SELETUSKIRI
otsuse
“Halinga valla 2011. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande
kinnitamine” eelnõu juurde
Otsuse eelnõu aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1
ning valla- ja linnaeelarve seaduse § 26, mille kohaselt on volikogu pädevuses
majandusaasta aruande kinnitamine. Aruanne esitatakse järgmises koosseisus:
1. tegevusaruanne;
2. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne;
3. eelarve täitmise arunne;
4. reservfondi kasutamise aruanne;
5. audiitori järeldusotsus.
Halinga valla 2011. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannet auditeeris vannutatud
audiitor Lembar Kivistik (Kivistik Consult OÜ).
Tulenevalt Raamatupidamise seadusest on Halinga valla 2011. aasta majandusaasta
aruanne koostatud konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandena. Halinga valla
konsolideerimisgruppi kuulub lisaks Halinga Vallavalitsusele (konsolideerija) üks
valitseva mõju all olev äriühing – AS Mako (valla osalus 100%).
Konsolideeritud majandusaasta aruanne on koostatud lähtudes Raamatupidamise
seadusest ning seda täiendavatest Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud
juhenditest. Kui Raamatupidamise Toimkonna juhendites esitatud arvestuspõhimõtted
erinevad Riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud arvestuspõhimõtetest, on lähtutud
avaliku sektori üksuse konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamisel
üldeeskirjas sätestatud arvestuspõhimõtetest.
Konsolideeritud majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud samadest põhimõtetest
nagu konsolideerimata aruannete koostamisel, välja arvatud asjaolu, et kõik andmed
esitatakse aruandes ema- ja tütarettevõtte kohta tervikuna, nagu oleks tegemist ühe
majandusüksusega. Majandusaasta aruande koostamisel on konsolideeritud rida-realt
emaettevõtte (Halinga Vallavalitsus) kontrolli all oleva tütarettevõtte (AS Mako)
finantsnäitajad, samal ajal elimineerides kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused,
tulud ja kulud. Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande eesmärk on õigesti ja
õiglaselt kajastada Halinga valla konsolideerimisgrupi kui terviku finantsseisundit,
majandustulemust ja rahavoogusid.
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne koosneb Halinga Vallavolikogu 11.
jaanuari 2006 määruse nr 2 “Halinga valla põhimäärus” §-s 72 loetletud aruannetest ja
aruande lisadest.

Vallavalitsus esitab volikogule kinnitamiseks 2011. aasta Halinga valla konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande bilansimahuga 4 380 049 eurot. Võrreldes 2010. aastaga on
konsolideeritud bilansi maht vähenenud 230 323 euro võrra, mis on toimunud nii
materiaalse põhivara mahakandmise kui AS Makole põhivara üleandmise tulemusena.
Samal põhjusel on vähenenud ka netovara, see moodustas seisuga 31.12.2010 4 067 429
eurot ja seisuga 31.12.2011 3 787 441 eurot.
2011. aasta majandusaastaaruande konsolideeritud tegelike tulude summa oli 2 479 787
eurot. Võrreldes 2010. aastaga oli vähenemine 68 377 eurot ehk ca 10%. Füüsilise isiku
tulumaksu laekumine suurenes 2010. aastaga võrreldes 8,4%, omandimaksude laekumine
vähenes 0,7%, riigilõivude laekumine suurenes 55,4%. Tulud majandustegevusest
vähenesid pisut, 0,9% võrra. Saadud toetused vähenesid 16% võrra. Põhivara müüdi
6 184 euro ulatuse. Maavarade kaevadamisõiguse tasu vähenes ca 31% võrra, seda
eeskätt AS Tootsi Turvas reorganiseerimise ja Anelema karjääri jätkuva mittetöötamise
tõttu.
Tegelike kulude summa oli 2011. aastal 2 752 659 eurot. Võrreldes 2010. aastaga
suurenesid tegevuskulud 3,5% võrra. Tegevuskuludest moodustasid tööjõukulud 52,4%,
antud toetused 6,3%, majandamiskulud 27,4%, põhivara amortisatsioon 10,3% ja muud
kulud 3,6%. Finantskulud olid summas 10 935 eurot ja finantstulud summas 593 eurot.
Kokkuvõttes lõpetas konsolideerimisgrupp 2011. majandusaasta tekkepõhiselt 283 214
euro suuruse kahjumiga.
2011. aasta lõpu seisuga oli Halinga valla laenukoormus 13,1%. See näitab
laenukohustuste osakaalu tuludest, millest on maha arvatud sihtfinantseerimine. Valla- ja
linnaeelarve seadusega on kehtestatud ülempiir 60%. Tagasimakstud laenukohustuste
suhe tuludesse, millest on maha arvatud sihtfinantseerimine oli 2011. aasta lõpu seisuga
2,8% (ülempiiriks on 20%).
Vastavalt Halinga valla põhimäärusele avalikustatakse majandusaasta aruanne enne
kinnitamist Halinga valla veebilehel ja aruande täiskomplektiga on võimalik tutvuda valla
kantseleis.
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