ALBU VALLA REVISJONIKOMISJONI ARUANNE

Revisjonikomisjon koosseis:

Tegevus:

komisjoni esimees Ester Valdvee
komisjoni liige Maiu Mäe
komisjoni liige Aune Suve-Kütt

Albu valla 2016. aasta majandusaasta aruande läbivaatamine, aruandele hinnangu
andmine.

Teostamise aeg: 25. mai–12. juunil 2017
Revisjonikomisjonile andis selgitusi pearaamatupidaja Külli Taalkis.
Revisjonikomisjon kontrollis Albu Vallavalitsuse poolt koostatud Albu valla 2016. aasta majandusaasta
aruannet, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja selle
lisadest ning reservfondi kasutamise aruandest, ning 2016.aasta eelarve kulude aluseks
olevaid dokumente.

1. Hinnang eelarve täitmisele ja finantsseisule
Albu valla 2016.aasta põhitegevuse tulude lõpliku eelarve oli 1 933 145 eurot, tulusid laekus 1 866 564
eurot ehk 3,4% planeeritust vähem, s.h kaupade ja teenuste müügist 8,2% vähem. Riigieelarvest eraldati
2016. aastal 435 765 eurot, s.h sihtfinantseerimisest laekus 27 904 eurot. Põhitegevuse kulude lõplik
eelarve oli 1 813 739 eurot, eelarve täitmine 1 728 774 eurot ehk 4,7% väiksemad eelarves kavandatust.
Põhitegevuse kuludest moodustasid 41,5% tööjõukulud, 34,6% majandamiskulud ja antud toetused
6,5%.
Investeerimistegevus põhivara soetuseks 2016. aastal oli 437 955 euro ulatuses, s.h 309 490 eurot valla
teed ja 106 325 eurot Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus.
2016.aasta eelarves oli reservfondi suuruseks 3000 eurot, millest kasutati ära 2257 euro ulatuses.
Reservfondist eraldati vahendid Ilmar Udamile suusaorienteerumise Euroopa meistrivõistlustel ja
maailma karikavõistlustel osalemisel kaasnevate kulude katteks 160 eurot, RR Suusaklubi suusatajate
murdmaavõistluse Soomes Tornionlaakson Hiihto Cupi osalemiskulude osaliseks katteks 250 eurot,
vallaasutus Teenus tegevuse lõpetamisega töölepinguseadusest tulenevate tasude maksmiseks
töötajatele 1687 eurot ning breiktantsu treeneri kulude katteks 160 eurot.
2016. aastal võeti laene 487 426 euro ulatuses ja laene maksti tagasi 61 440 euro ulatuses ning
laenukohustuste jääk 2016. a lõpus oli 873 469 eurot.

1

Albu valla konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning kajastab õigesti
ja õiglaselt Albu valla finantsmajanduslikku seisundit.

Revisjonikomisjon teeb Albu valla volikogule ettepaneku kinnitada Albu valla 2016.aasta
majandusaasta aruanne.
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