VÄLJAVÕTE (Kalandusturu korraldamise seadus § 8)
MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Hiiumaa muuseumi pikas majas Kärdlas 14. aprillil 2022.a.
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.30
Kvoorum: Ühingus on 99 liiget, esindatud on 54 liiget, sealhulgas volituse alusel esindatud on 21 liiget.
Esindatud on 55% ühingu liikmetest.
Huvirühmad:
1. Kohaliku omavalitsus ja selle liikmelisusega juriidilised isikud - esindatud 2 liiget 4% kohalolijatest.
2. Kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad – esindatud 18 liiget 33% kohalolijatest.
3. Kalanduse äriühingud - esindatud 17 liiget 31% kohalolijatest.
4. Kalandussektori välised majandustegevusega tegelevad juriidilisi isikud 9 liiget 17% kohalolijatest.
5. Mittetulundusühingud ja eraisikud - esindatud 8 liiget 15%
Seega on üldkoosolek otsustusvõimeline ning ühegi huvirühma osakaal ei ületa 49%.
Koosoleku käik ja otsused:
Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine

1.1.

Tuuli Tammla tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Marko Pruuli. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid
poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Marko Pruul tegi ettepaneku koosoleku protokollijaks valida Tuuli
Tammla. Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Marko Pruul tegi ettepaneku
valida häältelugemiskomisjoni Tarmo Rajangu ja Jaak-Velori Sadula. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt,
vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsus: Koosoleku juhatajaks valida Marko Pruul, protokollijaks Tuuli Tammla ja häältelugemiskomisjoni
liikmeteks Tarmo Rajang ja Jaak-Velori Sadul.
Päevakorra kinnitamine

1.2.

Enne päevakorra kinnitamist luges Marko Pruul ette juhatuse liikmete Andrus Maide, Heino Kalmuse ja Indrek
Kääramehe teated juhatuse liikme kohalt tagasi astumisest. Andrus Maide ning Indrek Käärameest koosolekul
kohal ei olnud, ning Heino Kalmus täiendavalt sõna ei soovinud.
Marko Pruul tegi ettepaneku, et tulenevalt juhatuse ettepanekust, käsitleda 4. päevakorrapunkti all kõigi
taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestuste kinnitamist ning viia päevakorrast algselt 6.
päevakorrapunktina kirjas olnud juhatuse liikmete tasud, põhjusel, et juhatuse ettepanek on tasusid mitte
muuta. Vastuväiteid ettepanekutele ei olnud. Seejärel tegi Marko Pruul ettepaneku kinnitada päevakord
esitatud kujul:
2)
3)
4)
5)

Hiiumaa Kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine
Strateegia 2022. aasta rakenduskava muutmine
2022. aasta taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestuste tutvustamine ja kinnitamine
MTÜ Hiiukala 2021. aasta majandusaasta aruande tutvustamine, revisjonikomisjoni arvamuse
ärakuulamine, aruande kinnitamine.
6) Järgmise perioodi strateegia
7) Muud küsimused

Hääletati käetõstmisega. Kõik olid päevakorra kinnitamise poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsus: Kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul.
2.

Hiiumaa Kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine

Tuuli Tammla tutvustas juhatuse tehtud strateegia muudatuse ettepanekut ning põhjendas strateegia
rahastamiskava proportsioonide muutmise vajadust kõigi vahendite võimalikult optimaalseima ära
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kasutamisega. Hindamise järgselt jäi vahendeid üle kala väärindamise tegevussuunas, mille osas teeb juhatus
üldkoosolekule ettepaneku suunata vahendite jääk kalasadamate uuendamise tegevussuunda. Samuti jäi
vahendeid üle koelmualade taastamise tegevussuunas, mille osas teeb juhatus üldkoosolekule ettepaneku
suunata jääk mitmekesistamise tegevussuunda. Mõlemad muudatused võimaldaksid rahastada praeguse
seisuga osalise rahastuse ettepaneku saanud projektitaotlusi.
Küsimusi ega ettepanekuid muudatuste kohta ei olnud. Heino Kalmus küsis täpsustavalt, kui mitu poolthäält
peab strateegia muudatus läbi minemiseks koguma. Tuuli Tammla vastas, et määruse kohaselt on vajalik 2/3
üldkoosolekul osalejate poolthääl, mis on 36 häält.
Marko Pruul tegi ettepaneku hääletada käe tõstmisega. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 20152025 muutmise poolt hääletas 54 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsus: Muuta Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 rahastamiskava alljärgnevalt:

kehtiva
strateegia
Tegevussuund
%
Kala väärindamine 9,40
Mitmekesistamine 27,87
Kalasadamate
39,55
uuendamine
Koelmualade
taastamine
7,99
Sotsiaalne heaolu
ja kultuuripärand 15,19
Kokku
100,00
3.

tegevussuuna
kogueelarve
(eurot)
293 048,26
868 856,90

suurendamine/
vähendamine
(eurot)
- 31 517,52
5 671,60

uus
tegevussuuna
kogueelarve
(eurot)
261 530,74
874 528,50

uus %
8,39
28,05

1 232 984,95

31 517,52

1 264 502,47

40,56

249 091,02

- 5 671,60

243 419,42

7,81

473 553,51
3 117 534,63

0

473 553,51
3 117 534,63

15,19
100,00

Strateegia 2022. aasta rakenduskava muutmine

Tuuli Tammla selgitas, et sama vahendite ümbertõstmise muudatus on vaja teha ka 2022. aasta rakenduskavas,
et oleks võimalik projektitaotlustele vastavalt raha määrata. Juhatuse ettepanek on, hindamistulemuste alusel,
tõsta kala väärindamise meetmest 31 517,52 eurot kalasadamate uuendamise meetmesse ning koelmute
taastamise meetmest üle jäänud 5 671,60 eurot mitmekesistamise meetmesse. Samuti oleks mõistlik
rakenduskavast välja võtta sinna igaks juhuks lisatud taotlusvoor, kuna selleks vahendeid enam ei jätku.
Rakenduskava muudatuste kohta küsimusi ega ettepanekuid ei olnud.
Marko Pruul tegi ettepaneku hääletada käe tõstmisega. Strateegia 2022. aasta rakenduskava muutmise poolt
hääletas 54 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsus: Muuta strateegia 2022. aasta rakenduskava alljärgnevalt:

Kala väärindamine
Mitmekesistamine
Kalasadamate uuendamine
Koelmualade taastamine
Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand
Kokku

kehtiv 2022. aasta
rakenduskava
65 000,00
100 231,00
318 000,00
10 000,00
24 000,00
517 231,00

muudetud 2022.
aasta
rakenduskava
33 482,48
105 902,00
349 517,52
4 328,40
24 000,00
517 231,00

Ära jätta teine taotlusvoor 19. aprillist kuni 2. maini 2022. aastal
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4.

2022. aasta taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestuste tutvustamine ja kinnitamine

Tuuli Tammla selgitas, et seoses vahendite ümbertõstmise ja strateegia ning rakenduskava muutmisega, on
juhatuse ettepanek üldkoosolekule kinnitada kõikide tegevussuundade paremusjärjestused st ka nende
projektitaotluste osas, mis on alla 60 000-eurose toetuse suurusega.
Esmalt tutvustati kala väärindamise projektitaotlusi
paremusjärjestust. Projektitaotluste kohta küsimusi ei olnud.

ning

hindamise

tulemusel

moodustunud

Marko Pruul tegi ettepaneku hääletada käe tõstmisega. Hääletamisest taandasid end XXX (1) ja XXX koos
volitustega (2). Kala väärindamise tegevussuuna paremusjärjestuse kinnitamise poolt oli 51 ühingu liiget või
liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsus: Kinnitada kala väärindamise tegevussuuna projektitaotluste paremusjärjestus alljärgnevalt:
Taotleja

