
SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti liikmetele

Oleme üle vaadanud Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020,

nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet,

raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud

raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 8 kuni 18.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba

olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude

rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) "Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus". ISRE (Eesti) 2400

(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et

raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle

standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus

viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja

analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi

käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte

Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis

olulistes osades õiglaselt Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
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Tegevusaruanne

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

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

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

Organisatsioon

27. aprillil sai ühing 20-aastaseks. Sünnipäeva tähistas liikmeskond koos partneritega 17. septembril, kus esitleti ka ühingu kaht tegutsemise

aastakümmet meenutavat mälestusteraamatut (autoriks praktikant Egle Sander).

4. juunil toimunud üldkoosolekust võttis osa üle 70% liikmetest, esimest korda sai osaleda ka elektrooniliselt. Üldkoosolekul lõppesid 10 aastat

juhatuses olnud Erkka Jaakkola volitused. Juhatusse valiti teiseks ametiajaks Elsa Leiten ja Piret Kustasson ning esimeseks ametiajaks Agu

Laius. Juhatuse esimeheks valis juhatus Steven-Hristo Evestuse.

Agu Laius astus 2021. a kohalikel valimistel kandideerimise ning tollase volikogu liikmesuse tõttu juhatuse liikme kohalt tagasi 23. novembril.

Elsa Leiten astus 2021. a kohalikel valimistel kandideerimise tõttu juhatuse liikme kohalt tagasi 9. detsembril ning juhatus jätkas

kaheliikmelisena. Aasta jooksul kohtus juhatus 13 korral, nendest kahel laiendatud koosseisus.

Ühingu tegevjuht oli 2020. aastal Carina Paju. Perioodil märts-august töötas ühingus vihjeandmise e-koolituse loomisega Maris Põkka ning

alates septembrist alustas vihjeandmise noortesuunalise teavitustöö eksperdina Kersti Ringmets.

Aasta jooksul osales ühingu töös mitu praktikanti: Tairo Jürisson (koostas kokkuvõtte korruptsiooniteemalistest uurimis- ja lõputöödest), Egle

Sander (intervjueeris liikmeid ja koostas KVE 20 aasta mälestusteraamatu), Liza Lind (abistas Openeri loomes ning mõttehommikute loomega)

ning lühemaajaliselt ka Anastasia Nõmmik (abistas vihjeandmise eelnõu teemal) ja Gadir Mamedov (analüüsis Openeri rakenduse tarbeks

materjale).

Kevadel viis TI sekretariaat läbi reakrediteerimisprotsessi, mille jooksul külastas 17.-19. veebruaril ühingut ning selle partnereid

regionaalkoordinaator Altynai Myrzabekova. Ühingu reakrediteerimisotsus võeti vastu 12. mail 2020. Juunikuisel üldkoosolekul tutvustati

protsessi käigus tehtud soovitusi, mille hulka kuulusid:

• 18 kuu pärast anda akrediteerimiskomisjonile ülevaade finantsjätkusuutlikkuse ning sissetulekute mitmekesistamise nimel tehtud

sammudest;

• Luua ametlik eetikasüsteem ja vihjeliin, et tagada kooskõla liikumise prioriteetidega;

• Luua diskrimineerimisvastane poliitika, mis on seotud vihjeliiniga, et tagada kooskõla liikumise prioriteetidega;

• Sisse seada limiit, mitu korda üks isik võib eluajal juhatuse liige olla, et tagada roteerumine, iseseisvus ja vastutavus.

2020. aasta jooksul täideti neist teine ja kolmas punkt. KVE eetikakord koos teavitamise juhisega on üleval kodulehel. Vihjeid võtavad ankeedi

kaudu vastu kaks lihtliikmest usaldusisikut, kelleks nimetati Aive Pevkur ja Asso Prii.

Projektidest leiab ülevaate kodulehel: http://transparency.ee/cm/projektid

Poliitikate mõjutamine

Aktiivsete Kodanike Fondi toetatud projekti „Väärkäitumisest teavitamise ja vihjeandjate kaitse edendamine Eestis“ raames seadis ühing sisse

juriidilise nõukogu vihjeandjate kaitse seaduse huvikaitseks. Nõukogu kutsub vastavalt vajadusele kokku tegevjuht. 2020. aasta jooksul kohtus

nõukogu kolmel korral, mille tulemusena anti sisend teavitaja kaitse eelnõu väljatöötamiskavatsusele.

