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E. Vilde tee 89 Korteriühistu juhatuse poolt tellitud revidendi aruanne ja arvamus 2020. aasta raamatupidamise 
aastaaruande ning raamatupidamise korraldamise vastavuse kohta EV Raamatupidamise seaduse põhinõuetele. 
 
 
 

REVIDENDI ARUANNE 
E. Vilde tee 89 Korteriühistu korteriomanikele 
 
Olen revideerinud E. Vilde tee 89 Korteriühistu juhatuse poolt koostatud 2020. aasta raamatupidamise 
aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2020, tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja 
rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud 
oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.  
Revisjon viidi läbi lähtudes EV Raamatupidamise seadusest, Korteriühistu- ja Korteriomandiseadusest (KrtS), 
Mittetulundusühingute seadusest (MTÜS) ja E. Vilde tee 89 Korteriühistu põhikirjast ning üldkoosoleku otsustest. 
Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas 
Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti 
finantsaruandluse standardiga. 
Revidendi kohustused 
Minu kohustuseks oli viia läbi revisjon vastavalt sõlmitud lepingule ning esitada revidendi aruanne ja arvamus selle 
kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt ning kas 
aastaaruanne annab õiglase ülevaate korteriühistu finantsseisundist, -tulemusest ja rahavoogudest ning selles 
avaldatud informatsioon on asjakohane ja tõepärane. 
Peale eelneva on minu kohustuseks veenduda selles, et juhatuse tegevus ja raamatupidamine on korraldatud 
seadusega määratud viisil. 
Revisjoni läbiviimine 
07.02.2021 sõlmitud lepinguga garanteeris E. Vilde tee 89 Korteriühistu juhatus, et kogu revidendile esitatud 
informatsioon on tõene ja mitteeksitav, kõik seisukohad ja arvamused, kavatsused ning tulevikuprognoosid on ausad 
ja tehtud mõistlikel kaalutlustel ning et revidendile esitatava informatsiooni hulgast ei jäeta ära ühtki fakti või asjaolu, 
mille tagajärjel muutuks kogu informatsioon või osa sellest, vääraks ja /või eksitavaks. 
 
Esitatud dokumentatsiooni alusel on läbi viidud revisjon. 
 
Revisjoni käigus tutvusin korteriühistu 2020. aasta tegevust puudutava dokumentatsiooniga, s.h. vastuvõetud 
otsustega üldkoosolekut kokku kutsumata (alus: KrtS § 21) ja juhatuse koosolekute protokollidega, 2020. aastaks 
kehtestatud majanduskavaga, sõlmitud lepingutega, tööde vastuvõtuaktidega, raamatupidamise pearaamatu ja 
algdokumentidega, kulude jaotamisega, väljamaksetega pangakontolt, maksude arvestustega, raamatupidamise 
sise-eeskirjadega. 
  
Revisjoni tähelepanekud 
Korteriühistu põhikiri on kinnitatud 26.02.2004. 
Korteriühistus on 80 korteriomandit, reaalosa pindala kokku 3 518,6 m2. 
 
1. Otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata 
1.1. Juhatuse poolt esitati otsuste eelnõu, millele tuli korteriomanikel esitada oma seisukohad perioodil 18.09.2020-
06.10.2020. Laekus 70 hääletuslehte. 
Vastuvõetud otsused: 
✓ kinnitati 2019 majandusaasta aruanne 
✓ kehtestati 2020. aastaks majanduskava 
✓ remondifondi tasu ei suurendatud, jäi 0,50 €/m2 
✓ põhikirjast loobumise poolt hääletas 36, jäi kehtima põhikiri, mis vastu võetud 26.02.2004. 
 
1.2. Juhatuse poolt esitati otsuste eelnõu, millele tuli korteriomanikel esitada oma seisukohad perioodil 16.10.2020-
31.10.2020. Laekus 66 hääletuslehte. 
Vastuvõetud otsused: 
✓ loobuti renoveerimisest Kredexi toetusel ja tingimustel 
✓ põhikirjast loobumiseks puudus kvoorum 
✓ võeti vastu otsus remondifondi suurendamiseks: 1 €/m2 
✓ parkla laiendamist ei toetatud 
 
Hääletustulemuste kohta on koostatud protokollid, korteriomanike seisukohad on lisatud hääletusprotokollidele. 
 
2. Juhatus 
Liikmete üldkoosoleku poolt valitud juhatuse liikmed on kinnitatud 17.07.2019 Tartu Maakohtu registriosakonna poolt 
ning kantud korteriühistu registrikaardile nr 1. Juhatuse liikmeteks on: Juta Rebane, Tarmo Väli, Aivo Kärbo, Siret 
Sepp, Hinge Elias. 



Juhatuse liikme Aivo Kärboga on sõlmitud juhatuse liikme leping. Vastavalt kinnitatud majanduskavale on juhatuse 
liikme tasu 500 eurot kuus. Juhatuse liikme tasu kohta esitab arveid AKFO OÜ. 2019. aastal maksti haldusteenuse 
eest 6 000 eurot. 
 
Revisjoni käigus esitati neli juhatuse koosoleku protokolli. Juhatus on põhjalikult tegelenud korteriühistu 
majandamisküsimustega, ette valmistanud maja renoveerimiseks vajalikud dokumendid sh. taotluse Kredexi toetuse 
saamiseks, millele saadi positiivne vastus. 
Esitatud tööde hinnapakkumised, lepingud ja tööde vastuvõtuaktid. 
Juhatuse koosolekute protokollid on vormistatud korrektselt, allkirjastatud osavõtjate poolt. 
 
