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Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti
Tegevusaruanne 2021
Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis tegeleb
korruptsiooni ennetamise, Eesti elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmise ning Eesti
ühiskonna läbipaistvuse ja demokraatia edendamisega. KVE loodi aastal 2000 ning alates
2007. aastast oleme rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency
Internationali akrediteeritud esindaja Eestis.
KVE ei ole õiguskaitseasutus, mistõttu me ei tegele korruptsioonijuhtumite avastamise või
uurimisega. Seevastu tegeleme me järjepidevalt Eesti korruptsioonivastase poliitika ning seaduste
analüüsi, jälgimise ja mõjutamisega ettepanekute tegemise kaudu, et tagada struktuurse
korruptsiooniennetuse tõus riigis. Samuti peame oluliseks sellealase teadlikkuse tõstmist nii
konkreetsete sihtgruppide (riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud, ettevõtjad, ajakirjanikud jt)
kui ka avalikkuse seas üldiselt. Selleks korraldame teemakohaseid üritusi, anname välja teavikuid
ning teeme selgitustööd meedia, kodulehe, kuukirja jt kommunikatsioonikanalite abil.
Järgime oma tegevuses järgnevaid printsiipe: sõltumatus, apoliitilisus ja professionaalsus.
Ühing Korruptsioonivaba Eesti on katusorganisatsiooni
osaleb Kogukonnapraktika programmis.

Vabaühenduste

Liit

liige

ning

Alates 2019. aastast on ühing rahvusvahelise vihjeandjate kaitse võrgustiku Whistleblowing
International Network assotsieerunud liige.
Meie ühingu eetilisust suunavad:


Ühingu eetikakord, mille raames toimib liikmete ja töötajate ebaeetilise käitumise ja
sobimatute tegevuste kohta teavituste vastuvõtmise kanal, mida haldavad kaks KVE
lihtliiget (loodud 2020)



koostöös Vabaühenduste Liiduga loodud läbipaistva huvikaitse hea tava (loodud 2021)



Annetuste kogumise hea tava (liitutud 2020)



Mitmekesisuse lepe (liitutud 2020)



vabaühenduste eetikakoodeks



Transparency Internationali aluspõhimõtted
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Meie inimesed
KVE on vabaühendus, mille kõrgeim organ on üldkoosolek, kes valib ühingut esindama 2-5liikmelise juhatuse. Juhatuse liikmed ei saa olla samal ajal erakonna juhatuse liikmed, kohalike
omavalitsuste, riigikogu või Euroopa Parlamendi valitud esindajad ega valimistel kandideerijad.
Nimetatud juhtude esinemisel peab ühingu liige loobuma juhatusse kandideerimisest või juhatuse
liige juhatusest tagasi astuma.
Juhatus määratakse ametisse kaheks aastaks. Juhatuse liige ei või olla valitud juhatusse enam kui
kaheks järjestikuseks ametiajaks, alates käesoleva piirangu kehtestamisest. Piisava juhatuse
liikmesuse roteerumise tagamiseks kohaldub juhatuse liikmele pärast kaht järjestikust ametiaega
mahajahtumisperiood ühe normaalametiaja mahus.
Juhatus kutsub kokku üldkoosoleku ning koguneb üldjuhul vähemalt kord kuus. Juhatuse liikmed
on ametis vabatahtlikena ehk ei saa oma töö eest tasu, v.a. tööülesannete tõttu tekkinud kulude
hüvitamisel.

Juhatuse liikmed

Vasakult: Steven-Hristo Evestus (juhatuse esimees) valiti teiseks ametiajaks 15.06.2021
üldkoosolekul, kusjuures Piret Kustasson-Seilmaa jätkas oma teist ametiaega ning Anne Reino,
Merle Ojasoo ning Raul Narits valiti esimeseks ametiajaks juhatusse 15.06.2021 üldkoosolekul.

Tegevbüroo

2021. aastal panustasid ühingu töösse praktikandid Jenni Kähärä ning Eugen Elison Kask.
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Ühingu raamatupidamise eest hoolitseb alates 2021. aasta algusest Kaidi Pugal (Puugo OÜ).

Liikmed
Ühingul oli 2021. aasta lõpu seisuga 23 eraisikust ning 2 juriidilist liiget (Ausa Ettevõtluse
Võrgustik):
Ken-Marti Vaher
Merle Ojasoo
Norman Aas
Piret Kustasson
Raul Narits
Siim Kiisler
Steven-Hristo Evestus
Tanel Oppi
Tarmu Tammerk
Tõnis Mutt
Viljar Alnek

Agu Laius
Aimar Altosaar
Aive Pevkur
Anne Reino
Asso Prii
Daimar Liiv
Elsa Leiten
Erkka Jaakkola
Evelin Pungas
Jaan Vare
Jaanus Tehver
Katrin Viru

Ausa Ettevõtluse Võrgustiku formaalsed liikmed on ka KVE juriidilised liikmed:



AS Eesti Raudtee
AS Eesti Post

Liikmete kompetentsidega saab tutvuda kodulehel.
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Tegevused 2021. aastal
Kevadel kohtusime liikmete ja partneritega, et paika panna järgmiste aastate prioriteedid.
Töötubade tulemusena valmis strateegia aastateks 2021-2024 koos muutuse teooriaga. Omalt
poolt täname Jaan Apsi (Stories for Impact), kes protsessi eest vedas!
2021. aastale vaatamegi tagasi uue strateegia võtmes.