Juunis saatis KVE Riigikogule ning eraldi põhiseaduskomisjonile ja korruptsioonivastasele erikomisjonile märgukirja, mille eesmärk oli kutsuda

üles enne edasist menetlemist sügavalt analüüsima eelnõud, millega oleks likvideeritud erakondade rahastamise järelevalve komisjon.

Opositsiooni kasutatud obstruktsiooni ning avalikkuses tekkinud poleemika tõttu  eelnõud edasi ei menetletud.

KVE osales Avatud Valitsemise Partnerluse (AVP) tegevuskava 2020-2022 loomes, kuhu lisati lubadused lobitöö läbipaistvuse ja vihjeandjate

kaitse teemal koostöös Justiitsministeeriumiga. Ühing osales ka korruptsioonivastase tegevuskava 2021-2025 loomes koos korruptsiooni

ennetajate võrgustikuga. Tegevuskavas arendati mh AVP kava lubadusi edasi, nt lisati KVE soovitusel tegevusena teavitaja kaitse seaduse

mõjuhinnangu läbiviimine ning korruptsiooni ennetajate võrgustiku laiendamine.

Koostöö ja võrgustikes osalemine

Novembris liitus KVE Eesti Inimõiguste Keskuse eestveetava mitmekesisuse kokkuleppega, millega on liitunud üle 130 Eesti organisatsiooni.

http://transparency.ee/cm/files/kve20_raamat.pdf
http://transparency.ee/cm/files/lisad/eetikakord_kve_12.11.20.pdf
http://www.transparency.ee/cm/vihjeankeet
http://transparency.ee/cm/projektid
http://transparency.ee/cm/projektid/vaarkaitumisest-teavitamise-ja-vihjeandjate-kaitse-edendamine-eestis
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-arvamus-teavitaja-kaitse-eelnou-vtk-le
http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-erjk-likvideerimise-osas-tuleks-aeg-maha-votta-ning-tagada
https://riigikantselei.ee/valitsuse-too-planeerimine-ja-korraldamine/valitsuse-too-toetamine/avatud-valitsemise-partnerlus#tegevuskava-2020-202
https://www.korruptsioon.ee/sites/www.korruptsioon.ee/files/elfinder/dokumendid/korruptsioonivastane_tegevuskava_16.02.pdf
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Novembris liitus KVE annetuste kogumise hea tava ning annetuste kogujate võrgustikuga, mida koordineerib Vabaühenduste Liit. Mida hea

tava KVE jaoks tähendab, on lahti kirjutatud siin.

KVE osales Vabaühenduste Liidu kureeritud huvikaitsevõrgustikus ning liikmekohtumistel. KVE alustas koos Vabaühenduste Liiduga

läbipaistva huvikaitse hea tava loomist vabaühendustele.

6.-8. novembril toimus esimene täisvirtuaalne TI liikmete aastakoosolek, kus võeti mh vastu liikumise järgmise 10 aasta strateegia.

Aasta jooksul toimus KVE ja riigikogu korruptsioonivastase komisjoni vahel tugev koostöö ning koos planeeriti 26. novembri veebiseminar

"Lobitöö läbipaistvuse tagamise praktikad Euroopas", kus jagasid kogemusi Leedu, Sloveenia ja Iirimaa esindajad ning lobistidega suhtlemise

hea tava eesmärkidest rääkis justiitsministeerium.

Augustist algas koostöös TI Leedu ja Rootsi DigiDem Labiga projekt kaasava eelarvestamise läbiviimiseks koolides. Ettevõtmisega liitus

Eesti Koostöö Kogu, kes lõi platvormi kaasavkool.rahvaalgatus.ee, mis võimaldas arendada ka õpilaste digipädevusi e-hääletuse läbiviimiseks.

Demokraatiamuskli arendamiseks pakutakse ideed esitanud õpilastele võimalust osaleda demokraatiatrennis, mida viivad läbi Arvamusfestivali

treenerid. Partneriks valiti projekti raames neli kooli: Rahumäe Põhikool, Rapla Gümnaasium, Keeni Põhikool ja Tartu Annelinna Gümnaasium.

