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Revisjoni  arvamus  MTÜ  Eesti Erametsaliit 

2014. majandusaasta aruande kohta 
 

 
Mittetulundusühing MTÜ Eesti Erametsaliit (edaspidi Eesti Erametsaliit)  tegutseb 1992.a. alates. 

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodi  01.01. 2014 – 31.12.2014.a. kohta 

ning see sisaldab kõiki majandusaastal tehtud majandustehinguid.  

 

Revisjonikomisjon koosseisus  Olavi Udam, Ain Malm ja  Märt Linnamägi  kontrollisid 

mittetulundusühingu Eesti Erametsaliit  31.12.2014. lõppenud majandusaasta kohta koostatud 

raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi, kasumiaruannet, rahavoogude aruannet, 

netovara muutuste aruannet ning aruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete 

kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid.  

Oleme tutvunud Eesti Erametsaliidu tegevuse ja juhatuse asjaajamisega, juhatuse koosolekute ja 

üldkoosolekute materjalidega  ning raamatupidamise algdokumentidega. Originaaldokumente 

kontrolliti  17. märtsil 2015 aastal Tallinnas, Mustamäe tee 50. 

 

 
Kontrollimise käigus tuvastati järgmist: 
 
Juhtimine 

Mittetulundusühingu üldkoosoleku otsuste täideviimise eest ja ühingu arengu  eest  vastutab juhatus.  

1. jaanuarist 2014 asus tegevjuhina tööle Liina Laineveer. 

 

1. Juhtimisest ja selle kuludest:     

 

Samuti on tegelenud erinevate projektide juhtimisega projektijuht, kellega on sõlmitud vastav leping 

ja makstud töö eest tasu.  

Lepingute alusel väljamakstud töötasudelt on maksud kinnipeetud, arvestatud sotsiaalmaks  ja kõik 

maksud vastavalt maksutähtajale  makstud.  

Raamatupidamise teenus ostetakse  lepingu alusel osaühingult Lihtra.  

 

Juhatuse liikmetega on sõlmitud  Juhatuse liikme lepingud, mille alusel maksti juhatuse liikmetele 

tasu, kuni augustini 2014. Alates septembrikuust ei ole juhatuse liikmetele tasu makstud. 

Juhatuse liikmete tasust loobumine toimus juhatuse liikmete kirjalike avalduste alusel. 

 

Eesti Erametsaliidu palgal on igapäevatööd korraldav tegevdirektor. Lisaks on tööl projektijuht, kes 

tegeleb erinevate projektide ning asjaajamisega.  

Raamatupidamise teenuse osutamiseks on sõlmitud käsundusleping.  
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Töötasu kulud 2014. aastal olid 49 762 €, sealhulgas juhatuse liikmetele makstud 

tasu 16000 €. 

 

Töö võlgnikega ja finantstehingud 

Liikmemaksud on kajastatud tekkepõhiselt, võttes arvesse perioodi, mille eest need on tasutud. 

Bilansipäeva 31.12.2014.a. liikmemaksu võlgnevus on  kokku  summas 5 955 eurot . Võrreldes eelmise 

perioodi lõpuga on liikmemaksu võlgnevus vähenenud 3 510 euro võrra.  

 

Arvesse on võetud eelmise aasta soovitust iga organisatsiooniga eraldi leida lahendus ja võimalusl 

tasumine ajatada. 

(Märkus 2013 aasta kohta oli:   

1. Mittetulundusühingu juhatus ja tegevjuht võiksid välja selgitada liikmemaksude mittemaksmise põhjused ja siis vastavalt 

liikmemaksu võla ajale ja tegelikule põhjusele (näit. liikmesorganisatsiooni raske rahaline olukord või organisatsiooni 

tegevuse lõpetamine), tegeleda  iga võlgu oleva organisatsiooniga eraldi ning teavitada sellest üldkoosolekut. ) 

 

Alates 03. maist 2013  on välja antud Eesti Erametsaliidu infokirja, et saata liikmetele rohkem infot 

organisatsiooni tegevuse kohta. 2014.a koostati 10 infokirja, neist kõik on ka kodulehel loetavad. 

Infokirju on levitatud ka  liikmesorganisatsioonide listide kaudu. 

 

 

2. Juhatuse tegevusest  

Aruande  perioodil viidi läbi 11 juhatuse koosolekut.    

Aruande perioodil toimus 2 üldkoosolekut, mis on  protokollitud.  

Protokollid on liikmetele kättesaadavad interneti Eesti Erametsaliidu kodulehe liikmetsoonis. 

 

Tulud 

 Tulud tegevuskulude katmiseks vähenesid 2014 aastal 44 619 euro (32,6%) võrra.  Tulu poolel on 

oluline ettevõtlustulu.   Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused on aga väga oluliselt (35 169 

euro võrra)  vähenenud .  Tulud sertifitseerimisest on veidi (2544€ võrra)  suureneneud.  Tulu 

liikmemaksudest on vähenenud 576 euro  ( 2,7 %) võrra,  20 537 euroni. 

Vastu võetud eelarvega oli planeeritud puudujääk summas 50 913 eurot.  Tegelikud tulud ületasid 

7232 € (9 %)  planeeritut.   

Kulud 

Kulud võrreldes vastu võetud eelarvega  vähenesid 19 181 € ehk 14 % võrra. 

Oluline kokkuhoid on saavutatud juhatuse liikmete tasudelt  7 448 €. Samuti tegevjuhi ja  

projektijuhi sõiduauto kompensatsioonikuludelt, vastavalt 1 223 € ja   1 479 € . 

Üldhalduskuludele on vähem kulunud 2 046 € ( 20 % eelarvest), sealhulgas 1 492 € 

raamatupidamisteenuse arvelt.  
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Kulud ja tulud 

Tulude suurenemise ja kulude vähendamise  koosmõjuna suudeti eelarve  puudujääki vähendada 26 

413 euro võrra,  24 500 euroni. 

 

Raamatupidamine 

Mittetulundusühingu raamatupidamise dokumendid  ja  muud tegevusega seotud dokumendid 

asuvad  Mustamäe tee 50   Tallinnas.   

Raamatupidamise tehingute kirjendamiseks on olemas raamatupidamise sise-eeskiri, kontoplaan, 

raamatupidamisregistrid. Samuti on tagatud algdokumentide ja registrite säilivus.  Raamatupidamise 

tegemisel on lähtud projektipõhisest raamatupidamisest. Sularaha arveldust  ei ole ja kõik 

maksmised toimuvad pangaülekannetega, mis on dokumenteeritud.  

 

Raamatupidamise  aastaaruanne 

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.  

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2014. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aruanne 

kajastab mittetulundusühingu Eesti Erametsaliit finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja 

raha liikumist seisuga 31.12.2014.a õiglaselt. 

 

Lõppenud aruandeperioodil kasutati EEML vahendeid  eelarvest lähtuvalt ja 

sihipäraselt. 

 

Mittetulundusühingu Eesti Erametsaliit 2014  majandusaasta lõppes  negatiivse tulemiga  24 500 

eurot.  Raamatupidamise aastaaruande järgi on EEML  bilansimaht   58 347  eurot,  netovara on  49 

967 eurot, millest 39 278  eurot on rahana. 

 

Teeme üldkoosolekule ettepaneku kinnitada majandusaasta ja  raamatupidamise aastaaruanne 

seisuga 31.12.2014.a. 
 
 
Revisjonikomisjoni liikmete allkirjad:   /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
 Olavi Udam     ……………………………………… 
 
 Märt Linnamägi   ………………………………………. 
 
 Ain Malm    ……………………………………… 


