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TEGEVUSARUANNE 

 

Vallavanema pöördumine 
 

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud Rannu valla 2015. aasta tegevuste, majanduslike 

näitajate ja ka elukeskkonna arengute kohta.  

Rannu valla eesmärk on pakkuda oma elanikele avalikke teenuseid. Rannu vald asub maakonna ääres, 

suhteliselt kaugel linnadest ja iga kohapeal saadav avalik ja ka erateenus on väga oluline. Olgu selleks 

kool, lasteaed, side, kauplus või raamatukogu, nende olemasolu vajalikkust mõistame kõik. Eriti siis, 

kui üks neist peaks kaduma. Väga olulised siin elamiseks on ka töökohad, mida ettevõtlus või vald 

pakub. Põllumajandus on maapiirkonnas oluline tööandja ja loob ka kuvandi väliselt. Kahjuks oli aasta 

põllumeestele väga halb, nii piima, sealiha kui vilja hinnad olid 2015. aastal langustrendis. Tuleb kiita 

põllumehi, kes sellele vaatamata on oma tegevust jätkanud.  Kui on tööd ja on head teenused, siis on 

olemas see kõige vajalikum selleks, et öelda: „Mul on siin hea elada, minust hoolitakse“.  

Teenuste ja töökohtade säilitamine  ning uute loomine on ka meie peamine eesmärk. Kindlasti on 

haridus neist teenustest üks kõige olulisemaid, sest hoiab lastega pered siin kohapeal. Kui teenused on 

olemas jakorras, ei pea kolima lähemale keskustele, linna. Maal on iga elanik oluline, olenemata 

sellest, kas ta on noor või vana või kas ta töötab või peab vanaduspõlve siin. Valla teede 

rekonstrueerimiseks 2015. aastal kasutatud 56 000 eurot võimaldas oluliselt uuendada ligi 5 km 

kohalikke teid Väike-Rakke, Suure-Rakke ja Järvekülas. Seal elab ka noori peresid ja on rajatud 

uusehitisi, on loomulik, et tee sai korda just seal piirkonnas. Lisaks sai ellu viidud mitmed pealtnäha 

pisikesed investeeringud, kuid meie igapäevateenuste toimiseks nii vajalikud. Näiteks mänguväljak 

Rannu alevikus, bussiootekoda Noorma külas ja rahvamaja elektri peakilbi vahetus. Ei saa märkimata 

jätta, et valla asutustes toimus ka lõpuks digirevolutsioon. Senise tiguaeglase ühenduse asemele said 

kõik asutused ülikiire internetiühenduse ja korraliku hooldusteenuse, et me saaks oma igapäevatööd 

paremini teha. 

Loodan, et käesolev aruanne annab hea ülevaate Rannu valla hetkeolukorrast. Tänu asukohale ja 

aktiivsele ettevõtluskeskkonnale oli 2015. aasta finantsiliselt vallale stabiilne ja jätkuvalt tööealisele 

elanikule töövõimalusi pakkuv. Vallavalitsuse ja volikogu eesmärk on jätkuvalt parandada meie valla 

elukeskkonda ja võimalikult säilitada pakutavaid teenuseid, mis on suunatud kõigile Rannu inimestele 

ja ettevõtjatele. 

Maano Koemets 

Vallavanem 

 

Rannu valla üldiseloomustus 
 

Rannu vald paikneb Tartu maakonna lääneosas Võrtsjärve idakaldal. Vald piirneb põhjas Kolga-Jaani, 

idas Puhja ja Konguta ning lõunas Rõngu vallaga. Valla läänepiiril on Võrtsjärv. Võrtsjärv on Eesti 

suurim siseveekogu. Valla pindala on 158,1 km
2
. Asustustihedus on 9,5 elanikku 1 km

2
 kohta. Koos 

Võrtsjärvest Rannu valla territooriumile jääva osaga on valla pindala 243,7 km².  

Elanike arv on 1 610 inimest (01.01.2016 a. seisuga). Aruandeperioodil vähenes valla elanike arv 17 

inimese võrra. Vallas on 19 asulat; 17 küla ja 2 alevikku. Rannu vallas on Tartu Maavalitsuse poolt 

koostatud Tartumaa sotsiaalse infrastruktuuri planeeringu alusel kaks kanti – Sangla kant ja Rannu 

kant. Kant on asustuse kooslus, mille elanikel on ühine meietunne. Selle alusel võib kandiks pidada ka 

Vehendi külas asuvat Limnoloogia piirkonda ja Kureküla alevikku.  

Rannu vallas on 991 tööealist (vanuses 19-64) elanikku. Töötuid on 01.12.2015. a. seisuga 34.  

Äriregistri andmetel on Rannu vallas registreeritud  75 osaühingut ja 39 füüsilisest isikust ettevõtjat. 
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Enamus töökohtadest on seotud põllumajanduse ja teenindava sektoriga. Ettevõtjad, olenemata 

töötajate arvust ja käibest, on olulised valla arengutaseme ja positiivse kuvandi loojad. Olulisemad 

tööandjad (üle 20 töötaja) ettevõtluses on OÜ Estover Piimatööstus,  OÜ Kure Mõis,  OÜ Rannu 

Mõis,  OÜ Melior-M, OÜ Ranna Farm, OÜ Harry Metall. Suuremad tööandjad väljaspool ettevõtlust 

on Rannu Vallavalitsus ja Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskus. Uute ettevõtete tekkimiseks ja 

olemasolevate arenguks on vaja luua soodsad tingimused. Ettevõtete arendamiseks on vajalik sobiv ja 

ettevalmistatud asukoht, kvalifitseeritud tööjõud, töötajatele head töötingimused ja nende elamiseks 

puhas elukeskkond, kvaliteetsed avalikud ja erasektori teenused. Piirkonna atraktiivseks muutmine 

ettevõtjale ja töötajale ning ettevõtluskeskkonna väljaarendamine on valla üks ülesannetest.  

Rannu vallavolikogu ja vallavalitsus on Rannu valla juhtimisorganid. Rannu vallavolikogus on 11 

liiget. Volikogus on 5 alatist komisjoni: revisjonikomisjon (3 liiget), eelarve- ja arengukomisjon (5 

liiget), haridus- ja kultuurikomisjon (7 liiget), sotsiaal- ja tervishoiukomisjon (5 liiget) ning 

planeeringu- ja keskkonnakomisjon (5 liiget). Iga komisjon tegutseb oma valdkonna küsimustega. 

Komisjon kujundab volikogu otsuste ja määruste sisu ning aitab vallavalitsusel lahendada küsimusi, 

kus on vajalik komisjoni seisukoht. Volikogu komisjonidesse kuulub kokku 20 isikut. Vallavalitsus on 

3-liikmeline. Vallavalitsuses kui asutuses  on 4,4 teenistuja kohta  ja 5,05 töötaja kohta. 

 

Rannu vallal on oma ülesannete täitmiseks alljärgnevad asutused, ettevõtted: 

 

Asutus 

Töötajate 

keskmine arv 

aastal 2015 

Keskmine 

palk kuus 

2015eurodes 

Keskmine 

palk kuus 

2014eurodes 

Töötajate 

planeeritav arv 

aastal 2016  

Rannu Kool 25,68 936 832 23 

sh.õpetajad 13,10 1 106 990 13 

Rannu Lasteaed 18,0 685 617 18 

sh.õpetajad 8 800 746 8 

Rannu Rahvamaja 5,8 553 553 4,2 

Rannu Raamatukogu 2,02 704 610 2,0 

Rannu Vallavalitsus 9,45 906 890 9,6 

sh.järgmised tegevused     

valitsemine (ametnikud) 4,4 1 297 1 274 4,4 

sotsiaalabi 1,38 457 473 1,5 

kalmistu, heakord 1,67 535 426 1,7 

koristaja-kütja 1 408 408 1 

bussijuht 1 894 894 1 

Konsolideeriv üksus kokku 60,95 813 762 57,25 

Rannu Perearstikeskus OÜ 2,2 1 174 1151 2,2 

Kokku 63,15 828 775 59,45 

 

Võrreldes eelmise perioodiga on keskmine palk tõusnud 6,8%. 2016 aastal sõltub palgatõus üldisest 

majanduskasvust, mis ei ole küll paljulubav -  olenevalt prognoosijast 1,8-3,0 %. 

