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Tegevusaruanne

Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti 2013. a. majandusaasta aruanne 

Tegevusaruanne 

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

läbipaistvuse suurendamine ühiskonnas. 

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

Ühingu juhatus: Jaanus Tehver (esimees), Erkka Jaakkola, Mari Kooskora, Tarmu Tammerk. 

Poliitikate mõjutamine 

Ühing pidas sidet Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoniga, kellega arutati  2013. aasta 1. aprillil jõustuva 

korruptsioonivastase seaduse rakendamisega seotud probleeme, arutati GRECO IV hindamisvooru käigus Eestile antud soovitusi, tutvustati 

korruptsioonitajumise indeksi Eestit puudutavaid tulemusi. 

Mitmetel kohtumistel ja avalikes sõnavõttudes tõstatas ühing Riigikogu liikme käitumiskoodeksi loomise vajadust. Paraku Riigikogu liikmed 

koodeksi ettevalmistamiseni ei jõudnud. Survetegevus jätkub. 

Ühing osales valitsuse korruptsioonivastase strateegia 2013-2020 töögrupis ning Avatud Valitsemise Partnerluse ümarlaua töös. 

19.06.2013 esitas ühing arvamuse valitsuse uue korruptsioonivastase strateegia kohta. KVE soovitab  strateegias nii eesmärgi kui meetmena 

näha avaliku sektori professionaalsuse tõstmist ja selle politiseerituse vähendamist. Avaliku teenistuse ametikohtade politiseerimine nii riigi kui 

kohaliku omavalitsuse tasandil ja sellega kaasnevad riskid, sh korruptsiooniriskid, on tõsine probleem ja strateegia peaks sellega arvestama. 

Konkreetseteks meetmeteks oleks standardiseeritud juhtimissüsteemide kasutuselevõtu soodustamine, korruptsioonivastaste programmide 

juurutamine asutustes osana juhtimissüsteemist jms. Oluline on tõsta elanikkonna teadlikkust ning senisest tunduvalt rohkem panustada 

sisulistesse korruptsiooniuuringutesse ja analüüsidesse. Muuhulgas peaks strateegia kajastama ka väärkäitumisest teavitajate ehk nn 

vilepuhujate kaitsega seonduvat, mis on korruptsiooni vastu võitlemise meetmena võrdselt oluline nii avalikus kui ka erasektoris. Septembris 

osalesid KVE esindajad strateegia rakendusplaani ümarlaua töös. 

Koostöö 

KVE peab jätkuvalt oluliseks täita silla rolli, kaasates oma üritustele erinevate valdkondade esindajaid, et korruptsioonivastase tegevuse osalised 

teeksid koostööd ja oleksid teiste valdkondade tegevustega kursis. Näiteks oli 5.06.2013 toimunud Euroopa Liidu struktuurivahenditega 

seonduvate riskide seminari  esinejate seas ühingu Korruptsioonivaba Eesti esindajad, eksperdid Justiitsministeeriumist, 

Rahandusministeeriumist, Politsei-ja Piirivalveametist, Keskkonnainvesteeringute Keskusest ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest. 

Aktiivset tegevust ei ole toimunud erasektori kaasamisel korruptsioonivastasesse tegevusse. 2012.a. alustas ühing ettevõtete 

korruptsiooonivastase foorumi loomisega, kuid edasisi tegevusi ei ole seoses ühingu kaadrimuudatustega toimunud. Valdkond vajab 

edasiarendamist. 

