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Tegevusaruanne

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on korruptsiooni vastu võitlemine ning 

läbipaistvuse suurendamine ühiskonnas. 

Alates 2007. aastast täidab ühing rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International (TI) esindaja rolli Eestis. 

16. mail 2012. aasta üldkoosolekul kinnitati juhatus koosseisus Jaanus Tehver (esimees), Erkka Jaakkola, Mari Kooskora, Tarmu Tammerk. 

Ühingu tegevjuhina jätkas 2012. aastal Asso Prii. 

Kokkuvõte ühingu arengust 2012. aastal 

Seadsime endale 2012. aastaks üsna mitu põhikirjast ja TI tegevuspõhimõtetest tulenevat eesmärki, mille täitmisel aastaaruandes peatuksime. 

Arvamusliidri roll ja poliitikate mõjutamine 

2012. aastal jätkasime aktiivselt tööd Riigikogu liikmete käitumiskoodeksi loomise suunal, mille ühing ideena 2011. aasta lõpus välja käis. 

Leiame, et koodeks on vajalik mitte ainult selgemate reeglite, vaid ka protsessi pärast, mille Riigikogu liikmed ise peavad seda luues läbi käima. 

Saatsime avaliku kirja fraktsioonide esimeestele ning Riigikogu juhatusele, kus väljendasime oma muret Riigikogu madala maine ning nõrga 

poliitilise kultuuri pärast ning palume nende arvamusi eetikakoodeksi loomise suhtes. Kohtumisel ühingu liikmetega 16. jaanuaril jõudis Riigikogu 

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon otsusele, et koodeks on vajalik. Aprillis koostasime ning edastasime Riigikogule 

koodeksi loomisvajaduse diskussioonis üles kerkinud vastuargumente ümber lükkava seisukohtade memorandumi ning esitasime omapoolse 

nägemuse koodeksi sisu osas. 

Riigikogu aruteludesse on koodeksi loomine esialgu takerdunud, kuid kuna GRECO on teinud 2013. aasta jaanuaris Eesti kohta avaldatud IV 

hindamisaruandes soovituse koodeks vastu võtta, siis oleme koodeksi tulevikus vastuvõtmise osas positiivselt meelestatud. Näeme selles üsna 

konkreetselt enda rolli, kuna aprillis GRECO ekspertidega kohtudes rõhutasime lisaks muudele korruptsiooniennetuslikust perspektiivist 

tähelepanu vajavatele küsimustele ka  koodeksi loomisvajadust. 

Ühingu poolt 31.08.2012 Riigikogu põhiseaduskomisjonile esitatud erakondade rahastamist puudutavatest muudatusettepanekutest, mida 

pidasime (aga kindlasti mitte ainult meie) vajalikuks, võeti nähtuvalt PS komisjoni esimehe 20.11.2012 kirjast justiitsministrile arvesse 

märkimisväärne osa. Muuhulgas annetustele summapiiri kehtestamine, kampaaniale ja kampaaniategevustele summa- ja mahupiirangu 

kehtestamine, aga ka keelatud annetuste sisu täpsustamine ning sanktsioonide taastamine. 

Oluliseks peame Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuringu avalikustamist 06.06.2012, mis kaardistas suurimad kitsaskohad ühiskondlike 

institutsioonide poolt ellu viidavas korruptsiooniennetuslikus tegevuses.  

Ühingu esindajana osaleb tegevjuht Vabariigi Valitsuse korruptsioonivastase strateegia koostamise töögrupis, mis loob võimaluse aktiivselt 

mõjutada (ja loodetavasti ka kujundada) loodava raamdokumendi sisu. 