Läbipaistev riigivalitsemine
Poliitiline korruptsioon kui kõrgeimate valitud või nimetatud võimukandjate poolne usalduse
kuritarvitamine on valdkond, kus toimuv mõjutab vähemalt kaudselt iga kodanikku. Eriti
koroonakriisi raames nägime olukordi, kus kriisi leevendamiseks mõeldud ressursse kasutati
asjakohatult, vastuolus tingimustele või lausa korruptiivselt. Nende juhtumitega paljastusid
mitmed valukohad.
2021. aasta algas 13. jaanuaril nn Porto Franco korruptsioonikahtlustusega, mille tagajärjel
lagunes Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuskoalitsioon. Päev hiljem alustasid
koalitsiooniläbirääkimisi Keskerakond ja Reformierakond. Toonitasime avalikkuse ees, et
olukorras, kus üks erakond ja nende läbirääkimisi juhtinud isik olid just saanud eraldi asjaoludel
korruptsioonikahtlustuse, koheselt uuesti valitsuslaua taha saamine näitab, et oleme
Skandinaavia valitsemiskultuurist veel kaugel. Et skandaalist joonistusid mitmed probleemid,
saatsime 19. jaanuaril koalitsiooniläbirääkijatele ettepanekud korruptsioonivastaseks tegevuseks.
Viiest ettepanekust on kõiki valitsuse poolt arvesse võetud, kusjuures kolm viidi ellu esimese kahe
kuu jooksul. Valitsuse moodustamise kokkuleppest aastateks 2021-2023 leiab neli
korruptsioonivastast tegevust, sh koostöö Korruptsioonivaba Eestiga.
2020.
aasta
28.
jaanuaril
ilmus
korruptsioonitaju indeks, kus Eesti tõusis
aastaga vaid punkti võrra, jagades 75 punktiga
17. kohta Islandiga. Valitsuskriisi valguses
toonitasime,
et
ühiskonna
usalduse
taastamiseks on tarvis näha pikaajalisi plaane,
mis poliitilise korruptsiooni meie kultuuris
välistada aitaksid.
Aasta algul jõudsid Eestisse esimesed
koroonavaktsiinid, mille defitsiitsuse tõttu ei
jäänud tulemata ka ebaeetilised olukorrad. KVE
liige Elsa Leiten kirjutas pikemalt selliste
olukordade ennetamisest, avastamisest ja
adekvaatsest reageerimisest.
Maikuus avaldas Eesti Ekspress uurimuse
endise peaministri Jüri Ratase avaliku raha kasutamisesse. „Joogid autosse“ juhtumiks tituleeritule
vastukajana leidsime, et peaministribüroo rahakasutus tekitab küsimuse raha säästlikust
kasutamisest. Senised kulutused tasub auditeerida, et paika panna reeglid, mille jaoks ja mis
ulatuses on sobilik avalikku raha kasutada.
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Juunis avaldas Transparency International globaalse korruptsioonibaromeetri uuringu
tulemused. Uuring ise viidi läbi 2020. aasta sügisel. Uuringust ilmnes, et Eesti elanikud peavad
kõige suurema tõenäosusega korrumpeerunuks ettevõtete juhte (24%), kellele järgnesid
riigikogu liikmed (17%) ja pankurid (17%). Veidi alla poole vastanutest (46%) leiab, et
valitsemisel lähtutakse Eestis vaid paarist kitsast huvist. Võrreldes viie aasta taguse ajaga oli
ettevõtete juhtide ebaaus käitumine ühiskonna silmis hüppeliselt kasvanud – 2016. aastal arvas
vaid 7% vastanutest, et nende seas on kõik või enamik korrumpeerunud.
2016. aasta baromeetri järgi oli 5% ehk iga kahekümnes avalikule teenusele ligipääsemiseks
altkäemaksu maksnud. Värskes uuringus oli see vaid 2% ehk iga viiekümnes, olles seejuures üks
ELi madalamaid. Negatiivse tendentsina võib märgata, et kõige rohkem altkäemaksu ning isiklikke
tutvusi kasutati selleks, et ligi pääseda tervishoiuteenustele.
Aasta lõpus, 7. detsembril korraldasime koostöös Ukraina MTÜga Anti-Corruption Headquarters
digilahendustele suunatud konverentsi Digital Anti-Corruption Conference. Konverentsil
tõime kokku ligi 200 avaliku ja erasektori, kodanikuühiskonna, investorite ja teiste rahastajate
esindajat Euroopa Liidu ja Idapartnerluse riikidest. Üritust rahastasid Black Sea Trust ja Euroopa
Liit. Ürituse salvestust saab järgi vaadata KVE Youtube’st.

