
EKL revisjonikomisjoni sõnavõtt 12.06.2018 
 
 
Alustuseks ütlen, et teile võib tunduda, et osad revisjoniaktid on allkirjastanud osad 
liikmed ja osad teised liikmed, siis põhimõtteliselt oleme me kõik tehtud aktide osas 
üksmeelel, lihtsalt mõnedel juhtudel, ei ole suutnud kõiki esitatud küsimuste ja 
ettepanekute osas saavutada üksmeelt ja seetõttu on jäänud mõni allkiri selle taha. 
Sisuliselt on aga probleemidega kõik revisjonikomisjoni liikmed nõus. 
 

Numbrites - liikmete arv on tõusev 2320, registreeritud kutsikaid pea 5000 aastas, 
näitustel osalejate arv on suurenenud 11 800ni. Bilansimaht raamatupidamis 
programmi alusel on 484 260, majandusaasta aruandes 484 405, vahe laias laastus 
200e.  Majandusaasta tulemiks raamatupidamise järgi on 63 591e, aruandes 63 
607e. Raha jääk arvetel 192 566e. 
 

Majandusaasta aruande tulemiaruandes on liikmetelt saadud tasud 674 686e, tulu 
ettevõtlusest 54 527e, muud tulud 261e, kokku tulud 729 474e. Ja kulud kokku 669 
866 e, juhatuse seletuskirjas aga olid 2017 aasta kulud 650 981 e ja kui 
revisjonikomisjon on võrrelnud andmeid, siis saanud kuludeks 669 882e. 
 

Mõned probleemsed revisjonid, suurim mure EKL tarkvara, miks ei ole vormistatud 
lepingu lisa tarkvara omandiõiguse ülemineku kohta müüjalt ostjale? Kuidas ja kelle 
poolt on tagatud varukoopiate tegemine? Miks makstakse arenduskulude arveid 
igakuiselt, kui lepingus on kirjas, et tasutakse peale etapi valmimist? Need ja veel 
palju küsimusi olid esitatud revisjoniaktis. Millele pole tänaseks revisjonikomisjon 
vastuseid saanud, nagu ka teiste aktide kohta esitatud küsimustele. 
 

Büroo puhkuste osas on ettepanek, et võimaldada töötajatele iga-aastane puhkuse 
ärakasutamine korralise puhkusegraafiku osas. Ei saa olla kindel, et kõikidele 
bürootöötajatele sobib puhata ühel ja samal ajal, ehk keegi soovib puhata hoopis 
aprillis või oktoobris.  
 

Nädalavahetustel ja erinevatel üritustel töötamine tasustada kas vaba päeva 
andmisega või välja maksta need tunnid kõik ületundidena, mitte kasutada enam 
segasüsteemi, kus 8 tundi anti vaba ajana ja seda ületav osa ületundidena.  
 

Juhime ka tähelepanu töötajate töö ja puhkeajale (TLS §52). Palume vältida olukordi, 
kus terve büroo töötab 5 tööpäeva nädalas, siis veel 2 nädalavahetuse päeva 
näitustel ja taas edasi 5 tööpäeva büroos. Tuleb tagada inimestele puhkusepäevad. 
 

Näituste osas oli juhatuse seletuskirjas välja toodud, et 2017a näituste tulem oli 80 
456e, samas  täidetud eelarve tabelis oli 86 491e. Kui revisjon on ära kontrollinud 
kõik 2017 näituste ja showde kasumiaruanded, siis oleme saanud tulemuseks 88 135 
e. Ehk siis ühe ja sama asja kohta on kolm erinevat arvu, milliseid peaksime uskuma. 
Kui usaldusväärsed saavad olla juhatuse esitatud eelarve tabeli numbrid, mida on 
volinikele ja juhatuse koosolekutel esitatud? 
 

Kui 2017 oli näitustel osalejaid 11 800, siis käesolevaks aastaks on neid palneeritud 
11 460, tulud 2017 olid 393 187e, 2018 planeeritud 386 049e, mis teeb 
vähenemiseks 3%, kulud 2017 olid 308 052e ja 2018.ks on planeeritud 314 369e, 



mis on 2% rohkem. Tulem 2017 oli 88 135e ja 2018 planeeritud 71 680e, mis on 19% 
vähem. Kas vähem planeerimine tagab EKL jätkusuutlikkuse, seda enam, et ees on 
ootamas mitu suurüritust erinevate alade MMide näol, kas pärast nende ürituste 
korraldamist oleme pankrotis? 
 

