
EKL revisjonikomisjoni aruanne 
 
Seisukoht EKL 2016 aasta majandusaruandele. 
 
Esiteks vabandame, et aruanne on niivõrd kaua meie poolt viibinud erinevatel 
põhjustel. 
 
EKL 2016 aasta majandusaasta aruande põhiosa ja lisad ning esitatud eelarve 
täitmistabel ja kommentaarid ei lange kokku täiel määral. Meie poolt on 
kontrollitud EKL raamatupidamine, esitatud arved ja nende olemasolu ning 
selles osas raamatupidamissaldod kajastavad tegelikkust ning EKL 
raamatupidaja on vastanud kõigile esitatud küsimustele. EKL 
raamatupidamissaldod on võrdsed majandusaasta aruandega, ent mitte 
eelarvetäitmistabelitega.  Seega kuivõrd majandusaasta aruanne ja EKL 
raamatupidamine kajastavad samu andmeid, soovitame majandusaasta aruande 
kinnitada, ent juhatusel ja bürool tuleb läbi mõelda eelarvestamise ja sellest aru 
andmise skeemid selliselt, et need kajastaks kogu EKL tegevust. 
 
Siiski soovime välja tuua järgmist: 
 
EKL eelarve täitmise jälgimine 

2016 aasta EKL eelarve kinnitati mahus 570 852 EUR tuludes, 550 852 eur 
kuludes, lisaks 20 000 EUR amortisatsioonikulu, lõplik eelarvetulemus 0 EUR. 
Reaalselt oli EKLil tulusid 2016. aastal 611 744 EUR, kulusid 608 364 EUR ning 
amorisatsiooni arvestati 21 481 EUR. Seega on aasta lõpptulemus negatiivne – 
18 101 EUR osas. 
 
EKL juhatus on oma eelarve täitmise seletuskirjas toonud välja mitmeid 
põhjuseid, miks eelarve on miinuses millest kirjutame allpool. Paraku tuleb 
siinkohal aga välja tuua fakt, et EKL eelarve ei kajasta tegelikku rahakasutust ja 
nimetatud selgitus kus juhatus toob välja EKL juhatuse poolt otsustatud 
lisakulude mahu summas 35877 EUR ei ole kogu summa, mille ulatuses EKL 
juhatus 2016 aastal on omal äranägemisel EKL  rahalisi vahendeid kasutanud. 
2016 aasta on juurde ostetud immateriaalset põhivara summas 37145 EUR (vt 
allpool immateriaalse põhivara osa).  Liites kokku need kaks summat  saame EKL 
juhatuse poolt eelarveväliste tehingute summaks 73022 EUR, mis on 12,79% 
EKL eelarvest. EKL põhikirja punkt 4.2.5.5 nõuab, et tehing, mis ületavab 10% 
EKL aastaeelarvest saavad kooskõlastuse EKL volinikelt.   
Järeldus: 

- EKL revisjonikomisjon leiab, et teades, et EKL eelarve muutub rohkemas 

kui 10% ulatuses, oleks tulevikus mõistlik, kui EKL juhatus esitab 

lisaeelarve enne kulutuste tegemist näidates ka kulutuste katteallikad.  
 
EKL Büroo 

- eelnevas bürood käsitlevas aruandes on toodud välja, nagu EKL büroo 
töötajatel oleks saamata puhkusepäevi. Alates 2014 tuleb puhata esiteks jooksva 
aasta puhkus, seejärel saamata eelmise aasta puhkusepäevad. EKL büroo on 
aastatel 2014-2016 puhanud igal aastal kollektiivselt 28 päeva, neist 14-15 
päeva suvel ja ülejäänud jõulude ja uue aasta vahel. Seega tulenevalt seadusandja 



