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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.

Ühingu juhatus kuni 2018. aasta 12. juunini: Erkka Jaakkola (esimees), Aive Pevkur, Aimar
Altosaar

Ühingu juhatus alates 2018. aasta 12. juunist 14. septembrini: Erkka Jaakkola (esimees), Elsa
Leiten, Piret Kustasson, Hanno Püttsepp (J&J esindaja, taandas end 14.09.2019)

Ühingu juhatus alates 14. septembrist: Erkka Jaakkola (esimees), Elsa Leiten, Piret Kustasson

Poliitikate mõjutamine

24. märtsil toimus GRECO viies hindamisvoor Eestis, mille käigus kohtus hindamismeeskond ka
kodanikuühiskonna ning ajakirjanikega. KVE poolt osalesid juhatuse liige Aive Pevkur ja
arengukoordinaator Carina Paju. Ministrite, poliitnõunike ja õiguskaitseorganite korruptsiooniriske
puudutav raport valmis 2018. aasta lõpul.

Ühing osales juunikuus Justiitsministeeriumi kokku kutsutud ümarlaual, kus sidusrühmad avaldasid
arvamust EL-i nn vilepuhujate kaitse direktiivi osas. Sellele eelnevalt koostas ühing TI
rahvusvahelistele standarditele tuginedes ametliku arvamuse ning kommenteeris juulikuus
Justiitsministeeriumi koostatud ettepanekut Vabariigi Valitsusele. 2018. aasta jooksul
kommenteeris ühing vilepuhujate kaitse teemat meedias, sh korruptsioonivastase teo
väljakuulutamisel.

Ühing osales aasta jooksul justiitsministeeriumis peetud korruptsioonivastaste kontaktide
kohtumistel, et anda sisendit korruptsiooni ennetamise teemade prioritiseerimise osas.

Koostöö

KVE peab jätkuvalt oluliseks täita korruptsioonivastases tegevuses silla rolli sihtgruppide vahel,
kaasates oma üritustele erinevate valdkondade esindajaid, et toetada korruptsioonivastase tegevuse
osaliste koostööd ja kindlustada, et osapooled oleksid teiste valdkondade tegevustega kursis, ning
olla omalt poolt partneriks korruptsiooni ennetavatele initsiatiividele nii Eestis kui ka välismaal.

Koostööst erasektori ja vabaühenduste vahel rääkisid juhatuse esimees Erkka Jaakkola ja AS Eesti
Raudtee riskijuhtimise ja siseauditi osakonna juhataja Taavi Saat suvel ilmunud ajakirjas Hea
Kodanik.

Jaanuaris toimunud esimene Ausa Ettevõtluse Võrgustiku kohtumisele järgnes ametlik võrgustiku
loomine kolme asutajaliikmega (AS Eesti Post, AS Eesti Raudtee, Johnson & Johnson Balti filiaal).
Avaüritus toimus ettevõtlusnädalal, 2. oktoobril, sõna võtsid nii korruptsioonikuritegude büroo juht
Mati Ombler, AS Eesti Raudtee esindaja Taavi Saat ning KVE juhatuse esimees Erkka Jaakkola.
Üritusel osales 30 erasektori esindajat ja koostööpartnerit.

Avaandmete edendamise teemal toimus maikuus kohtumine Justiitsministeeriumi ning Open Data
Estonia partneritega. Ühingu ja Eesti senist kogemust jagas arengukoordinaator koos
Justiitsministeeriumi analüüsiosakonna juhi Mari-Liis Söötiga novembris toimunud avaandmete
töötoal Riias.

Juunis kohtusid juhatuse esimees Erkka Jaakkola ja arengukoordinaator USA diplomaatidega, kes
tutvustasid Magnitski akti sisu ja eesmärke.

Ühingu arengukoordinaator osales juunikuus Euroopa Liidus tegutsevate TI ühingute kohtumisel
Brüsselis, kus arutati ja lepiti kokku positsioonis EL-i nn vilepuhujate kaitse direktiivi suhtes.