2020. aasta jooksul tehti ettevalmistusi, et uuel aastal koguda õpilastelt ideid, läbi viia hääletamine ning võitev idee teoks teha.

Eesti kogemuse tutvustamine

Juhatuse liige Steven-Hristo Evestus külastas veebruari lõpus Eesti e-Riigi Akadeemia ja Moldova organisatsiooni Center for Policies and

Reforms (CPR) poolt läbiviidud ühise projekti “Harida. Kaasata. Võimustada: Kogukonnaplatvorm korruptsioonivastaseks võitluseks Moldovas”

raames Moldovat ning osales selle raames korraldatud konverentsil kahes paneeldiskussioonis.

Uuringud ja rakendused

23. jaanuaril saatis KVE välja pressiteate 2019. aasta korruptsioonitaju indeksi (CPI) tulemuste kohta, kus Eesti säilitas 18. koha, kuid

parandas tulemust ühe punkti võrra.

9. detsembril avaldas KVE pressiteate kaudu kaitsevaldkonna korruptsiooniriskide uuringu (GDI) tulemused, kus Eesti sai 58 punkti 100st

ning hinde C.

Rakendus Opener pääses Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) korruptsioonivastase ideekorje finaali 8 parima sekka, millega kaasnes 6 kuu

jooksul stardirahastus rakenduse arendamiseks. Projekt esitati ning viidi ellu koostöös Justiitsministeeriumi, Open Knowledge Estonia, TI Läti ja

Datu Skolaga. Oktoobris toimunud esitlusüritusel jäi Opener lõppauhinna saajate seast välja, kuid rakendust arendatakse antud partneritega

edasi.

Teadlikkuse tõstmine, koolitused jm

Aasta algul toimus kohtumine EKRE fraktsiooniga riigikogus, mis oli viimane 2019. aasta sügisel alanud ministrite ja nende nõunike huvide

konflikti vältimise juhise ja lobistidega suhtlemise hea tava tutvustamistest.

Ausa Ettevõtluse Võrgustiku koolituskava raames toimus kolm töötuba:

• 9. septembril „Vihjeandmise meetmed ettevõttes“ Erkka Jaakkola (Nordea) ja Carina Pajuga (KVE)

• 28. oktoobril „Hea valitsemistava juurutamine riigi- ja eraettevõtetes“ Kaie Karnioli, Kaido Padari (Rahandusministeerium) ja Erik Sakkoviga

(BICG)

• 9. detsembril „Ärikorruptsiooni olemus ja ennetamine“ Norman Aasa (Sorainen) ja Mati Ombleriga (PPA)

Juhatuse liikmed Steven-Hristo Evestus ja Elsa Leiten viisid 29. oktoobril Eesti Konverentsikeskuses läbi koolituse kingituste teemal.

Juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus viis 10. juunil läbi korruptsioonialase koolituse MTÜs Mondo ning 24. novembril MTÜs Pagulasabi.

2020. a jooksul oli loomisel ettevõtetele suunatud e-koolitus „Vihjeandmise meetmed“, mis on suunatud organisatsioonidele, kes alles seavad

vihjeandmise meetmeid üles või soovivad neid täiustada. Koolituste läbiviimisega on plaanis alustada 2021. aastal.

9. detsembril andis ühing välja korruptsioonivastase teo tunnustuse, mille seekord pälvisid spordikorruptsiooni ennetamisega tegelejad Remo

Perli ja Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA.

Meediatöö ja avalikkuse teavitamine

Ühingu kommunikatsioonikanalid kasvasid stabiilselt. Facebookis kasvas aastaga meeldijate arv 474-lt 540-le ehk 14%. Sotsiaalmeedias, sh

Youtube’s jagasime esimest korda mõttehommikute formaadis arutlusvideosid oma ala ekspertidega. Igakuise uudiskirja tellijaid on 288.

