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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;
*turvalise 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 peame suunama rohkem vahendeid infrastruktuuri
objektidesse ning sotsiaal-, kutuuri- ja hariduse valdkonda. Lähiaastate suuremateks
investeeringuteks eelpool nimetatud valdkondadesse on Kehra-Kaunissaare kergliiklustee,
Kehra linna tänavate ja külade teedevõrgu rekonstrueerimine, Kehra tervise- ja
sotsiaalkeskuse rekonstrueerimine ja sotsiaalmaja rajamine, lasteaedade ja kultuurikeskuse
fassaadide renoveerimine ning algklasside ja kunstidekooli hoone remondi lõpetamine.
Anija vallas on viimastel aastatel rajatud uus ühisveevärk ja – kanalisatsioon. Lähiaastal on
eesmärk uute trassidega liitujate arvu oluline suurendamine ja valla elanikele osutatavate
teenuste kvaliteedi parandamine. 2014.aasta sügiseks valmib soojamajanduse arengukava.
Anija valla ettevõtluse arengu hoogustamiseks ja vallast positiivsema kuvandi loomiseks
on valmimas valla turismi arengukava. See peaks looma head võimalused kogu Kõrvemaa
piirkonna turismi arenguks, kus Anija vald on Kõrvemaa külastuse väravaks.
Oluline areng on toimunud Anija mõisakompleksi korrastamisel. Käesoleval aastal
uuendatakse mõisa katus, suvel avatakse mõisa külalistele kohvik. Tänu vallaelanike
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aktiivsele kaasabile on alustatud mõisa liigirikka pargi korrastamist. Eelolevaks suveks
valmib Anija mõisa arenguvisioon, mis on aluseks edasisteks suuremahulisteks
investeeringuteks. Mõisahoonete restaureerimiseks ja pargi rekonstrueerimiseks on kavas
kaasata Euroopa Liidu ja Keskonnainvesteeringute Keskuse rahalisi vahendeid.
Turismi arengukava üheks oluliseks osaks on hea raudteeühenduse ärakasutamine. Uus
avanev meede, mis on suunatud raudteeühenduse parandamiseks, annab suurepärase
võimaluse Kehra raudteejaama ümbruse korrastamiseks ja ühendusteede rajamiseks
asumite vahel, mis parandab valla elanike liikumist raudteejaama ja elukoha vahel.
Meie omavalitsuse jaoks on oluline tugevate ettevõtete ja ettevõtlike inimeste olemasolu,
millest sõltub tulumaksu laekumine valla eelarvesse. Anija valla suurim tööandja on ligi
500 töötajaga Horizon Tselluloosi ja Paberi AS. Ettevõtlusvaldkondadest on vallas esindatud
põllumajandus-, kergetööstus- ja puidutööstusettevõtted. Valla arengukava kohaselt on
kavas tehase vahetus läheduses alustada uue Andevei tööstuspiirkonna arendamist.
Anija vallas on paljudele noortele loodud head tingimused tegelemiseks oma huvialade ja
lemmikspordialaga. Vallas on rohkem kui 50 aastat tegutsenud Kehra Kunstidekool.
Vallavalitsus on aastaid toetanud spordiklubi Kehra Käsipall (HC Kehra/Horizon
Pulp&Paper), kes on toonud rõõmu, meeldejäävaid hetki ja kuulsust vallale ning tema
elanikele. Möödunud hooajal tuli käsipallimeeskond HC Kehra nii Eesti karikavõitjaks kui
ka Eesti meistriks.
Vallavalitsuse üks olulisi tegevussuundi on oma elanike, küla- ja asumikogukondade
aktiviseerimine, kaasates neid ülevallaliste ürituste korraldamisele ja kohaliku elu
edendamisele. 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
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1.2 Konsolideerimisgrupi struktuur
Anija valla 2013.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 18).
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:

Allüksuse nimetus
Anija Vallavalitsus
Anija Vallavolikogu
Raamatupidamine
Kehra Gümnaasium
Alavere Põhikool
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
Vallavanem A.Karotam

Töötajate keskmine
arv majandusaastal
(taandatuna
täistööajale)
6,38
0,00
3,85
62,71
20,13
63,14
11,32
4,30
7,00
10,46
3,39
2,89
2,10
1,00
2,63
3,38
2,86

Töötasude
kogusumma
majandusaastal
(tuhandetes
eurodes)
119
18
44
632
165
430
112
33
54
55
28
20
32
13
35
16
34
6
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Keskkond
Majandus
KOKKU

1,00
5,65
214,19

10
49
1899,00

Konsolideeritud üksused:

Üksuse nimetus
OÜ Velko AV
SA Anija Mõisa
Haldus
KOKKU

Töötajate keskmine
arv majandusaastal
Anija Valla
(taandatuna
osaluse määr (%) täistööajale)
100
24
100
x

3,6
27,6

Töötasude
kogusumma
majandusaastal
(tuh eurodes)
271
26
297

Konsolideerimisgrupi keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 241,79 ning neile arvestati
töötasu 2 196 tuhat eurot (vt lisa 15). Töötasude kogusumma suurenes võrreldes 2012.
aastaga 164 tuhat eurot, mis on 8,07%.
Sh konsolideerimisgrupi tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna liikmete arv ja
aruandeaastal arvestatud tasud:
Konsolideerimisgrupi
tegev- ja kõrgema
juhtkonna keskmine arv
(taandatuna täistööajale)
Volikogu liikmed
Nõukogu ja juhatuse
liikmed
KOKKU

Tasude kogusumma
(tuhandetes eurodes)

0
11

18
28

11

46

Anija Vallavolikogus on 17 liiget. OÜ Velko AV juhatusse kuulub 1 liige ja nõukogusse 4
liiget. SA Anija Mõisa Haldusel on juhatuses 1 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.
Anija Vallavalitsuses (koos hallatavate asutustega) asus tööle aruandeaastal 49 uut töötajat
ja lahkus 59 töötajat. Võrreldaval perioodil asus tööle 41 töötajat ja lahkus 52 töötajat.
Vallavanem A.Karotam
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1.3 Ülevaade tähtsamatest finantsnäitajatest
Anija valla konsolideerimisgrupi aruanne koostati rida realt meetodil konsolideerituna
esmakordselt 2005. majandusaasta kohta.
Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad (tuhandetes eurodes)
2013
Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud
Tegevustulem
Muud näitajad
Põhivara investeeringute maht
Likviidsus*(kordades)
Lühiajaline maksevõime **
(kordades)
Kohustuste osakaal varadest (%)
Laenukohustuste osakaal varadest (%)

2012

2011

2010

2009

21 099
3 456
17 643

21 731
4 293
17 438

13 811
6 999
6 812

9 482
3 134
6 348

7 868
1 838
6 030

6 320
-6 134
186

13 049
-6 339
6 710

6 050
-5 669
352

5 803
-5 494
309

5 779
-5 401
378

720
2,43
2,47

8 363
1,69
1,70

2 849
1,45
1,50

1 921
2,80
2,80

1 061
1,10
2,00

16,38
13,37

19,80
12,60

28,10
6,30

32,00
8,20

23,40
5,60

*Likviidsus – likviidsed varad/lühiajalised kohustused.
**Lühiajaline maksevõime – käibevara/lühiajalised kohustused.
Alates 2012. aastast on kohustuslik avaldada põhitegevuse tulem vastavalt 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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2012

914
1 531

1 256
1 599

714
1 593

549
1 450
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***Põhitegevuse tulem – põhitegevuse tulude ja kulude vahe, täpsem arvestustmetoodika
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 31.12.2013 oli 21 099 tuh eurot, vähenedes aastaga 2,91%.
Bilansimahust moodustasid põhivarad 89,81 % ja käibevarad 10,19 %.
Põhivarad
Põhivara oli aasta lõpu seisuga 18 948 tuhat eurot ning see suurenes aastaga 156 tuh. euro
võrra. Suuremad investeeringud tehti Kehra Gümnaasiumi peahoone rekonstrueerimisse,
Anija Vallavalitsuse hoone fassaadi renoveerimisse ning Kehra Linnaraamatukogule uute
ruumide välja ehitamisse.