Projekti nimi

Maksumus

Toetus
13 255,99

Hindepunktid
3,89

Saab
rahastuse
Jah

1

XXX OÜ

22 093,33

2

XXX FIE

3

XXX FIE

4
5

XXX OÜ
XXX OÜ
Kokku

Toitlustushaagis ja
seadmed
Jahutusseadmega kaubiku
soetamine
Kaasaskantav kaal CAS PB
200kg
Sügavkülmkirstud
Kaubik

32 910,83

19 746,49

3,51

Jah

300,00

180,00

3,37

Jah

500,00
39 083,33

300,00
23 449,99
56 932,47

3,06
2,71

Jah
Ei

Seejärel tutvustati mitmekesistamise tegevussuuna projektitaotlusi ning hindamise tulemusel moodustunud
paremusjärjestust. Projektitaotluste kohta küsimusi ei olnud.
Marko Pruul tegi ettepaneku hääletada käe tõstmisega. Hääletamisest taandasid end XXX koos volitustega (2),
XXX (1) ja XXX (1). Mitmekesistamise tegevussuuna paremusjärjestuse kinnitamise poolt oli 50 ühingu liiget või
liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Kinnitada mitmekesistamise tegevussuuna projektitaotluste paremusjärjestus alljärgnevalt:
Taotleja

Projekti nimi

Maksumus

Toetus
50 554,9
196,17
11 776,80

Hindepunktid
3,95
3,68
3,60

Saab
rahastuse
Jah
Jah
Jah

1
2
3

XXX OÜ
XXX FIE
XXX OÜ

421 290,86
280,25
16 824,00

4
5

XXX OÜ
XXX OÜ

6

XXX OÜ

7

XXX FIE

8

XXX OÜ

Tootmishoone ehitus
Õietolmukuivati soetamine
XXX konkurentsivõime
tõstmine
Loomade varjualune
Toidu transpordi vahendid
cateringi teenindamiseks
XXX puhkemaja
keskkonnasäästlikud
küttelahendused
Kajakkide laenutamine ja
mereturismi
populariseerimine Hiiumaal
Maastiku- ja tänavahooldusseadmete soetamine

33 630,00
3 605,80

23 541,00
2 524,06

3,39
3,37

Jah
Jah

9 291,42

6 503,99

3,37

Jah

4 340,06

3 038,04

3,22

Jah

10 670,00

7 469,00

3,10

Jah
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9

XXX OÜ

10

XXX FIE

11

XXX OÜ

12

XXX FIE
Kokku

Rannu pubi päikesepargi
täiendamine
Mahedate ravim- ja
maitsetaimede kasvatamiseks
vajalike seadmete ning
inventari soetamine.
Teenuse "kodulehe kujundus
ja arendus" konkurentsivõime
parendamine
ATV ja ATV haagise ost

18 051,00

12 635,70

3,06

Vahendeid
ei jätkunud
Vahendeid
ei jätkunud

7 303,11

5 112,17

3,01

1 323,50

926,45

2,86

Ei

8 938,34

6 256,82
130 535,10

2,53

Ei

Kolmandana tutvustati kalasadamate uuendamise tegevussuuna projektitaotluste paremusjärjestust. Esmalt
anti sõna XXX, kes tutvustas oma projekti videoülekande teel. Küsimusi taotlejale ei olnud. Seejärel anti sõna
XXX, kes tutvustas XXX projektitaotlust ja näitas väljavõtteid ehitusprojektist. Kohal olid ka XXX, XXX ja XXX
esindajad, kes paari sõnaga tutvustasid oma projektitaotlusi.
Marko Pruul tegi ettepaneku hääletada käe tõstmisega. Hääletamisest taandas end 16 liiget või liikme
esindajat: XXX (1), XXX (1), XXX koos volitustega (2), XXX koos volitustega (2), XXX koos volitustega (3), XXX koos
volitustega (3), XXX (1), XXX koos volitusega (3). Kalasadamate uuendamise tegevussuuna paremusjärjestuse
kinnitamise poolt oli 38 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsus: Kinnitada kalasadamate uuendamise tegevussuuna projektitaotluste paremusjärjestus alljärgnevalt:
Taotleja

