Eesti Invaspordi Liidu aastakoosolekule
Revisjonikomisjoni arvamus 2012. majandusaasta aruande kohta

8.05.2013

Oleme revideerinud Eesti Invaspordi Liidu (registrikood 80018936), aadress Regati pst 1,
Tallinn 11911; 31.detsembril 2012.aastal lõppenud majandusaasta kohta koostatud
raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud elektrooniliselt. Aruanne sisaldab bilanssi,
tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara muutuste aruannet ning oluliste
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid. Raamatupidamise aastaaruande
koostamise ja õiglase esituse eest vastutab ühingu juhatus.
Revisjonikomisjoni kohustuseks on avaldada revisjoni tulemuste põhjal arvamust
raamatupidamise aastaaruande kohta ja otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei
sisalda olulisi vigu. 25.04.2013 läbi viidud revisjonis viibisid kohal revisjonikomisjoni
liikmed Urmo Pollisinski ja Tiia Tiik, selgitusi andis Signe Falkenberg. Oleme tutvunud
2012.
aasta
juhatuse
protokollidega
ja
üldkoosoleku
protokolliga
ning
raamatupidamisdokumentidega: panga väljavõtted ja varustuse nimekiri (küsitud ette
8.03.13), kassa sissetuleku orderid, väljamineku orderid, kassalehed, osavõtumaksu korjamise
lehed, avansiaruanded, EIL arved, hankijate arved, palgalehed, lepingud: töölepingud,
laenuleping, korraldused, majandusaasta aruanne.
EIL aastakoosolekul osales 13 ühingut 20st, sh 6 volitusega, kokku 17 osavõtjat. Koosolekut
juhatas Siiri Oviir, protokolli on allkirjastanud juhatajana Heiti Vahtra. MTÜ EIL
üldkoosolekute otsuste täideviimiseks on valitud 7-liikmeline juhatus, kes oma tegevuses
järgis põhikirja, eelarvet ja tegevuskava. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees Siiri Oviir
ja aseesimees Heiti Vahtra.
Juhatuse otsused on leitavad kodulehel: 1 otsus - EIL võistlustele eelregistreerimise kord
alates 01.01.2011. Revisjonil oli võimalik tutvuda juhatuse koosolekute protokolliga (nr 8,
3.02; nr 9; 20.02; nr 10, 14.03; nr 11; 27.04; nr 12; 28.09.2012). Vastavalt põhikirja p. 28.
kutsub juhatuse koosolekud kokku esimees ehk aseesimees vastavalt vajadusele, kuid mitte
harvemini kui kord kvartalis.
Juhatuse koosolekud toimusid 5 korral (03.02, 20.02, 14.03 (elektrooniline koosolek), 27.04
ja 28.09.2012). Juhatuse koosolekutel osalesid juhatuse liikmed järgnevalt: Siir Oviir
(president) 1 kord; Alar Õige 4 korda; Arko Vool 3 korda, Gert Elmaste 3 korda; Kersti
Puusild 2 korda; Heiti Vahtra 2 korda, Villu Urban 2 korda. Võrreldes teiste juhatuse
liikmetega on presidendi osalemine juhatuse koosolekutel olnud minimaalne.
Viimases kvartalis ei ole juhatuse koosolekuid toimunud, millega juhatus on rikkunud
põhikirja p. 28. Järgmine avaldatud EIL juhatuse protokoll on nr 13; 18.01 2013. Tehtud
majanduskulude eest vastutab juhatus vastavalt eelarvele, tegevukavale ja rahastusele.
Revisjonikomisjon on arvamusel, et juhatuse koosoleku (sh elektroonilised koosolekud,
telefoni koosolekud) otsused peavad olema avalikud ja protokollitud ning kinnitatud juhatuse
liikme poolt allkirjaga, sest arvutist väljatrükk ei saa olla aluseks kulu tegemiseks. Rahade
kasutamine ei ole piisavalt läbipaistev ja juhatusel puudub ülevaade tehtud kulutustest (nt
töövõtulepingud aasta lõpus).
Majandusaasta aruandesse kuulub tegevusaruanne, kus antakse ülevaade majandusaasta
olulistest sündmustest (RPS §24), kogu organisatsiooni tegevustest, eesmärkidest,
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õnnestumistest ja plaanidest. Rahastajad hindavad tegevusaruande põhjal organisatsiooni
suutlikkust. EIL tegevusaruandes ei kajastu tegevus, sest juhsatuse koosolekute päevakorrad
ja kalenderplaan ei anna piisavalt ülevaadet organisatsiooni tegevusest, jätkusuutlikkusest.
EIL ülesanneteks põhikirja p. 10 alusel: liikmete ühishuvide kaitsmine, spordi arendamisest
huvitatud inimeste koondamine ja neile tegutsemisvõimaluste andmine; rahvusvaheliste
invaspordiorganisatsioonide ning muude riiklike- ja eraorganisatsioonide ning üksikisikutega
suhete arendamine tugevdamaks invaspordiliikumist; võistlusjuhendite väljatöötamine,
edetabelite koostamine ja rekordite kinnitamine; võistluskalendri koostamine, vabariigisiseste
ning riikidevaheliste võistluste ning muude invaürituste korraldamine; Eesti
koondvõistkondade ettevalmistamine ja lähetamine rahvusvahelistele võistlustele; materiaalse
baasi loomine invaspordi arendamiseks.
Revisjonikomisjon tutvus dokumentidega ja on arvamusel, et:
1) Revisionikomisjon ei ole esitanud nõudmisi, vaid andsime oma arvamuse EIL töö
kohta - vt juhatuse koosolek nr 8, 3.02.2012 punkt 2. arutelu revisjonikomisjoni
nõudmistest–;
2) Ettepanek EIL aastakoosoleku päevakorda – revisjonikomisjon annab oma arvamuse
majandusaastaaruande juurde;
3) Juhatus on teinud otsuseid, kuid need on protokollimata ja avaldamata kodulehel.
Kaustas oli juhatuse otsuste väljatrükid:
-