Netovara ja kohustused
31.12.2013 aasta seisuga oli grupi netovara 17 643 tuhat eurot, kasvades aastaga 205
tuhande euro võrra ja moodustades bilansimahust 83,62%.
Tegevustulud, -kulud ja tulem
Grupi 2013. aasta tegevustulud kokku olid 6 320 tuhat eurot. Tegevustulud vähenesid 6
729 tuhat eurot ja tegevuskulud vähenesid 205 tuhande euro võrra. Grupp lõpetas 2013
majandusaasta 141 tuh eurose tulemiga, mis on 6 528 tuh eurot vähem kui eelneval aastal.
2013 aasta tegevustuludest moodustasid maksutulud 52,1%, müüdud kaubad ja teenused
22,74%, toetused 19,65% ja muud tulud 5,51%. Tulumaksu laekumine oli 211 tuhande
euro võrra suurem kui 2012 aastal.
Grupi 2013 aasta tegevuskuludest moodustavad antud toetused 4,53%, tööjõukulud
48,39%, muud tegevuskulud 35,51% ja põhivara amortisatsioon 11,57%. Põhivara
amortisatsioonikulu vähenes 72 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
9

Anija Vallavalitsus

Konsolideeritud majandusaastaaruanne 2013

2013 aasta lõpus oli grupi lühiajalise maksevõime (käibevarad/ lühiajalised kohustused)
näitaja 2,47 mis on eelmise aastaga võrreldes 0,78 võrra suurem ja likviidsuse (likviidsed
varad-varud/ lühiajalised kohustused) näitaja 2,43 (2012 aastal sama näitaja 1,7). Üldiste
maksevõime hindamiskriteeriumite järgi on grupi maksevõime ja likviidsus head.
Kohustused
Grupi
kohustused vähenesid
aruandeperioodil 838 tuhande euro võrra, sh
laenukohustused suurenesid 78 tuhande euro võrra. Laenu võeti Kehra Gümnaasiumi
algklasside maja siseruumide ja Anija vallamaja fassaadi rekonstrueerimiseks. Kokku
suurenesid laenukohustused 2,84% võrra. Vaatamata laenukohustuste suurenemisele ei
ületa nende maht 2009. aastal kehtestatud piirmäärasid.

1.4 Ülevaade majanduskeskkonnast
2013. aasta esimese poole majanduslangusest hoolimata hõivatute arv suurenes ning keskmise palga kasv kiirenes. Tööturult said alguse ka peamised majandusarengud – vaba
tööjõu nappus ja sellest tingitud töötajate parem positsioon palgaläbirääkimistel tekitas
kiirel palgakasvul ja sisenõudlusel põhineva majanduskasvu ahela. See aitas tasakaalustada
vähese välisnõudluse negatiivset mõju. Sisenõudlusel põhinenud majanduskasv tulenes
eeskätt majapidamiste sissetulekute ja tarbimise suurenemisest, samas kui kapitalimahutus
jäi eelmise aasta taseme lähedale. Väike ja avatud majandus saab sisenõudluse toel areneda
üksnes lühiajaliselt – pikemas perspektiivis on majanduskasvu kindlustamiseks vaja
järjepidevalt suurendada eksporti.
2013. aasta esimesel poolel realiseerus väliskeskkonna kesisema taastumise oht ning
ekspordi tugi majanduskasvule jäi Eesti lähiriikide vähese nõudluse tõttu oodatust
väiksemaks. Kasvu on pidurdanud valdavalt transiidiga seotud tegevusalad, mille arengule
on mõju avaldanud nii üleilmne kaubandusaktiivsuse vähenemine kui ka Läänemere
piirkonna tihenenud konkurents. Ülejäänud tegevusalade kogu lisandväärtuse kasv 2013.
aasta esimesel poolel ei aeglustunud. Kuna majandusaktiivsus kahanes 2013. aastal ajutiste
tegurite tõttu, mille mõju prognoosiperioodi jooksul taandub, on 2014. ja 2015. aastal
oodata majanduskasvu kiirenemist.
Euroala majandus on 2013. aastal taastunud oodatud kiirusega ning kuus kvartalit väldanud
majanduslangus lõppes teises kvartalis. Majanduskasv oli riigiti siiski väga erinev ning
Eestit mõjutas suurel määral Soome majanduse oodatust halvem käekäik. Euroala keskpankade koostöös valminud prognoosi kohaselt 2013. aastal alanud euroala kasvu
taastumine jätkub ning järgmisel kahel aastal majanduskasv ühisraha piirkonnas aegamisi
kiireneb. Kasvu taastumine saab olema hillitsetud, kuna eelmistel aastatel kuhjunud
probleemide lahendamine võtab aega. Programmiriikides on tasakaalustamatuse ilmingud
Vallavanem A.Karotam
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varasemaga võrreldes siiski vähenenud, mis on parandanud kindlustunnet edasise
taastumise suhtes.
Aegamisi kosuv sisenõudlus ning toidutoorme ja energia hinna langus pidurdavad euroala
inflatsiooni, mis püsib allpool kahe protsendi eesmärki ka järgmistel aastatel. Vähese
hinnasurve tõttu oodatakse finantsturgudel, et intressimäärad jäävad väga madalale kogu
prognoosiperioodi jooksul. Seda toetab ka Euroopa Keskpanga eelkommunikatsioon, mille
kohaselt püsivad rahapoliitilised intressimäärad madalal tasemel pikema aja jooksul.
Intressimäärad on Eesti laenuturul püsinud juba mõnda aega madalad ning pangalaenudele
ligipääsetavus on hea. Sellest hoolimata kapitalimahutus põhivarasse 2013. aastal seiskus.
Ettevõtete investeerimisvajadus on väike, kuna 2012. aastal välisnõudluse taastumise
ootuses soetatud tootmisvõimsus on alarakendatud. Kui välisnõudluse kasv kiireneb ja
ekspordivõimalused paranevad, tekib vajadus täiendava tootmisressursi järele.
Kapitalimahutus Eestis seega ettevõtete investeeringute toel suureneb. Et
investeerimisaktiivsus taastuks, on vaja pangandussektori tuge. See on oluline eelkõige
väiksema ja keskmise suurusega ettevõtete investeeringute rahastamisel, kuna nende
juurdepääs muule rahastamisvõimalusele on piiratum.
2014.–2015. aastal on oodata hõive väikest, kuid püsivat kahanemist. Kuigi
majanduskasvu taastumine suurendab nõudlust töötajate järele, kahaneb hõive negatiivse
loomuliku iibe ning väljarände tõttu, mis vähendab tööjõu hulka. Hõive kahanemisest
hoolimata jätkab töötuse määr järgmistel aastatel alanemist. Tööpuudus väheneb siiski
aeglaselt, sest olemasolevat tööjõudu on võimalik rakendada intensiivsemalt, suurendades
pärast kriisi vähenenud töötunde.
Palgakasvu 2013. aastal kannustanud tegurid prognoosiperioodi jooksul ei taandu. 2014. ja
2015. aastal tõuseb alampalk ning 2014. aastal suureneb avaliku sektori palgafond. Kiire
palgakasvu allikaks jääb lähiaastatel nii väljarändest kui ka vaba tööjõu vähenemisest
tingitud töötajate parem positsioon palgaläbirääkimistel.
2013. aastal vähenenud inflatsioon jääb ka järgmisel kahel aastal mõõdukaks. Kuigi
palgakulude kasv kiirendab peamiselt kodumaistest teguritest sõltuvat alusinflatsiooni,
hoiab energia üldist hinnakasvu tagasi. 2014. aasta alguses taandub võrdlusbaasist elektri
järsk kallinemine ning hinnasurvet vähendab ka euro kursi tõusust võimendatud nafta
odavnemine. Euroala tasahaaval paraneva majandusaktiivsusega kaasneb importtoodete
vaoshoitud hinnakasv, mis tasakaalustab eestimaise toodangu kiiremat hinnakasvu.
Valitsemissektori nominaalne eelarvepositsioon püsib prognoosiperioodi jooksul tasakaalu
lähedal, kuid väikeses puudujäägis. Majandustsükli suhtes korrigeeritud struktuurse
eelarvepositsiooni hinnang on jätkuvalt ülejäägis. Kuna 2013. aasta majandustsükli
näitajad on vastuolus ning struktuurse eelarvepositsiooni hinnangus võib olla
märkimisväärne viga, oleks vaja eelarvepoliitilised eesmärgid siduda ka nominaalse
tasakaalu või ülejäägi saavutamisega. Kuna võlakriisi lahenemine on euroalal korduvalt
Vallavanem A.Karotam
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edasi lükkunud ning see risk on endiselt olemas, on oluline luua reserve ootamatute
tagasilöökide vastu.
Eesti majanduse väljavaadet ümbritsevad ohud on endiselt seotud ekspordi kasvuga.
Majanduse siirdumine kestlikule kasvule eeldab, et Eesti ekspordi kasv kiireneb ning
ekspordi lisandväärtuse panus majanduskasvu suureneb. Ekspordi kasv võib osutuda
prognoositust aeglasemaks mitmel põhjusel. Esiteks võib välisnõudluse jõulisem kasv taas
edasi lükkuda, kuigi selle tõenäosus on varasemaga võrreldes mõnevõrra vähenenud.
Teiseks võib ekspordi kasvu piirata palgakasvuga kaasnev kodumaine kulusurve. Suur osa
siseturule orienteeritud ettevõtetest on seni suutnud kiirelt kasvanud palgakulud suunata
toodete lõpphinda. Väliskonkurentsile avatud tegevusaladel pole seda olnud võimalik teha,
sest konkureerivate eksportööride hinnakasv on loiu majandusaktiivsuse taustal olnud
tagasihoidlik. Kui eksportivatel tegevusaladel ei õnnestu palgakulude kasvu tootlikkuse
suurendamisega kompenseerida, siis võivad eksportiva sektori ettevõtted kasumlikkuse
säilitamiseks olla sunnitud töötajate arvu vähendama, mis suurendaks tööpuudust
(www.eestipank.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 5754 seisuga 31.12.2013 (5846 seisuga 31.12.2012).
2013 sündis Anija vallas 62 last, suri 61 Anija valla elanikku (2012 aastal sündis Anija
vallas 52 last ning suri 70 valla elanikku). Valda saabus 231 uut elanikku ja vallast lahkus
311 isikut. Tööealisi elanikke oli 31.12.2013 seisuga (18-62 aasta vanuseid) 3574.
Tööturu ameti andmetel on töötute arv 31.12.2013 seisuga vallas 87 inimest, mis on 2,43%
tööealisest elanikkonnast. Töötute arv aruandeperioodil vähenes 39 inimese võrra.
Hoolimata töötute arvust ei ole tööandjatel tihti ametikohtade täitmiseks võimalik leida
kvalifitseeritud personali oma valla elanike hulgast.

