
MTÜ Eesti Seemneliit 2014 majandusaasta  

Revidendi aruanne 

09.03.2015 

MTÜ Eesti Seemneliit (edaspidi ESL) on loodud 30.03.2006 aastal 14 asutajaliikme poolt, 
kelleks on sordiomanikud- ja esindajad ning seemnekasvatajad (ESL- i kodulehe andmetel on 
liikmeid kokku 46). On ka Euroopa Seemneliidu ESA liige.  

2012 aasta üldkoosolekul (20.03.2012) Eiveres valiti ESL- i uus juhatus, kuna eelmise 
juhatuse 3- aastane valitusperiood oli ümber saanud. Juhatuse liikmeteks B- kaardi alusel on: 

• Anne Liiker 

• Arvi Tupits 

• Madis Ajaots 

• Elo Tuubel 

• Neeme Univer 

• Pille Ardel 

• Ilmar Mändmets 

 

2014 aastal on ESL- l toimunud 5 juhatuse koosolekut. Kõik juhatuse koosolekud (sh. 
arutelud ja otsused) on nõuetekohaselt protokollitud.  

Olulisim 2014 aastal toimunu: 

• Osalemine Seemnemajanduse arengukava ja EL taimede paljundamise määruse 
koostamisel. 

• Põllumajandusametilt loa taotlemine ja loa saamine 120 päevaks, et kasutada rapsi 
puhtimisel neonikotinoide sisaldavaid puhtimisvahendeid.  

• 2. Juuni 2014 alustas Seemneliidu tegevjuhina tööd Krista Nurk, seoses Karen Rätsep- 
a lapsehoolduspuhkusele minekuga.  

• Õppereis (Baltikum-Poola) Seemneliidu liikmetele.  

• Märgukiri Põllumajandusministeeriumile, lisamaks PRIA toetuste taotlemise 
andmebaasi lahter „Sordi nimi“, saamaks tulevikus rohkem sordipõhist infot (mis sorte 
mis pinnal kasvatatakse, jms). 

• Värskendatud / Uuendatud koduleht. 



Revidendile esitati 2014 majandusaasta kohta tutvumiseks järgmised dokumendid: 

1. Majandusaasta aruanne 

a. Bilanss 

b. Tulemiaruanne 

c. Rahavoogude aruanne 

d. Netovarade muutuste aruanne 

e. Raamatupidamise aastaaruande lisad 

2. Tegevusaruanne 2014 

3. Muud dokumendid, mida revident pisteliseks kontrolliks küsis.  

 

Revidendi arvamus ja kommentaarid: 

Lisaks eelpool nimetatud dokumentidele, esitas ESL juhatus revidendile revisjoni 
läbiviimiseks kõik vajaminevad dokumendid. 

MTÜ ESL raamatupidamine on kajastatud tekkepõhiselt. Eesti Seemneliit MTÜ 2014. a 
raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti 
hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise 
seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. 
Raamatupidamist teeb Eesti Seemneliidule alates 01.05.2013 T. Simo Konsultatsioonid OÜ, 
Tiit Simo isikus. Leping on sõlmitud tähtajatult, 30- päevase etteteatamisega lõpetamise soovi 
korral.  
 

• Aruande lisas 1 „Arvestuspõhimõtted“ on lahti seletatud OTS- tasude kogumise uus 
arvestuspõhimõte, mis on raamatupidamislikult korrektsem võrreldes „vana“ 
süsteemiga. Varasemalt kanti OTS- tasud tulemiaruandes kirjel „Annetused ja 
toetused“ ning edasimakstavad summad kirjel „Jagatavad annetused ja toetused“. 
Kulud olid kantud kirjele „Mitmesugused tegevuskulud“.  

Uue süsteemi kohaselt kajastatakse tuluna ainult OTS- tasudega seotud vahendustasu 
(seda OTS- tasu laekumisel). Kogutud OTS- tasud kajastatakse kohustusena 
sordiomanike- ja esindajate ees. OTS- tasude kohustus sordiomaniku- või esindaja ees 
klassifitseeritakse „võlgadeks tarnijatele“.  

• ESL võlad tarnijatele 28 485 € - summa moodustavad OTS- tasude arved, mis selleks 
hetkeks olid tasumata (hilisem maksetähtaeg).  

• ESL netovarad 31.12.2014 seisuga oli kokku 87 290 €.  



• Nõudeid ostjate vastu võrreldes eelmise aastaga oluliselt muutunud ei ole. Nõudeid 
ostjate vastu 2014 maj. aastal kogunes kogusummas 28 731 € (Laekumata OTS- tasud 
kokku 32 433 €, sellest -3702 € on arvestatud kui „Ebatõenäoliselt laekuvad arved“).  

• Mitmesugused tegevuskulud on võrreldes 2013 maj. aastaga vähenenud (21 023 € 
aastal 2013 ning 17 570 € aastal 2014). 

• Tööjõukulud kokku 25 965 €, sellest 19 378 € on palgakulu.   

• Aruandeaasta tulem 2014 maj. aastal on 2246 €, eelneval 2013 maj. aastal oli tulem -
24 707 €.  

 

Kokkuvõtteks: 

Olles tutvunud ESL 2014 majandusaasta aruandega ning sellega seonduvate 
lisadokumentidega (pisteliselt), kinnitab revident, et kõik tehingud on toimunud korrektselt 
ning majandusaasta aruandes esitatavad finantsandmed on tõesed.  

 

MTÜ Eesti Seemneliit revident, 

Mikk Tagel 

 