Ühing astus Üleilmse Vilepuhumise Võrgustiku liikmeks. See on mitteformaalne ühing, mille eesmärk on toetada korruptsioonist teavitajate 

adekvaatset kaitset: http://whistleblowingnetwork.org/about/ 

Uuringud, esitlused 

Projekti EU Funds Watch raames viis KVE läbi uuringu Euroopa Liidu struktuurivahendite jagamisel ja kasutamisel tekkivate pettuseriskide ja 

korruptsiooniennetuse parimate praktikate kohta. Euroopa Pettusevastase Ameti OLAF rahastatud projekti eesmärk oli suurendada teadlikkust 

pettuseriskidest struktuurivahendite haldamisega seotud ametnike seas. Projekti käigus valmis Eesti riske kaardistav uuring, mida tutvustati 

5.06.2013 toimunud seminaril. Projekt toimus koostöös Transparency Internationali Tšehhi, Leedu ja Ungari osakondadega. 

9.07.2013 avalikustatud üleilmne korruptsioonibaromeeter (Global Corruption Barometer) sisaldas esimest korda andmeid Eesti kohta. Nii 

õnnestus selle uuringu abil esmakordselt võrrelda Eesti kohta kogutud andmeid teiste riikide vastavate näitajatega. KVE üks järeldusi: „Eesti 

inimestel on liiga vähe usku korruptsioonile vastu seismisel.“ 

„Alternatiiv vaikimisele“ projekti raames viidi  23.10 läbi avaliku sektori esindajatele suunatud koolitus.  Oktoobri lõpus ilmus sama projekti 

raames väärkäitumisest teavitajate kaitse (whistleblower protection) teemaline Euroopa Liidu riike võrdlev uuring, mis analüüsib riikides kehtivat 

seadusandlust. Uuringu sisend tuli KVE'lt, kuid lõpptekst valmis TI kui juhtpartneri nägemuse järgi ja osaliselt ei lange see kokku KVE 

hinnanguga hetkeolukorrale Eestis. Uuringut tutvustati 01.11.2013 toimud seminaril Tallinnas. Lisaks avalikustas KVE ka Saar Polli läbiviidud 

küsitluse tulemused. 

Projekti „Korruptsioonivastased institutsioonid ja institutsionaalse suutlikkuse kitsaskohad korruptsioonivastaste meetmete jõustamisel Kesk-ja 

Ida-Euroopa riikides“ raames alustati uuringutega, mille peamiseks uurimisfookuseks on anda hinnang korruptsioonivastaste meetmete 

rakendusmehhnismide efektiivsusele.  Uuringud kätkevad endas erakondade rahastamise, vilepuhumise, info kättesaadavuse, jt. valdkondi.   

03.12.2013 viidi läbi pressikonverents, et tutvustada üleilmse korruptsioonitaju indeksi tulemusi. Eesti positsioon oli paranenud 4 koha võrra. 

Teadlikkuse tõstmine, koolitused 

KVE korraldas mitmeid seminare kodanikeühendustele, ametnikele ja kohaliku omavalitsuse töötajatele. Koolitused olid väga populaarsed ning 

leidsid tähelepanu ka meedias. Ajakirjanikele tutvustas KVE Eesti ja maailma korruptsiooniprobleeme tavapärasel aastalõpu pressiüritusel, kus 

avalikustakse rahvusvaheline korruptsiooni tajumise indeks. 

Eesti kogemuse tutvustamine 

Kohtumised välisdelegatsioonidega leidsid aset sügisel, mil KVE kohtus kahe välisdelegatsiooni esindajatega Makedooniast, Usbekistanist ja 

Moldovast. Tutvustati Eesti kogemust korruptsioonivastase tegevuse läbiviimisel ja kodanikuühiskonna rolli selles. 

Organisatsioon 

2013.a. esimesel poolel pidurdus ühingu tegevushoog seoses kaadrimuudatustega (veebruaris 2013 asus KVE tegevjuht Asso Prii tööle 

erasektoris, samuti vahetas juunikuus töökohta projektijuht). Personalimuutustele vaatamata jätkusid projektid ja etteplaneeritud tegevused. 

