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1. Tegevusaruanne
1.1. Vallavanema pöördumine
Anija vald ja Kehra linn ühinesid 2002. aastal ning on seejärel edukalt tegutsenud ja
arenenud omavalitsus.
Anija valla juhtimise eesmärgiks on jätkusuutliku parema elukeskkonnaga arengu
tagamine olemasolevate ressursside otstarbeka ja maksimaalse kasutamisega. Valla
arendamisel on oluline valla elanike heaolu kasvu ja turvalise elukeskkonna loomine, kus
kõigile vallaelanikele, eelkõige lastele ja noortele peredele on tagatud elamis- ja
arengutingimused ning sotsiaalne heaolu. Oluline on hariduse, kultuuri ning ettevõtluse
toetamine.
Anija valla jätkusuutlikuks arenguks ja parema elukeskonna loomiseks on vallavalitsuse
esmasteks ülesanneteks :
*kõrge haldussuutlikkus ja tõhus finantsjuhtimine;
*Euroopa Liidu tugifondide kasutamisel põhinev arendustegevus;
*elanike kaasatuse ja osalusdemokraatia arendamine erinevatel tasanditel;
*turvaline ja hooldatud teedevõrgu loomine;
*elanikkonna vajadusi rahuldav kultuuri- ja hariduselu korraldamine;
*tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande asutuste kaasajastamine;
*puhtad veekogud ja looduskeskkond;
*noorte perede elukeskkonna parem korraldamine.

Valla elanike heaolu kiiremaks kasvuks on kavas suunata rohkem vahendeid
infrastruktuuri objektidesse ning sotsiaal-, kutuuri- ja hariduse valdkonda. Lähiaastate
suuremateks investeeringuteks eelpool nimetatud valdkondadesse on Kehra-Kaunissaare
kergliiklustee, Kehra raudteejaama ühendusteede ja parklate rekonstrueerimine, Kehra
linna tänavate ja külade teedevõrgu rekonstrueerimine, Kehra Tervisekeskuse ja
sotsiaalmaja rekonstrueerimine, lasteaed Lepatriinu täielik renoveerimine. lasteaedade
Lastetare ja Mõmmila renoveerimise jätkamine, algklasside ja kunstide maja koolihoone
fassaadi renoveerimine ning Kehra staadioni renoveerimine kaasaegseks spordi- ja
treeningkeskuseks.
Anija vallas on uuendatud ühisveevärk ja – kanalisatsioon. Lähiaastate eesmärk on uute
trassidega liitujate arvu oluline suurendamine ja valla elanikele osutatavate teenuste
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kvaliteedi parandamine. Soojamajanduse kaasajastamiseks ja võimsuse tõstmiseks valmib
2016.aastal uus soojamajanduse arengukava.
Anija valla ettevõtluse arengu hoogustamiseks ja vallast positiivsema kuvandi loomiseks
on valminud valla turismiarengukava. See loob head võimalused kogu valla
turismiettevõtluse arenguks, kus Anija vald on Kõrvemaa külastuse väravaks.
Oluline areng on toimunud Anija mõisakompleksi korrastamisel. Uuendatud on mõisa
katus, mõisa külalistele on suveperioodil avatud kohvik. Mõisas toimuvad aastaringselt
üritused peredele, korraldatakse kontserte ja kohtumisi ning erinevaid koolitusi. Tänu
vallaelanike ja keskkonnainvesteeringute keskuse abile jätkub mõisa liigirikka pargi
korrastamine. 2016.aasta kevadeks valmib mõisapargi rekonstrueerimise projekt, mille
alusel alustatakse mõisapargi rekonstrueerimist. Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute
Keskus. Valminud on ka Anija mõisa arenguvisioon, mis on aluseks edasisteks
suuremahulisteks investeeringuteks. Koostatud arenguvisiooni alusel saab Anija mõisast
Baltisaksa pärandi ja kultuurikeskus.

Mõisahoonete restaureerimiseks on esitatud taotlus Euroopa Liidu struktuurifondi
piirkonna konkurentsivõime tugevdamist toetavate rahaliste vahendite saamiseks.
Turismi arengukava üheks oluliseks osaks on hea raudteeühenduse ärakasutamine. Uus
avanenud ELi meede raudteeühenduse parandamiseks erinevate liikumisviisidega on
loonud suurepärase võimaluse Kehra raudteejaama ümbruse korrastamiseks ja
ühendusteede rajamiseks asumite vahel, mis parandab ka valla elanike liikumist
raudteejaama ja elukoha vahel. Raudteejaama ühendusteede projekt valmib 2016.aasta
sügiseks. Kehra raudteejaama lõplikuks renoveerimiseks on kavas esitada rahataotlus
Leader programmi. Raudteejaama on kavas rajada vabadussõja muuseum.
Meie omavalitsuse jaoks on oluline tugevate ettevõtete ja ettevõtlike inimeste olemasolu,
millest sõltub ka vallaelanikelt tulumaksu laekumine. Anija valla suurim tööandja on ligi
400 töötajaga Horizon Tselluloosi & Paberi AS. Ettevõtlusvaldkondadest on vallas esindatud
põllumajandus-, kergetööstus-, metallitööstus-, toiduainete ja puidutööstusettevõtted. Valla
arengukava kohaselt on tehase vahetus läheduses ELi vahendite toel kavas lähiaastatel
alustada uue Andevei tööstuspiirkonna arendamist. Ettevalmistamisel arendamiseks on
mitmed Kehra linnas ja vallas asuvad uued elamuehituspiirkonnad.
Anija vallas on paljudele noortele loodud head tingimused tegelemiseks oma huvialade ja
lemmikspordialaga. Vallas on rohkem kui 50 aastat tegutsenud Kunstidekool. Vallavalitsus
on aastaid toetanud spordiklubi Kehra Käsipall (HC Kehra), kes on toonud rõõmu,
meeldejäävaid hetki ja kuulsust vallale ning tema elanikele. Möödunud hooajal tuli
käsipallimeeskond HC Kehra Eesti meistriks.
Vallavalitsus korraldab alates 2015.aastast „Aasta tegijate“ ja „Kaunima kodu“ konkurssi.
Valaelanikele on oodatud üritus igal aastal toimuvad kodukandi päev ja Silvi Vraidi
mälestuskontsert.
Vallavanem A.Karotam
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Anija vald on alustanud ühinemisläbirääkimisi Aegviidu vallaga. Loodud on vastav
ühinemiskomisjon ja töörühmad. Loodame, et ühinemise otsus saab mõlema valla volikogu
heakskiidu 2016.aasta lõpuks.
Vallavalitsuse üks olulisi tegevussuundi on oma elanike, küla- ja asumikogukondade
aktiviseerimine, kaasates neid ülevallaliste ürituste korraldamisele ja kohaliku elu
edendamisele. Kogukonna liidrite aktiivsel eestvedamisel toimus 2016.aasta aprillis toimus
Anija vallas Eesti esimene kogukonna koostöö kiirendi, mille raames viidi ellu 19 erinevat
kogukondlikku ideed ja projekti. Vabaühendused on olnud vallavalitsusele tänuväärseteks
partneriteks ühiste eesmärkide püstitamisel ja erinevate projektide elluviimisel.

Soovin Anija vallale ja tema elanikele innovatiivsust, jõudu, vastutust ning pealehakkamist
oma unistuste ja plaanide elluviimisel!
Arvi Karotam
Vallavanem

1.2.

Konsolideerimisgrupi struktuur

Anija valla 2015.a majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni valla ametiasutuste,
hallatavate asutuste ja valla valitseva mõju all olevate juriidiliste isikute majandustegevuse
tulemuste kohta.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud rida-realt konsolideerituna
koos valitseva mõju all oleva üksusega (vt lisa 6).
Konsolideerimata aruanded on valla ametiasutuste ja tema hallatavate asutuste
koondaruanded (vt lisa 17).
Käesolev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti
Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastab kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduses majandusaasta aruande koostamisele ja kinnitamisele esitatud
nõuetele.
Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud konsolideerimisgrupi kohta, kuhu kuuluvad
järgmised üksused:
Konsolideeriv üksus Anija Vallavalitsus:
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Allüksuse nimetus
Anija Vallavalitsus
Anija Vallavolikogu
Raamatupidamine
Koolid
Lasteaiad (3)
Kehra Kunstidekool
Anija Valla Keskraamatukogu
Anija Valla Kultuurikeskus
Anija Valla Spordikeskus
Kehra Sotsiaalkeskus
Noortekeskus
Ehitus
Maakorraldus
Hariduse haldus / abiteenused
Eakate sotsiaalne kaitse / koduteenus
Muu sotsiaalne kaitse
Keskkond
Majandus
Anija Mõisa loodus- ja muinsuskaitse
KOKKU

Töötajate keskmine
Töötasude
arv majandusaastal
kogusumma
(taandatuna
majandusaastal
täistööajale)
(tuhandetes eurodes)
5.05
127
0
31
3.94
54
84.96
960
62.64
488
12.20
120
4.50
41
6.94
60
10.35
60
2.9
28
3.2
20
2.00
28
1.00
14
3.30
46
3.18
21
3.00
38
1.00
11
5.68
62
0.10
1
215.94
2210.00

Konsolideeritud üksused:

Üksuse nimetus
OÜ Velko AV
SA Anija Mõisa
Haldus
KOKKU

Anija Valla osaluse
määr (%)
100
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x

Töötajate
keskmine arv
majandusaastal
(taandatuna
täistööajale)

Töötasude
kogusumma
majandusaastal
(tuh eurodes)
23
289

3,5
26,5

31
320
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Konsolideerimisgrupi keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 242,44 ning neile arvestati
töötasu 2 530 tuhat eurot (vt lisa 14). Töötasude kogusumma suurenes võrreldes 2014.
aastaga 163 tuhat eurot, mis on 7,8%.
Sh. konsolideerimisgrupi tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna liikmete arv ja
aruandeaastal arvestatud tasud:

Volikogu liikmed
Nõukogu ja juhatuse liikmed
KOKKU

Konsolideerimisgrupi
tegev- ja kõrgema
juhtkonna keskmine arv
(taandatuna
täistööajale)
17
13
30

