EESTI JURISTIDE LIIDU
REVISJONITOIMKONNA ARUANNE

Tallinn, 17. mai 2019

Revideeritav periood 1. jaanuar kuni 31. detsember 2018

1. Revisjonitoimkonna arvamus raamatupidamise aastaaruandele
1. Revisjonitoimkond saab temale esitatud majandusaasta aruande ja
dokumentide põhjal järeldada, et raamatupidamisarvestus 2018. aastal
vastas õigusaktidega ettenähtule ja lähtus heast raamatupidamistavast.
2. Majandusaasta tulem on negatiivne. Võrreldes eelmise majandusaastaga
on tulem vähenenud -21 154 euroni (2017. aastal oli tulem 4880 eurot).
3. Raha jääk 2018. aasta lõpuks oli 77 902 eurot (2017. aastal oli jääk
123 241 eurot).

2. Revisjonitoimkonna tähelepanekud
1. Liikmemaksude ja sisseastumismaksude üldine laekumine oli 15 323
eurot. Võrreldes eelmise majandusaastaga on liikmetelt saadud tasud
suurenenud 397 euro võrra.
2. Tulu ettevõtlusest oli 5346 eurot sh põhitegevusega seotud tulud
koolitus teenuse osutamisest. Võrreldes 2017. aastaga on saadud tulud
vähenenud 18 897 euro võrra. (Koolitustest saadavad sissetulekud
moodustasid 67 718 eurot ja koolitusega seonduvad väljaminekud
moodustasid 62 372 eurot.)
3. Suurenenud on muud tulud riigihangete ja erinevate projektide kaudu,
võrreldes eelmise majandusaastaga 8024 euro võrra. Sõlmitud on
teenuse osutamise lepingud: Välisministeeriumiga, Eesti Töötukassaga
ja mitmete kohalike omavalitsustega.

4. Seisuga 31.12.2018. aastal oli Eesti Juristide Liidu liikmete arv 823 ja
liikmemaksu maksnud liikmete arv 444. Seega tasus liidu liikmetest
liikmemaksu juba 53,9 %. (2017 oli 873 liiget ja liikmemaksu maksjaid
50,8 %).
3. 2017. 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 117 liiget sh omal soovil 44
liiget (2017 - 112 liiget, sh isiklike avalduste alusel 20 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. Revisjonitoimkond teeb üldkogule ettepaneku kinnitada majandusaasta
aruanne.
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