Suvistel hooajatöödel ja nende ülesannete täitmiseks, mis ei ole alalise iseloomuga, kasutame ajutisi 

lepingulisi töötajaid, nende palgakulu oli 2015 aastal  17  tuhat eurot võrreldaval perioodil  13 tuhat. 

Alates uue volikogu valimisest 2013 aasta oktoobris on ka volikogu liikmetele ette nähtud pisike 

kompensatsioon, mida eelnevatel perioodidel ei olnud. Volikogu liikmeid tasustatakse istungites 

osalemise eest ja komisjoni esimehi koosolekute läbiviimise eest. Volikogu esimehe kuutasu on 180 

eurot. Volikogu palgakulu  aruandeaastal oli 4 tuhat eurot ja võrreldaval perioodil 5 tuhat eurot.  

Vallavalitsus on kolmeliikmeline (vallavanem, sotsiaalnõunik ja finantsnõunik), protokollid koostab 

vallasekretär, kuna vallavalitsuse liikmed on ühtlasi ka vallaametnikud siis eraldi tasu vallavalitsuse 

töö eest ei maksta. 

Tööjõukulud koos maksudega olid aruandeaastal 866 tuhat eurot, 2014 aastal 818 tuhat eurot. Seega 

kasvasid tööjõukulud 5,8%.   
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2015. aasta ettevõtmised ja edaspidised tegevused asutuste kaupa. 

 

Rannu Kool 

 

 Rannu Põhikool töötab ühes vahetuses. Õpilased õpivad riikliku õppekava alusel. Uued 

klassikomplektid komplekteeritakse eelkõige oma piirkonna õpilastest. Vabadele kohtadele võtab kool 

täiendavalt õpilasi juurde teistest piirkondadest. Õpilaste õppeedukus on hea, tasemetööde ja  

lõpueksamite tulemused on üle riigi keskmise. Koolis töötavad huviringid. Sporditegevus on väga 

edukas, aastaid on osaletud sarjas 10 olümpiastarti. Õpilaste ja õpetajate silmaringi laiendamiseks on 

oluline rahvusvaheline koostöö ning osalemine erinevates projektides. Tehakse koostööd EMÜ 

Limnoloogiajaamaga ning AHHAA keskusega õpilaste õppekvaliteedi parandamiseks. Koolis töötab 

täiskohaga logopeed ja tema lisaülesandeks on veel hariduslike erivajadustega õpilastega koordinaatori 

töö. Samuti on meil täiskohaga tööl sotsiaalpedagoog. Loodame, et meie poolt pakutavad tugiteenused 

aitavad meie tublide  õpetajate põhitöö efektiivsusele kaasa.  

Koolis õppis kokku  

I – III kooliaste 116 õpilast, 54 tüdrukut ja 62 poissi (eelmisel õppeaastal 128 õpil.) 

I kooliastmes 35 (43) õpilast; II kooliastmes 35 (45) õpilast; III kooliastmes 45 (40) õpilast;  

Kiituskirjaga lõpetas kooli aastahinnete alusel 14 õpilast, kooli tänukirjaga lõpetas 40 õpilast  

Täiendav õppetöö määrati kümnele (10) õpilasele. Täiendava õppetöö sooritas ja klassi lõpetas koos 

täiendava õppetööga 2 õpilast, klassikursust jääb kordama 1 õpilane. Klassi lõpetas kokku 115 õpilast. 

 

Ühe või enama puuduliku hindega viidi järgmisesse klassi üle 7 õpilast. Põhikooli IX kl. lõpetas 9 

õpilast, neist 1 õpilane kiituskirjaga ja 2 õpilast koolitänukirjaga. Koolist lahkus õppeaasta jooksul 

kokku 28 õpilast. Teistesse koolidesse asus õppima 12 õpilast ja kooli asus õppima 9 õpilast. Koolis 

töötab 1. - 3 klassi õpilastele pikapäevarühm, milles osaleb 18 õpilast. 

 
Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastest asus kooli ettepanekul ja nõustamiskomisjoni otsusega 

mujale õppima kokku 5 õpilast. Logopeedilist abi osutati  35 õpilasele. Koolis töötas neljandat aastat 

sots. pedagoog. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppetööd koordineerib HEVKO.  Osutati ainealast 

õpiabi. Kuuele õpilasele koostati individuaalne tunniplaan. Mõjutusmeetmetest rakendati 5 - 10 

päevast  koolikeeldu õppeaasta jooksul kokku 3-le õpilasele, käitumise tugikava koostati ühele 

õpilasele. Õpilastel oli võimalik  teha ainetes järeltöid kooli tugikeskuses, Lapsevanemaga 

kokkuleppel, kasutasid järjepidevalt 30 õpilast peale tunde tugikeskuse abi. (käitumine, 

õpimotivatsioon, kiusamine, puudumised, sots. oskused jms.) Tugispetsialistide nõustamisel käisid 

õpilased ja lapsevanemad. Toimus pidev koostöö klassi- ja aineõpetajatega. 

 

Rannu Lasteaed 

 

Rannu Lasteaed on koolieelne lasteasutus, mille eesmärgiks on võimaldada lastele alates teisest 

eluaastast kuni koolikohustuse tekkimiseni hoidu ja alusharidust. Seisuga 31.12.2015 oli lasteaia 

nimekirjas 68 last (avatud 1 sõimerühm ja 3 aiarühma). Töötajaid on 20. Pedagoogilist personali on 12 

inimest. 8 rühmaõpetajat, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, logopeed, 2015.aastal läks kooli 24 last. 

 Lasteaia eelarve 2015a. oli 258 000 €. Lapsevanema kohamaks 19,00€ kuus. (Kui perest käib 2 või 

rohkem lapsi, siis teised lapsed 10,00€ kuus). Toiduraha 1.00€ päev. 

 Füüsiline keskkond 2015.aastal: Ehitati ümber arvuti ja sidevõrk. IKT haldamisteenust teeb OÜ 

Kaughaldus. Lasteaia kõikides ruumides on võimalik interneti ühendus. Muretsetud esitlustehnikat 

(sülearvuti, projektor, ekraan), majandusjuhatajale arvuti. Ühinesime e-lastead Eliis Tarkvara OÜ 

poolt pakutava infosüsteemiga. See teenus sisaldab õpetaja päevikut, laste info haldamist, statistikat, 

suhtlusmoodulit, aruannete koostamist jm. funktsioone, mis on kasulikud nii õpetajale, lasteaia 

direktorile, omavalitsuse töötajatele ja lapsevanematele. 

Inventari  
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„Ämblik“ rühma muretsetud kuivatuskapp, vee- ja liivakeskus, rulood akendele. 

„Sipelgas“ rühmale õppevahendite kapp. Õppemängude tarvis muretsetud riiulid. 

Muretsetud vahendid laste käeliseks tegevuseks, õppemänge õppetöö rikastamiseks. Tegevuste 

jäädvustamiseks ja arhiveerimiseks fotoaparaat. Uus magnetoola saalitundide ja pidude läbiviimiseks. 

Värviprinter  

Õuealale muretsetud 1kiigekonstruktsioon, kuid lasteaia õue ala olukord endiselt mitterahuldav. Vaja 

oleks uuendada ja juurde muretseda kiikusid, et neil oleks ka turvalised alused, rohkem atraktsioone 

ronimiseks, mängumaja, liiklusrada jalgratastega sõitmiseks ja liikluskasvatuse õpetamiseks. 

Liivakastid vajavad parandamist. 

Õppekorraldus on paindlik ja võimaldab õpetajatel vabalt otsustada ja rakendada oma eesmärkide 

saavutamiseks sobivaid meetodeid. Eelistatud õppemeetoditeks on õuesõpe, aktiiv-ja avastusõpe, 

praktilised tegevused ja loodusretked. Lasteaia õppe- ja kasvatustöö lähtub põhimõttest lähemalt 

kaugemale, üksikult üldisele, lihtsamalt keerulisemale. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel 

arvestatakse lapse ealisi iseärasusi, individuaalsust, huvi. Suurt tähelepanu pööratakse hariduslikele 

erivajadustele.  