Tasude kogusumma
(tuhandetes eurodes)
25
31
56

Anija Vallavolikogus on 17 liiget. OÜ Velko AV juhatusse kuulub 1 liige ja nõukogusse 5
liiget. SA Anija Mõisa Haldusel on juhatuses 2 ja nõukogus 5 liiget.
Kõik ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja tööandja
töötuskindlustusmakseteta. Nende hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised.
Täiendavaid olulisi soodustusi pole tegevjuhtkonna ega kõrgema juhtkonna liikmetele
aruandeaastal arvestatud.
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Ülevaade tähtsamatest finantsnäitajatest

Anija valla konsolideerimisgrupi aruanne koostati rida realt meetodil konsolideerituna
esmakordselt 2005. majandusaasta kohta.
Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad (tuhandetes eurodes)
2015
Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud
Tegevustulem
Muud näitajad
Põhivarainvesteeringute maht
Likviidsus*(kordades)
Lühiajaline maksevõime **
(kordades)
Kohustuste osakaal varadest (%)
Laenukohustuste osakaal varadest (%)

2014

2013

2012

2011

21 523
3 019
18 504

21 330
3 245
18 085

21 099 21 731 13 811
3 456 4 293 6 999
17 643 17 438 6 812

7 128
-6 690
438

6 753
-6 281
472

6 320 13 049
-6 134 -6 339
186 6 710

763
2,86
2,90

941
2,52
2,54

960
2,43
2,47

8 363
1,69
1,70

2 849
1,45
1,50

14,03
10,97

15,21
12,12

16,38
13,37

19,80
12,60

28,10
6,30

6 050
-5 669
352

*Likviidsus – likviidsed varad/lühiajalised kohustused.
**Lühiajaline maksevõime – käibevara/lühiajalised kohustused.
Alates 2012. aastast on kohustuslik avaldada põhitegevuse tulem vastavalt kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) § 33 lg 1 ja
netovõlakoormus vastavalt KOFS § 34 lg 1.
Piirmäärade täitmine konsolideeritud
näitajate alusel
Põhitegevuse tulem ***
Netovõlakoormus ****
Piirmäärade täitmine konsolideerimata
näitajate alusel
Põhitegevuse tulem ***
Netovõlakoormus ****
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2014

2013

2012

1393
493

1323
1091

914
1 531

1 256
1 599

1015
805

993
1264

714
1 593

549
1 450
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***Põhitegevuse tulem – põhitegevuse tulude ja kulude vahe, täpsem arvestusmetoodika
on kehtestatud vastavalt KOFS § 32 lõikele 4 rahandusministri määrusega; piirmäär on
vastavalt KOFS § 33 null (st ei tohi olla negatiivne)
**** Netovõlakoormus – KOFS § 34 alusel arvestatud kohustuste ning KOFS § 36 alusel
arvestatud likviidsete varade vahe, täpsem arvestusmetoodika on kehtestatud vastavalt
KOFS § 32 lõikele 4 rahandusministri määrusega; piirmäär 2012. aastal on 60%
põhitegevuse tuludest.
Bilansimaht
Grupi bilansi maht seisuga 31.12.2015 oli 21 523 tuh eurot, suurenedes aastaga 0,9%.
Bilansimahust moodustasid põhivarad 87,98 % ja käibevarad 12,02 %.
Põhivarad
Põhivara oli aasta lõpu seisuga 18 937 tuhat eurot ning see vähenes aastaga 133 tuh. euro
võrra.

Netovara ja kohustused
31.12.2015 aasta seisuga oli grupi netovara 18 504 tuhat eurot, kasvades aastaga 419
tuhande euro võrra ja moodustades bilansimahust 85,97%.
Tegevustulud, -kulud ja tulem
Grupi 2015. aasta tegevustulud kokku olid 7 128 tuhat eurot. Tegevustulud suurenesid 375
tuhat eurot ja tegevuskulud suurenesid 409 tuhande euro võrra. Grupp lõpetas 2015
majandusaasta 405 tuh eurose tulemiga, mis on 22 tuh eurot vähem kui eelneval aastal.
2015. aasta tegevustuludest moodustasid maksutulud 53,21%, müüdud kaubad ja teenused
20,19%, toetused 19,95% ja muud tulud 6,65%. Tulumaksu laekumine oli 254 tuhande
euro võrra suurem kui 2014 aastal.
Grupi 2015. aasta tegevuskuludest moodustavad antud toetused 4,17%, tööjõukulud
50,94%, muud tegevuskulud 31,39% ja põhivara amortisatsioon 13,50%. Põhivara
amortisatsioonikulu suurenes 112 tuhande euro võrra.
Maksevõime ja likviidsus
Maksevõime analüüsi eesmärk on hinnata ettevõtte maksevõimet. Maksevõime analüüs
näitab, kas ettevõttel on küllaldaselt raha ning kiiresti rahaks muudetavat vara (likviidset
vara).

Vallavanem A.Karotam
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2015 aasta lõpus oli grupi lühiajalise maksevõime (käibevarad/ lühiajalised kohustused)
näitaja 2,90 mis on eelmise aastaga võrreldes 0,36 võrra suurem ja likviidsuse (likviidsed
varad-varud/ lühiajalised kohustused) näitaja 2,86 (2014 aastal sama näitaja 2,54). Üldiste
maksevõime hindamiskriteeriumite järgi on grupi maksevõime ja likviidsus head.
Kohustused
Grupi kohustused vähenesid aruandeperioodil 226 tuhande euro võrra. Laenukohustused
vähenesid 225 tuhande euro võrra. Kokku vähenesid laenukohustused 9,53% võrra.

1.4.

Ülevaade majanduskeskkonnast

Eurotsooni majanduskasv kiirenes 2015. aastal 1,6%ni, mis on viimase nelja aasta kiireim.
Eesti välisnõudlus oli 2015. aastal madalseisus ning Eesti kaubanduspartnerite import ei
suurenenud. 2016. aastaks prognoositakse välisnõudluse tugevnemist ning selle kasvu
kiirenemist 2,9%ni valdavalt Venemaa impordilanguse pidurdumise toel.
Majanduskasv on viimastel aastatel olnud tarbimispõhine, tuginedes kiirel palgatulu
kasvul. Majapidamiste ostujõudu on suurendanud juba teist aastat järjest langevad hinnad,
seda peamiselt energia ja toiduainete hinnalanguse tõttu. Hõive näitajad paranevad
jätkuvalt, kuigi osa sellest tuleneb 2014. aasta juulis rakendunud töötamise registri mõjust,
mis on vähendanud mitteametlikku töötamist. Palgakasv on aeglustumas, kuid aeglasemalt,
kui majanduskasv, mistõttu olid 2/3 tegevusalade kasumid languses. Madala nõudluse ning
vabade tootmisvõimsuste tõttu püsib ettevõtete investeerimisaktiivsus madal.
Tarbimise kasvutempo aeglustumine on tingitud kasutatava tulu kasvu pidurdumisest.
2015. aastal toetas elanike ostujõudu lisaks kiirele brutopalgatulu kasvule ka maksuvaba
tulu tõus, tulumaksumäära langetamine ning oluliselt kasvanud peretoetused. Lisaks jätkust
mootorikütuste hinnalangus, mis võimaldas inimestel rohkem kulutada muudele kaupadele
ja teenustele. Eesti elanike tarbimisjulgus võib olla viimase aasta jooksul veidi alanenud,
millel on ilmselt aidanud kaasa igapäevaseks muutunud ärevad uudised migratsioonikriisi
jätkumisest ja terrorirünnakutest. 2016. aastal aeglustub eratarbimise reaalkasv prognoosi
kohaselt 3,4%ni ja 2017. aastal 2,5%ni.
Investeeringute mahu kahanemine jätkus 2015. aastal kiirenevas tempos. 2015. aastal
panustas langusesse ettevõtlussektor, samas suurenesid nii valitsemissektori kui ka
kodumajapidamiste investeeringud. Valitsemissektori investeeringud pöördusid 2015.
aastal tõusule, kuid nende kolm korda väiksem osakaal koguinvesteeringutes ei suutnud
koondtrendi pöörata. Ettevõtlussektori vähenevaid investeeringuid võis 2015. aastal
seletada erakordselt depressiivse väliskeskkonnaga, mis alates 2016. aastast peaks selgelt
paranema.
Tööturu olukorra pingestumine jätkub ning palgasurved püsivad. Hõive kasvas 2015. aasta
teisel poolel suvel oodatust kiiremini ning ulatus aasta kokkuvõttes 2,6%ni. Osaliselt oli
hõive kasvu taga töötamise register, mis suurendas ametlikult töötavate inimeste arvu.
Vallavanem A.Karotam
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Tagasihoidlikemate majandusarengute tulemusena pöördus hõivatute arv 2015. aasta lõpus
siiski langusesse (maksuameti andmetel), mistõttu oodatakse käesoleval aastal tööpuuduse
suurenemist 6,6%ni 2015. aasta 6,2%lt. Hõive määr on Eestis ajalooliselt kõrgeim
(65,2%), mistõttu seab see piirid töötavate inimeste arvu edasisele kasvule. Seetõttu on
oodata hõivatute arvu vähenemist tööealise rahvastiku kahanemise tõttu. Seda
kompenseerib osaliselt töövõimereformi rakendumine, mis aitab osalise töövõimega
inimestel tööturule tagasi tulla, pakkudes neile erinevaid aktiveerimismeetmeid. Kuna võib
arvata, et tööturule naasvate töövõimetuspensionäride oskused ei vasta tööturu vajadustele
ning ettevõtete võimekus nende palkamiseks on esialgu madal, siis kaasneb reformiga
esmajärjekorras tööpuuduse suurenemine alates 2017. aastast. Töövõimereformi positiivne
mõju läbi täiendava hõivatute arvu suureneb järk-järgult.
Keskmise palga kasvutempo ei ole vaatamata majanduskasvu aeglustumisele seni oluliselt
muutunud ning kasv püsis 2015. aastal 6% juures. Palgakasv on kiirem keskmisest
madalama palgaga harudes, samuti on aasta jooksul suurenenud palgaarengute erinevused
sektorite vahel. Palgakasv on selgelt ületanud tootlikkuse kasvu ning mõjutanud ettevõtete
hinnakonkurentsivõimet negatiivselt. Samas ei ole kahaneva rahvastiku ning püsiva
palgakonkurentsi tõttu naaberriikidega, peamiselt Soomega, oodata palgasurvete olulist
alanemist.
Valitsussektori võlakoormus langes 2015. aasta lõpuks 9,7%ni SKPst, ilma Euroopa
Finantsstabiilsusfondi (edaspidi EFSF) mõjuta aga langes 7,5%le SKPst. Käesoleval ja
kahel järgneval aastal valitsussektori võlakoormus protsendina SKPst suureneb, ulatudes
selle aasta lõpuks prognoosi kohaselt 9,8%ni SKPst ning 2018. aasta lõpuks 10,1%ni
SKPst. (www.fin.ee)

1.5.