Septembrist alustas KVE Justiitsministeeriumi toel kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide 
enesehindamise keskkonna loomist. Ettevalmistuse käigus kohtusid arengukoordinaator ja (endine 
juhatuse) liige Aive Pevkur sisendi kogumiseks kohalike omavalitsuste esindajatega üle Eesti ning
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viisid läbi küsimustiku testimise sihtrühma esindajate seas.

Ühingu juhatuse liige Elsa Leiten ja arengukoordinaator osalesid oktoobris TI liikmete
aastakonverentsil Kopenhaagenis, Taanis.

Ühingu arengukoordinaator ja (endine juhatuse) liige Aive Pevkur osalesid oktoobrikuus
rahvusvahelisel korruptsioonivastasel konverentsil (IACC) Kopenhaagenis, Taanis. Aive Pevkur
osales koos Taani TI ning Soome ja Suurbritannia ekspertidega korruptsioonivastaste strateegiate
paneeldiskussioonis. Ühingu soovitusel osales väikeste riikide korruptsiooniprobleemide
paneeldiskussioonil eksperdina PPA korruptsioonikuritegude büroo vanemkriminaalametnik Remo
Perli.

5. novembril toimus Tallinnas Protect UK läbiviidud koolitus, mille eesmärgiks oli koolitada
ettevõtetele vilepuhumise mehhanismide koolitajad. Üritus toimus KVE vilepuhumise projekti
raames, füüsiliselt ja virtuaalselt osalesid TI esindajad Lätist, Hollandist ja Portugalist.

Vilepuhumise seadusandlikust taustast tegi novembrikuisel KVE töötoal ettevõtetele ülevaate
Justiitsministeeriumi valdkondlik vastutav ametnik Mare Tannberg.

Novembris koolitas juhatuse liige Elsa Leiten koostöös TÜ Kliinikumi sisekontrolliteenistuse ning
PPA korruptsioonikuritegude bürooga Eesti Haigekassa töötajaid.

10. detsembril toimunud korruptsioonivastase päeva ürituse filmilinastus toimus koostöös USA
saatkonnaga Eestis. USA diplomaat Brian Timm-Brock juhatas sisse filmi „All the President’s
Men“, kohal olid KVE partnerid ning Saksamaa diplomaatilised esindajad.

Uuringud, esitlused, üritused

21. veebruaril 2018 avaldas ühing Korruptsioonivaba Eesti 2016. aasta korruptsioonitajumise
indeksi tulemused. Märtsis tutvustas ühing tulemusi Riigikogu korruptsioonivastasele
erikomisjonile.

Juunikuus osales arengukoordinaator kaitsevaldkonna korruptsiooniriskide indeksi (GI) metoodika
ja analüüsi töötoal Skopjes, Makedoonias. Uuringu tulemused avalikustatakse 2019. aastal.

Septembris osales arengukoordinaator töötoal Bratislavas, Slovakkias, kus määratleti Euroopa
pealinnade läbipaistvuse indeksi pilootprojekti metoodika. Arengukoordinaator viis pilootprojekti
analüüsi läbi novembris, tulemused avalikustatakse 2019. aastal.

10. detsembril toimus korruptsioonivastase päeva üritus koos filmilinastuse ning
korruptsioonivastase teo väljakuulutamisega. 2018. aastal otsustas valikukomisjon jätta
korruptsioonivastane tegu välja kuulutamata, kuid ühing juhtis tähelepanu ühiskondlikele
korruptsioonialastele probleemidele nagu vilepuhujate kaitse puudumine, täpsemalt Danske Banki
vilepuhuja nime avalikustamine ajakirjanduses.

Teadlikkuse tõstmine, koolitused

Aasta jooksul aitas ühing korraldada seminare ning üritusi ja tegi mitmel korral avalikkuse seas
selgitustööd. Ühing kommenteeris nt nii seakasvatuse toetuse andmist, Tallinna
korruptsioonijuhtumeid kui otsust koostada Tallinnale korruptsioonivastane strateegia.