2015a suuremaks projektiks oli koostööprojekt Puhja ja Konguta valla lasteaedadega. „Lääne-

Tartumaa lasteaialaste aastaring looduses“ ehk lühemalt „Kolmekesi koos“ mis sai KIKi poolt rahalise 

toetuse ja oli üks tore ning väga õpetlik projekt nii lastele, kui õpetajatele. 

 

Rannu Rahvamaja 

Rahvamajas töötab 5 ringi – rahvatantsu segarühm Kolumats; naistantsurühm Kati; memmede 

tantsurühm; folkloorirühm; laulustuudio. Esinemisi on olnud kõigil rühmadel nii oma maja üritustel 

kui ka väljaspool. Rannu Rahvamaja on piirkonnas ainuke suure saaliga asutus, kus teatritel on 

võimalik külalisetendusi anda. 2015 aastal rõõmustasid meid oma etendustega Rakvere Teater, Endla 

teater, Vana- Baskini teater, Komöödiateater ja Viljandi teater Ugala. Samuti toimuvad siin 

harrastusteatrite festivalid. Koostöös Kultuuri ja Haridusseltsiga on käima läinud savikoda, kus 

huvilised saavad kogenud õpetajate käe all ise valmistada savist esemeid. 

Rannu Noortekeskus 

Alates 2014 aasta märtsist töötab Rannus noortekeskus. Teenust osutab kuni 2016 märtsini Tartu Tähe 

noortekeskus. 

Neile on antud tasuta rendile Barbara maja ll korrus, kus noored ise tegid remondi,  projektitoetustega 

saadi köögitehnikat ja mitmesugust muud varustust. Keskus on Rannu noorte poolt hästi vastu võetud 

ja seda külastatakse agaralt.  

 

 

Rannu Raamatukogu 

 
Rannu raamatukogul on põhikogu Rannu alevikus ja Sangla ning Kureküla harukogud. 

Raamatukogude ruumid on korras. Sangla harukogus on küll ruumipuudus, aga seal pole ka kuhugi 

laieneda. Raamatukogu arvutid ja lisaseadmed on suhteliselt uued ja korras. Aasta lõpust hakkas neid 

hooldama ja ka interneti teenust pakkuma OÜ Kaughaldus. 

2015. aastal oli raamatukogu lugejaid 441, laenutusi 10398 ja külastusi 3732. teavikuid oli aasta 

lõpuks ligi 30 tuhat. 

Viimastel aastatel on järjekindlalt vähenenud AIP-i kasutajate arv. 

Suuremaks ettevõtmiseks  oli Rannu raamatukogu 90. aastapäeva tähistamine. Selleks sai koostatud 

päevakohane näitus ja toimus piduõhtu koos ansambliga „Naised köögis“. 

Aasta lõpus võttis vallavolikogu vastu otsuse Kureküla harukogu likvideerida. Põhjuseks see, et 

lugejaid väga vähe ja ruumide ülalpidamine läheb liiga kalliks (elektriküte). 

2016. aasta 3 esimest kuud tulebki tegeleda raamatukogu likvideerimisega. Suuremaks plaanitavaks 

ettevõtmiseks on kirjanik Mats Traadi 80. sünnipäeva tähistamine. Plaanis on korraldada pidulik õhtu 

ja avada Rannu pargis ka kirjaniku pink. 
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Rannu Vallavalitsus 

Vallavalitsus koordineerib eelpoolnimetatud vallaasutuste tegevust ja tagab valla üldise toimimise. 

Vallavalitsuse koosseisu kuuluvad vallavanem, finantsnõunik  ja sotsiaalnõunik. Peale nende töötab 

vallamajas veel vallasekretär, ehitusinsener ja kütja-koristaja. Vallavalitsuse poolt ettevalmistatud 

eelnõud kinnitab ja kontrollib nende täitmist 11- liikmeline Rannu valla volikogu. Rannu vallas ei ole 

paljudes tegevusvaldkondades allasutusi loodud. Nende ülesannete täitmisega tegeleb vallavalitsus 

oma ametnike kaudu. Maakorralduses on suures osas kogu valla territoorium omanike vahel jagatud. 

Seoses muudatustega maareformi seadustes tuleb erastamised ja hoonestusõigused seada ning 

munitsipaliseerimised lõpetada järgmise aasta jooksul. Avalikus kasutuses olevaid teid ja tänavaid on  

106 kilomeetrit ja nende kapitaalremondiks napib vahendeid. 2015.aastal teostati vallateede 

kapitaalremonti 56 tuhande euro eest, selles tolmuvabade teede remont (2,02 km) 24 tuhat ja Ubesoo 

tee rekonstrueerimine (2,5km) 32 tuhat. 2016 aastal on kavas remontida Verevi tee. Maaülikooli 

Limnoloogiajaamas asub Järvemuuseum, kus külastajad saavad näha Eesti järvede ja jõgede asukaid. 

Jätkuvalt saab Eesti suurimal siseveekogul sõita kalepurjekaga. Turistide ja teiste huvilistega tegeleb 

veel viimast aastat Võrtsjärve Sihtasutus. Võrtsjärve kallastel asuva 7 valla poolt moodustatud 

sihtasutuse tegevus on kavas lõpetada 2016 aasta jooksul. Korraldatud jäätmevedu meie valla 

territooriumil teostab alates maist 2014  Eesti Keskkonnateenused AS. Ohtlike jäätmete kogumispunkt 

töötab ühel päeval nädalas. Suuremõõtmeliste ja probleemsete olmejäätmete kogumine ja äraandmine 

toimub üks kord aastas. Rannu valla kõik suuremad asulad on varustatud öise valgustusega. Rannu 

vallal on kalmistu, mida peab korras üks töötaja. Rannu Naisseltsi eestvedamisel taastati 2015 aasta 

augustis kalmistul Vabadussõja  ausammas. Vallarahvas saab olulisematest sündmustest teada Rannu 

Valla Lehest, mis ilmub iga kuu keskpaiku. Leht on elanikele tasuta. Lisaks sellele saab värsket infot 

jooksvalt valla veebilehelt (www.rannu.ee). Barbara külakeskuses töötab kogupere päevakeskus, kus 

viiakse läbi erinevaid üritusi, samuti on seal ka pesu ja enda pesemise võimalus. Aruandeaastal 

remonditi hoone katus. Tööd korraldab perenaine. Koduhooldusel on viis puudega isikut. 

Hooldekodudesse oli paigutatud üheksa hooldust vajavat isikut, kellel puuduvad lähedased. Rannu 

vallal endal hooldekodu puudub, seega ostame teenust sisse. Puudega isikuid, kes vajavad hooldust, on 

meie vallas 33.  Sotsiaalabialast tööd korraldab sotsiaalnõunik.  

 

Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida- realt konsolideeritud alljärgnev valitseva mõju all 

olev äriühing. 

Rannu Perearstikeskus OÜ 

Alates 2011 aasta algusest kuulub Rannu valla konsolideerimisgrupi koosseisu valla poolt asutatud 

ettevõte Rannu Perearstikeskus OÜ, kelle ülesandeks on Rannu valla elanikele perearstiteenuse 

osutamine. Perearstikeskus asub valla poolt remonditud ruumides Barbara külakeskuse hoones. 

Ruumid on antud perearstikeskusele rendile. Hoone haldamine on Rannu vallavalitsuse korraldada. 

Rannu Perearstikeskuse OÜ majandustulemused aastal 2015 

tuhandetes eurodes 2015 2014 

Bilansi näitajad   

Varad aasta lõpus 13 8 

Kohustused aasta lõpus 5 3 

Netovara aasta lõpus 8 5 

Tulemiaruande näitajad   

Tegevustulud 76 70 

Tegevuskulud -72 -70 

Aruandeperioodi tulem 4 0 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus 12 7 

Rannu valla sissemakse osaühingu asutamisel oli 2,5 tuhat eurot, osaühingul puudub põhivara.  