Üldine ülevaade konsolideerimisgrupi peamistest arengusuundadest

Anija vald asub Harjumaa idaosas. Kaugus Tallinnast valla piirini on mööda Peterburi ja
nn. Piibe maanteed umbes 32 kilomeetrit. Anija vald sai kohaliku omavalitsuse staatuse 16.
jaanuaril 1992. aastal.
Anija vald kuulub oma pindalalt suuremate omavalitsuste hulka Eestis. Valla territoorium
on 520,94 km2 ja elanikke seisuga 31.12.2015 on 5617 (5683 seisuga 31.12.2014).
2015. aastal sündis Anija vallas 37 ja suri 55 Anija valla elanikku (2014 aastal sündis Anija
vallas 60 ning suri 70 elanikku). Rände tulemusena saabus 174 ja lahkus 219 elanikku.
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Valla juhtimine

Anija vald kohaliku omavalitsusüksusena otsustab talle seadusega pandud kohaliku elu
küsimusi ja korraldab nende lahendamist, samuti lahendab kõiki neid kohaliku elu
küsimusi, mis ei ole seadusega antud riigiorganite või kellegi teise pädevusse. Anija vald
kui kohalik omavalitsusüksus on avalik-õiguslik juriidiline isik.
Anija valla omavalitsusorganid on:
Vallavolikogu- omavalitsuse esinduskogu, kes valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt
seaduse alusel;
Vallavalitsus- vallavolikogu poolt moodustatud täitevorgan.
Anija valla asutused on avalikku võimu teostav vallavalitsus ja hallatavad asutused.
Anija valla hallatavad asutused on: Alavere Põhikool, Kehra Gümnaasium, Alavere
lasteaed “Mõmmila”, Lasteaed “Lepatriinu”, Kehra linnalasteaed “Lastetare”, Kehra
Kunstidekool, Anija Valla Keskraamatukogu, Anija Valla Kultuurikeskus, Anija Valla
Spordikeskus ja Kehra Sotsiaalkeskus.

1.7.

Ülevaade valitseva ja olulise mõju alla olevate iseseisvate juriidiliste
isikute kohta

Anija vald omab 100% osalusega tütarettevõtet OÜ Velko AV ja sihtasutust SA Anija
Mõisa Haldus ning on 33,33% osanik Ida-Harju vallalehes Sõnumitooja.
OÜ Velko AV tegeleb elanikkonna varustamisega vee, kanalisatsiooni ja keskküttega ning
elamute korrashoiuga. OÜ Velko AV aruandeaasta müügitulu oli 1 294 tuhat eurot.
2009. aastal loodi 100% osalusega sihtasutus Anija Mõisa Haldus, mille peamiseks
eesmärgiks on tagada Anija mõisa säilimine ja arendamine.
OÜ Sõnumitooja on Anija, Raasiku ja Kuusalu vallale kuuluv nädalaleht, mis kajastab
kohaliku elu sündmusi. Kõik vallad on osaühingu 1/3 osanikud.
(vt lisa 6).

Vallavanem A.Karotam

13

Anija Vallavalitsus

1.8.

Konsolideeritud majandusaastaaruanne 2015

Planeerimistegevus

2015. aastal algatati üks detailplaneering: Pikva küla, Tiigi maaüksuse detailplaneering.
Vastu võeti kolm detailplaneeringut: Lilli küla Lilli tankla maaüksuse detailplaneering,
Alavere küla Alavere park maaüksuse detailplaneering, Kaunissaare-Kehra kergliiklustee
detailplaneering. Kehtestati kolm detailplaneeringut: Kaunissaare küla Teppani tee 1
maaüksuse detailplaneering, Alavere küla Alavere park maaüksuse´detailplaneering ja
Kaunissaare-Kehra kergliiklustee detailplaneering. Lisaks tunnistati kehtetuks 3
detailplaneeringu algatamist: Pikva küla Pikaveski paisu detailplaneering, kuna omanik ei
leia võimalust planeeringuga kavandatava realiseerimiseks; Pikva küla Tiigi maaüksuse
detailplaneering kuna jõuti kokkuleppele hoone rajamiseks planeeringukohustuseta alale.
Anija küla Anija, Rõnga ja Animetoni maaüksuste detailplaneering, kuna ei saadud
kokkuleppele maaüksuste maa kasutamise osas, siis pole otstarbeks planeeringut edasi
menetleda.

1.9. Valla teed ja tänavad
Anija vallas oli aastal 2015 avalikult kasutatavaid teid 169 km ja tänavaid 21 km.
Valla 2015. aasta eelarvesse planeeritust kulus valla teede hoolduseks, remondiks ja
ehituseks 375 tuhat eurot.
Pindamistöid teostati Parila- Salumäe teel, Kehras Pargi tänaval, Torni tänaval, Tuleviku
teel, Lehtmetsas Suurekivi teel, Pikva-Pikaveski teel, Alaveres Kose maanteel,
Kaunissaares. Kokku pinnati 19000 m2, mille maksumuseks kujunes 83 tuhat eurot.
Asfalteeriti Alavere, kooli, lasteaia ning rahvamaja jalgtee ühendus ja parkla ja Kehras
lasteaed Lastetare õueala, Kehra linnas Kooli 12 majaesine tee, Torni tänav. Kokku kulutati
asfalteerimiseks 81 tuhat eurot.
Projekteerimisele, järelevalve teenusele ja nõustamisteenusele kulus kogusummas 50 tuhat
eurot sh. Kaunissaare-Kehra kergliiklustee detailplaneering 5 tuhat eurot.
Lammutustöid teostati seoses Kehra raudteepeatuse ühendusteede projektiga 31 tuhande
euro eest. Talvisteks hooldustöödeks kulus 49 tuhat eurot.
Suvised hooldustööd: kruusateede remonttööd 14 tuhat eurot, asfaltiaukude paranduseks 12
tuhat eurot, teede hööveldamine 10 tuhat eurot, tolmutõrjeks 11 tuhat eurot, teepeenarde
niitmine 11 tuhat eurot
Liikluskorraldusele ja inventarile kulus 3 tuhat eurot.
Truupide remondiks, ehitusmaterjalide, okste lõikuse ja muude teenuste peale kulus 10000
eurot.
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1.10. Haridus- ja huvitegevus
Lasteaiad
Valla kolmes lasteaia käis 2015. a sügisel kokku 257 last (4 last rohkem kui 2014. a)
Esmakordselt said 2015. a sügisel aiarühma koha kõik soovijad, mõned sõimerühma lapsed
(kuni 8 last) jäid endiselt järjekorda. Muukeelsetele lastele toimus lasteaias Lastetare
eestikeele õpe 3-aastastest lastest alates ja esmakordselt avati keelekümblusrühm 5-7aastastele lastele. Lasteaedasid teenindab eestikeelne logopeed üks kord nädalas ja
venekeelse logopeedi teenust on võimaldatud venekeelsetele lastele lasteaias Lepatriinu ja
Lastetare. Psühholoogi teenust lasteaedades pakub MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus
üks kord kuus. Valla lasteaiad töötavad täiskoormusel (avatud kell 07.00-19.00).
Lasteaedadel on tihe koostöö valla sotsiaaltöö spetsialistiga ning lastekaitse spetsialistiga,
vajadusel kasutatakse Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse teenuseid (enamasti
nõustamisteenust).
Lasteaia Lepatriinu õuealal remonditi 2015. a liugvärav, immutati ja vahetati välja
liivakastilauad, renoveeriti vedrukiikesid ja osteti kaalukiik heategevuse laadalt laekunud
tuludest. Hoones remonditi saali põrandat, viies rühmas aknalaudade alused põrandad,
metoodiline kabinet, kaks rühmaruumi ning ühe rühma esikut. Lasteaed soetas pesumasina,
sööginõud ja –riistad rühmadesse, mööblit ühte rühma ja metoodilisse kabinetti,
digikaamera ja CD-mängijad igasse rühma.
Kehra linnalasteaed Lastetares oli 2015. a suurimaks investeeringuks lasteaia õueala
projekteerimine ja asfaltkatte rekonstrueerimine. Hoovialale rajati uus varjualune, vahetati
osaliselt piirdeaeda (Laste tn poolt) ning ehitati uus atraktsioon. Hoone ühes rühmaruumis
teostati kapitaalremont, soetati uus mööbel ja inventar ning remonditi lasteaia personali
riietustuum.
Alavere Lasteaed Mõmmilas käib 2015. a sügisest kaks erivajadusega last, üks lastest sai
tugiisiku. Oktoobris asus lasteaeda juhtima uus direktori. Lasteaias võeti sügisel vastu uus
kodukord, personal töötas koos välja uued töökorralduse reeglid ning alustati uue õppekava
koostamisega. 2015. aastal osteti Mõmmila lasteaeda uus külmik, kuivatiga pesumasin,
kolm uut arvutit ja värviprinter. Kaks rühma said uued sahtelvoodid ja uued vaibad.
Hoonesse paigaldati WIFI ja osteti 8 liikumisanduriga välisvalgustit.
Koolid
2015. a oktoobris õppis Kehra Gümnaasiumis 435 õpilast, neist 125 keelekümbluse
klassides ja gümnaasiumiosas 40 õpilast (13 vähem kui aasta tagasi). Koolis töötavad
vajalikud tugispetsialistid – logopeedid (eesti ja venekeelne), sotsiaalpedagoog ja
psühholoogi teenust ostetakse sisse. Täiendavalt loodi sügisel 2015 tugispetsialisti töökoht.
Oktoobrist hakkas kool pakkuma kõikidele õpilastele, kes soovivad tasuta hommikusööki.
Vallavanem A.Karotam
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Oktoobris tähistati kooli 165. juubelit erinevate üritustega, sh toimus vilistlaste kokkutulek.
Septembris kuulutasid kooli vilistlased välja algatuse kooli õueala kujundamiseks, mille
raames viidi õpilaste hulgas läbi ideekonkurss. Gümnaasium osales koolipiima ja
koolipuuvilja projektides. Aasta lõpuks kaasajastati kooli arvutipark.
Alavere Põhikoolis õppis 86 õpilast (arv pole eelneva aastaga võrreldes muutunud). 2015.
a soetati Alavere Põhikoolis õppetöö kaasajastamiseks poiste tööõpetuse klassi uued
tisleripingid. Nähti ette rahalised vahendid nõustamisteenuste sisseostmiseks (psühholoog,
eripedagoog) ja 3. kl inimeseõpetuses "Rosina kooli" läbiviimiseks (koostöö
teraapiakoeraga). Lisaks vahetati välja olulisel määral õpetajate tööarvuteid.
Huvitegevus
Lapsed ja noored saavad huvitegevusega tegeleda koolide ja rahvamajade juures
tegutsevates huviringides, erinevates spordiklubides, Kehra ja Alavere noortekeskustes
(töötoad, ringitegevus, väljasõidud, projektipäevad jmt). Suvel viidi noortekeskustes läbi
kolm päevalaagrit lastele vanuses 7-15-aastat. Kevadel käivitus Harju Maavalitsuse toel
projekt ”Noor Robokäpp”.
Huviharidust saavad lapsed Kehra Kunstidekoolis, mis on pikaajaliste traditsioonidega
huvikool, kus õpilased saavad omandada huviharidust nii muusikakooli kui ka kunstikooli
õppekava alusel. Koolis õppis 01.01.2015 seisuga 206 õpilast: muusikaosakonnas 84
õpilast (põhiõppes 39 ja huviõppes 45), kunsti osakonnas 24 õpilast, ettevalmistusklassides
18 õpilast, „Heli Laulustuudios“ 80 laululast. Lisaks individuaalõppele tegutsevad koolis
juba 15 aastat vabariigis ainulaadne plaatpilli ansambel Xilofono, viiuliansambel,
flöödiansambel ja puhkpilliansambel. Kooli õpetajate eestvedamisel tegutseb 2015. a
sügisest ka rahvamuusikaansambel Kehra Muusikud. Kooli õpilased osalevad aktiivselt
Harjumaa puhkpilliorkestri ja keelpilliorkestri töös. Uudseks on kunstiosakonnas
täiskasvanute õppe loomine sügisest 2015, kus osaleb 7 huvilist. Kehra Kunstidekooli
filiaalid tegutsevad Alavere lasteaias Mõmmila ja Alavere Põhikoolis.