Kodulehte külastati igakuiselt keskmiselt 2,426 korda.

http://transparency.ee/cm/toeta-uhingut
http://transparency.ee/cm/uudised/kutsume-2611-osalema-webinaril-lobitoo-labipaistvuse-tagamise-praktikad-euroopas
http://transparency.ee/cm/uudised/ausa-ettevotluse-vorgustiku-2020-koolituskava-registreerumine-nuud-avatud
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-liikmed-steven-hristo-evestus-ja-elsa-leiten-viivad-2708-labi-koolituse-tooga
http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivastase-teo-auhind-laheb-spordikorruptsiooni-ennetajatele
http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivastase-teo-auhind-laheb-spordikorruptsiooni-ennetajatele
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2020. märgib aastat, mil tegelesime esimest korda annetuste kogumisega, seda kahel otstarbel: 20. sünnipäeva korraldamiseks ning 1.

detsembril annetustalgude raames Openeri rakenduse loomiseks. Kokku kogunes üle 1,000€ väärtuses annetusi.

Muid tegevusi:

8. septembril ossales tegevjuht Äripäeva aastakonverentsil vihjeandmise teemalises paneeldiskussioonis.

Arvamusfestivalil korraldas KVE koostöös Põhjamaade Ministrite Nõukoguga paneeldiskussiooni „Koputajad, pealekaebajad ja vilepuhujad“,

mida modereeris KVE tegevjuht ja kus osalesid Justiitsministeeriumi, Eesti Energia AS ja Ekspress Meedia esindajad.

Meedia kaudu juhtisime tähelepanu riigiosalusega ettevõtete nõukogude nimetamiskomitee potentsiaalsele politiseerimisele, lobitöö

defineerimise vajadusele (eriti kriisiajal), ametnikele ja meeleheale, ärikorruptsiooni soodsale pinnasele kriisiajal, ERJK likvideerimise eelnõu

mittevastavusele hea õigusloome tavale, vihjeandmise keerulisusele Eesti ühiskonnas, korruptsiooniilmingutele ühiskonnas, rahapesu

tõkestamise meetmetele, avalike ressursside lubamatule kasutamisele eraeesmärgil jpm.

 

Kronoloogia

23.01.2020      Korruptsioonivaba Eesti: Eesti on avaliku sektori korruptsiooni mõõtva korruptsioonitaju indeksi (CPI) arvestuses endiselt 18.

kohal

http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-eesti-avaliku-sektori-korruptsiooni-mootva-korruptsioonitaju-indeksi

28.01.2020      KVE otsib vihjeandmise edendamise projekti osakoormusega teavitustöö eksperti

http://transparency.ee/cm/uudised/kve-otsib-vihjeandmise-edendamise-projekti-osakoormusega-teavitustoo-eksperti

13.02.2020      KVE ja partnerite idee valiti IMFi korruptsioonivastasel ideekorjel järgmisesse vooru

http://transparency.ee/cm/uudised/kve-ja-partnerite-idee-valiti-imfi-korruptsioonivastasel-ideekorjel-jargmisesse-vooru

05.03.2020      KVE juhatuse liige lõi kaasa e-Riigi Akadeemia korruptsiooniteemalises projektis Moldovas

http://transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-liige-loi-kaasa-e-riigi-akadeemia-korruptsiooniteemalises-projektis-moldovas

06.04.2020      KVE liitub üleskutsega kaitsta väärkäitumisest teavitajaid COVID-19 pandeemiast põhjustatud olukorras

http://transparency.ee/cm/uudised/kve-liitub-uleskutsega-kaitsta-vaarkaitumisest-teavitajaid-covid-19-pandeemiast-pohjustatud

27.04.2020      Korruptsioonivaba Eesti tähistab täna 20. sünnipäeva

http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-tahistab-tana-20-sunnipaeva

08.06.2020      Korruptsioonivaba Eesti märkis 20 tegevusaastat, juhatuse esimeheks valiti Steven-Hristo Evestus

http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-markis-20-tegevusaastat

10.06.2020      Korruptsioonivaba Eesti: ERJK likvideerimise osas tuleks aeg maha võtta ning tagada õigusloome läbipaistvus

http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-erjk-likvideerimise-osas-tuleks-aeg-maha-votta-ning-tagada

