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Tegevusaruanne

Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on tegeleda korruptsiooni ennetamisega,

tõsta Eesti elanikkonna korruptsiooniteadlikkust ja tegutseda Eesti ühiskonna läbipaistvuse ja demokraatia edendamise nimel. Oleme alates

2007. aastast rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency Internationali akrediteeritud esindaja Eestis.

Organisatsioon

26. juunini 2019 olid KVE juhatuse liikmeteks: Erkka Jaakkola (esimees), Piret Kustasson ja Elsa Leiten. 26. juuni üldkoosolekul valisid liikmed

juhatuse neljandaks liikmeks Steven-Hristo Evestuse.

2019. aastal toimus üks üldkoosolek ja kaheksa juhatuse koosolekut, millest kaks olid laiendatud vormis, st avatud kõikidele liikmetele.

Varasemalt arengukoordinaatorina ühingus töötanud Carina Paju sai 7. märtsil juhatuse otsusega tegevjuhiks. Sügisel 2019 välja kuulutatud

konkursi järel asusid ühingus praktikat tegema Tallinna Tehnikaülikooli tudeng Tairo Jürisson ja Tallinna Ülikooli tudeng Egle Sander.

KVE projektidest ja toetajatest saab ülevaate kodulehel: http://www.transparency.ee/cm/projektid

Poliitikate mõjutamine

1. novembril osales KVE tegevjuht kodanikuühiskonnale suunatud „Eesti 2035“ reformide seminaril.

Enne märtsikuiseid riigikogu valimisi saatis KVE kõikidele kandideerivatele erakondadele küsimustiku, mis puudutas avaandmete

ristkasutamist, vihjeandjate kaitset ning lobitöö reeglite paikapanemist. Küsimustikule vastas neli erakonda: Vabaerakond, Rohelised, Eesti 200

ja Isamaa, mis peegeldas KVE hinnangul madalat korruptsioonivastast tahet.

TI ELi ühingu koordineeritud kampaania raames kutsus KVE kõiki Euroopa Parlamendi kandidaate üles liituma korruptsioonivastase

deklaratsiooniga, millega liitunud lubasid kohtuda vaid registreeritud lobistidega, kohtumised avalikustada, pärast ametiaja lõppu mitte minna ELi

lobiregistris registreeritud firma heaks tööle ning toetada iseseisva eetilise järelevalve institutsiooni loomist. Deklaratsiooniga liitus 12 kandidaati.

Maikuust sai alguse Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaste riikide ühenduse ehk GRECO soovituste elluviimine, mida koordineerib

justiitsministeerium. Esmased kohtumised korruptsiooni ennetajate võrgustikuga toimusid 27.05 ja 13.06, mille käigus hakati looma ministrite ja

nende nõunike huvide konflikti vältimise juhendit. KVE esitas juulis justiitsministeeriumile ettepaneku viia läbi intervjuud sihtrühmaga ehk

praeguste ja endiste ministrite ning (poliit)nõunikega. Augustist novembrini viis KVE tegevjuht kokku läbi 14 süvaintervjuud, korraldas koostöös

riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoniga 19. septembril kohtumise juhendi tutvustamiseks ja arutamiseks ning kohtus kõikide riigikogu

fraktsioonidega (kohtumised 16.10 Isamaa fraktsiooniga, 23.10 Reformierakonna fraktsiooniga koos JuM analüüsiosakonna juhata Mari-Liis

Söötiga, 13.11 SDE fraktsiooniga; kohtumisel Keskerakonnaga osales Mari-Liis Sööt üksi ja kohtumine EKRE fraktsiooniga toimus 2020. aasta

alguses). Selle tulemusena esitas KVE soovitused juhendi täiendamiseks ning eraldi dokumendina ettepaneku huvirühmadega kohtumiste

avalikustamiseks, mida arvesse võttes koostas justiitsministeerium nii huvide konflikti vältimise juhendi ministritele ja nõunikele kui ka hea tava

huvirühmade suhtlemiseks kõikidele täidesaatva võimu kõrgematele ametiisikutele. Eeldatav vastuvõtmise aeg on 2020. aasta juuni, mil tuleb

GRECO soovituste täitmise osas aru anda.

Avatud valitsemise partnerluse (AVP) uue, 2021-2023 tegevuskava loomisega tehti algust 30. oktoobril toimunud seminaril, kus arutati

võimalike AVP tegevuste üle „Eesti 2035“ raames. KVE tegevjuht osales 2. detsembril AVP juhi Sanjay Pradhani, regionaalkoordinaatori Peter

Varga ja kodanikuühiskonna ühislõunal ning avalikul loengul.

Koostöö ja võrgustikes osalemine

2.03 korraldas Datu skola (Läti andmekool) Riias korruptsiooniteemalise häkatoni, millel osales Openeri projekti arendamise eesmärgil

vaatlejana KVE tegevjuht. Häkatoni võitis meeskond, mis lõi korruptsiooniriski tuvastavate riigihangete rakenduse. Augustiks 2019 arendasid

KVE, Open Knowledge Estonia, justiitsministeerium, TI Läti ja Datu skola välja Openeri rakenduse edasise arendamise projekti, mis integreeris

KVE Openeri prototüübi ideed ja häkatonil võitnud red flag süsteemi üheks rakenduseks. Koostöös valminud idee valiti 2019. aasta detsembris

toimunud Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) rahvusvahelise ideekorje inkubaatorisse.