Pärast tegevjuhi lahkumist muutis KVE oma juhtimisstruktuuri. Juhatuse liikmed eesotsas juhatuse esimehega asusid täitma ühingu esindusrolli; 

tööle võeti projektide koordinaator, kellena juunis 2013 asus ametisse Birgit Rosenberg.  Augustis asus tööle projektijuht Anni Jatsa ja

http://whistleblowingnetwork.org/about/
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1.novembril asus projektipõhiselt uuringueksperdina tööle Hanna Jemmer. 

Ennekõike kontorikulude kokkuhoiu eesmärgil kolis ühing septembris Tallinnas Lootsi tänavalt Telliskivi Loomelinnakusse.  

2013.a. kronoloogia: 

28.01.2013 Ühingu tegevjuht ja juhatuse esimees kohtuvad Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoniga, kellega peatuti 

2013. aasta 1. aprillil jõustuva korruptsioonivastase seaduse rakendamisega seotud probleemidel ja arutati GRECO IV hindamisvooru käigus 

Eestile antud soovitusi, käsitledes ennekõike Riigikogu liikmete käitumiskoodeksi temaatikat. 

02.2013 Tegevjuht Asso Prii lahkub ametist. 

5.03.2013 KVE juhatuse liige Tarmu Tammerk osaleb Göteborgis uue EL korruptsiooniraporti koostamise eelsel regionaalsel seminaril. 

Osalejate ülesanne oli anda omapoolseid korruptsioonivastase tegevuse näiteid. 

26.03.2013 KVE korraldab Tallinnas poliitilist kultuuri käsitleva arutelu, kus arutati muuhulgas selle üle, kuidas saaksid kodanikeühendused ja 

vabatahtlikud infotehnoloogia abiga paremini silma peal hoida Riigikogu tööl nii, et see soodustaks eetilisemat käitumist. Samuti esitleti KVE 

strateegiat ja tegevuskava. Arutelu toimub projekti „KVE võimekuse tõstmine poliitika kujundamise mõjutamisel läbi kaasava eestkostesüsteemi 

loomise ja rakendamise“ raames, mida rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

http://transparency.ee/cm/projektid/kve-voimekuse-tostmine-poliitika-kujundamise-mojutamisel-labi-kaasava-eestkostesusteemi 

01.05.2014 Algab 2-aastane Euroopa Komisjon kriminaalpreventsiooni ja kuritegevuse vastase võitluse programmi rahastatud projekt 

„Korruptsioonivastased institutsioonid ja institutsionaalse suutlikkuse kitsaskohad korruptsioonivastaste meetmete jõustamisel Kesk-ja 

Ida-Euroopa riikides“. 

Kaheaastane projekt keskendub korruptsiooni tõkestamise seisukohalt oluliste valdkondade analüüsile – huvide konfliktide vältimine ning 

regulatsioonid, erakondade rahastamine ja selle läbipaistvus, avaliku teabe kättesaadavus (sh teave, mis puudutab riigi või kohaliku 

omavalitsuse osalusega äriühinguid). Lisaks valdkondade analüüsile tuvastatakse ka üldised parimad praktikad ning töötatakse välja üldine 

soovitusteraamistik. 

Projekt käigus korraldatakse ka uuringute tulemusi tutvustavaid aruteluseminare, kohtutakse rahvusvaheliste partneritega ning publitseeritakse 

uuringutulemused etapiti. 

http://transparency.ee/cm/projektid/korruptsioonivastased-institutsioonid-ja-institutsionaalse-suutlikkuse-kitsaskohad 

5.06.2013 KVE korraldab seminari Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisega seonduvatest riskidest (OLAFi seminar). Peamine sihtrühm 

on rakendusüksuste töötajad, kes tegelevad struktuurifondide toetuste jagamise, menetlemise ja nende reeglipärase kasutamise kontrolliga. 

http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-korruptsioonivaba-eesti-korraldas-euroopa-liidu-struktuurivahenditega-seonduvaid-riske 

5.-7.06.2013 Juhatuse liige Erkka Jaakkola osaleb Lissabonis TI ECA regionaalkohtumisel. 

