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Eesti Juristide Liidu revisjonitoimkonna
aruande kinnitamine
Juhindudes Eesti Juristide Liidu põhikirja punktist 27.3 ning kuulanud ära revisjonitoimkonna
esimehe aruande, otsustas Eesti Juristide Liidu üldkogu kinnitada revisjonitoimkonna 2012.
aasta aruande (aruanne lisatud).

Tiina Sepa
EJL tegevpresident

EESTI JURISTIDE LIIDU
REVISJONITOIMKONNA ARUANNE
Tallinnas, 20. mail 2013

Revideeritav periood 1. jaanuar 2012 kuni 31. detsember 2012
1. Revisjonitoimkonna arvamus raamatupidamise aastaaruandele
1. Revisjonitoimkond saab temale esitatud majandusaasta aruande ja dokumentide põhjal
järeldada, et raamatupidamisarvestus 2012. aastal vastas õigusaktidega ettenähtule ja
lähtus heast raamatupidamistavast.
2. Majandusaasta tulem on positiivne, kuid võrreldes eelmise majandusaastaga
kahanenud 7 250 euroni (2011. aastal 71 912 eurot). Majandustegevuse raha jääk
2012. aasta lõpuks oli 112 496 eurot. Võrdlusena oli 2011. aasta lõpuks majandusaasta
raha jääk 97 608 eurot.
2. Revisjonitoimkonna tähelepanekud
1. Liikmemaksude ja sisseastumismaksude üldlaekumine oli väiksem 1263 euro võrra.
Liikmemaksu laekus 2012. aastal 9 803 eurot ja sisseastumismaksu 510 eurot. 2011.
aastal vastavalt 11 136 eurot ja 440 eurot.
2. Suurenenud on põhitegevusega seotud tulud koolitus teenuse osutamisest. Võrreldes
2011. aastaga suurenesid 2012. aastal koolitusest saadud tulud 2 717 euro võrra ehk
kokku saadi 165 947 eurot.

3. 2011. aasta majandusaasta aruande kohta esitatud revisjonitoimkonna ettepanekute
ja soovituste arvestamine:
1. Maksmata liikmemaksude osas soovitab revisjonikomisjon kaaluda pikaajaliselt
liikmemakse mitte maksnud liikmed Eesti Juristide Liidust välja arvata ja kaaluda ka
võlgade sissenõudmist.
Tulemus: On rakendatud (EJL on välja arvatud 112 liiget, sh isiklike avalduste alusel
16 liiget)
4. Ettepanekud
1. 2012. aastal oli Eesti Juristide Liidu liikmete arv 1117, liikmemaksu maksnud liikmete
arv 412, seega kõigest 37% liidu liikmetest tasus liikmemaksu.
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Liikmemaks on Eesti Juristide Liidu põhikirja kohaselt liikme kohustus ja selle korduv
maksmata jätmine põhikirja rikkumine, mille eest võib vastavalt põhikirja punktile 7.6
liidu liikme liidust välja arvata.
Seega peab revisjonitoimkond jätkuvalt vajalikuks tegeleda süsteemselt pikaajaliste
liikmemaksu võlglastega ja pikaajalised võlglased tuleb EJL liikmete hulgast välja
arvata.
2. Eesti Juristide Liidus on moodustatud 5 ühendust, millest 4 on aktiivselt tegutsevad.
Aktiveerimaks haldusjuristide ühenduse tegevust teeb revisjonitoimkond volikogule
ettepaneku korraldada ühenduse liikmete üldkoosoleku kokkukutsumine ja seal uue
juhatuse valimine.
3. Revisjonitoimkond teeb üldkogule ettepaneku kinnitada majandusaasta aruanne.
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