Projekti nimi

Maksumus

Toetus
104 800,00

Hindepunktid
3,63

Saab
rahastuse
Jah

1

XXX

104 800,00

2
3

XXX
XXX

4

XXX

5

XXX

6

XXX

XXXsadama slipi ehitamine ja
akvatooriumi süvendamine
XXXsadama paadikuur
Puurkaevu ja mageveetrassi
rajamine, abihoone ehitamine
ja jäämasina soetamine
XXXsadama elektripaigaldise
ja kuuri rekonstrueerimine
XXX sadamahoone
renoveerimine
Hiiessaare sadama laienduse
ja kaitsemuuli rajamine

48 030,00
29 304,00

38 424,00
23 443,20

3,43
3,40

Jah
Jah

25 572,00

20 457,60

3,26

Jah

201 180,00

160 944,00

3,20

Jah

69 360,00

55 488,00

2,52

Ei

Kokku

403 556,80

Seejärel tutvustati koelmualade taastamise tegevussuuna projektitaotlust XXX suudme taastamiseks. Küsimusi
projektitaotluse kohta ei olnud.
Marko Pruul tegi ettepaneku hääletada käe tõstmisega. Hääletamisest taandas end neli liiget või liikme
esindajat: XXX (1), XXX (1), XXX koos volitustega (2). Koelmualade taastamise tegevussuuna paremusjärjestuse
kinnitamise poolt oli 50 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsus: Kinnitada koelmualade taastamise tegevussuuna projektitaotluste paremusjärjestus alljärgnevalt:

1

Taotleja

Projekti nimi

Maksumus

Toetus

XXX
Kokku

XXX suudme taastamine

4 328,40

4328,4
4 328,40

Hindepunktid
3,99

Saab
rahastuse
Jah

VÄLJAVÕTE (Kalandusturu korraldamise seadus § 8)
Viimasena tutvustati sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi tegevussuuna projektitaotluste paremusjärjestust.
Projektitaotluste kohta küsimusi ei olnud.
Marko Pruul tegi ettepaneku hääletada käe tõstmisega. Hääletamisest taandas end üheksa liiget või liikme
esindajat: XXX (1), XXX koos volitustega (2), XXX koos volitustega (3), XXX koos volitustega (3). Sotsiaalse heaolu
ja kultuuripärandi tegevussuuna paremusjärjestuse kinnitamise poolt oli 45 ühingu liiget või liikme esindajat,
vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsus: Kinnitada sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi tegevussuuna projektitaotluste paremusjärjestus
alljärgnevalt:
Taotleja

Projekti nimi

Maksumus

Toetus
11 998,03

Hindepunktid
3,75

Saab
rahastuse
Jah

1

XXX

17 307,15

2

XXX

3

XXX

4

XXX

5

XXX

6

XXX

7

XXX
Kokku

Kalanduse traditsioone
tutvustav üritus "XXX"
Hiiumaa kalanduspiirkonna
kultuurisündmuse
korraldamine - XXX
Päästekaatrile uus
konsoolikate
Sügisvaheaja kalastuslaager
vol 4 Hiiumaa
Hiiumaa kalandusajaloo
Virtuaalne Teejuht
Hiiumaa kalandussektori
tutvustamine
XXXfestival

13 122,00

11 153,7

3,63

Jah

924,00

462,00

3,55

Jah

9 416,00

8 474,40

3,53

4 250,00

3 825,00

3,28

4 800,00

4 320,00

3,18

14 643,65

7 321,82
47 554,95

2,65

Vahendeid
ei jätkunud
Vahendeid
ei jätkunud
Vahendeid
ei jätkunud
Ei

5.

