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           18.05.2015 

 
Revisjonikomisjon viis revisjoni läbi 15.05.2014. Vastavalt 21.05.2014 üldkoosoleku otsusele kuuluvad 

revisjonikomisjoni koosseisu Anneli Roosalu ja Tiina Ivask. Vastavalt Liidu põhikirjale kuulub 

revisjonikomisjoni vähemalt kolm liiget. 

Revisjoni juures viibis ja selgitusi andis tegevjuht Piret Leskova. 

Revisjon hõlmas 2014. aasta  majandusaastat – ajavahemikku 01.01.2014–31.12.2014. 

 

Koosolekud 

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

Põhikirja järgi toimuvad üldkoosolekud vähemalt kaks korda aastas. 2014. aastal toimus üldkoosolek ning 

üks liikmete koosolek. Juhatuse koosolekuid peeti viis.  

 

Revisjonikomisjon vaatas läbi üldkoosolekute protokollid, kontrollis osalejate nimekirjade olemasolu. 

Revisjonikomisjon tuvastas, et üldkoosoleku kohta oli koostatud protokoll ja osalejate nimekirjad.  

Revisjonikomisjon kontrollis kvoorumi olemasolu üldkoosolekutel. Vastavalt põhikirjale on üldkoosolek 

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

2014. aastal olnud otsustusvõimeline. 

 

Liidu rahaline olukord 

Revideerimisel tehti kindlaks, et Liidu rahaline seis oli alljärgnev: 

1) sularaha jääk 31.12.2014 seisuga oli kassas 0 eurot; 

2) raha jääk pangakontol SEB pangas seisuga 31.12.2014 oli 1873,33 eurot. 

 

Liikmemakse laekus 2014. aastal 8 000 eurot. 

Revisjonikomisjon vaatas läbi, millised on seisuga 31.12.2014 laekumata arved ja millised on seisuga 

31.12.2014 Liidu kohustused. 

 

Tabel 1  2014 aasta tasumata liikmemaksud seisuga 31.12.2014 

Liikme nimi Summa 

Mulgimaa Arenduskoda 1 000 

Nelja Valla Kogu 1 000 

Põhja-Harju Koostöökogu 1 000 

Tartumaa Arendusselts 1 000 

Kokku 4 000 

 

Laekumata muud arved seisuga 31.12.2014 on summas 578 eurot.  

 

Seisuga 31.12.2014 Liidul tasumata arved ei olnud. 

Seisuga 31.12.2014 Liidul maksuvõlad (mille maksetähtaeg on saabunud ja ületatud) puuduvad.  

 

Revisjonikomisjon tuvastas, et Liidul ei olnud kinnitatud raamatupidamise sisekorraeeskirja. 

 

Personal 

Leader Liidus on 31.12.2014. a seisuga üks töölepinguga töötaja – tegevjuht Piret Leskova. Tehti 

kindlaks, et leping olid vormistatud korrektselt.  

Juhatuse liikmetele tasu ei maksta. 

 

Revisjonikomisjoni ettepanekud: 

1) Kinnitada juhatuse poolt raamatupidamise sisekorraeeskiri. 

2) Määrata revisjonikomisjoni koosseisu juurde veel vähemalt üks liige. 



 

Kokkuvõte 

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

kasutanud laekunud raha otstarbekalt ja läbimõeldult ja alati ka sihipäraselt.  

Kokkuvõtteks arvab revisjonikomisjon, et 2014. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise 

aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja 

rahavoogusid seisuga 31.12.2014.  

 

Teeme üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2014 aasta 

tulemiga -11 659 eurot ja bilansimahuga 10 691 eurot. 

 

 

 

Revisjonikomisjoni liikmed: 

 

 

           Anneli Roosalu               Tiina Ivask    