mõttest peab olema puhkusepäevade arv korrigeeritud, mitte automatselt 
eelmiste aastate saamata puhkusepäevi arvestav.  Arvestades, et 2017 aasta 
juulis ette nähtud puhkuse ajal töötasid EKL töötajad töövõtulepingu alusel EKL 
heaks (Pärnu näitused), on mõistlik kasutada sügisest vaiksemat hooaega 
selleks, et varasemate aastate kasutamata puhkusepäevad ka puhatud saaksid. 
-  EKL juhatus ei ole töötajaid palgates ja nendega töölepinguid lõpetades kinni 
pidanud EKL põhikirjast, mis nõuab iga töötaja palkamiseks ja töölepingu 
lõpetamiseks juhatuse otsust. Helen Suitsu palkamiseks vastavat otsust 
langetatud ei ole, samuti mitte temaga töölepingu lõpetamise kohta. Ometi peab 
vastav juhatuse otsus kuskil olemas olema, kuivõrd lepingu sõlmimise 
dokumendid on allkirjastanud Astrid Lundava, lõpetanud aga Maris Siilmann. 
Seega soovitame volinikel küsida EKL juhatuselt ka nende otsuste kohta, mida 
avalikult protokollides ei kajastu, sest neid võib olla veelgi. 
- EKL juhatus tegi detsembris otsuse lõpetada leping EKL registripidajaga 
makstes talle 6 kuu töötasu ulatuses kompensatsiooni. Antud hetkel pidi EKL 
juhatus teadma, et EKL reservfondis neile määrata jäetud summad on juba välja 
makstud ning seega tuleb ka see summa varasemate aastate reservi arvelt. 
- saatsime EKL büroojuhatajale järelpärimise saamata vabade päevade eest 
palvega, et meile selgitataks lahti  mille eest neid konkreetsetel kuudel on saadud 
ja kuidas ja millal mille eest kasutatud. Vastus tuli, et see on kirjas tööajatabelites 
ja sellega piirduti. Paraku ei selgu tööajatabelitest, kas ületunnid, mille eest on 
arvestatud vaba aega, on seotud tegeliku ületunnitööga või töötaja poolt lihtsalt 
tööl olemiseks kasutatud vaba ajaga. Samuti on sealt näha, et selliselt ületunde 
tehes on rikutud seadusega ettenähtud töö- ja vabaaja reziimi ning büroo 
juhataja ei ole kasutanud võimalust jooksvalt inimestele puhkepäevadel 
töötamise kompenseerimiseks, vaid nimetatud päevi on kogutud ja üle kantud 
läbi aastate. 
- saatsime järelpäringu EKL juhatusele 2017. aasta juuli alguses palvega 
selgitada kuidas nad on täitnud neile põhikirjaga pandud bürootöö järelevalve 
kohustust ning vastust sellele ootame siiani. 
Järeldused:  

• EKL juhatusel tuleb täita põhikirja osas, mis puudutab otsuste vastu 

võtmist koosolekutel vähemalt kord kuus. Soovitame volinikel 

pärida aru EKL juhatuselt, millised otsused on veel võetud vastu 

protokollimata koosolekutel.  

• EKL juhatusel tuleb täita EKL põhikirjaga neile pandud kohustusi, 

mis puudutavad töötajate tööle võtmist ja töölt vabastamist.   

• EKL juhatusel tuleb jälgida pidevalt EKL büroo tegevust vastavuses 

põhikirjas nõutuga ning täheldatud puudused fikseerida juhatuse 

koosoleku protokollides ja edastada revisjonikomisjonile vastavalt 

põhikirjas ettenähtule. 

• EKL juhatusel tuleb jälgida hoolikamalt eelarvet ning vajalike 

kulutuste osas, mis ületavad reservfondi  mahtu, küsida eelarve 

muutmise nõusolekut volinike koosolekult. 

• EKL büroo juhatajal tuleb välja mõelda paindlik tööaegade 

rakendamise skeem, mis välistab vabade päevade ja puhkeaja 

kogunemise, sellega kaasneva töötajate väsimise ja ülekoormuse. 

 
 



Immateriaalne põhivara 

- EKL aruandes on kajastatud investeeringud immateriaalsesse põhivarasse, mis 
ei ole välja toodud EKL juhatuse poolt kui planeerimata kulutused, mida ei ole 
teostatud reservi vaid   varasemate aastate tulemi arvelt.  
- sellise vara soetamine ei ole otsustatud ühegi juhatuse koosoleku otsusega. 
Vastavad lepingud on allkirjastanud Maris Siilmann ja juhatus aksepteerinud 
alles majandusaasta aruande heakskiiduga EKL juhatuses. On lubamatu, et 
summad, mis on kümnetes tuhandetes, kulutatakse ilma juhatuse otsuseta ja 
volikogu kinnituseta. 
- EKL juhatuse poolt on Maris Siilmann augustis 2016 allkirjastanud IT tööde 
vastuvõtuaktid kohtunike ja ringikorraldajate programmide ning andmebaasi 
aruandlusmooduli osas. 2017. mais ei ole neid programme lõplikult kasutusele 
võetud kohtunike osas, samuti ka mitte aruandlusmoodulit.  Tööd on loetud 
teostatuks augustis 2016 ja vastavad summad välja makstud, kui 2017. mais 
selline arendus ei ole veel valmis ja kasutatav (välimikukohtunike osa, aruandlus 
registrist). 
Antud lepingud ei ole tavapärast kauba ostu-müügilepingud, vaid nende sisuks 
on arendaja töötundide tasustamine. Kuivõrd need on praegu arvestatud 
immateriaalseks põhivaraks, tasub EKL volinikel kaaluda, kas need reaalselt on 
seda või on tegemist  kulutustega, mis  on praegu paberil kuludesse arvestatavad 
tulevastes perioodides läbi amoriseerimise. 
Järeldused: 

- EKL volinikud peavad kaaluma EKL registri- ja näituseprogrammi tehtud 

kulutuste rolli - kas neid käsitleda kuludena või jupikaupa amortiseeritava 

immateriaalse põhivarana.  

