EKL volinike koosoleku juhataja pöördumine EKL liikmete poole.
EKLi volinike koosoleku juhatajana võlgnen EKLi liikmetele selgituse volinike korralise koosoleku
otsuste osas mitte kinnitada 2017. a majandusaasta aruannet. Väide EKL volinike koosolek koosoleku
suutmatusest kinnitada majandusaasta aruannet ei vasta tõele.
Majandusaasta aruande kinnitamisele eelnes tavapäraselt revisjonikomisjoni aruanne.
Revisjonikomisjon on kaheksa eelnenud kuuga teinud tublit tööd ning kontrollinud EKL-i majandus-,
finants- ja põhikirjalist tegevust.
2017. a majandusaasta aruande osas tõi revisjoni komisjon välja, et EKL majandusaasta aruande
põhiosa ja lisad, allüksuste tegevusaruanded ning juhatuse esitatud eelarve täitmistabel ja seletuskiri
ei lange kokku täiel määral. Näitena tõi komisjon näituste osa, kus oli juhatuse seletuskirjas välja
toodud 2017a näituste tulem summas 80 456 eurot, samas täidetud eelarve tabelis oli summaks
86 491 eurot ning, kui revisjon on ära kontrollinud kõik 2017 näituste ja showde kasumiaruanded, siis
sai revisjon tulemuseks hoopiski 88 135 eurot. Ehk siis ühe ja sama asja kohta on kolm erinevat arvu,
Revisjon tõstatas küsimuse, milliseid arve tuleks uskuda? Kui usaldusväärsed saavad olla juhatuse
esitatud eelarve tabeli numbrid, mida on volinikele ja juhatuse koosolekutel esitatud? Samuti juhtis
revisjon tähelepanu, et juhatus ei ole vastanud revisjonikomisjoni aktides tõstatatud küsimustele ega
ole taganud revisjonile majandusaasta aruande andmete kontrollimiseks täiendavate dokumentide
õigeaegse kättesaadavuse raamatupidaja puudumise tõttu.
Revisjonikomisjon esitas tulevikuvaates planeeritud eelarve vähenemisega EKLi jätkusuutlikkuse
küsimuse - kui 2017 oli näitustel osalejaid 11 800, siis käesolevaks aastaks on neid planeeritud 11
460, tulud 2017 olid 393 187 eurot, 2018 planeeritud 386 049 eurot, mis teeb vähenemiseks 3%,
kulud 2017 olid 308 052 eurot ja 2018. a on planeeritud 314 369 eurot, mis on 2% rohkem. Tulem
2017 oli 88 135 eurot ja 2018 planeeritud 71 680 eurot, mis on 19% vähem.
Revisjoni komisjon leidis, et majandusaasta aruandes esitatud andmed ei võrdu raamatupidamise
saldodega. Seoses eeltooduga ei saa revisjonikomisjon majandusaasta aruandele hetkel hinnangut
anda ja on andnud juhatusele soovituse puudused likvideerida hiljemalt 18.06.2018.
Seoses eeltooduaga andis revisjonikomisjon volinike koosolekule soovituse majandusaasta aruannet
mitte kinnitada.
Volinikud järgisid revisjonikomisjoni soovitust, jättes majandusaasta aruande kinnitamata ja saates
aruande tagasi juhatusele. Majandusaasta aruande kinnitamise poolt hääletas 2 volinike koosoleku
liiget, vastu 13, erapooletuks jäi 5.
Revisjonikomisjon tõi aruandes välja, et bürootöö ümberkujundamisega juhatus 7 kuu jooksul
tegelenud ei ole. Personaliprobleemid ei ole tekkinud üleöö. Eelnevad büroojuhid ei ole osanud
töötajate tööd jaotada ja vastavaid graafikuid oskuslikult koostada.
Revisjonikomisjon toob kokkuvõtvalt välja, et EKL vajab muutusi ja kaasaegset mõtteviisi. Juhatuses
ja volikogus käimine ei ole lihtsalt hääletamas käimine, see eeldab majanduslikku mõtlemist ja
normatiivaktide tundmist. Andes nõusoleku kandideerida, peab arvestama, et see ei ole vaid kohal
käimine, kui aega üle jääb ja käe tõstmine, see tähendab, et tuleb teada ka oma eelkäijate otsuseid,
omada teadmisi normatiivaktidest ja kehtivatest 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. Juhatus ei ole täitnud oma sise-eeskirja juhatuse
koosolekute kokkukutsumiseks ja päevakordade avalikustamises. Ka protokollide ei ole avaldatud
tähtaegselt. EKL-s puudub kuluefektiivne mõtteviis, eelarve prognoositakse kahanev, samas on teada
uute suurte projektide rahastamise vajadus. Revisjonikomisjoni aruannetes märgitud tähtaegade
jooksul mittevastamine viitab ebakompetentsusele.
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