
Revisjonikomisjoni otsus 

 

VIIMSI VALLA 2018. AASTA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA 

ARUANDE 

kohta. 

 

Revisjonikomisjon hindas aastaaruannet vaatenurgast, kuivõrd hästi on täidetud 2018 aasta 

alguses eelarvega püstitatud ülesanded. 

 

1. Esialgne eelarve (koos põhjaliku seletuskirjaga) võeti vastu 30. jaanuaril 2018 ning seal ei 

kajastunud veel riiklikud toetused. 

Esimene lisaeelarve  koos toetuste, aga ka mõningate muude muudatustega võeti vastu 03. 

märtsil 2018.  See eelarve saab olla ka aluseks, hindamaks eelarve täitmist. 

 

2. Eelarve koostamise kvaliteeti ja selle täitmist hinnati võrreldes 03. märtsil vastu võetud I 

lisaeelarvet  18. detsembril vastu võetud III lisaeelarvega. 

 

3. Kuigi eelarvete kogumahud erinevad vähe  - põhitegevuse tulud 4% ja kulud 1 %, siis 

mõnes  osas on lahknevus väga suur. 

 Tervishoid (45%) ja avalik kord ja julgeolek (18%) sõltuvad suuresti ka väikestest 

rahasüstidest, aga investeerimine (18%), majandus (17,5%) ja keskkonnakitse (10%) viitavad 

küll, et planeerimine võiks olla täpsem. 

 

4. Soovida jätab investeerimisplaani täitmine - täitmise protsent 77 -, vallavalitsus on sellele 

ka selgituse andnud ja osa puuduvast viidi ellu juba 2019 aasta alguses. 

 

5. Aastaruandest selgub, et valla finantsseis on hea ja näitab tugevnemise tendentsi, seda nii 

tänu planeeritud laenukoormuse vähendamisele ja madalatele laenuintressidele kui ka 

üleriigilisele majanduskasvule ja sellest tingitud maksude ülelaekumisele. 

 

6. Vandeaudiitor Tarmo Ader Assertum Audit OÜ-st on hinnanud Viimsi valla 2018 aasta 

konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet alljärgnevalt. 

"Oleme auditeerinud Viimsi valla ja tema valitseva mõju all olevate üksuste (edaspidi 

„grupp“) konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud 

bilanssi seisuga 31. detsember 2018, konsolideeritud tulemiaruannet, konsolideeritud netovara 

muutuste aruannet, konsolideeritud rahavoogude aruannet ning eelarve täitmise aruannet 

eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ja konsolideeritud raamatupidamise 

aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet. 

Meie arvates kajastab kaasnev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes 

osades õiglaselt grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2018 ning sellel 

kuupäeval lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud 

rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse eelarve täitmist kooskõlas Eesti finantsaruandluse 

standardiga". 

Ka revisjonikomisjon soovitab vallavolikogul Viimsi Valla 2018. aasta 

konsolideerimisgrupi aastaaruanne heaks kiita. 

 

Heaks kiidetud revisjonikomisjoni koosolekul  10. 06. 2019 


