Revisjonikomisjoni arvamus Haljala valla
2014. aasta konsolideeritud majandusaasta
aruande kohta

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §29 lg 10 esitab
revisjonikomisjon arvamuse Haljala valla 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande
kohta.
Raamatupidamise aastaaruanne
Haljala valla konsolideeritud majandusaasta aruandesse on koondatud ühe ametiasutuse ja
nelja hallatava asutuse ning ühe valitseva mõju all oleva äriühingu 2014. aasta
majandustegevuse tulemused.
Konsolideerimisgrupi bilansimaht ja netovara
Haljala valla konsolideerimisgrupi bilansimaht seisuga 31.12.2014 oli 18,546 miljonit eurot,
seisuga 31.12.2014 oli netovara 17,736 miljonit eurot.
Haljala valla konsolideerimisgrupi tegevustulud 2014. aastal 2,848 miljonit eurot (2013. aastal
5,142 miljonit eurot).
Haljala valla konsolideerimisgrupi tegevuskulud 2014. aastal 3,651 miljonit eurot (2013.
aastal 3,468 miljonit eurot).
Valla bilansimaht ja netovara
Valla bilansimaht seisuga 31.12.2014 oli 13,391 miljonit eurot.
Valla netovara seisuga 31.12.2014 oli 12,892 miljonit eurot. Tulem ilma amortisatsioonita oli
120,314 tuhat eurot. Amortisatsioonikulu oli 754,247 tuhat eurot (2013. aastal 842,821 tuhat
eurot).
Seisuga 31.12.2014 oli vallal bilansis materiaalset põhivara kokku 12,704 miljoni euro
väärtuses, mis moodustab bilansi üldmahust 95%.
Valla tegevustulud
Valla tegevustulud olid kokku 2,460 miljonit eurot. Sellest moodustasid maksutulud 60,6%,
saadud toetused 30,6%, kaupade ja teenuste müügist saadud tulud 7,1% ning muud tulud
1,7%. Eelmise aastaga võrreldes on tulud samal tasemel.
Valla tegevuskulud
Valla tegevuskulud olid kokku 3,089 miljonit eurot. Sellest moodustasid tööjõukulud 39,7%,
muud tegevuskulud 31,8%, põhivara amortisatsioon 24,4% ja antud toetused 4,1%. Eelmise
aastaga võrreldes on kulud samal tasemel.
Eelarve täitmine
Põhitegevus
Põhitegevuse tulude eelarve täitus 101,77 protsendiliselt.
Põhitegevuse kulude eelarve täitus 89,44 protsendiliselt.
Põhitegevuse tulem moodustas esialgses eelarves 57 073 eurot ja lõplikus eelarves 50 503
eurot. Eelarve täitmisel kujunes tulemiks 246 507 eurot.
Investeerimistegevus

Investeerimistegevuse eelarve täitmiseks kujunes miinus 135 817 eurot, millest põhivara
soetamiseks kulutati 133 499 eurot.
Eelarve tulemiks kujunes ülejääk 110 690 eurot.
Finantseerimistegevus
Puudus vajadus laenu võtmiseks.
2014. eelarveaasta lõppes likviidsete varade suurenemisega summas 23 519 eurot.
Vandeaudiitori aruanne
Haljala valla 2014. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet auditeeris
audiitorfirma OÜ AMC Audit. Vandeaudiitori aruanne oli positiivne ja ilma märkusteta.
Kokkuvõte
Valla finantsseis ja maksevõime on head. Valla võlakoormus on seadusega sätestatud piirides.
Valla 2014. aasta eelarve täitmist võib hinnata heaks.

Antud arvamus on läbi vaadatud revisjonikomisjoni 08. juuni 2015. aasta koosolekul.
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