19.-21.03 toimus KVE, TI Slovakkia ja TI Tšehhi vihjeandmise projektijuhtide külastus TI Itaalia juurde Milanos. Selle käigus tutvusid TI Itaalia

töötajad projekte ja initsiatiive, sh vihjeandmise juriidilist nõustamiskeskust, vihjeliini ja Ausa Ettevõtluse Võrgustikku (BIF).

8.-10.05 toimus Varssavis, Poolas poliitilise korruptsiooni teemaline koolitus-töötuba, mida viisid läbi OSCE/ODIHRi eksperdid ja mida

koordineeris TI sekretariaat. Käsitletud teemade hulka kuulusid erakondade rahastamine, valimiste läbiviimine, lobitöö, pöördukse efekt ja muud

huvide konflikti ohud poliitilisel maastikul.

http://www.transparency.ee/cm/projektid
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KVE osales Vabaühenduste Liidu liikmena üldkoosolekul 15. mail, ühiskonna ja demokraatia suunal tegutsevate organisatsioonide

liikmekohtumistel 5. juunil ja 5. novembril ning huvikaitsevõrgustiku kohtumisel 3. mail.

Uue riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni koosseisuga kohtusid KVE tegevjuht ja juhatuse liige Steven-Hristo Evestus 3. juulil, mille

käigus tutvustasid mõlemad osapooled oma põhieesmärke ja tegevusi. Ühiseid eesmärke leidus nii kohalike omavalitsuste suunal kui GRECO

soovituste elluviimisel, mille osas toimus ülejäänud 2019. aastal pidev suhtlus ning ka 4 ühist üritust (19.09 riigikogus ja novembris kohalike

omavalitsustega).

5.-6. septembril toimus Euroopa Liidu toel toimiva TI Action Granti raames andmepädevuse ja -visualiseerimise kursus Riias, mille viis läbi Datu

skola. Sama projekti raames taaskäivitati Openeri prototüüp.

2019. aasta algusest on KVE rahvusvahelise vihjeandmise võrgustiku WIN assotsieerunud liige. 10.-13. septembril leidis Glasgow’s, Šotimaal

aset WINi esimene vihjeandmise teemaline konverents ning liikmekohtumine. Samale ajal suunati TI koordineeritava vihjeandmise projekti

kohtumine, et jagada kogemusi ning õppetunde seni tehtust.

17. oktoobril kohtusid KVE tegevjuht ja praktikant USA saatkonna uue inimõiguste poliitika nõunikuga, et tutvustada KVE tegemisi ning arutada

vihjeandjate kaitset Eestis.

22. oktoobril osales KVE TI Läti (Põhjamaade Ministrite Nõukogu toel) korraldatud avaandmete teemalisel seminar Riias, mille käigus tutvustati

TI Läti, TI Leedu ja Open Knowledge Rootsi koostöös valminud uurimust korruptsioonivastaste andmekogude vastavusest avaandmete

standarditele ning arutati koostöövõimaluste üle regioonis.

31. oktoobril kohtusid KVE tegevjuht ning juhatuse liikmed Steven-Hristo Evestus ja Piret Kustasson lobitöö reguleerimise arutamiseks

justiitsministeeriumi kantsleri Tõnis Saare ning sotsiaalministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Evelin Pungasega.

15.-17. novembril leidis aset TI liikmete aastakoosolek Berliinis, kus osalesid KVE tegevjuht ja juhatuse liikmetest Steven-Hristo Evestus.

19.-20. novembril osales KVE tegevjuht Brüsselis TI sekretariaadi korraldatud seminaril, mille teemaks oli vihjeandmise direktiivi ülevõtmise

protsess, võimalused ja ohud. Selle raames toimus koolitus ka tõhusa huvikaitse ning rahastuse leidmise teemal.

Uuringud ja esitlused

29. jaanuaril avaldas KVE 2018. aasta korruptsioonitaju indeksi ehk CPI tulemused. Eesti tõusis esmakordselt TOP 20 hulka ning jagas 73

punktiga 18. kohta Jaapani ja Iirimaaga. Edasimineku faktorina tõid indeksi allallikad õigussüsteemi sõltumatust poliitilise korruptsiooni

menetlemisel. KVE juhtis tähelepanu lobireeglite ja pöördukse efekti reguleerimise ning vihjeandjate kaitse puudulikkusele.

KVE andis septembris välja vihjeandmise meetmete tööriistakasti erasektorile, mis põhines 2018-2019 toimunud töötubadel ettevõtete

esindajatega. Sügise jooksul räägiti seoses 22. augustil Postimehes avalikustatud vihjeandmise juhtumiga TTÜs vihjeandmise temaatika osas

kaasa nii juhtumi põhjuste ja tagakiusamise kui 16. oktoobril vastu võetud ELi samateemalise direktiivi osas.

Teadlikkuse tõstmine, koolitused ja muud üritused

9. detsembril konverentsil (vt allpool) tegi KVE teatavaks 2019. aasta korruptsioonivastase teo tunnustuse, mille pälvisid Postimehe

ajakirjanikud Martin Laine ja Oliver Kund, kes mängisid seoses Tallinna Tehnikaülikooli skandaaliga olulist rolli vihjeandmise temaatika

tõstatamisel ühiskonnas.