Lobitöö läbipaistvus
Riigivalitsemist mõjutab kindlasti õigusloome läbipaistvus ehk iga kodaniku võimalus ligi pääseda
infole ja aru saada sellest, kes ja milliste seisukohtadega üht või teist poliitikat mõjutanud on. Et
Eestis on võimalike lahenduste üle räägitud juba üle kümne aasta, oli üks meie jaanuaris
koalitsiooni moodustanud erakondadele tehtud soovitus seotud just huvide konflikti vältimise
juhiste ning lobistidega suhtlemise hea tava vastuvõtmisega. KVE tegevjuht Carina Paju
kirjutas jaanuarikuus veidi pikemalt sellest, miks on lobitöö vajalik ja loomulik nähtus, mida ei tule
karta, kuid mis peab toimuma läbipaistvalt.
Märtsis võttiski valitsus mõlemad dokumendid vastu ning II kvartalist 2021 avaldavad
valitsusasutused kõrgemate riigiametnike, ministrite ja nende nõunike lobikohtumisi.
Justiitsministeeriumiga koos ning selleks kokku kutsutud võrgustiku toel analüüsime
lobikohtumiste andmestikke 2021.-2023. aastal, anname selle pinnalt asutustele
tagasisidet ning tunnustame ka kõige tublimaid.
Vastukaaluks täidesaatva sektori lobistidega suhtlemise heale tavale panime Vabaühenduste Liidu
ning huvikaitsevõrgustikuga kokku läbipaistva huvikaitse hea tava, kust leiab printsiipe
huvikaitse kujundamiseks ning näiteid nii headest kui halbadest praktikatest.
30. märtsil kohtusime Kaubandus- ja Tööstuskojaga, kes tutvustas enda ettepanekuid lobistide
huvide läbipaistvuse suurendamiseks.
15. aprilli Äripäeva raadiosaates „Poliitikute töölaud“ rääkis lobitöö läbipaistvusest pikemalt KVE
tegevjuht.
Kui 8. märtsil osales KVE tegevjuht koos Justiitsministeeriumi analüüsiosakonna juhataja Mari-Liis
Söödiga riigikogu õiguskomisjoni istungil, et tutvustada erinevaid lobitöö reguleerimise praktikaid,
siis aasta lõpupooles alustasime riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni ning USA
saatkonnaga Eestis ümarlaudade sarja planeerimist. Riigikogule suunatud ürituste eesmärk on
kuulda teiste riikide kogemuse kohta ning arutada, kuidas Eestis lobitöö läbipaistvust suurendada
võiks. Ümarlauad leiavad aset 2022. esimesel poolaastal.
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Raha roll poliitikas
Riigivalitsemises mängivad loomulikult suurt rolli erakonnad ning poliitiline rahastamine. Poliitilist
kultuuri juhib paljuski valijate käitumine ning senikaua, kuni ebaeetilise või korruptiivse
käitumisega ei kaasne tagajärgi erakonna enda ega valijate poolt, on vähe põhjuseid olukorra
muutumiseks. Seetõttu tuleb pidevalt tegeleda korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisega, luua
osalistele avalikku survet ning suhelda otse erakondadega.
Lisaks näeme poliitikas korporatiivsuse tendentsi, mis tähendab, et poliitikas aktiivsete isikute ring
on kinnistunud ning välja on joonistunud suurimad erakondadele annetajad. Erakondadele
annetamine on igati demokraatliku riigi osa, kuid korruptsiooniohtu kujutab endast suur raha,
millega võimalusel teatud isikutele või isikute ringile poliitikaid soodsas suunas mõjutatakse.
Seda probleemistikku avasime 15. märtsil toimunud avalikul korruptsioonivastase erikomisjoni
istungil. Istungil uuriti Justiitsministeeriumilt
võimalusi erakonnaseaduse kiiremas korras
muutmiseks enne kohalikke valimisi 2021.
aasta oktoobris. Siiski tõi istungil ja hiljem
justiitsminister
Maris
Lauri
välja,
et
erakonnaseaduse muutmist soovitakse teha
põhjalikumalt ja kaasavamalt.
14. augustil korraldas ühing Arvamusfestivali
raames mõttetalgud teemal “Mis oleks, kui
otsiks
vaid
väikeannetajaid
ehk
korruptsioonivaba
demokraatia
uuendustalgud”, kus küsisime, mis mõju on
erakondade rahastamise süsteemi muutmise ettepanekutel meie demokraatiale ja kodanike
osalusele ning panusele valitsemisesse ning kas saamegi seadustelt oodata, et need kaotaksid
korruptsiooniriski erakondade rahastamisest või on selleks tarvis sügavat kultuurimuutust.
Arutelu tõime ellu koos Paide teatriga, kes lõi talgute jaoks sütitavad monoloogid. Talgusid kahes
vaatuses aitasid läbi viia grupijuhid Alari
Rammo
(Vabaühenduste
Liidu
huvikaitsja),
Steven-Hristo
Evestus
(Korruptsioonivaba
Eesti
juhatuse
esimees), Kaimar Karu (Ettevõtja, endine
IT- ja väliskaubandusminister), Jaanus
Tehver (Advokaadibüroo Tehver &
Partnerid
vandeadvokaat
ja
Eesti
Advokatuuri esimees) ja Kai Klandorf
(vabakonna huvikaitsja, Vabaühenduste
Liidu juhataja). Arutelu juhtis ajakirjanik
Johannes Tralla.
Sügisel
saadetigi
avalikule
kooskõlastusele erakonnaseaduse muutmise väljatöötamiskavatsus. Laiendatud juhatuse
koosoleku raames tõid KVE liikmed välja, et tähelepanuta on jäänud mitmed ERJK ja õiguskantsleri
tehtud soovitused. 29. novembril esitas ühing arvamuse VTKle.
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„Open by Default“ ehk andmed korruptsioonivastases tegevuses
Annetuste ja OGP projektirahastuse toel sai Opener.ee rakendus üle viidud uude serverisse ning
juurde sai loodud otsingumootor koos lisafiltritega. Andmete uuendamine jäi poolikuks, sest
riigihangete registri avaandmetes leidus suuri puudusi. Nende lahendamiseks olime ühenduses
Rahandusministeeriumiga, kuid kuivõrd riigihangete avaldamisstandardid on muutmisel, pole
enne 2023. aastat oodata avaandmete paremat kättesaadavust. See tähendab, et kasutama peab
endiselt Rahandusministeeriumi koostatud Exceli tabelis olevaid andmestikke ning rakenduse
automatiseerimiseni veel ei jõua.
8. märtsil korraldasime koos Open Knowledge Estoniaga andmeklubi ürituse, kus KVE tegevjuht
tutvustas Openeri rakendust ja selle arendamist. Ekspress Meedia uuriv ajakirjanik Martin Laine
jagas andmeklubis andmete kasutamise kogemust Porto Franco juhtumi pinnalt. Nädal hiljem
viisime Open Knowledge Estoniaga koostöös läbi kinnise andmeklubi kohalike omavalitsuste jt
avaliku võimu esindajatele, kus leidsime rakendusi RTK avaldatavale saldoandmestikule.
18. mail jagas KVE tegevjuht e-Riigi Akadeemia konverentsi osas „Digital Tools in the Global Battle
Against Corruption“ Openeri näidet ning arutles koos Kristina Reinsalu (e-Riigi Akadeemia) ja Peter
Vargaga (Avatud Valitsemise
Partnerlus) digitaalsete lahenduste
võimekuse üle
korruptsioonivastases võitluses. Konverentsi eel ilmus jaanuaris e-Riigi Akadeemia taskuhääling,
kus sarnastel teemadel räägivad KVE tegevjuht ja Kristina Reinsalu.
Sügisest analüüsisime Põhjamaade Ministrite Nõukogu toel koos TI Lätiga Openeri
arendamisvõimalusi ning andmete kättesaadavust. Valmis Openeri täisversiooni arendamise
plaan koos riskiindikaatorite valemitega, mis avaldatakse 2022. esimeses pooles. Jätkub
arendamiseks rahastuse leidmine.