Ausa Ettevõtluse Võrgustiku avaüritusel käsitleti lähemalt erasektori korruptsiooni temaatikat ning
võrgustiku eesmärke. Üritust kajastas ühing nii raadios kui ajakirjanduses.

Novembris ja detsembris toimusid esimesed kaks vilepuhumise meetmete töötuba, kus osales 10
ettevõtet. Töötubade põhjal koostab ühing 2019. aastal tööriistakasti erasektorile.

Ühingu juhatuse liige Elsa Leiten ja arengukoordinaator võtsid augustis Meditsiiniuudistes sõna
tervishoiu valdkonna korruptsiooni ennetamise ja kutse-eetika osas. Novembris koolitas Elsa Leiten
infotunni raames Eesti Haigekassa töötajaid korruptsiooniohtlike olukordade osas.

Eesti kogemuse tutvustamine

Oktoobris osales arengukoordinaator TI Läti korraldatud töötoal Riias, kus esitleti Balti- ja
Põhjamaade avaandmete teemalist uuringut ning jagati rahvusvahelisi kogemusi avaandmete
kasutamisest korruptsioonivastases tegevuses.
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Oktoobris kohtusid (endine juhatuse) liige Aive Pevkur ja arengukoordinaator Austraalia
õiguskaitse terviklikkuse komisjoni korruptsiooni ennetuse ja teabeanalüüsi direktori Carolyn
Nixoniga, kes oli Eestis õppereisil Churchill Fellowshipi raames.

Ühingu (endine juhatuse) liige Aive Pevkur tutvustas oktoobrikuisel rahvusvahelisel
korruptsioonivastasel konverentsil (IACC) Eesti kogemust korruptsioonivastaste strateegiate
loomisel ja täitmisel.

Detsembris jagasid ühingu arengukoordinaator ja Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni
esimees Eesti korruptsioonivastase võitluse kogemust õppereisil olevatele Moldova ajakirjanikega.

Organisatsioon

2018. aasta alguses alustas osakoormusega tegevjuhina tööd Lii Ramjalg. Maikuust asus
arengukoordinaatorina ametisse varem ühingusse vabatahtlikuna panustanud Carina Paju,
asendades Lii Ramjalga.

2018. aasta suvel valmisid ning juhatus kinnitas ühingu kommunikatsiooni-, tegevus- ja
huvikaitseplaanid aastateks 2018-2020. Kommunikatsiooniplaani koostamisel pöörati peale
väliskommunikatsiooni tähelepanu sisekommunikatsioonile, kaardistades seejuures liikmete
kompetentsed valdkonnad ning visiooni ühingu tegevusest.

Ühing jätkas laiendatud juhatuse koosolekute korraldamist ning kahe üldkoosoleku jooksul lepiti
kokku ühingu liikmesuse, sh Ausa Ettevõtluse Võrgustiku ehk juriidiliste liikmete põhimõtetes.

Arengukoordinaator osales Vabaühenduste Liidu ellu kutsutud huvikaitsevõrgustiku kohtumistel,
mis sai alguse Huvikaitselabori programmis osalenutest.

Aasta jooksul abistasid ühingu tegevust vabatahtlikud ning noored kogukonnapraktikandid.

• Juunis ja juulis abistas pikaaegne vabatahtlik Epp Kuusik ühingut KÜSKi rahastatud
arenguhüppe projekti raames, sh kommunikatsiooniplaani koostamisel.

• Septembris ja oktoobris sooritasid ühingus Kogukonnapraktikat kolm Narva Soldino
Gümnaasiumi 9. klassi õpilast, kelle abil valmis esimene venekeelne uudiskiri ning kes koostasid
projekti koolis tehtavate kingituste üle arutlemiseks. Praktikast valmis lühike videoklipp.

