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Alustab ettekandega revisjonikomisjoni esimees U.Täht
Alustuseks siis, kuna meid eelmine kord valiti, siis me võtsime kokku ja hakkasime tööd tegema.Eile
tegime sellise pinnapealse kalkulatsiooni, et kolme peale kokku on läinud üle kahesaja tunni, asja
uurimiseks-puurimiseks ,koosolekuteks…töö ei ole olnud kerge, revisjonikomisjoni on üritatud
mõjutada nii liikmete kui ka juhatuse poolt, nii et ühesõnaga oleme kogu aeg tule all.
Suuremad takistused olid muidugi see aasta alguses õige kuupäeva leidmine, et hakata, komisjoniga
kokku tulla ja hakata asja uurima. Esimesel koosolekul kui me saime kokku, ütleme niimoodi, et oli
esimesi puudujääke dokumentides millega me soovisime tutvuda, et järgmiseks koosolekuks olid
need dokumendid olemas. Samas, ütleme niimoodi, et kuna samal ajal tehti 2015 aasta
majandusaastaaruannet, siis igal nädalal olid meil uued andmed. Saate ise aru, et siis pidime
enamuse tööd uuesti otsast pihta hakkama?
Mida nüüd välja võime tuua omas asjast ja probleemid, mida ma ei ole siiamaani saanud, mis tuleks
nagu tagantjärele ära teha on, et ei ole inventuuri dokumente klubi vara kohta. Et eelmise
majandusaastaaruandes mis on kirjas et peaks olema meie klubi põhivara ja pisivahendid, siis
aastalõpu inventuuri dokumente, mis kinnitab asjade olemasolu, ei ole.
Mis nüüd selle põhivara dokumentatsiooni kohta võib veel öelda on, et seda sai kontrollitud , siis
nagu te näete, esimene rida on kui soetamusmaksumust kontrollisime, siis alguses oli kahtlus, et
räägiti, et relvad maksavad rohkem, siis võrdlesime andmeid, siis esimese relva hind oli 1136 eurot,
siis meie leidsime, et õige on tuhat.
Siis kui te näete seda esimest rida siin - kiivrikaamera. Kogus 1 ja sealhulgas remonti vajavaid 26
tükki?
See tekitas suuri küsimusi, meil kõigil liikmeil. Me arvame, et see oli näpuviga aga esialgsetel
uurimistel, kui komisjon hakkas tööd tegema siis ei olnud kuskil olemas, et sellised kaamerad on
soetatud.
Lisaks nendele, et meil ei olnud neid, kuidas me ütleme, inventari lehti, see inventar mida on klubi
soetanud tänaseks hetkeks relvade näol ja siis laskepaiga inventar-sellele on kulunud üle, st.
laskepaiga inventarile on kulunud üle kahetuhande euro. Inventari lehti ei olnud, ja tahaks teile
näidata mõningaid pilte, mis sellest inventarist tänaseks saanud on. Ja rääkites nendest relvadest
senikaua kui neid pilte näidatakse, siis õhkrelvad, kuidas neid hoiustatakse!?Need relvad maksavad
igaüks üle 600 euro tükk! Küsimus, kus neid hoitakse, mismoodi neid hoitakse, paluks juhatuselt
vastust. Nägime, kuidas nad Endrik Kulli juures on, seisavad ahju/kamina najal, lihtsalt toetuvad,
nõjatuvad sinna vastu. Ma tahaks teada, kui täpselt need relvad lasevad tänaseks hetkeks? Need
lihtsalt vedelevad tolmu, paksu tolmukihi all-kas relvasid hoitakse niimoodi? Mis täpsust me nendest
relvadest ootame? Pika rauaga relvad…kui sirgelt nad lasevad, kui nad lihtsalt nõjatuvad sinna sooja
kamina vastu?
Endrik Kulli käest nüüd küsisime, kas kõik relvad on alles, vara üleandmise-vastuvõtmise akte ei olnud
koostatud, hiljem koostati need tagantjärele. Relvad olid välja antud kahele või kolmele isikule,
hiljem tuli meile vara üleandmise-vastuvõtmise akt, mis on minu kätte jõudnud-Mirjam, temale on
antud püstol ja ma sain aru, et selle püstoli juurde kuulub ka lisakäepide.
Et kelle käes see käepide on?