1.6 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.
Vallavanem A.Karotam
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Anija valla omavalitsusorganid on:
Vallavolikogu- omavalitsuse esinduskogu, kes valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt
seaduse alusel;
Vallavalitsus- vallavolikogu poolt moodustatud täitevorgan.
Anija valla asutused on:
Vallavalitsus, kes teostab avalikku võimu
Hallatavad asutused, kes ei teosta avalikku võimu.
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, 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 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 1 314 tuhat eurot. Võrreldes 2012.a. vähenes
müügitulu 5,61 %. Põhilise osa müügitulude vähenemisest andis soojamajandus, mille tulu
sõltub sessoonsetest ilmastikutingimustest. Võrreldes 2012. aastaga müüdi soojust vähem
45,9 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).

1.8

Planeerimistegevus

2013. aastal algatati neli detailplaneeringut: Voose kõrtsi ja Uuetoa maaüksusel Voose
külas, Keskuse tn 6 maaüksusel Kehras, Tallinna mnt 21 maaüksusel Kehras, Saeveski
maaüksusel Raudoja külas (varem algatatud, kuid menetlus lõpetatud).
Kehtetuks tunnistati Kanali II maaüksuse detailplaneering, kuna vastavalt üldplaneeringule
puudus vajadus detailplaneeringule.
Vallavanem A.Karotam
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Võeti vastu Rooküla külas Alo maaüksuse detailplaneering.

1.9 Valla teed ja tänavad
Anija vallas on avalikult kasutatavaid teid 148,9 km ja tänavaid 20,8 km.
2013.a eelarvesse planeeriti valla teede hoolduseks, remondiks ja ehituseks 275 tuhat
eurot. Kruusateede remonti teostati Linnakse küla Kaiesoo teel, Parila küla Paenurme teel,
Partsaare küla Partsaare teel, Pikva küla Pikva-Pikaveski teel, Arava küla Pikva-Arava teel,
Voose küla Nirgu teel, Rasivere küla Soo-otsa – Mõisaaseme teel, Lükati küla Laasu teel,
Pillapalu küla Pillapalu-Aegviidu teel, teede katteks veeti peale 2 tuhat tonni purustatud
kruusa, kokku summas 21 tuhat eurot.
Pindamistöid teostati Alavere küla Eigna teel 500 m ja Härmakosu küla NiidipõlluHärmakosu teel 500 m, kokku summas 20 tuhat eurot.
Asfalteeriti Lehtmetsa küla Kose mnt 28 ja 30 korterelamute sissesõiduteed, Kehra linna
Kooli tn 10 ja 12A korterelamute sissesõiduteed, Silla tänav, Kose mnt kõnnitee lõik
Spordi tänavast kuni Laste tänavani. Kokku asfalteeriti 2433 m² teid kogusummas 72 tuhat
eurot.
Talvisteks hooldustöödeks kulus 116 tuhat eurot.
Suviste teehooldustööde kulud jagunesid järgmiselt: asfaldiaukude parandustöödeks 5
tuhat eurot, kruusateede tolmutõrjele 8 tuhat eurot, teepeenarde niitmisele 6 tuhat eurot,
teede hööveldamisele 4 tuhat eurot. Teetruupide remondiks ja ostuks kulus 7 tuhat eurot.
Jõe tänava kuivenduskraavi renoveerimiseks kulus 2 tuhat eurot. Veel teostati 15 tuhande
euro eest erinevaid teede hoolduse- ja remonditöid.

1.10 Haridus- ja huvitegevus
Lasteaiad
Valla kolmes lasteaia käis 2013. a sügisel kokku 277 last. Lasteia järjekorras oli
01.09.2013 seisuga 15 last, sh sõimerühma 7 last. Tugisüsteeme lasteaedadele pakkus
Harjumaa Õppenõustamiskeskus (logopeed, psühholoog). Muukeelsetele lastele toimus
lasteaias Lastetare eestikeele õpe 3-aastastest lastest alates. Lasteaedasid hakkas alates
01.09.2013 teenindama valla eestikeelne logopeed ja venekeelse logopeedi teenust on
võimaldatud venekeelsetele lastele lasteaias ”Lepatriinu” ja Kehra linnalasteaias
”Lastetare”. Valla lasteaiad töötavad täiskoormusel (avatud 07.00-19.00).
Lasteaias ”Lepatriinu” remonditi hoone peakoridor, renoveeriti nelja rühma õuerõdud,
paigaldati vihmaveerennid ja tuletõkkeuksed, vahetati osa aknaid ja osteti pesukuivati.
Vallavanem A.Karotam

14

Anija Vallavalitsus

Konsolideeritud majandusaastaaruanne 2013

Kehra linnalasteaed ”Lastetare” ühes rühmaruumis teostati kapitaalremont ja soetati uus
mööbel. Uuendati muusikasaali põrand ja lastelauad (lihviti ja lakiti) ning vahetati toidu
vastuvõturuumi välisuks. Õuealal lammutati üks vana varjualune, vahetati osaliselt
piirdeaed ja paigaldati uusi atraktsioone.
Alavere lasteaias ”Mõmmila” lõpetati lasteaeda ümbritseva aia vahetus ja kahte rühma
osteti uued laste riidekapid.
Koolid
Kehra Gümnaasiumis õppis 2013. a detsembrikuu seisuga 443 (sh 132 venekeelset) õpilast,
sh gümnaasiumi osas 62. Alavere Põhikoolis on 76 õpilast. Kehra Gümnaasiumis jätkub
varase ja hilise keelekümblusprogrammi rakendamine ning alates 2011. a septembrist
toimub 10. klassi õppetöö kolme erineva õppesuunaga. Gümnaasium osales koolipiima ja
koolipuuvilja projektides.
2013. a alguses alustati õppetööd renoveeritud Kehra Gümnaasiumi peahoones, kuhu
soetati uus klassimööbel ja garaderoobi asemel võimaldati õpilastele isiklike lukustatavate
kappide kasutamine. Kooli aulasse soetati 280 uut tooli ja interjööriga sobivad
lavakardinad. 2013. a suvel renoveeriti algkalsside maja kahe korruse koridorid, garderoob
ja fuajee.
2013. a rajati Alavere Põhikooli mobiilne arvutiklass: serveriruumi ümberpaigutamine,
arvutivõrgu
väljaehitamine
ja
õpilasarvutite
rentimine.
Koolihoone
evakuatsioonitrepikojad eraldati tuletõkkeustega.
Huvitegevus
Lapsed ja noored saavad huvitegevusega tegeleda koolide ja rahvamajade juures
tegutsevates huviringides, erinevates spordiklubides, Kehra ja Alavere Noortekeskustes
(töötoad, projektipäevad jmt). Suvel viidi läbi päevalaagreid lastele vanuses 7-12-aastat.
Huviharidust (muusika- ja kunsti valdkonnas) saavad lapsed Kehra Kunstidekoolist, kus
2013. a sügisel õppis 199 last. Kehra Kunstidekooli filiaal (laulustuudio) alustas
tegutsemist Alavere lasteaias „Mõmmila“ ja Alavere Põhikooli muusikaklass tuli Kehra
Kunstidekooli alluvusse (tööd lastega tehakse Alaveres).
Kehra Kunstidekool kolis 2013. a sügisel Kehra Gümnaasiumi renoveeritud ruumidesse
algklasside majas.
Kehra Noortekeskus kolis 2013. a suvel uutesse ruumidesse F. R. Kreutzwaldi tn 2 Kehra,
kus teostati kapitaalremont.
Vallavanem A.Karotam