Käesolevas konsolideeritud majandusaasta aruandes on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ka AS 

Emajõe Veevärk Rannu vallale kuuluvalt osaluselt saadud tulu. (vt. ka lisa 5 ) 

http://www.rannu.ee/
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Arengukava täitmine 

 

2015. aastal oli investeeringute maht (koos käibemaksuga) kokku 94 tuhat eurot (vt. ka lisa 8)  

 Rannu valla teede remont  -  56 tuhat eurot 

 Interneti valguskaabli kasutuselevõtmine koolis, lasteaias, vallamajas, rahvamajas, 

kogupere keskuses   - 12 tuhat eurot 

 Mänguväljak Rannu alevikus       -  7 tuhat  eurot 

 Bussiootekoja ehitus Vallapalu külas  -    3 tuhat eurot 

 Kogupere keskuse katuse parandamine       -   3 tuhat eurot 

 Rahvamaja  elektripeakilbi vahetus         -    8 tuhat eurot 

 Vallamaja remont      -   5 tuhat eurot 

      

Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad  
tuhandetes eurodes 2015 2014 2013 2012 2011 

Bilansi näitajad      

Varad aasta lõpus 2 192 2 245 2 266 1 968 1 457 

Kohustused aasta lõpus 64 71 62 76 119 

Netovara aasta lõpus 2 128 2 174 2 204 1 892 1 338 

Tulemiaruande näitajad      

Tegevustulud 1 658 1 642 1 821 1 579 1 530 

Tegevuskulud -1 709 -1 680 -1 534 -1 534 -1 445 

Tulem -48 -30 312 74 83 

Muud näitajad      

Põhivarainvesteeringute maht 79 183 362 174 130 

Likviidsus* 1,92 1,20 2,13 0,88 1,00 

Lühiajaline maksevõime** 3,55 2,69 3,68 2,33 2,08 

Kohustuste osakaal varadest ( %) 2,9 3,2 3 4 8 

Laenukohustuste osakaal varadest ( %) 0 0 0 1 4 

Piirmäärade täitmine arvestusüksuse 

konsolideeritud näitajate alusel 
     

Põhitegevuse tulem*** 134 81 118 86 - 

Netovõlakoormus**** -122 -85 -128 -50 - 

Piirmäärade täitmine konsolideerimata 

näitajate alusel 
     

Põhitegevuse tulem*** 130 73 113 87 - 

Netovõlakoormus**** -110 -78 -121 -48 - 

      

 

*Likviidsus – likviidsed varad/lühiajalised kohustused. Näitab omavalitsuse likviidsete varade suhet 

lühiajalistesse kohustustesse.  Heaks loetakse 1,6  ja enam, nõrgaks 1,1 ja vähem. 

**Lühiajaline maksevõime – käibevara/lühiajalised kohustused.  Näitab omavalitsuse lühiajalist 

maksevõimet, mis arvutatakse käibevara ja lühiajaliste kohustuste suhtena.  Heaks loetakse 0,9 ja 

enam, nõrgaks 0,3 ja vähem. 

***Põhitegevuse tulem – põhitegevuse tulude ja kulude vahe, täpsem arvestusmetoodika on 

kehtestatud vastavalt KOFS § 32 lõikele 4 rahandusministri määrusega; piirmäär on vastavalt KOFS § 

33 null (st ei tohi olla negatiivne) 

****Netovõlakoormus – KOFS § 34 alusel arvestatud kohustuste ning KOFS § 36 alusel arvestatud 

likviidsete varade vahe, täpsem arvestusmetoodika on kehtestatud vastavalt  KOFS §32 lõikele 4 

rahandusministri määrusega; piirmäär 2015 aastal on 60% põhitegevuse tuludest. 
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RAAMATUPIDAMISE KONSOLIDEERITUD AASTAARUANNE 
 

 

 

 

KONSOLIDEERITUD BILANSS 

tuhandetes eurodes 

 

    Lisa 31.12.2015       

        

31.12.2014 

Varad   2 192 2 245 

Käibevara  227 191 

 Raha  2 123 85 

 Maksu- ja lõivunõuded 3A 71 69 

 Muud nõuded ja ettemaksed   4 33 37 

     

     

Põhivara  1 965 2 054 

 Finantsinvesteeringud 5 608 605 

 Kinnisvarainvesteeringud 7 51 53 

 Materiaalne põhivara 8 1 306 1 396 

     

     

Kohustused ja netovara   2 192 2 245 

  Lühiajalised kohustused  64 71 

 Võlad tarnijatele  13 12 

 Võlad töövõtjatele  16 17 

 

Muud kohustused ja saadud 

ettemaksed 9 35 42 

     

     

Netovara  2 128 2 174 

 Kassareserv  7 7 

 Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 169 2 197 

 Aruandeaasta tulem  -48 -30 
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KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE 

tuhandetes eurodes 

 

    Lisa          2015 2014 

Tegevustulud   1 658 1 642 

 Maksutulud 3B 973 913 

 Tulud kaupade ja teenuste müügist 12 155 153 

 Saadud toetused 11 500 542 

 Muud tegevustulud 13 30 34 

     

Tegevuskulud   -1 709 -1 680 

 Antud toetused 16 -96 -96 

 Tööjõukulud 14 -866 -818 

 Majandamiskulud 15 -575 -598 

 

Põhivara amortisatsioon ja 

ümberhindlus 7;8 -172 -168 

     

Tegevustulem   -51 -38 

     

Finantstulud ja -kulud  3 8 

 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 5 3 8 

     

Aruandeaasta tulem   -48 -30 
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KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 

tuhandetes eurodes 

 

  
Lisa 

 

       2015 

 

     2014  

 

Rahavood põhitegevusest    

Tegevustulem  -51 -38 

Korrigeerimised    

   Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 7;8 172 168 

   Käibemaksukulu põhivara soetuselt 15 15 36 

   Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (tulu) 11 -9 -106 

   Kasum/kahjum põhivara müügist 13 -3 -2 

   Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 16 10 15 

Korrigeeritud tegevustulem  134 73 

Põhitegevusega seotud käibevara netomuutus   1 -9 

Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus   -6 12 

Kokku rahavood põhitegevusest   129 76 

    

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud põhivara eest 8 -94 -219 

Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 16 -9 -15 

Laekunud põhivara müügist 7;8 3 9 

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 11 9 102 

Kokku rahavood investeerimistegevusest    -91 -123 

    

Rahavood kokku    38 -47 

    

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 2 85 132 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 2 123 85 

Raha ja selle ekvivalendi muutus  38 -47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Rannu valla konsolideeritud majandusaasta aruanne 2015 

 

 
 

Lk 12 
 

  
  

 

KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE 

tuhandetes eurodes 

 

  Lisa 

Kassa- 

reserv 

Akumuleeritud 

tulem Kokku 

Saldo 31.12.2013   7 2 197 2 204 

Aruandeaasta tulem  0 -30 -30 

Saldo 31.12.2014   7 2 167 2 174 

Maa arvelevõtmine 7  1 1 

Korrigeerimised   1 1 

Aruandeaasta tulem  0 -48 -48 

Saldo 31.12.2015   7 2 121 2 128 
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KONSOLIDEERIMATA EELARVE TÄITMISE ARUANNE 

 

 

 
tuhandetes eurodes 

Eelarveklassifikaatori nimetus 

Kassapõhine eelarve 2015 aastal 

Esialgne 

eelarve 

Lõplik eelarve Eelarve 

täitmine 

Maksutulud       

Füüsilise isiku tulumaks 835 856 911 

Maamaks 58 58 54 

Maksutulud kokku 893 914 965 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 81 81 81 

Saadud toetused tegevuskuludeks       

Tasandusfond 136 136 136 

Toetusfond 333 340 340 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks 9 16 15 

Saadud toetused tegevuskuludeks kokku 478 492 491 

Muud tegevustulud       

Ülerigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 25 25 12 

Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 2 2 0 

Laekumine vee erikasutusest 9 9 11 

Muud tegevustulud 0 0 5 

Muud tegevustulud kokku 36 36 28 

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 1 488 1 523 1 565 

Antud toetused tegevuskuludeks        

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele -58 -65 -53 

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks -21 -20 -21 

Mittesihtotstarbelised toetused -13 -13 -13 

Antud toetused tegevuskuludeks kokku -92 -98 -87 

Muud tegevuskulud       

Tööjõukulud -812 -820 -826 

Majandamiskulud -526 -564 -528 

Reservfond -20 0 0  

Muud tegevuskulud kokku -1 358 -1 384 -1 354 

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU -1 450 -1 482 -1 441 

Põhitegevuse tulem 38 41 124 

Investeerimistegevus       

Põhivara müük (+) 3 3 3 

Põhivara soetus (-) -98 -101 -94 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 9 9 9 

