Rapla Maakonna Spordiliit
Revisjonikomisjoni arvamus 2012 majandusaasta aruande kohta
Sissejuhatus
Revisjon viiakse läbi vastastavalt RMSL põhikirja punktile 35, millise kohaselt revisjonikomisjon teostab üldkoosoleku
ülesandel järelevalvet teiste Liidu organite tegevuse üle ning vastavalt Mittetulundusühingute seaduse § 36, millise
kohaselt majandusaasta aruandele lisatakse revisjonikomisjoni arvamus.
RMSL kõrgeimaks organiks on vastavalt põhikirja punktile 19 üldkoosolek.
Vastavalt põhikirja punktile 26 on liidul juhatus, mis seda juhib ja esindab ning sekretariaat. Juhatus võtab vastu otsuseid
liidu juhtimise küsimustes. Liitu esindab kõigis õigustoimingutes juhatuse esimees ainuisikuliselt või teised juhatuse
liikmed ühiselt.
Vastavalt põhikirja punktile 33 on liidul peasekretär, kes vastutab sekretariaadi töö planeerimise ja korraldamise eest,
küsimuste ettevalmistamise eest juhatuse koosolekuteks, aruandluse eest sekretariaadi tegevusest juhatusele ja
üldkoosolekule, liidu ja tema organite igapäevase tegevuse korraldamise eest, kooskõlas põhikirjaga oma kompetentsi
piires liidu vara ja kinnitatud eelarvega ettenähtud vahendite käsutamise eest.
Revisjonikomisjoni esimees tutvus pisteliselt liidu 2012 aasta dokumentatsiooniga.
Üldist
Sarnaselt eelmisele aastale on hea meel edastada positiivsed hinnangud – eelkõige silmapaistvalt hea koostöö kõigi
osapoolte, sealhulgas väga hea koostöö juhatuse ja sekretariaadi vahel. Samuti liidu juhtorganite ja liikmesklubide vahel,
liidu ja omavalitsuste vaheline paranenud koostöö. Tööõhkkond organisatsioonis on rahulik ja konstruktiivne. Abistavad
funktsioonid, sealhulgas raamatupidamine töötavad samuti heal tasemel.
Koostöös on aktiivset tegeletud liidu jätkusuutlikkuse tagamisega ja maakonna spordielu arendamisega tänapäeva üsna
kitsastes majanduslikes oludes.
Heal tasemel on liidu koduleht. Dokumendid, protokollid ja muu info on hästi kättesaadavad. Atraktiivselt ja aktiivselt
toimub info jagamine Facebooki kontol.
Üldine hinnang liidu töökorraldusele ja väljapoole suunatud suhtlusele on väga hea.
Raamatupidamise korraldus
Olen eelmistel aastatel soovitanud sekretariaadil ja juhatusel anda raamatupidamise osas ka omalt poolt hinnang sellele
funktsioonile kui nende poolt tarbitavale teenusele. 2011 lõpus toimunud raamatupidamisteenuse osutaja vahetus on
andnud silmnähtavalt hea tulemuse. Minul ei ole käesoleval ajal ühtegi märkust raamatupidamise korralduse kohta.
Välised kontrollid
Rapla Maavalitsuse rahandusosakond ei ole ka sellel aastal kontrolli riigieelarvest liidule eraldatud harrastusspordi
toetuse jaotuse, kasutamise ja aruandluse õigsuse kohta teostanud.
Aastaaruande tegevusaruanne annab põhjaliku ülevaate liidu tegemistest 2012 aastal ning tutvustab plaane 2013 aastaks.
Lõppjäreldus
Aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt liidu majandustegevust ja töökorraldust. Revisjonikomisjoni ettepanek on kinnitada
liidu 2012. aasta majandusaasta aruanne.

Andrus Tamm
komisjoni esimees
Raplas, 15.05.2013
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