15

Anija Vallavalitsus

Konsolideeritud majandusaastaaruanne 2013

1.11 Vabaaeg
Raamatukogud
2013. aastal kolisid Kehra raamatukogu F. R. Kreutzwaldi tn 6 Kehra asuvatesse EAS-i
toel renoveeritud ruumidesse ja Alavere raamatukogu Alavere Põhikooli ruumidesse.
Raamatukogudesse osteti uut mööblit ja tarvikuid.
Lugejate arv kolimise eel ja ajal kahanes, kuid stabiliseerus aasta lõpuks. Harju maakonna
teiste raamatukogude näitajatega võrreldes on Anija Valla Keskraamatukogu näitajad samal
tasemel laste arvus lugejate hulgast (Anija vald 31,8%, keskmine 26,7%) ja laenutuste %
osas elaniku kohta (Anija vald 9,8%, keskmine 7,8%) ning suurem on laenamissagedus
(Anija vald 40,5%, keskmine 28,7%). Suurenes ka raamatukogude vaheliste
väljalaenutuste osa. Uusi teavikuid osteti juurde 1773 eksemplari 20 tuhande euro eest.
Raamatukogude kasutajaid oli 2013. aastal valla raamatukogudes kokku 1677 (2012. aastal
1442).
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 (AlavereVoose piirkonnas ja Kehra piirkonnas).
Kehra Rahvamajas tegutsevad ringid: naisrahvatantsurühm Kadrel, memmede
rahvatantsurühm
Kadri,
naisrahvatantsurühm
Päikeseratas,
Anija
valla
segarahvatantsurühm, naisansambel Kodu, Anija naisansambel, lauluansambel Mariann,
lauluklubi - endine segakoor Helin, laste tantsurühmad, harrastusteater Kehra Nukk,
näitering Pantheon, kangakudumisring, line-tantsugrupp Kantriroosid. Palgalisi ringijuhte
on Anija vallas 10. Kehra Rahvamaja ruume kasutavad veel seltskonnatantsugrupp ja MTÜ
Maadlusklubi Anija. Alavere Rahvamajas tegutsevad järgmised huviringid:
naisrahvatantsurühm, käsitööring, memmede tantsurühm Helda. Voose Rahvamajas on
käsitööring.
Kultuuriasutused korraldavad veel kommertsüritusi ja projektipõhiseid üritusi. Piirkonna
Leader-projektide toetustest viidi 2013. a ellu järgmised suuremad projektid:
naisrahvatantsurühma „Kadrel“ seelikute, tanude ja vööde soetamine ning tantsurühm
„Päikeseratas“ esinemisriietuseks linaste kleitide soetamine. Leader- projektidest on
teostamisel veel Kehra Rahvamaja esitlustehnika soetamine ja Anija valla koorilaululaste
esinemisriietuse ostmine.
2013. aastal teostati remonttööde käigus Kehra Rahvamaja fuajee remont ja II korrusel
vahetati neil akent. Kehra Rahvamaja sai ruume juurde nn endise vallamaja II korrusel.
2013. aastal rekonstrueeriti Alavere Rahvamaja WC-d ning kanalisatsioon ühendati
tsentraalse süsteemiga.
Vallavanem A.Karotam
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1.12 Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
Sotsiaalhoolekanne
Arvestades kogu riigis välja kujunenud sotsiaal-majanduslikku olukorda kujunesid 2013.
aastal olulisemateks sihtrühmadeks töötud ja paljulapselised pered. Ametlikult
registreeritud töötuid oli 2013. aasta alguses 126 inimest. Neile lisandusid veel pikaajalised
töötud, kes polnud töötukassas arvel. Detsembrist 2013 kuni märtsini 2014 viis vald läbi
”Tööharjutuse” programmi pikaajalistele töötule koostöös Töötukassaga. Sotsiaaltoetuste
ja -teenuste osutamine valla elanikele toimus pisut väiksemas mahus võrreldes 2012.
aastaga. Senisest rohkem võimaldati abivajavatele inimestele erinevaid sotsiaalteenuseid:
toiduabi, sauna- ja duššiteenus, transporditeenus, riideabi. Vald sai abivajajatele jagada
Euroopa Liidust saadud tasuta toiduabi 16 850 kg (8 erinevat nimetust kuivaineid). Lisaks
on valla paljulapselisi peresid olulisel määral toetanud Eesti Toidupank ja Anija Lionsklubi. Arendati edasi eakatele ja puuetega inimestele vajalikku häirenuputeenust koostöös
MTÜ-ga Eesti Naabrivalve. Projekt „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine
vabatahtliku kaasabil“ toimub 01.05.2012 kuni 31.10.2013, projekti rahastas Eesti-Šveitsi
koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Perede toimetulekuraskuste ennetamiseks maksti riiklikku toimetulekutoetust 2013. aastal
29% vähem kui 2012. aastal summas 35 tuhat eurot ning valla eelarvest sotsiaaltoetusi.
Erihoolekande teenuseid (igapäevaelu toetamine, töötamise toetamine, toetatud elamine)
puuetega inimestele osutas Kehra Sotsiaalkeskus, mis laiendas oma ruume F. R.
Kreutzwaldi tn 7 hoones. Koduhooldusteenust võimaldati 30-35-le eakale või puudega
inimesele. Hooldekodu teenust osteti 16-le isikule. Üks kord nädalas toimib Voose- KehraVoose ja Pillapalu- Kehra- Pillapalu bussiring, et muuta erinevad avalikud teenused
inimestele kättesaadavamaks.
Lastekaitsealases töös on tugevaks ja efektiivseks koostööpartneriks kujunenud MTÜ
Perede ja laste nõuandekeskus, kellega koostöös viiakse läbi projekti ”Lastega peresid
nõustavad teenused. vol 2”. Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi
Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, valla omafinantseering on 4 tuhat
eurot. Lisaks osutatakse psühholoog lasteaias, pereteraapia ja visuaalkunstiteraapia
teenuseid. Riigieelarvelistest vahenditest võimaldati puuetega lastele lapsehoiuteenuseks
12 tuhat eurot, mida kasutati puuetega lastele transpordi-, päevahoiu-, isikliku abistaja ja
teiste teenuste osutamiseks. Alates 01.07.2013 hakati lastega peredele maksma riiklikku
vajaduspõhist peretoetust. Toetust saab kuni 15 peret.
Vastavalt Anija valla terviseprofiilile osales vald ESF projektides: aprillis südamenädala
läbiviimine ja oktoobris tervisliku toidu kokanduskursuste läbiviimine. Projekte rahastas
Tervise Arengu Instituut kogusummas 490 eurot.
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1.13 Keskkond
Haljastus
Haljastuskuludeks 2013 aastal kulus 61 tuhat eurot.
Haljatustööde käigus toimus niitmine Kehra linnas ja külades - Lehtmetsas, Anijal, Pikval
ja Alaveres. 2 korda kuus niidetavaid alasid oli 28,26 ha ning 1x kuus niidetavaid alasid
4,37 ha. Niitmisalasid 2 korda aastas niitmisega oli 10,11 ha. Korrastati mälestusmärkide
ümbrusi ja istutati lilled Soodlas, Vetlas, Voosel, Vikipalus, Kehras. Kehra keskusesse,
vennaskalmistule, mälestusmärkide ja vallamaja juurde ning põhiteede ja tänava äärde
lillevaasidesse istutati lilli.
Põhiteede ja tänavate äärde paigaldati jõulukaunistused ja Keskuse tänava äärde paigaldati
maasse suure jõulukuuse jaoks alus. Pügati hekke ja võeti maha võsa ning kuivanud ning
kahjustatud puid ja oksi (Kooli, Keskuse,Välja, Põhja, Silla, Pargi ja Jaamahoone juures
ning Põrgupõhjas). Mänguväljakule pagaldati lillevaasid, pingid ja prügikastid ning
jalgrattahoidlad. Korrastati Lehtmetsa mänguväljak. Samuti paigaldati uusi prügikaste
kõnnitee äärde ja staadionile. Jalgrattahoidlad paigaldati ka perroonide juurde. Tõhustati
kontrolli heakorra eeskirja täitmise üle ja saadeti märgukirju. Lammutati lagunenud endine
garaaž-lasketiir Kehras ja korruselamu Alaveres.
Heakorra tagamiseks täiendatakse heakorra eeskirja 2014.a.
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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
Eraldised
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused
Kohustused kokku
NETOVARA
Reservid
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
KOHUSTUSED JA NETOVARA
KOKKU
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8
8
10

