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Eesti Juristide Liidu revisjonitoimkonna
tegevuse aruande kinnitamine

Juhindudes Eesti Juristide Liidu põhikirja punktist 27.3 ning ära kuulanud revisjonitoimkonna
esimehe aruande, otsustas Eesti Juristide Liidu üldkogu kinnitada revisjonitoimkonna
2011.aasta aruande (aruanne lisatud).

Jüri Heinla
Tegevpresident

EESTI JURISTIDE LIIDU
REVISJONITOIMKONNA ARUANNE

Tallinnas, 22. mail 2012
Revideeritav periood 1. jaanuar 2011 kuni 31. detsember 2011
1. Revisjonitoimkonna arvamus raamatupidamise aastaaruandele
1. Revisjonitoimkond saab temale esitatud majandusaasta aruande ja dokumentide põhjal
järeldada, et raamatupidamisarvestus 2011. aastal vastas õigusaktidega ettenähtule ja
lähtus heast raamatupidamistavast.
2. Majandusaasta tulem on võrreldes eelmise majandusaastaga positiivne 71 912 eurot
(2010. aastal 8 310 eurot). Majandustegevuse raha jääk 2011. aasta lõpuks oli 97 608
eurot. Võrdlusena oli 2010. aasta lõpuks majandusaasta raha jääk 30 558 eurot.
3. Tunnustavalt tuleb märkida, et tulem on positiivne. Selle on taganud jätkuv
kokkuhoiumeetmete kasutuselevõtmine, aga ka majandustegevuse mahu kasv.

2. Revisjonitoimkonna tähelepanekud
1. Liikmemaksude ja sisseastumismaksude üldlaekumine oli parem 583 euro võrra.
Liikmemaksu laekus 2011. aastal 11 136 eurot ja sisseastumismaksu 440 eurot. 2010.
aastal vastavalt 10 571 eurot ja 422 eurot.
2. Suurenenud on põhitegevusega seotud tulud. Kui projektidest saadud tulud on 2011.
aastal võrreldavad 2010. aasta tasemega, +2984 eurot (välja arvatud FIDE
läbiviimiseks laekunud sihtotstarbelised tulud), siis oluline kasv on saavutatud tuludes
koolitusteenuse osutamise eest.
3. Tunnustavalt tuleks märkida, et edukalt on suudetud tegutseda järjest tihedamaks
muutuval koolitusturul. Võrreldes 2010. aastaga suurenesid 2011. aastal koolitusest
saadud tulud 36 232 euro võrra ehk kokku saadi 163 230 eurot.
3. 2010. 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: Ei ole rakendatud
4. Ettepanekud

1. Revisjonitoimkond teeb üldkogule ettepaneku kinnitada majandusaasta aruanne.
2. 2011. aastal oli Eesti Juristide Liidu liikmete arv 1173, liikmemaksu maksnud liikmete
arv 348, seega kõigest 1/3 liidu liikmetest tasus liikmemaksu.
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 koos vastavasisulise põhjendusega teate
avaldamisega kodulehel.
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