Teadlikkuse tõstmine 

Teadlikkuse tõstmise vallas võib 2012. aastast esile tuua mitu olulist aspekti ning arengut. Aasta alguses korraldas ühing koostöös partneritega 

Riigikontrollist, Kaitsepolitseiametist, Politsei- ja Piirivalveametist ning Justiitsministeeriumist koolituse korruptsiooni ennetamisest kohalikus 

omavalitsuses, mille sihtgrupiks olid kohalike omavalitsuste kõrgemad ametnikud, juhid ja volikogude liikmed. Koolitus oli suunatud teadlikkuse 

tõstmisele seoses korruptsiooniohtude ja nende maandamisega omavalitsuste tasandil. Lisaks koolitusele anti välja ka enesekontrolli käsiraamat 

„Korruptsiooni ennetamine kohalikus omavalitsuses“, mida on jagatud erinevatele sihtgruppidele ning mis on avalikult kättesaadav ka ühingu 

veebiküljel. Oluliseks saavutuseks tuleb lugeda ühingu poolt 2012. aastal välja antud Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuringut ning selle 

levitamisega seonduvat – lisaks ühingu veebilehel kättesaadavale digitaalsele versioonile, saadeti uuringu paberkoopiad ka otse Riigikogu 

liikmetele ja erinevate ametkondade esindajatele ning  Rahvusraamatukogule ja Sisekaitseakadeemia raamatukogule ning levitati mitmesugustel 

üritustel. Samuti tuleb tegevusena esile tõsta 2012. aasta korruptsioonitajumise indeksi avalikustamine koos ühingu selgituste ja tõlgendustega 

indeksi tulemustele. Pressikonverents ning sellel antud selgitused ja ühingu kodulehel kättesaadavad seletavad materjalid pälvisid  tähelepanu 

ning tekitasid meedias diskussiooni poliitilise korruptsiooni ja erakondade rahastamise teemadel . Märkida tuleb ka ühingu poliitikapaberi välja 

andmist poliitilise korruptsiooni teemadel, mida levitati elektrooniliselt ning mis oli jätkuks 2012. aastal avaldatud korruptsioonitajumise indeksi 

tulemustele, mille kohaselt on Eesti suurimaks riskiks just poliitilise korruptsiooni riskidega seonduv. 

Koostöö 

Olulisemate koostööga seondud arengutena 2012. aastal võib välja tuua ühingu tegutsemise Avatud Valitsemise Partnerluse ümarlauas ja ka 

jooksva koostöö jätkumise Poliitikauuringute Keskusega Praxis nende Valitsemise Valvurite veebikülje täiendamisel korruptsiooni puudutavate 

valimislubaduste osas. 2012. aastal kutsus ühing kokku ka Eesti esimese ettevõtete Korruptsioonivastase Foorumi, millest on plaanis arendada 

püsiv koostöökoht erasektoriga. 

Tavapäraselt jätkus koostöö avaliku sektori partneritega erinevatest korruptsioonitemaatikaga tegelevatest riigiasutustest. Hea näitena võib 

siinkohal tuua eelmainitud kohalikele omavalitsustele suunatud koolituse, mis viidi läbi koostöös avaliku sektori partneritega. Samuti tehti 

koostööd Justiitsministeeriumi esindajatega kommenteerides nii uue korruptsioonivastase seadusega seonduvaid küsimusi ning Vabariigi 

Valitsuse korruptsioonivastase strateegia 2008-2012 täitmisaruannet kui ka  uue korruptsioonivastase strateegia fookusi. Lisaks eelnevale 

kohtusid ühingu esindajad mitmel korral Riigikogu põhiseaduskomisjoniga ning Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise 

erikomisjoniga, et vestelda nii erakondade rahastamise ja Riigikogu eetikakoodeksi teemadel kui ka korruptsiooniproblemaatikast ja selle 

riiklikust käsitlusest üldisemalt. Ühingu esindajad kohtusid rahvusvahelise korruptsioonivastase ühenduse GRECO esindajatega ning ÜRO 

korruptsioonivastase konventsiooni hindamisgrupi liikmetega. 

Rahvusvaheliste koostöö kohalt tuleb oluliste aspektidena esile tõsta ühingu esindajate osalemine Gruusia parlamendi valimiste vaatlemisel ning 

osalemine Poolas asuva Stefan Batory Fondi koordineeritud Ida-Euroopa riikide erakondade rahastamise korraldust kaardistavas 

koostööprojektis. Lisaks eelnevale toimus ka tihe regulaarne koostöö Transparency Internationali sekretariaadiga ja organisatsiooni teiste riikide 

osakondadega läbi erinevates projektides osalemise ning nõupidamiste ja rahvusvaheliste kohtumiste. Samuti kohtusid ühingu esindajad ka 

GRECO esindajatega, kes hindasid seda, kas Eesti täidab GRECO soovitusi. 

