MTÜ TILGU SADAMA JAHTKLUBI
Revisjoni aruanne
Revisjon koosseisus:
Esimees: Evelyn Alamets
Liikmed: Janek Järva, Tauri Purkas
Juhatuse liige: Tõnu Pomerants
Külaline: Kaja Põldes
toimetasime ühingu majandustegevuse ja raamatupidamise revisjoni 16. märtsil 2014.a.
Revisjoni käigus kontrollisime ühingu juhtdokumente, raamatupidamist ja selle
organiseerimist.
MTÜ Tilgu Sadama Jahtklubi, äriregistri kood 80283006, asutati 07.12.2008.a,
kuhu kuulub 73 liiget, noorliikmeid 8, asutamisliikmeid 43, välja arvatud liikmeid 6 ja
võeti vastu 7 uut liiget.
Juhatus on 7 liikmeline. Juhatus kogunes otsuste tegemiseks juhatuse koosolekutele
kokku 11 korral. Juhatuse liikmed tegid oma tööd ühiskondlikel alustel, töö eest rahalist
tasu saamata. Palgalisi töötajaid oli keskmiselt 3 inimest
Majandusaasta periood 01.01.-31.12
Raamatupidamise revideerimise käigus oli kontrollitud:
1. Ühingu 2014. majandusaasta aruanne ning selle vastavus kehtivale seadusandlusele
ning heale raamatupidamistavale;
2. Raamatupidamise vastavust olemasolevatele algdokumentidele;
3. Sissetuleku ja väljamineku operatsioonide ja tehtud kannete õigsust;
4. Majandustegevust ja selle finantseerimist jooksval aastal;
5. Aruande kohustuslike isikute käsutuses olevate summade väljaandmise, vahendite
kasutamise ja aruandluse õigsust.
Juhtdokumentide revideerimise käigus oli kontrollitud:
1. Üld- ja juhatuse koosolekute otsuste vastavust seadustele;
2. Üldkoosoleku ja juhatuse otsuste õiguslikkust ja vastavust ühingu liikmete huvidele ja
ühingu eesmärkidele;
3. Üld-ja juhatuse koosolekute protokolli vormi vastavust nõuetele ja selle allkirjastamist;
4. Ühingu üldkoosoleku otsuste täitmist;
5. Ühingu liikmeks vastuvõtmise- ja väljaarvamise korda ja sellest kinnipidamist;
6. Ühingu liikmete arvestuse pidamist;
7. Ühingu liikmete ja teiste isikute avalduste ja kaebuste arvestust ning nende
lahendamist;
8. Ühingu üld- ja juhatuse koosolekute protokollide arvestamise ja hoidmise korda;
9. Üld- ja juhatuse koosolekute otsuste ja korralduste teavitamist ühingu liikmetele ja
teistele asjahuvilistele.

Majandustegevuse õiguslike aluste ja sihipärasuse revideerimise käigus oli
kontrollitud:
1. Lepingute sõlmimise ja lõpetamise vastavust seadusele ning lepingute
täitmist;
2. Ühingu juhtimis-, majandus- ja muude kulude õigustatust ja sihipärasust.
2014.a. saavutatu:
1. Tilgu sadama territooriumil korra ja turvalisuse tagamine.
2. Tilgu sadama valvatava parkimisala ja rannaala korrashoid.
3. Korraldati üks nädalane suvelaager.
4. 2014.aastal korraldati "Optimist" ja "Laser" klassile üle-eestiline "Tilgu regatt"
5. Korraldati traditsiooniks saanud Muinastulede öö.
Revisjoni käigus tehti järgmised järeldused juhatuse poolt esitatu põhjal:
Revisjonikomisjonile esitati alljärgnevad dokumendid:
• Asutamisleping;
• OMYC Põhikiri ;
• Üldkoosoleku protokoll
• Harku Vallavalitsusega sõlmitud lepingud
• Raamatupidamise eeskirjad;
• 2014.a. tegevuskava;
• 2014.a eelarve;
• Saldoandmik, kassaorderid;
• Bilanss, aastaaruanne, kasumiaruanne;
• Varade nimekiri;
• Kuludokumendid;
• 2014.a. kehtivad lepingud, lisad, aktid:
• 2014.a Majandusaasta aruanne
• Dokumentide register
• Juhatuse koosoleku protokollid nr 70-80
Revisjoni töö käigus avastatud:
• Olulisi puudusi ei avastatud.
• Juhatuse protokollidelt puudus kaks allkirja
• Jahtklubil seisuga 31.12.2014.a. võlgu ei olnud.
• Puudub kirjalik dokument klubi sümboolika õiguste omandamise kohta
• Tasumata liikmemakse kahel liikmel
Revisjoni tulemus:
• Revisjoni tulemusena tegime kindlaks, et ühingu asjaajamine ja raamatupidamine
vastab Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele;
• Ühingu raamatupidamine on korrektne ja ülevaatlik;
• 2014 aasta eest võlgu ülesse ei jäänud,
• Tulud suurenesid 2000 euro võrra ( lõpetati laste saalitreeningute eest tasumine).

•
•

2014.a. põhivara ei soetatud.
Puudub kirjalik dokument klubi sümboolika õiguste omandamise kohta.

Kokkuvõttes:
Revisjoni tulemusel leiab revisjonikomisjon, et:
1. Ühingu majandustegevuse koordineerimine ja juhtimistegevust on hea;
2. Ühingu liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise korrast on kinnipeetud, ning
ühingu liikmete nimekirja uuendatakse regulaarselt;
3. Head tööd on tehtud lastega purjetamist edendavate tegevuste korraldamisel;
4. Head tööd on tehtud sadama territooriumil parkimisala ja rannaala
korrashoidmisel.
Revisjoni komisjon on seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest
lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, on kajastatud korrektselt ja on
kooskõlas hea raamatupidamistavaga. Aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Tilgu
Sadama Jahtklubi majandusaasta finantsseisukorda. Raamatupidamise algdokumendid
vastavad vormistamiselt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse nõuetele ja on
kirjeldatud raamatupidamise registrites.
Revisjonikomisjon kinnitab
aruande .

MTÜ Tilgu Sadama 2014 aasta majandusaasta

Ettepanekud juhatusele:
1. Korraldada võimalusel soojaku välja rentimine (2014.a. renditi ühel korral - tulu 15
eurot)
2. Teavitada klubiliikmeid, klubiliikmele mõeldud hüvede kasutamise võimalustest
sadamas.
3. Kaaluda regulaarset kokkusaamise võimalust
klubiliikmetel, mitteametlikus
õhkkonnas, näiteks üks kord kuus või kvartalis.
4. Kasutada rohkem võimalust kaasamaks klubi liikmeid Jahtlubi tegevustesse.

Revisjonikomisjon:
Tallinnas, 16.märts 2015.a.
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Tauri Purkas