MTÜ Hiiukala 2021. aasta majandusaasta aruande tutvustamine, revisjonikomisjoni arvamuse
ärakuulamine, aruande kinnitamine

Tuuli Tammla andis ülevaate MTÜ Hiiukala 2021. aasta majandusaasta aruandest, aasta jooksul tehtud
tegevustest ning käesoleval aastal plaanis olevast. Seejärel andis Marko Pruul sõna revisjonikomisjonile. Sirje
Jakobson tegi kokkuvõtte revisjonikomisjoni tööst, kus oli kajastatud nii revisjonikomisjoni hinnang
majandusaasta aruandele kui hindamiskomisjoni töö vaatluse tähelepanekud.
Meelis Potari küsis, kas tegevusgrupi eelarve jäägist oleks võimalik korraldada neid tegevusi, mis sotsiaalse
heaolu ja kultuuripärandi tegevussuunas rahastamata jäid. Marko Pruul ütles, et ettepanekuid saab arutada,
samuti saab esitada täiendavaid ettepanekuid, mida on võimalik arutada järgmisel üldkoosolekul. Konkreetsete
tegevuste osas võtab otsused vastu juhatus.
Marko Pruul tegi ettepaneku hääletada käe tõstmisega. Majandusaasta 2021. aasta aruande kinnitamise poolt
oli 54 liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsus: Kinnitada MTÜ Hiiukala 2021. aasta majandusaasta aruanne
6.

Järgmise perioodi strateegia

Tuuli Tammla andis ülevaate järgmise perioodi strateegia koostamise õiguslikust ja ajalisest raamist ning
strateegia koostamiseks plaanitavatest tegevustest. Teema kohta küsimusi ei olnud.
Info võeti teadmiseks.
7.

Muud küsimused
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Muude küsimuste all informeeriti üldkoosolekut järgmisest üldkoosolekust kahe nädala pärast - 5. mail Hiiumaa
muuseumi pikas majas ning selle planeeritavast päevakorrast.
Info võeti teadmiseks

Protokolli lisad:
1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel
2. Liikmete esindajate volikirjad 21 lehel
3. Juhatuse liikmete tagasi astumise teated 3 lehel
4. Häältelugemiskomisjoni protokoll 1 lehel
5. Revisjonikomisjoni arvamus 4 lehel
5. Üldkoosoleku esitluse slaidid 10 lehel

Koosoleku juhataja:

Marko Pruul

Koosoleku protokollija

Tuuli Tammla

Revisjonikomisjoni arvamus üldkoosolekul 14.04.2022
Revisjonikomisjon juhindub oma töös Hiiukala Põhikirjast ja Hiiumaa
kalanduspiirkonna arengustrateegiast aastateks 2015-2025.
Revisjonikomisjoni ülesandeks on ühingu majandustegevuse ja juhatuse
tegevuse kontrollimine ja hindamine. Selleks on meil õigus kontrollida ühingu
raamatupidamist igal ajal ning kord aastas esitab revisjonikomisjon oma
arvamuse üldkoosolekule enne majandusaasta aruande kinnitamist.
I Revisjonikomisjon annab oma
protokollidega tutvumise järgselt.