19.06.2013 KVE üldkoosolek. Kinnitati 2012.a. majandusaasta aruanne, arutati tulevikusuundade üle, liikmetele tutvustati uut töötajat, projektide 

koordinaator Birgit Rosenbergi. 

19.06.2013 KVE esitab oma seisukohad uue riikliku korruptsioonivastase strateegia kohta: 

http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-avaldas-seisukoha-valitsuse-uue-korruptsioonivatase-strateegia-kohta 

9.07.2013 KVE tutvustab Transparency Internationali 8. üleilmse korruptsiooni baromeetri tulemusi. 

http://transparency.ee/cm/uudised/eesti-inimestel-liiga-vahe-usku-korruptsioonile-vastu-seismisel 

3.08.2013 KVEs asub projektijuhina tööle Anni Jatsa. 

09.2013 Osaleb ühingu meeskond (Jaanus Tehver, Tarmu Tammerk, Birgit Rosenberg) korruptsioonivastase strateegia rakendamise arutelu 

ümarlaual Justiitsministeeriumis. 

30.09.2013 ühing algatab kohalike omavalitsuse valimistega seotud uuringu, selgitamaks välja kandideerivate erakondade ja valimisliitude 

hinnangud ja arusaamu korruptsioonist kohalikus omavalitsuses. Kandidaadid ei pea korruptsiooni probleemiks. 

http://transparency.ee/cm/uudised/uleskutse-kandidaatidele-teata-korruptsioonist-kohalikes-omavalitsustes 

10.2013 KVE kolib uude kontorisse Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus. 

10.2013 Korraldatakse konkurss uuringueksperdi leidmiseks kahele Euroopa Liidu poolt rahastatud projektile. Laekub 21 avaldust. Valituks 

osutub Hanna Jemmer, kes asub ülesandepõhiselt tööle 1. novembrist 2013. 

10.2013 Korraldab Korruptsioonivaba Eesti seminari tõstmaks teadlikkust korruptsioonist teavitajate kaitsel avalikus sektoris. Koolituse 

sihtgrupiks on avaliku sektori asutuste sisekontrolli- ja personialitöötajad. Seminaril osaleb rahvusvaheline ekspert Anna Myers. Seminar ja 

teemakäsitlus meedias saab suure huvi ja vastuvõtu osaliseks. 

http://transparency.ee/cm/uudised/seminar-korruptsioonist-teavitamine-seadused-vaartused-ja-praktika-avalikus-sektoris 

01.11.2013 Algab Euroopa Komisjoni kriminaalpreventsiooni ja kuritegevuse vastase võitluse programmi rahastatud projekt „Sissevaade lobitöö 

reeglitesse.“ 

Projekti eesmärk on edendada Eesti ja Euroopa Liidu olulisemate sidusgruppide seas läbipaistvust ja parimaid praktikaid lobitegevusega seotud 

regulatsioonides, poliitikakujundamisest ning praktikas. 

Projekti esimeses etapis viiakse läbi ulatuslik esmane uuring lobitegevuste regulatsioonide, praktikate ja riskide riigipõhiste kaardistamise. 

Uuringu põhjal koostatakse soovitused ja tööriistad nii era-kui avaliku sektori otsuste tegijatele riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil. Raport ja 

soovitused avalikustatakse. 

http://transparency.ee/cm/projektid/sissevaade-lobitoo-reeglitesse 

01.11.2013 Toimub pressikonverents teavitamaks Alternative to Silence projekti ja küsitluse tulemustest. KVE juhatuse esimees Jaanus Tehver 

sedastab, et korruptsioonist teavitajad adekvaatset kaitset ei oma ja Eesti seadusandlus paraku korruptsioonist teavitamist ei erguta. 

http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-korruptsioonist-teavitajad-vajavad-paremat-kaitset-kuid-hoiakud-juba-paranevad 

http://transparency.ee/cm/projektid/vaarkaitumisest-teavitajate-kaitse-ehk-alternatiiv-vaikimisele-ii 

4.11.2013 Juhatuse liige Tarmu Tammerk ja projektide koordinaator Birgit Rosenberg osalevad Transparency Internationali aastakoosolekul ja 

liikumise 20. aastapäeva tähistamisel Berliinis. 