17.07.2020      Ausa Ettevõtluse Võrgustiku 2020. a koolituskava - registreerumine on nüüd avatud

http://transparency.ee/cm/uudised/ausa-ettevotluse-vorgustiku-2020-koolituskava-registreerumine-nuud-avatud

03.08.2020      Tulge kaasa mõtlema! Arvamusfestivali arutelu "Koputajad, pealekaebajad ja vilepuhujad" 14. augustil kl 16-17:30

http://transparency.ee/cm/uudised/tulge-kaasa-motlema-arvamusfestivali-arutelu-koputajad-pealekaebajad-ja-vilepuhujad-14

19.08.2020      Korruptsioonivaba Eesti: korruptsiooni vastu saab võidelda vaid demokraatlikus Valgevenes

http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-korruptsiooni-vastu-saab-voidelda-vaid-demokraatlikus-valgevenes

26.08.2020      Kaasav eelarvestamine jõuab Eesti koolidesse! Korruptsioonivaba Eesti otsib uute projektide elluviimiseks partnerkoole

http://transparency.ee/cm/uudised/tulge-kaasa-motlema-arvamusfestivali-arutelu-koputajad-pealekaebajad-ja-vilepuhujad-14
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-tegevjuht-riigiettevotete-noukogude-nimetamiskomitee-puhul-astusime-uhe-sammu-edasi-ning
http://transparency.ee/cm/uudised/lobitoo-tuleb-eestis-defineerida-ja-labipaistvamaks-muuta
http://transparency.ee/cm/uudised/lobitoo-tuleb-eestis-defineerida-ja-labipaistvamaks-muuta
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-tegevjuht-lobitoo-labipaistvus-oluline-eriti-kriisiajal
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-liige-arutles-terevisioonis-ametnike-ja-meelehea-ule
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-esimees-kriis-loob-arikorruptsiooniks-soodsa-pinnase
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-tegevjuht-erjk-likvideerimise-eelnou-vajab-laiemat-diskussiooni
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-tegevjuht-erjk-likvideerimise-eelnou-vajab-laiemat-diskussiooni
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-tegevjuht-erris-vihjeandmisest-eesti-moodi-ehk-kannata-kui-teavitad-ja-tunne-end-suudi
http://transparency.ee/cm/uudised/kuulamissoovitused-paevakajalistel-teemadel-juhatuse-esimees-steven-hristo-evestus-aripaeva
http://transparency.ee/cm/uudised/evestus-epl-selgitamiskohustus-rahapesu-tokestamisel
http://transparency.ee/cm/uudised/evestus-epl-selgitamiskohustus-rahapesu-tokestamisel
http://transparency.ee/cm/uudised/evestus-kommenteeris-uudis-saates-avalike-ressursside-kasutamisest-eraeesmargil
http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-eesti-avaliku-sektori-korruptsiooni-mootva-korruptsioonitaju-indeksi
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-otsib-vihjeandmise-edendamise-projekti-osakoormusega-teavitustoo-eksperti
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-ja-partnerite-idee-valiti-imfi-korruptsioonivastasel-ideekorjel-jargmisesse-vooru
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-liige-loi-kaasa-e-riigi-akadeemia-korruptsiooniteemalises-projektis-moldovas
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-liitub-uleskutsega-kaitsta-vaarkaitumisest-teavitajaid-covid-19-pandeemiast-pohjustatud
http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-tahistab-tana-20-sunnipaeva
http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-markis-20-tegevusaastat
http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-erjk-likvideerimise-osas-tuleks-aeg-maha-votta-ning-tagada
http://transparency.ee/cm/uudised/ausa-ettevotluse-vorgustiku-2020-koolituskava-registreerumine-nuud-avatud
http://transparency.ee/cm/uudised/tulge-kaasa-motlema-arvamusfestivali-arutelu-koputajad-pealekaebajad-ja-vilepuhujad-14
http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-korruptsiooni-vastu-saab-voidelda-vaid-demokraatlikus-valgevenes
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http://transparency.ee/cm/uudised/kaasav-eelarvestamine-jouab-eesti-koolidesse-korruptsioonivaba-eesti-otsib-uute-projektide

