EESTI KESKERAKOND

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile

Vastus järelepärimisele nr 31-2/15-72/20

Alljärgnevalt vastame Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (edaspidi ka ERJK) poolt
järelepärimises nr 31-2/15-72/20 esitatud küsimustele.

1. Kas meedias avaldatud 02.12.2014 dateeritud garantiikiri (tekst väljatrükina - Lisa) on Midfield OÜle välja antud ja kas meedias avaldatud dokument on koopia originaalist?
Jah, MTÜ Eesti Keskerakond (edaspidi ka: Keskerakond, erakond) toonane peasekretär Priit Toobal
väljastas OÜ-le Midfield garantiikirja. ERJK poolt osutatud dokument on meie andmetel koopia
originaalist.

2. Alljärgnevatele küsimustele palun erakonnal vastata juhul kui erakond kinnitab, et meedias avaldatud
dokument on koopia originaalist:
2.1

Milline oli erakonna võlgnevus seisuga 02.12.2014 Midfield OÜ ees?

Seisuga 2. detsember 2014 oli erakonna võlg OÜ Midfield ees € 151 900.
2.2

Kas erakonnal oli võimalik seisuga 02.12.2014 tasuda täielikult või osaliselt võlgnevus
Midfield OÜ-le. Juhul kui erakonnal oli võimalik võlgnevus tasuda osaliselt, siis palun
nimetada, millises osas oleks see võimalik olnud ja mis välistas kogu võlgnevuse tasumise?

Erakonnal ei olnud võimalik tasuda kogu võlga OÜ Midfield ees. Kogu võla tasumise välistasid erakonna
kohustused muude isikute ees ning samuti ettenähtavad tulevased kulud seoses valimiskampaaniaga.
Erakond tasus kulusid osaliselt, 8. detsembril tasusime €1900, ülejäänud detsembrikuu seisuga kehtinud
võlgnevused tasusime 2015 aasta jooksul.
2.3

Miks erakond ei tasunud 31.12.2014 seisuga võlgnevust kogusummas 150 000 eurot
Midfield OÜle kassas oleva sularaha 165 219.80 eurot arvel ja andis 02.12.2014 välja
garantiikirja selles toodud tingimustel ja kinnitustega muuhulgas kinnitustega erakonna poolt
Midfield OÜle majanduslike raskuste põhjustamises?

Sularahareserv moodustati Keskerakonna toimimise tagamiseks juhul, kui Keskerakonna arveldusarved
on mingil põhjusel blokeeritud. Garantiikirja tekst oli ette valmistatud OÜ Midfield poolt ja printsiibis
vastas see tekkida võivale elulisele olukorrale.
2.4

Kas garantiikiri väljastati Midfield OÜle tasu eest või tasuta. Juhul kui garantiikiri väljastati
tasu eest, siis mis suuruses oli tasu ning kas ja millal see tasuti?

Viitame, et garantiikiri on väljastatud OÜ Midfield tellimusel viimase võlausaldajatele, st soodustatud
isikuks ei ole OÜ Midfield. Tänaste teadmiste alusel väljastati garantiikiri tasuta.
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2.5

Kas erakond on eelnimetaud garantiikirja alusel teinud makseid kolmandatele isikutele,
juhul kui on, siis kellele ja millal ning mis summas?

Erakond ei ole garantiikirja alusel teinud makseid kolmandatele isikutele.
2.6

Miks pole garantiikirjast tulenevad kohustused vastavalt Raamatupidamise Toimkonna
juhendile nr 2 kajastatud erakonna 2014 ja 2015 a majandusaasta aruannetes, kas siis bilansis
või vähemalt bilansiväliste kohustustena bilansi lisas?

Erakonna toonane peasekretär Priit Toobal oli meile teadaolevalt arvamusel, et tegu ei ole kohustusega,
mida peaks bilansis või bilansiväliselt näitama.
2.7

Kes on allkirjastanud juhatuse kinnituskirja audiitorile selle kohta, et viimasele on
majandusaasta auditeerimiseks
esitatud kogu juhatusele teadaolev erakonna
finantsinformatsioon ja dokumentatsioon.

Meile teadaolevalt Peeter Vitsur, MTÜ Eesti Keskerakond tegevsekretär

3. Kas erakond on perioodil, mille kohta viib ERJK läbi järelevalvemenetlust, välja andnud lisaks
02.12.2014 väljaantud ja siin lisatud garantiikirjale teisi garantiikirju selleks, et garanteerida
Midfield OÜ või teiste isikute poolt oma kohustuste täitmist.? Juhul kui on, siis palume ERJK-le
käesoleva vastusega esitada nende dokumentide koopiad.
Keskerakonna toonane peasekretär Priit Toobal väljastas OÜ-le Midfield ka teise garantiikirja, selle
koopia on lisatud. Meil pole andmeid, et Keskerakond oleks nimetatud perioodil rohkem välja andnud
garantiikirju.

/allkirjastatud digitaalselt/
Oudekki Loone
MTÜ Eesti Keskerakond peasekretär
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