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) -23 -23 -9 

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -109 -112 -91 

EELARVE TULEM (ülejääk +; puudujääk -) -71 -71 33 

Likviidsete varude muutus (+ suurenemine; - vähenemine) -71 -71 33 
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Järg: konsolideerimata eelarve täitmise aruanne tuhandetes eurodes   

 2015   

Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekud        

tegevusalade järgi 

Esialgne 

eelarve 

Lõplik 

eelarve 

Eelarve 

täitmine 

Volikogu 8 8 6 

Valla- ja linnavalitsus 121 123 117 

Reservfond 20 0 0  

Üldised valitsussektori teenused kokku 149 131 123 

Muu avalik kord ja julgeolek 1 1 1 

Avalik kord ja julgeolek kokku 1 1 1 

Põllumajandus 2 3 3 

Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) 100 100 107 

Turism 9 9 8 

Muu majandus 10 10 10 

Majandus kokku 121 122 128 

Jäätmekäitlus 12 14 14 

Saaste vähendamine 13 13 0 

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 38 42 38 

Keskkonnakaitse kokku 63 69 52 

Veevarustus 10 10 9 

Tänavavalgustus 9 10 10 

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 18 18 14 

Elamu- ja kommunaalmajandus kokku 37 38 33 

Haiglateenused 2 2 1 

Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine 21 21 16 

Tervishoid kokku 23 23 17 

Sporditegevus 9 9 9 

Laste muusikakoolid 0 3 3 

Noorsootöö ja noortekeskused 14 16 14 

Täiskasvanute huvialategevus 9 9 8 

Vaba aja üritused 7 7 7 

Raamatukogud 33 35 36 

Rahva- ja kultuurimajad 124 124 120 

Seltsitegevus 2 2 2 

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 6 6 6 

Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku 204 211 205 

Eelharidus (lasteaiad) 266 282 285 

Põhikoolid 504 515 500 

Koolitransport 41 41 38 

Koolitoit 45 45 44 

Haridus kokku 856 883 867 

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 25 25 23 

Eakate sotsiaalhoolekande asutused 27 28 29 

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 31 34 27 

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 2 2 2 

Riiklik toimetulekutoetus 10 17 14 

Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus 23 23 23 

Sotsiaalne kaitse kokku 118 129 118 

Kulude ja investeeringute jaotus tegevusalade järgi kokku 1 572 1 607 1 544 

Likviidsed varad (raha pangas ja kassas) 7 7 111 
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KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD  

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja 

hindamisalused 

Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea 

raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele 

(Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised 

avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi 

raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi 

raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.               Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne 

on koostatud tuhandetes eurodes. Netovara aruannet on korrigeeritud ümardamise tõttu.                

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist,  v.a. 

olulised enne 1995. a. soetatud kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara, mis on kajastatud ühekordselt 

ümberhinnatud väärtuses.   

Raha ja raha ekvivalendid 

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ja pankades olevaid arvelduskontode 

jääke. Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja selle ekvivalente. Pangadeposiitidelt bilansipäevaks 

kogunenud laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena. 

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud  

Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse aktsiaid ja osi, millest grupp omab alla 20%. Nimetatud 

pikaajalised finantsinvesteeringud on tehtud avalikku sektorisse kuuluvatesse äriühingutesse koostöös teiste 

kohalike omavalitsuse üksustega ning neid kajastatakse sarnaselt olulise mõju all olevate osalustega. Alates 2011 

kajastatakse alla 20 %-lisi osalusi avalikku sektorisse kuuluvates äriühingutes sarnaselt sidusettevõtetega, st 

konsolideerimata aruandes tehakse vajadusel osaluse allahindluse või allahindluse taastamise kanded ning 

konsolideeritud aruannetes tehakse korrigeerimine lähtudes kapitaliosaluse meetodist.                                                                                                               

Nõuded 

Nõuetena kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid kajastatakse 

korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Individuaalselt 

oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga kliendi kohta eraldi, lähtudes 

eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt 

olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust 

kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud 

ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. Nõuet 

loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on 

bilansist välja kantud. 

Varud  

Varud (toiduained) kantakse otse kuluks. Analüütilist arvestust peetakse koguseliselt, materiaalselt vastutavate 

isikute viisi.  

Valitseva ja olulise mõju all olevad üksused 

Valitseva mõju korral omab konsolideerimisgrupp üldreeglina üle 50% hääleõigusest vastava üksuse nõukogus 

või muus kõrgemas juhtorganis. Olulise mõju all olevaks loetakse üksusi, mille nõukogus  või muus kõrgemas 

juhtorganis omab konsolideerimisgrupp 20 kuni 50% hääleõigusest. 

Osalused konsolideerimata aruannetes 

Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi sihtasutustes, 

mittetulundusühingutes ja äriühingutes, mille üle aruandekohustuslasel on valitsev mõju. Tuletatud 

soetusmaksumuses kajastatakse konsolideerimata aruannetes ka osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes 

(sidusettevõtjad). Alla 50%-lisi osalusi sihtasutustes ja mittetulundusühingutes ei kajastata bilansis, vaid need on 

soetamisel kajastatud kuluna.  
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Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende väärtus kapitaliosaluse 

meetodil ning peale 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende soetusmaksumus. Tuletatud soetusmaksumus 

hinnatakse alla, kui osaluse objekti omakapitalist aruandekohustuslasele kuuluv osa (valitseva mõju all olevate 

sihtasutuste ja mittetulundusühingute korral nende omakapital tervikuna) on langenud allapoole osaluse 

bilansilisest väärtusest. Kajastatud allahindlusi taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte kõrgemale tuletatud 

soetusmaksumusest.  

Konsolideerimine 

Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub konsolideeritud 

aruandes alates valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.  

Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute soetamist kajastatakse ostumeetodil, 

mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustused nende õiglases väärtuses (v.a ühise kontrolli all 

toimuvad soetused, mida kajastatakse nende raamatupidamisväärtuses). 

Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud rida-realt meetodil, 

kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded, kohustused, tulud, kulud ning 

realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud. 

 Osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes kajastatakse konsolideeritud aruandes kapitaliosaluse meetodil. 

Kinnisvarainvesteeringud  

Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad, hooneid või kortereid), mida 

hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida konsolideerimisgrupp ega ükski teine 

avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse 

meetodil. Kinnisvarainvesteeringutena arvelolevate varade amortiseerimisel lähtutakse materiaalse põhivara 

amortisatsiooninormidest ja reeglitest. 

Materiaalne põhivara 

Materiaalseks põhivaraks loetakse omavalitsusüksuse majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga 

üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000 eurost (kuni 31.12.2010 soetatud varade korral alates 1917 eurost). 

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 euro, kajastatakse kuni 

kasutusele võtmiseni väheväärtusliku varana (varude koosseisus) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 

kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara 

võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud 

mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema 

tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on 

maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile 

võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.  Materiaalse põhivara objektile tehtud 

hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et omavalitsusüksus saab varaobjektiga 

seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid 

hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil. Amortisatsiooni arvestamisel 

kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle 

kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse 

ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema 

bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb 

üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid 

raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi 

amortisatsiooninormid.                                                                                                                                                                                                 

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised: 

Hooned va. eluhooned 2-4% 

Hoonete juurde kuuluvad tehnoehitised 10-20% 

Eluhooned 4% 

Rajatised 10% 

Teed 5-7% 

Masinad ja seadmed 15% 

Transpordivahendid 10-33% 

Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika 20-25% 

Muu inventar 10-25% 
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Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ) ei amortiseerita. 

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud 

eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni 

kasutusest. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning 

lõppväärtuse põhjendatust. 

Kapitali- ja kasutusrendid 

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved 

kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. 

Aruandekohustuslane kui rentnik 

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete 

miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks 

(intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et 

intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad 

amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik 

tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega 

otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse 

koosseisus.Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna. 

Aruandekohuslane kui rendileandja 

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu 

summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja 

intressituluks. Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu 

põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.  

Finantskohustused 

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, muud võlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja 

pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki 

soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil 

(v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, 

mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).  

