
Revisjonikomisjoni aruanne EKL 2019 liidukoosolekule 
 
Revident Peeter Põdder tutvus 2019 märtsi- ja aprillikuu jooksul Eesti Kurtide Liidu 
majandustegevusega. 
 
Tegin kindlaks järgmist: 
 

1) 2018. aasta EKL raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt 
Raamatupidamise seaduse §17-le Eesti finantsaruandluse standardi järgi. 
Arvestuspõhimõtted on vastavuses sätestatud alusprinstiipidega ja Raamatupidamise 
Toimkonna juhenditega ja 1 eurose täpsusega. 

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

3) Kõik tulud ja kulud on võetud arvele ja kajastatud dokumentides nõuetekohaselt. 
4) Bilansimaht seisuga 31.12.2018 on  30 428 eurot 

 
2018. aastal saadi tulusid   56 054 eurot 
 
- liikmemaksud    373 eurot 
- projektidest     31 604 eurot 
- annetused     7 810 eurot 
- muud tulud     16 267 eurot 
 
Kulusid tehti kokku    46 066 eurot 
 
- tööjõukulud koos maksudega  23 152 eurot 
- isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis 2 155 eurot 
- mitmesugused tegevuskulud  18 225 eurot 
- põhivara kulum    2 534 eurot 
 
Põhitegevuse tulem on 9 988 eurot. 

 
5) Majandusaasta aruandest selgub, et 2018. aastal on peetud 5 juhatuse koosolekut. 

Sel aastal valiti EKL-le uus juhatus ja revident. Uue juhatuse koosolekute protokollid 
ei ole veel 16.04.2019. aastal kättesaadavaks tehtud. Seaduse kohaselt on selleks 
aega 2 nädalat peale koosoleku lõppu. 

6) Kodulehel on kontrollimise hetkeks tehtud kättesaadavaks avalikkusele 2018 EKL 
majandusaasta aruanne. Juhatus on selle heaks kiitnud ja esitab selle 
liidukoosolekule kinnitamiseks. Alles pärast aastaaruande kinnitamist muutub see 
aruanne avalikuks dokumendiks. Tuleb siiski avaldada tunnustust Tiit Papile, et ta 
esitas põhjalikud aruanded liikmesühingute juhatustele. 
 
Ka liidukoosoleku Lisa 9 elik valimiste protokoll tekitab küsimusi oma ebakorrektse 
väljanägemisega. Revidendi kandidaadi nimi on siin vigaselt kirja pandud (Põder vs. 
Põdder) ja ka ei nähtu siit üheselt, et kes valiti või ei valitud juhatuse liikmeteks. Ka 
juhatuse liikmete kandidaatide puhul võiks ära märkida liikmesühingusse kuulumise. 
 



Liidukoosoleku protokoll oli õnneks küll korralikult selles küsimuses vormistatud. 
7) EKL ettevõtted aitasid omanikku kulude katmisel 35 810 euroga. 

 
- töötasu koos maksudega   21 789 eurot 
- annetused ja ostetud teenused  8 693 eurot 
- kaeti kommunaal ja tegevuskulusid  5 328 eurot. 

 
8) 2018. aasta ettevõtete tegevuse hindamisel külastasin 2019. aasta märtsikuul 

ettevõtteid Tartus, Pärnus ja Tallinnas ning tegin põgusa kontrolli, tutvudes 
ettevõttes olevate dokumentidega, ja võrdlesin vastavaid bilansiridu 
pangadokumentidega, maksuameti andmetega. Aruande koostamise aluseks on 
esitatud majandusaasta aruanded, samuti on mul kasutada omanikutulu raames 
tehtud kulude aruanded. Kõik esitatud küsimused said vastuse rutiinse töö käigus.  
 

Pärnu ettevõte OÜ Pinvet 
 
[...] 
Tartu ettevõte OÜ EKL Otos 
 
[...] 
 
Tallinna ettevõte OÜ Lasur 
 
[...] 
 
Teen ettepaneku heaks kiita ja kinnitada EKL ja EKL osaühingute poolt esitatud 2018. aasta 
majandustegevuse aastaaruanded. 
 
 
 
Peeter Põdder 
 
EKL revident 
 
Aruanne koostatud 16.04.2019 