Eraldi väärivad mainimist ka ühingu kodanikeühendustele suunatud tegevused, mille käigus püüti muuta ühingut senisest veelgi avatumaks ning
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kaasavamaks ning mis leidsid aset projekti „KVE võimekuse tõstmine poliitika kujundamise mõjutamisel läbi kaasava eestkostesüsteemi loomise

ja rakendamise“ raames. Projekt raames korraldatud koostöökohtumistel arutati erinevaid koostöövõimalusi korruptsiooniennetuse ja

ühiskondliku läbipaistvuse suurendamise vallas sellest huvitatud kodanikeühendustega. 

Organisatsioon. 

Organisatsiooni arengu seisukohalt tuleb pidada oluliseks ühingu osalemist EMSL-i arenguprogrammis ning ühingu strateegia välja töötamist.

Samuti loodi 2012. aastal ühingu põhimõtete raamistik – hea koostöö tava - mis on suunatud koostööst huvitatud vabaühendustele ning sätestab

ühingu seisukohad koostöö osas ja kirjeldab koostöövorme ning võimalusi. 

Finantsstabiilsus. 2012. aastal oli oluliseks prioriteediks finantsstabiilsuse saavutamine. Tegevuskäive kasvas võrreldes 2011. aastaga 14,8%

(64 862 eurolt 76 141 eurole). 

Ühingu peamised finantssuhtarvud: 

                                                                      2012                2011 

Võlakordaja                                                     1,02                   1,06 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja                 0,96                   0,94 

 

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

• Võlakordaja (%) = keskmised kohustused / keskmine passiva

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

 

Ühingus 2012. aastal makstud brutotöötasude üldsumma oli 32 207 eurot. Juhatuse liikme tasusid 2012. aastal ei makstud. Juhatuse liikmetele

ei ole ette nähtud soodustusi, kompensatsioone ega hüvitisi tagasikutsumise või tagasiastumise korral.

Ühingu tegevust rahastasid 2012. aastal tegevustoetuse ja projektide kaudu Avatud Eesti Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Euroopa

Komisjon, Partnership of Transparency Fund, Euroopa Pettusevastane Amet OLAF

2012. aasta peamiste tegevuste kronoloogia

• 31. jaanuaril korraldas ühing koostöös partneritega kohalike omavalitsuste esindajatele koolituse korruptsiooni ennetamise teemadel

kohalikes omavalitsustes.

• 2. märtsil andis ühing välja käsiraamatu Korruptsiooni ennetamine kohalikus omavalitsustes.

• 1. aprillil käivitas ühing kodanikeühendustele suunatud projekti „KVE võimekuse tõstmine poliitika kujundamise mõjutamisel läbi kaasava

eestkostesüsteemi loomise ja rakendamise“.

• 3.-5. aprill osalesid ühingu tegevjuht ja projektijuht Poolas Varssavis Stefan Batory fondi poolt koordineeritud töökoosolekul, kus käsitleti

Ida-Euroopa riikide erakondade rahastamise korraldusi ja süsteeme. Koostöökohtumine oli osaks laiemast projektist, mille käigus valmis

veebikülg ülevaatega erinevate riikide regulatsioonidest -http://www.politicalfinance.org/.

• 10. aprillil esitas ühing parlamendi fraktsioonidele memorandumi Riigikogu liikmete eetikakoodeksi kohta, milles põhjendas koodeksi loomise

vajadust ja tõi välja oma peamised seisukohad.

• 16. mail toimus ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolek, kus kinnitati ametisse juhatuse uus koosseis.

• 5. juunil kohtusid ühingu esindajad GRECO ekspertidega Eesti kohta teostatava hindamise neljandas voorus, mille käigus olid GRECO

vaatluse all parlamendi liikmete, kohtunike ja prokuröridega seotud korruptsiooniriskid. Kohtumise käigus rõhutasid ühingu esindajad

vajadust Riigikogu eetikakoodeksi loomiseks.