hinnangu

juhatuse

tegevuse

kohta

Hiiukala juhatuse koosolekud on 2021 aastal toimunud 9 korda ja koosolekud
on toimunud Covid piirangu nõuetest lähtuvalt kas veebis või kohapeal.
Revisjonikomisjoni hinnangul on juhatus jälginud oma tegevuses üldkoosoleku
otsuseid ja korraldanud jooksva töö tulemuslikult.
II Anname ülevaate ja tähelepanekud täna päevakorras olevate projektide
hindamisprotsessile ja selle seaduspärasusele.
Revisjonikomisjon koosseisus Sirje Jakobson ja Liili Eller jälgisid
hindamiskomisjoni tööd paikvaatlusena. Hindamiskomisjon töötas 4 aprillil.
2022 Hiiumaa Arenduskeskuse hoones ajavahemikus 10:00-19:30.
Koosolek toimus õppeklassis, üks hindaja osales üle veebi ja hinnati
individuaalselt e-PRIA veebikeskkonnas. Sinna puudus revisjonikomisjonil
otsene ligipääs. , Individuaalselt sisestatavad hinded ei olnud teistele
hindajatele nähtavad. Koosoleku juhataja, tegevjuht Tuuli Tammla, tutvustas
tulemusi projektide kaupa kui kõik olid sisestanud oma hinded. Hindajatele ja
revisjonikomisjoni liikmetele oli eelnevalt väljastatud eelnevate perioodide
püügiandmed vajaduspõhiselt olenevast meetmest, kas sadama või taotleja
kaupa. Hindamiskriteeriumid olid samuti töölaual ja suurel ekraanil
meeldetuletuseks olemas.
Projektitaotlusi hinnati viies tegevussuunas:
Kokku oli hindamisel 31 projekti, milledest lõpptulemusena lävendi ületas ehk
saavutas hindamiskriteeriumile ettenähtud tulemi 26 projekti.
Seotud isikud taandasid end kogu tegevussuuna hindamisest ja ei viibinud
ruumis.

Lävendi ületatud projektidest said täisrahastuse 19 projekti ja 3 osalise. 4 lävendi
ületanud projekti ei saanud rahastust kuna tegevussuunas oli häid projekte
rohkem kui raha.
Revisjonikomisjon on seisukohal, et hindamise protseduur vastas projektide
hindamise korrale tegevuses reeglitest kõrvalekaldeid ei täheldanud.
III MTÜ Hiiukala revisjonikomisjoni aruanne 2021 majandusaasta kohta
Revisjonikomisjon,
koosseisus Liili Eller ja Sirje Jakobson viis läbi
Mittetulundusühingu Hiiukala (edaspidi MTÜ) 2021. aasta majandustegevuse ja
raamatupidamise revisjoni. Töö käigus kontrolliti raamatupidamise
korraldamist ja 01.01.2021-31.12.2021 majandusaasta kohta koostatud tegevuse-ja
raamatupidamise aastaaruannet. Kontrolli eesmärgiks oli veenduda, et
raamatupidamise aastaaruanne ei sisaldaks olulisi vigu ja ebatäpsusi.
Kontrollisime tõendusmaterjale, millel põhinevad majandusaasta aruandes
esitatud näitajad.
Raamatupidamist ostetakse teenusena sisse Simot Teenused OÜ-lt, kus otseseks
kontaktiks on raamatupidaja Rita Tsarjov. Raamatupidamise algdokumendid on
säilitatud nii paberkandjal kui ka digitaalselt.
Raha ja pangasaldod
1.Raha pangakontodel. Arvelduskontode lõppsaldod võrduvad bilansis olevate
pangakontode lõppsaldodega. MTÜ-l on 2 arvelduskontot Swedbankis Neist
ühte kasutatakse jooksvalt, teine on sihtotstarbeliselt Tuulekala festivali jaoks.
31.12.2021 seisuga oli ühingul raha arvetel 34 525 €
2.Nõuded liikmete vastu sh. Liikmemaksud.
2021 aasta lõpu seisuga MTÜ nõuded liikmete vastu puuduvad. Liikmemaksu on
võlgu üks ühingu liige 20 €
3.Maksud
Maksuameti
saldod
maksusaldodele.

vastavad

raamatupidamisregistris

kajastatud

4. Nõuded ja kohustused PRIA Nõuded ja kohustused on periodiseeritud õiges
perioodis ja saldod kattuvad PRIA poolt esitatud saldokinnitusega.
5. Võlad tarnijatele ja muud võlad
Võlgnevused tarnijatele. Tarnijatele tasumata arveid detsembrikuu eest oli
summas 393 €