01.09.2020      KVE arvamus teavitaja kaitse eelnõu VTK-le

http://transparency.ee/cm/uudised/kve-arvamus-teavitaja-kaitse-eelnou-vtk-le

16.09.2020      KVE tegevjuht Postimehes: 20 aastat arvamusartiklist «Korruptsioon peab Eestis olema»

http://transparency.ee/cm/uudised/kve-tegevjuht-postimehes-20-aastat-arvamusartiklist-korruptsioon-peab-eestis-olema

21.09.2020      Andsime 20. sünnipäeva puhul välja KVE mälestusteraamatu

http://transparency.ee/cm/uudised/andsime-20-sunnipaeva-puhul-valja-kve-malestusteraamatu

02.10.2020      Ilmus esimene Euroopa Komisjoni õigusriigi teemaline raport

http://transparency.ee/cm/uudised/ilmus-esimene-euroopa-komisjoni-oigusriigi-teemaline-raport

06.10.2020      Töötuba "Hea valitsemistava juurutamine riigi- ja eraettevõtetes" 28. oktoobril

http://transparency.ee/cm/uudised/tootuba-hea-valitsemistava-juurutamine-riigi-ja-eraettevotetes-28-oktoobril

23.10.2020      KVE kutsub Eesti esindajaid ELi mitmeaastasesse finantsraamistikku lisama täiendavaid korruptsioonivastaseid meetmeid

http://transparency.ee/cm/uudised/kve-kutsub-eesti-esindajaid-eli-mitmeaastasesse-finantsraamistikku-lisama-taiendavaid

05.11.2020      Oleme nüüd osa 136-st mitmekesisuse kokkuleppega liitunud organisatsioonist

http://transparency.ee/cm/uudised/oleme-nuud-osa-136-st-mitmekesisuse-kokkuleppega-liitunud-organisatsioonist

18.11.2020      Evestus kommenteeris Uudis+ saates avalike ressursside kasutamisest eraeesmärgil Mailis Repsi kaasuse taustal

http://transparency.ee/cm/uudised/evestus-kommenteeris-uudis-saates-avalike-ressursside-kasutamisest-eraeesmargil

20.11.2020      Kutsume 26.11 osalema webinaril "Lobitöö läbipaistvuse tagamise praktikad Euroopas"

http://transparency.ee/cm/uudised/kutsume-2611-osalema-webinaril-lobitoo-labipaistvuse-tagamise-praktikad-euroopas

23.11.2020      Esimest korda! Korruptsioonivabad annetamistalgud 1. detsembril

http://transparency.ee/cm/uudised/esimest-korda-korruptsioonivabad-annetamistalgud-1-detsembril

30.11.2020      Korruptsioonivastasel päeval toimub selle aasta viimane töötuba "Ärikorruptsiooni olemus ja ennetamine"

http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivastasel-paeval-toimub-selle-aasta-viimane-tootuba-arikorruptsiooni-olemus-ja

01.12.2020      KVE tegevjuht: poliitilisel tasandil puudub meil tugev visioon ja eestkõnelejad, kes tahaks ja suudaks korruptsiooni ennetuse

täiesti uuele tasandile viia

http://transparency.ee/cm/uudised/kve-tegevjuht-poliitilisel-tasandil-puudub-meil-tugev-visioon-ja-eestkonelejad-kes-tahaks-ja

09.12.2020      Eesti kaitsevaldkonna korruptsiooniriskide süsteemse maandamisega tuleb veel hulganisti tegeleda

http://transparency.ee/cm/uudised/eesti-kaitsevaldkonna-korruptsiooniriskide-susteemse-maandamisega-tuleb-veel-hulganisti

09.12.2020      Korruptsioonivastase teo auhind läheb spordikorruptsiooni ennetajatele

http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivastase-teo-auhind-laheb-spordikorruptsiooni-ennetajatele

15.12.2020      KVE: Pärnu spordikeskuse juhi valimistega seotud protsess pole olnud läbipaistev

http://transparency.ee/cm/uudised/kve-parnu-spordikeskuse-juhi-valimistega-seotud-protsess-pole-olnud-labipaistev

Peamised suhtarvud:

 2020 2019

Võlakordaja 0,79 0,93

http://transparency.ee/cm/uudised/kaasav-eelarvestamine-jouab-eesti-koolidesse-korruptsioonivaba-eesti-otsib-uute-projektide
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-arvamus-teavitaja-kaitse-eelnou-vtk-le
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-tegevjuht-postimehes-20-aastat-arvamusartiklist-korruptsioon-peab-eestis-olema
http://transparency.ee/cm/uudised/andsime-20-sunnipaeva-puhul-valja-kve-malestusteraamatu
http://transparency.ee/cm/uudised/ilmus-esimene-euroopa-komisjoni-oigusriigi-teemaline-raport
http://transparency.ee/cm/uudised/tootuba-hea-valitsemistava-juurutamine-riigi-ja-eraettevotetes-28-oktoobril
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-kutsub-eesti-esindajaid-eli-mitmeaastasesse-finantsraamistikku-lisama-taiendavaid
http://transparency.ee/cm/uudised/oleme-nuud-osa-136-st-mitmekesisuse-kokkuleppega-liitunud-organisatsioonist
http://transparency.ee/cm/uudised/evestus-kommenteeris-uudis-saates-avalike-ressursside-kasutamisest-eraeesmargil
http://transparency.ee/cm/uudised/kutsume-2611-osalema-webinaril-lobitoo-labipaistvuse-tagamise-praktikad-euroopas
http://transparency.ee/cm/uudised/esimest-korda-korruptsioonivabad-annetamistalgud-1-detsembril
http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivastasel-paeval-toimub-selle-aasta-viimane-tootuba-arikorruptsiooni-olemus-ja
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-tegevjuht-poliitilisel-tasandil-puudub-meil-tugev-visioon-ja-eestkonelejad-kes-tahaks-ja
http://transparency.ee/cm/uudised/eesti-kaitsevaldkonna-korruptsiooniriskide-susteemse-maandamisega-tuleb-veel-hulganisti
http://transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivastase-teo-auhind-laheb-spordikorruptsiooni-ennetajatele
http://transparency.ee/cm/uudised/kve-parnu-spordikeskuse-juhi-valimistega-seotud-protsess-pole-olnud-labipaistev
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Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 1,27 1,07

Võlakordaja (%) = keskmised kohustused / keskmine passiva

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

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 20 477 14 941 2

Nõuded ja ettemaksed 1 508 4 145 3

Kokku käibevarad 21 985 19 086  

Kokku varad 21 985 19 086  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 3 737 3 206 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 12 165 13 184 7

Kokku lühiajalised kohustised 15 902 16 390  

Kokku kohustised 15 902 16 390  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 696 -377  

Aruandeaasta tulem 3 387 3 073  

Kokku netovara 6 083 2 696  

Kokku kohustised ja netovara 21 985 19 086  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 5 493 4 380  

Annetused ja toetused 40 376 35 063 8

Tulu ettevõtlusest 3 136 7 638  

Kokku tulud 49 005 47 081  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -12 703 -18 688 12

Mitmesugused tegevuskulud -4 584 -7 464 9

Tööjõukulud -28 267 -17 856 10

Muud kulud -64 0  

Kokku kulud -45 618 -44 008  

Põhitegevuse tulem 3 387 3 073  

Aruandeaasta tulem 3 387 3 073  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 3 387 3 073  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 2 637 -2 642 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -488 1 452 6;7

Kokku rahavood põhitegevusest 5 536 1 883  

Kokku rahavood 5 536 1 883  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 14 941 13 058 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 5 536 1 883  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 20 477 14 941 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 -377 -377

Aruandeaasta tulem 3 073 3 073

31.12.2019 2 696 2 696

Aruandeaasta tulem 3 387 3 387

31.12.2020 6 083 6 083
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

finantsaruandluse standardile,mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida

täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. aruande koostamisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi,

v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

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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Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 639,12 eurost ja kasuliku elueaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik eluiga

on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639,12 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtuslikuinventarina

(varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle

peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Edaspidi kajastatakse materiaalset põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja

võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile

eraldi sõltuvalt selle kasulikust elueast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

• Muu inventar 20-40 %

Vara amortiseerimine lõpetatakse kui vara lõppväärtus, milleks on summa, mida MTÜ saaks vara võõrandamisel täna, juhul kui vara oleks sama

vana ja samas seisukorras, nagu ta on eeldatavasti tema kasuliku eluea lõppedes, ületab tema bilansilist jääkmaksumust.