10

31.12.2013
2 151
1 481
363
277
30

31.12.2012
2 939
1 143
380
1 388
28

18 948
2
18 946

18 792
3
18 789

21 099

21 731

872
86
79
466
4
237

1 721
1 123
66
362
0
170

2 584
2 584
3 456
17 643
6
17 496
141

2 572
2 572
4 293
17 438
6
10 763
6 669

21 099

21 731
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2.2 Konsolideeritud tulemiaruanne
(Tuhandetes eurodes)

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

2013

2012

3
12
11
13

6 320
3 293
1 437
1 242
348

13 049
3 082
1 465
7 680
822

14
15
16
7

-6 134
-278
-2 968
-2 178
-710

-6 339
-237
-2 758
-2 562
-782

Tegevustulem

186

6 710

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

-45
-45
-1
1
141
141

-41
-44
1
2
6 669
6 669

Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon
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10
6
2,13
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2.2 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
Laekunud intressid ja muu finantstulu
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud
Tagasi maksutud 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

Vallavanem A.Karotam

2013

2012

185

6 710

7
16
13

710
142
-5

782
439
-31

11
14

-62
75
1 045
102
-12
1 135

-6 646
1
1 255
319
-382
1 192

7

-1 967
97

-4 384
67

0

1 012

-10
1
-821

-1
2
-3 304

240
-169
-1
-46
24
338
1 143
1 481
338

2 188
-322
0
-44
1 822
-290
1 433
1 143
-290

2

10
7,1
10

2
2
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Konsolideeritud netovara muutuste aruanne

(Tuhandetes eurodes)

Lisa
Saldo 31.12.2011
Sihtfinantseerimise
arvestuspõhimõtete muutus
Põhivara ümberhindlus
2012 a aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2012
Põhivara ümberhindlus
2013 a aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2013

Vallavanem A.Karotam

Reservid

Akumuleeritud
tulem
6
6 806

7
6
7
6

Kokku
6 812

3 884

3 884

73
6 669
17 432
65
141
17 638

73
6 669
17 438
65
141
17 644
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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 18). 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).
Omavalitsuse nimi
Seisuga

30
3000
3030
32
3500, 352
352.00.17.1
352.00.17.2
3500, 352
3825, 388
382500-382520
382540
3882
3880, 3888
40, 41, 4500, 452
413
4500
452
50
55
60
381
15
3502
4502
382
65

Anija Vallavalitsus
31.12.2013
Kirje nimetus
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
Maksutulud
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Tasandusfond (lg 1)
Toetusfond (lg 2)
Muud saadud toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
Sh kaevandamisõiguse tasu
Sh laekumine vee erikasutusest
Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis
Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
Antavad toetused tegevuskuludeks
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud
Personalikulud
Majandamiskulud
Muud kulud
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
Põhivara müük (+)
Põhivara soetus (-)
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)
Finantstulud (+)
Finantskulud (-)
FINANTSEERIMISTEGEVUS

Vallavanem A.Karotam

Esialgne Lõplik Eelarve
eelarve eelarve täitmine
4 790

5 007

5 136

3 187

3 263

3 282

2 997

3 063

3 082

190

200

200

345

341

317

1 015

1 160

1 194

901

969

54

0

0

915

114

191

225

243

243

343

100

100

162

135

135

178

6

6

0

2

2

3

4 572

4 673

4 410

285

285

259

134

128

110

25

24

14

126

133

135

4 287

4 388

4 151

2 639

2 654

2 524

1 577

1 681

1 627

71

53

0

-824

-940

-819

31

85

94

-846

-960

-890

94

32

42

-44

-38

-33

1

1

0

-60

-60

-32

73

73

71
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Kohustuste võtmine (+)
Kohustuste tasumine (-)
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, vähenemine)
VABA JÄÄK EHK LIKVIIDSED VARAD

Anija valla 2013 aasta eelarve võeti vastu 24.01.2013
Kinnitatud eelarvet muudeti aasta jooksul kahel korral.
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240

240

240

-167

-167

-169

-533

-533

-22

0

0

510

volikogu määrusega nr 87.
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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.

Arvestus- ja esitusvaluuta muutus

Alates 01.01.2012 muutsid konsolideerimisgruppi kuuluvad äriühingud varade
sihtfinantseerimise ja liitumistasude arvestuspõhimõtteid tulenevalt uute RTJ-de
rakendamisest. Vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirjale lubati lihtsustamise eesmärgil
varasemate perioodide andmed jätta korrigeerimata. Äriühingud kajastavad oma
aastaaruandes esitatud kasumiaruandes lisaks kasumit /kahjumit, mis oleks tekkinud
varasematel perioodidel kasutatud varade sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtete korral.
Varade sihtfinantseerimist kajastasid kasumi teenimise eesmärki omavad tütarettevõtjad
varasemalt bilansis esmalt kohustusena ning amortiseerisid selle tuludesse varade kulumi
arvestuse perioodil. Seetõttu oli varem kajastatud sihtfinantseerimise mõju nende
kasumiaruandele null eurot. Uute arvestuspõhimõtete kohaselt kajastatakse varade
sihtfinantseerimine tuluna varade saamise perioodil (sarnased arvestuspõhimõtted kehtisid
kasumi teenimise eesmärki mitteomavatele üksustele juba varem). Seisuga 31.12.2011
konsolideerimisgrupis kajastatud sihtfinantseerimise kohustus summa 3 884 tuhat eruto
kajastati arvestuspõhimõtete muutmise tulemusena seisuga 01.01.2012 eelmiste perioodide
jaotamata tulemina.
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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
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%.
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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%
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.
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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.
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.
Ettevõtte tulumaks
Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtte kasumit ei maksustata. Kasumi asemel
maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79
(kuni 31. detsembrini 2007 kehtis maksumäär 22/78). Dividendide väljamaksmisega
Vallavanem A.Karotam
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kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal
perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on
välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.
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 17).
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).
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Lisa 2 Raha
(Tuhandetes eurodes)

31.12.2013
Sularaha
1
Arvelduskontod pankades
1 363
Tähtajalised deposiidid pangas
117
Raha ja selle ekvivalendid kokku
1 481
Intressitulud deposiitidelt (vt lisa 13)
1

31.12.2012
2
930
211
1 143
2

Lisa 3 Maksud, lõivud ja trahvid
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ja maksukohustused (Tuhandetes eurodes)
Nõuded
31.12.2013 31.12.2012
Maksud brutosummas
Isiku tulumaks
Maamaks
Käibemaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmaksed
Kogumispensionimaksed
Trahvinõuded
Kokku maksud
Loodusressursside kasutamise ja
saastetasud
Kokku maksud, lõivud ja
trahvid

Vallavanem A.Karotam

Kohustused
31.12.2013
31.12.2012

314
3
0
0
0
0
1
318

302
4
0
0
0
0
2
308

36
0
18
72
6
3
0
135

28
0
19
60
6
2
0
115

45

72

6

5

363

380

141

120
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Maksu-, lõivu- ja trahvitulud
(Tuhandetes eurodes)

Tulumaks
Maamaks
Kokku maksutulud
Lõivud (vt lisa 12)
Tasud vee erikasutusest
Saastetasud
Kaevandamisõiguse tasu
Loodusressursside kasutamine ja saastetasud (vt lisa 13)
Trahvid (vt lisa 13)
Muud viivisintressi tulud (vt lisa 13)
Kokku maksud, lõivud ja trahvid

Tulud
2013
2012
3 093
2 871
200
211
3 293
3 082
8
14
178
177
0
4
134
127
312
308
1
1
24
26
3 638
3 431

Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed
(Tuhandetes eurodes)

Nõuded ostjate vastu
Nõuded toetusete ja sihtfinantseerimiste eest
sh põhivara osas
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Muud nõuded ja ettemaksed kokku

31.12.2013
266
0
0
1
10
277

31.12.2012
315
1 063
1 024
10
0
1 388

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;
2. MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
Põhitegevusala – Logistika ja transpordikorraldus;
3. MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liit
Vallavanem A.Karotam
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Põhitegevusala – KOV-te ühendamine, nende huvide kaitsmine ja koostöö edendamine.
4. MTÜ Ida-Harju Koostöökoda
Põhitegevusala: kohaliku elu arendamine ja toetamine, piirkonna strateegia koostamine ja
elluviimine tuginedes kolme erineva sektori partnerlusele.
5.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 14.