• Novembris ja detsembris sooritas ühingu juures Kogukonnapraktikat Rakvere Reaalgümnaasiumi
12. klassi õpilane, kes abistas korruptsioonivastase päeva läbiviimisel ning kajastamisel.

• Detsembrist alates tegutses ühingu juures vabatahtlik TI Rwandast.

 

2018. a kronoloogia

11.01.2018 Ausa Ettevõtluse Võrgustiku esimene kohtumine

http://www.transparency.ee/cm/uudised/ausa-ettevotluse-vorgustiku-esimene-kohtumine

21.02.2018 Rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi tulemused 2017

http://www.transparency.ee/cm/uudised/rahvusvahelise-korruptsioonitajumise-indeksi-tulemused-2017

08.03.2018 Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Aive Pevkur käis Vikerraadios rääkimas
korruptsioonitaju indeksist

http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-juhatuse-liige-aive-pevkur-kais-vikerraadios-raakimas

20.03.2018 Korruptsioonivaba Eesti kommenteeris seakasvatussektori toetust

http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-kommenteeris-seakasvatussektori-toetust

20.03.2018 Korruptsioonivaba Eesti käis riigikogus korruptsioonitaju tulemusi tutvustamas

http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-kais-riigikogus-korruptsioonitaju-tulemusi-tutvustamas

http://www.transparency.ee/cm/uudised/ausa-ettevotluse-vorgustiku-esimene-kohtumine
http://www.transparency.ee/cm/uudised/rahvusvahelise-korruptsioonitajumise-indeksi-tulemused-2017
http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-juhatuse-liige-aive-pevkur-kais-vikerraadios-raakimas
http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-kommenteeris-seakasvatussektori-toetust
http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivaba-eesti-kais-riigikogus-korruptsioonitaju-tulemusi-tutvustamas
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18.05.2018 KVE juhatuse liige Aive Pevkur soovitab Tallinna korruptsioonivastase programmi
loomisel olla kannatlik ja põhjuseid analüüsida süvitsi

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-liige-aive-pevkur-soovitab-tallinna-korruptsioonivastase-programmi-loomisel

22.05.2018 KVE juhatuse liige Aive Pevkur: korruptsioon toitub hoiakutest ja
organisatsioonikultuurist

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-liige-aive-pevkur-korruptsioon-toitub-hoiakutest-ja-organisatsioonikultuurist

08.06.2018 Kas president Ilvesel oli õigus? KVE teeb faktikontrolli

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kas-president-ilvesel-oli-oigus-kve-teeb-faktikontrolli

11.06.2018 Ühingu juhatuse liige: omavalitsused peaksid vastu võtma oma korruptsioonitõrje
reeglid.

http://www.transparency.ee/cm/uudised/uhingu-juhatuse-liige-omavalitsused-peaksid-vastu-votma-oma-korruptsioonitorje-reeglid

12.06.2018 Ühingu üldkoosolekul valiti KVEle uus juhatus

http://www.transparency.ee/cm/uudised/uhingu-uldkoosolekul-valiti-kvele-uus-juhatus

12.06.2018 KVE ELi väärkäitumisest teavitamise direktiivi eelnõu ja kaitsevaldkonna
korruptsiooniriskide indeksi töötubadel

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-eli-vaarkaitumisest-teavitamise-direktiivi-eelnou-ja-kaitsevaldkonna

26.06.2018 KVE osales väärkäitumisest teavitajate kaitse teemalisel ELi direktiivi eelnõu
ümarlaual

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-osales-vaarkaitumisest-teavitajate-kaitse-teemalisel-eli-direktiivi-eelnou-umarlaual

28.06.2018 Värskest Hea Kodaniku ajakirjast saab lugeda KVE ja AS Eesti Raudtee koostööst

http://www.transparency.ee/cm/uudised/varskest-hea-kodaniku-ajakirjast-saab-lugeda-kve-ja-eesti-raudtee-koostoost

