
Revisjonikomisjoni	  aruanne	  EKL	  2013.	  aasta	  liidukoosolekule	  

	  
Revisjonikomisjon	  koosseisus	  Ilvi	  Vare,	  Ivi	  Lepik	  ja	  Peeter	  Põdder	  tutvus	  revideerimise	  käigus	  20.	  
aprillil	  2013.	  aastal	  Eesti	  Kurtide	  Liidu	  tegevusega.	  
	  
Tegime	  kindlaks	  järgmist:	  
	  

1) 2012.	  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	  31.12.2012	  on	  22	  274	  eurot.	  
	  

2012.	  aastal	  saadi	  tulusid	  77	  814	  eurot,	  sh	  
a) liikmemaksud	  	   	   240	  eurot,	  
b) sihtfinantseerimine	   	   62	  935	  	  eurot,	  
c) annetused	   	   	   3	  200	  	  eurot,	  
d) muud	  tulud	   	   	   11	  439	  eurot.	  

	  
Kulusid	  tehti	  kokku	  82	  954	  eurot,	  sh	  

a) tööjõukulud	  koos	  maksudega	   40	  094	  eurot,	  
b) mitmesugused	  tegevuskulud	  	   21	  623	  eurot,	  
c) projektide	  muud	  kulud	   	   17	  897	  eurot,	  
d) põhivara	  kulum	   	   	   3	  340	  eurot.	  

	  
	   Põhitegevuse	  tulem	  on	  -‐5	  140	  eurot.	  
	  

5) On	  peetud	  5	  juhatuse	  koosolekut.	  Protokollide	  koostamine	  läheb	  meil	  vaevaliselt	  ja	  
tähtaegadest	  kinnipidamine	  on	  suur	  küsimärk.	  Mittetulundusühingute	  seadusest	  lähtudes	  
peaks	  olema	  protokoll	  	  kättesaadav	  pärast	  14	  päeva	  möödumist	  liikmesühingutele.	  
Liikmesühingutel	  on	  õigus	  saada	  liidukoosoleku	  protokoll	  või	  selle	  osa	  ärakiri.	  Juhatuse	  
koosolekute	  protokollid	  peaksid	  ka	  sama	  mustri	  järgi	  käima.	  

6) 26.	  aprillil	  2013	  tutvusid	  Ivi	  Lepik	  ja	  Peeter	  Põdder	  	  OÜ	  Lasur	  aruandlusega,	  otsides	  
vastuseid	  teatud	  küsimustele.	  Lepiti	  kokku	  paranduste	  tegemiseks	  aastaaruandesse.	  

7) 27.	  aprillil	  2013	  tutvus	  Peeter	  Põdder	  OÜ	  Otos	  varade	  seisukorraga	  ja	  otsis	  vastuseid	  
aastaaruandes	  tekkinud	  küsimustele.	  

8) Mis	  veel	  silma	  torkas?	  EKL	  keskusel	  napib	  administratiivset	  suutlikkust	  tulla	  õigeaegselt	  
toime	  hädavajaliku	  töömahuga,	  tagamaks	  EKL	  korrektse	  toimimise.	  Nappidest	  rahalistest	  
vahenditest	  tingituna	  ei	  ole	  võimalust	  palgata	  vastava	  kvalifikatsiooniga	  tööjõudu.	  

9) Vaja	  oleks	  üle	  vaadata	  EKL	  põhikiri	  ja	  viia	  see	  ajaga	  vastavusse	  ning	  pidada	  kinni	  põhikirjas	  
paika	  pandud	  tähtaegadest.	  Kahjuks	  seda	  antud	  liidukoosoleku	  osas	  ei	  suudetud.	  	  

	  	  
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	  väga	  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	  revisjonikomisjonil	  ei	  jätkunud	  ajaressurssi	  ega	  oskusi	  täita	  kõiki	  põhikirjast	  tulenevaid	  
ülesandeid.	  Õhinapõhisel	  tööl	  on	  ikkagi	  teatud	  piirid.	  Samas	  oleks	  vaja	  põhjalikku	  tööd	  teha	  
vastamaks	  küsimusele	  –	  kuidas	  edasi	  minna!	  
	  
Mina	  ei	  ole	  praegu	  küll	  valmis	  lõplikuks	  vastuseks	  andmete	  vähesuse	  ja	  puudulikkuse	  tõttu,	  aga	  
arvan,	  et	  lähiajal	  tuleks	  arutada	  küsimust	  –	  mida	  edasi	  teha	  varadega?	  
	  
Tänaseks	  on	  olukord	  niikaugel,	  et	  Lasur	  ja	  Otos	  on	  lõpetanud	  tootmise	  ja	  ka	  Pinveti	  puhul	  
toimuvad	  lähiajal	  suuremad	  muutused.	  Tuleb	  kunagi	  võtta	  vastu	  mingid	  otsused	  teatud	  põhikirja	  
punktide	  suhtes.	  Selleks	  aga	  peavad	  esimees	  ja	  juhatus	  tegema	  liidukoosolekule	  ettepanekud	  
edasise	  tegutsemise	  kohta.	  
	  
Praegune	  EKL	  finantseerimine	  omanikutulu	  kaudu	  pikemas	  ajavaates	  ei	  ole	  jätkusuutlik.	  Rentimisel	  
on	  pindade	  maht	  piiratud	  ja	  omanikutulu	  sööb	  ära	  võimalused	  oma	  vara	  renoveerida.	  Hädavajalik	  
on	  vaja	  välja	  töötada	  strateegia	  EKL	  varade	  kasutamise	  suhtes.	  
	  
Ka	  liikmesühingud	  võiksid	  agaramalt	  tegutseda	  iseseisvamalt	  ürituste	  korraldamisega	  ja	  hakata	  
projekte	  kirjutama	  senisest	  suuremas	  mahus.	  Teada	  on,	  et	  seegi	  töö	  on	  ajamahukas	  ja	  tulemus	  ei	  
pruugi	  vastata	  sageli	  ootustele.	  
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