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Maris Luberg
toimetasime ühingu majandustegevuse ja raamatupidamise revisjoni ajavahemikul 01.mai –
10.juuni 2020.aastal.
Revisjoni käigus kontrollisime ühingu raamatupidamist ja selle organiseerimist.
Raamatupidamise revideerimise käigus oli kontrollitud:
ESLÜ 2019. aasta aruanne ning selle vastavus kehtivale seadusandlusele ja Eesti
Finantsaruandluse Standardile
raamatupidamise vastavust olemasolevatele algdokumentidele
Ühingu juhtimis-, majandus- ja muude kulude õigustatust ja sihipärasust.
Revisjoni tulemusena tegime kindlaks, et ühingu raamatupidamine vastab Eesti Vabariigi
kehtivatele seadustele
Revisjoni käigus tegime järgmised järeldused:

Ühingu raamatupidamine on korrektne ja ülevaatlik. Arvestus toimub nii
kuluelementide kui ka kulukohtade lõikes. Raamatupidamist teostav Eve Pungas on
kompetentne ja suutis kõigile meie küsimustele asjakohaseid seletusi anda.
Majandusaasta lõppes väikese kasumiga (16 eurot), ühingu majandusseis on hea,
seisuga 31.12.201 oli ühingul netovara 5’707 eurot (2017.a. lõpus 5’691 eurot).
Juhatus on teinud väga head tööd ühingule toetajate leidmiseks ning loonud tugeva
majandusliku baasi järgnevaks aastaks.
Soovitused juhatusele :
1..Juhatuse koosolekud võiksid toimuda suurema regulaarsusega ning info nende
toimumisajast võiks kodulehel aegsasti kajastatud olla.
2. Juhatuse protokollides võiksid otsused olla enam lahti kirjutatud, see võimaldab ühingu
liikmetel juhatuse tegevusega paremini kursis olla.
3. Rahavoogude paremaks juhtimiseks peaks koostama ühingu aasta eelarve ja erinevate
toimkondade ürituste eelarved. Peale ürituste lõppemist võiks koostada kokkuvõtvad
aruanded.
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5. Ühingu kodulehel on vananenud infot ning kõik lingid ei avane, kuid võrreldes
eelmise aastaga on situatsioon paranenud. Soovitame kaaluda täiendavate abijõudude
kaasamist kodulehe uuendamiseks ning töökorras hoidmiseks. Üldjoontes loeme
kodulehte siiski hästi toimivaks, info ürituste kohta on operatiivselt kajastatud, samuti
ühingu näituste ja võistluste tulemused. Ühingul on ka FB leht, kus infot operatiivselt
kajastatakse ning kõikidele näitustele ja võistlustele luuakse FB keskkonnas omaette
koduleht.
4. Ühingu kodulehel Aretus alammenüüs on saksa lambakoeri kasvatavate kennelite
nimistu, mis on esitatud tähestikulises järjekorras. Samas on nende hulgas palju
kenneleid, mis pole enam aastaid reaalselt tegutsenud või ei tegele enam saksa
lambakoertega. Soovitame mõelda selle loetelu potentsiaalsetele kutsikaostjatele
informatiivsemaks muutmisele, näiteks jagada kennelid tegutsevateks ning mitte –
aktiivseteks (viimasel 5 aastal pole pesakondi olnud).
5. Ühingu kodulehel ei ole enam nimekirja aretuskontrolli läbinud (ja kehtiva
aretuskontrolliga) koertest. Soovitame endiselt aretuskoerte nimekiri avalikustada.
Isikuandmete kaitse määruse valguses ei saa avalikustada koerte omanike andmeid,
kuid koerte nimekiri võiks siiski olemas olla ja avalikuks kasutamiseks kodulehel
väljas.
5. Ühingu dokumentide säilitamise kord vajaks üle vaatamist ning muudatuste sisse
viimist, kuna revisjoni tarbeks dokumentide kokku korjamine oli revisjonikomisjonil
üsna vaevaline. Sellega seoses ei ole võimalik anda hinnangut ühingu juhatuse otsuste
vormistuse korrektsuse kohta. Revisjonikomisjon soovitab sisse viia arhiveerimise
kord, kus selle eest vastutav isik kogub ühingu dokumendid (s.h juhatuse koosolekute
otsused paberkandjal, lepingud, kirjavahetused teiste osapooltega ning liikmete
pöördumised) ning arhiveerib need kompaktselt ning süsteemselt.
Kokkuvõttes:
Revisjoni tulemusel leiab revisjonikomisjon, et ESLÜ juhatus on teinud head tööd
näituste, võistluste, koolituste ja muude koerandust edendavate ja inimeste teadlikkust
tõstvate ürituste korraldamisel.
Kokkuvõttes hindame juhatuse tööd heaks.
Revisjonikomisjon:

Meeli Puusepp

Triin Kalekin

Maris Luberg
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