03.12.2013 Pressikonverents korruptsiooni tajumise indeks CPI tulemustest teavitamiseks. Eesti teatud edasiliikumine on rõõmustav, aga 

positiivseid hinnanguid anti Eestile eelkõige reeglite ja seaduste loomise eest, mitte aga selle eest, kuidas nendest reeglitest kinni peetakse, 

sedastas KVE. 

http://transparency.ee/cm/projektid/kve-voimekuse-tostmine-poliitika-kujundamise-mojutamisel-labi-kaasava-eestkostesusteemi
http://transparency.ee/cm/projektid/korruptsioonivastased-institutsioonid-ja-institutsionaalse-suutlikkuse-kitsaskohad
http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-korruptsioonivaba-eesti-korraldas-euroopa-liidu-struktuurivahenditega-seonduvaid-riske
http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-avaldas-seisukoha-valitsuse-uue-korruptsioonivatase-strateegia-kohta
http://transparency.ee/cm/uudised/eesti-inimestel-liiga-vahe-usku-korruptsioonile-vastu-seismisel
http://transparency.ee/cm/uudised/uleskutse-kandidaatidele-teata-korruptsioonist-kohalikes-omavalitsustes
http://transparency.ee/cm/uudised/seminar-korruptsioonist-teavitamine-seadused-vaartused-ja-praktika-avalikus-sektoris
http://transparency.ee/cm/projektid/sissevaade-lobitoo-reeglitesse
http://transparency.ee/cm/uudised/uhing-korruptsioonist-teavitajad-vajavad-paremat-kaitset-kuid-hoiakud-juba-paranevad
http://transparency.ee/cm/projektid/vaarkaitumisest-teavitajate-kaitse-ehk-alternatiiv-vaikimisele-ii
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http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonitajumise-indeks-2013 

 

Ühingu peamised finantssuhtarvud:

                                                2013                2012

Võlakordaja                                       0,99                 1,02

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja    1,00                 0,96

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

• Võlakordaja (%) = keskmised kohustused / keskmine passiva

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

http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonitajumise-indeks-2013


6

Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti 2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 79 043 35 998 2

Nõuded ja ettemaksed 6 252 1 500 3

Kokku käibevara 85 295 37 498  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 223 457 5

Kokku põhivara 223 457  

Kokku varad 85 518 37 955  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 6 352 6 208 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 77 745 32 381 8

Kokku lühiajalised kohustused 84 097 38 589  

Kokku kohustused 84 097 38 589  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -634 -1 205  

Aruandeaasta tulem 2 055 571  

Kokku netovara 1 421 -634  

Kokku kohustused ja netovara 85 518 37 955  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 20 410  

Annetused ja toetused 49 853 75 381 8

Tulu ettevõtlusest 0 350  

Kokku tulud 49 873 76 141  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -6 803 -22 969 11

Mitmesugused tegevuskulud -8 381 -8 668  

Tööjõukulud -32 373 -43 277 9

Põhivara kulum ja väärtuse langus -234 -565 5

Muud kulud -30 -102  

Kokku kulud -47 821 -75 581  

Põhitegevuse tulem 2 052 560  

Muud finantstulud ja -kulud 3 11  

Aruandeaasta tulem 2 055 571  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 2 052 560  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 234 565 5

Muud korrigeerimised -49 853 -75 381 8

Kokku korrigeerimised -49 619 -74 816  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 1 039 -1 172 3

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 144 106 6

Laekunud intressid 3 11  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
89 426 71 089  

Kokku rahavood põhitegevusest 43 045 -4 222  

Kokku rahavood 43 045 -4 222  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 35 998 40 220 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 43 045 -4 222  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 79 043 35 998 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 -1 205 -1 205

Aruandeaasta tulem 571 571

31.12.2012 -634 -634

Aruandeaasta tulem 2 055 2 055

31.12.2013 1 421 1 421
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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 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 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”.

