
Revisjonikomisjoni	  aruanne	  EKL	  2014.	  aasta	  liidukoosolekule	  

	  
Revisjonikomisjon	  koosseisus	  Ivi	  Lepik	  ja	  Peeter	  Põdder	  tutvusid	  revideerimise	  käigus	  29.	  aprillil	  
2014.	  aastal	  Eesti	  Kurtide	  Liidu	  tegevusega.	  
	  
Tegime	  kindlaks	  järgmist:	  
	  

1) 2013.	  aasta	  raamatupidamise	  aastaaruanne	  on	  koostatud	  Eesti	  hea	  raamatupidamistava	  
kohaselt	  ja	  eurodes.	  

2) Kõik	  tulud	  ja	  kulud	  on	  kirjendatud	  tekkepõhiselt	  tulude	  ja	  kulude	  vastavuse	  prinstiibist	  
lähtudes.	  

3) Kõik	  tulud	  ja	  kulud	  on	  võetud	  arvele	  ja	  kajastatud	  dokumentides	  nõuete	  kohaselt.	  
Asjaolusid,	  mis	  	  viitaksid	  raha	  ebasihipärasele	  kasutamisele,	  ei	  tuvastatud.	  

4) Bilansimaht	  seisuga	  31.12.2013	  on	  26	  768	  eurot.	  
	  

2013.	  aastal	  saadi	  tulusid	   	   	   66	  121	  	  eurot,	  sh	  
a) liikmemaksud	  	   	   	   257	  eurot	  
b) sihtfinantseerimine	   	   	   59	  006	  eurot	  
c) annetused	   	   	   	   3	  200	  	  eurot	  
d) muud	  tulud	   	   	   	   3	  658	  	  eurot	  

	  
Kulusid	  tehti	  kokku	   	   	   	   67	  053	  eurot,	  sh	  

a) tööjõukulud	  koos	  maksudega	  	   47	  534	  eurot	  
b) mitmesugused	  tegevuskulud	  	   1	  703	  	  eurot	  
c) projektide	  muud	  kulud	   	   14	  383	  eurot	  
d) põhivara	  kulum	   	   	   3	  433	  eurot	  

	  
Põhitegevuse	  tulem	  on	  -‐932	  eurot.	  

	  
5) On	  peetud	  3	  juhatuse	  koosolekut	  aastal	  2013	  ja	  2	  juhatuse	  koosolekut	  aastal	  2014.	  Uue	  

koosseisuga	  on	  juhatus	  pidanud	  aastal	  2013	  1	  ja	  aastal	  2014	  kuni	  tänaseni	  2	  juhatuse	  
koosolekut.	  Tänu	  töö	  sisemisele	  ümberkorraldusele	  ja	  võimeka	  protokollija	  leidmisele	  
valmisid	  juhatuse	  protokollid	  üllatavalt	  kiiresti	  ja	  on	  esitatud	  tutvumiseks	  kodulehele.	  

	  
Revisjonikomisjoni	  töö:	  
	  

1) 29.	  aprillil	  2014	  revideeriti-‐kontrolliti	  EKL	  keskuse	  finants-‐ja	  majandustegevust.	  
2) 26.	  aprillil	  2014	  tutvuti	  OÜ	  Lasur	  aruandlusega	  ja	  otsiti	  vastuseid	  teatud	  küsimustele.	  

13.	  –	  14.	  novembril	  2013	  külastati	  OÜ-‐d	  Lasur	  eesmärgiga	  saada	  põhjalikum	  ülevaade	  
osaühingust.	  

3) 27.	  aprillil	  tutvuti	  OÜ	  Otos	  varade	  seisukorraga	  ja	  otsiti	  vastuseid	  aastaaruandes	  tekkinud	  
küsimustele.	  
22.	  –	  24.	  oktoobril	  2013	  külastati	  EKL	  OÜ-‐d	  Otos	  	  eesmärgiga	  põhjalikumalt	  tutvuda	  
olukorraga	  ettevõttes.	  

4) 28.	  novembril	  2013	  külastati	  EKL	  osaühingut	  Pinvet	  eesmärgiga	  saada	  ülevaade	  ja	  üldmulje	  
varade	  kohta.	  Põhjalikum	  tutvumine	  jääb	  võimaluse	  korral	  aastasse	  2014.	  

	  



Võeti	  osa	  ka	  kuulajana	  5	  juhatuse	  koosolekust	  aastatel	  2013	  –	  2014.	  
	  
EKL	  keskuse	  tööst	  andis	  ülevaate	  EKL	  juhatuse	  esimees	  ja	  majandusaastat	  2013	  ja	  sellega	  
seonduvat	  tutvustas	  raamatupidaja.	  
	  
