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Tegevusaruanne
MTÜ KORRUPTSIOONIVABA EESTI TEGEVUSARUANNE 2009
Ühing Korruptsioonivaba Eesti on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on korruptsiooni vastu võitlemine ning
läbipaistvuse suurendamine ühiskonnas.
Alates 2007. aastast täidab ühing rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International (TI) esindaja rolli Eestis.
7. mai 2009. aasta üldkoosolekul kinnitati juhatus koosseisus Jüri Saar (esimees), Tarmu Tammerk, Mari Kooskora, Ken-Marti Vaher, Asso Prii
2009. aasta tegevuste kokkuvõte
2009. aastal viis ühing läbi mitu korruptsiooniuuringut, mis on mitmes mõttes uuenduslikud ning mille abil on võimalik edaspidi tulemuslikumalt
planeerida korruptsioonivastaseid tegevusi. Teiste hulgas väärivad äramainimist Eesti kohtute monitooring ning väärkäitumisest teavitajate
kaitse uuring, kuna mõlemad valdkonnad olid siiani põhjalikumalt korruptsiooni tõrjumise aspektist analüüsimata.
Organisatsiooni järk-järguline kasvamine on võimaldanud ka varasemast enam nii ajaliselt kui ka rahaliselt panustada Transparency
International’i võrgustiku tegevusse. Ühingu esindajad on osalenud nii regionaalsetel kohtumistel kui ka ülemaailmsetel liikmekonverentsidel
Ateenas, Makedoonias ning Berliinis, kust on saadud vajalikke kontakte teiste riikide korruptsioonivastaste organisatsioonidega. Eriti hea
koostöö on arenemas regionaalsete ühendustega Lätis ning Leedus, kes vastanduvad oma töös paljuski sarnaste ühiskondlike probleemidening korruptsioonivaldkondadega nagu KVE.
Tänu ulatuslikumatele ettevõtmistele 2009. aasta jooksul on ühing suutnud saada ka varasemast tunduvalt suuremat meediakaja. Lisaks
korruptsiooni tajumise indeksi avalikustamisele, mille järgi ühingut ehk kõige laiemalt tuntakse, saavutati laiem kõlapind meedias pea kõikidele
oma tegevustele. Juhatuse liikmed on jaganud nii raadio- kui ka teleintervjuusid ning osalenud vastavateemalistes vestlusringides.
KVE on kohtunud mitmete, Eesti korruptioonitaset hindavate välisekspertidega, kes on soovinud saada kodanikuühenduse hinnangut Eesti
korruptsiooniriskide ning korruptsioonivastases võitluses tehtud edusammude kohta.
Tulenevalt tuntuse kasvust on suurenenud ka kontaktide hulk tavakodanike poolt, kes tunnevad, et on märganud ühiskonnas korruptiivsena
paistvaid tegusid, suhteid või ei ole rahul avalike vahendite kasutamisega ning otsivad seetõttu abi oma probleemi paremaks adresseerimiseks.
Kui siiani on KVE peamiseks eesmärgiks olnud ühiskonna teadlikkuse tõstmine korruptsiooni alal, siis edaspidi hakatakse tavakodanike poolt
üha enam otsima praktilisi väljundeid. Ühing plaanib jätkata tööd selles suunas, et olla valmis ka inimeste assisteerimiseks, kes soovivad esitada
korruptsiooni puudutavaid kaebusi.
Tagamaks korruptsioonivastasele võitlusele ühiskonnas laiemat kandepinda, seati eesmärgiks laiapõhjalise kodanikeühenduste
korruptsioonivastase võrgustiku loomine. 17. veebruaril 2009 toimus loodava võrgustiku esimene üldkoosolek, kus püstitati võrgustiku eesmärgid
ning kinnitati võrgustiku töögrupp, kelle ülesandeks on konkreetsete lühiajaliste ning pikaajaliste prioriteetide seadmine ning uute ideede
väljatöötamine.
2009. aastal toetas ühingut tegevustoetusega Avatud Eesti Fond.
Ühingu peamised finantssuhtarvud:
2009

2008

Võlakordaja

0,99

1,0

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja

0,82

0,92

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
•

Võlakordaja (%) = kohustused / passiva

•

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

Ühingus 2009. aastal makstud brutotöötasu üldsumma oli 707 558 krooni, millest tegevjuhile makstud tasu moodustas 308 188 krooni ning
töövõtjatele makstud tasu moodustas 399 370 krooni. Juhatuse liikme tasusid 2009. aastal ei makstud. Juhatuse liikmetele ei ole ette nähtud
soodustusi, kompensatsioone ega hüvitisi tagasikutsumise või tagasiastumise korral.
Ühingu tegevust rahastasid 2009. aastal tegevustoetuse ja projektide kaudu Avatud Eesti Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Euroopa
Komisjon, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Justiitsministeerium, The Posner Foundation of Pittsburgh.
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2009. aasta tegevuste kronoloogia
•

