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Päevakord:
1. Tegevjuhi ettekanne ühingu majandus ja muudest tegevuste
2. küsimused
1. tegevjuhi ettekande kuulamine majandustegevusest
Margus Medell : Annab ülevaate ühingu raamatupidamisest, finantsvoogudest, kohustustest
kolmandate isikute ees ning liikmemaksu võlgade kohta.
Taavi Suitsberg: Kuidas on lood võlglastega?
Margus Medell: Võlglasi on eelmise aasta seisuga 4 ning võlasumma on 125 eurot.
Taavi Suitsberg: Kas ühingule ollakse veel midagi võlgu või on ühing võlgu?
Margus Medell: Ühingul on praegu kohustus 30 000 eurot PRIA ees, tegemist on
ettemaksuga, mille peame ära õiendama 2019 aasta lõpuks.
Eedi Suurküla: kuidas see tagasimaksmine toimub?
Margus Medell: Tagastada tuleb see tõenäoliselt ühes summas 2019 aasta lõpus. Põhjuseks
eelkõige see, et meil on arvukalt erinevaid koostööprojekte mis vajavad sildfinantseeringut,
kui hakkaksime seda tagastama osade kaupa tulva aasta algusest võime sattuda olukorda kus
koostööprojektide elluviimisega võib tekkida raskusi.
Küsimus revisjonikomisjonilt: kas ühingul peab selle summa eest ka mingeid intresse
tasuma?
Margus Medell: ei pea, see on sisuliselt tasuta raha.
Küsimus revisjonikomisjonilt: Kas ühingul on ka selliseid liikmemaksuvõlglasi, kes
kindlasti maksusid enam ei tasu.
Margus Medell: on küll XXX OÜ (võlg 25 eurot) on juba ühingust lahkunud ja liikmemaks
väga suure tõenäosusega ei laeku. XXX FIE (võlg 50 eurot) ei ole tasunud liikmemaksu 2
aastat, samuti ei ole ta reageerinud meeldetuletustele, seega võib arvata, et ta ei soovi olla
enam ühingu liige. Minu ettepanek on XXX OÜ võlg maha kanda ja FIE XXX ühingust välja
arvata ning liikmemaksu võlg maha kanda.
Revisjonikomisjoni seisukoht ühingu vahendite kasutamise kohta
Ühingu raamatupidamine on hästi ja nõuetekohaselt korraldatud. Vahendite kasutamine on
põhjendatud ja läbipaistev.
Teha ühingu juhatusele ettepanek maha kanda XXX OÜ liikmemaksu võlg summas 25.00
eurot. Teha ühingu juhatusele ettepanek arvata XXX FIE ühingu liikmeskonnast välja ning
liikmemaksu võlg summas 50.00 eurot maha kanda.

2.tegevjuhi ettekande kuulamine ühingu tegevusest
Margus Medell: Annab ülevaate ühingu tegevusest ja töökorraldusest tegevusaasta jooksul.
Revisjonikomisjoni seisukoht ühingu üldise tegevuse kohta
Seltsi igapäevane juhtimine on läbi mõeldud ja vastab headele tavadele, vahendeid
kasutatakse otstarbekalt. Seltsi dokumentatsioon on korrektselt vormistatud ning igal asjasse
puutuval isikul on ühingu dokumentige võimalik tutvuda.
Revisjonikomisjoni otsus
Olles tutvunud ühingu raamatupidamise ja muude dokumentidega ning olles ära kuulanud
ühingu tegevjuhi selgitused, teeb revisjonikomisjon ühingu üldkogule ettepaneku kinnitada
ühingu aastaaruanne esitatud kujul.
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