MTÜ Iru Ämma Klubi 2015.a. majandusaasta aruande revideerimise ülevaade
Käesolev revideerimise ülevaade on koostatud 2015.a.majandusaasta aruande kohta.
MTÜ Iru Ämma Klubi majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodi 31.12.2014-31.12.2015
kohta ning see sisaldab kõiki majandusaastal tehtud majandustehinguid.
Juhtimine
MTÜ Iru Ämma Klubi üldkoosoleku otsuste täideviimiseks on valitud 7-liikmeline juhatus. Juhatuse
tööd korraldab juhatuse esimees. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
2015.a. viidi läbi 3 juhatuse koosolekut: 02.juulil, 11.septembril ja 18.novembril. Koosolekutel arutati
uute liikmete vastuvõtmist, jooksvaid majandusküsimusi, külaplatsil toimuvate ürituste korraldamist,
hooldus- ja koristuse töövahendite täiendamist. 18.11.2015.a. kinnitati Klubi 2016.a. plaanitavate
sündmuste ajakava, mille täitmise kohta on teave Klubi majandusaasta aruande tegevusaruandes.
Töö võlgnikega
Võlgnikele on raamatupidaja saatnud mitmeid kirjalikke meeldetuletusi, kuid võlgnevused
liikmemaksude osas on seisuga 31.12.2015 43 eurot .
Liikmemaksude kajastamisel tuluna on arvesse võetud laekunud liikmemaksud. Juhatusel
otsustada,mida ette võtta üle aasta laekumata liikmemaksudega.
Majandusküsimused
2015.a. laekus PRIA toetus 2014.a.soetatud esitlustehnika eest 3540 eurot.
2015.a. esitasime taotluse kohaliku omaalgatuse programmist toetuse saamiseks hooldustehnika
soetamiseks. Harju Maavalitsus andis oma korralduses ja lepingus sätestatud tingimustel toetust
summas 1600 eurot murutraktori ja järelkäru ostmiseks.Omafinantseeringu kuluks jäi 284,84 eurot.
Jõelähtme Vallavalitsusega sõlmiti sihtfinantseerimisleping toetuse saamiseks summas 3500 eurot.
Toetus oli ette nähtud mitmesuguste ühisürituste läbiviimiseks ja mitmesuguste hoolde-ja
majanduskulude katmiseks. Vastavalt Vallavalitsusega sõlmitud sihtfinantseerimise lepingule koostati
2014.a. eraldatud vahendite kohta aruanne. Ka 2015.a. kohta on koostatud ja Vallavalitsusele
esitatud aruanne, mis ka heaks kiideti.
Septembris 2015 esitati taas taotlus kohaliku omaalgatuse programmist toetuse saamiseks külakiige
ostmiseks. Taotlust rahastati summas 2000 eurot ja kiige on paigaldatud.
Raamatupidamine
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja
Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Tulud ja kulud ning majandustehingud on kajastatud
tekkepõhiselt raamatupidamisprogrammis.Tuludest on maha arvatud tegelikult tehtud kulud.
Sihtotstarbelisi toetusi tegevuskuludeks vallavalitsuselt kajastatakse tuluna nende laekumisel.

PRIA ja Kohaliku Omaalgatuse Programmi(KOP) toetus on kajastatud bilansi passivas pikaajaliste
kohustustena real „Sihtotstarbelised tasud, annetused,toetused“ ning kantakse tuluks peale viie
aasta möödumist projekti lõpetamisest (detailselt lahti kirjutatud lisas 10).
Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.
MTÜ Iru Ämma Klubi 2015.a. majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt
mittetulundusühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.
Tekkepõhiseid tulusid oli 2015.a summas 4 737 eurot ja kulusid 64 077 eurot.
Ettepanek kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2015 bilansimahuga 213 102
eurot.
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