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul

Lisa
nr

20

20

20

20

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

1 119

1 119

Kokku nõuded ja
ettemaksed

1 139

1 139

Ostjatelt laekumata
arved

31.12.2016

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

12 kuu jooksul

Lisa
nr

616

616

6 802

6 802

Antud sihtfinantseeringute
ettemaksed

11 616

11 616

Kokku nõuded ja
ettemaksed

19 034

19 034

Laekumata
sihtfinantseeringud

4

4

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2017
Ettemaks

31.12.2016

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

0

524

0

404

Sotsiaalmaks

0

1 186

0

812

Kohustuslik kogumispension

0

76

0

49

Töötuskindlustusmaksed

0

86

0

59

Ettemaksukonto jääk

1 119

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

1 119

616
1 872

616

1 324
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Masinad ja
seadmed

31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

712

712

712

-712

-712

-712

0

0

0

712

712

712

-712

-712

-712

0

0

0

712

712

712

-712

-712

-712

0

0

0

Jääkmaksumus

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

147

147

Võlad töövõtjatele

3 165

3 165

7

Maksuvõlad

1 872

1 872

4

Muud võlad

1 533

1 533

1 533

1 533

6 717

6 717

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2016
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

536

536

Võlad töövõtjatele

2 093

2 093

7

Maksuvõlad

1 324

1 324

4

Muud võlad

704

704

704

704

4 657

4 657

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2017 seisuga kajastus muude viitvõlgade all Moldova koostööpartnerile antud sihtfinantseeringu väljamaksmata osa summas 1 448 eurot.
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Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Töötasude kohustis

1 200

954

Puhkusetasude kohustis

1 965

1 139

Kokku võlad töövõtjatele

3 165

2 093

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

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
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31.12.2016

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Lobby - Sissevaade lobitöö reeglitesse

-4 092

4 092

0

0

0

Korruptsioonivastane koolitusprogramm
Moldova avalikule sektorile

9 235

0

-9 235

0

0

Mol 2 - Korruptsioonivastane
koolitusprogramm Moldova avalikule
sektorile

24 682

0

0

-20 244

4 438

Väärkäitumisest teavitamise
mehhanism avalikule sektorile

-2 710

2 710

0

0

0

Opener - korruptsiooniohtlike
olukordade tuvastamine avaandmete
abil

8 914

0

0

-8 914

0

KÜSK - Huvidekonflikti vältimise
käsiraamat vabaühendustele

3 589

4 410

0

-6 497

1 502

Väärkäitumisest teavitamise
mehhanism avalikule sektorile

0

23 226

0

-138

23 088

KÜSK Liikmed

0

8 302

0

-5 524

2 778

TI arengutoetus

0

10 000

0

-9 957

43

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

39 618

52 740

-9 235

-51 274

31 849

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

39 618

52 740

-9 235

-51 274

31 849

Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2017

2016

Korruptsioonivastane koolitusprogramm Moldova avalikule
sektorile

13 064

0

Kokku jagatud annetused ja toetused

13 064

0

2017

2016

Üür ja rent

1 746

1 358

Mitmesugused bürookulud

2 261

2 138

267

576

1 517

6 025

98

135

5 889

10 232

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Muud projektidega seotud tegevuskulud
Ostetud kaubad ja teenused
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

2017

2016

16 511

15 530

5 581

5 249

Kokku tööjõukulud

22 092

20 779

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

21 215

20 335

1

1

31.12.2017

31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv

26

23

Juriidilisest isikust liikmete arv

1

1

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juhatuse liikmetele ei ole juhtimise eest tasusid makstud.

Lisa 13 Sihtfinantseeritud projektide otsesed kulu
2017

2016

Antud sihtfinantseeringud

13 064

0

Kaubad ja teenused

13 938

20 187

Ruumide kulud

566

578

Mitmesugused bürookulud

481

1 194

12

100

Tööjõukulud

21 215

20 335

KOKKU

49 276

42 394

Muud tegevuskulud

18