28. jaanuaril 2009 korraldas ühing teemal "Riigihanked ja korruptsioon kohalikes omavalitsustes", kus arutleti riigihangete ning korruptsiooni
üle kohalikes omavalitsustes

•

17. veebruaril loodi kodanikeühenduste korruptsioonivastane võrgustik

•

24. aprillil korraldatud II Baltimaade-Põhjamaade ühiskonverentsil arututati, kuidas muuta korruptsioonivastast võitlust tõhusamaks ärieetika
koodeksite abil. Konverentsil olid esindatud korruptsioonivastase liikumise esindajad ning ärieetika eksperdid Lätist, Leedust, Eestist,
Rootsist, Norrast ja Saksamaalt

•

7.mail toimus ühingu liikmete üldkoosolek, kus kinnitati 2008.a. aastaaruanne, kinnitati 2009.a. tegevuskava ja valiti uus juhatus koosseisus
Jüri Saar (esimees), Tarmu Tammerk, Mari Kooskora, Ken-Marti Vaher, Asso Prii

•

4. augustil toimus Põlvas regionaalne infopäev kodanikeühendustele, kus jagati teadmisi korruptsioonist ning ühenduste
korruptsioonivastasest võrgustikust

•

15. septembril korraldati koolituspäev "Korruptsioon - mis see on?" eesmärgiga harida kodanikuühendusi korruptsioonivaldkonnas, et tõsta
nende korruptsiooniteadlikkust ning äratada neis huvi korruptsioonivastase võitluse vastu

•

ühing kutsus üles inimesi osalema 18. oktoobril toimunud kohalike omavalitsuste volikogude valimisel vaatlejana, korraldas vabatahtlikele
instrueerimise ning arutas aktsiooni tulemusi Vabariigi Valimiskomisjoni esindajatega

•

4. novembril toimus Tallinnas projekti “Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist” teise etapi tulemusi tutvustav ümarlaud.
Ümarlaual esitleti ühingu poolt projekti raames koostatud analüüsi perioodil 2002-2009 Eesti kohtutes käsitletud korruptsioonijuhtumite kohta

•

17. novembril korraldas ühing pressikonverentsi, kus avalikustas 2009. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemuse Eesti kohta. Eesti sai
tulemuseks jäi 6,6 palli ning paigutus riikide järjestuses 27. kohale.

•

24. novembril toimus Tartus ja 27. novembril Tallinnas ajakirjanikele suunatud seminar “Korruptsioon ja Eesti ajakirjandus”, mille eesmärgiks
oli tutvustada uuringut, mis käsitleb huvide konflikti meediaorganisatsioonides ning tõsta ajakirjanike oskusi korruptsiooniteemade
kajastamisel

•

9. detsembril, rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval toimus Tallinnas ümarlaud „Väärkäitumisest teavitajate kaitse Eestis –
hetkeolukord ning tulevikuväljavaated“, kus ühing tutvustas 2009. aastal läbi viidud korruptsioonist teavitajate kaitse uurimuse kokkuvõtteid
ning arutles, kas üldse ja mis viisil saaks luua teavitamise süsteemi Eesti meditsiinisektoris ning kuidas see muuta tõhusamaks avalikus
teenistuses

2009. aasta projektid
Ühing alustas või jätkas 2009. aastal tegevust järgmiste projektidega
1. „Eesti kohtud – osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist“
Toimumisaeg: aprill 2008 – november 2009
Rahastaja: Avatud Eesti Fond, Vabaühenduste Fond
1. „Väärkäitumisest teavitajate kaitse“
Toimumisaeg: jaanuar 2009 – jaanuar 2010
Rahastaja: Euroopa Komisjon
1. „Ärieetikaga korruptsiooni vastu“
Toimumisaeg: jaanuar 2009 – detsember 2009
Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu
1. „Kodanikuühenduste korruptsioonivastase võrgustiku loomine“
Toimumisaeg: november 2008 – mai 2010
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital
1. „Korruptsiooniprobleemi analüüs ajakirjanduses“
Toimumisaeg: detsember 2008 – detsember 2009
Rahastaja: Justiitsministeerium
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Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti
ja õiglaselt ühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande
koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva
31.12.2009 ja aastaaruande koostamispäeva 19.04.2010 vahemikul.
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist.
Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil ühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande
koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval
perioodil antud hinnangust.
Juhatuse hinnangul on MTÜ Korruptsioonivaba Eesti jätkuvalt tegutsev majandusüksus.
Juhatus kinnitab 2009.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.
Tallinnas, 19.04.2010