Korruptsioonivabad kohalikud omavalitsused
Kohalikud omavalitsused on Eestis korruptsiooni valdkonnas endiselt murekohaks. Sellest annab
tunnistust see, et 2020. aastal esines 20% registreeritud korruptsioonikuritegudest kohalikes
omavalitsustes. Aastatel 2012-2018 moodustas kõikidest korruptsioonikuritegude büroo poolt
prokuratuuri saadetud juhtumitest 40% kohalike omavalitsustega seotud juhtumid. Näeme
probleemidena, et kohalike omavalitsuste ressursside tase on üle Eesti ebaühtlane, mistõttu
kõigub ka korruptsiooniennetuslike meetmete tase ja tõhusus. Vigu tehakse mh teadmatusest
volikogu liikmete seas, kes siis, kui ka korruptsioonialased koolitused toimuvad, osa ei võta.
Väikestes kohtades on puudu avalikkuse survest asju muuta ning väärkäitumisest teavitamine
pole karjääri kaotamise ohu tõttu levinud praktika.
Oleme kohalike omavalitsuste suunal toetavas rollis, pakume tuge koolituste ja tööriistade nagu
enesehindamise platvormi www.kovriskid.ee kaudu.
8. aprillil kohtusid valitud KVE ekspertliikmed Tallinna linna sisekontrolöri osakonna esindajatega,
et arutada korruptsioonivastase strateegia täitmist ja meetmeid.
Suvel ja sügisel tegelesime hanke korras riigiametnike klubile töövihiku ja koolitusmaterjalide
loomisega. Novembris viis esimese loengu läbi KVE juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus.
Kohalike valimiste eel panime kokku kaheksa soovitust kohalikel valimistel
kandideerijatele eesmärgiga need valimisplatvormidesse integreerida ning volikogus ellu viia.
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Tutvustasime
soovitusi

maist

juulini
lähemalt
Reformierakonnale,
Keskerakonnale, Eesti 200-le, Eesti
Tulevikuerakond - TULEle ja
Sotsiaaldemokraatlikule
Erakonnale. Teised erakonnad
kutsele kohtuda ei vastanud.

Kohalike valimiste eel tegelesime
oma soovituste levitamisega ning
enne
valimisi
koostasime
Kohtumine Keskerakonnaga
suurülevaate kõikidest veebis
leitavatest valimisplatvormidest. Kokkuvõttes leidsime, et vaid 8 valimisplatvormi 279-st olid
meie jaoks olulised soovitused arvesse võtnud, kusjuures pooltel kõikidest platvormidest
leidus vaid loosunglikke lubadusi nagu “kaotame bürokraatia” või “võitleme korruptsiooni vastu”.
Korruptsiooniennetus peab aga olema seotud konkreetsete ja mõõdetavate tegevustega.
Aasta lõpuks oli vara öelda, kuidas lubadused tegevustesse tõlgenduma hakkavad, kuid
lähiaastatel
on
loota
siseauditi
kohustuse
rakendumist
seoses
kohaliku
omavalitsuse
korralduse
seaduse
muutmisega.
Lootustandvaid
lubadusi
leidis ka koalitsioonilepetest
nagu Tartu linna lubadus
kehtestada
lobistidega
suhtlemise kord. Kuidas
need realiseeruvad, selgub
lähiaastail.

Tõhus vihjeandjate kaitse
On oluline, et inimesed, kes satuvad tunnistajaks mõnele rikkumisele, sellest ka teada annaksid,
et rikkumine võimalikult kiiresti ja allika lähedal lõpetada. Vihjeandmine ehk väärkäitumisest
teavitamine on seega oluline nii kodanikuõiguste ja – vabaduste praktiseerimiseks kui
demokraatlike väärtuste kaitsmiseks. Näeme, et vihjeandmist takistavad Eestis järgmised
asjaolud: ajalooline taak seoses pealekaebamisega, juriidilise kaitse puudulikkus, vihjeandmise
meetmete puudulikkus organisatsioonides, vähene teadlikkus vihjeandmise vajalikkusest ja
viisidest.
Seoses ELi direktiivi ülevõtmisega kutsus KVE oma liikmetest 2020. aastal kokku juriidilise
nõukogu, mille ülesandeks said teavitaja kaitse seaduse osas ühingu seisukohtade kujundamine.
Juriidilise nõukogu töö tulemusena esitas ühing ametliku arvamuse eelnõule. Eelnõu saadeti

