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1. Tegevjuhi ettekanne olulistest teemadest 2021. aastal. Ühingu majanduslik seis ja
tegevused.
2. Küsimused
1. Tegevjuhi ettekanne olulistest teemadest 2021. aastal.
Raina Jeeberg: Nii nagu ka möödunud aastal, oleme hetkel olukorras, kus füüsiliselt kokku
saada ei ole võimalik ning peame revisjonikomisjoni koosoleku läbi viima e-kirja teel.
Järgnevalt annan väikese ülevaate 2020. aasta olulisematest teemadest.
Majandusaasta aruanne – 2021. aasta majandusaasta aruanne on lisatud e-kirja manusesse.
Aruande aasta tulem on positiivne, 3720 eurot. 2020. aastal laekus ühingu arvele PRIA
ettemaks summas 30 000 eurot. 2021. aasta lõpuga tasaarveldasime sellest 12 388,02 eurot
Ülejäänud 17 611,98 eurot tuleb tasaarveldada 2022. aasta juuni lõpuks ning püsime sellega
ilusti graafikus.
Ühingu rahaline seis – 11.03.2022 seisuga on ühingu arvel 45 112,79 eurot, millest 17 611,98
eurot on eelpool mainitud PRIA ettemaks ning 566 eurot on Lääneranna Vallavalitsuse toetus
Avatud Sadamate päeva korraldamise omafinantseeringu katmiseks. Viimase kasutamine
õnnestus ka möödunud aastal edasi lükata ning Lääneranna Vallavalitsus oli nõus meie
lepingut pikendama korraldamaks üritus 2022. aastal. Seega on ühingu omavahendid
26 934,81 eurot. Hetkel on PRIAle veel esitamata ka kuludeklaratsioon perioodi eest alates
01.01.2022 kuni tänaseni. See on plaanis teha märtsi lõpu seisuga ning suures osas
tasaarveldada PRIA ettemaks. Seega on ühingu rahaline seis hea.
Liikmemaksu võlgnevused – 2021. aastal õnnestus probleemideta koguda kõikide liikmete
liikmemaks. Kokku laekus liikmemaksu möödunud aastal 3460 eurot.
Liikmeskond – 2021. aasta lõpu seisuga on ühingul 83 liiget, liikmete arv vähenes 2 võrra,
kes esitasid avalduse ühingust lahkumiseks ning liikmeskonda võeti juurde 4 uut liiget.

Koostööprojektid – Kuivõrd ka 2021. aasta oli suuresti mõjutatud Covid-19 levikust, siis ei
õnnestunud ellu viia järgnevaid planeeritud koostööprojekte: toidumessi China SIAL 2021
külastus, õppereis Kreekasse, osalemine Tallinna toidumessil 2021, õppereis Jaapanisse ja
Avatud kalasadamate päev Svibys ja Virtsu kalasadamas. Liikmetel õnnestus käia ühel
õppereisil Assooride kalanduspiirkondadesse Portugalis ja kalandusmessil Danfish 2021. Ka
käesoleval aastal oleme koostööprojektide plaane vähendanud ning loodame need siiski ellu
viia.
Taotlusvoor – 2021. aastal korraldas ühing ühe „kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia
rakendamine“ taotlusvooru, kuhu laekus 34 projektitoetuse avaldust, ühtekokku küsiti toetust
1 159 472 eurot. Positiivsed toetusotsuseid tehti 27 taotuse osas ning toetusi määrati 574 497
euro ulatuses. Läbi on viidud ka 2022. aasta taotlusvoor, kuhu laekus 33 taotlust. Hetkel
toimub taotluste hindamine. Seejärel on võimalik juhatusel alla 60 000 euro toetuse taotlusega
projektidega teljed kinnitada. Kui see on tehtud, on võimalik need taotlused PRIAle edastada.
Üle 60 000 euro toetuse taotlusega projektidega telg (kalasadamate ja lossimiskohtade
uuendamine) jäävad ootama üldkoosoleku otsust. Üldkoosolek on planeeritud 31.03.2022.
2. Küsimused
Täiendavaid küsimusi ei laekunud.
Revisjonikomisjoni seisukoht ühingu vahendite kasutamise kohta
Ühingu raamatupidamine on hästi ja nõuetekohaselt korraldatud. Vahendite kasutamine on
põhjendatud ja läbipaistev.
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 üldkoosolekule ettepaneku
kinnitada ühingu 2021. majandusaasta aruanne esitatud kujul.
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