1.11. Vabaaeg
Raamatukogud
2015. aasta oli Anija valla raamatukogudele stabiilne ja töine. Põhitähelepanu kõikides
raamatukogudes oli fondide korrastamisel, kogude üldpildi esteetilisemaks ja
lugejasõbralikumaks muutmisel. Kehrasse ja Anijale hangiti pehmet mööblit ja loodi
lugemisnurgad.
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Muusika-aasta üritused toimusid Kehras ja Anijal – Kehras biitlite päevad ja Anijal
kooslaulmised Anija lauluklubiga. Kehras oli Teatri - ja Muusikamuuseumist laenatud
näitus.
Raamatukogu külastatavus suurenes Alaveres. Kehra raamatukogu virtuaalkülastuste arv
on peaaegu kahekordistunud. Anija raamatukogu laenutuste arv on suurenenud kolmandiku
võrra. Lugejate üldarv vallas on vähenenud 31 inimese võrra.
Analüütiliste näitajate poolest on Anija valla raamatukogud maakonnas heal tasemel,
kusjuures laenutuste sagedus elaniku kohta ja statistiline laenamissagedus on tunduvalt
suuremad kui Harju maakonna keskmine näitaja.

Kultuur ja sport
Kultuuriüritusi viiakse Anija vallas läbi Kehra Rahvamajas, Alavere Rahvamajas, Voose
Rahvamajas ja Anija mõisas. 2012. aastast tegeleb Anija Valla Kultuurikeskus kõigi kolme
valla territooriumil asuva rahvamaja juhtimisega. Vallas on kaks kultuurijuhti (üks
Alavere-Voose piirkonnas ja teine Kehra piirkonnas).
Kehra Rahvamajas harjutavad ringid: naisrahvatantsurühm Kadrel, memmede
rahvatantsurühm
Kadri,
naisrahvatantsurühm
Päikeseratas,
Anija
valla
segarahvatantsurühm, naisansambel Kodu, Anija naisansambel, lauluansambel Mariann,
Lauluklubi, laste tantsurühmad, harrastusteater Kehra Nukk, näitering Pantheon,
kangakudumisring, line-tantsugrupp Kantriroosid, idamaise tantsugrupp, Kehra
käsitööklubi. Kehra Kunstidekoolis harjutab kokkumängu Kehra rahvapilliansambel,
Kehra Gümnaasiumis teeb proove segakoor Hannijöggi, Anija mõisas harjutab laulmist
Anija naisansambel. Palgalisi ringijuhte on Anija vallas 12 inimest.
Kehra Rahvamaja ruume kasutavad veel Kehra Sotsiaalkeskuse eakate võimlemisring,
MTÜ Terviseklubi võimlejad. Alavere Rahvamajas tegutsevad järgmised huviringid:
naisrahvatantsurühm Alavere Annid, käsitööring, memmede tantsurühm Helda,
keraamikaring. Voose Rahvamajas on käsitööring.
Kultuuriasutused korraldavad ülevallalisi traditsioonilisi üritusi ja projektipõhiseid
sündmusi.
Alavere Rahvamajas lõpetati aknapalede viimistlemine ja Kehra Rahvamajas värviti üle
suur saal.
Eesti Spordiregistri andmetel tegutseb Anija vallas 12 spordiklubi nendest aktiivsemad on
Kehra Käsipalliklubi, Anija United, Alavere Spordiklubi, MTÜ Arcum, Maadlusklubi
Anija, Jäähokiklubi Kehra Snaipers. Anija vallas tegeletakse aktiivselt järgmiste
spordialadega : jalgpall, käsipall, maadlus, vibusport, karate, võistlustants, jäähoki,
orienteerumine, ratsasport, motosport, korvpall, võrkpall, rattasport, fitness, discgolf. 2015
aasta suuremad spordiüritused olid: Mesikäpa minikäsipallimängud 800 osalejat, Eesti
Karikavõistlused võistlustantsus 500 osalejat, Eesti Karikavõistlused naiste saalijalgpallis,
Balti liiga Final Four käsipallis, Kevad rogain orienteerumises 300 osalejat, Euroopa
Challenge Cup käsipallis. Kohalikul tasandil toimusid järgmised traditsioonilised üritused:
Vallavanem A.Karotam
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Joker Cup jalgpallis, orienteerumispäev Orienteerumisklubi Põrgupõhja korraldamisel,
Anija valla Saalijalgpalli turniir, Anija valla Rahvajooks, Anija valla sportlik perepäev,
Anija valla Rattamatk, Alavere korvpalliturniir, Voose talispordipäev, Sohvik Cup
jalgpallis, Laadur Cup jäähokis ja Anija valla Jüriööjooks.

1.12. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
Sotsiaalhoolekanne
Arvestades kogu riigis välja kujunenud sotsiaal-majanduslikku olukorda kujunesid 2015.
aastal olulisemateks sihtrühmadeks töötud, puudega inimesed ja paljulapselised pered.
Ametlikult registreeritud töötuid Anija vallas oli 2015. aasta alguses 87 inimest, so 7 töötut
vähem kui 2014 samal ajal. Neile lisandusid veel pikaajalised töötud, kes polnud
töötukassas arvel. Detsembrist 2014 kuni aprillini 2015 viis Töötukassa läbi koostöös Anija
vallaga ”Tööharjutuse” programmi valla pikaajalistele töötule, mis toimus kolmandat
korda. Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamine valla elanikele toimus samas mahus
võrreldes 2014. aastaga. Erandiks oli hoolekandeasutustele makstavad summad, mis
suurenesid 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga ca 14500 euro võrra, kuna klientide arv
suurenes 15-lt 19-le. Senisest rohkem võimaldati abivajavatele inimestele erinevaid
sotsiaalteenuseid: toiduabi, sauna- ja duššiteenus, transporditeenus, riideabi. Vald on
koostöös Eesti Toidupangaga kindlustanud pidevalt toiduainetega abivajavaid inimesi ja
peresid.
Aasta teises pooles võeti kasutusele sotsiaalmaja Kehras Kose mnt 22 esimese korruse
parempoolne tiib, mis asustati elanikega teistest valla sotsiaalkorteritest. Aasta lõpuks
valmis esimese korruse vasaktiib, milles kaks tuba liikumispuudega inimestele. Teostades
Anija valla sotsiaaleluruumide arendusplaani on osa valla kortereid müüdud otsustuskorras
elanikele, kes seni elasid vallale kuuluvates sotsiaalkorterites.
Perede toimetulekuraskuste ennetamiseks maksti riiklikku toimetulekutoetust 2015. aastal
34 tuhat eurot, so ca 3500 eurot vähem kui 2014. aastal. Vajadusel maksti abivajajatele ka
valla eelarvest sotsiaaltoetusi. Erihoolekande teenuseid (igapäevaelu toetamine, töötamise
toetamine, toetatud elamine) puuetega inimestele osutas Kehra Sotsiaalkeskus.
Koduhooldusteenust võimaldati ca 25-le eakale või puudega inimesele. Hooldekodu
teenust osteti kuni 19-le isikule. Üks kord nädalas toimib Voose- Kehra- Voose ja PillapaluKehra- Pillapalu bussiring, et muuta erinevad avalikud teenused inimestele
kättesaadavamaks.
Lastekaitsealases töös on tugevaks ja efektiivseks koostööpartneriks kujunenud MTÜ
Perede ja laste nõuandekeskus. Lisaks osutab MTÜ valla lastega peredele järgmisi
teenuseid: psühholoog lasteaias, pereteraapia ja visuaalkunstiteraapia. Riigieelarvelistest
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vahenditest võimaldati puuetega lastele lapsehoiuteenuseks ca 9 650 eurot, mida kasutati
puuetega lastele transpordi-, päevahoiu-, isikliku abistaja ja teiste teenuste osutamiseks.
Vajaduspõhist peretoetust maksti kuni 26 perele, so 8 peret rohkem kui 2014. aastal. Valla
paljulapselisi peresid on olulisel määral toetanud Anija Lions- klubi. MTÜ Lastekaitse Liit
toetas läbi heategevusprogrammi „Jõulutunnel“ kogutud annetustega 22 Anija valla lapse
huvitegevust. Anija valla elanik Karmen Pedaru annetas 240 eurot vähekindlustatud perede
lastele spordi- ja vabaaja veetmise vahendite soetamiseks. Hasartmängumaksu laekumisest
antud toetusega viidi ellu projekt „Gordoni perekool Anija valla venekeelsetele peredele“,
milles osales 10 peret.
2015. aastal uuendati Anija valla terviseprofiil (kinnitati 2016. a alguses). Vastavalt Anija
valla terviseprofiilile osales vald 2015. a sügisel kokanduskursuste läbiviimises, mida
rahastas Harju Maavalitsus 250 euroga.