Teiste nominentidena tõid ühingu liikmed välja:

- 23. oktoobril ajakirjanik Anna Pihli avaldatud lugu „Maaeluminister survestas alluvaid seoses M.V. Wooli juhtumiga" pani alguse

korruptsiooniohtliku olukorra paljastamisele ning 8. novembril tõi „Pealtnägija“ meeskond avalikkuse ette minister Järviku nõuniku Arumäe

huvide konflikti seoses PRIA ga;

- Rahandusministeeriumi initsiatiiv luua kohalikele omavalitsustele sisekontrollisüsteemi juhend. See aitas täita tühimikku sektoris, mis

vaatamata palju räägitud probleemidele korruptsiooni ennetamisel on seni olnud üsna vähe toetatud konkreetsete tööriistadega.

Erasektor

9. jaanuaril korraldas KVE koostöös TTÜ ärikorralduse instituudiga vihjeandmise projekti raames seminari „Business Integrity and

Whistleblowing“, kus kõnelesid Claire Leger (OECD korruptsioonivastase üksuse analüütik) ja Anna Romberg (Cargoteci eetika ja

vastavuskontrolli asepresident).

6. veebruaril toimus vihjeandmise projekti kolmas töötuba, mille teemaks oli andmekaitse ja vihjete uurimine. Ekspertidena osalesid

Andmekaitse Inspektsiooni esindajad Maarja Kirss ja Raiko Kaur ning Ernst&Youngi pettuste ennetamise ja uurimise osakonna eksperdid Jaan

Riima ja Teet Tamme.
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06. märtsil toimus vihjeandmise seeria neljas ja viimane töötuba, mille teemaks oli vihjeandmise süsteemi rakendamine ja kommunikatsioon.

Eksperdina esines KVE juhatuse esimees Erkka Jaakkola.

2019. aastal lõi KVE esimest korda Ausa Ettevõtluse Võrgustiku koolituskava, mille käigus toimus kolm töötuba ja üks konverents. Kahe

töötajaga osales 5 ettevõtet.

19. juunil toimus töötuba "Eetilised koostöösuhted kolmandate osapooltega", koolitajaks TTÜ dotsent Merle Ojasoo.

28. augustil toimus töötuba „Huvide konflikt ja erasektori korruptsioon", koolitajaks A/B Supremia advokaat Asso Prii.

15. oktoobril toimus töötuba „Ettevõtte eetilised väärtused“, koolitajaks TTÜ ja TÜ lektor Aive Pevkur.

9. detsembril ehk korruptsioonivastasel päeval leidis aset konverents „Kala mädaneb peast ehk väärtusjuhtimine ettevõttes“, kus jagasid

kogemusi Kai Realo (Circle K), Reimo Raja (G4S), Erik Laidvee ja Taavi Saat (AS Eesti Raudtee), Martin Laine (Postimees), Erkka Jaakkola

(KVE), Kärt Anvelt (EPL) koos Steven-Hristo Evestuse (KVE) ja Mati Ombleriga (PPA). Päeva juhtis KVE juhatuse liige Elsa Leiten. KVE

kuulutas välja 2019. aasta korruptsioonivastase teo.

30. septembril viis KVE juhatuse liige Steven-Hristo Evestus läbi korruptsioonialase infotunni Tallinna Teaduspargis Technopol.

10. detsembril esines KVE juhatuse liige Erkka Jaakkola Kaubandus- ja Tööstuskoja ja KPMG korraldatud vihjeandmise teemalisel

vitamiinihommikul.

Kohalikud omavalitsused

2019. aasta kohalike omavalitsuste suunalist tegevust toetasid justiitsministeerium ja Euroopa Nõukogu. Valmima hakkas korruptsiooniriskide

hindamise keskkond www.kovriskid.ee, mida tutvustasid projektijuht Carina Paju ja korruptsiooniennetuse ekspert Aive Pevkur 12. veebruaril

linnade ja valdade päevadel Tallinnas.

30. aprillil viis KVE Euroopa Nõukogu rahastatud projekti avaüritusena läbi konverentsi „Korruptsiooniriskid kohalikus omavalitsuses“, kus võtsid

sõna justiitsministeeriumi, PPA, riigikontrolli, prokuratuuri, Euroopa Nõukogu kohalike omavalitsuste reformi ekspertiisikeskuse, Euroopa

Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti delegatsiooni, A/B Soraineni ja kohalike omavalitsuste esindajad.

Üritus juhtis KVE juhatuse liige Elsa Leiten.

10. ja 14. juunil toimus kohalikele omavalitsustele kolm töötuba Tallinnas, Jõhvis ja Tartus, mille jooksul tutvustas KVE valminud

www.kovriskid.ee keskkonda, juhtumitele tuginedes arutles korruptsiooniriskide üle PPA korruptsioonikuritegude büroo esindaja Remo Perli ning

Tallinna linna korruptsioonivastase strateegia analüüsi esitles A/B Soraineni vandeadvokaat Norman Aas.