10

justiitsministeeriumi poolt 2. detsembril 2021 valitsusse. Seega hilineb direktiivi ülevõtmine,
kuid see-eest on eelnõu tekstis osaliselt või täielikult arvestatud viie KVE esitatud
märkusega 11-st. Eelnõu tekst on kvaliteetne, vastab ELi direktiivile ning rahvusvahelistele
parimatele praktikatele. Tollase eelnõuteksti jõustumisel saaksid teavitajad Eestis kaitse
horisontaalse ja laiapõhjalise
seaduse näol.
Noorte
seas
teadlikkuse
kasvatamiseks
lõi
ühingu
teavitustöö
ekspert
Kersti
Ringmets
väärtusmängude
õppematerjali ühiskonna- ja
klassijuhatajatunni
jaoks.
Mängude loomes lõid kaasa
mitmed eesti ja vene õpetajad üle
Eesti. Õppematerjal on avaldatud
nii eesti kui vene keeles, on saadaval trükistena ning on lisatud e-koolikoti keskkonda. Materjale
tutvustasid KVE liikmed 6 külalistunni raames ca 150 õpilasele.
KVE viis Kersti juhtimisel läbi sotsiaalmeediakampaania „Aita muuta!“, milleks tootis ühing ühe
animatsiooni, lühivideo näitleja ja psühholoogi Rita Rätsepaga ning video ausast spordist
noorsportlastega. Videotel on nii Youtube’s kui
Facebookis lisatud eesti-, vene- ja inglisekeelsed
subtiitrid. Läbi Facebooki ja Instagrami jõudis
kampaania ühtekokku üle 277 139 inimeseni.
Sotsiaalmeediasse loodud animatsiooni põhjal sai
tehtud lühike reklaam, mida näidati nii TV3-s 325
000 vaatajale kui ka ETV kultuuriteadetes ja
noortesaates NOVA. Vihjeandmisest kirjutas
teavitustöö ekspert ka Postimehes.
Lasteekraani Nova saates esinesid Sass Henno ja
Roger Kuura, mis juhatas sisse loovkonkursi, kus
oodati noortelt Lasteekraani veebiplatvormi kaudu
vabas vormis mõtteid teemal „Kuidas aidata
abivajajat“. Parimale tööle pani Telia välja auhinnaks
AirPods Prod ja Kaubamaja toetas võistlust kolme
kogupere lauamänguga, mis fortuuna abil saajad leidsid. Võistluses osales kokku 49 noort.
Laekunud töid näeb eelmainitud väärtusmängude kogumikus.
Lisaks kasutas ühing JCDecaux reklaamstende visuaalmaterjali levitamiseks, 4 nädala peale 62
külge väärtusega 5,978€.
Organisatsioonides vihjeandmise meetmete parendamiseks lõi KVEs toimetanud Maris Põkka ekoolituse „Vihjeandmise meetmed: e-koolitus praktikutele“, mis on jaotatud nelja moodulisse
ja kasutab 58 lk lugemismaterjali, videosid (loengud ja intervjuud ettevõtetega) kogupikkusega 92
minutit ja 18 testi, foorumiülesannet ja enesehindamise küsimustikku. Kõikidele videotele on
loodud eesti- ja venekeelsed subtiitrid. Esimene lend Moodle keskkonnas toimus
ajavahemikus 4.10-15.11.2021. Kokku osales koolitusel 21 inimest, kusjuures kursuse
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keskmine tervikhinne oli 4.4/5. Tulevikus on plaanis kursus tõsta kasutajasõbralikumale
platvormile.
Vene keelde on tõlgitud ka KVE seni populaarseim väljaanne, „Vihjeandmise mehhanism
ettevõttes. Tööriistakast“.
Juunist alustas ühingus vihjeandjate teabekeskuse projektijuhina tööd Merle Mändmets. Merle
alustas tööd erasektoris müügialal ning liikus edasi haridussektorisse, kus on töötanud viimased
kümme aastat õpetajana. Lisaks on ta projekte juhtinud Interreg Estonia-Latvia raames ning olnud
Maailmakoristuse ehk World Cleanup
Day 2018 tiimi liige.
Teabekeskuse avamiseks tehti mitmeid
ettevalmistusi,
sh
kohtuti
õppe
eesmärgil Itaalia, Iirimaa, Läti ja
Sloveenia Transparency Internationali
ühingutega. Lisaks alustati kodulehele
käiva info loomist (nt millist abi ALAC
pakub, nõustamine, konfidentsiaalsus
ja andmekaitse, kuidas turvaliselt
teavitada,
vihjeandmise
eesmärk,
rikkumisest teavitaja kaitse seadus jne)
ning sisereeglite paikapanemist (kõnele
vastamise juhis, turvalisusprotokoll ja
konfidentsiaalsusnõuded).
Teabekeskus alustab tööd rikkumisest
teavitaja kaitse seaduse jõustumisel.
2021. aasta korruptsioonivastase teo auhinna pälvisid jalgpallis toimunud väärkäitumise
avalikustajad, kes on aidanud kaasa vaikimiskultuuri lõpetamisele spordis. Esimeste seas
tulid avalikkuse ette Nõmme Kalju eksjalgpallur Mia Belle Trisna ning FC Elva kunagine treener
*Lauri (nimi muudetud Eesti Ekspressis), aidates kaasa väärtusnihkele ka teistel spordialadel.
Korruptsioonivastase teo auhinda annab Korruptsioonivaba Eesti välja juba 2016. aastast ning on
ellu kutsutud selleks, et tunnustada tegu, mis on olnud märgilise tähtsusega korruptsioonivaba,
ausa ja läbipaistva ühiskonna saavutamisel.

