
MTÜ Nelja Valla Kogu Revisjonikomisjoni aruanne, 31.mai 2022 

Revisjonikomisjon koosseisus: Marek Ploompuu, Anu Altmets ja Kaido Taberland kontrollisid 

mittetulundusühingu Nelja Valla Kogu 31.12.2021. a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud 

raamatupidamise aastaaruannet.  

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ühingu juhatuse ülesanne. Meie kohustuseks oli 

kontrollimise tulemustele tuginedes anda omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta. 

Kontrolli eesmärgiks oli veenduda, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja 

ebatäpsusi. Revisjoni käigus kontrollisime väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhinevad 

raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. 

Kontrollisime tulude laekumise arvestamist ja teiste ühingu tegevusega seotud tulude ja kulude 

arvestust, töötasu ja sellega kaasnevate maksude arvestust ning raha liikumist tõendavaid dokumente. 

2021.a.  

Finantstulem oli 8470 €, bilansimahuks seisuga 31.12.2021 oli 62 434€, raha kassas ja arveldusarvel 

kokku 22 355€. Seega on MTÜ Nelja Valla Kogu revisjonikomisjoni hinnangul maksujõuline. 

2021.a. oli MTÜ-l Nelja Valla Kogu 1 täistööajaga töötaja. 

Juhatuse ja hindamiskomisjoni liikme tasudeks oli sõlmitud 24 lepingut. 2021. aastal arvestatud 

tööjõukulud 46 465  €.                

Tasu oli arvestatud vastavalt sõlmitud lepingutele. Maksud on kantud Maksu- ja Tolliameti 

ettemaksukontole ja esitatud on kõik deklaratsioonid. 

Lähetustes käidi kokku 3 korda, millest 2 oli Eesti sisesed. Lähetuses käidi Horvaatias, Taageperas ja  

Läänemaal. Lähetuste kohta on vormistatud lähetuste korraldused ja aruanded. 

Sõidupäevikud olid vormistatud nõuetekohaselt. 

2021. aastal toimus 9 juhatuse koosolekut,  MTÜ Nelja Valla Kogu üldkoosolek kogunes 3 korral. 

Koosolekute kohta on vormistatud nõuetekohased protokollid. 

Kontrolli käigus me ühingu tegevusega mitteseotud või põhjendamata kulutusi ega dokumenteerimata 

raha kasutamist ei tuvastanud. Meie kontroll hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel 

kasutatud arvestuspõhimõtet ja juhatuse poolsete raamatupidamislike hinnangute analüüsi ning 

seisukohavõttu raamatupidamise esituslaadi suhtes tervikuna. Oleme seisukohal, et revisjon annab 

piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta ja ühingu tegevuse 

vastavust ühingu põhikirjas ja üldkoosoleku otsustes seatud eesmärkidele.  

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise 

aastaaruanne ei sisalda vigu ega ebatäpsusi ning kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ „Nelja Valla Kogu“ 

majandusaasta tegevuse tulemusi ja finantsseisundit seisuga 31.12.2021 ning leiame, et ühingu 

juhatus on järginud aruandeaastal ühingu tegevuse korraldamisel põhikirjas toodud eesmärke ja 

järginud üldkoosoleku poolt tehtud otsuseid. 

Esitatud tegevusaruanne on sisukas ja põhjalik. 
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 /allkirjastatud digitaalselt/ 