3. Raamatupidamine 
Raamatupidamisteenust osutab Arvo-Tanja OÜ. 
 
3.1. Rahaliste vahendite jääk seisuga 31.12.2020 Swedbank` i arvelduskontol: 60 079.09 eurot.  
Arvelduskontol olev raha jääk vastab raamatupidamisarvestuses olevale jäägile. Revisjoni käigus kontrollitud 
arvelduskonto rahaliste vahendite kasutamist. Eksimusi ei esinenud. 
 
3.2. Seisuga 31.12.2020 on nõudeid 12 087 eurot, sellest: 
✓ liikmete võlgnevus tähtajaks tasumata arvete osas 1 336 eurot 
✓ nõuded liikmete vastu detsembri arvete eest summas 10 136 eurot, arvete eest tasumise tähtaeg 31.01.2021 
✓ ettemaksed 568 eurot hoone 2021. aasta kindlustusperioodi ja virtuaalserveri eest 
✓ Elisa Teleteenused 14 eurot 
✓ Telia Eesti AS 33 eurot 
 
➢ Materiaalse kahju nõue endise juhatuse esinaise vastu kokku 38 362 eurot on maha kantud kui lootusetu 
 nõue. 18.01.2021 korteriühistule saadetud e-kirjas andis Tallinna Kohtutäitur Kristiina Feinman teada, et võlgnikul 
puuduvad varad, millele sissenõuet pöörata, võlgniku kontod kõikides krediidiasutustes on arestitud, laekumised 
puuduvad. 
 
3.3. Võlgnevus tarnijatele seisuga 31.12.2020: 6 782 eurot. 
Arved on esitatud detsember 2020 eest ja kuuluvad tasumisele jaanuaris 2021. Kuludesse kantud arved on seotud 
korteriühistu põhitegevusega. Tähtaegselt tasumata arveid ei esine. 
 
3.4. Maksude arvestus ja ülekandmine Maksu- ja Tolliametile on korrektne ja tähtaegne. Ühistu raamatupidamise 
maksude saldod vastavad maksuameti andmetele. 
 
3.5. Seisuga 01.01.2020 sihtotstarbeliste tasude jääk: 35 626 eurot. 
2020. aastal määrati liikmetele vastavalt majanduskavale sihtotstarbelisi tasusid remontideks 24 630 eurot.  
Remonditasudest kanti remondikulude katteks 4 255 eurot, sellest:  
✓ kanalisatsiooni-ja veevarustussüsteemide tuletõkketööd 2 056 eurot 
✓ soojusvahetute läbipesu, paisupaagi vahetus 873 eurot 
✓ asfalteerimistööd 1 326 eurot 
Sihtotstarbeliste tasude (remonditasude) jääk seisuga 31.12.2020: 56 001 eurot. 
 
3.6. Tulud ja tasud 2020. aastal on 23 721 eurot, sellest:  
✓ sihtotstarbeliste tasude arvelt kanti tuludesse remondikulude katteks 4 255 eurott 
✓ liikmetele määrati hooldus-, haldus- ja heakorratasusid 19 426 eurot (määramine vastab majanduskavale) 
✓ talumistasud 24 eurot 
✓ saadud viivised 11 eurot 
✓ arvelduskontolt pangaintressid 5 eurot 
       Kulud 2020. aastal 24 009 eurot, sellest: 
✓ sihtotstarbeliste tasude arvelt remondikulud 4 255 eurot 
✓ halduskulud 8 987 eurot, sellest: 

haldusteenus 6 000 eurot 
raamatupidamine 2 160 eurot 

       muud kulud 827 eurot (revisjon, bürooseadmed ja printimisteenus jm) 
✓ heakorrakulud 7 495 eurot 
✓ tehnosüsteemine hoolduskulud 3272 eurot (san. T.ehniline hooldus, elektrikäit, veearvestusteenus) 
Majandamistegevusest kulud ületasid tasud ja tulud 288 eurot. 
 
Kokkuvõtteks: Raamatupidamise arvestuspõhimõtted on õiged ning vastavad EV Raamatupidamise seadusele, 
Raamatupidamise Toimkonna juhenditele, maksuseadustele.  
Esitatud raamatupidamise sise-eeskiri on põhjalik ja vastab raamatupidamise korraldamise põhinõuetele. 
Raamatupidamise aastaaruande esituslaad on korrektne ja vastab igati asjassepuutuvatele regulatsioonidele. 
 
4. Netovara seisuga 31.12.2020 9 286 eurot, sellest: 
✓ reservkapital 8 000 eurot, mis on vastavuses Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 48 suuruse nõudele 
✓ eelmiste aastate akumuleeritud tulemid k.a. 2020. aasta negatiivne tulem 1 286 eurot. 
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REVIDENDI ARVAMUS 
E. Vilde tee 89 Korteriühistu liikmete üldkoosolekule  
 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt.  
Tulud ja kulud ning majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.  
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et 2020. aasta majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne annab 
õiglase ülevaate korteriühistu finantsseisundist, -tulemusest ja rahavoogudest ning selles avaldatud informatsioon 
on asjakohane ja tõepärane.  
 
Juhatuse tegevus ja raamatupidamise korraldamine vastab seadustele. 
 
Teen ettepaneku kinnitada 2020. aasta majandusaasta aruanne bilansimahuga 72 166 eurot ja negatiivse tulemiga  
288 eurot. 
 
 
 
Mariza Kaubisch                                                        07.02. 2021 
Revisjon OÜ 

 