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
2013
2012

Osaluse
määr % Tegevustulud
100
100

Tegevuskulud

1 457
7 801

-1 377
-1 658

Tulem

80
6 144

Varad

1 263
14 042

Netovara

12 121
12 054

A.Tütarettevõtja

Tütarettevõtte omakapital seisuga 31.12.2013
Osakapital
Ülekurss
Kohustuslik reservkapital
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
Aruandeaasta kasum (-kahjum)
Omakapital kokku
Investeerija osa omakapitalist
Investeerija osa
Vallavanem A.Karotam

OÜ Velko AV
32
61
44
11 916
68
12 121
100%
12 121
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B. Valitseva mõju alla olev sihtasutus

Nimetus, aasta

Osaluse
määr %

SA Anija Mõisa
Haldus
2013
2012

Bilansi näitajad aasta
lõpus

Tulemiaruande näitajad
TegevusTegevustulud
kulud
Tulem

100
100

101
177

-101
-67

Varad

0
110

Netovara

216
203

196
196

C. Sidusettevõtja
Käesolevas konsolideeritud
sidusettevõtja:

aruandes

on

kajastatud

kapitaliosaluse

meetodil

järgmine

Bilansi näitajad aasta
lõpus

Tulemiaruande näitajad

Osaluse
TegevusNimetus, aasta
määr % Tegevus-tulud kulud
Tulem
Varad
OÜ Sõnumitooja
81
-83
-2
2013 33,33%
84
-83
1
2012 33,33%

Netovara
25
26

6
8

Osaluse bilansiline väärtus ja liikumised
Kasum/kahjum Jääk seisuga
kapitaliosalusest 31.12.2012

Jääk seisuga
31.12.2013
OÜ Sõnumitooja

2

-1

3

Kokku

2

-1

3

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

Hooned ja
rajatised

Maa
Saldo seisuga 31.12.2011
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
2012 toimunud muutused
Soetused ja parendused
Saadud mitterahaline
sihtfinantseerimine
Amortisatsioon ja
allahindlused
Müüdud põhivara jääkväärtuse
mahakandmine
Muu mahakandmine
Ümberhindlused
Ümberklassifitseerimine
Saldo seisuga 31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
2013 toimunud muutused
Soetused ja parendused
Amortisatsioon ja
allahindlused
Müüdud põhivara jääkväärtuse
mahakandmine
Üle antud mitterahaline
sihtfinantseerimine
Muu mahakandmine
Ümberhindlused
Ümberklassifitseerimine
Saldo seisuga 31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Vallavanem A.Karotam

Masinad ja
seadmed

Lõpetamata
ehitised ja
etteMuu põhivara
maksed

Kokku

176
0
176
75
2

7 245
-1 296
5 949
9 111
9 131

1 684
-483
1 201
-98
5

100
-62
38
67
77

3 064
0
3 064
-794
-138

12 269
-1 841
10 428
8 361
9 077

0

0

29

0

0

29

-270

-132

-10

0

-412

0
0
73
0

-36
-260
0
546

0
0
0
0

0
-110
0
110

0
0
0
-656

-36
-370
73
0

251
0
251
3
0

16 544
-1 484
15 060
2 436
10

1 713
-610
1 103
-116
24

176
-71
105
34
53

2 270
0
2 270
-2 200
873

20 954
-2 165
18 789
157
960

-454

-85

-24

0

-563

-2

-98

-20

0

0

-120

-1
0
6
0

-64
-66
40
3 068

0
-35
0
0

0
0
0
5

0
0
0
-3 073

-65
-101
46
0

254
0
254

19 434
-1 938
17 496

1 682
-695
987

234
-95
139

70
0
70

21 674
-2 728
18 946

34

Anija Vallavalitsus

Konsolideeritud majandusaastaaruanne 2013

Konsolideeritud rahavoogude aruandes kajastub 2013 a. liikumistes materiaalse põhivara
eest tasutud summa 1 967 tuh eurot, mis tuleneb järgmistest summadest:
1) aruandeaasta soetuste summa 960 tuh. eurot, millele lisandub käibemaksu kulu
aruandeaasta soetustelt 142 tuh. eurot, kokku 1 102 tuh. eurot.
2) korrigeeritud muutusega Võlgades tarnijatele 931 tuh. eurot (lahutatud aasta lõpuks
tarnijatele tasumata summa 0 tuh. eurot ja liidetud aasta alguseks tarnijatele
tasumata summa 931 tuh. eurot),
3) lahutatud sihtfinantseerimise arvel saadud põhivara 66 tuhat eurot.
Aruandeaastal 2013 oli eluhoonete müügihind 89 tuh eurot (sh. põhivaras olevate korterite
müügitulu 37 tuh eurot, bilansiväliste korterite müügitulu 52 tuh.eurot).
Müüdi alljärgnevad eluhooned/korterid:
Paasiku mõis, Lehtmetsa - Kose mnt 38-49, Kose mnt 38-53, Kose mnt 30-26, Kose mnt
18-2, Keskuse tn 5-7, Raudtee tn 3 elamu, Spordi tn 1-10, Spordi tn 1-12, Spordi tn 3-11,
Kooli tn 8-35, Kooli tn 21-20, Anija 77-3, Lilli 48-2, Lilli 50-3, Alavere, Kose mnt 9-12.
Kahjum põhivara müügist oli 5 tuhat eurot (vt konsolideeritud rahavoogude aruanne).

Lisa 8 Muud kohustused ja saadud ettemaksed
(Tuhandetes eurodes)

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

31.12.2013
31.12.2012
Lühiajaline Lühiajaline
osa
osa
141
120
266
226
50
4
0
2
9
10
466
362

Eraldised
(Tuhandetes eurodes)

Töösuhte lõppemise hüvitiste eraldised
Kokku

Vallavanem A.Karotam

31.12.2013
31.12.2012
Lühiajaline Lühiajaline
osa
osa
4
0
4
0
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Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad
(Tuhandetes eurodes)

Tingimuslikud kohustused
Tulumaksu kohustus võimalikelt dividendidelt
Kokku tingimuslikud kohustused

31.12.2013
2 523
2 523

31.12.2012
2 509
2 509

OÜ Velko AV jaotamata kasum seisuga 31.12.2013.a. moodustab 12 016 tuhat eurot.
Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata
kasumi väljamaksmisel dividendidena on 2 523 tuhat eurot. Seega saab dividendidena välja
maksta 9 492 eurot.
Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et
jaotatavad netodividendid ja nende maksmisega kaasnev tulumaksukulu kokku ei või
ületada jaotuskõlbulikku kasumit seisuga 31.12.2013.a.

