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Eesti Maksumaksjate Liidu 200 I majandusaasta aruanne koosneb
järgmistest osadest:

I. Tegevusaruanne

2. Juhatuse deklaratsioon

3. Raamatupidamisbilanss

~ 4. Tulude-kulude aruanne
~

t 5. Rahavoo gude aruanne
.

r 6. Põhivara
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i r Aruanne on kinnitatud EML üldkoosolekuI20.03.2002
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Juhatuse esimees Ants Veetõusme v...{!z=:==-

Juhatuse aseesimees Kersti Kurre ~
Juhatuse liikmed Anne Nuut

Vello Vallaste
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, Peasekretär Kalle Kägi ~~~-----
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Revisjonikomisjoni arvamus mittetulundusühingu EML
2001.a majandustegevuse kohta

Revisjon i kom isjon koosseisus:

Jüri Kalda,
Eile Märitz ja
Rita Kull

kontrollis ajavahemikul 11.3. - 12.3.2001.a Eesti Maksumaksjate Liidu (EML)

31.12.2001.a lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet. Majandusaasta
aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning selle
koostamine on ühingu juhatuse kohustus, meie ülesanne on anda kontrolli tulemustele
tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Kontrolli eesmärgiks oli veenduda, et majandusaasta aruanne ei sisalda olulisi vigu ja
ebatäpsusi. Revisjoni käigus küsitlesime juhatuse liikmeid ja kontrollisime
väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes
esitatud näitajad.

"-.I Kontrollisime liitumistasu, aastamaksu ja teenustasude arvestamist ning teiste ühingu
tegevusega seotud tulude ja kulude arvestust, töötasu ja sellega kaasnevate maksude
arvestust ning raha liikumist tõendavate dokumentide vormistamist ja olemasolu.

Kontrolli käigus me ühingu tegevusega mitteseotud või põhjendamata kulutusi ega
dokumenteerimata raha kasutamist ei tuvastanud. Meie kontroll hõlmas ka
raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja
juhatusepoolsete raamatupidamislike hinnangute analüüsi ning seisukohavõttu
raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Oleme seisukohal, et
meie revisjon annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks majandusaasta aruande
kohta.

Aastaaruande alusel on ühingu tulu rahalises väljenduses võrreldes eelmise aastaga
kasvanud 4% võrra kuid tegevuse tulemus võrreldes sama perioodiga kahanenud
21,4% võrra. Range kokkuhoiu põhimõtete järgimise tagajärjel on vaba raha jääk
kasvanud aastaga 35,3% võrra ja on aasta lõpul 3,069,180 krooni.

Ettepanekud arvestuse paremaks korraldamiseks tehti revisjoni käigus. Juhatus on
arvestanud eelmise majandusaasta revisjoni käigus tehtud ettepanekuid. Põhjalikult

\ / analüüsiti uutele liikmetele väljastatud arvete laekumise tõenäosust ja selle alusel
tunnistati pikema aja jooksul laekumata arved ebatõenäoliselt laekuvaks ning kanti
bilansist maha.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud
raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001. aasta finantstulemuseks 865,418
krooni kasumit ja bilansimahuks 31.12.2001.a seisuga 3,769,171 krooni, ei sisalda
olulisi vigu ega ebatäpsusi ja kajastab õigesti ja õiglaselt mittetulundusühingu EML
majandusaasta tegevuse tulemust ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.

Tallinnas, 13. märtsil 2002.a f\\ ~
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