6.Palgaarvestus.
Tööleping on sõlmitud tegevjuhiga Tuuli Tammla, kellele makstakse igakuist
töötasu. Juhatuse liikme lepingud on sõlmitud kõigi seitsme juhatuse liikmega,
kellest juhatuse esimehele Heino Kalmusele makstakse samuti igakuist tasu.
Lisaks on käsunduslepingud sõlmitud hindamiskomisjoni liikmetega. MTÜ
Hiiukala hindamiskomisjon moodustatakse vastavalt arengustrateegiale 11-st
liikmest. Hindamiskomisjoni valib ja kinnitab esitatud kandidaatide hulgast
üldkoosolek. Aastal 2021 oli 1 taotlusvoor, kus kinnitatud hindamiskomisjoni
liikmetele tasu maksti. Lisaks maksti tasu revisjonikomisjoni liikmele. Kõikidelt
tasudelt on arvestatud riiklikud tööjõumaksud. Ühingu tööjõukulud kokku olid
37 516 €, millest tegevjuhi palgakulu koos sotsiaalmaksuga on 22 478 € ja
juhatuse liikmete tasud 12 449 €, hindamiskomisjoni liikmete tasud 1786 €,
revisjonikomisjoni tasud 803 €,
7. Reservid
Asutajate ja liikmete sisseastumismaksed kajastatakse bilansis reservidena.
8.Tulud-kulud
Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, õiges summas ja perioodis. Ühingu
tulud 2021 aastal olid 68 454 €, millest toetused oli 59122 €, liikmemaksud 1880
€ ja muud tulud 6652 €. Ühingu kulud olid 63 501 €, millest arengustrateegia
elluviimise ja koostööprojektide kulud olid 58 116 € ja mitmesugused
tegevuskulud olid 5 385 €. 2021 aasta tulem oli 4957 €
Aastaaruande kontroll
1.Raamatupidamise
aastaaruanne
on
koostatud
vastavalt
raamatupidamisarvestusele.
2.Aastaaruande põhiaruanded vastavad lisadele.
3.Tegevusaruandes esitatud andmed on vastavuses raamatupidamise
aastaaruandesesitatud andmetega. Tegevusaruanne on igati ülevaatlik ja
põhjalik.
4.Raamatupidamise aastaaruande algsaldod vastavad eelmise aasta kinnitatud
raamatupidamise aastaaruandele.
MTÜ-l Hiiukala on 2021 lõpu seisuga 99 liiget. Ühing on 2021.a. viinud läbi 2
üldkoosolekut ja 9 juhatuse koosolekut.
Aasta jooksul toimus üks projektitaotlusvoor. Neisse esitati 24 taotlust summas
620 562 €. Hindamiskomisjoni ettepanekul lisati projektitoetuse saamiseks
paremusjärjestusse 20 taotlust summas 423 381 €.

Oleme revideerinud MTÜ Hiiukala majandusaasta aruannet, mis on koostatud
perioodi 01.01.2020–31.12.2021 kohta ning sisaldab tegevusaruannet ja
raamatupidamisaruannet. Eeltoodud kontrolliprotseduuride tulemusel ei
leidnud me MTÜ majandusaasta aruandeosas midagi, mis meie hinnangul
nõuaks käesolevas revidendi kokkuvõttes eraldi väljatoomist MTÜ
üldkoosolekule tähelepanu juhtimiseks. Oleme seisukohal, et MTÜ Hiiukala
raamatupidamine vastab heale raamatupidamise tavale ja raamatupidamise
aastaaruanne on koostatud raamatupidamise seadusega sätestatud nõuete
alusel ning ei sisalda olulisi vigu ning ebatäpsusi. Revisjoni käigus ei saanud
meile teatavaks midagi,mis paneks kahtlema, et MTÜ majandusaasta aruanne ei
kajasta õiglaselt MTÜ ﬁnantsseisundit 31.12.2021 lõppenud majandusaasta
kohta. Teeme ettepaneku 2021 majandusaasta aruanne kinnitada MTÜ
üldkoosoleku poolt bilansimahuga 43 629 € ja aruandeaasta tulemiga 4 957 €.
Kärdlas, 14.04.2022
Revisjonikomisjoni liikmed Liili Eller Sirje Jakobson