27.10.2012 – otsus: Kardo Ploomipuule 400 eurot ja Egert Jõesaarele 150 eurot
stipendiumi eraldamiseks?

-

15.11.2012 – otsus: esitada EPOK täiskogu kandidaatideks Heiti Vahtra, Alar
Õige, Ivar Liiv, Villu Urban, Endre Varik, EPOK Täitevkomitee kandidaatideks
Alar Õige, Signe Falkenberg?

-

06.12.2012 – otsus: (telefoni teel) esitada EPOK täiskogu delegaatideks Alar Õige
ja Signe Falkenberg, hääleõigusega delegaadiks Alar Õige, EPOK Täitevkomitee
liikmekandidaatideks Alar Õige, Signe Falkenberg – mille alusel antud otsus tehti,
kui antud arutelust ei olnud 4 EILi juhatuse liiget 7st teadlikud?

-

07.12.2012 – otsuste tegemisel ei selgu, kas juhatuse liikmed on elektrooniliselt
kinnitanud ettepanekud otsusteks: EIL 2012 parim sportlane Kardo Ploomipuu,
EIL parim treener Õnne Pollisinski; sportlikud saavutused: kelguhoki meeskond,
kelguhoki treenerid Pelle Sildre, Aivar Sikk; füsioterapeut Signe Valgemäe;
tänukirjad anda – sõudepaatkond Alar Õige, Ahti Tomp, Jelena Pipper, Rea Kukk,
sõudetreener - Mihhkel Klementsov, sportlased: Keit Jaanimägi, Einar Niin, Egert
Jõesaar, Eil tänukirjad: Ilmar Lilleorg, Valjo Rattasep, Peeter Kruus, Hegert
Toomsoo, Urmo Pollisinski, Kersti Puusild, Signe Falkenberg?

-

10.12.2012 – otsus Aivar Sikk’ile 880 eurot ja Pelle Sildrele 1280 eurot
stipendiumi määramiseks?