1.13. Keskkond
Haljastus
Haljastustööde käigus korrastati haljasalasid Kehras ja külades. Tänavate äärde pandi
jõuludeks kaunistusi ja Keskuse tn.le jõulupuu.
Haljastustööde käigus toimus niitmine Kehra linnas ja külades - Lehtmetsas, Anijal, Pikval
ja Alaveres. Kaks korda kuus niidetavaid alasid oli 28,7 ha, üks kord kuus niidetavaid
alasid 4,1 ha ning kaks korda aastas niidetavaid alasid 9,93 ha, lisaks niideti
mälestusmärkide ümbrused. Istutati lilled Soodlasse, Vetlasse, Voosele, Lahinguväljale,
vennaskalmistule ja Kehras asuvatesse lillevaasidesse (3 suurt ja 7 keskmist vaasi) ning
lisaks ka allasutuste ette ja parki. Tehti tulbipeenrad F. R. Kreutzwaldi ja Keskuse
tänavale. Võeti maha kuivanud ja kahjustunud puid ning oksi, samuti võeti maha Anija
Vallavalitsuse juures olev vana kuusehekk. Kehra Gümnaasiumi algklasside hoone taha
Kose mnt äärde, kus enne asus kuusehekk, istutati õuna- ning kirsipuud.
Korrastamistööde käigus korrastati Kehra staadioni juures asuv supluskoht, võeti maha
võsa ja korrastati küüditamise mälestusmärgi ümbrus. Korrastati mänguväljakud Kehra
linnas ja Alaveres ning Vana-Asula piirkonda ehitati uus liivakast ja värviti üle
atraktsioonid. Samuti puhastati valla 14 teadetetahvlit.
Kokku kulus tegevuskuludeks 72 154 eurot s.h majandamiskuludeks 64 147 eurot
Jäätmemajandus
Osalesime Teeme Ära talgutel, korraldasime ohtlike jäätmete ja klaasimurru kogumisreidi
ning likvideerisime ebaseaduslikke prügihunnikuid. Uuendati Anija valla
jäätmehoolduseeskirja ning võeti vastu Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020. Kuulutati
välja hange jäätmeveo teenuse osutamiseks, milles hõlmatud jäätmeliikideks olid: paber- ja
kartong, biolagunevad jäätmed ning segaolmejäätmed.
Kokku kulus jäätmekäitluseks 13 434,47 eurot.
Vallavanem A.Karotam
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Turism
Hooldati Anija valla looduskaitse üksikobjekte: Pikva mõisa park, Matsi dendraarium, ning
Kruusiaugu kivid). Lisaks paigaldati Piibe mnt äärde Partsaare külasse Anija valla
turismilogo Anija Eit (metallist ja polüetüleenist 4,5 m kõrge ja ca 3,5 m lai), koos valla
kaardi, piknikulaua, juurdepääsutee, parkla ning haljastusega.
Kokku kulus turismi tegevuskuludeks 33 901,09.- eurot
Tänavavalgustus
Tehti tänavavalgustuse taastamistöid, liinide demontaaži, valgustite vahetusi, el.postide
vahetusi Kehras, Alaveres, Lehtmetsa külas, Anijal. F. R. Kreutzwaldi tn 4 ja F. R.
Kreutzwaldi tn 6 koolimaja ringil tõsteti tee pealt elektripostid ümber haljasalale.
Rekonstrueeriti tänavavalgustus Tisleri ja Paberi tänaval. Vahetati liitumiskilpe Alaveres.
Tänavavalgustuse hooldustöid (vastavalt tellimusele) tehti aastaringselt.
Kokku kulus tänavavalgustusele 54 616 eurot s.h. tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks
kulus 8000 eurot, hooldustöödeks 7 800 eurot, elektrikuludeks 26 000 eurot, muudeks
remonttöödeks 12 800 eurot.
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2. Konsolideerimisgrupi raamatupidamise
aastaaruanne
2.1.

Konsolideeritud bilanss

(Tuhandetes eurodes)

VARAD
Käibevara
Raha
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Põhivara
Osalused avaliku sektori ja sidusüksustes
Materiaalne põhivara

Lisa nr
2
3
4

6
7

VARAD KOKKU
KOHUSTUSED JA NETOVARA
Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused
Kohustused kokku
NETOVARA
Reservid
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
KOHUSTUSED JA NETOVARA
KOKKU
Vallavanem A.Karotam

8
9

9

31.12.15
2 586
1 879
457
221
29

31.12.14
2 261
1 519
431
289
22

18 937
2
18 935

19 069
1
19 068

21 523

21 330

894
130
86
444
234

890
92
83
485
230

2 125
2 125
3 019
18 504
6
18 093
405

2 355
2 355
3 245
18 085
6
17 652
427

21 523

21 330
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2.2. Konsolideeritud tulemiaruanne
(Tuhandetes eurodes)

Lisa nr
Tegevustulud
Maksutulud
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadud toetused
Muud tegevustulud

2015

2014

3
11
10
12

7 128
3 793
1 439
1 422
474

6 753
3 539
1 449
1 376
389

13
14
15
7

-6 690
-279
-3 408
-2 100
-903

-6 281
-250
-3 194
-2 046
-791

Tegevustulem

438

472

Finantstulud ja –kulud
Intressikulud
Tulem osaluselt
Aruandeperioodi tulem
sh aruandekohustuslase omanike osa
tulemist

-33
-34
1
405

-45
-44
-1
427

405

427

Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon
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2.3. Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(Tuhandetes eurodes)

Lisa nr
Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Kasum/kahjum põhivara müügist
Saadud toetused põhivara
sihtfinantseerimiseks (tulu)
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kokku korrigeeritud tegevustulem
Käibevarade netomuutus
Kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse põhivara eest
Laekunud materiaalse põhivara müügist
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud
Tagasi makstud saadud laene
Tasutud kapitalirendi põhiosa makseid
Tasutud intresse ja muid finantskulusid
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus
Raha ja selle ekvivalentide muutus
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2015

2014

438

471

7
15
12

903
89
-68

791
97
21

10
13

-18
48
1,392
35
-10
1,417

-75
18
1,323
-72
54
1,305

7

-829
77

-1,038
21

9

46

-49
-792

-17
-988

0
-229
-2
-34
-265
360
1,519
1,879
360

3
-232
-6
-44
-279
38
1,481
1,519
38

9
7
9

2
2
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Konsolideeritud netovara muutuste aruanne

(Tuhandetes eurodes)

Lisa
Saldo 31.12.2013
Põhivara ümberhindlus
2014 a aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2014
Põhivara ümberhindlus
2015 a aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2015

Vallavanem A.Karotam

Akumuleeritud
tulem

Reservid
6

7
6
7
6

17 637
15
427
18 079
14
405
18 498

Kokku
17 643
15
427
18 085
14
405
18 504
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Eelarve täitmise aruanne

(Tuhandetes eurodes)

Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab
oma koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele (vt lisa 17). Kuna see on koostatud
kassapõhisel printsiibil ja sisaldab teatud muid erinevaid arvestuspõhimõtteid (nt
käibemaksu kajastamine), siis ei ole see konsolideerimata finantsaruannetega võrreldav (vt
ka lisa 1).
Anija Vallavalitsus
Seisuga

31.12.2015
Kirje nimetus
PÕHITEGEVUSE
TULUD KOKKU
Maksutulud

30
3000
Füüsilise isiku tulumaks
3030
Maamaks
32
Tulud kaupade ja teenuste müügist
3500, 352
Saadavad toetused tegevuskuludeks
352.00.17.1
Tasandusfond (lg 1)
352.00.17.2
Toetusfond (lg 2)
3500, 352
Muud saadud toetused tegevuskuludeks
3825, 388
Muud tegevustulud
382500382520
Sh kaevandamisõiguse tasu
382540
Sh laekumine vee erikasutusest
3880, 3888
Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
40, 41,
4500, 452
Antavad toetused tegevuskuludeks
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele
413
isikutele
4500
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
452
Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
60
Muud kulud
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
381
Põhivara müük (+)
15
Põhivara soetus (-)
3502
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)
4502
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)
65
Finantskulud (-)
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))
FINANTSEERIMISTEGEVUS
20.6
Kohustuste tasumine (-)
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, 1001
vähenemine)

Vallavanem A.Karotam

Esialgne
eelarve

Lõplik
eelarve

Eelarve
täitmine

5542
3635
3431
204
328
1288
18
1240
30
291

5600
3635
3431
204
328
1313
18
1240
55
324

6132
3765
3559
206
329
1398
18
1249
131
640

130
160
1
5168

130
193
1
5207

209
195
3
4899

352

352

327

158
34
160
4816
3052
1680
84
374
-833
1
-775
38
-64
-33
-459
-175
-175

158
34
160
4855
3060
1711
84
393
-850
1
-775
38
-81
-33
-457
-175
-175

134
36
157
4572
2957
1615
0
1233
-433
77
-524
5
-75
-26
800
-177
-177

-634

-634

271
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3. Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
arvestuspõhimõtted
Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas
Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt
tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid,
rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori
raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi
raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja
antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
Konsolideerimisgrupi
raamatupidamise
aastaaruanne
on
koostatud
lähtudes
soetusmaksumuse printsiibist. Oluline materiaalne põhivara, mis on soetatud enne 1995
aastat, on ümber hinnatud.
Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara
või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna
bilansikuupäevast.
Raha ja raha ekvivalendid
Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode
jääke (v.a. arvelduskrediit) ning lühiajalisi deposiite. Pangadeposiitidelt bilansipäevaks
kogunenud laekumata intressid kajastatakse viitlaekumisena.
Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded
Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud
soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise
momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral
hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat
informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Suure hulga samaliigiliste nõuete laekumise
tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse eelmiste perioodide statistikat sarnaste
nõuete laekumise kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva
Vallavanem A.Karotam