Hästi, tuleme siis inventari juurde tagasi, laskepaiga inventar näeb välja tänasel hetkel selline,
(ettekande lisana fotomaterjal karjääris vedelevast katkisest ja lõhutud klubi inventarist)
See on kõik arvel vara, selle eest on makstud üle kahetuhande euro ja palun vaadake. See on tänasel
hetkel meie inventar, millega tuleb hakata korraldama järgmisi võistlusi. Praegu need vedelevead

seal lihtsalt niimoodi. See on inventar, mis kuulub klubile, mille peale on pandud kakstuhat ja üle
eurot. Endrik Kull ja Rene Rässa, mis te kostate selle peale?
Prügi, sõna otseses mõttes, ma arvan et keegi on roojanud ka sinna sisse juba, et mis laskepaigast me
räägime tänasel hetkel ja kubi inventarist. Kas see ei ole korraldaja teha, et need asjad oleksid
ladustatud? Tänasel hetkel on seal selline seis ja revisjonikomisjoni liikmena mina arvan et see ei ole
ju, see ei ole klubi süü ega asi vastutada. Siit küsimus, kuhu läks üle kahetuhande euro, mis siis
kulutatud on? Või miks peaks klubi seda kulu kandma majandusaastaaruandes? Me peame kinnitama
hakkama seda. Miks me peaksime seda kulu kinnitama? See on ju korraldaja vastutus, ladustada ja
seista heaperemehelikult klubi vara eest. Kasu tahab korraldaja küll saada?
Mis majandusaastaaruannet me kinnitame kui reaalselt ei ole neid asju olemas kahetuhande euro
väärtuses? Kas me vaatame prügimäe pilte või pilte laskepaigast?
Nii, pilte nägime kõik, saime oma vastused, või ei saanud vastuseid-üle kahetuhande euro on selle
peale kulutatud, vaatame, siin on kindlasti kulurealt ka näha.
Nii tuleme nüüd relvade juurde tagasi-kus ülejäänud relvad on, küsin?
Kui ma tean, et Mirjami käes on üks relv, siis kus on püstoli lisakäepide, mis juurde osteti? Ja seal oli
veel relvasid, mida meie ei näinud. Et neid akte meil ka ei ole.
Kas neid relvasid ei ole või on need kellegi käes, hetkel ei oska kommeneteerida. Kas need on
kadunud või on need välja antud, me ei tea, akte nende kohta ei ole.
Nagu te eelnevalt piltidelt nägite, siis altpoolt teine rida, poppermärk, karjääris tuvastasime kolm,
millest üks on katki, kaks on kadunud. Neid märke peab olema viis.
Kui me küsisime Endrik Kullilt dokumente ja inventari, mis on arvel põhivarana, siis saime vastuseks,
et kõik on laskepaigas Koigis.
Nii, räägime vaheseintest, te väitsite, kui revisijonikomisjon teie käest Endrik Kull küsis vaheseinte
kohta, et kõik vahesinad on olemas ja need on terved, et te olete kontrollinud ja isiklikult need
lugenud üle? Selline oli teie väide.
Ühesõnaga revisjonikomisjon sai aru, et klubi vara on antud kasutada ürituse korraldajale ja nagu te
nägite, siis viimane ürituse korraldaja on klubi vara lõhkunud ja siit loogiline järeldus on, et viimase
ürituse korraldaja maksab klubile kinni tekitatud kahju. Kuna küsides saime vastuseks, et need on
soetatud klubi varaks, need seinad kuuluvad klubile, siis kasutada võivad neid kõik klubi liikmed ja
tagastama sama seisukorras. Kuna viimane kasutaja oli Endrik Kull kui ürituse korraldaja, siis tema
asendab ja remondib need. Ja sellest tulenevat, me ei saa majandusaastaaruannet kinnitada, kuna on
suured puudused, klubi vara on hetkel kuskil „õhus“, põhivara on katki jne.
Seoses eilse ja tänasega oleme saanud ka värskemat informatsiooni, et meie klubil ei ole enam
kehtivat lepingut Ervita laskepaigaga ja karjääris oldi viimasel korral nii pettunud, et selline laga on
maas ja on võlgnevus tööde ehk siis laskepesade kaevandamiste eest, siis on tõenäoline, et leping
võidakse ühepoolselt ülesse öelda allrendilepingu punkti 6.5 kohaselt, mis sätestab peale korraldaja
tegevust kohese prügi ja muu taolise likvideerimise kinnisasjal.
