
EKL  revidendi tähelepanekud  aastatest 2020 - 2021 
 
 
Alates 2020 märtsist  muutus elu seoses koroonakriisiga vabariigis tuntavalt ja hakkasid kehtima 
kõikvõimalikud piirangud. 
 
2019 majandusaasta aruandes ei ole veel koroona mõju tunda ja tegevus toimis tavapäraselt, aga 
revideerimise ajal kehtisid juba piirangud. 
 
Vaatasin 2019. majandusaasta andmed üle ja koostöös asjaosalistega said kõik küsimused 
vastused. 
 
Kripeldama jäi ainult see, et COVID-19 mõju aastaaruandes ei kajastatud ja pean tunnistama, et 
selle  nõude esitasin ka ise ilmselt liiga hilja augustikuus, kui mõned olid juba aruanded ära 
vormistanud ja saatnud. 
 
Ka 2020. aasta majandusaasta aruanded said kontrollitud esitatud andmete põhjal ja kõik esitatud 
küsimused said vastused. 
 
Eelnev puudutab ainult raamatupidamislikku arvestust ja sellega kaasnevat. Suur tänu ettevõtete 
juhtidele ja raamatupidajatele ning ka EKL raamatupidaja Ene Tootsile. 
 
EKL juhatusega on lugu natuke teine. Mina oma kogemustest tean, et parima tulemuse EKL 
reaaltegevusest  annab peamiselt ainult otsekontaktide olemasolu ja juhatuste koosolekute 
füüsiline külastus ning andmete saamine otseallikast kohapeal. 
 
Kõik kirjalik nõutud aruandlus ja eriti protokollide vormistamine on tavaliselt igasuguseid tähtaegu 
eirav ning reeglina valmivad viimasel minutil. Varem olen ka sellest liidukoosolekul ette kandnud, 
aga olukord ei ole muutunud. 
 
Koroonaaeg ja piirangud panid mind tõsise fakti ette - mul puuduvad  oma ühiskondlike ülesannete 
täitmiseks vajalikud võimalused ja ehk ka oskused ning esitatavate dokumentide ja aruannete ning 
ametlike teadete aegrida  ei anna enam adekvaatset pilti toimuvast ja „pean hakkama võimlema”  
ning detektiivi mängima ning puuduvaid pabereid taga ajama. See võtab kriitiliselt palju aega ja 
seda ei pruugi mul alati enam tulevikus olla. 
 
Paraku on erakorraline aeg löönud sassi kõige tähtsamate aruannete esitamise tavakorra. 
 
Täna kinnitame liidukoosolekul tagantjärele  2019. ja 2020. aasta majandusaasta aruanded. 
 
Vähemalt 2020. aasta majandusaasta aruande oleksime võinud vastu võtta ja äriregistrile esitada 
tavaolukorras tähtaegadest kinni pidades.(1. juuli tähtaeg äriregistrile) 
 
Saan asjast aru ja minule on ka seletused antud, aga nõustuda seaduse „loomingulise” täitmisega   
ei tahaks. Reaalselt peaks asi käima nii. 
 

1) koostatakse majandusaasta aruanne  kõigi nõutud lisadega (ka tegevusaruanne). 



2) täielik aruanne esitatakse revidendile seisukoha võtmiseks, aga reaalselt saan ainult 
raamatupidamisliku osa. Revidendil peab ka võimalus olema mõistliku aja jooksul 
kujundada oma arvamus ja teha pisteline kontroll vastavalt vajadusele. 

3) juhatused võtavad aruande vastu ja vormistavad dokumendi vastavalt seadusele  
esitamiseks liidukoosolekule. 

 
Praegu oli nii, et peale revidendi hinnangut arutas EKL juhatus asja ja koostati vastavad paberid 
ning tähtaja saabudes esitati aruanded äriregistrile ilma kinnituseta liidukoosoleku poolt. Loodan 
et sellest erilist pahandust ei tule. 
 
Olen püüdnud jõudumööda anda ka nõu, kuidas asju teha ja kuidas vältida vigu. Rohkem küll on 
seda olnud vaja näiteks THKÜ juures. 
 
Sellel aastal on saanud EKL juhatus oma koosolekul suure apsakaga. Oma volitusi ületades 
vabastasid nad juhatuse liikme oma kohustest. Tagajärjed on teada ja edasine tegevus tuleb täna. 
 
Juhatuse liikme vabastab teda määranud organ ja juhatuse liikme kohalt lahkumisavaldus 
esitatakse ka määranud organile ehk LIIDUKOOSOLEKULE. 
 
Juhatus oleks oma koosolekul pidanuks asja teadmiseks võtma ja informeerima koheselt 
liikmesühinguid ning  revidenti. 
 
Revident sai ise sellest ametlikult teada, kui esitati liidukoosoleku päevakord. Päevakorra 
parandamiseks esitasin ettepaneku. 
 
Vaja oleks leida inimene kasvõi juhatuse liikmete seast, kes oleks võimeline paberimajandust 
ohjama ja kõik ametlikud ning olulised teated edastama. Sellest sõltub minu arvates ka EKL 
juhatuse töövõime. 
 
Ma ei tahaks edaspidi kogu aeg „norida” ja juhtida tähelepanu elementaarsetele puudujääkidele. 
 
Need asjad oleme saanud ikka Tiit Papiga ära klaaritud ja parandatud ning lisatud vajalikud 
andmed vajalikku kohta. 
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