26

Anija Vallavalitsus

Konsolideeritud majandusaastaaruanne 2015

summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on
kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõuet loetakse
lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud
nõuded on bilansist välja kantud.
Varud
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest
soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse kaalutud
keskmise soetushinna meetodit.
Varud hinnatakse alla eeldatavale neto realiseerimismaksumusele, kui see on madalam
nende soetusmaksumusest.
Osalused tütar- ja sidusettevõtetes
Tütarettevõtjat loetakse kontrolli all olevaks, kui aruandekohustuslane omab üle 50%
tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest, on võimeline kontrollima
tütarettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat või omab õigust nimetada või tagasi kutsuda
enamikku nõukogu liikmetest. Sidusettevõtjaks loetakse ettevõtjat, milles omatakse
hääleõigusega aktsiatest või osadest 20 kuni 50%.
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja
soetusmaksumusega alates 2 000 eurost. Madalama soetusmaksumusega või lühema
kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse
arvestust bilansiväliselt.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning
tõstavad vara kvaliteeti või tööjõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse
bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada
vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.
Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud
kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel
kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi,
sõltuvalt selle kasulikust tööeast.
Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:
•
•
•

Hooned 2,5 – 5%
Rajatised 2 – 10%
Masinad ja seadmed 10 – 20%
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Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika 33%
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 10 – 33%

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Renditud varad
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga
seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse
kasutusrendina.
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse
summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam.
Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud
põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab
rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara kas
rendiperioodi jooksul või kasuliku tööea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem.
Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning
intressikuluks.
Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
Finantskohustused
Lühiajalised finantskohused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm) kajastatakse
bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Pikaajalised finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Edasine
kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud
toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud
kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud, ning eksisteerib piisav kindlus, et
sihtfinantseerimine leiab aset.
Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi
kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara
soetust mõlemaid eraldi.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse
printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega
seonduvate kuludega.
Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema
soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal tuluna.
Vallavanem A.Karotam
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Konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute arvestuspõhimõtteid muudeti, vt selgitust
osas Arvestuspõhimõtete muutus.
Maksude arvestus
Tulu- ja maamaksu kogub Maksu- ja Tolliamet. Aruandeperioodi lõpuks deklareeritud,
kuid üle kandmata maksutulu on bilansis kajastatud tekkepõhiselt vastavalt Maksu- ja
Tolliametist saadud teatisele. Tähtajaks tasumata maksuvõlgadelt arvestab Maksu- ja
Tolliamet intresse ning kannab üle kohalikule omavalitsusele. Intressitulu on kajastatud
tekkepõhiselt kontol füüsilise isiku tulumaksu võla intressitulu ja muude maksuvõlgade
intressitulu, kuid kassapõhiselt kajastatud füüsilise isiku tulumaksu tuluna.
Tulu loodusressursside kasutamisest kogub ja kannab edasi Keskkonnaministeerium.
Tekkepõhist nõuet korrigeeritakse vastavalt Keskkonnaministeeriumilt saadud teatisele.
Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud (näiteks
käibemaks, juhul kui ostjaks on mitte-käibemaksukohustuslane) on kajastatud
soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus.
Tulude arvestus
Kogutud maksude, lõivude ja trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud
maksudeklaratsioonidele ja muudele tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Toodete
müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud
üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu
teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist.
Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.
Rahavoogude aruanne
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil – põhitegevuse rahavoogude leidmisel
on korrigeeritud aruandeperioodi tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute
mõju ja põhitegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.
Rahavood investeerimis- ja finantseerimistegevusest on kajastatud otsemeetodil.
Tehingud seotud osapooltega
Seotud osapoolteks loetakse Anija Vallavolikogu ja Anija Vallavalitsuse liikmed ning
asutuste juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi
kuuluvate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogude ja juhatuste
liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased
pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused,
mittetulundusühingud ja äriühingud (vt. lisa 16).
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Eelarve täitmise aruanne
Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kohta (konsolideerimata)
kassapõhiselt, mistõttu selle andmeid ei ole võimalik võrrelda tekkepõhistes
konsolideerimata aruannetes (vt. 2.5 eelarve täitmise aruanne) kajastatud andmetega.
Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on selles kasutusel veel
järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted:
1) põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara
müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud
mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata;
2) kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata
sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste
ja põhivara soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real Muud
tegevuskulud).

Lisa 2. Raha
(Tuhandetes eurodes)

Sularaha
Arvelduskontod pankades
Tähtajalised deposiidid pangas
Raha ja selle ekvivalendid kokku

Vallavanem A.Karotam

31.12.2015
12
1 750
117
1 879

31.12.2014
2
1 400
117
1 519
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Lisa 3. Maksud, lõivud ja trahvid
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ja maksukohustused
(Tuhandetes eurodes)

Nõuded
31.12.2015 31.12.2014
Maksud brutosummas
Isiku tulumaks
Maamaks
Käibemaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmaksed
Kogumispensionimaksed
Trahvinõuded
Kokku maksud
Loodusressursside kasutamise ja
saastetasud
Kokku maksud, lõivud ja trahvid

Kohustused
31.12.2015 31.12.2014

360
3
0
0
0
0
3
366

333
3
0
0
0
0
0
336

41
0
16
86
6
4
0
153

42
0
20
81
6
4
0
153

91
457

95
431

7
160

6
159

Maksu-, lõivu- ja trahvitulud
(Tuhandetes eurodes)

Tulud
2015

2014

Maksud
Tulumaks
Maamaks
Kokku maksud
Lõivud (vt lisa 11)
Loodusressursside kasutamine ja
saastetasud (vt lisa 12)
Tasud vee erikasutusest
Kaevandamisõiguse tasu
Trahvid (vt lisa 12)
Muud viivisintressi tulud (vt lisa 12)
Kokku maksutulud
Vallavanem A.Karotam

3 587
206
3 793
15

3 333
206
3 539
8

382
200
182
3
13
4 206

355
188
167
0
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Lisa 4. Muud nõuded ja ettemaksed
(Tuhandetes eurodes)

Nõuded ostjate vastu
Nõuded toetuste ja sihtfinantseerimiste eest
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Muud nõuded ja ettemaksed kokku

31.12.2015
207
7
4
3
221

31.12.2014
281
0
6
2
289

Lisa 5. Osalused mittetulundusühingutes
Anija vald osaleb järgmistes omavalitsuse olulise mõju all olevates kohaliku omavalitsuse
liitudes ja mittetulundusühingutes:
1. MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit
Põhitegevusala – KOV-te ühendamine ja kaasaaitamine nende üldisele arengule (vastavalt
23.10.2014 Anija Vallavolikogu otsusele nr 14 astuti välja);
2. MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
Põhitegevusala – Logistika ja transpordikorraldus;
3. MTÜ Ida-Harju Koostöökoda
Põhitegevusala: kohaliku elu arendamine ja toetamine, piirkonna strateegia koostamine ja
elluviimine tuginedes kolme erineva sektori partnerlusele.
4.MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus
Põhitegevusala- kavandada ja korraldada ühiselt jäätmehoolduse arendamist sooviga
tagada elanikele avalike teenuste parem kättesaadavus.
Info eelnimetatud MTÜ-dele eraldatud toetuste osas (sh. tasutud liikmemaksud ) on toodud
Lisas 13.

Vallavanem A.Karotam
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Lisa 6. Osalused tütar- ja sidusettevõtjates
Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmine valitseva
mõju alla olev äriühing:
(Tuhandetes eurodes)

Bilansi näitajad aasta
lõpus

Tulemiaruande näitajad

Nimetus, aasta
OÜ Velko AV
2015
2014

Osaluse
määr % Tegevus- Tegevustulud
kulud
100
100

1 320
1 350

-1 385
-1 427

Tulem

-65
-77

Varad

13 012
13 156

Netovara

11 980
12 045

A. Tütarettevõtja

Tütarettevõtte omakapital seisuga 31.12.2015
Osakapital
Ülekurss
Kohustuslik reservkapital
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
Aruandeaasta kasum (-kahjum)
Omakapital kokku
Investeerija osa omakapitalist
Investeerija osa

OÜ Velko AV
32
29
44
11 940
-65
11 980
100%
11 980

B. Valitseva mõju alla olev sihtasutus

Tulemiaruande näitajad

Bilansi näitajad aasta
lõpus

Osaluse
Tegevus- Tegevustulud
kulud
Tulem Varad
Netovara
SA Anija Mõisa Haldus määr %
2015
100
129
-120
9
313
301
2014
100
230
-134
96
303
292
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C. Sidusettevõtja
Käesolevas konsolideeritud
sidusettevõtja:

aruandes

on

kajastatud

kapitaliosaluse

Tulemiaruande näitajad

meetodil

järgmine

Bilansi näitajad aasta
lõpus

Osaluse
Tegevus- Tegevusmäär %
tulud
kulud
Tulem Varad
Netovara
OÜ Sõnumitooja
121
-119
2
37
6
2015
33,33%
103
-105
-2
28
4
2014
33,33%

Osaluse bilansiline väärtus ja liikumised
Jääk
Kasum/kahjum Jääk seisuga
seisuga
kapitaliosalusest 31.12.2014
31.12.2015
OÜ Sõnumitooja

Vallavanem A.Karotam
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1
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Lisa 7. Materiaalne põhivara
(Tuhandetes eurodes)

Masinad
ja
seadmed

Hooned ja
rajatised

Maa

Lõpetamata
ehitised
ja ettemaksed

Muu
põhivara

Kokku

Saldo seisuga 31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

254

19,434

1,682

234

70

21,674

0

-1,938

-695

-95

0

-2,728

Jääkmaksumus

254
21

17,496
207

987
-133

139
-7

70
34

18,946
122

3

27

8

19

884

941

0

-613

-114

-21

0

-748

-2

-49

-2

-5

0

-58

Muu mahakandmine

0

-2

-25

0

-1

-28

Ümberhindlused

9

6

0

0

0

15

11

838

0

0

-849

0

Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

275

20,254

1,663

248

104

22,544

0

-2,551

-809

-116

0

-3,476

Jääkmaksumus

275
41

17,703
-162

854
-128

132
-46

104
162

19,068
-133

30

331

3

5

394

763

0

-668

-131

-24

0

-823

-5

-9

0

0

0

-13

2014 toimunud muutused
Soetused ja parendused
Amortisatsioon ja
allahindlused
Müüdud põhivara
jääkväärtuse mahakandmine

Ümberklassifitseerimine
Saldo seisuga 31.12.2014

2015 toimunud muutused
Soetused ja parendused
Amortisatsioon ja
allahindlused
Müüdud põhivara
jääkväärtuse mahakandmine
Muu mahakandmine
Ümberhindlused

