
REVISJONIKOMISJONI ARVAMUS 

MTÜ KODUKANT HARJUMAA 

2018.a. majandusaasta aruande kohta 

 

Revisjonikomisjon koosseisus Jüri Muru ja Olvia Laur kontrollis  17.-26. märtsil 2019 

MTÜ Kodukant Harjumaa 01.01.2018 - 31.12.2018  majandusaasta kohta koostatud 

tegevuse- ja raamatupidamise aastaaruannet. Tegevusaruande ja raamatupidamise kohta 

andis selgitusi Anneli Kana, kes on juhatuse esimees. 

 

Revisjonikomisjoni ülesanne on anda kontrolli tulemustele tuginedes omapoolne hinnang 

tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kohta.  

MTÜ Kodukant Harjumaa 2018.a. majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, 

raamatupidamise aastaaruandest (bilanss, kulude-tulude aruanne, rahavoogude aruanne ja 

netovara muutuste aruanne) ning seaduses nõutavatest esitatavatest lisadest. 

 

Kontrolli eesmärgiks oli veenduda, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisaldaks 

olulisi vigu ja ebatäpsusi. Jüri Muru vaatas üle tegevusaruande ja kodulehe, Olvia 

Laur kontrollis KKH raamatupidamist. 

 

Kontrolli käigus hinnati MTÜ Kodukant Harjumaa 2018. aasta tegevusaruannet, milles 

on välja toodud aasta olulisemad tegevused MTÜ põhikirjaliste eemärkide saavutamisel. 

Tegevused on toimunud ühiskondlikus korras ja kooskõlas seadustega.  

2017 aastast tuli üle projekt „Terves külas terve vaim“, milles raames toimusid 

külakärajad ja KKH 20. sünnipäeva tähistamine. Valmima pidi ka trükis „Kodukant 

Harjumaa 20, aastakümme 2008-2018“, aga eestvedajate ajapuuduse tõttu jäeti see ära. 

Projekti aruanne on esitatud ja rahastaja poolt heaks kiidetud.  

Külakärajatel algatati kampaania Projektitoetuse vabade tegude kogumiseks, mis viiakse 

läbi veebis ja kestab 2019. aasta sügiseni 

Aruandeperioodil on juhatuse poolt esitatud KOP-ile 1 projekti taotlus, mis sai positiivse 

vastuse - „Tarkus koguneb kodus ja võõrsil“ ja kestus on 01.07.2018-02.03.2019.  

Selle projekti tegevused ja tulemused – kogemusreis Saaremaale 2018 aasta sügisel ja 2 

koolituspäeva 2019 aastal - on kajastatud aastaaruandes.  

 

Kodukant Harjumaa juhatuse koostöö oma liikmesorganisatsioonide ja partneritega sujub 

hästi. Seoses maavalitsuse likvideerimisega alates 2018. aastast võeti üle 

täiskasvanuhariduse koordineerimise roll maakonnas.  Juhatus ja nende poolt kaasatud 

koordinaatorid on teinud aruande perioodil tublit tööd. Vajalikku infot MTÜ Kodukant 

Harjumaa liikmetele ja maaelanikele annab  koduleht www.kodukantharjumaa.eu ning 

selle temaatilised alamlehed. Seda täiendab perioodiliselt väljaantav elektrooniline 

infokiri.  

 

Raamatupidamise teenust ostetakse Salu Grupp OÜ-lt. Raamatupidamist peetakse 

raamatupidamise programmis Merit Pilve-Aktiva, mis ei kuulu Kodukant Harjumaale. 

Organisatsioonile on üle antud pdf-na pearaamat. Raamatupidamise arvestus on peetud 

korrektselt, lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, mida täiendavad 

Raamatupidamise Toimkonna juhendid. MTÜ Kodukant Harjumaal on avatud 3 
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pangakontot -  üldkonto, projektikonto (kus eraldi KOP projetide raha) ja EV100 konto 

Sularaha jääk 31.12.2018 seisuga oli 0 eurot. 

 

Raamatupidamine on tänaseks muutunud paberivabaks:  

- arvete väljastamiseks kasutatakse Merit Pilve-Aktiva süsteemi, kuhu on ligipääs Anneli 

Kanal ja Anneli Kubbil, arved väljastatakse juhatuse liikmete poolt, raamatupidaja 

kannab need vaid pearaamatusse 

- laekuvad arved maksavad juhatuse liikmed ja need laetakse ühisesse pilvekausta, kus 

raamatupidaja neid näeb, samasse lähevad ka kõik muud kuludokumendid. 

Ostutšekkidest tehakse rakendusega Office Lens pildid ja laetakse pilvekausta üles. Kuu 

lõpus lisab Anneli Kana ka pangaväljavõtte. Raamatupidaja ise pangas ei käi. 

 

Oleme seisukohal, et raamatupidamise aastaaruanne on koostatud raamatupidamise 

seadusega sätestatud nõuete alusel ja ei sisalda olulisi vigu ning ebatäpsusi ja 

tegevusaruanne sisaldab põhjalikult organisatsiooni tegevuse tulemusi ning saavutusi. 

Teeme ettepaneku aruandlus kinnitada ja juhatuse töö hinnata heaks.  

 

 

Arvamus koostatud 26. märtsil 2019 

 

 

 

 

 

Jüri Muru  Olvia Laur 

 


