EESTI JURISTIDE LIIDU
REVISJONITOIMKONNA ARUANNE

Tallinnas, 1. juunil 2017

Revideeritav periood 1. jaanuar kuni 31. detsember 2016

1. Revisjonitoimkonna arvamus raamatupidamise aastaaruandele
1. Revisjonitoimkond saab temale esitatud majandusaasta aruande ja
dokumentide põhjal järeldada, et raamatupidamisarvestus 2016. aastal
vastas õigusaktidega ettenähtule ja lähtus heast raamatupidamistavast.
2. Majandusaasta tulem on negatiivne. Võrreldes eelmise majandusaastaga
on tulem vähenenud -13 184 euroni (2015. aastal oli 13 325 eurot).
3. Raha jääk 2016. aasta lõpuks oli 125 815 eurot (2015. aastal oli jääk
108 067 eurot).
2. Revisjonitoimkonna tähelepanekud
1. Liikmemaksude ja sisseastumismaksude üldlaekumine oli 13 273 eurot.
Võrreldes eelmise majandusaastaga on liikmetelt saadud tasud
vähenenud 509 euro võrra. Eraldi väljatooduna laekus 2016. aastal
liikmemaksu 12 448 eurot ja sisseastumismaksu 825 eurot.
2. Tulu ettevõtlusest oli 36 073 eurot sh põhitegevusega seotud tulud
koolitus teenuse osutamisest. Võrreldes 2015. aastaga on saadud tulud
vähenenud 50 683 euro võrra.
3. Samas on suurenenud muud tulud riigihangete ja erinevate projektide
kaudu, võrreldes eelmise majandusaastaga, 23 933 euro võrra. Sõlmitud
on teenuse osutamise lepinguid näiteks: Eesti Töötukassaga,
Välisministeeriumiga,
Kodanikuühiskonna
Sihtkapitaliga
ja
Justiitsministeeriumiga.

4. 2016. aastal oli Eesti Juristide Liidu liikmete arv 948 (2015 oli 997
liiget), liikmemaksu maksnud liikmete arv 383, seega kõigest 40,4 %
liidu liikmetest tasus liikmemaksu. Noorliikmeid oli 177 ja neist tasus
liikmemaksu 81 noorliiget (45,7%).

3. 2015. aasta majandusaasta aruande kohta esitatud revisjonitoimkonna
ettepanekute ja soovituste arvestamine:
Maksmata liikmemaksude osas soovitas revisjonitoimkond jätkata
pikaajaliselt liikmemakse mitte maksnud liikmete Eesti Juristide Liidust
välja arvamist.
Tulemus: On rakendatud, EJL on välja arvatud 132 liiget sh omal soovil 13
liiget (2015 - 127 liiget, sh isiklike avalduste alusel 7 liiget).

4. Ettepanekud
1. Selgitada jätkuvalt välja pikaajalised liikmemaksu võlglased ja arvata
nad välja EJL liikmete hulgast. Eraldi pöörata tähelepanu
noorliikmetele ja tegeleda nendega, et nad harjuksid tasuma
liikmemaksu igal aastal.
2. Kaaluda võimalust pikaajaliste maksuvõlglaste nimede perioodiliseks
avaldamiseks EJL kodulehel.
3. Revisjonitoimkond teeb üldkogule ettepaneku kinnitada majandusaasta
aruanne.
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