26. ja 27. augustil toimusid järgmised neli töötuba Tallinnas, Jõhvis, Tartus ja Viljandis, kus keskenduti konkreetsele korruptsioonivastastele

meetmetele. Justiitsministeeriumi analüüsiosakonna esindajad Mari-Liis Sööt ja Kätlin-Chris Kruusmaa tutvustasid valmivat ametiisikutele

mõeldud e-koolitust, siseaudiitorid Elsa Leiten ja Viljar Alnek tutvustasid sisekontrolli süsteemi loomise põhimõtteid ning KVE projekti ekspert

Aive Pevkur tutvustas eetikaalaseid meetmeid.

26. ja 27. novembril toimusid viimased kohtumised Tallinnas, Jõhvis ja Tartus, kus KVE esitles kovriskid.ee enesehindamise tulemusi, riigikogu

korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik, liige Marek Jürgenson ja nõunik Anu Kärtner rääkisid lähemalt nende läbiviidavast

küsitlusest ning komisjoni tegevusest ning e-Riigi Akadeemia esindaja Liia Hänni jagas lähemalt avatud valitsemise partnerluse põhimõtete

rakendamisest kohalikul tasandil.

Muu

Enne märtsikuiseid riigikogu valimisi korraldas KVE 2009. ja 2011. aasta projektide näitel valimiste vaatlemise programmi noortele.

Vaatlemise koolituse viis läbi valimiskomisjoni nõunik Helin Leichter ja välja töötati abiküsimustik. Vabatahtlikud viisid vaatlusi läbi 13 erinevas

valimisjaoskonnas. KVE märkis ära e-valimiste tõttu oluliselt vähenenud kohalkäijate arvu ning endiselt kõrget kehtetute sedelite määra. Olulisi

rikkumisi ei täheldatud.

9. augustil korraldas KVE Arvamusfestivalil arutelu „Vilepuhuja: varajane häirekell või igipõline pealekaebaja?", mille viis läbi KVE liige ERRi

eetikanõunik Tarmu Tammerk ning laudkondades juhtisid arutelusid KVE juhatuse liikmed Steven-Hristo Evestus ja Elsa Leiten ning liikmed Aive

Pevkur, Agu Laius ja Asso Prii. Arutelu oli suunatud teadlikkuse tõstmisele ja juhtumite analüüsimisele. Arutelu järel võttis KVE endise termini

„vilepuhumine“ asemel kasutusele osalejate poolt eelistatud „vihjeandja“.

Seoses lobitöö läbipaistvuse temaatika ühiskonnas tõusetumisega peab KVE alates 2019. aasta oktoobrist avalikku kalendrit, kuhu on

märgitud kõik huvikaitsealased kohtumised ja üritused.

KVE tegevjuht viis 25. novembril läbi vihjeandmist reguleeriva ELi direktiivi teemalise koolituse Eesti Siseaudiitorite Ühingus.

Vt ka „Koostöö ja võrgustikes osalemine: GRECO soovituste alased kohtumised riigikogus.

http://www.kovriskid.ee
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Eesti kogemuse tutvustamine

KVE juhatuse liige Steven-Hristo Evestus osales märtsis, septembris ja oktoobris Ukrainas MTÜ Mondo poolt koordineeritavates kolmes eraldi

projektis „Ukraina kodanikuühenduste võimekuse tõstmine sisepõgenikke puudutavate poliitikate kujundamises ja haridustegevustes

Ida-Ukrainas“, „Ida-Ukraina kriisipiirkonna haridusprogrammi tegevuste toetamine“ ja „Humanitaarabi projekt Ukrainas“, milliste käigus toimunud

kohtumistel ja kohaliku Arvamusfestivali aruteludel tutvustati Eesti korruptsioonivastast poliitikat, praktikaid ja kogemust nii õiguskaitsele,

haridusasutustele kui avalikkusele.

4. septembril tutvustasid KVE tegevjuht ja juhatuse liikmetest Elsa Leiten Prantsuse saatkonna majandusala nõunikule Eesti korruptsiooni

hetkeseisu ning probleemkohti.

6.- 7. novembril võttis KVE tegevjuht eksperdina osa Brüsselis toimunud konverentsist „Convention on EU best practice in access to public

sector information (SIA4Y)“ ning tutvustas avaliku teabe kättesaadavust Eestis.

13. novembril kohtusid KVE tegevjuht, praktikant ja juhatuse liikmetest Elsa Leiten Mongoolia erakondade rahastamisega tegelevate ametnikega

ning tutvustasid Eesti kogemust.

Meediatöö

Meedias kajastati KVE arvamusavaldusi, pressiteateid, kommentaare jms vähemalt 62 korral, nendest 35 olid artiklid või uudised, 11

raadiosaated, 8 televisioonilõigud ning 8 Facebooki märked (public mentions). KVE saatis välja 10 pressiteadet (vs 3 pressiteadet 2018. aastal).

2019. aastal kasvas KVE Facebooki lehe jälgijate arv 351-lt 474-le, mis märgib 35% kasvu. Kodulehte külastati 2019. a igakuiselt keskmiselt

2,062 korda (unique page views) 1,053 kasutaja poolt (users).

