
 

 

 

Eesti Leader Liit 

Revisjonikomisjoni aruanne 2015. aasta tegevuse kohta 

 

           10.05.2016 

 
Revisjonikomisjon viis revisjoni läbi perioodil 26.04.-06.05.2016. Vastavalt 21.05.2014 ja 26.05.2015 

üldkoosoleku otsusele kuuluvad revisjonikomisjoni koosseisu Anneli Roosalu, Tiina Ivask ja Rafael 

Milerman. Anneli Roosalu taandas end revisjonikomisjoni tööst. Vastavalt Liidu põhikirjale kuulub 

revisjonikomisjoni vähemalt kolm liiget. 

Revisjoni käigus toimus Skype vestlus revisjonikomisjoni liikmete ning tegevjuhi Piret Leskovaga. 

Revisjon hõlmas 2015. aasta  majandusaastat – ajavahemikku 01.01.2015–31.12.2015. 

 

Koosolekud 

MTÜ põhiliseks töövormiks on juhatuse koosolekud, üldkoosolekud ning liikmete koosolekud.  

 

Põhikirja järgi toimuvad üldkoosolekud vähemalt kaks korda aastas. 2015. aastal toimus kaks 

üldkoosolekut, kolm liikmete arutelukoosolekut. Juhatuse koosolekuid peeti viis ning lisaks üks 

arutelukoosolek.  

 

Revisjonikomisjon vaatas läbi üldkoosolekute protokollid, kontrollis osalejate nimekirjade olemasolu. 

Revisjonikomisjon tuvastas, et üldkoosolekute kohta oli koostatud protokollid ja osalejate nimekirjad.  

 

Revisjonikomisjon kontrollis kvoorumi olemasolu üldkoosolekutel. Vastavalt põhikirjale on üldkoosolek 

otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte liikmetest. Revisjonikomisjon tuvastas, et üldkoosolekud on 

2015. aastal olnud otsustusvõimelised. 

 

Kõigi koosolekute protokollid on kättesaadavad Liidu kodulehel ainult liikmetele. Revisjonikomisjon teeb 

ettepaneku arutada, kas antud dokumendid võiks olla avatud kõigile ilma paroolideta. 

 

Liidu rahaline olukord 

Revideerimisel tehti kindlaks, et Liidu rahaline seis oli alljärgnev: 

1) sularaha jääk 31.12.2015 seisuga oli kassas 0 eurot; 

2) raha jääk pangakontol SEB pangas seisuga 31.12.2015 oli 10 065,14 eurot; 

3) raha deposiidil SEB pangas seisuga 31.12.2015 2 492 eurot. 

 

Liikmemakse laekus 2015. aastal 32 300 eurot. 

Revisjonikomisjon vaatas läbi, millised on seisuga 31.12.2015 laekumata arved ja millised on seisuga 

31.12.2015 Liidu kohustused. 

 

Tabel 1  Laekumata liikmemaksud seisuga 31.12.2015 

 

Liikme nimi 2015 

Mulgimaa Arenduskoda (2015) 600 

Nelja Valla Kogu (2014, 2015) 2600 

Hiidlaste Koostöökogu (2015) 600 

Raplamaa Partnerluskogu (2015) 600 

Tartumaa Arendusselts (2015) 600 

Järva Arengu Partnerid (2012) 1000 

Kokku 6000 

 



Tabel 2   Laekumata muud arved seisuga 31.12.205 

 

Hiidlaste Koostöökogu (ELARD liikmemaks 2015) 60 

Raplamaa Partnerluskogu (ELARD liikmemaks 2015) 60 

Mulgimaa Arenduskoda (ELARD liikmemaks 2015) 60 

Järva Arengu Partnerid (ELARD liikmemaks 2015) 60 

Võrtsjärve Ühendus (ELARD liikmemaks 2015) 60 

Jõgevamaa Koostöökogu (ELARD liikmemaks 2015) 60 

Soumen Kylätoiminta RY (2013 a Helsingis 

Mardilaadal osalemine) 
200 

Kokku 560 

 

Seisuga 31.12.2015 Liidul tasumata arved ei olnud. 

