Eesti Invaspordi Liidu üldkoosolekule
Revisjonikomisjoni arvamus 2011. majandusaasta aruande kohta
Oleme revideerinud Eesti Invaspordi Liidu (registrikood 80018936), aadress Regati pst 1,
Tallinn 11911; 31.detsembril 2011.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. 27.03.2012 läbi viidud revisjonis viibisid kohal revisjonikomisjoni
liikmed Urmo Pollisinski ja Tiia Tiik, puudus Liina Heinsaar. Selgitusi andis Signe
Falkenberg. Oleme tutvunud 2011. aasta juhatuse ja üldkoosoleku protokollidega ning
tuvunud raamatupidamisdokumentidega.
Üldkoosolek toimus 15.04.2011, kus 23 liikmesorganisatsioonist oli kohal 14 organisatsiooni
esindajat, sh 7 volikirja alusel. Kokku osales aastakoosolekul 20 inimest.
MTÜ EIL üldkoosolekute otsuste täideviimiseks on valitud 7-liikmeline juhatus, kes oma
tegevuses järgis põhikirja ja tegevuskava. Seisuga 31.12.2011 kuulus liitu 22 liiget. Liidust
astus välja 2 ühingut. Liikmemaksu ja osalustasusid laekus kokku 12505 eurot. Liikmetega
peetakse ühendust e-mailide ja telefoni teel. Kasutusel on koduleht www.eil.ee , Facebooki
leht https://www.facebook.com/EestiInvaspordiLiit , blogi http://invaspordiliit.blogspot.com/
ja spordifoorum http://www.eil.ee/foorum?action=view .
Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees Siiri Oviir ja aseesimees Heiti Vahtra. Juhatuse
koosolekud toimusid 4 korral (22.02, 20.05, 9.09, ja 11.11.2011). Tehtud majanduskulude
summad on eelarves kajastatud ja otsustanud juhatus, kuid juhatuse otsused on üldsõnalised ja
ei ole üksüheselt mõistetavad rahade eraldamise ja lisatasude maksmise osas. Juhatuse
koosolekutel osalesid juhatuse liikmed järgnevalt: Siir Oviir (president) - 2 korda (4st); Heiti
Vahtra 4 korda (4st); Alar Õige 4 korda (4st); Kersti Puusild - 3 korda (4st); Villu Urban 3
korda (4st); Arko Vool 3 korda (4st) Gert Elmaste – 2 korda (4st).
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja
Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Tulud ja kulud ning majandustehingud on
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.
Kontrollimise käigus tuvastasime järgmist:
1) kassa ja pangakontode jäägid ühtisid bilansipäeva seisuga 19 363 eurot;
2) kuludokumentidel ja palgalehtedel puudusid allkirjad – palume allkirjastada;
3) 2011.aasta novembrikuu juhatuse koosolekul kinnitati uus raamatupidamise siseeskiri;
4) korrigeerimata ja parandamata on 2010.aasta revisjonikomisjoni tähelepanek varustuse
nimekirja, arvestuse ja ostu-müügi kohta;
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5) vajalik korrastada põhivahendite nimekiri ja läbi viia inventeerimine;
6) ettepanek üldkoosolekul kaaluda liikmemaksu vähendamist – praegu on võlgu paar
ühingut; välja on astunud 2 ühingut 2011. aastal;
7) 2010.aasta kohta tehtud tähelepanek - jätkata tööd noorte liikmete ja lastega - on
täitmata. Töö laste ja noortega on puudulik, sest ei leitud osalejaid ja seetõttu liideti
laste- ja noorte suvelaager osalejate vähesuse tõttu Elva spordilaagriga tegevusaruandest ei selgu kui palju oli lapsi ja täiskasvanuid laagris;
8) 2010.aasta ettepanek - võtta tööplaani EIL arengukava koostamine – on täitmata ja
jääb arusaamatuks, kuidas toetab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet projektide
rahastamist ja pearaha toetust;
9) 2010.aasta tähelepane klassifikatsiooni kohta on osaliselt arvesse võetud, kuid sellega
pole võimalik võistluste korraldamisel tutvuda;
10) Vastu on võetud EIL üldjuhend aga lisada tuleks juhenditesse vaidluste esitamise ja
protestide osutamise tingimused;
11) Juhatus ei pidanud vajalikuks kaaluda võimalust sõlmida korraldajatega lepingud, kus
kirjas kohustused, vastutus (protokollide, registreerimislehtede koostamine, osavõtjate
registreerimine, osavõtu tasu kogumine), kuid registreerimislehtedel ilmnevad vead ja
parandamised, muutmised;
12) Lahendamata on klassifitseerimine EIL poolt, kuid peasekretär on olukorra
registreerimisel suutnud hoida kontrolli all.
Kokkuvõtteks võime öelda, et 2011. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise
aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt mittetulundusühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2011.a.
Teeme üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga
31.12.2011.a. tulemiga 7496 eurot kasumit ja bilansimahuga 19 363 eurot.

Tallinn, 16.04. 2012
Revisjonikomisjoni liikmed:
Urmo Pollisinski
Tiia Tiik
Liina Heinsaar
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