Kronoloogia

 

20.12.2018 Ärieetika ja vilepuhumise seminar 9. jaanuaril

http://www.transparency.ee/cm/uudised/uus-aeg-arieetika-ja-vilepuhumise-seminar-9-jaanuaril

24.01.2019 Korruptsioonivaba Eesti kutsub noori Riigikogu valimiste vaatlejaprogrammi

http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-kutsub-noori-riigikogu-valimiste-vaatlejaprogrammi

29.01.2019 Eesti jagab maailma korruptsioonitaju indeksis 18. kohta Jaapani ja Iirimaaga

http://www.transparency.ee/cm/uudised/eesti-jagab-maailma-korruptsioonitaju-indeksis-18-kohta-jaapani-ja-iirimaaga

12.02.2019 Avalik kiri ELi nõukogule: vilepuhumise direktiivi eelnõu oluline muudatus

http://www.transparency.ee/cm/uudised/avalik-kiri-eli-noukogule-vilepuhumise-direktiivi-eelnou-oluline-muudatus

18.02.2019 Korruptsioonivaba Eesti on nüüdsest rahvusvahelise vilepuhumise võrgustiku (WIN) liige

http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-nuudsest-rahvusvahelise-vilepuhumise-vorgustiku-win-liige

02.03.2019 Korruptsioonivastast tahet näitas neli kandideerivat erakonda

http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivastast-tahet-naitas-neli-kandideerivat-erakonda ja

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-uuris-valimiste-eel-erakondade-arvamust-korruptsiooni-ennetavatesse-teemadesse

15.03.2019 Valimiste vaatlejad: tühjad eelhääletusruumid ja nutitelefonid

http://www.transparency.ee/cm/uudised/valimiste-vaatlejad-tuhjad-eelhaaletusruumid-ja-nutitelefonid

25.03.2019 Kutse konverentsile! Korruptsiooniriskid kohalikes omavalitsustes 30.04.2019

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kutse-konverentsile-korruptsiooniriskid-kohalikes-omavalitsustes-30042019

http://www.transparency.ee/cm/uudised/uus-aeg-arieetika-ja-vilepuhumise-seminar-9-jaanuaril
http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-kutsub-noori-riigikogu-valimiste-vaatlejaprogrammi
http://www.transparency.ee/cm/uudised/eesti-jagab-maailma-korruptsioonitaju-indeksis-18-kohta-jaapani-ja-iirimaaga
http://www.transparency.ee/cm/uudised/avalik-kiri-eli-noukogule-vilepuhumise-direktiivi-eelnou-oluline-muudatus
http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-nuudsest-rahvusvahelise-vilepuhumise-vorgustiku-win-liige
http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivastast-tahet-naitas-neli-kandideerivat-erakonda
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-uuris-valimiste-eel-erakondade-arvamust-korruptsiooni-ennetavatesse-teemadesse
http://www.transparency.ee/cm/uudised/valimiste-vaatlejad-tuhjad-eelhaaletusruumid-ja-nutitelefonid
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kutse-konverentsile-korruptsiooniriskid-kohalikes-omavalitsustes-30042019
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16.04.2019 Korruptsioonivaba Eesti: Europarlamenti kandideerijad lubagu läbipaistvust oma töös

http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-europarlamenti-kandideerijad-lubagu-labipaistvust-oma-toos

03.05.2019 KVE kommenteeris riigihangete seaduse muutmise ettepanekuid

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-kommenteeris-riigihangete-seaduse-muutmise-ettepanekuid

17.05.2019 Korruptsiooniriskide analüüs KOVis: 10. ja 14. 06 töötubade registreerumine on avatud!

http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsiooniriskide-analuus-kovis-10-ja-14-06-tootubade-registreerumine-avatud

21.05.2019 Läbipaistvust oma töös lubavad 9 europarlamendi kandidaati

http://www.transparency.ee/cm/uudised/labipaistvust-oma-toos-lubavad-9-europarlamendi-kandidaati

24.05.2019 Videosalvestused konverentsilt "Korruptsiooniriskid kohalikes omavalitsustes" nüüd järelvaadatavad

http://www.transparency.ee/cm/uudised/videosalvestused-konverentsilt-korruptsiooniriskid-kohalikes-omavalitsustes-nuud

27.05.2019 Eetilise ärikultuuri koolitused algavad! Registreerimine 19.06 töötoale "Eetilised koostöösuhted kolmandate osapooltega" on avatud

http://www.transparency.ee/cm/uudised/eetilise-arikultuuri-koolitused-algavad-registreerimine-1906-tootoale-eetilised

10.06.2019 KVE Äripäeva raadiosaates "Kuum tool"

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-aripaeva-raadiosaates-kuum-tool

13.06.2019 KOVide korruptsiooniriskide hindamise keskkond nüüd avalik

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kovide-korruptsiooniriskide-hindamise-keskkond-nuud-avalik

28.06.2019 Üldkoosolek valis KVE juhatusse uue liikme

http://www.transparency.ee/cm/uudised/uldkoosolek-valis-kve-juhatusse-uue-liikme

30.07.2019 Algab registreerumine 28. augusti koolitusele "Huvide konflikt ja erasektori korruptsioon"

http://www.transparency.ee/cm/uudised/algab-registreerumine-28-augusti-koolitusele-huvide-konflikt-ja-erasektori-korruptsioon

31.07.2019 KVE Arvamusfestivalil: "Vilepuhuja: varajane häirekell või igipõline pealekaebaja?" 9. august kl 14:00-15:30

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-arvamusfestivalil-vilepuhuja-varajane-hairekell-voi-igipoline-pealekaebaja-9-august-kl

13.08.2019 Kohtume kohalike omavalitsustega juba 26. ja 27. augustil

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kohtume-kohalike-omavalitsustega-juba-26-ja-27-augustil