•  6. juunil andis ühing välja Eesti Korruptsioonivastase võimekuse uuringu. Tegemist on senini ühe mahukaima uuringuga Eestis, mis käsitleb

erinevate institutsioonide korruptsioonivastast suutlikkust.

• 24. augustil avaldas ühing põhjalikumalt arvamust Vabariigi Valitsuse korruptsioonivastase strateegia 2013-2017 kohta

http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-avaldas-arvamust-korruptsioonivastase-strateegia-aus-riik-2013-2017.

• 31. augustil esitas ühing  oma formuleeritud ettepanekud RK põhiseaduskomisjonile erakonnaseaduse muutmiseks

http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-esitas-riigikogu-pohiseaduskomisjonile-oma-ettepanekud-erakonnaseaduse-muutmiseks.

• 26. septembril korraldas ühing Eesti esimese ettevõtete Korruptsioonivastase Foorumi.

• 28. septembrist kuni 3. oktoobrini osales ühingu delegatsioon Gruusia parlamendi valimiste vaatlemise teostamises. Ühingu esindajad olid

osa välisvaatlejate delegatsioonist, kas Transparency International Georgia osakonna kutsel 1. oktoobri Gruusia parlamendivalimisi jälgisid.

• 6.-7. oktoobrini osales ühingu projektijuht Vilniuses toimunud IT lahendusi käsitleval Hacathon kohtumisel, kus kodanikuühiskonna esindajad

kohtusid erinevate IT ekspertidega, et tutvuda IT alaste võimalustega ühiskondliku läbipaistvuse suurendamiseks.

• 7.-10. novembrini võttis ühingu tegevjuht osa Brasiilias toimunud rahvusvahelisest korruptsioonivastasest konverentsist (IACC).

• 5. detsembril korraldas ühing pressikonverentsi, kus avaldati 2012. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemused Eesti kohta. Ühing tõi välja

peamised korruptsiooniga seonduvad probleemid, mis ühingu hinnangul Eesti tulemust indeksis negatiivselt mõjutavad ning tutvustas ka

alates 2012. Aastast kasutusel olevat uut metodoloogiat indeksi arvutamiseks.

• 22. detsembril andis ühing välja poliitikapaberi poliitilise korruptsiooni teemal, mis seletab ühingu seisukohti ja poliitilise korruptsiooni

käsitlust.

 

2012. aasta rahastus uutest allikatest

Lisaks varasemalt allkirjastatud projektilepingutele sai ühing 2011. aasta jooksul rahalisi vahendeid järgmistest allikatest:

• Euroopa Pettusevastane Amet (OLAF) - projekt "EU Funds Watch" summas 11 070,50 eurot. Toetuse periood 1.11.2012-30.07.2013

• Avatud Eesti Fond - projekt "Tegevustoetus ühingule Korruptsioonivaba Eesti 2012-2014" summas 48 390 eurot. Toetuse periood

1.11.2012-31.10.201

http://www.transparency.ee/cm/uudised/uhing-korruptsioonivaba-eesti-koolitas-kohalike-omavalitsuste-esindajaid
http://www.transparency.ee/cm/files/kov_kasiraamat_veebi.pdf
http://www.transparency.ee/cm/projektid/kve-voimekuse-tostmine-poliitika-kujundamise-mojutamisel-labi-kaasava-eestkostesusteemi
http://www.transparency.ee/cm/projektid/kve-voimekuse-tostmine-poliitika-kujundamise-mojutamisel-labi-kaasava-eestkostesusteemi
http://www.politicalfinance.org/
http://www.transparency.ee/cm/files/riigikogu_liikme_eetikakoodeksist_2.0_kve_0.pdf
http://www.transparency.ee/cm/uudised/eesti-korruptsioonivastase-voimekuse-uuring-2012
http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-avaldas-arvamust-korruptsioonivastase-strateegia-aus-riik-2013-2017
http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-esitas-riigikogu-pohiseaduskomisjonile-oma-ettepanekud-erakonnaseaduse-muutmiseks
http://www.transparency.ee/cm/uudised/26092012-toimub-esimene-ettevotete-korruptsioonivastane-foorum
http://www.transparency.ee/cm/uudised/15-rahvusvaheline-korruptsioonivastane-konverents-iacc
http://www.transparency.ee/cm/uudised/2012-aasta-korruptsioonitajumise-indeksi-tulemused
http://www.transparency.ee/cm/uudised/poliitikapaber-poliitilisest-korruptsioonist
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• Avatud Eesti Fond - Eesti kohtusüsteemi usaldusväärsuse uuring summas 16 565 eurot. Toetuse periood: toetuse kasutamist ei ole

alustatud.

