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Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Selts 

Revisjonikomisjoni aruanne 

 

Oleme kontrollinud Eesti Akadeemilise Õigusteaduste Seltsi (edaspidi Selts) 

tegevusperioodi 01.07.2021 kuni 30.06.2022 raamatupidamisarvestust ja 

majandustegevust. Nimetatud perioodi kohta on EAÕS-i juhatus koostanud 

raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande.  

Tegevusaruandes esitatakse ülevaade Seltsi korraldusel toimunud üritustest, samuti 

heategevuslikust õigusteaduse, õiguskultuuri ja õigushariduse toetamisest avalikes 

huvides. Selts on olulise tegevusvormina jätkanud ettekandekoosolekute  korraldamise 

traditsiooni. Tegevusperioodi jooksul korraldati seitse ettekandekoosolekut ning 

aastakoosolek. Koostöös TÜ õigusteaduskonnaga ja advokaadibüroodega jätkati Eesti 

õigushariduse edendamist kolme sihtotstarbeliselt finantseeritud projekti raames 

(Salzburgi suvekool, Willem C. Vis harjutuskohus ja ICC harjutuskohus). Ajakirja 

„Juriidilised Toimetised“ toimetus on tegelenud ajakirjale esitatud artiklite toimetamise 

ja korrektuuriga.   

Raamatupidamise aruanne koosneb põhiaruannetest (bilanss, tulemiaruanne, 

rahavoogude aruanne, netovara muutuste aruanne) ja lisadest. 

Oleme kontrollinud raamatupidamise algdokumentide olemasolu, nõutavate 

arvestuspõhimõtete järgimist, samuti töötasudelt arvestatavate maksude arvestamise ja 

deklareerimise õigsust.  

Raamatupidamise aastaaruande kohaselt on Seltsi bilansimaht 30.06.2022 seisuga 22 

237 eurot (30.06.2021 1seisuga 25 323  eurot) ja aruandeaasta tulemiks kasum 1741 

eurot (eelmisel perioodil kasum 676 eurot). 

30.06.2022 seisuga oli Seltsil rahalisi vahendeid kokku 21 342 eurot (perioodi algul 23 

223 eurot). Majandusaasta jooksul vähenesid Seltsi rahalised vahendid niisiis 1881 euro 

võrra. 

Seltsi bilansis kajastatakse 895 euro ulatuses nõudeid liikmete vastu (eelmisel perioodil 

2100 eurot, seega on liikmemaksu võlgnevus vähenenud). Aruandeperioodi lõpuks oli 

Seltsil 175 liiget (30.06.2021 seisuga 203 liiget).  Seltsi liikmete arv on 

aruandeperioodil niisiis vähenenud 28 inimese võrra, kellest enamiku moodustavad 

liikmemaksuvõlgnevuse tõttu Seltsist välja arvatud liikmed.   

Seltsi netovara (kokku 10 164 eurot) koosneb põhikirjalise tegevuse reservidest summas 

8423 eurot ning aruandeaasta tulemist summas 1741 eurot.  
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Seltsi tulud majandusaastal moodustusid liikmetelt saadud tasudest summas 2410 eurot 

(eelmisel perioodil 1045 eurot), annetustest ja toetustest summas 15 687 eurot (eelmisel 

perioodil 7360 eurot). Tulud kokku on 18 097 eurot (eelmisel perioodil 8405 eurot).   

Sihtfinantseerimise tegevuskuludeks kasutati 15 687 eurot, sh William C. Vis nimelise 

Viini rahvusvahelise kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistlusel osalemiseks 5305 eurot,  

Salzburgi suvekoolis osalemiseks 6000 eurot. Ajakirja „Juriidilised Toimetised“ 

artiklite keeleliseks ja sisuliseks toimetamiseks ning seltsi jooksvaks asjaajamiseks ja 

ürituse korraldamiseks kasutati 4382 eurot. ICC võistkonnale eraldatud stipendiumide 

väljamaksed jäid järgmisesse majandusaastasse. 

Aruandeperioodi tegevuskulud moodustasid kokku 673 eurot (eelmisel perioodil 1353 

eurot), sh ürituste korraldamise kulu 280 eurot (eelmisel perioodil 464 eurot). 

Tööjõukulu (palgakulu ja sotsiaalmaks) oli 4382 eurot (eelmisel perioodil 669 eurot). 

Palgakulu suurust mõjutas ajakirja „Juriidilised Toimetised“ artiklite keeleline ja 

sisuline toimetamine. 

Revisjonikomisjoni arvamus: 

Aruandeaasta jooksul on Seltsi tegevus olnud kooskõlas tema põhikirjaliste 

eesmärkidega. Meile esitatud raamatupidamise aruanne ja tegevusaruanne on koostatud 

mittetulundusühingute seaduse ning raamatupidamise seaduse nõudeid järgides.  

Kokkuvõttes leiame, et raamatupidamise aruanne 01.07.2021 – 30.06.2022, mis näitab 

Seltsi bilansimahuks 22 237 eurot ja aruandeaasta tulemiks kasumit 1741 eurot, kajastab 

õigesti Seltsi varalist seisu.  

Revisjonikomisjon teeb Seltsi juhatusele ettepaneku pöörata tähelepanu ajakirjaga 

„Juriidilised Toimetised“ seotud tegevuse hoogustamisele, sealhulgas analüüsitava 

majandusaasta jooksul esitatud ning toimetatud artiklite avaldamisele. 

Revisjonikomisjoni aruanne kantakse ette EAÕS üldkoosolekul 2. detsembril 2022. a. 

 

Kersti Kerstna-Vaks      Age Värv  
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