-27

-14
-33

-73

14

0

0

0

0

14

2

197

0

0

-199

0

Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

316

20,760

1,666

226

266

23,234

0

-3,219

-940

-140

0

-4,299

Jääkmaksumus

316

17,541

726

86

266

18,935

Ümberklassifitseerimine
Saldo seisuga 31.12.2015

Konsolideeritud rahavoogude aruandes kajastub 2015 a. liikumistes materiaalse põhivara
eest tasutud summa 829 tuh eurot, mis tuleneb järgmistest summadest:
Vallavanem A.Karotam
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1) aruandeaasta soetuste summa 763 tuh eurot, millele lisandub käibemaksu kulu
aruandeaasta soetustelt 89 tuh eurot, kokku 852 tuh eurot.
2) Korrigeeritud muutusega võlgades tarnijatele 12 tuhat eurot (lahutatud aasta lõpuks
tarnijatele tasumata summa 12 eurot ja liidetud aasta alguseks tarnijatele tasumata
summa 0 tuhat eurot.
3) Korrigeeritud põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise ettemaksu summa 11
euroga.
Aruandeaastal 2015 oli eluhoonete müügihind 77 tuh eurot. Kehra linnas müüdi Turu tn 2
asuvad korterid 5, 7, 8, 9 ja 14 , Kose mnt 10 asuvad korterid 2, 4, 5, 6, 7 ja 8, Lilli külas
asuva korter Lilli 48-3 ning endine hapnikuvabrik Mustjõe külas.
Kasum põhivara müügist 68 tuhat eurot.

Lisa 8. Muud kohustused ja saadud ettemaksed
(Tuhandetes eurodes)

31.12.2015

Maksukohustused (vt lisa 3)
Muud kohustused (sh remondifond)
Sihtfinantseerimiseks saadud
ettemaksed (vt lisa 11)
Intressikohustused
Muud kohustused ja saadud
ettemaksed kokku

Vallavanem A.Karotam

31.12.2014

Lühiajaline Lühiajaline
osa
osa
160
159
264

293

14
6

25
8

444

485
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Lisa 9. Laenukohustused
(Tuhandetes eurodes)

Laenude jaotus järelejäänud tähtaja järgi
Lühiajaline osa
Pikaajaline osa
Kuni 1 a
1-2 a 2-3 a 3-4 a 4-5 a üle 5 a
Jääk seisuga 31.12.2015
Pangalaenud
Kapitalirent
Jääk seisuga 31.12.2014
Pangalaenud
Kapitalirent

Kokku

231
3

232

234

235

728

696

2 356
3

228
2

229

231

233

235

1 427

2 583
2

Informatsioon laenulepingute kaupa
Intressikulu
2015 2014

Laenu andja
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus (Velko)

27.08.2028

2,214 EUR

657

710

9

12

Harju Maavalitsus

10.01.2019

10% EUR

2

0

1

0

SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus (vald)

1,5%+ 6
kuu
27.08.2028 EURIBOR EUR

799

859

9

12

SEB Investeerimislaen (Kehra
Gümnaasiumi rekonstrueerimise
omaosaluse tasumiseks)
SEB Investeerimislaen (Kehra
Gümnaasiumi algklasside maja ja
üldruumide ning vallamaja fassaadi
renoveerimine

1,464%+6
kuu
15.01.2023 EURIBOR EUR

702

796

12

16

1,31%+6
kuu
15.01.2024 EURIBOR EUR

197

218

3

4

Nordea Finance AS- kapitalirent
laadur-ekskavaator Komatsu ostuks
Kokku

3%+6 kuu
16.03.2015 EURIBOR EUR
x
x
x

2
2 359

2
2 585

0
34

0
44

Vallavanem A.Karotam
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Laenude tagatisena panditud varad
Hooned ja
rajatised

Maa
Jääkväärtus 31.12.2014
Soetusmaksumus
Jääkväärtus 31.12.2015
Soetusmaksumus

Kokku

7

1 041

1 048

7

989

996

Laenu tagatisena panditud varad väljendavad OÜ Velko AV ja SA
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahel 29. septembril 2009 sõlmitud
laenulepingu ühtekuuluvusfondi projekti ”Kehra reoveekogumisala veevarustuse ja
kanalisatsiooni-süsteemide rekonstrueerimine
ja laiendamine”
kaasrahastamise
omafinantseeringu tagatiseks seatud ühishüpoteeki kinnistutele Raja põik 2 (kinnitu nr
13067702) ja Raja põik 1 (kinnitu nr 13177502).

Lisa 10. Saadud toetused
(Tuhandetes eurodes)
Jääk
31.12.2014

2014 tulud
Saadud

Saadud

Saadud

Saadud

tegevus-

sihtfinant-

välisabi

välisabi

kulude

seerimine

tegevus-

põhivara

sihtfinant-

põhivara

kuludeks

soetuseks

seerimine

soetuseks

Rahalised sihtfinantseerimised

1 264

69

30

6

0

0

Mitterahaline sihtfinantseerimine

7

0

0

0

0

0

69

30

6

0

0

Kokku saadud toetused (saadud
1 271
ettemaksed vt lisa 8)

Nõuded

Ettemaksed

Jääk
31.12.2015

2015 tulud

Vallavanem A.Karotam

Laekunud

Saadud

Saadud

Saadud

Saadud

tegevus-

sihtfinant-

välisabi

välisabi

kulude

seerimine

tegevus-

põhivara

Nõuded

Laekunud
Ettemaksed
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sihtfinant-

põhivara

seerimine

soetuseks

Rahalised sihtfinantseerimised

1 384

10

Riigieelarvest KOV tasandusfondi

1 258

Riigieelarvest
kustutamiseks

6

õppelaenude

kuludeks

soetuseks

13

8

6

Innove toetus Kehra Gümnaasiumile
23
kui kahe õppekeelega koolile
Eesti
Töötukassa
töölerakendamise toetuseks

töötute

14

3

10

Kaitseministeeriumilt riigikaitse õppe
2
toetamiseks
Haridus- ja Teadusministeeriumilt
15
erakoolide tegevuskulude katteks
Eesti Kultuurkapitalilt
kultuurielu toetuseks

Anija

valla

3

1

Rahandusministeeriumilt Anija vallas
teostatavate
aadressandmete
korrastamise tööd eest

3

Haridus- ja Teadusministeeriumilt
lasteaiale Lastetareeesti keele, kui teise 2
keele õppeks
Harju Maavalitsuselt ujumise algõppe
1
läbiviimiseks
Harju
Maavalitsuselt
alaealiste
1
komisjoni töö läbi viimise toetuseks
Harju Maavalitsuselt puuetega laste
10
lapsehoiuteenuse osutamiseks
Harju
Maavalitsuselt
"Robokäpp" elluviimiseks

projekti

3

Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika
seltsilt laulu- ja tantsupeol osalevate 2
kollektiivide toetuseks
Kehra Kunstidekooli projekt "Varaait"

1

Sotsiaalministeeriumilt
projekti
2
"Gordoni perekool" läbiviimiseks
Harju Maavalitsuselt
programmide toetuseks

hajaasustuse

Vallavanem A.Karotam
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Muinsuskaitseametilt
SA
Anija
Mõisale aida katuse parandustöödeks

5

KIK- Anija mõisa pargi hoolduskava
8
teostamiseks
KIKAnija
mõisa
rekonstrueerimiskava

ümbruse

7

SA Archimedes- Kehra Gümnaasiumi
töötaja Comenius projektis osalemine
PRIA-koolipiim toetus

9
4

4

PRIA- Anija mõisa saali toolide soetus

3

Siseministeeriumilt lasteaed Lastetare
personaliruumi remondiks

5

PRIA
toetus
Anija
valla
Kultuurikeskusele Alavere rahvamajja
laudade ostuks

2

PRIA
toetus
Anija
valla
Kultuurikeskusele kooririiete ostuks

3

SA KIK Kehra
loodusharidusliku
läbiviimiseks

Gümnaasiumis
aktiivõppe 4

Muud projektid

2

Mitterahaline sihtfinantseerimine

7

Kohalike
toetused

7

omavalitsuste

vahelised

Kokku saadud toetused (saadud
1 391
ettemaksed vt lisa 8)

0

0

0

0

0

10

13

8

6

14

Riigieelarvest saadud maksed tasandusfondi eraldati muuhulgas järgmisteks tegevusteks:
hariduskulude katmiseks 1 021 tuhat eurot, toimetulekutoetusteks 36 tuhat eurot,
sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise toetust 19 tuhat eurot.

Vallavanem A.Karotam
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Lisa 11. Tulud kaupade ja teenuste müügist
(Tuhandetes eurodes)

Riigilõivud (Lisa 3)
Tulud haridusalasest tegevusest
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud
Tulud transporditeenustelt ja muudelt majandusaladelt
Üür ja rent
Tulud üldvalitsemisest
Muu toodete ja teenuste müük
Kokku kaupade ja teenuste müük

2015
15
174
51
5
15
1 124
2
51
2
0
1 439

2014
8
165
60
4
14
1 137
3
51
4
3
1 449

Lisa 12. Muud tegevustulud ja finantstulud
(Tuhandetes eurodes)

Kasum/kahjum põhivara müügist
Muud viivisintressi tulud (vt lisa 3b)
Kaevandamisõiguse tasu (vt lisa 3b)
Vee erikasutustasud (vt lisa 3b)
Muud tulud
Kokku muud tulud
Kokku muud tulud ning intressitulud hoiustelt

Vallavanem A.Karotam

2015
69
13
182
200
10
474
474

2014
0
29
167
188
5
389
389
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Lisa 13. Antud toetused
(Tuhandetes eurodes)

Sotsiaaltoetused
Peretoetused, sh sünnitoetus
Toimetulekutoetus
Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele
Õppetoetused
Muud sotsiaalabitoetused
Preemiad ja stipendiumid
Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sõnumitooja OÜ (vt lisa 5)
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus (vt lisa 5)

2015
-113
-38
-33
-14
-8
-19
-1
-29
-23
-4

2014
-123
-24
-40
-14
-23
-21
-1
-25
-15
-6

Aegviidu Vallavalitsusele Kõrvemaa Ühendatud
Terviseradade ühise tegutsemise leping 2012 (vt lisa 5)
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
Muud isikud- Hajaasustuse veeprogrammi raames
Antud mittesihtotstarbeline finantseerimine
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus (vt lisa 5)
MTÜ Ida-Harju Koostöökoda (vt lisa 5)
MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liit
MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit
MTÜ Harjumaa Ühisteenustekeskus
Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine
Antud toetused kokku