Seisuga 31.12.2015 Liidul maksuvõlad (mille maksetähtaeg on saabunud ja ületatud) puuduvad.  

 

Personal 

Leader Liidus on 31.12.2015. a seisuga üks töölepinguga töötaja – tegevjuht Piret Leskova. Tehti kindlaks, 

et leping olid vormistatud korrektselt.  

Juhatuse liikmetele tasu ei maksta. 

 

Liidu tegevus 

Tutvuti aruandega Liidu tegevuse kohta 2015. aastal ning vesteldi tegevjuhiga. Tegevjuhi töökoormus on 

suur ning Liidu liikmete ootused kõrged. On positiivne, et liikmed pöörduvad oma muredega tegevjuhi 

poole. Samas tegevjuhi ajaressurss on piiratud. Hetkel tegeleb tegevjuht ka raamatpidamisega ning suur 

osa ajast läheb enda kurssi viimisega erinevate seadustega. Revisjonikomisjon teeb ettepaneku arutada 

juhatuses/üldkoosolekul järgmisi teemasid, et Liidu tegevusest saaksid maksimaalset kasu Liidu liikmed. 

1. Raamatupidamise korraldamine. 

2. Partnerõigusbüroo või juristi leidmine ning lepingu sõlmimine, mis aitaks paremini 

orienteeruda õigusküsimustes ning suhelda argumenteeritult Maaeluministeeriumi ning 

PRIAga. 

3. Seada Liidu tegevusele prioriteetsed teemad ning jõuda liikmetega  kokkuleppele, kuidas 

lahendada teised küsimused. 

 

Liidu põhikirja p 7.1 näeb ette: “Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Liidu tegevust juhatus, kes valitakse 

ühingu liikmete hulgast kuni kolmeks aastaks. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas. 

Juhatus on 5 kuni 7-liikmeline ja valimisel lähtutakse regionaalsuse printsiibist. Arvestatakse iga regiooni 

esindatust juhatuses. Need regioonid on: 1. Saaremaa, Hiiumaa ja Läänemaa; 2. Harju-, Rapla- ja 

Järvamaa; 3. Ida- ja Lääne-Virumaa; 4. Pärnu- ja Viljandimaa; 5. Jõgeva- ja Tartumaa; 6. Valga-, Põlva- 

ja Võrumaa.“ 2016. aasta aprillis on juhatuses esindamata kaks regiooni - Ida-ja Lääne-Virumaa ning 

Jõgeva- ja Tartumaa. 

 

Revisjon tutvus Liidu dokumentide ning registreerimisega. Liidul puudub asjaajamiskord, mis muuhulgas 

määratleks dokumentide loetelu koos säilitamise tähtaegadega ning elektrooniliste dokumentide 

varukoopiate tegemise.  

 

Revisjonikomisjoni ettepanekud: 

1) Määrata üldkoosoleku poolt revisjonikomisjoni koosseisu juurde veel vähemalt üks liige. 

2) Tõstatada aruteluks järgmise teemad: 

a. Liidu otsustusorganite protokollide avalikkus; 

b. Liidu raamatupidamise korraldamine; 

c. partnerõigusbüroo või juristi leidmine ning lepingu sõlmimine; 

d. Liidu tegevuse prioriteetsete teemade määratlemise vajadus. 

3) Viia juhatuse koosseis vastavusse Liidu põhikirjaga. 

4) Koostada ning kinnitada juhatuse poolt Liidu asjaajamiskord. 

5)  

 



Kokkuvõte 

Revideerimise käigus on kindlaks tehtud, et Eesti Liider Liit on kulutusi teinud saadud tulude piires ning 

kasutanud laekunud raha otstarbekalt ja läbimõeldult ja alati ka sihipäraselt.  

Kokkuvõtteks arvab revisjonikomisjon, et 2015. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise 

aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja 

rahavoogusid seisuga 31.12.2015.  

 

Teeme üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2015 aasta 

tulemiga 8 446 eurot (kasum) ja bilansimahuga 19 117 eurot. 

 

 

 

Revisjonikomisjoni liikmed: 

 

 

 

 

  Tiina Ivask     Rafael Milerman    