Vaja	  oleks	  üle	  vaadata	  EKL	  põhikiri	  ja	  viia	  see	  ajaga	  vastavusse.	  Oleks	  hea,	  kui	  juhatus	  tunneks	  
põhjalikumat	  huvi	  liidu	  varade	  vastu	  ja	  täidaks	  põhikirjalisi	  kohustusi	  liidule	  kuuluvate	  ettevõtete	  
suhtes.	  
	  
Tuleks	  aru	  saada,	  et	  lähiajal	  on	  ettevõtetest	  saadav	  omanikutulu	  oluline	  finantsallikas	  EKL	  
majandamiseks,	  aga	  see	  ei	  ole	  praegust	  olukorda	  arvestades	  piisav.	  
	  
Samas	  tuleks	  ka	  projektidele	  ja	  nende	  kirjutamisele	  põhjalikumat	  tähelepanu	  pöörata.	  Kuigi	  kogu	  
süsteemi	  toetumine	  üha	  enam	  projektidele	  ei	  ole	  jätkusuutlik.	  
	  
Ka	  revisjonikomisjoni	  ülesanded	  tuleks	  EKL	  põhikirjas	  täpsustada.	  Praeguse	  põhikirja	  järgi	  on	  
määratud	  pädevused	  jälgida	  ja	  kontrollida	  EKL	  ja	  liikmesühingute	  põhikirja	  täitmist,	  samuti	  
eelarvete	  täitmist	  ja	  aruandlust	  EKL	  ja	  liikmesühingutes.	  Aga	  mida	  jälgida	  ja	  kontrollida?	  Eks	  
peame	  hakkama	  tasapisi	  eelarved	  nõudma	  ja	  ka	  esitatavad	  majandusaasta	  aruanded	  võiksid	  abiks	  
olla.	  
	  
EKL	  keskus	  on	  suurt	  tähelepanu	  pööranud	  arvuti	  riist-‐	  ja	  tarkvara	  uuendamisele	  ja	  
väljavahetamisele.	  Kodulehele	  kulutati	  1	  800	  eurot,	  arvutipargi	  uuendamisele	  1	  320	  eurot	  ja	  
koopiamasina	  (skanneri	  osa)	  remondiks	  läks	  321	  eurot.	  See	  on	  tulevikku	  arvestades	  vajalik	  kulu.	  
	  
[...]	  
	  
Praegune	  EKL	  finantseerimine	  	  pikemas	  ajavaates	  ei	  ole	  jätkusuutlik.	  Rentimisel	  on	  pindade	  maht	  
piiratud	  ja	  omanikule	  antav	  kokkulepitu	  “sööb	  ära”	  võimalused	  oma	  vara	  renoveerida.	  Hädavajalik	  
on	  vaja	  välja	  töötada	  strateegia	  EKL	  varade	  kasutamise	  suhtes.	  
	  
Ettevõtete	  külastamisest	  ja	  üldmuljest	  on	  koostatud	  arvamused-‐hinnangud	  ja	  tehtud	  ka	  
ettepanekud,	  mida	  edasi	  võiks	  teha.	  Loodan,	  et	  Tiit	  Papp	  rääkis	  sellest	  direktoritele	  nõupidamisel	  
13.	  detsembril	  2013.	  aastal,	  aga	  algallikale	  millegipärast	  ei	  peetud	  vajalikuks	  teatada	  nõupidamise	  
toimumise	  kohta.	  
	  
Parema	  ülevaate	  saamiseks	  ettevõtete	  üle	  tuleks	  peale	  aastaaruande	  valmimist	  teha	  ühepäevane	  
külastuskäik	  saamaks	  selgust	  vajaduse	  korral	  aastaaruandes	  olevate	  numbrite	  kohta.	  Kas	  see	  ka	  
reaalselt	  revisjonikomisjonile	  jõukohane	  on,	  ei	  oska	  öelda.	  
	  
Teeme	  ettepaneku	  kinnitada	  EKL	  ja	  tema	  OÜ-‐de	  aastaaruanded.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Revisjonikomisjoni	  esimees	   	   Peeter	  Põdder	  
	  
	  
	  
	  
Revisjonikomisjoni	  liige	   	   Ivi	  Lepik	  
	  
	  
	  
	  
Revisjonikomisjoni	  liige	   	   Argo	  Purv	  
	  
	  
	  
	  
	  
10.05.2014	  
	  
	  
	  
	  
Aruande	  terviktekstiga	  saab	  soovi	  korral	  tutvuda	  kohapeal	  Eesti	  Kurtide	  Liidus.	  
	  