Teadlikud noored
Kuigi eeldame, et noorem põlvkond on eetilisem ja nõuab ausamat valitsemist, näitavad uuringud,
et pigem tolereerivad noored korruptsiooni rohkem kui vanemaealised (vanuses 15-29-aastased).
Välja joonistub huvitav vastuolulisus: noored ei tunne korruptsiooni hästi ära, kuid samas leitakse,
et
võimukandjad
on
korrumpeerunud
ning
valitsemisel
eelistatakse
tõhusust
korruptsioonivabadusele. Et aga tagada Eesti ühiskonna ja valitsemise läbipaistvuse suurenemine,
tuleb meil tegeleda noorte teadlikkuse tõstmisega nii korruptsiooni olemuse ja kahjulikkuse kui
demokraatlike väärtuste ja kodanikuaktiivsuse osas.
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Et demokraatia tugevus ja korruptsiooni levik on
omavahel tugevas korrelatsioonis, oleme Eesti Koostöö
Koguga 2020/2021 õppeaastast eest vedanud kaasava
eelarvestamise
projekti
koolides.
See
on
sekkumistööriist, mille abil läbi kogemuse juurutada
noores ühiskonnas täisväärtuslikuks osalemiseks vajalikke
väärtusi ja oskusi. Projekti käigus saavad õpilased osaleda
kooli kogukonna jaoks oluliste otsuste tegemises, saades
seejuures
kogemuse
projektijuhtimisest,
eelarvestamisest,
kampaania
läbiviimisest,
läbirääkimistest ja (e-)hääletamisest. Koolides läbi viidud
uuringud tõestasid, et tänu kaasavale eelarvestamisele
paraneb õpilaste teadlikkus osalusviisidest, kodaniku
õigustest ja kohustustest ning demokraatlikest
protsessidest, mis kandub hiljem üle ka ühiskondlikes
protsessides osalemisesse.
Projekti toetasime korruptsiooniteemalise töötoaga, Eesti Koostöö Kogu on loonud e-platvormi
www.kaasavkool.rahvaalgatus.ee ideede näitamiseks ja e-hääletamise läbiviimiseks ning
võimalusel viis MTÜ Demokraatiatrenn läbi demokraatiamuskleid treenivaid tunde.
Kevadel lõpetaski esimene
lend, kuhu kuulusid Tartu
Annelinna Gümnaasium,
Rapla
Gümnaasium,
Rahumäe Põhikool ja Keeni
Põhikool. Esimese lennu
kogemustele
tuginedes
koostasime käsiraamatu
koolidele. Õpetajate Leht
tegi
kaasavast
eelarvestamisest
septembris ka pikema loo.
14. augustil korraldasime
Arvamusfestivalil arutelu “Miks oleme nii kindlad, et noored Eesti ausamaks muudavad, kui
statistika seda ei tõesta?”, kus osalesid Remo Perli (PPA korruptsioonikuritegude büroo
kriminaalametnik), Kadri Org-Lilleväli (Eesti Koostöö Kogu demokraatia valdkonna ekspert), Liisa
Junolaine (Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse spetsialist ) ja Aive Pevkur (TTÜ
ärikorralduse instituudi vanemlektor ja KVE liige), arutelu vedas KVE liige Elsa Leiten.
Teises lennus 2021. aasta sügisel osalesid Integratsiooni SA toel kolm eestivene noortega kooli:
Narva Soldino Gümnaasium, Lasnamäe Gümnaasium ja Loksa Gümnaasium. Projekti
tutvustamiseks kohtusime 21. septembril Narvas linna kooli- ja huvijuhtidega. Lisaks saime sügisel
hea uudise – Aktiivsete Kodanike Fond otsustas toetada KVE ja Eesti Koostöö Kogu
noortesuunalise võimekuse tõstmist läbi kaasava eelarvestamise koolide võrgustiku loomise.
Ettevalmistused algasid juba aasta lõpul, sisutegevused juba uuel aastal.
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Aus ettevõtlus
Jätkasime Ausa Ettevõtluse Võrgustiku raames töötubade korraldamisega ning lõime plaane
Võrgustiku töö järgmisele tasemele viimiseks.
Viisime läbi neli töötuba, kus osalesid 8 ettevõtte esindajad:







19. mail teemal „Kas maailm lõpeb otsa, kui ettevõttel pole läbimõeldud väärtusi?“,
kogemusi jagasid Mari Kooskora (Estonian Business School), Janika Valliste (Coop Pank) ja
Ene Tüvi (Merko Ehitus Eesti).
15. septembril teemal „„Aga nii on alati olnud“ - korruptsioonivastaste meetmete
rakendamise mõju ettevõttele ja ausale ärikeskkonnale“, kogemusi jagasid Anna Romberg
(Nordic Business Ethics), Nele Laidvee (Circle K Eesti AS) ja Ulrika Wester (Skanska Group).
13. oktoobril teemal „Andmete eetika ettevõttes“, mida viisime läbi koostöös Open
Knowledge Estonia andmekooliga. Kogemusi jagasid Sille Sepp ja Esta Kaal.
9. detsembril teemal „Ärieetika - osa vastutustundlikust ettevõtlusest“, kus jagasid
kogemusi Silja Lipp (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Mari-Liis Sööt
(Justiitsministeerium), Mari Kooskora (Vastutustundlike Ettevõtete Foorum), Kristiina
Maasik (Telia Eesti AS) ja Kai Realo (Ragn-Sells AS).

6. detsembril kohtusid KVE töötajad ja osad juhatuse liikmed Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate
Assotsiatsiooni juhatuse liikmetega, et arutada koostöövõimalusi ärieetika edendamiseks.

Muu koostöö
4. märtsil osales KVE tegevjuht Eesti Justiitsministeeriumi organiseeritud kohtumisel Türgi avalike
teenistujate eetikanõukoguga ning tutvustas KVE prioriteetseid tegevusi.
Sport on suurem kui elu! Spordikorruptsioonist ja -eetikast kirjutasid augustis Postimehes
pikemalt KVE juhatuse liikmed Merle Ojasoo (TTÜ) ja Anne Reino (TÜ).
Ühingu juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus osales MTÜ Mondo poolt läbiviidava ja US
Development Cooperation Partnership programmi poolt rahastatava arengukoostööprojekti
„Arvamusfestival 2021“ raames Severodonetskis toimuval Arvamusfestivalil arutelus ning esines
neljas õppeasutuses eetika, väärtuste ja korruptsiooni teemaliste loengutega perioodil 4.-8.
september.
KVE tegevjuht osales 28. septembril PPA kaaskorraldatud koolitusseminaril „Kas spordipettused
on spordi siseasi?".
KVE juhatuse esimees nõustas sügisel Läti Transparency Internationali ühingut Läti prokuröride
uue eetikakoodeksi koostamisel (sügis 2021) ja osales selle tutvustamisüritusel prokuröridele 9.
detsembril.
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KVE areng ja avalikkus

KVE juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus ja
korruptsioonivastase elutöö preemia laureaat Mati Ombler