22.08.2019 Korruptsioonivaba Eesti otsib sügiseks praktikanti

http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-otsib-sugiseks-praktikanti

22.08.2019 Korruptsioonivaba Eesti: TTÜ ei kuulanud vilepuhujat

http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-ttu-ei-kuulanud-vilepuhujat

04.09.2019 Ühing Korruptsioonivaba Eesti töötas välja tööriistakasti vihjeandmise mehhanismide edendamiseks ettevõtetes

http://www.transparency.ee/cm/uudised/uhing-korruptsioonivaba-eesti-tootas-valja-tooriistakasti-vihjeandmise-mehhanismide

19.09.2019 Riigikogu korruptsioonivastases komisjonis toimus GRECO soovituste teemaline arutelu

http://www.transparency.ee/cm/uudised/riigikogu-korruptsioonivastases-komisjonis-toimus-greco-soovituste-teemaline-arutelu

23.09.2019 KVE tegevjuht tutvustas Äripäeva raadios vihjeandmise mehhanismi tööriistakasti erasektorile ning GRECO viimase hindamisvooru

soovitusi Eestile

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-tegevjuht-tutvustas-aripaeva-raadios-vihjeandmise-mehhanismi-tooriistakasti-erasektorile

http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-europarlamenti-kandideerijad-lubagu-labipaistvust-oma-toos
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-kommenteeris-riigihangete-seaduse-muutmise-ettepanekuid
http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsiooniriskide-analuus-kovis-10-ja-14-06-tootubade-registreerumine-avatud
http://www.transparency.ee/cm/uudised/labipaistvust-oma-toos-lubavad-9-europarlamendi-kandidaati
http://www.transparency.ee/cm/uudised/videosalvestused-konverentsilt-korruptsiooniriskid-kohalikes-omavalitsustes-nuud
http://www.transparency.ee/cm/uudised/eetilise-arikultuuri-koolitused-algavad-registreerimine-1906-tootoale-eetilised
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-aripaeva-raadiosaates-kuum-tool
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kovide-korruptsiooniriskide-hindamise-keskkond-nuud-avalik
http://www.transparency.ee/cm/uudised/uldkoosolek-valis-kve-juhatusse-uue-liikme
http://www.transparency.ee/cm/uudised/algab-registreerumine-28-augusti-koolitusele-huvide-konflikt-ja-erasektori-korruptsioon
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-arvamusfestivalil-vilepuhuja-varajane-hairekell-voi-igipoline-pealekaebaja-9-august-kl
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kohtume-kohalike-omavalitsustega-juba-26-ja-27-augustil
http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-otsib-sugiseks-praktikanti
http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-ttu-ei-kuulanud-vilepuhujat
http://www.transparency.ee/cm/uudised/uhing-korruptsioonivaba-eesti-tootas-valja-tooriistakasti-vihjeandmise-mehhanismide
http://www.transparency.ee/cm/uudised/riigikogu-korruptsioonivastases-komisjonis-toimus-greco-soovituste-teemaline-arutelu
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-tegevjuht-tutvustas-aripaeva-raadios-vihjeandmise-mehhanismi-tooriistakasti-erasektorile
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01.10.2019 15. oktoobril toimub selle aasta viimane ärieetika töötuba

http://www.transparency.ee/cm/uudised/15-oktoobril-toimub-selle-aasta-viimane-arieetika-tootuba

02.10.2019 KVE juhatuse liige Steven-Hristo Evestus kommenteeris Aktuaalses Kaameras mõjuvõimuga kauplemist

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-liige-steven-hristo-evestus-kommenteeris-aktuaalses-kaameras-mojuvoimuga

07.10.2019 ELi vihjeandjate kaitse direktiiv annab Eestile võimaluse teavitajaid tõhusalt kaitsta

http://www.transparency.ee/cm/uudised/eli-vihjeandjate-kaitse-direktiiv-annab-eestile-voimaluse-teavitajaid-tohusalt-kaitsta

10.10.2019 KVE ja Justiitsministeerium pakuvad välja korruptsioonialased uurimis- ja lõputöö teemad

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-ja-justiitsministeerium-pakuvad-valja-korruptsioonialased-uurimis-ja-loputoo-teemad

15.10.2019 KVE selgitas Vikerhommikus lobitöö ja pöördukse efekti tagamaid

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-selgitas-vikerhommikus-lobitoo-ja-poordukse-efekti-tagamaid

17.10.2019 Konverentsi piletid müügis! "Kala mädaneb peast ehk väärtusjuhtimine ettevõttes" 9. detsembril

http://www.transparency.ee/cm/uudised/konverentsi-piletid-muugis-kala-madaneb-peast-ehk-vaartusjuhtimine-ettevottes-9-detsembril

24.10.2019 KVE tegevjuht ERRis: lobitöö tuleks ümber mõtestada

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-tegevjuht-erris-lobitoo-tuleks-umber-motestada

04.11.2019 Selle aasta viimane! 26. ja 27. novembril kutsume kohalikke omavalitsusi jagama parimaid praktikaid korruptsiooniriskide

maandamiseks ning läbipaistvuse suurendamiseks

http://www.transparency.ee/cm/uudised/selle-aasta-viimane-26-ja-27-novembril-kutsume-kohalikke-omavalitsusi-jagama-parimaid