Juhatuse liige

Juhatuse liige

Tarmu Tammerk

Asso Prii

Juhatuse liige

Juhatuse liige

Ken-Marti Vaher

Jüri Saar

Juhatuse liige
Mari Muhk-Kooskora
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Bilanss
(kroonides)

31.12.2009

31.12.2008

Lisa nr

133 903

683 506

2

20 279

363

3

154 182

683 869

Materiaalne põhivara

35 112

58 382

Kokku põhivara

35 112

58 382

189 294

742 251

131 246

112 486

6

56 277

628 704

6

187 523

741 190

187 523

741 190

1 061

601

710

460

1 771

1 061

189 294

742 251

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad

5

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(kroonides)

2009

2008

Lisa nr

Annetused ja toetused

1 523 098

832 623

7

Kokku tulud

1 523 098

832 623

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-293 268

-120 942

8

Mitmesugused tegevuskulud

-255 601

-131 690

8

Tööjõukulud

-950 959

-561 910

9

-23 270

-18 081

5

-1 523 098

-832 623

Finantstulud ja -kulud

710

460

Aruandeaasta tulem

710

460

Tulud

Kulud

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

2009

2008

Lisa nr

Põhivara kulum ja väärtuse langus

23 270

18 081

5

Kokku korrigeerimised

23 270

18 081

-19 916

0

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

-553 667

477 104

Kokku rahavood põhitegevusest

-550 313

495 185

0

-63 588

Rahavood põhitegevusest
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel
Laekunud intressid

710

460

Kokku rahavood investeerimistegevusest

710

-63 128

-549 603

432 057

683 506

251 449

-549 603

432 057

133 903

683 506

Kokku rahavood

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

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2007

601

601

Aruandeaasta tulem

460

460

1 061

1 061

710

710

1 771

1 771

31.12.2008

Aruandeaasta tulem
31.12.2009
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Korruptsioonivaba Eesti (edaspidi ka “MTÜ”) raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale
ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea
raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded
kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.
Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
MTÜ arvestusvaluutaks on Eesti kroon, mis on ka MTÜ aruannete esitusvaluutaks; kõiki teisi valuutasid loetakse välisvaluutadeks.
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid.
Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult
kehtiva Eesti Panga valuutakursside alusel.
Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi tulude ja kulude aruandes, kusjuures ärituludes ja
-kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate arveldustega; muud välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja
kahjumid on tulude ja kulude aruandes kajastatud finantstuludes ja –kuludes.

Nõuded ja ettemaksed
Kõik finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus.
Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi, sealhulgas tasud vahendajatele ja
nõustajatele, tehinguga kaasnevad mittetagastatavad maksud ja muud sarnased kulutused, v.a. selliste finantsvarade, mida kajastatakse
õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande, soetamisega seotud kulutused.
Kõik tavapärastel turutingimustel toimuvad finantsvarade ostud ja müügid kajastatakse nende tehingute tehingupäeval, s.t. päeval, mil
MTÜ võtab endale kohustuse (näiteks sõlmib lepingu) teatud finantsvara ostuks või müügiks. Tavapärasel turutingimusel toimuvaks nimetatakse
selliseid oste ja müüke, mille puhul ostetava või müüdava finantsvara üleandmine müüjalt ostjale toimub antud turul väljakujunenud või
vastavate tururegulatsioonidega nõutud perioodi jooksul.
Pärast algset arvelevõtmist kajastatakse kõiki finantsvarasid õiglases väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida MTÜ ei ole soetanud
edasimüügi eesmärgil – kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses;

Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad
Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad hinnatakse igal bilansipäeval ümber hetke õiglasele väärtusele, millest ei ole maha arvatud
võimalikke vara realiseerimisega kaasnevaid tehingukulutusi.

Soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad
Soetusmaksumuses kajastatavaid finantsvarasid tuleb hinnata alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui viimane on finantsvara bilansilisest
maksumusest madalam. Soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade kaetav väärtus on finantsvarast eeldatavasti tulevikus saadavad
rahavood diskonteerituna turu keskmise tulususemääraga sarnaste finantsvarade suhtes. Finantsvara allahindlus kajastatakse tulude ja kulude
10
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aruandes 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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 kroonist ja kasuliku elueaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik
eluiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku
inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride
üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.
Edaspidi kajastatakse materiaalset põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara
objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust elueast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:
• Muu inventar 20-40 %
Vara amortiseerimine lõpetatakse kui vara lõppväärtus, milleks on summa, mida MTÜ saaks vara võõrandamisel täna, juhul kui vara oleks
sama vana ja samas seisukorras, nagu ta on eeldatavasti tema kasuliku eluea lõppedes, ületab tema bilansilist jääkmaksumust.
Materiaalse põhivara amortisatsioonimeetodid, -normid ja lõppväärtused vaadatakse üle vähemalt iga majandusaasta lõpul ja kui uued
hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse muutused raamatupidamislike hinnangute muutustena, s.t edasiulatuvalt.
Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamisel või siis, kui MTÜ ei eelda selle vara kasutamisest või müügist
enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse selle
perioodi, millal kajastamine lõpetati, tulude ja kulude aruandes real ”muud äritulud” või ”muud ärikulud”.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

10000

Finantskohustused
Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus.
Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud
võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea jooksul.
Finantskohustuse kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

Annetused ja toetused
Varade sihtfinantseerimine
Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade
soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu
sihtfinantseerimisest (real „võlad ja ettemaksed”). Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud
vara kasuliku eluea jooksul.
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
11
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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
(kroonides)

31.12.2009

31.12.2008

0

1 851

Arvelduskontod

133 903

681 655

Kokku raha

133 903

683 506

31.12.2009

31.12.2008

Lisa nr

15 642

0

7

4 637

363

20 279

363

Sularaha kassas

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

Muud nõuded
Ettemaksed
Kokku Nõuded ja ettemaksed

Muude nõuetena on kajastatud Avatud Eesti Fondist "Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist" projekti 2010. aastal
laekunud lõpumakse summas 15 642 krooni.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

Üksikisiku tulumaks
Erisoodustuse tulumaks
Sotsiaalmaks
Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

31.12.2009

31.12.2008

Maksuvõlg

Maksuvõlg

19 621

16 374

189

4 648

34 138

30 098

0

1 450

4 328

802

0

649

58 276

54 021
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(kroonides)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Masinad ja
seadmed

Muu
materiaalne
põhivara

31.12.2007
Soetusmaksumus

17 110

17 110

0

17 110

Akumuleeritud kulum

-4 235

-4 235

0

-4 235

Jääkmaksumus

12 875

12 875

0

12 875

37 740

37 740

25 847

63 587

37 740

37 740

25 847

63 587

-12 911

-12 911

-5 169

-18 080

54 850

54 850

25 847

80 697

-17 146

-17 146

-5 169

-22 315

Jääkmaksumus

37 704

37 704

20 678

58 382

Amortisatsioonikulu

-18 100

-18 100

-5 170

-23 270

54 850

54 850

25 847

80 697

-35 246

-35 246

-10 339

-45 585

19 604

19 604

15 508

35 112

Ostud ja parendused
Muud ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

31.12.2008
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

31.12.2009
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

31.12.2009

31.12.2008

Võlad tarnijatele

30 881

9 824

Võlad töövõtjatele

41 374

32 336

Maksuvõlad

58 276

54 021

Muud võlad

715

7 500

0

8 805

56 277

628 704

187 523

741 190

Puhkusetasu reserv
Tuluevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa nr

4

7
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Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)

14
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Brutomeetod
31.12.2008

Saadud

Tagastatud

Tulu/
Amortisatsioon

31.12.2009

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
Jaan Tõnissoni Instituut MTÜ - Põhivara
sihtfinantseerimine

38 161

0

0

-12 314

25 847

Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks

38 161

0

0

-12 314

25 847

179 542

160 832

-331 108

9 266

Avatud Eesti Fond - Eesti kohtud- osa võimustruktuurist,
mis väärib jälgimist

57 067

146 190

-218 899

-15 642

Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA - Kodanikuühenduste
korruptsioonivastase võrgustiku loomine