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, 

mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste 

finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases 

väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt 

intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. 

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates 

bilansikuupäevast; või aruandekohustuslasel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 

12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, 

kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse 

lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi 

kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. 

Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud 

sündmuste tagajärjel ning mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on 

lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise 

aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik 

eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolele. 

Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda 

diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui 

diskonteerimise mõju on ebaoluline. 
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Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine on vähemtõenäoline kui 

mitterealiseerumine või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, 

on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena. 

Sihtfinantseerimine 

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. 

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks 

sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest 

või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal 

sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et 

aruandekohustuslane vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. 

Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete 

kohustustena. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist  

(tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse  proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Sihtfinantseerimise 

kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse tulemiaruandes kompenseeritavat kulu ja 

saadud toetust mõlemaid eraldi. Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele 

tema soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal tuluna. 

Tulude arvestus 

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele ja muudele tulu tekkimist 

kajastavatele dokumentidele. Tulu toodete müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on 

läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust 

saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui 

teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu arvestatakse 

tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. 

 

Kulude arvestus 

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud, 

sh  käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel 

Majandamiskulud. 

 

Seotud osapooled 

Seotud osapoolteks loetakse Rannu valla volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid, kellele on antud õigus 

iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate  äriühingute  juhatuste liikmed, kõigi eelpool 

loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju 

all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud. 

 

Eelarve täitmise aruanne 

Eelarve täitmise aruanne on koostatud Rannu valla kohta (konsolideerimata) kassapõhiselt, mistõttu selle 

andmeid ei ole võimalik võrrelda  tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes (vt lisa 18) kajastatud andmetega. 

Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on selles kasutusel veel järgmised olulised 

erinevad arvestuspõhimõtted: 

1) põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara müügist 

laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve 

täitmise aruandes ei kajastata; 

2) kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata 

sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste  ja põhivara 

soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real Muud tegevuskulud). 

Bilansipäevajärgsed sündmused 

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist 

mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud 

aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.  

Olulised bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis 

võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades. 
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Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid 

tuhandetes eurodes 

    31.12.2015 31.12.2014 

Arvelduskontod pankades  11 7 

Sularaha kassas  3 1 

Üleöödeposiidid  109 77 

Raha ja selle ekvivalendid kokku   123 85 

 

Aruandeperioodil saadi intressitulu rahajäägilt 21 eurot (2014.a 84 eurot). 

Lisa 3 Maksud, lõivud, trahvid 

tuhandetes eurodes 

 
A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ning saadud ettemaksed 

 

 

Maksud brutosummas Lisa  31.12.2015 31.12.2014 

Tulumaks  68 62 

Muud riiklikud maksud (loodusressursside kasutamisest)  3 7 

Kokku maksu- ja lõivunõuded   71 69 

Maamaks  0 2 

Muud riiklikud maksud (loodusressursside kasutamisest)  6 12 

Kokku saadud maksude, lõivude ja trahvide ettemaksed 9 6 14 

 

B. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud 

 

    Lisa 2015 2014 

Maksud   973 913 

 Tulumaks  917 855 

 Maamaks  56 58 

Lõivud 12 3 3 

Loodusressursside kasutamise ja saastetasud   26 32 

 Tasud vee erikasutusest 13 11 10 

 Kaevandamisõiguse tasud 13 15 22 

Kokku maksu- ja lõivutulud   1 002 948 

C. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 

 

   Ettemaksed Võlad Ettemaksed Võlad 

Maksud brutosummas   31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2014 

 Kinnipeetud tulumaks  0 9 0 9 

 Sotsiaalmaks  0 18 0 17 

 Töötuskindlustusmaksed  0 1 0 1 

 Kogumispensionimaksed  0 1 0 1 

 Ettemaksukonto jäägid  27 0 26 0 

Kokku   27 29 26 28 

 

Maksude ettemaksete osas vaata ka lisa 4 ning maksuvõlgade osas lisa 9. 

 

 

 



                           Rannu valla konsolideeritud majandusaasta aruanne 2015 

 

 
 

Lk 20 
 

  
  

Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed 

tuhandetes eurodes 

    Lisa 31.12.2015 31.12.2014 

Nõuded ostjate vastu   4 3 

Sihtfinantseerimise tagasinõuded  0 4 

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 3C 27 26 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud  2 4 

Muud nõuded ja ettemaksed kokku   33 37 

 

 

 

 

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud  

tuhandetes eurodes 

 AS Emajõe Veevärk aktsiad  

            Arv (tk)               Maksumus 

Seisuga 31.12.13 507 597 

    Kapitaliosaluse kasum  8 

Seisuga 31.12.14 507 605 

    Kapitaliosaluse kasum - 3 

Seisuga 31.12.15 507 608 

 

AS Emajõe Veevärk  asutati 2. juulil 2004. a. 

AS Emajõe Veevärk kuulub 100 %-liselt kohalikele omavalitsustele. Põhitegevusala: vee ja kanalisatsiooni 

investeeringud ja vee- ning kanalisatsiooniteenuse pakkumine elanikkonnale. Rannu valla osalus moodustab 

1,34% Emajõe Veevärgist.   Jooksva aasta kasum kapitaliosaluse meetodil on 3 tuhat eurot. Võrreldaval 

perioodil 8 tuhat eurot. 

 

Lisa 6  Osalused tütarettevõtjates 

tuhandetes eurodes 

 
Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida- realt konsolideeritud järgmine valitseva mõju all olev 

äriühing: 

Nimetus 

Osaluse 

määr          Tulemiaruande näitajad 

Bilansi näitajad aasta 

lõpus 

aasta   

Tegevus- 

tulud 

Tegevus- 

kulud Tulem Varad Netovarad 

OÜ Rannu 

Perearstikeskus          

2014 100 % 70 -70 0 8 5 

2015 100% 76 -72 4 13 9 

       

 

OÜ Rannu Perearstikeskus asutati 2010 aasta lõpul, seoses vajadusega jätkata Rannu valla elanikele esmatasandi 

arstiabi pakkumist.  
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Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud 

tuhandetes eurodes 

 

   Lisa        2015                  2014 

Soetusmaksumus    74 73 

Akumuleeritud kulum   -21 -21 

Jääkväärtus perioodi algul    53 52 

Soetused   0 11 

Maa arvelevõtmine   1 0 

Müüdud müügihinnas   0 -9 

Müügikasum   0 2 

Amortisatsioon ja allahindlused   -3 -3 

Liikumine kokku    -2 1 

Soetusmaksumus    75 74 

Akumuleeritud kulum   -24 -21 

Jääkväärtus perioodi lõpul    51 53 

Aruandeperioodil müüdi pärandina saadud korter 3 tuhande euro eest. Vaata ka lisa 13. 

 

Kinnisvarainvesteeringute all on kajastatud vallale kuuluvad korteriomandid ja elumajad. 

  Lisa 2015 2014 

Rendile antud kinnisvarainvesteeringute jääkmaksumus  50 53 

Kinnisvarainvesteeringute  renditulu  12 2 3 

Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud  15 2 2 

Netotulu kinnisvarainvesteeringute rentimisest  0 1 

 

Lisa 8  Materiaalne põhivara 
tuhandetes eurodes 

  Maa 
Hooned ja 

rajatised 

Masinad 

ja 

seadmed 

Muu 

põhivara 

Lõpetamata 

tööd ja 

ettemaksed 

Kokku 

Soetusmaksumus 2 2 268 340 58 0 2 668 

Kogunenud kulum 0 -1 058 -169 -52 0 -1 279 

Jääkväärtus 31.12.2013 2 1 210 171 6 0 1 389 

Soetused ja parendused 0 6 0 0 166 172 

Ümberklassifitseerimine 0 166 0 0 -166 0 

Kulum ja allahindlus 0 -129 -34 -2 0 -165 

Kokku liikumised 0 43 -34 -2 0 7 

Soetusmaksumus 2 2 440 340 58 0 2 840 

Kogunenud kulum 0 -1 187 -203 -54 0 -1 444 

Jääkväärtus 31.12.2014 2 1 253 137 4 0 1 396 

Soetused ja parendused 0 0 10 0 69 79 

Ümberklassifitseerimine 0 62 0 7 -69 0 

Kulum ja allhindlus 0 -140 -28 -1 0 -169 

Kokku liikumised 0 -78 -18 6 0 -90 

Soetusmaksumus 2 2 502 350 65 0 2 919 

Kogunenud kulum 0 -1 327 -231 -55 0 -1 613 

Jääkväärtus 31.12.2015 2 1 175 119 10 0 1 306 
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Rahavoogude aruandes materiaalse põhivara eest tasutud summad kujunevad järgmiselt: 