Lisa 10 Laenukohustused
(Tuhandetes eurodes)

Jääk seisuga 31.12.2013
Pangalaenud
Kapitalirent
Jääk seisuga 31.12.2012
Pangalaenud

Laenude jaotus järelejäänud tähtaja järgi
Lühiajaline
Pikaajaline
osa
osa
Laenud
Kuni 1 a
1-2 a 2-3 a 3-4 a 4-5 a üle 5 a Kokku Kokku
237
2 584
2 821
231 227 229 231 233 1 662
2 582
2 813
6
2
0
0
0
0
2
8
170
2 572
2 742
170 141 211 206 208 1 806
2 572
2 742

Informatsioon laenulepingute kaupa
Lõpp
tähtaeg

Intressimäär

Jääk
Alusvaluuta 31.12.2013 31.12.2012

Laenu andja
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus (Velko)
27.08.2028
2,214 EUR
SA Keskkonnainvesteeringute
1,5%+ 6 kuu
Keskus (vald)
27.08.2028
EURIBOR EUR
Swedbank AS (ÜVK
3%+ 6 kuu
projekteerimiseks)
28.01.2014
EURIBOR EUR

Vallavanem A.Karotam

Intressikulu
2013 2012

759

759

12

14

921

921

15

20

7

87

1

6
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SEB Investeerimislaen
(Kehra Gümnaasiumi
rekonstrueerimise omaosaluse
tasumiseks)
15.01.2023
SEB Investeerimislaen
(Kehra Gümnaasiumi
algklasside maja ja
üldruumide ning vallamaja
fassaadi renoveerimine
15.01.2024
Nordea Finance ASkapitalirent laadurekskavaator Komatsu ostuks 16.03.2015
Kokku
x

1,464%+6
kuu
EURIBOR EUR

886

1,31%+6
kuu
EURIBOR EUR

240

3%+6 kuu
EURIBOR EUR
x
x

8
2 821

975

17

4

2 742

45

44

Laenude tagatisena panditud varad
Maa
Jääkväärtus 31.12.2012
Soetusmaksumus
Jääkväärtus 31.12.2013
Soetusmaksumus

Hooned ja rajatised Kokku
4

1 144

1 148

4

1 092

1 096

Ülaltoodud 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 Anija mnt 18A ja 18B ja Kehra, kinnistu nr 13067702,
13177502.

Vallavanem A.Karotam
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Lisa 11. Saadud toetused
(Tuhandetes eurodes)
Jääk
31.12.2012

2012 tulud
Saadud

Saadud

Saadud

Saadud

Nõuded

tegevus-

sihtfinant-

välisabi

välisabi

kulude

seerimine

tegevus-

põhivara

sihtfinant-

põhivara

kuludeks

soetuseks

seerimine

soetuseks

Rahalised sihtfinantseerimised

986

157

6

1 023

50

4

Mitterahaline sihtfinantseerimine (vt.lisa 8)

42

2 087

0

3 379

0

0

Kokku saadud toetused

1 028

2 244

6

4 402

50

4

ettemaksed

Jääk
31.12.2013

2013 tulud
Saadud

Saadud

Saadud

Saadud

tegevus-

sihtfinant-

välisabi

välisabi

kulude

seerimine

tegevus-

põhivara

sihtfinant-

põhivara

kuludeks soetuseks

seerimine

soetuseks

Rahalised sihtfinantseerimised

1 158

3

Riigieelarvest KOV tasandusfondi

969

Riigieelarvest õppelaenude kustutamiseks
teede-

7

Eesti Töötukassa töötute töölerakendamise toetuseks

2

Eesti Infotehnoloogia SA- Kehra Gümnaasiumile

2

Eesti Kultuurkapitalilt Anija Valla Kultuurikeskusele

2

Eesti
Noorsootöö
Keskuselt
muusikariistade ostmiseks

SA

1

Laekunud
ettemaksed

50

50

139

Eesti Töötukassa projekt "Tööharjutus"

arendamise

17

Nõuded

10

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt
ehituseks ja hoolduseks

Elukestva õppe
Gümnaasiumile

Laekunud

Innovelt

Kehra

Kehra

Kunstidekooli

2
1

Haridus- ja Teadusministeeriumilt eesti keel, kui teise keele
1
õppeks
Harju Maavalitsuselt ujumise algõppe läbiviimiseks

1

Harju Maavalitsuselt alaealiste komisjoni läbi viimiseks

1

Harju Maavalitsuselt
osutamiseks

12

puuetega

laste

lapsehoiuteenuse

Harju Maavalitsuselt noorsootöö- ja spordi alase tegevuse
1
rahastamiseks

Vallavanem A.Karotam
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PRIAlt Anija Valla Kultuurikeskusele helitehnika ja meeste
rahvariiete ostuks

9

1

Rahvatantsu ja rahvamuusika seltsilt ja Eesti Kooriühingult
3
laulu- ja tantsupeo läbiviimise toetuseks
Harju Maavalitsus- hajaasustuse veeprogramm

1

MTÜ Eesti Noorteühenduste Liit- Anija Noortevolikogu
toetuseks

1

1

SA Archimedes- Kehra Gümnaasiumi töötaja Comenius
projektis osalemine

16

16

EAS-ilt "Hajaasustuse tee programmi" toetuseks

4

4

EAS-i toetus Kehra Raamatukogu renoveerimiseks

29

29

0

0

50

50

MTÜ Eesti Kooriühing laulupeo toetuseks

PRIA- Anija mõisa laat

2

2

Suvelavastus "Tokerjad"

8

SA Anija Mõisa Haldus
Mitterahaline sihtfinantseerimine

3
5

48

EAS-ilt Alavere Katlamaja rekonstrueerimiseks

0

10

48

KIK- Anija mõisa müür

10

Kohalike omavalitsuste vahelised toetused

5

Kokku saadud toetused (saadud ettemaksed vt lisa 8)

1 163

51

17

11

Riigieelarvest saadud maksed tasandusfondi eraldati muuhulgas järgmisteks tegevusteks:
hariduskulude katmiseks 823 tuhat eurot, toimetulekutoetusteks 70 tuhat eurot,
sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise toetust 21 tuhat eurot.

Lisa 12. 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
Üür ja rent
Kokku kaupade ja teenuste müük

Vallavanem A.Karotam

2013
8
169
58
6
15
1 134
2
45
1 437

2012
14
171
33
5
6
1 187
2
47
1 465
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Lisa 13. Muud tegevustulud ja finantstulud
(Tuhandetes eurodes)

Kasum põhivara müügist
Muud viivisintressi tulud (vt lisa 3)
Kaevandamisõiguse tasu (vt lisa 3)
Vee erikasutustasud (vt lisa 3)
Saastetasud (vt lisa 3)
Trahvid (vt lisa 3)
Muud tulud
Kokku muud tulud
Intressitulud deposiitidelt (vt lisa 2)
Kokku muud tulud ning intressitulud hoiustelt

2013
5
24
134
178
0
1
6
348
1
349

2012
31
26
127
177
4
1
456
822
2
824

Lisa 14 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)
Aegviidu Vallavalitsusele Kõrvemaa Ühendatud Terviseradade
ühise tegutsemise leping 2012 (vt lisa 5)
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
Riigi Kinnisvara AS-ile tasuta üleantud päästeameti hoone
MTÜ Lilli Küla arendamise Selts
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 (vt lisa 5)

Vallavanem A.Karotam

2013
-107
-18
-38
-14
-21
-15
-1
-14
-9
-1

2012
-108
-16
-50
-14
-9
-18
-1
-14
-9
-1

-4
-75
-65
-10
0
-82
-4
-6
-5

-4
-1
0
0
-1
-114
-4
-6
-5
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MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit (vt lisa 5)
Muud MTÜ-d ja äriühingud
Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine
Antud toetused kokku

-8
-2
-57
-278

-8
0
-91
-237

Lisa 15 Tööjõukulud
(Tuhandetes eurodes)

Tegevusvaldkond
„Haridus“
„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“
„Sotsiaalne kaitse“- ajutised lepingud
„Volikogu“ valitavad
„Volikogu“
Kokku töötasud

2013
2012
Töötajate arv Töötasukulu Töötajate Töötasukulu
arv
-1 348
-1 130
159,93
146,01
-26
-35
0,00
0,00
-226
-214
16,33
18,13
-24
-11
0,00
0,00
-157
-238
25,36
38,86
0,00
24,00

-11
-265

0,00
25,00

-11
-261

0,00
3,65
0,00
12,52
0,00
0,00
0,00

-6
-16
-1
-89
-9
-18
0

0,00
3,61
0,00
12,53
0,00
0,00
0,00

-5
-18
-1
-74
-13
-20
-1

241,79

-2196,00

244,14

-2 032

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste
töölepingute korral ei ole töötajate arvu leitud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud
töötasukulud moodustasid aruandeperioodil 77 tuhat eurot ja võrreldaval perioodil
91 tuhat eurot. Tegevusvaldkond valitsemine hõlmab kõikide vallavalitsuse ametnike
töötasusid, vallavalitsusest töölepingute alusel töötasu saavate isikute tasu sisaldub real –
haldus. SA Anija Mõisa Haldus töötasud on kajastatud reale – vabaaeg, kultuur ja sport.
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Töötasukulud
Tööjõukulude kapitaliseerimine
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed
Erisoodustused
Töötajate õppelaenude kustutamine
Muud erisoodustused
Kokku tööjõukulud

