
MTÜ Eesti Retriiverite Tõuühing 

 

Revisjonikomisjoni  

OTSUS 

 

Tallinnas, 30.06.2022.a. 

 

MTÜ Eesti Retriiverite Tõuühingu (edaspidi MTÜ ERTÜ) revisjonikomisjon, koosseisus Inga 

Sild ja Monica Merima, kontrollis MTÜ ERTÜ 2021.a. esitatud raamatupidamisdokumente 

vastavalt koostatud revisjoniplaanile ja esitatud dokumentidele ja lähtudes kehtivast 

raamatupidamise seadusest. Revisjoni käik on esitatud käesoleva otsuse lisana. 

Kontrollimiseks esitati: 

1. Pearaamat 

2. Pangakonto väljavõte ajavahemikus 01.01.2021-31.12.2021 

3. Ostuarved 2021.a. 

4. Kuluaruanded 2021a. 

5. Majandusaasta aruanne 2021.a. kohta. 

6. Juhatuse tegevusaruanne 2021.a. kohta.  

 

Kontrollimisel kasutati EKL andmebaasi sportkoer.ee ja ERTÜ kodulehel avaldatud juhatuse ja 

üldkoosoleku protokolle. 

 

Peamised majandusnäitajad vastavalt esitatud majandusaasta aruandele on järgmised: 

tulud: 4519 eurot 

kulud: 4464,48 eurot 

tulem: 54,52 eurot 

bilansimaht  7595,72 eurot 

 

Liikmemaksud ja liikmete reklaamitasud katavad jooksvad kulud. 2021.a. ei toimunud suurimaid 

tuluallikaid: näitusi, mistõttu vähenes majandusaasta tulem.  

Esitatud dokumentide uurimisel ilmnes järgmist: 

 

1. Raamatupidamisdokumentidesse ei ole lisatud üks algdokument, arve 01-20, Alaska 

Malamuutide Liit, arve tasumine kajastub pangaarvel. Kehtiva Raamatupidamise seaduse 

kohaselt on algdokumendi esitamine, kajastamine ja säilitamine nõutav. 

 

2. Toimunud katsete ja koolituste kulu- ja tuluaruandeid esitatud ei ole, mistõttu ei saa 

revisjonikomisjon täie veendumusega nende ürituste õigsust kinnitada. 

09.10 – 12.10.2021.a. toimunud WT, Team WT ja treeningpäev, kohtunikus-koolitajad 

Martin ja Tana Incedi  kohta pole mingeid materjale esitatud, ERTÜ arveldusarvel ei 

kajastu osamaksed, arveid ning pole esitatud eelarvet ega kuluaruannet. Sellest tulenevalt 

ei oska kinnitada, kas ülalnimetatud üldse toimus või mitte. 



3. Ei ole esitatud põhi- ja käibevahendte inventuuriakte. 

 

4. Puuduvad kassa sissetuleku orderid.  

 

5. Revisjonikomisjonile ei võimaldatud mõistlikku aega töö teostamiseks:  

Üldkoosoleku kutse saadeti välja 1. Juunil 2022.  

5. juunil saatis revisjonikomisjon kirjalikult küsimuse raamatupidamise algdokumentidega 

tutvumise kohta. Kurdusjärelepärimine saadeti 09.06.2022.a. 

17.06 saabusid e mailiga väljavõtted pearaamatust jne. , aga mitte alusdokumente.  

Alles 27.06 õhtul anti revisjonikomisjonile üle raamatupidamise algdokumendid.  

Materjali läbivaatamiseks jäi seega 2 tööpäeva. Seda ei saa lugeda mõistlikuks ajaks ja heaks 

tavaks. Hea äritava kohaselt edastatakse materjalid revisjonikomisjonile enne üldkoosoleku 

välja kuulutamist, kuid kidnlasi mitte kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist ning 

aastaaruande esitamise tähtaega. 
 

Revisjonikomisjon soovib rõhutada, et toimunud ürituste eelarvete ning aruandluse esitamine on 

siiski nõutav, nagu on ka nõutav põhi- ja käibevahendite inventuurid. Hetkel on need puudu. 

 

Leiame endiselt, et MTÜ majandustegevus peab olema korrektne ja liikmetele selge ja 

läbipaistev, järgima kehtivat seadusandlust ning asjaajamise head tava.  

 

Eelarved ja aruanded projektide kohta on vajalikud, et liikmetel oleks ülevaade kulutuse sisust 

ning samuti on need abiks edasiste ürituste kavandamisel.  

 

On kahetsusväärne, et 2021.a. ei korraldatud traditsioonilist ja väga populaarset kevadist 

mitteametlikku kutsikate ja veteranide näitust, ega ka mitte sügisest retriiverite erinäitust. 

 

Siiski lõppes ERTÜ majandustegevus positiivse tulemiga. Tõuühingu juhatus edendas 

retriiveritõugude populaarsust ning toimunud on mitmeid toredaid ettevõtmisi.  

 

Lähtudes ülaltoodust, kehtivast Raamatupidamise seadusest ja arvesse võttes kõiki 

asjaolusid leiab revisjonikomisjon, et ilmnenud puudused pole sedavõrd olulised, et neid ei 

saaks parandada. Majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ 

majandustegevust. Revisjonikomisjon soovitab kõrvaldada esinevad puudused 

viivitamatult  ning selle klausilga üldkoosolekul esitatud aastaaruanne kinnitada. 

 
 

Revisjonikomisjon: 

Inga Sild 

Monica Merima 
 


