REVISJONIKOMISJONI ARVAMUS
MTÜ KODUKANT HARJUMAA
2016.a. majandusaasta aruande kohta
Revisjonikomisjon koosseisus Jüri Muru ja Olvia Laur kontrollis 14.-16. aprillil 2017
MTÜ Kodukant Harjumaa 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta kohta koostatud
tegevuse- ja raamatupidamise aastaaruannet. Tegevusaruande kohta andis selgitusi
Anneli Kubbi ja raamatupidamise kohta andis selgitusi Kaire Nuut, kes mõlemad on
juhatuse liikmed.
Revisjonikomisjoni ülesanne on anda kontrolli tulemustele tuginedes omapoolne hinnang
tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kohta.
MTÜ Kodukant Harjumaa 2016.a. majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest,
raamatupidamise aastaaruandest (bilanss, kulude-tulude aruanne, rahavoogude aruanne ja
netovara muutuste aruanne) ning kolmest seaduses nõutavast esitatavast lisast.
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 2016. aasta tegevusaruannet, milles
on välja toodud aasta olulisemad tegevused MTÜ põhikirjaliste eemärkide saavutamisel.
Tegevused on toimunud ühiskondlikus korras ja kooskõlas seadustega.
31.12.2016 seisuga on organisatsioonil abikõlbulikkuse perioodi seisukohalt 1 üleminev
projekt - „Värsket verd võrgustikku“. Projekt „Harjumaa Aasta Tegija 2016“ lõppes
31.12.2016 ja tema aruanne esitati jaanuaris 2017, mis kiideti heaks.
Aruandes väljatoodud ebaõnnestumiste ja tegematajätmiste reale lisaksime MTÜ
kodulehe, mis on küll vormilt uuenenud, kuid mille sisu vajab oluliselt täiendamist. Ühe
näitena võb siin nimetada lehelt puuduvat andmepanka külavanemate, külaseltside ja
külamajade kohta.
Raamatupidamist peetakse raamatupidamise programmis Standard Books by
HansaWorld, mis ei kuulu Kodukant Harjumaale. Organisatsioonile on üle antud pdf-na
pearaamat. Raamatupidamise arvestus on peetud korrektselt, lähtudes Raamatupidamise
Toimkonna juhenditest nr. 2 ja nr. 14. MTÜ Kodukant Harjumaal on avatud 4
pangakontot. Sularaha jääk 31.12.2016 seisuga oli 0 eurot.
Raamatupidamise algdokumendid – nii projektide kui üldtegevuse omad – on erinevate
juhatuse liikmete arvutites. Minu kätte jõudsid need algdokumendid, mis olid Kaire
Nuudi käes. Algdokumendid
ei ole viseeritud ja neile
ei ole kantud
raamatupidamisprogrammist tulenevat järjekorranumbrit. Minu ettepanek on 2016
raamatupidamise algdokumendid korrastada ja säilitada paberkandjatel kõik ühtses
kaustas ning alates 2017. aastast on KKH-l vajalik sisse osta raamatupidamisteenus.

Oleme seisukohal, et raamatupidamise aastaaruanne on koostatud raamatupidamise
seadusega sätestatud nõuete alusel ja ei sisalda olulisi vigu ning ebatäpsusi. Teeme
ettepaneku aruandlus kinnitada ja töö hinnata rahuldavaks.
MTÜ juhatusele teeme ettepaneku esitada järgmisele üldkoosolekule põhikirja muutmise
projekti, milles ettenähtud juhatuse liikmete arvud oleks viidud vastavusse
organisatsiooni juhtimise tegelikule vajadusele.

Arvamus koostatud 18. aprillil 2017