Eestis on vähe inimesi, kes oleks
korruptsiooni vastu võitlemisele oma
elust mitmeid aastaid pühendanud, kuid
üks neist on kindlasti Mati Ombler. Mati
asus
PPA
korruptsioonikuritegude
büroo juhi kohale kohe büroo loomise
alguses 2011. aastal ning oli terve
ametiaja äärmiselt pühendunud ja
koostööaldis partner nii meile kui
kindlasti paljudele teistele osapooltele.
Selle kinnitamiseks andsime aasta
alguses korruptsioonikuritegude büroo
eduka juhtimise ajal avatud koostöö
ning
järjepideva
panuse
eest
korruptsioonivastasesse tegevusse ja
ennetusse
Matile
üle

korruptsioonivastase elutöö tunnustuse.
16. juuni üldkoosolekul valiti ühingule uus juhatus. Ühingu juhatuses jätkas teist ametiaega Piret
Kustasson ning teiseks ametiajaks valiti tagasi Steven-Hristo Evestus. Uute liikmetena lisandusid
Raul Narits (Tartu Ülikool), Anne Reino (Tartu Ülikool) ja Merle Ojasoo (Tallinna Tehnikaülikool).
Esimesel juhatuse koosolekul 22. juunil valis juhatus esimeheks Steven-Hristo Evestuse. Lisaks
muudeti üldkoosolekul põhikirja, lisades piisava roteerumise tagamiseks juhatuse liikmetele
mahajahtumisperiood kahe järjestikuse ametiaja järel ühe ametiaja mahus. Muudetud põhikirja
järgi ei saa juhatusse kandideerida ega juhatuse liikmena jätkata liige, kes on erakonna juhatuses,
kohalike omavalitsuste, riigikogu või Euroopa Parlamendi valitud esindaja või valimistel
kandideerija.
Aina rohkem oleme tegelenud annetamiste kogumisega. Selleks, et oleks selgem, mida, kuidas ja
miks me teeme, kirjutasime kodulehel lahti oma prioriteedid ning filmisime juhatuse liikmetega
tutvustavad videod. Teist korda korraldasime ka annetamistalgusid, seekord ühingu strateegiliste
eesmärkide saavutamiseks. Aitäh annetajatele!
Alates oktoobrist 2021 kehtib kord, mille raames avaldab ühing kord aastas annetajate nimistu.
Annetajal on soovi korral võimalus jääda anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kumulatiivne
annetuste summa ületab aastas 500 eurot. Annetajate nimistu leiab siit.

1281.87€ annetusi

2700 unikaalset kodulehe külastust kuus

6 pressiteadet

6 arvamusartiklit

103 meedias mainimist

69 Instagrami jälgijat

286 uudiskirja tellijat

728 Facebooki jälgijat
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Finantsaasta kokkuvõte
2021. aastal jätkus eelarve kasv, nagu näha alloleval graafikul. Võrreldes 2018. aastaga
on eelarve kolmekordistunud ning ühing on suutnud tekitada reservi ootamatute ja
strateegiliste kulude katmiseks väljaspool sihtotstarbelist rahastust.

2021. aasta tulu kokku

82 977 €

Tulud 2021
Tulu teenuste
müügist, 15 912 € ,
19%

Liikmemaksud,
4 500 € , 5%

Saadud
annetused,
1 282 € , 2%

Annetused ja
toetused, 61 283 € ,
74%

16

Tulud rahastajate lõikes
Omatulu, teenused
ja annetused,
22 684.53 € , 28%

Kodanikuühiskonna
Sihtkapital, 3 448.00
€ , 4%

Transparency
International ,
3 330.00 € , 4%

Aktiivsete Kodanike
Fond, 50 748.00 € ,
61%

Põhjamaade
Ministrite Nõukogu,
2 482.00 € , 3%

2021. aasta kulu kokku

76 315€

Kulud 2021
Põhivara kulum, 287 € ,
0%

Liikmemaksud, 100 € ,
0%
Projektide otsekulud,
20 500 € , 27%

Tööjõukulud, 44 130 € ,
58%
Üldkulud, 11 298 € ,
15%
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Peamised suhtarvud:
2021
0.67
1.45

Võlakordaja
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja

2020
0.79
1.27

Võlakordaja (%) = keskmised kohustised / keskmine passiva
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja (kordades) = keskmine käibevara / keskmised lühiajalised
kohustised
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Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti

2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

Lisa nr

28 742

20 477

2

4 756

1 508

3

33 498

21 985

Materiaalsed põhivarad

1 672

0

Kokku põhivarad

1 672

0

35 170

21 985

7 002

3 737

6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

15 423

12 165

9

Kokku lühiajalised kohustised

22 425

15 902

22 425

15 902

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

6 083

2 696

Aruandeaasta tulem

6 662

3 387

12 745

6 083

35 170

21 985

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad

5

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised
Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti

2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2021

2020

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

4 500

5 493

Annetused ja toetused

62 565

40 376

Tulu ettevõtlusest

15 912

3 136

Kokku tulud

82 977

49 005

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-20 500

-12 703

10

Mitmesugused tegevuskulud

-11 298

-4 584

11

Tööjõukulud

-44 130

-28 267

12

-287

0

Tulud

8

Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud

-100

-64

-76 315

-45 618

Põhitegevuse tulem

6 662

3 387

Aruandeaasta tulem

6 662

3 387

Kokku kulud
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2021. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2021

2020

Lisa nr

6 662

3 387

287

0

5

Muud korrigeerimised

-61 283

-40 376

9

Kokku korrigeerimised

-60 996

-40 376

-722

-655

3 265

531

62 540

42 649

-525

0

10 224

5 536

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

-1 959

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-1 959

0

8 265

5 536

20 477

14 941

8 265

5 536

28 742

20 477

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivarade kulum ja väärtuse langus

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest

9

Rahavood investeerimistegevusest

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

2

2

21

Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti

2021. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2019

2 696

2 696

Aruandeaasta tulem

3 387

3 387

31.12.2020

6 083

6 083

Aruandeaasta tulem

6 662

6 662

12 745

12 745

31.12.2021
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2021. a. majandusaasta aruanne

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 arvelduskontode jääke.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised.
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
Nõudeid ostjate vastu ja muid nõudeid kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud
tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes.
Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 365 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Varem alla
hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.
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.
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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
Finantskohustisteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustisi.
Finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustise eest makstud või saadud tasu
õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustisega otseselt seotud tehingukulutusi.
Finantskohustised kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.
Finantskohustis eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
Annetused ja toetused
Tegevuse sihtfinantseerimine, kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud
võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis
kohustisena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses.
Mittesihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse perioodi,
mille eest need on tasutud).
Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti
finantseerimisega, ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Selliseid annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nad muutuvad sisse
nõutavaks.
Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustis kantakse tuludesse vara järelejäänud
kasuliku eluea jooksul.
Liikmemaksud ja annetused kajastatakse tekkepõhiselt.
Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel.
Sündmused pärast aruandekuupäeva
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid
aruandekuupäeva, 31.detsembri 2021 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel
perioodidel toimunud tehingutega. Sündmused pärast aruandekuupäeva, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid
mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