• Kodanikuühiskonna Sihtkapital - KVE võimekuse tõstmine poliitika kujundamise mõjutamisel läbi kaasava eestkostesüsteemi loomise ja

rakendamise summas 8 561,36 eurot. Toetuse periood 1.04.2012-30.04.2013
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 35 998 40 220 2

Nõuded ja ettemaksed 1 500 328 3

Kokku käibevara 37 498 40 548  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 457 1 022 5

Kokku põhivara 457 1 022  

Kokku varad 37 955 41 570  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 6 208 6 102 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 32 381 36 342 8

Kokku lühiajalised kohustused 38 589 42 444  

Pikaajalised kohustused    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 331 8

Kokku pikaajalised kohustused 0 331  

Kokku kohustused 38 589 42 775  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -1 205 -3 376  

Aruandeaasta tulem 571 2 171  

Kokku netovara -634 -1 205  

Kokku kohustused ja netovara 37 955 41 570  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 410 280  

Annetused ja toetused 75 381 60 287 8

Tulu ettevõtlusest 350 4 295  

Kokku tulud 76 141 64 862  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -22 969 -8 545  

Mitmesugused tegevuskulud -8 668 -10 579  

Tööjõukulud -43 277 -42 771  

Põhivara kulum ja väärtuse langus -565 -706 5

Muud kulud -102 -122  

Kokku kulud -75 581 -62 723  

Põhitegevuse tulem 560 2 139  

Finantstulud ja -kulud 11 32  

Aruandeaasta tulem 571 2 171  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 560 2 139  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 565 706 5

Muud korrigeerimised -4 292 -534  

Kokku korrigeerimised -3 727 172  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 172 430  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 106 -733  

Laekunud intressid 11 32  

Kokku rahavood põhitegevusest -4 222 2 040  

 

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 0 -711  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -711  

 

Kokku rahavood -4 222 1 329  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 40 220 38 891 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -4 222 1 329 2

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 35 998 40 220 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2010 -3 376 -3 376

Aruandeaasta tulem 2 171 2 171

31.12.2011 -1 205 -1 205

Aruandeaasta tulem 571 571

31.12.2012 -634 -634



10

Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti (edaspidi ka “MTÜ”) raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale

ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea

raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded

kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

MTÜ arvestusvaluutaks on euro, mis on ka MTÜ aruannete esitusvaluutaks; kõiki teisi valuutasid loetakse välisvaluutadeks.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Euroopa

Keskpanga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber eurodesse bilansipäeval ametlikult

kehtiva Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel.

Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi tulude ja kulude aruandes, kusjuures ärituludes

ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate arveldustega; muud välisvaluutatehingutest saadud kasumid

ja kahjumid on tulude ja kulude aruandes kajastatud finantstuludes ja –kuludes.

Nõuded ja ettemaksed

Kõik finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi, sealhulgas tasud vahendajatele ja nõustajatele,

tehinguga kaasnevad mittetagastatavad maksud ja muud sarnased kulutused, v.a. selliste finantsvarade, mida kajastatakse õiglases

väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande, soetamisega seotud kulutused.

Kõik tavapärastel turutingimustel toimuvad finantsvarade ostud ja müügid kajastatakse nende tehingute tehingupäeval, s.t. päeval, mil

MTÜ võtab endale kohustuse (näiteks sõlmib lepingu) teatud finantsvara ostuks või müügiks. Tavapärasel turutingimusel toimuvaks nimetatakse

selliseid oste ja müüke, mille puhul ostetava või müüdava finantsvara üleandmine müüjalt ostjale toimub antud turul väljakujunenud või

vastavate tururegulatsioonidega nõutud perioodi jooksul.

