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Revisjonikomisjon viis revisjoni läbi perioodil 18.05.-12.06.2017. Vastavalt 21.05.2014 ja 26.05.2015
üldkoosoleku otsusele kuuluvad revisjonikomisjoni koosseisu Tiina Ivask ja Rafael Milerman.
Revisjoni käigus toimus ühine telefonivestlus revisjonikomisjoni liikmete ning tegevjuhi Piret Leskovaga.
Revisjon hõlmas 2016. aasta majandusaastat – ajavahemikku 01.01.2016–31.12.2016.
Koosolekud
MTÜ põhiliseks töövormiks on juhatuse koosolekud, üldkoosolekud ning liikmete/töörühmade
koosolekud.
Põhikirja järgi toimuvad üldkoosolekud vähemalt kaks korda aastas. 2016. aastal toimus kaks
üldkoosolekut. Juhatuse koosolekuid peeti viis, millest üks viii läbi elektrooniliselt.
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
2016. aastal olnud otsustusvõimelised.
Üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute protokollid on kõigile kättesaadavad Liidu kodulehel.
Liidu rahaline olukord
Revideerimisel tehti kindlaks, et Liidu rahaline seis oli alljärgnev:
1) sularaha jääk 31.12.2016 seisuga oli kassas 0 eurot;
2) raha jääk pangakontol Swebank´is seisuga 31.12.2016 oli 10 300,07 eurot.
Liikmemakse laekus 2016. aastal 35 968,50 eurot.
Revisjonikomisjon vaatas läbi, millised on seisuga 31.12.2016 laekumata arved ja millised on seisuga
31.12.2016 Liidu kohustused.
Tabel 1

Laekumata liikmemaksud seisuga 31.12.2016

Liikme nimi
Võrtsjärve Ühendus, 2016.a I poolaasta makse,
laekumine juuni 2017
Nelja Valla Kogu, 2016.a II poolaasta, laekumine
jaanuar 2017
Raplamaa Partnerluskogu, 2016.a I ja II poolaasta
makse

763
891
3594

Hiidlaste Koostöökogu, 2016.a II poolaasta makse

948,50

Hiidlaste Koostöökogu 2015.a makse

600

Tabel 2

Tasumata arved seisuga 31.122016

Telia Eesti AS, tasutud jaanuaris 2017

37,37

Zone Media OÜ, tasutud jaanuaris 2017

18,48

Seisuga 31.12.2016 Liidul maksuvõlad (mille maksetähtaeg on saabunud ja ületatud) puuduvad.
Personal
Leader Liidus on 31.12.2016. aasta seisuga üks töölepinguga töötaja – tegevjuht Piret Leskova. Tehti
kindlaks, et leping oli vormistatud korrektselt.
Juhatuse liikmetele tasu ei maksta.
2016. aasta revisjonikomisjoni ettepanekud ja nende rakendamine
1. Raamatupidamise korraldamine. 2016. aastal hakati raamatupidamist korraldama e-arveldaja kaudu.
2016. aastal on raamatupidamine osaliselt e-arveldajale üle läinud, osa arveid on siiski koostatud käsitsi
(kreeditarved).
2. Partnerõigusbüroo või juristi leidmine ning lepingu sõlmimine, mis aitaks paremini orienteeruda
õigusküsimustes ning suhelda argumenteeritult Maaeluministeeriumi ning PRIAga. Leader Liit kasutab
Henno Nurmsalu õigusbüroo teenust.
3. Liidu otsustusorganite protokollid avalikuks. Juhatuse ja üldkoosolekute protokollid on kõigile Liidu
veebilehel kättesaadavad.
4. Seada Liidu tegevusele prioriteetsed teemad ning jõuda liikmetega kokkuleppele, kuidas lahendada
teised küsimused. 2016. aasta meeskonnatöö koolitusel algatati liikmete poolt töörühmade tegevus.
Töörühmade tegevuse tulemusel on mitmed probleemid leidnud lahenduse.
5. Määrata üldkoosoleku poolt revisjonikomisjoni koosseisu juurde veel vähemalt üks liige. 2017. aastal
toimub põhikirja järgi revisjonikomisjoni korraline valimine.
6. Viia juhatuse koosseis vastavusse Liidu põhikirjaga. 2017. aasta kevadel toimuvad juhatuse korralised
valimised. Eesti Leader Liidu põhikirja muudeti 28.11.2016 üldkoosoleku otsusega.
7. Koostada ning kinnitada juhatuse poolt Liidu asjaajamiskord. Eesti Leader Liidu asjaajamise kord on
koostatud ja kättesaadav Eesti Leader Liidu kodulehel: http://leaderliit.eu/Dokumendid-page-69/

Liidu tegevus
Tutvuti aruandega Liidu tegevuse kohta 2016. aastal ning vesteldi tegevjuhiga. 2016. aastal alustatud
koolitus Liidu ühiste eesmärkide ja täpsemate tegevuste määratlemiseks on aidanud kaasa Liidu arengule.
Käivitunud on temaatilised töörühmad.
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 2016. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise
aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja
rahavoogusid seisuga 31.12.2016.
Teeme üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2016 aasta
tulemiga 6 815 eurot ja bilansimahuga 26 709 eurot.
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