-2
-48
-48
-89
-3
0
0
-10
-3
-73
-279

-4
-18
-18
-84
-2
-3
-6
-10
-4
-59
-250
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Lisa 14. Tööjõukulud
(Tuhandetes eurodes)

2015
Tegevusvaldkond
Haridus

Töötajate
arv

2014

Töötasukulu

Töötajate
Töötasukulu
arv

163.06

-1,591

167.94

-1,333

0

-24

0

-31

15.12

-248

16.15

-236

0

-24

0

-19

25.29

-178

25.33

-296

0

-17

0

-26

23

-281

25

-291

0

-8

0

-7

3.65

-24

3.65

-21

0

-2

0

12.08

-96

13.27

-71

Sotsiaalne kaitse- ajutised lepingud

0

-7

0

-7

Volikogu valitavad

0

-25

0

-23

Volikogu ajutised lepingud

0

-5

0

-6

242.2

-2,530

251.34

-2,367

Hariduse ajutised lepingud
Valitsemine
Valitsemine ajutised lepingud
Vaba aeg, kultuur ja sport
Vaba aeg, kultuur ja sport- ajutised
lepingud
Soojatootmine ja veemajandus
Soojatootmine ja veemajandus- ajutised
lepingud
Haldus
Haldus- ajutised lepingud
Sotsiaalne kaitse

Kokku töötasud

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste
töölepingute korral ei ole töötajate arvu leitud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud
töötasukulud moodustasid aruandeperioodil 96 tuhat eurot ja võrreldaval perioodil 77
tuhat eurot. Tegevusvaldkond valitsemine hõlmab kõikide vallavalitsuse ametnike
töötasusid, vallavalitsusest töölepingute alusel töötasu saavate isikute tasu sisaldub realhaldus. SA Anija Mõisa Haldus töötasud on kajastatud real- vabaaeg, kultuur ja sport.

Töötasukulud
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed
Erisoodustused
Töötajate õppelaenude kustutamine
Muud erisoodustused
Kokku tööjõukulud
Vallavanem A.Karotam

2015
-2 530
-873
-5
-2
-3
-3 408

2014
-2 367
-823
-4
-3
-1
-3 194
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Lisa 15. Muud tegevuskulud
(Tuhandetes eurodes)

Majandamiskulud
Administreerimiskulud
Uurimis- ja arendustöö
Lähetuskulud
Koolituskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite majandamiskulud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari majandamiskulud
Töömasinate ja seadmete kulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Meditsiini- ja hügieenikulud
Teavikute ja kunstiesemete kulud
Õppevahendite ja koolituse kulud
Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud
Sotsiaalteenused
Tootmiskulud
Eri- ja vormiriietus
Muud majandamiskulud
Kokku majandamiskulud

2015
-131
-9
-1
-30
-377
-181
-59
-115
-68
-17
-95
-6
-20
-259
-51
-53
-271
-2
-5
-1 750

2014
-124
-4
-1
-26
-408
-131
-67
-60
-66
-21
-107
-6
-20
-213
-65
-65
-316
-1
-29
-1 730

Muud kulud
Käibemaksukulu
Ettevõtte tulumaksu kulu
Riigilõivukulu
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Loodusressursside kasut.ja saast
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Kokku muud kulud

2015
-207
-1
-1
-89
-32
-20
-350

2014
-188
0
-1
-97
-22
-8
-316

Vallavanem A.Karotam
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Lisa 16. Seotud osapooled
2014 ostutehingud
Üksus

Osapoole
kirjeldus

Alavere Pood OÜ

2015

2014

volikogu liige

2

2

TÜ Alvar MÜ

volikogu liige

8

9

KÜ Alavere Kose mnt 22

volikogu liige

0

2

MTÜ Kehra Raudteejaam
MTÜ Spordiklubi Kehra
Käsipall

volikogu liige

0.3

volikogu liige

1

Nõlvak ja Oja OÜ

volikogu liikme
abikaasa

1

Kehra Tervisekeskus OÜ

volikogu liige

0.9

KÜ Kehra Kooli 2a
Eesti Kivi OÜ

volikogu liige

0.1

volikogu liige

0.7

Priigus Grupp OÜ

volikogu liige

2

MTÜ Voose Külaselts

volikogu liige

76.68

1

Üksus

Osapoole
kirjeldus

2015

2014

MTÜ Kehra Raudteejaam

volikogu liige

1

1

MTÜ Voose Külaselts

volikogu liige

0.6

1

MTÜ HC Kehra Fännklubi

valitsuse liikme
abikaasa

0.7

MTÜ Spordiklubi Kehra
Käsipall

volikogu liige

50
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Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasu kohta vt.
Tegevusaruanne lk 7.
Osapooli loetakse seotuiks, kui üks osapool omab kontrolli või olulist mõju teise osapoole
majanduslike otsuste üle.
KOV seotud osapoolteks on:

Vallavanem A.Karotam
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1) KOV valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja
äriühingud, kelle juhtimises osaleb KOV otse või oma valitseva ja olulise mõju all
olevate üksuste kaudu hääleõigusega alates 20%-st;
2) KOV volikogu liikmed, valitsuse liikmed, asutuste juhid ning KOV valitseva mõju
all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute juhatuste ja
nõukogude liikmed;
3) punktis 2 loetletud isikute lähedased pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise
mõju olemasolu, sh:
a) abikaasad, elukaaslased, lapsed ja muud sugulased, kes elavad juhiga samas
kodumajapidamises;
b) lapsed, lapselapsed, vanemad, vanavanemad, õed, vennad;
c) laste abikaasad või elukaaslased, abikaasa ja elukaaslase vanemad, õed ja
vennad (IPSAS 20.5.);
Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasu kohta vt.
Tegevusaruanne lk 7.
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Lisa 17. Anija Vallavalitsuse konsolideerimata finantsaruanded
Konsolideerimata bilanss
(Tuhandetes eurodes)

31.12.2015 31.12.2014
Varad
Käibevara
Raha
Maksunõuded
Muud nõuded ja makstud ettemaksed
Varud
Põhivara
Osalused sihtasutustes
Osalused tütar- ja sidusettevõtjates
Materiaalne põhivara
Varad kokku
Kohustused ja netovara
Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused
Netovara
Aruandekohustuslase omanikele kuuluv netovara
Reservid
Akumuleeritud ülejääk
Aruandeperioodi tulem
Kohustused ja netovara kokku

Vallavanem A.Karotam

1 409
905
458
45
1
7 035
19
196
6 820
8 444

1 099
634
430
34
1
7 031
19
196
6 816
8 130

490
98
51
162
179
1 517
1 517

471
95
46
153
177
1 696
1 696

6 437
6
5 971
460
8 444

5 963
6
5 549
408
8 130
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Konsolideerimata tulemiaruanne
(Tuhandetes eurodes)

Tegevustulud kokku
Maksud
Saadud toetused
Kaupade ja teenuste müük
Muud tulud
Kasum/kahjum põhivara müügist
Muud tulud varadelt
Eespool nimetamata muud tulud
Tegevuskulud
Tööjõukulud
Muud tegevuskulud
Antud toetused
Mitmesugused muud kulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Tegevuskulud kokku
Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulud
Finantstulud ja -kulud kokku
Aruandeperioodi tulem
sh aruandekohustuslase omanike osa tulemist

Vallavanem A.Karotam

2015
5 994
3 793
1 397
348
456
68
383
5

2014
5 553
3 539
1 334
322
358
0
356
2

-2 981
-1 408
-378
-294
-448
-5 509
485

-2 740
-1 310
-393
-281
-389
-5 113
440

-25
-25
460
460

-32
-32
408
408
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Konsolideerimata rahavoogude aruanne
(tuhandestes eurodes)
Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetuseks
Kasum/kahjum põhivara müügist
Saadud toetused põhivara sihtfinantseerimiseks (tulu)
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks (kulu)
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus
Rahavood põhitegevusest kokku
Tasutud põhivara eest
Laekunud põhivara müügist kokku
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Laekunud intressid ja muu finantstulu
Rahavood investeerimisest kokku
Laekunud saadud laene
Tagasi makstud saadud laenu
Tasutud intresse ja muid finantskulusid
Rahavood investeerimistegevusest kokku
Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus
Raha ja selle ekvivalentide muutus

Vallavanem A.Karotam

2015
485
448
89
-68
-10
71
1,015
-39
6
982
-526
77
9
-68
0
-508
0
-177
-26
-203
271
634
905
-271

2014
440
389
96
26
-67
109
993
-34
34
993
-613
16
39
-98
0
-656
0
-181
-32
-213
124
510
634
-124

49

Anija Vallavalitsus

Konsolideeritud majandusaastaaruanne 2015

Konsolideerimata netovara muutuste aruanne
(Tuhandetes eurodes)

Akumuleeritud
tulem
6
5533

Kassareserv
Saldo 31.12.2013

Põhivara ümberhindlus
2014 a aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2014

6

Põhivara ümberhindlus
2015 a aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2015

6

Kokku
5540

15

15

408

408

5957
14

5963
14

460

460

6431

6437

Lisa 18. Reservfondi kasutamise aruanne
(Tuhandetes eurodes)

Reservfondi kasutamise aruandes esitatakse reservfondist tehtud eraldised koos
eelarveklassifikaatori tunnusega, millele see suunati ja sisulise lühiselgitusega, millise
eesmärgi täitmiseks see eraldati, tegelikult kulutatud summad ja jääk.
Anija valla 2015. aasta eelarves oli reservfondi eraldatud 83 tuhat eurot. Reservfondist
2015. aastal väljamakseid ei tehtud.
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Majandusaasta aruande allkirjad
Anija Vallavalitsuse 31.12.2015 lõppenud konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
koosneb tegevusaruandest, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest ja
audiitori järeldusotsusest.
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Anija Vallavalitsus.
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on heaks kiitnud Anija Vallavalitsus
24.05.2016 istungi protokolli nr 2.1/21 punktiga 2.2 ja kinnitanud Anija Vallavolikogu
oma .....................(kuupäev) otsusega nr ........... (otsuse number). Vastav otsus kuulub
käeoleva majandusaasta aruande juurde.

/Allkirjastatud digitaalselt/
Arvi Karotam

vallavanem

Vallavanem A.Karotam

24.05.2016
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