Pärast algset arvelevõtmist kajastatakse kõiki finantsvarasid õiglases väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida MTÜ ei ole soetanud

edasimüügi eesmärgil – kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses;

Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad

Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad hinnatakse igal bilansipäeval ümber hetke õiglasele väärtusele, millest ei ole maha arvatud

võimalikke vara realiseerimisega kaasnevaid tehingukulutusi.

Soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad

Soetusmaksumuses kajastatavaid finantsvarasid tuleb hinnata alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui viimane on finantsvara

bilansilisest maksumusest madalam. Soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade kaetav väärtus on finantsvarast eeldatavasti tulevikus

saadavad rahavood diskonteerituna turu keskmise tulususemääraga sarnaste finantsvarade suhtes. Finantsvara allahindlus kajastatakse

tulude ja kuludearuandes finantskuluna. Soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade allahindlust hiljem ei tühistata.

Finantsvarade kajastamine lõpetatakse siis, kui MTÜ kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab

kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.
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Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 639,12 eurost (10 000 krooni)ja kasuliku elueaga üle ühe aasta. Varad, mille

kasulik eluiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639,12 eurot (10 000 krooni), 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”.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    639,12

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande

koostamispäeva vahel, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise

majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaruandes avalikustatud.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Arvelduskontod 35 998 40 220

Kokku raha 35 998 40 220

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
944 944 0 0 4

Ettemaksed 556 556 0 0  

Tulevaste perioodide kulud 556 556 0 0  

Kokku nõuded ja ettemaksed 1 500 1 500 0 0  

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
24 24 0 0 4

Ettemaksed 304 304 0 0  

Tulevaste perioodide kulud 295 295 0 0  

Muud makstud ettemaksed 9 9 0 0  

Kokku nõuded ja ettemaksed 328 328 0 0  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 829 0 819

Sotsiaalmaks 0 1 562 0 1 543

Kohustuslik kogumispension 0 95 0 69

Töötuskindlustusmaksed 0 174 0 196

Ettemaksukonto jääk 944  24  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 944 2 660 24 2 627
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Arvutid ja

arvuti-

süsteemid

31.12.2010  

Soetusmaksumus 3 506 3 506 1 652 5 158

Akumuleeritud kulum -3 150 -3 150 -991 -4 141

Jääkmaksumus 356 356 661 1 017

  

Ostud ja parendused 711 711 0 711

Amortisatsioonikulu -376 -376 -330 -706

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 4 217 4 217 1 652 5 869

Akumuleeritud kulum -3 526 -3 526 -1 321 -4 847

Jääkmaksumus 691 691 331 1 022

  

Amortisatsioonikulu -234 -234 -331 -565

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 4 217 4 217 1 652 5 869

Akumuleeritud kulum -3 760 -3 760 -1 652 -5 412

Jääkmaksumus 457 457 0 457
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 188 188 0 0  

Võlad töövõtjatele 3 338 3 338 0 0 7

Maksuvõlad 2 660 2 660 0 0 4

Muud võlad 22 22 0 0  

Muud viitvõlad 22 22 0 0  

Kokku võlad ja

ettemaksed
6 208 6 208 0 0  

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 208 208 0 0  

Võlad töövõtjatele 3 252 3 252 0 0  

Maksuvõlad 2 627 2 627 0 0  

Muud võlad 15 15 0 0  

Muud viitvõlad 15 15 0 0  

Kokku võlad ja

ettemaksed
6 102 6 102 0 0  

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Töötasude kohustus 1 583 1 761