13.11.2019 KVE juhatuse liige: valitsusliikmete sõnum, nagu reageeriks õiguskaitse madala kättemaksu motiivil ja poliitilisse debatti

sekkumiseks, levitab vaid ebakindlust ja -usku õigusriiklusesse

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-liige-valitsusliikmete-sonum-nagu-reageeriks-oiguskaitse-madala-kattemaksu

09.12.2019 Korruptsioonivastase teo tunnustuse pälvis ajaleht Postimees ning reporterid Martin Laine ja Oliver Kund vihjeandmise kaitse

avalikkuses edendamise eest

http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivastase-teo-tunnustuse-palvis-ajaleht-postimees-ning-reporterid-martin-laine-ja

09.12.2019 KVE juhatuse liige: kinkimisest, moraalist ja hüvedest

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-liige-kinkimisest-moraalist-ja-huvedest

09.12.2019 KVE juhatuse liige korruptsioonivastasel päeval antud intervjuus: ühiskonnas ei olda endiselt veel piisavalt teadlikud vihjeandmise ja

kohtumiste avalikustamise temaatika olulisusest

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-liige-korruptsioonivastasel-paeval-antud-intervjuus-uhiskonnas-ei-olda-endiselt

16.12.2019 Muljeid korruptsioonivastase päeva konverentsilt "Kala mädaneb peast ehk väärtusjuhtimine ettevõttes" 9. detsembril 2019

http://www.transparency.ee/cm/uudised/muljeid-korruptsioonivastase-paeva-konverentsilt-kala-madaneb-peast-ehk-vaartusjuhtimine 

 

 

Jätkuvus: 

 

2019. aastal kujunes Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tulemiks 3073 euro suurune kasum, mille abil likvideeriti 2018. aasta lõpus olnud netovara 

miinus. 

 

 

 

 

 

http://www.transparency.ee/cm/uudised/15-oktoobril-toimub-selle-aasta-viimane-arieetika-tootuba
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-liige-steven-hristo-evestus-kommenteeris-aktuaalses-kaameras-mojuvoimuga
http://www.transparency.ee/cm/uudised/eli-vihjeandjate-kaitse-direktiiv-annab-eestile-voimaluse-teavitajaid-tohusalt-kaitsta
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-ja-justiitsministeerium-pakuvad-valja-korruptsioonialased-uurimis-ja-loputoo-teemad
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-selgitas-vikerhommikus-lobitoo-ja-poordukse-efekti-tagamaid
http://www.transparency.ee/cm/uudised/konverentsi-piletid-muugis-kala-madaneb-peast-ehk-vaartusjuhtimine-ettevottes-9-detsembril
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-tegevjuht-erris-lobitoo-tuleks-umber-motestada
http://www.transparency.ee/cm/uudised/selle-aasta-viimane-26-ja-27-novembril-kutsume-kohalikke-omavalitsusi-jagama-parimaid
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-liige-valitsusliikmete-sonum-nagu-reageeriks-oiguskaitse-madala-kattemaksu
http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivastase-teo-tunnustuse-palvis-ajaleht-postimees-ning-reporterid-martin-laine-ja
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-liige-kinkimisest-moraalist-ja-huvedest
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-liige-korruptsioonivastasel-paeval-antud-intervjuus-uhiskonnas-ei-olda-endiselt
http://www.transparency.ee/cm/uudised/muljeid-korruptsioonivastase-paeva-konverentsilt-kala-madaneb-peast-ehk-vaartusjuhtimine
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Peamised Suhtarvud: 

 2019 2018

Võlakordaja 0,93 0,98

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 1,07 1,02

Võlakordaja (%) = keskmised kohustused / keskmine passiva

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

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 14 941 13 058 2

Nõuded ja ettemaksed 4 145 1 503 3

Kokku käibevarad 19 086 14 561  

Kokku varad 19 086 14 561  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 3 206 2 378 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 13 184 12 560 8

Kokku lühiajalised kohustised 16 390 14 938  

Kokku kohustised 16 390 14 938  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -377 1 525  

Aruandeaasta tulem 3 073 -1 902  

Kokku netovara 2 696 -377  

Kokku kohustised ja netovara 19 086 14 561  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 4 380 6 600  

Annetused ja toetused 35 063 19 467 8

Tulu ettevõtlusest 7 638 0  

Kokku tulud 47 081 26 067  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -18 688 -9 287 12

Mitmesugused tegevuskulud -7 464 -3 078 9

Tööjõukulud -17 856 -15 606 10

Kokku kulud -44 008 -27 971  

Põhitegevuse tulem 3 073 -1 904  

Muud finantstulud ja -kulud 0 2  

Aruandeaasta tulem 3 073 -1 902  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 3 073 -1 904  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -2 642 -364 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 1 452 -23 628 6

Laekunud intressid 0 2  

Kokku rahavood põhitegevusest 1 883 -25 894  

Kokku rahavood 1 883 -25 894  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 13 058 38 952 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 883 -25 894  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 14 941 13 058 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 1 525 1 525

Aruandeaasta tulem -1 902 -1 902

31.12.2018 -377 -377

Aruandeaasta tulem 3 073 3 073

31.12.2019 2 696 2 696
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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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muutused 2018. aasta tulemiaruandes:

Tulemiaruande ridade vastavuse tagamiseks vastava lisaga on Mitmesugustest tegevuskuludest välja tõstetud sihtfinantseeringutega kaetud

kulud ning lisatud need Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otseste kulude alla.