 
Infotehnoloogia 
- EKL kasutab infotehnoloogia partnerina Teliat, makstes kuus telefoni, interneti 
ja töökohtade haldusteenuse eest üle 1000 EUR. Antud lahendus on ebasobiv 
EKL vajadustega ning Telia on tunnistanud et nende jaoks on Linux/Unix 
põhised lahendused nagu EKL tõuraamat ja sellega seonduvad programmid 
lisatööd tekitav ja ebasobiv.  
- Samuti on endiselt ellu viimata volinike soovid erinevate gruppide tegemiseks, 
mis on Telia lahenduses äärmiselt ebamugav ning nagu on teada volinike 
assistendi ja EKL VKK kogemusest, äärmiselt ebakindlalt töötav lahendus.  
- EKL kodulehekülg on endine vaatamata mitmetele volinike poolt tehtud 
parandusettepanekutele.  
- EKL registriprogammi on täiendatud ning on loodud ka mitmeid 
lisaprogramme. Meil ei õnnestunud revisjoni käigus saada enda käsutusse muud, 
kui lepingud nende programmide kohta kus kogu programmi kirjeldus piirdus 
üldsõnalise tähistusega, millise allüksuse tarbeks vastav programm on loodud. 
Leiame, et kõik arvutiprogrammid, mida EKL tellib, tuleb tellida koos 
dokumentatsiooniga, mis võimaldab programmiga edasi töötada ka siis, kui 
sellega seotud isikutega midagi juhtuma peaks. 
Järeldused: 
- EKL poolt kasutatav infotehnoloogiapartner on kallis ning EKL juhatus ei 

ole ka kaalunud mõne teise partneri kasutamist, kuigi see tänasel päeval 

on võimalik ning tooks kaasa märgatava kokkuhoiu. 

- EKL IT arendustel tuleb nõuda korrektset dokumenteerimist. 



- EKL IT arenduste loomine peab olema kajastatud ka EKL eelarves. 

- EKL juhatusel tuleb arvestada volinike ja liikmete poolt tehtud 

parandusettepanekutega. 

 

 
Arveldused seotud isikutega 

Raamatupidamisaruande lisa kajastab arveldusi soodustatud isikutega ning ütleb 
selle kohta järgmist: 
 "MTÜ Eesti Kennelliit aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: 
1. Juhatuse liikmeid; 
2. Eelpool loetletud isikute lähikondlasi ning nendega seotud ettevõtteid." 
Revisjonikomisjon küsis täpsustust kellega seotud arveldused on antud lisas 
kajastatud.  Selgus, et antud lisas on arvestatud juhatuse liikmete isiklike 
tehingutega, mitte nendega seotud ettevõtetega. Ettevõteteks selle lisa mõttes 
loetakse ka neid mittetulundusühinguid, mis on juhatuse liikmete valitseva mõju 
all. Seega tuleb selles lisas kajastada kõigi EKL liikmetest MTÜde tehingud, 
millede juhatuse liikmed on EKL juhatuse liikmed. 
Eeskätt näeme, et selles osas tuleb kajastada need arveldused, mis on 
aastavahetuseks tasumata ning erinevad tavapärastest tehingutest või on 
vaidlustatud. 
Järeldused: 
- Antud aruandeosa tuleb täiendada nii, et see kajastab reaalselt tehinguid 

seotud osapooltega sellises mahus, nagu seadusandja on ette näinud. 
 
 
Muud tulud 
Muude tulude osa kohta ütleb aruanne järgmist: 
"Muud tulud on liikmetelt ja muudelt isikutelt arvestatud tulud viivistest ja 

leppetrahvidest. Leppetrahvideks loetakse EKL puhul tõuraamatu 

määrtuste rikkumisi ja muid trahve vastavalt kokkulepetele. Muud tulud 

kajastatakse tulude ja kulude aruandes samanimelisel kirjel." 

2016 aasta muud tulud on 126 EUR. Samas on 2016 aastal kantud EKL 
registrisse 8 pesakonda (33 kutsikat) mis ei vastanud kehtivale 
tõuraamatumäärusele ja 28 pesakonda 148 kutsikaga, mis ei vastanud 
aretuserinõuetele.  Seega arvestades fakti, et nõuete rikkumise eest on esimesel 
korral ette nähtud rahaline trahv 64 EUR iga kutsika kohta minimaalses määras, 
on EKL majandusaasta aruandes selles osas kajastatud summa täiesti 
arusaamatu. 
 
EKL juhatus on mitmele rikkujale oma otsusega määranud, et neil ei tule tasuda 
rikkumise eest rahalist leppetrahvi, vaid selle asemel tuleb osaleda 
kasvatajakoolitusel. Vastavat erandit tõuraamatumäärus ette ei näe. Seega on 
juhatus astunud selliste otsustega üle volinike poolt kehtestatud 
tõuraamtumäärusest ja sellega otseselt vähendanud EKL tulusid. Kuigi mõistetav 
ja arusaadav,  miks sellist erandit tasub teha, tuleks sellised muudatused siiski 
vormistada korrektselt. 
Järeldused: 



- EKL volinikud peavad asuma seisukohale, kas juhatuse poolt 

tõuraamatumääruses sätestamata erandite tegemine on aksepteeritav või 

mitte. 

 
Koostanud: Kristin Kerem 
 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Kristin Kerem 
Sirje Veiman 

 