Materiaalse põhivara amortisatsioonimeetodid, -normid ja lõppväärtused vaadatakse üle vähemalt iga majandusaasta lõpul ja kui uued

hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse muutused raamatupidamislike hinnangute muutustena, s.t edasiulatuvalt.

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamisel või siis, kui MTÜ ei eelda selle vara kasutamisest või müügist

enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse selle

perioodi, millal kajastamine lõpetati, tulude ja kulude aruandes real ”muud äritulud” või ”muud ärikulud”.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    639,12

Finantskohustised

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus.

Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud

võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea jooksul.

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)

 31.12.2020 31.12.2019

Arvelduskontod 20 477 14 941

Kokku raha 20 477 14 941
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 60 60  

Ostjatelt laekumata

arved
60 60  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 448 1 448 4

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 508 1 508  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 231 231  

Ostjatelt laekumata

arved
231 231  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
622 622 4

Muud nõuded 3 292 3 292  

Viitlaekumised 3 292 3 292  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
4 145 4 145  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 498 0 262

Sotsiaalmaks 1 122 0 785

Kohustuslik kogumispension 68 0 48

Töötuskindlustusmaksed 81 0 57

Ettemaksukonto jääk 1 448  622  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 448 1 769 622 1 152
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 

Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2018  

Soetusmaksumus 712 712

Akumuleeritud kulum -712 -712

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 712 712

Akumuleeritud kulum -712 -712

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 0 0

Akumuleeritud kulum 0 0

Jääkmaksumus 0 0

2020. aastal kanti põhivarast maha amortiseerunud arvuti.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 169 169  

Võlad töövõtjatele 1 678 1 678 7

Maksuvõlad 1 769 1 769 4

Muud võlad 121 121  

Muud viitvõlad 121 121  

Kokku võlad ja ettemaksed 3 737 3 737  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 925 925  

Võlad töövõtjatele 1 044 1 044 7

Maksuvõlad 1 152 1 152 4

Muud võlad 85 85  

Muud viitvõlad 85 85  

Kokku võlad ja ettemaksed 3 206 3 206  
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Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Töötasude kohustis 1 466 1 044

Puhkusetasude kohustis 212 0

Kokku võlad töövõtjatele 1 678 1 044

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2018 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes
31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Väärkäitumisest

teavitamise mehhanism

avalikule sektorile

8 150 0 0 -8 814 664 0

JUM KOV korruptsiooni

ennetamise ja riskide

hindamise keskkond

4 410 0 0 -4 410 0 0

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

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

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

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

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

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

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

12 560 32 624 -229 -35 063 3 292 13 184
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 31.12.2019 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes
31.12.2020

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Väärkäitumisest

teavitamise mehhanism

avalikule sektorile

664 0 5 249 4 585 0

Coe KOVid 2 628 0 2 628 0 0

ACF vihjeandjate kaitse 0 13 184 14 944 21 360 6 768

IMF anti-corruption

challenge
0 0 8 549 8 549 0

NCM - kaasav

eelarvestamine Eesti

koolides

0 0 2 934 990 1 944

OGP - Increase Lobbying

Transparency
0 0 8 150 4 820 3 330

Opener.ee arendamine 0 0 195 72 123

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

3 292 13 184 42 649 40 376 12 165

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

3 292 13 184 42 649 40 376 12 165

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Üür ja rent 269 982

Mitmesugused bürookulud 812 831

Koolituskulud 0 280

Ostetud kaubad ja teenused 3 106 4 928

Muud 397 443

Kokku mitmesugused tegevuskulud 4 584 7 464

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Palgakulu 21 142 13 345  

Sotsiaalmaksud 7 125 4 511  

Kokku tööjõukulud 28 267 17 856  

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
27 579 16 592 12

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

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 20 20

Juriidilisest isikust liikmete arv 2 2

Lisa 12 Sihtfinantseeritud projektide otsesed kulud

 2020 2019

Kaubad ja teenused 10 796 17 224

Ruumide kulud 885 195

Mitmesugused bürookulud 18 1 249

Muud tegevuskulud 1 004 20

KOKKU 12 703 18 688