25.07.2018 KVE kutsub kandideerima

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-kutsub-kandideerima

22.08.2018 KVE: kutseväärikusse tasub meditsiinivaldkonnas panustada

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-kutsevaarikusse-tasub-meditsiinivaldkonnas-panustada

11.09.2018 KVE kutsub: Ausa Ettevõtluse Võrgustiku avaüritus

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-kutsub-ausa-ettevotluse-vorgustiku-avauritus

24.09.2018 Alustame tööd KOVide korruptsiooniriskide hindamise keskkonna suunal

http://www.transparency.ee/cm/uudised/alustame-tood-kovide-korruptsiooniriskide-hindamise-keskkonna-suunal

27.09.2018 Mõõdame Euroopa pealinnade läbipaistvust

http://www.transparency.ee/cm/uudised/moodame-euroopa-pealinnade-labipaistvust

30.09.2018 Sügis toob kaasa uued tublid kogukonnapraktikandid

http://www.transparency.ee/cm/uudised/sugis-toob-kaasa-uued-tublid-kogukonnapraktikandid

03.10.2018 Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti käivitas ettevõtlusnädalal Ausa Ettevõtluse
Võrgustiku

http://www.transparency.ee/cm/uudised/vabauhendus-korruptsioonivaba-eesti-kaivitas-ettevotlusnadalal-ausa-ettevotluse-vorgustiku

04.10.2018 Ausa Ettevõtluse Võrgustikust Kuku raadios

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-liige-aive-pevkur-soovitab-tallinna-korruptsioonivastase-programmi-loomisel
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-liige-aive-pevkur-korruptsioon-toitub-hoiakutest-ja-organisatsioonikultuurist
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kas-president-ilvesel-oli-oigus-kve-teeb-faktikontrolli
http://www.transparency.ee/cm/uudised/uhingu-juhatuse-liige-omavalitsused-peaksid-vastu-votma-oma-korruptsioonitorje-reeglid
http://www.transparency.ee/cm/uudised/uhingu-uldkoosolekul-valiti-kvele-uus-juhatus
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-eli-vaarkaitumisest-teavitamise-direktiivi-eelnou-ja-kaitsevaldkonna
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-osales-vaarkaitumisest-teavitajate-kaitse-teemalisel-eli-direktiivi-eelnou-umarlaual
http://www.transparency.ee/cm/uudised/varskest-hea-kodaniku-ajakirjast-saab-lugeda-kve-ja-eesti-raudtee-koostoost
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-kutsub-kandideerima
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-kutsevaarikusse-tasub-meditsiinivaldkonnas-panustada
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-kutsub-ausa-ettevotluse-vorgustiku-avauritus
http://www.transparency.ee/cm/uudised/alustame-tood-kovide-korruptsiooniriskide-hindamise-keskkonna-suunal
http://www.transparency.ee/cm/uudised/moodame-euroopa-pealinnade-labipaistvust
http://www.transparency.ee/cm/uudised/sugis-toob-kaasa-uued-tublid-kogukonnapraktikandid
http://www.transparency.ee/cm/uudised/vabauhendus-korruptsioonivaba-eesti-kaivitas-ettevotlusnadalal-ausa-ettevotluse-vorgustiku
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http://www.transparency.ee/cm/uudised/ausa-ettevotluse-vorgustikust-kuku-raadios

08.10.2018 Algab väärkäitumisest teavitamise töötubadesse registreerumine

http://www.transparency.ee/cm/uudised/algab-vaarkaitumisest-teavitamise-tootubadesse-registreerumine

15.10.2018 Miks liituda Ausa Ettevõtluse Võrgustikuga, kirjutab KVE arengukoordinaator Carina
Paju

http://www.transparency.ee/cm/uudised/miks-liituda-ausa-ettevotluse-vorgustikuga-kirjutab-kve-arengukoordinaator-carina-paju

16.10.2018 KVE käis Lätis avaandmete teemalisel seminaril

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-kais-latis-avaandmete-teemalisel-seminaril

