MITTETULUNDUSÜHING VAINUPEA KÜLA SELTS
REVIDEERIMISE ARUANNE
REVISJONIKOMISJONI ARUANNE
MTÜ Vainupea küla selts asutati 2013. a. 1 oktoobril. Käesoleva majandusaasta aruanne
on koostatud aruandeperioodi 01.10.2013–31.12.2014. a. kohta ning sisaldab kõiki
majandusaastal tehtud majandustehinguid.
Revident Tiit Kolde on tutvunud MTÜ Vainupea küla selts raamatupidamise, 2014.
majandusaasta aruande ja muude dokumentidega ning järeldab järgmist:
1.
2.
3.
4.
5.

Tegevusaruanne
Raamatupidamise aastaaruanne
Pangaväljavõtted
Kuluarved ja –kviitungid
Kabeli tasuta kasutamise leping

Juhtimine
Üldjoontes võib seltsi juhtimisega jääda rahule, mingeid rikkumisi või ebakorrektsusi ei
ole. Kindlustamaks eduka tegevuse jätkumist ja selle veelgi paremaks muutmist on
järgmised ettepanekud:
1) Lähtuvalt Vara tasuta kasutamise lepingust 21.3 – 8.3/1 Vihula vallaga kabeli
kasutamise kohta on oluline täpsustada ja kindlustada täitmist järgmistes punktides:
- P.3.2.3 - ...kabelis korraldatavatest üritustest saadavat tulu kasutatakse seltsi
poolt üksnes kabeli korrashoidmise ja haldamisega seotud kulude katmisel, mitte
Seltsi teiste põhikirjaliste tegevuste finantseerimiseks.
- P.3.2.5 – Selts kohustub kooskõlastama kõik kabeli territooriumil tehtavad
muudatused või parendused eelnevalt kirjalikult vallaga (rikkumisel on vallal
õigus leping üles öelda).
Märgin need ära seetõttu, et ilma spetsiaalse tähelepanu ja kontrollita on võib ilma
mingite halbade kavatsusteta üsna lihtsalt sattuda nende nõuetega vastuollu ja
sellega luua alus sanktsioonideks.
2) Annetuste kohta oleks otstabekas sisse seada eraldi aruanne, mis annaks parema
ülevaate aasta jooksul tehtud annetustest (arv, maht ja liigid (pulmad,
korjanduskarp, muud üritused jne). Hetkel on kõikide annetuste kohta olemas
korrektsed raamatupidamisdokumendid, ent puudub hõlpus ülevaade.
3) Oluline oleks seltsis selgemalt otsustada, millist laadi kontsertüritus on seltsil mõistlik
korraldada. Kas kabelit kasutada ainult üritusteks, mis seltsile ei too kaasa kulusid ja
võivad tuua tulusid või tegeleme ka kontsertettevõtlusega, mille puhul võib seltsile
tekkida riske kulude näol, mida siis piletimüügist kas õnnestub või ei õnnestu tagasi
teenida. (Viimast laadi näiteks on 2015.a korraldatud Forrest Kämpi kontsert).

4) Majandusaastaaruande väliselt, tuginedes puhtalt igapäevase elu tähelepanekutele,
kasutan juhust ja teen ettepaneku seada seltsi üheks eesmärgiks külakogukonna
suurem kaasamine ja sellega seltsi suurem representatiivsus. Seltsi tegevus on
kahtlemata vabatahtlik ja sellega liituvad inimesed, kes selle vastu huvi tunnevad.
Ent võib tähele pannna, et mingitel põhjustel on rida külakogukonna liikmeid, kes
varasematel aastatel on küla asjades ja üritustel aktiivselt kaasa lüünud, jäänud seltsi
tegevusest kõrvale. Leian, et oleks oluline analüüsida selle põhjuseid ja teha
sihipäraseid pingutusi nende kõrvaldamiseks, et kõiki tegusaid inimesi kaasata. Seltsil
oleks sellest ainult võita.
Majandusküsimuste lahendamine
Majandusküsimused on saanud lahendatud ladusalt ja seltsi väikeste võimaluste juures
ökonoomselt.
Ainsa tähelepanekuna märgin ära juhatuse liikmetelt 16.09.14 võetud laenu 722 EUR –
selgituste järgi külasümboolikaga suveniirkruuside eest tasumiseks. Selles praktikas ei
ole iseenesest millegi vastu eksitud, küll aga võiks kaaluda seltsi tegevuse planeerimisel
tulevikus püüda hakkama saada omavahenditega.
Raamatupidamise aastaaruanne
Raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Tulud ja
kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
2014. a. majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt mittetulundusühingu
finantsseisundit ja rahavoogusid seisuga 31.12.2014.

Hinnang
Revidendi arvates võib MTÜ Vainupea küla selts MTÜ tegevuse 2014. aastal edukaks ja
läbipaistvaks tunnistada ning 2014. aasta raamatupidamisaruanne võib olla 31.12.2014
seisuga ühingu üldkoosolekule kinnitamiseks esitatud.
Revisjonikomisjoni liige:
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