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Häädemeeste valla 2019.aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande kinnitamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seaduse § 29 lõike 11, revisjonikomisjoni arvamuse ja audiitori
järeldusotsuse, Häädemeeste Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1.

Kinnitada Häädemeeste valla 2019.aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne vastavalt
lisale.

2.

Aruanne avaldatakse
www.haademeeste.ee

3.

Otsuse peale võib esitada Häädemeeste Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu
kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates
otsuse teatavakstegemisest.

4.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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SELETUSKIRI
Häädemeeste Vallavolikogu otsuse “Häädemeeste valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande kinnitamine” eelnõu juurde

Majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatud
põhimõtetest, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses (KOFS)
sätestatud erisusi.
Majandusaasta aruande koostab ja kiidab heaks vallavalitsus. Majandusaasta aruande
kinnitamine on KOFS § 29 lõike 11 alusel volikogu pädevuses. Nimetatud sätte kohaselt esitab
vallavalitsus heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks
hiljemalt 31. maiks. Majandusaasta aruandele lisatakse vandeaudiitori aruanne ja vallavalitsuse
protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta. Volikogu kinnitab majandusaasta aruande
hiljemalt 30. juuniks otsusega.
Kohaliku omavalitsuse üksuse raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll toimub vastavalt
audiitortegevuse seadusele. Vastavalt 2019 aastal läbiviidud hankele on Häädemeeste valla,
Häädemeeste VK AS ja Vesoka OÜ 2018-2021 aastate majandusaasta aruannete auditeerijaks
Assertum Audit OÜ.
Enne majandusaasta aruande kinnitamist volikogus vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud
majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse volikogule.
Aruandes avaldab revisjonikomisjon, kas ta toetab vallavalitsuse koostatud majandusaasta
aruande kinnitamist. Lisaks annab revisjonikomisjon aruandes ülevaate oma tegevuse kohta
(KOFS § 29 lg 10).
Häädemeeste valla 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne sisaldab andmeid valla
(ametiasutus) ja valla hallatavate asutuste ning valla kahe tütarettevõtte – Häädemeeste VK AS
ja Vesoka OÜ majandustegevuse tulemuste kohta.
Konsolideeritud majandusaasta aruanne on koostatud vastavuses Avaliku sektori
finantsarvestuse ja –aruandluse juhendis esitatud arvestuspõhimõtetega, lähtudes
Raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites toodud nõuetest
aastaaruandele. Majandusaasta aruande koostamisel on konsolideeritud rida-realt emaettevõtte
(Häädemeeste Vallavalitsus) valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad, samal ajal
elimineerides kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused, tulud ja kulud. Konsolideerimisgrupi
raamatupidamise aastaaruande eesmärk on õigesti ja õiglaselt kajastada Häädemeeste valla
konsolideerimisgrupi kui terviku finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
Lühidalt majandusaasta andmetest:
Eelmise aasta lõpu seisuga oli valla konsolideerimisgrupi bilansimaht 14,5 miljonit eurot,
põhivara maht sealhulgas 13,4 miljonit eurot. Aruandeaasta tegevustulud olid 8,2 miljonit eurot
ja tegevuskulud 7,8 miljonit eurot. Aruandeperioodi tulem kokku oli 0,4 miljonit eurot.
Tegevustulem vähenes võrreldes eelmise aastaga 0,6 miljonit eurot.
Konsolideerimata aruande kohaselt oli Häädemeeste valla bilansimaht seisuga 31.12.2019. a
13,5 miljonit eurot (31.12.2018. aastal 11,7 miljonit eurot). Materiaalne põhivara moodustas
bilansimahust olulise osa ehk 89,1 % (12,1 miljonit eurot). Raha oli bilansipäeval pangakontodel
0,5 miljonit eurot ning osalused tütarettevõtetes 0,5 miljonit eurot. Lühiajalisi kohustusi oli
vallal bilansipäeva seisuga 1,1 miljonit eurot ja pikaajalisi kohustusi 3,0 miljonit eurot.
Aruandeaastal olid Häädemeeste valla konsolideerimata tegevustulud 7,7 miljonit eurot ning
tegevuskulud 7,6 miljonit eurot. 2019. aasta tulem koos finantstulude ja -kuludega oli +0,1
miljonit eurot. Võrreldes eelmise aastaga vähenes tegevustulem 0,7 miljonit eurot (2018. aastal
tulem oli +0,8 miljonit eurot ja 2019. aastal +0,1 miljonit eurot).

Põhilised kasvud tuludes olid maksutuludes (+0,3 miljonit eurot) ja saadud toetustes (+0,2
miljonit, kasv põhiliselt investeerimistegevuses). Kuludes olid muutused tööjõukuludes +0,3
miljonit eurot, majandamiskuludes +0,2 miljonit eurot, antavates toetustes +0,3 tuhat eurot ja
muudes kuludes (käibemaksukulu suurenemine) +0,4 miljonit eurot.
Häädemeeste valla 2019. aasta lõpliku eelarve maht oli 11,5 miljonit eurot, täitmise järgi oli
maht 9,9 miljonit eurot. Valla põhitegevuse tulude eelarve täideti 103% ehk 7,2 miljonit eurot.
2019. aastal laekus üksikisiku tulumaksu 3,7 miljonit eurot, mis oli 2018. a laekumisest 0,3
miljoni euro ehk 9,7% võrra rohkem.
Valla põhitegevuse kulude eelarve täitmine oli kokku 6,2 miljonit eurot, sellest 0,4 miljonit eurot
kulus toetustele, 3,8 miljonit eurot personalikuludele ja 2,0 miljonit eurot majandamiskuludele.
Olulisemad 2019 aasta investeeringud kulutatud summade (koos käibemaksuga) alusel olid :
Uulu Põhikooli staadion (377,6 tuhat eurot), Häädemeeste Lasteaia rühmaruumide remont,
mööbel, mänguväljaku rajamine (160,1 tuhat eurot), Häädemeeste Muusikakooli remont (135,2
tuhat eurot), Häädemeeste Teenuskeskuse remont (152,6 tuhat eurot), Häädemeeste Hooldekodu
juurdeehitus (1304,4 tuhat eurot, tööd jätkuvad 2020.aastal), kergtee Rannametsa-Ikla ehitus
(394,0 tuhat eurot), tööd jätkuvad 2020.aastal) ning K. Pätsi monumendi ümbruse renoveerimine
(106,3 tuhat eurot).
Laenukohustuste maht oli 2019. aasta lõpu seisuga vallal koos sõltuvate üksustega 2,1 miljonit
eurot.
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