27.10.2018 Viimased vabad kohad väärkäitumisest teavitamise töötubades: moodul I

http://www.transparency.ee/cm/uudised/viimased-vabad-kohad-vaarkaitumisest-teavitamise-tootubades-moodul-i

30.10.2018 Transparency International: rahvusvaheline korruptsioonivastane auhind 2018

http://www.transparency.ee/cm/uudised/transparency-international-rahvusvaheline-korruptsioonivastane-auhind-2018

30.10.2018 Muljeid rahvusvaheliselt korruptsioonivastaselt konverentsilt 2018

http://www.transparency.ee/cm/uudised/muljeid-rahvusvaheliselt-korruptsioonivastaselt-konverentsilt-2018

15.11.2018 Kutse: korruptsioonivastane päev 2018

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kutse-korruptsioonivastane-paev-2018

21.11.2018 Positiivsed arengud ELi vilepuhujate direktiivi eelnõu osas

http://www.transparency.ee/cm/uudised/positiivsed-arengud-eli-vilepuhujate-direktiivi-eelnou-osas

27.11.2018 KVE juhatuse liige Elsa Leiten koolitas Eesti Haigekassa töötajaid

http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-liige-elsa-leiten-koolitas-eesti-haigekassa-tootajaid

07.12.2018 Täna avaldas Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse GRECO Eesti
kohta järjestuses viienda hindamisvooru tulemused

http://www.transparency.ee/cm/uudised/tana-avaldas-euroopa-noukogu-korruptsioonivastase-riikide-uhenduse-greco-eesti-kohta

11.12.2018 Korruptsioonivastase teo tunnustus jääb 2018. aastal välja andmata

http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivastase-teo-tunnustus-jaab-2018-aastal-valja-andmata

12.12.2018 Muljeid 10. detsembri korruptsioonivastase päeva koosviibimiselt

http://www.transparency.ee/cm/uudised/muljeid-10-detsembri-korruptsioonivastase-paeva-koosviibimiselt

20.12.2018 Ärieetika ja vilepuhumise seminar 9. jaanuaril

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

 

Jätkuvus:

2018. aastal kujunes Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tulemiks 1 902 euro suurune kahjum, mis viis
netovara 377 euroga miinusesse. Netovara miinuse katmiseks täiendavaid samme ette võtma ei pea
kuna 2019. aastal aastaaruandekoostamise päevaks on teenitud 1 962 eurot kasumit, mis annab
netovara suuruseks 1585 eurot..

2018. aastal juhatusele tasusid ei makstud ning töötasude üldsumma oli 11 664 eurot.

Peamised suhtarvud:

http://www.transparency.ee/cm/uudised/ausa-ettevotluse-vorgustikust-kuku-raadios
http://www.transparency.ee/cm/uudised/algab-vaarkaitumisest-teavitamise-tootubadesse-registreerumine
http://www.transparency.ee/cm/uudised/miks-liituda-ausa-ettevotluse-vorgustikuga-kirjutab-kve-arengukoordinaator-carina-paju
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-kais-latis-avaandmete-teemalisel-seminaril
http://www.transparency.ee/cm/uudised/viimased-vabad-kohad-vaarkaitumisest-teavitamise-tootubades-moodul-i
http://www.transparency.ee/cm/uudised/transparency-international-rahvusvaheline-korruptsioonivastane-auhind-2018
http://www.transparency.ee/cm/uudised/muljeid-rahvusvaheliselt-korruptsioonivastaselt-konverentsilt-2018
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kutse-korruptsioonivastane-paev-2018
http://www.transparency.ee/cm/uudised/positiivsed-arengud-eli-vilepuhujate-direktiivi-eelnou-osas
http://www.transparency.ee/cm/uudised/kve-juhatuse-liige-elsa-leiten-koolitas-eesti-haigekassa-tootajaid
http://www.transparency.ee/cm/uudised/tana-avaldas-euroopa-noukogu-korruptsioonivastase-riikide-uhenduse-greco-eesti-kohta
http://www.transparency.ee/cm/uudised/korruptsioonivastase-teo-tunnustus-jaab-2018-aastal-valja-andmata
http://www.transparency.ee/cm/uudised/muljeid-10-detsembri-korruptsioonivastase-paeva-koosviibimiselt
http://www.transparency.ee/cm/uudised/uus-aeg-arieetika-ja-vilepuhumise-seminar-9-jaanuaril
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 2018 2017

