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MTÜ RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMI VILISTLASKOGU 

REVISJONIKOMISJON 

 

OTSUS 

Räpina         02.05.2014      nr 1/2014 

    

MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande 
kohta 

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu juhatuse  
kohustus. Juhatusel lasub ka vastutus raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest. 
Revisjonikomisjoni ülesandeks on anda revideerimise tulemusele tuginedes omapoolne hinnang 
raamatupidamise aastaaruande kohta. 

Oleme kontrollinud MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu 31.12.2013 lõppenud 
majandusaasta raamatupidamise aastaaruande vastavust Eesti raamatupidamise seadusele, 
Raamatupidamise Toimkonna juhenditele ja Eesti hea raamatupidamistava nõuetele. MTÜ 
Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu esitas revisjonikomisjonile raamatupidamise 
aastaaruande 14. aprillil 2014.  Aastaaruande esmase kontrolli teostasid revisjonikomisjoni 
liikmed iseseisvalt ajavahemikus 14. aprill – 2. mail 2014. Tõestusmaterjalina esitas RÜG 
Vilistlaskogu   kontrollimiseks pearaamatu ja arvelduskonto väljatrüki.  

Vastavalt MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu põhikirja punkti 6.11.7. ja üldkogu 
13.aprilli 2012 otsuse nr 3 alusel on kehtestatud iga-aastase liikmemaksu suuruseks 10 €, 
õpilastel, üliõpilastel ja pensionäridel 5 €.  

2013.aasta lõpul oli MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogus 57 liiget. Liikmemaksudena 
laekus aasta jooksul 310 €. 

Vastavalt MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu põhikirja punktidele 3.1.1. ja 3.1.2. tekib 
vilistlaskogu vara liikmete iga-aastastest liikmemaksudest ning varalistest annetustest ja 
toetustest. 

MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu rahaline jääk aruandeaasta alguses oli 1450 €,  
2013. aastal laekunud tulu oli 10 855 €. 

MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu majandusaasta 2013 kulud kokku summas 11 681   
€ olid seotud kooli juubeliga. 

MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogul põhivara puudub. Põhivara arvelevõtmise 
alampiir on 500 €. 
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MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu  aruandeaasta 2013 tulem oli -827 € ja raha jääk 
majandusaasta lõpuks 623 €.  Majandusaasta algas 1. jaanuaril 2013 ja lõppes 31. detsembril 
2013. 

MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on 
koostatud lähtudes Eesti hea raamatupidamistava nõuetest ning on vastavuses raamatupidamise 
seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. 

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud 
raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab aruandeperioodi tulemiks -827 € kajastab piisava 
põhjalikkusega Liidu majandustegevust.  

Aastaaruanne  kajastab õigesti majandustegevuse tulemit seisuga 31.12.2013 ning sellel 
kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahajääke kooskõlas Eesti hea 
raamatupidamistavaga. 
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