56 934

187 100

-244 034

0

Justiitsministeerium - Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses

150 000

0

-149 852

0

Põhjamaade Ministrite Nõukogu - Against Corruption
with Business Ethics

147 000

0

-147 000

0

Jaan Tõnissoni Instituut MTÜ - Tegevustoetus

0

23 994

-23 994

0

Transparency International - Whistleblower projekti
rahad

0

282 525

-268 128

14 397

Avatud Eesti Fond - Whistleblower projekti
kaasfinantseerimine

0

134 536

-127 769

6 767

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

590 543

935 177

-148

-1 510 784

14 788

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

628 704

935 177

-148

-1 523 098

40 635

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Avatud Eesti Fond - Tegevustoetus

31.12.2007

Saadud

-148

Tagastatud

Tulu/
Amortisatsioon

31.12.2008

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
Jaan Tõnissoni Instituut MTÜ - Põhivara
sihtfinantseerimine

0

47 498

-9 337

38 161

Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks

0

47 498

-9 337

38 161

227 537

321 660

-369 655

179 542

Avatud Eesti Fond - Eesti kohtud- osa võimustruktuurist,
mis väärib jälgimist

0

243 650

-186 583

57 067

Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA - Kodanikuühenduste
korruptsioonivastase võrgustiku loomine

0

74 623

-17 689

56 934

Justiitsministeerium - Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses

0

150 000

0

150 000

Põhjamaade Ministrite Nõukogu - Against Corruption
with Business Ethics

0

147 000

0

147 000

Jaan Tõnissoni Instituut MTÜ - Koostööleping
töötasufondi katmiseks

0

159 960

-159 960

0

Jaan Tõnissoni Instituut MTÜ - Koostööleping
konverentsi Ärieetikaga korruptsiooni vastu
korralduskulude katmiseks

0

49 399

-49 399

0

Jaan Tõnissoni Instituut MTÜ - Koostööleping
Transparency International aastakonveretntsi
osalemiskulude katmiseks

0

40 000

-40 000

0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

227 537

1 186 292

-823 286

590 543

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

227 537

1 233 790

-832 623

628 704

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Avatud Eesti Fond - Tegevusteotus
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Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(kroonides)

2009

2008

Transpordikulud

14 124

2 722

Üür ja rent

43 416

30 340

Mitmesugused bürookulud

438 838

156 789

Lähetuskulud

29 783

57 391

Riiklikud ja kohalikud maksud

22 708

5 390

950 959

561 910

23 270

18 081

1 523 098

832 623

2009

2008

Palgakulu

709 937

421 537

Sotsiaalmaksud

241 022

140 373

Kokku tööjõukulud

950 959

561 910

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud
projektide otsese kuluna

950 959

561 910

3

2

31.12.2009

31.12.2008

Füüsilisest isikust liikmete arv

23

13

Juriidilisest isikust liikmete arv

1

1

Tööjõukulud
Amortisatsioonikulu
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 9 Tööjõukulud
(kroonides)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 10 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
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Aruande digitaalallkirjad
Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti (registrikood: 80246815) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust
on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ASSO PRII

Juhatuse liige

20.04.2010

JÜRI SAAR

Juhatuse liige

20.04.2010

MARI MUHK-KOOSKORA

Juhatuse liige

31.05.2010

JAANUS TEHVER

Juhatuse liige

14.06.2010

TARMU TAMMERK

Juhatuse liige

14.06.2010

KEN-MARTI VAHER

Juhatuse liige

28.06.2010

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolekule
Oleme auditeerinud Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2009,
kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande
koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on
toodud lehekülgedel 5 kuni 16, on kaasatud käesolevale aruandele.
Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas
Juhtkonna kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava
nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise
aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste
arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste
auditeerimisstandarditega, mis nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamaks
põhjendatud kindlustunne, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks
vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et
raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride
kavandamiseks võtab vandeaudiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja
esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka
kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhtkonna poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise
aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.
Usume, et meie kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.
Arvamus
Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti
finantsseisundit seisuga 31.12.2009 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga.
Audiitorettevõtja nimel allkirjastava vandeaudiitori nimi: Ilmar Tälli
Vandeaudiitori number: 443
Audiitorettevõtja nimi: TPMM Nordic OÜ
Audiitorettevõtja tegevuloa number: 70
Audiitorettevõtja asukoha aadress: Tulika 15/17, Tallinn 10613
Vandeaudiitori aruande kuupäev: 19.04.2010

Audiitorite digitaalallkirjad
Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti (registrikood: 80246815) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruandele lisatud
audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ILMAR TÄLLI

Vandeaudiitor

30.06.2010

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6116020

E-posti aadress

info@transparency.ee

Veebilehe aadress

www.transparency.ee

