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Tallinn

2012 a. raamatupidamise revisjoni
akt
5-04.06.2013 a.

Revisjon 2012 a. raamatupidamisdokumentide ja majandusaruande koostamise kohta.
Tallinna Liikumispuudega Inimeste ühingu revidendid Aime Alas ja Annika Kokk.
Raamatupidamise eest vastutab juhatus. Seletusi andis juhatuse esimees Jüri Järve.
1.Aruanded olid esitatud õigeaegselt. Panga-ja kassadokumendid, majandusaruanded olid koostatud
korrektselt ning kausta köidetud, dokumendid konteeritud ja vastavalt kulusse kantud.
Arved ja muud kuludokumendid on viseeritud juhatuse esimehe poolt.
2.Pangakontol ja kassas oli seisuga 01.01.2013 raha
2 064 eurot
Tulud 2012 a.
22 821 eurot
Kulud projektide lõikes:
* HMN finantseeritud projekti kulud
- 1 780 eurot
* Muude projektide kulud
- 2 787 eurot
* TLIÜ üldkulud
- 2 517 eurot
* Palgakulud s.h maksud
- 10 690 eurot
* Põhivara kulum
- 260 eurot
* Pangateenused
- 20 eurot
Kokku
- 18 054 eurot
Tulem
4 767 eurot
3. Raamatupidamise siseeeskiri olemas.
4. Üldkoosolekuid toimus 2 korda. Korraline üldkoosolek toimus 24.05.2012 ja uue juhatuse valimise
üldkoosolek1 toimus 04.10.2012.
5. Koosolekud on protokollitud.
6. Juhatuse koosolekuid peeti 2012.a 5 korda.
Revisjon kontrollis MTÜ Tallinna liikumispuudega Inimeste Ühingu (edaspidi TLIÜ) raamatupidamise
aastaaruannet, mis sisaldab ühingu tegevusaruannet, bilanssi seisuga 31. detsember 2012, tulemi aruannet,
rahavoogude aruannet otsesel meetodi ja bilansi lisade lahtiseletust.
Seotud isikud.
MTÜ loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju
teise osapoole majandusotsustele. Seotud osapooled on:
 MTÜ tegevjuht ja juhatus. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased
ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted. Kaks juhatuse liiget (Arko
Vool ja Jüri Järve) said 2012 aastal palka TLIÜ ja Tallinna Ettevõtlusametiga sõlmitud
koostöölepingule Tallinna majutusettevõtete ligipääsetavuse kaardistamise projekti raames. Üks
juhatuse liige Tiiu Kristjan sai ühekortset preemiatasu, seoses eelnimetatud projekti
raamatupidamisega. Teised juhatuse liikmed 2012 aastal palka ei saanud, ühingu tegevust juhiti
ühiskondlikus korras.
 Sidusettevõtte OÜ Tõrvaaugu PL 18,18 % osalus on TLIÜ bilansis kajastatud summas 6 224 eurot.
Summa on saadud Tõrvaaugu PL 2012 aasta majandusaasta aruandest omakapitali summast.
Revisjonil puudub kindlus, et OÜ Tõrvaaugu PL osa on õiglaselt 2012 aastaaruande bilanssi võetud.
Revisjoni komisoni arvates kajastab raamatupidamise aastaaruanne õigesti ja õiglaselt
MTÜ TLIÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2012.
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