Võlakordaja 0,98 0,98

Lühiajaliste kohustuste
kattekordaja 1,02 1,02

   

Võlakordaja (%) = keskmised kohustused /
keskmine passiva

 

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

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 13 058 38 952 2

Nõuded ja ettemaksed 1 503 1 139 3

Kokku käibevarad 14 561 40 091  

Kokku varad 14 561 40 091  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 2 378 6 717 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 12 560 31 849 8

Kokku lühiajalised kohustised 14 938 38 566  

Kokku kohustised 14 938 38 566  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 525 -128  

Aruandeaasta tulem -1 902 1 653  

Kokku netovara -377 1 525  

Kokku kohustised ja netovara 14 561 40 091  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 6 600 340  

Annetused ja toetused 19 467 51 274 8

Tulu ettevõtlusest 0 5 020  

Kokku tulud 26 067 56 634  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -6 336 -13 938 13

Jagatud annetused ja toetused 0 -13 064 9

Mitmesugused tegevuskulud -6 029 -5 889 10

Tööjõukulud -15 606 -22 092 11

Kokku kulud -27 971 -54 983  

Põhitegevuse tulem -1 904 1 651  

Muud finantstulud ja -kulud 2 2  

Aruandeaasta tulem -1 902 1 653  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -1 904 1 651  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised -19 467 -38 210  

Kokku korrigeerimised -19 467 -38 210  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -364 -523 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -4 339 612 6

Laekunud intressid 2 2  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
6 118 52 740 8

Muud rahavood põhitegevusest -5 940 -9 235 8

Kokku rahavood põhitegevusest -25 894 7 037  

Kokku rahavood -25 894 7 037  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 38 952 31 915 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -25 894 7 037  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 13 058 38 952 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 -128 -128

Aruandeaasta tulem 1 653 1 653

31.12.2017 1 525 1 525

Aruandeaasta tulem -1 902 -1 902

31.12.2018 -377 -377
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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

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Muu inventar 20-40%

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.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Arvelduskontod 13 058 38 952

Kokku raha 13 058 38 952

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 160 160  

Ostjatelt laekumata

arved
160 160  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 089 1 089 4

Ettemaksed 254 254  

Tulevaste perioodide

kulud
254 254  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 503 1 503  

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 20 20  

Ostjatelt laekumata

arved
20 20  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 119 1 119 4

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 139 1 139  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 186 0 524

Sotsiaalmaks 0 660 0 1 186

Kohustuslik kogumispension 0 40 0 76

Töötuskindlustusmaksed 0 48 0 86

Ettemaksukonto jääk 1 089  1 119  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 089 934 1 119 1 872
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmedArvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2016  

Soetusmaksumus 712 712 712

Akumuleeritud kulum -712 -712 -712

Jääkmaksumus 0 0 0

  

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 712 712 712

Akumuleeritud kulum -712 -712 -712

Jääkmaksumus 0 0 0

  

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 712 712 712

Akumuleeritud kulum -712 -712 -712

Jääkmaksumus 0 0 0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 214 214  

Võlad töövõtjatele 1 145 1 145 7

Maksuvõlad 934 934 4

Muud võlad 85 85  

Muud viitvõlad 85 85  

Kokku võlad ja ettemaksed 2 378 2 378  

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 147 147  

Võlad töövõtjatele 3 165 3 165 7

Maksuvõlad 1 872 1 872 4

Muud võlad 1 533 1 533  

Muud viitvõlad 1 533 1 533  

Kokku võlad ja ettemaksed 6 717 6 717  
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Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Töötasude kohustis 871 1 200