 

        Lisa 2015 2014 

Materiaalse põhivara ostud 

Vt tabel 

ülal -79 -172 

Kinnisvarainvesteeringu parendus 7 0 -11 

Käibemaks põhivaralt 15 -15 -36 

Kokku tasutud põhivara eest -94 -219 

 

 

 

 

 

 

Kasutusrendile antud materiaalne põhivara 

  Hooned ja nende osad 

Jääkväärtus 31.12.2014 74 

Soetusmaksumus 128 

Akumuleeritud kulum  -54 

Jääkväärtus 31.12.2015 89 

Soetusmaksumus 158 

Akumuleeritud kulum                                   -69 

  
Materiaalse põhivara tasuta kasutuseks on sõlmitud koostöö- ja rendilepingud järgmiste 

mittetulundusühingutega, Rannu Maanaiste Selts, Rannu Haridus- ja kultuuriselts, Rannu Noorteühendus, Tähe 

Noortekeskus ja Rakke Külaselts. Rendipindade suurused on arvestatud tinglikult, sest üldkasutatava  osa suurus 

oleneb korraldatavate ürituste mastaabist ja üldjuhul ei ole see rendilepingus fikseeritud. Projektitoetuste kaudu 

on nimetatud mittetulundusühingud saanud läbi viia mitmesuguseid üritusi ja soetanud vajalikku inventari, mille 

kaudu meie valla elanikud saavad paremat teenust. 

 

 

 

Lisa 9 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 

tuhandetes eurodes  Lisa 31.12.2015 31.12.2014 

Maksukohustused 3C 29 28 

Saadud maksude, lõivude ja trahvide ettemaksed 3A 6 14 

Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokku 35 42 

 

   

Lisa 10 Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

tuhandetes eurodes   31.12.2015 31.12.2014 

Tingimuslikud kohustused    

Ehitus- ja renoveerimistööde lepingud  8 0 

Tingimuslikud kohustused  kokku 8 0 

 

Seoses kavatsusega taotleda struktuuritoetust meetmest – Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020 on  

Rannu koolihoonele on tellitud audit leping 10.12.2015 summas 2 tuhat eurot ja 18.detsembril 2015 sõlmiti 

projekteerimise töövõtuleping  Rannu koolihoone eskiisprojekti koostamiseks summas 6 tuhat eurot. Tööde 

tegemine vajalik, et koostada taotlus toetuse saamiseks. 
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Lisa 11 Saadud toetused 

tuhandetes eurodes 

Saadud toetused  aastal 2015 

  

Tegevus- 

kuludeks 

Põhivara  

soetamiseks Muud  toetused 

Riigieelarvest tasandusfondi 0 0 476 

Viljandi MV – hajaasustuse veeprogramm 0 5 0 

SM - lapsehoid  3 0 0 

RM – laste mänguväljak Randu 0 4 0 

PRIA - koolipiim, puuvili 2 0 0 

RM - õppelaenu kustutamine 2 0 0 

KIK- Võrtsjärve kaldaala korrastuseks 2 0 0 

KM – lastekoorid, ujumine 1 0 0 

Noorteühingute toetused 1 0 0 

Muud toetused (Kultuurkapital,  jm) 1 0 0 

Rahalised toetused kokku 12 9 476 

KM – raamatud raamatukogudele 3 0 0 

Mitterahalised toetused kokku 3 0 0 

Saadud toetused kokku 15 9 476 

 
Saadud toetused  aastal 2014 

  

Tegevus- 

kuludeks 

Põhivara  

soetamiseks Muud  toetused 

Riigieelarvest tasandusfondi 0 0 410 

Viljandi MV – hajaasustuse veeprogramm 0 7 0 

MKM - teedehoid 7 62 0 

SM - lapsehoid, häirenupp 5 0 0 

EAS- lasteaia 2 rühma remont 0 32 0 

PRIA - koolipiim, puuvili 3 0 0 

RM - õppelaenu kustutamine 2 0 0 

SM- pensionäride päevakeskuse remont 0 4 0 

Muinsuskaitseamet- Rannu kabeli remont 0 1 0 

SIM- arvutid raamatukogudele 3 0 0 

Noorteühingu toetused 1 0 0 

Kultuurkapital-tantsutallad, kuldnokk 1 0 0 

Muud toetused (HM, Kooriühing, Innove) 1 0 0 

Rahalised toetused kokku 23 106 410 

KM– raamatud raamatukogudele 3 0 0 

Mitterahalised toetused kokku 3 0 0 

Saadud toetused kokku 26 106 410 

 

Riigieelarvest saadud maksed toetusfondi eraldati järgmisteks tegevusteks: 

    

  2015 2014  

Tasandusfondi 136 136  

Hariduskuludeks (õpetajate palk, õppekirjandus jm.) 246 262  

Vallateede korrashoiuks 69 0  

Sotsiaaltoetusteks (vajaduspõhine, toimetulek) 25 12  

Kokku riigieelarvest toetusfondi 476 410  

Kasutatud lühendid:   

 

 
MKM- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; KM- Kultuuriministeerium;  

EAS- Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus; RM- Rahandusministeerium;                 

MV-maavalitsus; PRIA – Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet;                

SM – Sotsiaalministeerium; SIM - Siseministeerium   
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Lisa 12 Kaupade ja teenuse müük 

tuhandetes eurodes 

 

  Lisa              2015      2014 

Riigilõivud  3B 3 3  
Hariduse tulud kokku  60 59  
sh. kooli -  ja lasteaia tasu teistelt omavalitsustelt  35 38  

Tulu tervishoiust   76 70  
Muu toodete ja teenuste müük  6 5  
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest  5 10  

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest  3 3  
Kinnisvarainvesteeringute üür ja rent  7 2 3  

Kokku kaupade ja teenuste müük  155 153  

 

 

Lisa 13 Muud tulud 

tuhandetes eurodes 

 

  Lisa 2015 2014 

Maa-ainese kaevandusõiguse tasu  3B 15 22 

Vee ressursitasud  3B 11 10 

Muud tulud  1 0 

Vara müük 7;8 3 2 

Kokku muud tulud  30 34 

    

    

Lisa 14 Tööjõukulud 

tuhandetes eurodes 

Töötasukulud 

Töötasukulu   

2015 

Keskmine 

töötajate arv 

2015 

Töötasukulu         

2014 

Keskmine 

töötajate arv 

2014 

Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud 21 1,0 21 1,0 

Kõrgemad ametnikud 48 3,4 46 3,4 

Kokku ametnikud 69 4,4 67 4,4 

Juhid 62 5,00 58 5,0 

Tippspetsialistid 66 5,55 56 5,98 

Õpetajad 251 21,1 238 21,98 

Keskastme spetsialistid 98 12,4 93 13,27 

Töölised ja abiteenistujad 79 14,50 79 14,90 

Kokku töötajad 556 58,55 524 61,13 

Ajutised töötajad 17 -  13 - 

Volikogu esimees,liikmed 3 - 4 - 

Juhatuse esimees 2 0,2 2 0,2 

Kokku töötasukulud 647 63,15 610 65,73 

 

 

 

  31.12.2015 31.12.2014 

Töötasu 647 610 

Erisoodustused (õppelaenu kustutamine) 1 1 

Sotsiaalmaks töötasudelt 212 200 

Sotsiaalmaks ja tulumaks erisoodustustelt 1 1 

Töötuskindlustusmaksed 5 6 

Tööjõukulud kokku 866 818 
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Lisa 15 Majandamiskulud 

tuhandetes eurodes  Lisa 2015 2014 

Kinnistute, hoonete ja ruumide halduskulud  112 127 
       sh. kinnisvarainvesteeringute kulud                                                7 2 2 