Puhkusetasude kohustus 1 755 1 491

Kokku võlad töövõtjatele 3 338 3 252

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Brutomeetod

 31.12.2010 Saadud Tagastatud Tulu/

amortisatsioon

31.12.2011

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Jaan Tõnissoni Instituut MTÜ - Põhivara

sihtfinantseerimine
865 0 0 -534 331

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
865 0 0 -534 331

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Avatud Eesti Fond - Tegevustoetus 10 573 48 477 0 -32 338 26 712
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Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Korruptsioonialase enesehinnagu süsteemi

juurutamine Eesti erasektoris

393 4 530 0 -4 923 0

Euroopa Komisjon - National Integrity Study 21 154 0 0 -13 852 7 302

Partnership for Transparency Fund - Kohalike

omavalitsute Projekt
3 356 7 015 0 -8 043 2 328

Transparency International - Whistleblower

projekti rahad
113 452 0 -565 0

Eraisikutelt saadud annetused 0 32 0 -32 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 35 589 60 506 0 -59 753 36 342

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
36 454 60 506 0 -60 287 36 673

 

 31.12.2011 Saadud Tagastatud Tulu/

amortisatsioon

31.12.2012

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Jaan Tõnissoni Instituut MTÜ - Põhivara

sihtfinantseerimine
331 0 0 -331 0

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
331 0 0 -331 0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Avatud Eesti Fond - Tegevustoetus 26 712 16 130 -1 716 -28 803 12 323

Euroopa Komisjon - National Integrity Study 7 302 14 437 0 -21 461 278

Partnership for Transparency Fund - Kohalike

omavalitsute Projekt
2 328 5 035 0 -7 363 0

Euroopa Komisjon - Väärkäitumisest teavitajate

kaitse II
0 13 936 0 -8 709 5 227

Kodanikuühiskonna Sihtkapital -KVE võimekuse

tõstmine poliitikakujundamise mõjutamisel läbi

kaasava eestkostesüsteemi loomise ja

rakendamise

0 7 706 0 -6 152 1 554

OLAF - EU Funds Watch 0 5 535 0 -537 4 998

Avatud Eesti Fond - Eesti kohtusüsteemi

usaldusväärsuse uuring
0 8 001 0 0 8 001

Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Rahvusvahelise koostöö reisitoetusleping
0 1 800 0 -1 800 0

Eraisikutelt saadud annetused 0 100 0 -100 0

Juriidilistelt isikutelt saadud annetused 0 125 0 -125 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 36 342 72 805 -1 716 -75 050 32 381

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
36 673 72 805 -1 716 -75 381 32 381
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Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2012 2011

Palgakulu 32 207 32 259

Sotsiaalmaksud 11 070 10 512

Kokku tööjõukulud 43 277 42 771

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
42 909 40 114

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 23 24

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Lisa 11 Sihtfinantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

 2012 2011

Kaubad ja teenused 22 684 8 545

Ruumide kulud 3 960 3 351

Mitmesugused bürookulud 3 785 4 166

Reklaam 0 348

Transport 234 1 344

Makstud stippendiumid 285 0

Muud tegevuskulud 688 1 369

Tööjõukulud 42 909 40 114

Põhivara kulum 235 554

Ärikulud 102 131

KOKKU 74 194 59 922

Lisa 12 Jätkuvus
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31.12.2012 seisuga on ühingu netovara negatiivne summas 634.- eurot

Netovara suurendamiseks ja viimiseks vastavusse äriseadustiku nõuetega on juhatus võtnud tarvitusele järgmised meetmed:

1) Liikmemaksude kehtestamine;

2) Tasuliste uuringute läbiviimine.

2013. aasta oodatav tulu liikmemaksudest ja teenuste müügist:

Tulud liikmemaksudest 600

Tulud teenuste müügist (uuringute läbiviimine) 1000

Juhtkonna hinnangul on kasutusele võetud meetmed piisavad ühingu netovara seadusega kehtestatud nõuetega vastavusse viimiseks.


	Tegevusaruanne
	Raamatupidamise aastaaruanne
	Bilanss
	Tulemiaruanne
	Rahavoogude aruanne
	Netovara muutuste aruanne
	Raamatupidamise aastaaruande lisad
	Lisa 1 Arvestuspõhimõtted
	Lisa 2 Raha
	Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
	Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
	Lisa 5 Materiaalne põhivara
	Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
	Lisa 7 Võlad töövõtjatele
	Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
	Lisa 9 Tööjõukulud
	Lisa 10 Seotud osapooled
	Lisa 11 Sihtfinantseeritud projektide otsesed kulud
	Lisa 12 Jätkuvus