Arvelduskontod

28 742

20 477

Kokku raha

28 742

20 477
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
110

110

110

110

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

2 120

2 120

Nõuded rahastajale

2 526

2 526

Kokku nõuded ja
ettemaksed

4 756

4 756

Ostjatelt laekumata
arved

31.12.2020
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
60

60

60

60

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

1 448

1 448

Kokku nõuded ja
ettemaksed

1 508

1 508

Ostjatelt laekumata
arved

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2021
Ettemaks
Üksikisiku tulumaks

31.12.2020

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

829

498

1 914

1 122

Kohustuslik kogumispension

116

68

Töötuskindlustusmaksed

139

81

Sotsiaalmaks

Ettemaksukonto jääk

2 120

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

2 120

1 448
2 998

1 448

1 769

vt.lisa 3 ja 7
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

31.12.2020
Soetusmaksumus

0

0

Akumuleeritud kulum

0

0

Jääkmaksumus

0

0

Ostud ja parendused

1 959

1 959

Muud ostud ja parendused

1 959

1 959

-287

-287

1 959

1 959

-287

-287

1 672

1 672

Amortisatsioonikulu

31.12.2021
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

182

182

Võlad töövõtjatele

3 822

3 822

Maksuvõlad

2 998

2 998

Kokku võlad ja ettemaksed

7 002

7 002

31.12.2020
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

169

169

Võlad töövõtjatele

1 678

1 678

Maksuvõlad

1 769

1 769

Muud võlad

121

121

121

121

3 737

3 737

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

7

7
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Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

Töötasude kohustis

2 381

1 466

Puhkusetasude kohustis

1 441

212

Kokku võlad töövõtjatele

3 822

1 678

2021

2020

61 283

40 376

1 282

0

62 565

40 376

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

31.12.2019
Nõuded

Laekunud

Kohustised

Kajastatud
tulemiaruandes

Tagasi
makstud

31.12.2020
Nõuded

Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Väärkäitumisest
teavitamise mehhanism
avalikule sektorile

664

0

5 249

0

4 585

0

0

2 628

0

2 628

0

0

0

0

ACF vihjeandjate kaitse

0

13 184

14 944

0

21 360

0

6 768

IMF anti-corruption
challenge

0

0

8 549

0

8 549

0

0

NCM - kaasav
eelarvestamine Eesti
koolides

0

0

2 934

0

990

0

1 944

OGP - Increase Lobbying
Transparency

0

0

8 150

0

4 820

0

3 330

Opener.ee arendamine

Coe KOVid

0

0

195

0

72

0

123

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

3 292

13 184

42 649

0

40 376

0

12 165

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

3 292

13 184

42 649

0

40 376

0

12 165
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31.12.2020
Nõuded

Laekunud

Kajastatud
tulemiaruandes

Tagasi
makstud

Kohustised

31.12.2021
Nõuded

Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
ACF vihjeandjate kaitse

0

6 768

23 910

0

33 204

2 526

0

NCM - kaasav
eelarvestamine Eesti
koolides

0

1 944

538

0

2 482

0

0

OGP - Increase Lobbying
Transparency

0

3 330

0

0

3 330

0

0

Opener.ee arendamine

0

123

0

0

123

0

0

ALAC - vihjeandjate
teabekeskuse loomine

0

0

26 975

0

16 901

0

10 074

ACF PB - kaasava
eelarve koolide võrgustiku
loomine

0

0

5 992

0

643

0

5 349

AHE21 - KVE muutuse
teooria ja strateegia
2021-2024 loomine

0

0

3 973

525

3 448

0

0

Muud sihtfinantseeringud

0

0

1 152

0

1 152

0

0

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

12 165

62 540

525

61 283

2 526

15 423

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

12 165

62 540

525

61 283

2 526

15 423

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2021

2020

18 166

10 796

894

885

0

18

1 440

1 004

20 500

12 703

2021

2020

355

269

Mitmesugused bürookulud

3 883

812

Koolituskulud

1 109

0

Ostetud kaubad ja teenused

5 683

3 106

268

397

11 298

4 584

Projektide otsekulud
Ruumide kulud
Mitmesugused bürookulud
Muud tegevuskulud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Üür ja rent

Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

2021

2020

Palgakulu

32 982

21 142

Sotsiaalmaksud

11 148

7 125

Kokku tööjõukulud

44 130

28 267

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

44 130

27 579

2

1

31.12.2021

31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv

23

20

Juriidilisest isikust liikmete arv

2

2

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Projektidega seotud palgakulu sellest 2021: 40 451 eur.

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Saadud annetused 700€.

Lisa 14 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Mittetulundusühing käsitleb 24.02.2022 alanud sõda Ukrainas ja sellega kaasnevaid sanktsioone, mis on mõjutanud juba kogu Euroopat,
aruandekuupäevajärgse mittekorrigeeriva sündmusena.
Kuna olukord on ebakindel ja kiiresti arenev, ei pea me võimalikuks anda realistlikke kvantitatiivseid hinnanguid selle mõjust ühingu
majandustegevusele.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti liikmetele
Oleme üle vaadanud Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2021,
nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet,
raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud
raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 19 kuni 29.
Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest
Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse
standardiga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba
olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude
rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) "Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus". ISRE (Eesti) 2400
(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et
raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle
standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.
Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus
viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja
analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.
Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi
käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.
Kokkuvõte
Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis
olulistes osades õiglaselt Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti finantsseisundit seisuga 31.12.2021 ning sellel kuupäeval lõppenud
majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
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