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Elva valla 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, raamatupidamise seaduse § 14 lg 1, kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 29 lg 11, Elva valla finantsjuhtimise korra § 14 lg 5 ja Elva
Vallavalitsuse 28.05.2019 korralduse nr 465 „Elva valla 2018. a majandusaasta aruande heakskiitmine“
alusel Elva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Elva valla 2018. a konsolideeritud majandusaasta aruanne vastavalt lisale, mille
koosseisu kuuluvad:
1.1. tegevusaruanne;
1.2. konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne koos Elva valla eelarve täitmise aruandega;
1.3. sõltumatu vandeaudiitori aruanne.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Maano Koemets
vallavolikogu esimees

Eelnõu esitaja: Vallavalitsus
Eelnõu koostaja: finantsosakond

Seletuskiri Elva Vallavolikogu otsuse eelnõu
„Elva valla 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine“ juurde
Elva valla majandusaasta aruanne on koostatud konsolideerimisgrupi kohta, kuhu kuuluvad järgmised
üksused: Elva Vallavalitsus koos hallatavate asutustega (neid on 31 – 5 kooli – Elva Gümnaasium, Rõngu
Keskkool, Palupera Põhikool, Puhja Kool, Rannu Kool; 5 lasteaeda – Elva Lasteaed Murumuna, Elva
Lasteaed Õnneseen, Puhja Lasteaed Pääsusilm, Rõngu Lasteaed Pihlakobar, Rannu Lasteaed, 3 lasteaedalgkooli – Aakre Lasteaed-Algkool, Valguta Lasteaed-Algkool, Konguta kool; 6 rahvamaja – Aakre
Rahvamaja, Konguta Rahvamaja, Rannu Rahvamaja, Rõngu rahvamaja, Puhja Seltsimaja, Hellenurme
Maakultuurimaja; 7 raamatukogu – Elva Linnaraamatukogu, Aakre Raamatukogu, Konguta Raamatukogu,
Puhja Raamatukogu, Rannu Raamatukogu, Rõngu Raamatukogu, Hellenurme Külaraamatukogu; 2
huvikooli – Elva Muusikakool, Elva Huviala- ja Koolituskeskus ja 3 huvi- ja päevakeskust – Uula Huvikeskus,
Puhja Päevakeskus, Ulila Keskus) ja konsolideeritud üksused on: 100% valla osalusega SA Elva Kultuur ja
Sport, SA Elva Laste- ja Perekeskus, SA Elva Teenused, SA Rõngu Hooldusravikeskus, SA Uderna
Hooldekodu, SA Puhja Valla arendus (likvideerimisel), OÜ Elva Soojus, OÜ Elva Varahaldus ja 43,3% valla
osalusega AS Emajõe Veevärk. Viimased on omaette raamatupidamisega ettevõtted, kellel on eraldi
tehingupartneri kood ja kes esitavad raamatupidamise andmeid iseseisvalt Rahandusministeeriumile.
Tegevusaruandes antakse ülevaade Elva vallast, struktuurist ja juhtimisest, majanduskeskkonnast,
valdkondlikest arengutest detailselt, olulistest vastuvõetud õigusaktidest ja ülevaade valitseva ja olulise
mõju all olevatest äriühingutest ja sihtasutustest ning sisekontrollisüsteemist.
Elva valla konsolideerimisgrupis töötas 2018. aastal 685 töötajat ja nende keskmine töötasu kuus oli 1 117
eurot.
Raamatupidamise aruanne koosneb põhiaruannetest (bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne,
netovara muutuste aruanne ja konsolideerimata Elva valla eelarve täitmise aruanne) ning neid
selgitavatest lisadest. Aruanded on koostatud tekkepõhiselt.
Elva valla konsolideerimisgrupi bilansimaht oli 31.12.2018 seisuga 46,67 miljonit eurot. Kohustiste osakaal
varadest moodustab 22%. Laenukohustuste jääk aasta lõpu seisuga oli 7,8 miljonit eurot. Aruandeaasta
tegevustulud olid 23,8 miljonit eurot ja tegevuskulud 23,1 miljonit eurot. Valla konsolideerimisgrupi tulem
oli 667,8 tuhat eurot.
Elva valla bilansimaht oli 31.12.2018 seisuga 24,7 miljonit eurot. Valla aruandeaasta tegevustulud olid
21,8 miljonit eurot, millest maksutulud moodustasud 49,5%. Tegevuskulud olid 21,0 miljonit eurot, millest
tööjõukulud moodustasid 49,2%. Aruandeaasta tulem oli 785,4 tuhat eurot.
2018. aasta investeeringute finantseerimiseks võttis vald 1,37 miljonit eurot laenu. Suurimad
investeeringuobjektid oli Elva jäätmejaama komposteerimisväljaku rajamine, Rõngu rahvamaja remondi
lõpetamine, Konguta sotsiaalmaja remont, Elva Huviala- ja Koolituskeskuse ventilatsiooni ehitus ja
erinevate valla teede ja tänavate remont. Sihtfinantseeriti Elva tenniseväljaku rekonstrueerimist ja
kunstmuruväljaku valgustuse rajamist ning Järve lasteaia rühmaruumi remonti.
Elva valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannet auditeeris Audest Audiitorteenuste OÜ
vandeaudiitor Tatjana Minzatova.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lg 1 p 1 kohaselt on majandusaasta aruande
kinnitamine volikogu ainupädevuses. Elva valla finantsjuhtimise korra § 14 lg 5 järgi menetletakse
majandusaasta aruannet volikogus üldises korras ning majandusaasta aruanne kinnitatakse volikogu
poolthäälteenamusega. KOKS § 45 lg 5 kohaselt on otsuse vastuvõtmiseks vajalik volikogu liikmete
poolthäälte enamus ehk otsuse vastuvõtmise poolt on rohkem kui vastu.
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 29 lg 10 sätestab, et enne majandusaasta
aruande kinnitamist volikogus vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud majandusaasta aruande läbi
ning kuulab ära seda auditeerinud audiitori, kes selgitab olulisemate auditi käigus tehtud tähelepanekute

ja avastatud ebareeglipärasuste sisu. Seejärel koostab revisjonikomisjon kirjaliku aruande, mis esitatakse
volikogule. Aruandes avaldab revisjonikomisjon, kas ta toetab valla- või linnavalitsuse koostatud
majandusaasta aruande kinnitamist, ning teeb vajaduse korral majandusaasta aruande käigus tehtud
tähelepanekuid ja avastatud ebareeglipärasusi arvestades volikogule ettepanekuid sisekontrollisüsteemi
parandamiseks. Lisaks annab revisjonikomisjon aruandes ülevaate oma tegevusest.
Vallavalitsus esitab heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks
hiljemalt 31. maiks. Majandusaasta aruandele lisatakse vandeaudiitori aruanne ja vallavalitsuse otsus
aruande heakskiitmise kohta. Volikogu kinnitab majandusaasta aruande hiljemalt 30. juuniks otsusega
(KOFS § 29 lg 11).
Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, vallavalitsuse protokolliline otsus aruande
heakskiitmise kohta ning volikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse pärast nende kinnitamist
seitsme tööpäeva jooksul Elva valla veebilehel.

