
Revisjonikomisjoni aruanne EKL 2018 aasta Liidukoosolekule 

 
Revisjonikomisjoni liikmed tutvusid 2018 veebruari-, märtsi- ja aprillikuu jooksul Eesti 
Kurtide Liidu majandustegevusega. 
Tegime kindlaks järgmist: 

1) 2017. aasta majandusaasta aruanne on koostatud Eesti Hea Raamatupidamistava 
kohaselt ja 1 euro täpsusega. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt 
tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, 
mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadustega ning seda 
täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. 

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

3) Kõik kulud ja tulud on võetud arvele ja kajastatud dokumentides nõuetekohaselt. 
4) Bilansimaht seisuga 31.12.2017 on   20 684 eurot 

2017. aastal saadi tulusid                           61 720 eurot 

- liikmemaksud    396 eurot 
- sihtfinantseerimine    51 436  eurot 
- annetused     3 500  eurot 
- muud tulud     6 388 eurot 
 
Kulusid tehti kokku    51 857  euro eest, sh. 
 
- tööjõukulud koos maksudega  31 779  eurot 
- mitmesugused tegevuskulud  6 147  eurot 
- projektide muud kulud   13 533  eurot 
- põhivara kulum    398 eurot 
 
Põhitegevuse tulem on   9 863 eurot. 

 

5) On peetud 2017. aastal 4 juhatuse koosolekut ja 2018. aastal kuni tänaseni 2 
koosolekut. 

6) 2018. aastal külastati revideerimise eesmärgil EKL revisjonikomisjoni esimehe Põdder     
poolt Pärnu, Tartu ja Tallinna ettevõtteid. Tallinna ettevõtet aitas revideerida ka Ivi 
Lepik. 

Tutvuti põhjalikult ettevõtete poolt esitatud dokumentidega, majandusaasta aruannetega ja 
puudusi, mida eriti esile tuua ei leitud. Kõik esitatud küsimused said selgeks vaieldud ja leiti 
mõlemaid pooli rahuldavad lahendused.  

 

 



OÜ LASUR 

[...] 

OÜ PINVET 

[...] 
 
OÜ EKL OTOS 
 
[...] 

7) Pean mainima, et ei ole veel ikka suudetud kinni pidada EKL juhatuse poolt juhatuse 
koosolekute protokollide kättesaadavaks tegemise tähtaegadest. Seaduse järgi on 
selleks ette nähtud 2 nädalat. Loodame, et uus juhatus suudab ka selle probleemi 
lahendada. 

8) Olin sunnitud esitama EKL juhatusele märgukirja 22.02.2018 saadetud Eesti Kurtide 
Liidu blanketil esitatud EKL 2018. aasta valimis-liidukoosoleku kohta. Sellele 
ametlikku vastust ei ole saanud. 
 
Juhtisin siin tähelepanu sellele, et tuleb kasutada ikka põhikirjas esinevaid mõisteid, 
mitte sõnu, mida siin kasutati nagu näiteks Eesti Kurtide Liidu president, valimis-
liidukoosolek. 
 
Samuti saab kandideerijatele nõudeid ja piiranguid seada põhikirjas ja seadustes 
ettenähtud tingimustel. 
 
EKL juhatus ei saa esitada nõudmist, et Eesti Kurtide Liidu presidendi (peaks olema 
EKL juhatuse esimehe) kohale kandideerijad esitavad oma CV-i, nõuda neilt 
projektide kirjutamise oskust ja organisatsiooni juhtimise kogemust. 
 
EKL juhatuse esimehelt olen suuliselt saanud vastuseks, et on kasutanud varasemaid 
tekste. 

9) Leidsin veel väikese vastuolu 2 lepingu ja akti vahel: 

- leping 246 järgi on 18*5= 90 eurot , mitte 90,77 eurot,  vähemalt olen niimoodi 
   koolis matemaatikat õppinud. 

Akt ja leping peavad kokku minema, mitte erinema. Põhjuseks oli ilmselt see, et 
taheti maksta välja ilusate numbritega summa netos, aga seda revidendina ma ei 
aktsepteeri. 

- Leping 245 järgi on 5 euro tunnitasu puhul 9 tunni summaks 45 eurot, mitte 
   45,39 eurot.  

Iseküsimus on see, kas tunnitasu vastab turuhinnale antud lepingutes 
kokkulepitud tööde puhul, aga siin võime me vaidlema jäädagi.  



Teeme ettepaneku kinnitada juhatuste poolt heakskiidetud ja liidukoosolekule EKL ja EKL 
osaühingute poolt esitatud majandusaasta aruanded. 

 

Peeter Põdder 
EKL revisjonikomisjoni esimees 
 
Ivi Lepik 
EKL revisjonikomisjoni liige 
 
Argo Purv 
EKL revisjonikomisjoni liige 