Bürootöötajatele näituste tulemuse pealt tasu maksmise osas on revisjonikomisjoni 
liige A. Kandelin seisukohal, et rikutakse MTÜde seadust ja jagatakse liikmetele 
kasumit. Küsime siis nii, et kui bürootöötajad ei oleks EKL liikmed, kas siis on 
tulemustasu maksmine igati OK. On täiesti normaalne, et hea töö eest makstakse 
tulemustasu, aga selle kohta võiks olemas olla ka kindel reeglistik, milliste 
kriteeriumite alusel. 
 

EKL juhatus peaks hindama, kas registritöötaja nädalavahetuse valved, mida 
maksame kinni EKLi poolt tekkinud ületundidena, ei oleks hoopis otstarbekam 
esitada vastava näituse korraldavale klubile arve nende tundide osas? 

 
EKLile on suurim tuluallikas näituste korraldamine, kui planeeritakse nende rahade 
vähenemist, siis kas eeldatakse, et liikmete arv suureneb, siis suureneb ka 
liikmemaksude osakaal, või hakkab sündima rohkem pesakondi ja nende 
registreerimiste arv tasude näol suureneb. 
 

Allüksuste osas on juhatuse seletuskirjas 2017 aasta kulud 29 006 eurot, 
revisjonikomisjon olles võrrelnud kõiki allüksuste kasumiaruandeid on saanud kulude 
suuruseks 30 050 eurot, ka siin esineb erinevus. 
 

Majandusaasta aruande lisa 3 nõuded ja ettemaksed - ostjatelt laekumata arveid oli 
31.12.2017 seisuga 9 473 eurot, samas müügireskontro väljatrükk ütleb summaks 9 
453 e, millest maksetähtaja on ületanud 4 139 euro ulatuses. 
EKL raamatupidamise sise-eeskiri p 5.2 sätestab maksetähtaja ületanud nõuetega 
viivitamatu tegelemise. Osad arved on tasumata 2016-st aastast. Revisjon soovib 
ülevaadet, kuidas tegeletakse võlgade sissenõudmistega, kuidas toimub näiteks 
maksegraafikute koostamisel nende laekumiste jälgimine. 
 

Toon näiteks paar arvet, maksmata arve 167884 (15.07.2016), kui 15.05.2017 on 
sama võlglasega allkirjastatud kataloogiprogrammi kasutamise leping ja antud ka 
näituste korraldamise õigus. Kas enne näituste andmist ei peaks olema EKLi eest 
likvideeritud kõik võlgnevused ja esitatud kõik aruanded-dokumendid, mida nõuavad 
EKL reeglistikud? 
 

Maksmata arve 1701461 (26.01.2017) summas 320 eurot, mille tasumise kohta on 
ajatatud maksegraafik. Kas on kontrollitud selle tasumine maksegraafiku kohaselt? 
 

Majandusaasta aruandes lisa 6- immateriaalsed põhivarad. 2017a. on tellitud 
kodulehe kujundus, maksumusega 840 eurot, mis aga peaks olema 
arvestuspõhimõtete kohaselt immateriaalne põhivara (summa alates 640 eurot), 
samas ei ole seda uut kodulehe kujundust ka kuskil rakendatud, milleks siis sellised 
kulutused? 
 
Me pole saanud vastuseid kõikide revisjonide kohta, või kui oleme, siis valikuliselt 
revisjoniaktides esitatud küsimustele. Volinikel on ka kõik need aktid olemas. 



EKL majandusaasta aruande põhiosa ja lisad, allüksuste tegevusaruanded ning 
juhatuse esitatud eelarve täitmistabel ja seletuskiri ei lange kokku täiel määral. Sama 
probleemi tõstatas revisjonikomisjon ka 2016 majandusaasta aruandele hinnangut 
andes, järelikult ei ole juhatus ja büroo läbi mõelnud eelarvestamise jälgimist 
raamatupidamisprogrammi aruannete järgi.  
 
Ma saan aru, et eelarve koostatakse excelis, meie raamatupidamisprogramm 
võimaldab eelarve sisestamist ja hiljem ka eelarve täitmist jälgida allüksuste ja 
ürituste kaupa, miks me ei võikski seda teha läbi programmi, mitte mingi exceli tabeli 
põhjal? 
 

Juhatus ei ole taganud revisjonile majandusaasta aruande andmete kontrollimiseks 
täiendavate dokumentide õigeaegse kättesaadavuse raamatupidaja puudumise tõttu. 
 