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

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)

 31.12.2013 31.12.2012

Arvelduskontod 79 043 35 998

Kokku raha 79 043 35 998
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
443 443 0 0 4

Muud nõuded 5 791 5 791 0 0 8

Ettemaksed 18 18 0 0  

Tulevaste perioodide kulud 18 18 0 0  

Kokku nõuded ja ettemaksed 6 252 6 252 0 0  

 

 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  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 817 0 829

Sotsiaalmaks 0 1 585 0 1 562

Kohustuslik kogumispension 0 96 0 95

Töötuskindlustusmaksed 0 144 0 174

Ettemaksukonto jääk 443  944  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 443 2 642 944 2 660
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Arvutid ja

arvutisüsteemid

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

  

Amortisatsioonikulu -234 -234 0 -234

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 712 712 0 712

Akumuleeritud kulum -489 -489 0 -489

Jääkmaksumus 223 223 0 223
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 360 360 0 0  

Võlad töövõtjatele 3 342 3 342 0 0 7

Maksuvõlad 2 642 2 642 0 0 4

Muud võlad 8 8 0 0  

Muud viitvõlad 8 8 0 0  

Kokku võlad ja

ettemaksed
6 352 6 352 0 0  

 

 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  

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Töötasude kohustus 2 025 1 583

Puhkusetasude kohustus 1 317 1 755

Kokku võlad töövõtjatele 3 342 3 338

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2011 Saadud Tagastatud Tulu 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

 

 31.12.2012 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Avatud Eesti Fond - Tegevustoetus 12 323 16 130 -609 -22 119 5 725

Euroopa Komisjon - National Integrity Study 278 0 0 -1 678 -1 400

Euroopa Komisjon - Väärkäitumisest teavitajate

kaitse
5 227 0 0 -7 538 -2 311

Kodanikuühiskonna Sihtkapital -KVE võimekuse

tõstmine poliitikakujundamise mõjutamisel läbi

kaasava eestkostesüsteemi loomise ja

rakendamise

1 554 0 -365 -1 189 0

OLAF - EU Funds Watch 4 998 0 0 -7 078 -2 080

Avatud Eesti Fond - Eesti kohtusüsteemi

usaldusväärsuse uuring
8 001 0 0 0 8 001

Lobby - Sissevaade lobitöö reeglitesse 0 34 000 0 -1 635 32 365

Ozivieni - Korruptsioonivastased institutsioonid

ja institutsionaalse suutlikkuse kitsaskohad

korruptsioonivastaste meetmete jõustamisel

Kesk-ja Ida-Euroopa riikides

0 40 270 0 -8 616 31 654

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 32 381 90 400 -974 -49 853 71 954

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
32 381 90 400 -974 -49 853 71 954
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Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2013 2012

Palgakulu 24 159 32 207

Sotsiaalmaksud 8 214 11 070

Kokku tööjõukulud 32 373 43 277

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
32 373 42 909

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 23 23

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Lisa 11 Sihtfinantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

 2013 2012

Kaubad ja teenused 6 803 22 684

Ruumide kulud 3 483 3 960

Mitmesugused bürookulud 2 060 3 785

Reklaam 4 0

Transport 0 234

Makstud stippendiumid 0 285

Muud tegevuskulud 2 834 688

Tööjõukulud 32 373 42 909

Põhivara kulum 234 235

Ärikulud 0 102

KOKKU 47 791 74 882
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