Nüüd jõuame järgmise punktini, kus eelmisel koosolekul Endrik Kull ütles, et klubil on võlgnevus vaid
summas 55 eurot. Selle nüüd pooleteisekuu jooksul, mis revisjonikomisjon on tööd teinud, siis igal
nädalal ilmub välja uusi võlgnevusi ja hetkel meile teadaolevalt peaks olema koos karjääri võlaga
suurusjärgus kaks ja pool tuhat veel hetkel võlgnevusi klubil, mis tuleb nüüd sellel aasta jooksul ära
tasuda. Jah, osad nendest on seotud korraldajakuludega, mida otseselt ei pea klubi maksma, kuid
klubi kaudu tuleb need ära maksta, kui korraldaja ei võta vastutust, sest need on esitatud klubile ja
klubile on tekitatud sellega kohustus. Kuna on kokkulepitud, et korraldajad teevad klubi nime
kasutades laskeüritusi ja raha laekub klubi nimele, kulud lähevad maha ja tulu saab korraldaja, oli nii?
Olukord nüüd on selline, mis revisjon tuvastas, viimane kui sent mille klubi sai ürituste
katuseoragnisatsioonina ja liikmemaksudena, on ära kulutatud klubi inventari ostmiseks ja
valmistamiseks. Mis nüüd on toimunud? Klubil ei ole rohkem raha, et ära maksta karjäärile,

kaevandajale ja see lükati tulevikku. Korraldaja korraldas palju üritusi soetades hästi palju vara ja
kulutas rohkem kui ürituste pealt teenis ja seega jäid võlgnevused õhku. Ehk nii klubi, kui korraldaja
elas klubi nimel üle võimete. Võeti kohustuseid muudkui peale. Aga nagu „härra“ Kull ütles, kuna
tegemist on investeeringute aastaga ehk aastaga peabki nii palju võlgnevusi olema. Mure aga ei ole
selles, miks meil on teatud asjad pandud klubi reale, vaid selles, et väga palju tehinguid ja käivet ei
ole klubi arvel kajastatud, see on probleem.
Me jookseme lihtsalt rahast tühjaks, siit tekib küsimus, et milleks meile seda klubi vaja on, milleks
meil see klubi on?
Korraldajale isikliku tulu teenimiseks?
Kõige suurem probleem, mille ma tuvastasime ja vastus oli ebaloogiline, klubi ei ole maksnud makse
riigile, tuludest, mille on saanud korraldaja. Eesti riigis vastavalt Vabariigis kehtestatud seadustele
peab makse maksma. Praegusel hetkel, kui me vaatame pangaväljavõtet, siis seal on erinevaid
makseid, mille pealt tuleks maksta erinevaid makse-erisoodustusmaksud on maksmata riigile, kuna
korraldajatulu makstakse välja isikule, kes on meie klubi juhatuse liige. See on erisoodustus klubi
juhatuse liikmele. Juhatuse liige on kasutanud klubi pangakaarti endale isiklike ostude tegemiseks.
Vaatame nüüd, palju on eelmisel perioodil laekunud tulu klubi kontole. See number on 13 178.Meie andmetel peab olema see summa 23 232 eurot, mis on laekunud 2015 aasta perioodil MTÜ
Koeru LSK kontole.
Me hakkasime kinnitama siin täna majandusaastaaruannet 13178, kas me kõik tegeleme siin
maksupettusega või? Mina küll sinna alla ei kirjuta ja mitte ükski teist ei tohiks sinna alla kirjutada,
sest vastasel juhul te olete maksupetturid. Kümme tuhat eurot on tänasel hetkel ikkagi suur raha ja
ma arvan, et maksuamet tahaks sellisel juhul teilt kõigilt küsimusi küsida. pluss veel laekunud
sularaha, mis ei kajastu siin. Meil on kassa, mis tagantjärele tehti meile, mis suurendab seda summat
veelgi. Sularaha peaks olema käideldud 6142 eurot, kuid see rida millegipärast puudub siit
aruandest? Lõime kokku korraldadud üritused, lõime kokku, kes maksid ülekandega ning kes olid
osalejad. Ükskõik mis, aga kõik, mis käib läbi klubi arve, peab käima ka läbi aastaaruande. Meil on
puudu kümme tuhat eurot ja meil on küsimus ega me ei ole vahepeal käibemaksukohuslaseks
saanud? Praegusel hetkel mina pean seda rahapesuks, mitte toodete ega maksete vahendamiseks.
Me ei ole äriettevõte ega peaks tegelema tegevustega, mis ei ole meie põhitegevuseks.
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