4) Kas ja millised ühingud on liikmemaksu võlglased (sh välja astunud ja/või välja
arvatud ühingud)? Põhikirja p 18 alusel on välja arvatud ühingutel kohustus
likvideerida oma kohustused EILi ees.
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5) Kus on kajastatud saadud laen 5500 eurot? Millises lisas ja rahavoogude aruandest on
see leitav?
6) Miks kajastatakse liikmete tasude real (lisa 4) mitteliikmete tasusid – peasekretär
selgitas, et liikmete osavõtutasude all on välisriigi osalejate tasud (nt Venemaa
koondis)? Ettepanek kajastada need summad lisas 6 muude kulude real;
7) Teeme ettepaneku EIL töö efektiivsemaks toimimiseks ja tööjõu optimaalsemaks
kasutamiseks:
- eraldada EIList klubiline tegevus (kelguhoki, ratastoolitennise ja sõudmise
igapäevase treeningute korraldamise);
- leida lahendus personali ülekoormusele ja motiveerimiseks keskundamuks tööle
EILi heaks ja eesmärkide saavutamiseks.
8) Tegevusaruandest ei selgu teavitusmaterjalide ja trükiste välja andmine? Palume leida
võimalus täiendada tegevusaruannet – nt aastaraamat, flaierid, reklaamplakatid jmt;
9) Miks kodulehelt ei ole leitavad juhatuse otsused
revisjonikomisjonile, et temal ei ole aega neid üles panna?

-

peasekretär

vastas

10) Lisada kodulehele aastaraamatud.
11) Lisada varustuse nimekirja bocciavarustus (siseboccia pallid ja väljakud), kellele on
välja antud ja asukoht?
12) Täitmata on juhatuse otsus visioonipäeva korraldamiseks koos võtmeisikutega 2012.
aastal – millal seda tehakse?
13) Kui 2012. aastakoosolekul arutati spordikooli küsimust – milline on juhatuse nägemus
olukorrast?
14) Millal valmib EIL arengukava, mille kohta on juhatus võtnud vastu otsuse tegeleda
igal koosolekul?
15) Väljatrükk programmist ei ole kuludokument, kui see on allkirjastamata.
Juba mitmendat aastat pöörab revisjonikomisjon tähelepanu, et palgalehtedel ja arvetel
puuduvad allkirjad, kuid vastavalt raamatupidamisseaduse (vastu võetud 20.11.2002,
RT I 2002, 102, 600) §7 järgi on raamatupidamise algdokument majandustehingu
toimumist kinnitav tõend, millel peavad olema majandustehingut kirjendavat
raamatupidamiskohustuslast esindava isiku allkiri (allkirjad), mis kinnitab (kinnitavad)
majandustehingu toimumist.
Seisuga 31.12.2012 kuulus liitu 20 liiget ja välja astus viimase aasta jooksul 2 ühingut.
Liikmemaksu 35 eurot ühingu kohta, laekunud on 700 eurot (2011 – 1070 eurot) ja liikmetelt
saadud osavõtumakseid 16 262 eurot (sh Venemaa koondiselt saadud tasud). Liikmetega
peetakse ühendust e-mailide ja telefoni teel. Kasutusel on koduleht, facebooki leht, blogi ja
spordifoorum (4 teemat, 7 postitust) – kas selline hulk kanaleid on vajalik, kui modereerimine
nõuab palju aega ja tööd?
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja
Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Tulud ja kulud ning majandustehingud on
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kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tuludest on maha
arvatud tegelikult tehtud kulud, olenemata sellest kas need on tasutud või mitte. Rahavoogude
aruanne on koostatud otsesel meetodil. Koosolekute kohta on vormistatud protokollid.
Kokkuvõtteks võime öelda, et 2012. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise
aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt mittetulundusühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2012.a. ja teeme üldkoosolekule
ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne tulemiga 9056 eurot kasumit ja
bilansimahuga 18 535 eurot. Soovitame selgemalt lahti kirjutada tegevusaruannet ja
lisasid (osalustasud, laenud jne).
Revisjonikomisjoni liikmed:

Urmo Pollisinski

Tiia Tiik
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