Kas töötajate vahetumisel on tehtus selle töölõigu üleandmis-vastuvõtmis aktid? 
Kuidas peaks iga järgnev raamatupidaja teadma, mis on tema vastutuses õigesti või 
valesti? Või büroojuhi lahkumisel, millised dokumendid on pooleli, millised mitte? 
Olgu mis iganes ametikoht, siis peab olema tehtud tööde üleandmise akt. 
 

Hetkel majandusaasta aruandes esitatud andmed ei võrdu raamatupidamise 
saldodega. Tegin ka täna hommikul raamatupidajale järelepärimise ja palusin välja 
trükkida kasumiaruanne ja bilanss raamatupidamisprogrammist seisuga 31.12.2017, 
endiselt arvud ei klapi. Seoses sellega ei saa revisjonikomisjon majandusaasta 
aruandele hetkel hinnangut anda ja soovitab juhatusel puudused likvideerida 
hiljemalt 18.06.2018, et revisjonikomisjon saaks hinnangu anda hiljemalt 17.07.2018. 
Kuna me hetkel ei saa tagada, et andmed taaskord ei muutu. 
 

Kokkuvõtvalt vajab EKL muutusi ja kaasaegset mõtteviisi. Juhatuses ja volikogus 
käimine ei ole lihtsalt hääletamas käimine, see eeldab majanduslikku mõtlemist ja 
normatiivaktide tundmist. Kui te annate nõusoleku kandideerida, siis peate 
arvestama, et see ei ole vaid kohal käimine, kui aega üle jääb ja käe tõstmine, see 
tähendab, et tuleb teada ka oma eelkäijate otsuseid, teadmisi normatiivaktidest ja EV 
seadustest. Juhatuses ei saa ühtegi otsust vastu võtta ainuisikuliselt, kui selle kohta 
ei ole vormistatud juhatuse otsust, mis on ka protokollitud ja poolt on hääletanud 
enamus juhatusest. Ka protokollide avaldamise tähtaegadest tuleb kinni pidada. 
 

EKLis puudub kuluefektiivne mõtteviis, eelarve prognoositakse kahanev, samas on 
teada uute suurte projektide rahastamise vajadus. Revisjonikomisjoni aruannetes 
märgitud tähtaegade jooksul mittevastamine viitab ebakompetentsusele. Näituste 
taotluste puhul uueks kalenderplaaniks peab jälgima tegevusaruannete olemasolu ja 
võlgnevuste puudumist. 
 

Anne-Ly Kandelin on öelnud: „Olen nüüd osalenud kõikidel juhatuse ja volikogu 
koosolekutel. Mul on piinlik, Koosolekut ei ole korralikult ettevalmistatud või hilisem 
protokoll ei vasta koosolekul kuuldule. Juhatuse ülevaade päevakorrapunktide sisust 
on reeglina mittemidagiütlev, kui just täiendavaid selgitusi kohapeal ei nõuta. Büroo 
ja juhatus ei tohiks selliseid vigu teha, mille tulemusena on häiritud külaliste ajakulu.” 
 



EKLil on dokumendihaldussüsteem, siis miks me endiselt seda ei kasuta? Miks pean 
mina revidendina kulutama terve tööpäeva, et sõita 2 tundi Tallinna ja sama palju 
tagasi, et mingeid dokumente kontrollida, kui seda saaks teha läbi DHSi? 
 

Bürootöö ümberkujundamisega juhatus 7 kuu jooksul tegelenud ei ole. 
Personaliprobleemid ei ole tekkinud üleöö. Eelnevad büroojuhid ei ole millegipärast 
osanud töötajate tööajaotust ja -graafikuid koostada oskuslikult, kui töötajad ei ole 
pädevad üksteist asendama.  
 

Mina isiklikult olen osalenud kahel Lõuna-Eestis toimunud ümarlaual, kus viimasel 7. 
märtsil 2017 toimunul paluti hiljemalt 20.03.2017 saata uue põhikirja projekti osas 
täiendavad muutused, et see saaks siis esitada üldkoosolekule. Üldkoosolekul oli 
sisuliselt vaid uue volikogu ja revisjonikomisjoni valimine, miks ei jõudnud projekt 
päevakorda. 
 

Me oleme 21-ses sajandis, miks me ei muuda oma normatiivakte kaasaegseteks ja 
vastavuses üksteisega ning EV seadustega. Meil on moodustatud mitu töörühma, 
kus ainuke käega katsutav tulemus on Eesti hagija töörühmal.  
 

Juhatus, volinikud, revisjonikomisjon, allüksused peavad tundma kõiki EKL 
normatiivakte ja mitte eksima nende vastu. 
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