Tulemiaruande rida    2018 esialgne      2018 korrigeeritud

Sihttarbeliselt finantseeritud

projektide otsesed kulud    6 336           9 287

Mitmesugused tegevuskulud    7 464           3 078

Muutused 2018. aasta rahavoogude aruandes:

Seoses esitusviisi muutusega on tegevuskulude sihtfinantseerimise laekumised ja jääkide tagasimaksed kajastatud saldeeritult Põhitegevusega

seotud nõuete ja ettemaksete ning Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutusena.

Rahavoogudearuande rida     2018 esialgne     2018 korrigeeritud

Muud korrigeerimised       -19 467               0

Põhitegevusega seotud kohustuste 

ja ettemaksete muutus            -4 339         -23 628

Laekumised sihtotstarbelisest tasudest,

annetustest, toetustest              6 118                    0

Muud rahavood põhitegevusest        -5 940                    0

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.
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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.

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. 
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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)

 31.12.2019 31.12.2018

Arvelduskontod 14 941 13 058

Kokku raha 14 941 13 058
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 231 231  

Ostjatelt laekumata

arved
231 231  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
622 622 4

Muud nõuded 3 292 3 292  

Viitlaekumised 3 292 3 292 8

Kokku nõuded ja

ettemaksed
4 145 4 145  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 160 160  

Ostjatelt laekumata

arved
160 160  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 089 1 089 4

Ettemaksed 254 254  

Tulevaste perioodide

kulud
254 254  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 503 1 503  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 262 0 186

Sotsiaalmaks 0 785 0 660

Kohustuslik kogumispension 0 48 0 40

Töötuskindlustusmaksed 0 57 0 48

Ettemaksukonto jääk 622  1 089  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 622 1 152 1 089 934
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 

Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2017  

Soetusmaksumus 712 712

Akumuleeritud kulum -712 -712

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 712 712

Akumuleeritud kulum -712 -712

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 712 712

Akumuleeritud kulum -712 -712

Jääkmaksumus 0 0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 925 925  

Võlad töövõtjatele 1 044 1 044 7

Maksuvõlad 1 152 1 152 4

Muud võlad 85 85  

Muud viitvõlad 85 85  

Kokku võlad ja ettemaksed 3 206 3 206  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 214 214  

Võlad töövõtjatele 1 145 1 145 7

Maksuvõlad 934 934 4

Muud võlad 85 85  

Muud viitvõlad 85 85  

Kokku võlad ja ettemaksed 2 378 2 378  
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Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Töötasude kohustis 1 044 871

Puhkusetasude kohustis 0 274

Kokku võlad töövõtjatele 1 044 1 145

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

 31.12.2017 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2018

Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Mol 2 -

Korruptsioonivastane

koolitusprogramm

Moldova avalikule

sektorile

4 438 0 -4 438 0 0 0

KÜSK - Huvidekonflikti

vältimise käsiraamat

vabaühendustele

1 502 0 -1 502 0 0 0

Väärkäitumisest

teavitamise mehhanism

avalikule sektorile

23 088 0 0 -14 938 0 8 150

KÜSK Liikmed 2 778 118 0 -2 896 0 0

TI arengutoetus 43 0 0 -43 0 0

JUM KOV korruptsiooni

ennetamise ja riskide

hindamise keskkond

0 6 000 0 -1 590 0 4 410

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

31 849 6 118 -5 940 -19 467 0 12 560

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

31 849 6 118 -5 940 -19 467 0 12 560
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 31.12.2018 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Väärkäitumisest

teavitamise mehhanism

avalikule sektorile

8 150 0 0 -8 814 664 0

JUM KOV korruptsiooni

ennetamise ja riskide

hindamise keskkond

4 410 0 0 -4 410 0 0

Coe KOVid 0 9 798 0 -12 426 2 628 0

ACF vihjeandjate kaitse 0 14 944 0 -1 760 0 13 184

TI tegevustoetus 2019 0 2 270 -229 -2 041 0 0

TI Network Resev 0 5 612 0 -5 612 0 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

12 560 32 624 -229 -35 063 3 292 13 184

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

12 560 32 624 -229 -35 063 3 292 13 184

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Üür ja rent 982 196

Mitmesugused bürookulud 831 1 067

Koolituskulud 280 375

Ostetud kaubad ja teenused 4 928 1 440

Muud 443 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 7 464 3 078

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Palgakulu 13 345 11 664  

Sotsiaalmaksud 4 511 3 942  

Kokku tööjõukulud 17 856 15 606  

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
16 592 10 271 12

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1  
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Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 20 20

Juriidilisest isikust liikmete arv 2 3

Lisa 12 Sihtfinantseeritud projektide otsesed kulud

 2019 2018

Kaubad ja teenused 17 224 6 336

Ruumide kulud 195 1 111

Mitmesugused bürookulud 1 249 1 830

Muud tegevuskulud 20 10

Tööjõukulud 16 592 10 271

KOKKU 35 280 19 558



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti liikmetele

Oleme üle vaadanud Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2019,

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 10 kuni 21.

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 31.12.2019 ning sellel kuupäeval lõppenud

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
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