Puhkusetasude kohustis 274 1 965

Kokku võlad töövõtjatele 1 145 3 165

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2016 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Lobby - Sissevaade lobitöö reeglitesse -4 092 4 092 0 0 0

Korruptsioonivastane koolitusprogramm

Moldova avalikule sektorile
9 235 0 -9 235 0 0

Mol 2 - Korruptsioonivastane

koolitusprogramm Moldova avalikule

sektorile

24 682 0 0 -20 244 4 438

Väärkäitumisest teavitamise

mehhanism avalikule sektorile
-2 710 2 710 0 0 0

Opener - korruptsiooniohtlike

olukordade tuvastamine avaandmete

abil

8 914 0 0 -8 914 0

KÜSK - Huvidekonflikti vältimise

käsiraamat vabaühendustele
3 589 4 410 0 -6 497 1 502

Väärkäitumisest teavitamise

mehhanism avalikule sektorile
0 23 226 0 -138 23 088

KÜSK Liikmed 0 8 302 0 -5 524 2 778

TI arengutoetus 0 10 000 0 -9 957 43

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
39 618 52 740 -9 235 -51 274 31 849

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
39 618 52 740 -9 235 -51 274 31 849
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 31.12.2017 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Mol 2 - Korruptsioonivastane

koolitusprogramm Moldova avalikule

sektorile

4 438 0 -4 438 0 0

KÜSK - Huvidekonflikti vältimise

käsiraamat vabaühendustele
1 502 0 -1 502 0 0

Väärkäitumisest teavitamise

mehhanism avalikule sektorile
23 088 0 0 -14 938 8 150

KÜSK Liikmed 2 778 118 0 -2 896 0

TI arengutoetus 43 0 0 -43 0

JUM KOV korruptsiooni ennetamise ja

riskide hindamise keskkond
0 6 000 0 -1 590 4 410

Kokku sihtfinantseerimine

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

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
31 849 6 118 -5 940 -19 467 12 560

Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Korruptsioonivastane koolitusprogramm Moldova avalikule

sektorile
0 13 064

Kokku jagatud annetused ja toetused 0 13 064

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 2017

Üür ja rent 1 307 1 746

Mitmesugused bürookulud 2 897 2 261

Koolituskulud 375 0

Muud projektidega seotud tegevuskulud 0 267

Ostetud kaubad ja teenused 1 441 1 517

Muud 9 98

Kokku mitmesugused tegevuskulud 6 029 5 889
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 11 664 16 511

Sotsiaalmaksud 3 942 5 581

Kokku tööjõukulud 15 606 22 092

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
10 271 21 215

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 20 26

Juriidilisest isikust liikmete arv 3 1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2018 Ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

200

Juhatuse liikmetele ei ole juhtimise eest tasusid makstud.

Lisa 13 Sihtfinantseeritud projektide otsesed kulud

 2018 2017

Antud sihtfinantseeringud 0 13 064

Kaubad ja teenused (sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud)
6 336 13 938

Ruumide kulud 1 111 566

Mitmesugused bürookulud 1 830 481

Muud tegevuskulud 10 12

Tööjõukulud 10 271 21 215

KOKKU 19 558 49 276
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Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti 2018. a. majandusaasta aruanne

Lisa 14 Jätkuvus

2018. aastal kujunes Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tulemiks 1902 euro suurune kahjum, mis viis netovara 377 euroga miinusesse.

Netovara taastamiseks täiendavaid samme ette võtma ei pea kuna 2019. aastal aastaaruandekoostamise päevaks on teenitud 1962 eurot

kasumit, mis annab netovara suuruseks 1585 eurot.



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti liikmetele

Oleme üle vaadanud Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2018,

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 9 kuni 20.

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 31.12.2018 ning sellel kuupäeval lõppenud

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Toivo Alajõe

Vandeaudiitori number 220

Audiitorbüroo Fides OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 234

Vanemuise tn 21a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51014
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