2013
-2 196
3
-766
-9
-6
-3
-2 968

2012
-2 032
4
-720
-10
-9
-1
-2 758

2013
-365
-439
-1
-150
-172
-134
-4
-83
-19
-78
-115
-57
-66
-20
-29
-4
-5
-1
-50
-4
-1 796

2012
-417
-432
0
-209
-167
-131
-6
-51
-15
-98
-113
-34
-59
-21
-28
-3
-4
-3
-32
-3
-1 826

Lisa 16 Muud tegevuskulud
(Tuhandetes eurodes)

Majandamiskulud
Tootmiskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Kinnisvara investeeringute haldamiskulud
Rajatiste majandamiskulud
Õppevahendite ja koolituse kulud
Administreerimiskulud
Uurimis- ja arendustöö
Inventari majandamiskulud
Töömasinate ja seadmete kulud
Sõidukite majandamiskulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Sotsiaalteenused
Teavikute ja kunstiesemete kulud
Koolituskulud
Lähetuskulud
Meditsiini- ja hügieenikulud
Eri- ja vormiriietus
Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud
Muud majandamiskulud
Kokku majandamiskulud
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Muud kulud
Käibemaksukulu
Ettevõtte tulumaksu kulu
Riigilõivukulu
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Kokku muud kulud

2013
-214
-2
0
-142
-27
3
-382

2012
-211
0
-3
-439
-20
-63
-736

Lisa 17 Seotud osapooled
Konsolideerimisgrupp on aruandeaastal seotud osapooltega sõlminud kauba ja teenuse
ostu- ja müügitehinguid alljärgnevates mahtudes:
(Tuhandetes eurodes)

2013 ostutehingud

Üksus
Koplimäe Agro OÜ
TÜ Alvar MÜ
KÜ Alavere Kose mnt 22

Osapoole kirjeldus
volikogu liige
volikogu liige
volikogu liige

Aktsiate,
osade või
hääleõiguse
omamine
seisuga
31.12.2013
75%
20%
33,3%

2013
39
23
2

2012
76
45
3

Osapoole kirjeldus
volikogu liige

Aktsiate,
osade või
hääleõiguse
omamine
seisuga
31.12.2013
66%

2013
0,4

2012
22

volikogu liige

20%

0

12

volikogu liige
volikogu liige

20%
67%

10
45

0
35

Antud sihtfinantseerimine

Üksus
MTÜ Kehra Raudteejaam
MTÜ Anija Valla
Korrakaitseühing
MTÜ Lilli Küla Arendamise
Selts
HC Kehra Käsipall
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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:
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 18 Anija Vallavalitsuse konsolideerimata finantsaruanded
Konsolideerimata bilanss
(Tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012
Varad
Käibevara
Raha
Maksunõuded
Muud nõuded ja makstud ettemaksed
Varud
Põhivara
Osalused sihtasutustes
Osalused tütar- ja sidusettevõtjates
Maksu-, lõivu ja trahvinõuded
Materiaalne põhivara
Varad kokku
Kohustused ja netovara
Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Eraldised
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused
Netovara
Aruandekohustuslase omanikele kuuluv netovara
Reservid
Akumuleeritud ülejääk
Aruandeperioodi tulem
Kohustused ja netovara kokku

Vallavanem A.Karotam

953
510
363
79
1
6 930
19
196
0
6 715
7 883

1 029
533
380
115
1
6 764
19
196
1
6 548
7 793

471
73
42
171
4
181
1 873
1 873

578
265
36
108
0
169
1 814
1 814

5 539
6
5 459
74
7 883

5 401
6
4 981
414
7 793
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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
Trahvid
Saasteasud ja hüvitised
Eespool nimetamata muud tulud
Tegevuskulud
Tööjõukulud
Muud tegevuskulud
Antud toetused
Mitmesugused muud kulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Tegevuskulud kokku
Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulud
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Finantstulud ja -kulud kokku
Aruandeperioodi tulem
sh aruandekohustuslase omanike osa tulemist
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2013
5 157
3 293
1 222
327
315
1
312
0
0
2

2012
5 963
3 082
2 212
334
335
23
305
1
4
2

-2 572
-1 363
-435
-348
-334
-5 052
105

-2 380
-1 345
-862
-633
-300
-5 520
443

-31
0
-31
74
74

-30
1
-29
414
414

46

Anija Vallavalitsus

Konsolideeritud majandusaastaaruanne 2013

Konsolideerimata rahavoogude aruanne
(Tuhandetes 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
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2013
105
334
139
-1
-52
189
714
53
-64
703
-870
94
45
-33
0
-764
240
-169
-33
38
-23
533
510
23

2012
443
300
417
-23
-1 180
592
549
-57
-10
482
-2 423
59
1 139
-572
1
-1 796
1 751
-323
-29
1 399
85
448
533
-85
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Konsolideerimata netovara muutuste aruanne
(Tuhandetes eurodes)

Kassareserv
Saldo 31.12.2011

Põhivara ümberhindlus

Akumuleeritud
tulem
6
4909
72

2012 a aruandeaasta tulem

Kokku
4915
72

414

414

5395

5401

Põhivara ümberhindlus

64

64

2013 a aruandeaasta tulem

74

74

5533

5539

Saldo 31.12.2012

Saldo 31.12.2013

6

6

Lisa 19 Reservfondi kasutamise aruanne 2013
(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 2013 aasta eelarves oli reservfondi eraldatud 72 tuhat eurot. Reservfondi
kasutas Anija Vallavalitsus ettenägematute kulude katteks järgmiselt:
Eelarve
klassifikaatori
tunnus
08202
01112

Selgitus
Anija mõisa territooriumilt leitud arheoloogilise leiu
katmiseks liivaga
Kehra Gümnaasiumi riigihanke ja talihooldustööde
riigihanke täitmistagatise tagasimaksmiseks

KIK-i rahastustaotluse esitamiseks vajaliku eelprojekti
koostamiseks (Anija mõisa keskkütte süsteemi ehituse
08202
eelprojekt)
Alavere Rahvamaja remonttööde hinna kallinemise
08202
katteks
Nirgu tee liiklusohtliku teelõigu renoveerimiseks ja
04510
truubi välja vahetamiseks
Kehra linnas asuvale lastemänguväljakule piirdeaia
04740
rajamiseks
Vallavanem A.Karotam

Reservfondist
kulutamiseks
eraldatud ja
kulutatud
2
4

1
1
6
2
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Kehra Gümnaasiumi sööklasse uue külmiku ostuks

1

HC Kehra Käsipallile 2013 aasta Eesti Käsipalli
karikavõistlustel saavutatud esimese koha eest ning HC
Kehra Fännklubile valla mainekujundamisele kaasa
08102
aitamise eest
4
Kasutatud kokku
20
Reservfondi jääk seisuga 31.12.2013 a 52 tuhat eurot. Reservfondi kasutamine 27,77%.
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Majandusaasta aruande allkirjad
Anija Vallavalitsuse 31.12.2013 lõppenud konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
koosneb tegevusaruandest, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest ja
audiitori järeldusotsusest.
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Anija Vallavalitsus.
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on kinnitanud Anija Vallavolikogu oma
.....................(kuupäev) otsusega nr ........... (otsuse number). Vastav otsus kuulub käeoleva
majandusaasta aruande juurde.

Jaanus Kalev

volikogu esimees

______________

___________

Arvi Karotam

vallavanem

______________

___________

Urmo Sitsi

abivallavanem

______________

___________

Marge Raja

abivallavanem

______________

___________

Maarja Sikut

vallavalitsuse liige

______________

___________
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Sõltumatu vandeaudiitori aruanne
Anija Vallavolikogule
Oleme auditeerinud Anija valla ja tema valitseva mõju all olevate üksuste (edaspidi „grupp“) konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31. detsember 2013, konsolideeritud
tulemiaruannet, konsolideeritud netovara muutuste aruannet, konsolideeritud rahavoogude aruannet ning eelarve
täitmise aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 19 kuni 49.
Juhtkonna kohustus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande osas
Juhtkond vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas
Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada
pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite
kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks
põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.
Audit hõlmab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni
kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad
vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne võib
sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab
vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure,
kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti
juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.
Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie
auditiarvamusele.
Arvamus
Meie arvates kajastab kaasatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt grupi
finantsseisundit seisuga 31. detsember 2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta konsolideeritud
finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse eelarve täitmist kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga.
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