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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 2 ning võlasumma on 50 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: siuliselt kirjutame kuludeklaratsioonidesse, et ei soovi deklareeritud summat
tagasi saada ning see jäetakse meile maksmata.
Küsimus revisjonikomisjonilt: kas ühingul on veel mingeid pikaajalisi kohustusi?
Margus Medell: hetkel on PRIA ettemaks ainus pikaajaline kohustus. Eelmisel aastal
kasutasime ka MESi laenuvahendeid summas 10 000 eurot. Laen on ammu tagasi makstud
ning intressikulu laenu teenindamiseks oli 177 eurot.
Küsimus revisjonikomisjonilt: 2016 aasta tulem on märkimisväärselt väiksem kui eelmistel
aastatel.
Margus Medell: tulem on väiksem seetõttu, et olime üpris pikalt ilma riigi rahastuseta, sega
pidime osa kulusid kandma ühingu omavahenditest. Tagasi jäi saamata ühe kuu palgakulu,
sest tegin eelarvestamisel vea ning see muutus abikõlbmatuks, siiski on ühing oma tegevuses
plussis ning varad ulatuvad üle 50 tuhande euro, sellest omavahendeid on ca 20 tuhat eurot.
Revisjonikomisjoni seisukoht ühingu vahendite kasutamise kohta
Ühingu raamatupidamine on hästi ja nõuetekohaselt korraldatud. Vahendite kasutamine on
põhjendatud ja läbipaistev.
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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