Rajatiste majandamiskulud  64 69 

Õppevahendite ja koolituse kulud   101 78 
      sh. kooli- ja lasteaiakoha eest teistes omavalitsustes  85 55 

Käibemaks kuludelt  61 67 

Toiduained ja toitlustusteenused  32 33 

Sõidukite majandamiskulud  25 30 

Sotsiaalteenused  29 27 

Meditsiini ja hügieenikulud  21 23 

Käibemaks põhivara soetuselt 8 15 36 

Administreerimiskulud  20 24 

Koolituskulud (sh. koolituslähetus)  9 8 

Inventari majanduskulu  12 8 

Uurimis- ja arendustööd  6 2 

Kultuuri-, vaba aja sisustamine ja kommunikatsioon  27 26 

Mitmesugused majanduskulud  15 9 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud  19 25 

Teavikute kulud  7 6 

Kokku majandamiskulud  575 598 

    

Lisa 16 Antud toetused 

tuhandetes eurodes 
 

 2015 2014 

Sotsiaaltoetused   

Peretoetused 22 19 

Puuetega inimeste toetused 11 13 

Toimetulekutoetused 13 10 

Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 3 4 

Matusetoetused 4 2 

Kokku sotsiaaltoetused 53 48 

Valla elanike veeprogramm 10 14 

AS Emajõe Veevärk – kanalisatsiooni rek. projekt 0 1 

Kokku põhivara sihtfinantseerimiseks 10 15 

Õpilaste koolisõidu toetus (GoBus ja EMÜ) 11 10 

Koolitus ja muu tegevustoetus 0 3 

Toetus abipolitseile 1 1 

Ühistegevuse toetused 2 2 

Spordikoolidele ja seltsidele 5 5 

Kokku tegevuskulude sihtfinantseerimine 21 21 

Liikmemaksud   

 Eesti Maaomavalitsuste Liit 2 2 

Võrtsjärve Ühendus ja Võrtsjärve kalandus 1 1 

Tartumaa Omavalitsuste Liit  3 3 

Võrtsjärve Sihtasutus 6 6 

Kokku liikmemaksud 12 12 

   

Antud toetused kokku 96 96 
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Lisa 17 Tehingud seotud osapooltega 

tuhandetes eurodes 

Rannu Vallavalitsuses ei ole aruandeaastal toimunud turutingimustest või seadusega sätestatud tingimustest 

erinevaid tehinguid seotud osapooltega.  

Rannu Vallavalitsuse aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: 

a) vallavalitsuse ja volikogu liikmed 

b) asutuste juhid 

b) eespoolloetletud isikute lähedased  pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise 

mõju all olevad ettevõtteid. 

 

Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja soodustused 

Töötasukulud 

Töötasukulu   

2015 

Keskmine 

töötajate arv 

2015 

Töötasukulu         

2014 

Keskmine 

töötajate arv 

2014 

Vallavanem 21 1,0 22 1,0 

Vallavalitsuse liikmed 28 2,0 28 2,0 

Asutuste juhid 50 4,0 46 4,0 

Volikogu esimees, liikmed 3 - 4 - 

Juhatuse esimees 2 0,1 2 0,1 

Kokku töötasukulud 104 7,1 102 7,1 

 

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende hulka on arvatud  

kõik töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid olulisi soodustusi pole tegevjuhtkonna ega kõrgema juhtkonna 

liikmetele aruandeaastal tehtud. 

 

 

 

Lisa 18 Konsolideerimata finantsaruanded 

18-1 Konsolideerimata bilanss 
tuhandetes eurodes 

           31.12.2015           31.12.2014 

Varad 1 622 1 683 

Käibevara 214 183 

 Raha  111 78 

 Maksu- ja lõivunõuded 71 68 

 Muud nõuded ja ettemaksed   32 36 

Põhivara 1 408 1 500 

 Osalused tütarettevõtetes 2 2 

 Finantsinvesteeringud 49 49 

 Kinnisvarainvesteeringud 51 53 

 Materiaalne põhivara 1 306 1 396 

Kohustused ja netovara 1 622 1 683 

Lühiajalised kohustused  60 68 

 Võlad tarnijatele 10 10 

 Võlad töövõtjatele 16 18 

 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 34 40 

Netovara 1 562 1 615 

 Kassareserv 7 7 

 Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 610 1 646 

 Aruandeaasta muutused -55 -38 
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18-2 Konsolideerimata tulemiaruanne 
tuhandetes eurodes 

 

            2015 2014 

Tegevustulud 1 585 1 574 

 Maksutulud 973 913 

 Tulud kaupade ja teenuste müügist 82 85 

 Saadud toetused 500 542 

 Muud tegevustulud 30 34 

Tegevuskulud -1 640 -1 612 

 Antud toetused -96 -96 

 Tööjõukulud -825 -780 

 Majandamiskulud -547 -568 

 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus -172 -168 

Tegevustulem -55 -38 

Aruandeaasta tulem -55 -38 

 

 

18-3 Konsolideerimata rahavoogude aruanne 
tuhandetes kroonides 

        2015            2014 

Rahavood põhitegevusest   

Tegevustulem -55 -38 

Korrigeerimised   

   Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 172 168 

   Käibemaksukulu põhivara soetuselt 15 36 

   Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (tulu) -9 -106 

   Kasum/kahjum põhivara müügist -3 -2 

   Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 10 15 

Korrigeeritud tegevustulem 130 73 

Põhitegevusega seotud käibevara netomuutus  2 -9 

Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus  -8 12 

Kokku rahavood põhitegevusest 124 76 

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud põhivara eest -94 -219 

Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -9 -15 

Laekunud põhivara müügist 3 9 

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 9 102 

Kokku rahavood investeerimistegevusest  -91 -123 

Rahavood kokku  33 -47 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 78 125 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 111 78 

Raha ja selle ekvivalendi muutus 33 -47 
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18-4 Konsolideerimata netovara muutuste aruanne  

tuhandetes eurodes 

 

  Kassareserv Akumuleeritud 

tulem 

Kokku 

Saldo 31.12.2013 7 1 646 1 653 

  Aruandeaasta tulem 0 -38 -38 

Saldo 31.12.2014 7 1 608 1 615 

                 Ümberhindlus  2 2 

  Aruandeaasta tulem  -55 -55 

Saldo 31.12.2015 7 1 555 1 562 

 

Lisa 19 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 

 

Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma koosseisult 

konsolideerimata finantsaruannetele ( vt lisa 18). Kuna see on koostatud kassapõhisel printsiibil ja sisaldab 

teatud muid erinevaid arvestuspõhimõtteid, siis ei ole see konsolideerimata finantsaruannetega võrreldav (vt ka 

lisa 1).   

Eelarve koosneb tegevustuludest, tegevuskuludest, investeerimistehingutest ja finantseerimistehingutest.  

Esialgset  eelarvet muudeti lisaeelarvega. Suurendati üksikisiku tulumaksu laekumist 21 tuhande euro võrra, mis  

suunati koolitusteenuste ostuks teistelt omavalitsustelt, kuna meie oma valla asutused ei suuda pakkuda kõiki 

lapsevanemaid rahuldavaid teenuseid. Samuti muutus esialgne eelarve  sihtotstarbeliselt laekunud vahendite  ja 

vallavalitsuse reservfondi kasutamise tõttu. Eelarvet on täpsustatud sihtotstarbeliste laekumistega: 

toimetulekutoetused 7 tuhat eurot; puudega laste hoiukuludeks 3 tuhat eurot; Innovelt keeleõppeks, 

kultuurkapitalilt Rannu Raamatukogu 90- juubeliks, noortevolikogu  töödeks, 2 tuhat eurot ja KIK-ilt Võrtsjärve 

luha korrastamiseks 2 tuhat eurot. Kokku suurenes eelarve maht 35 tuhande euro võrra. 

 Reservfondi suurus oli 20 tuhat eurot. Suuremad reservfondi väljaminekud: tööjõukulude katteks lasteaiale ja 

raamatukogule 6 tuhat eurot; heakorra , tänavavalgustuse, ohtlike jäätmete, hulkuvate lemmikloomade  ja 

tänavavalgustuse remondile 6 tuhat eurot; muusikakooli teenuste ostmiseks 3 tuhat eurot; kiire interneti 

paigalduskuludeks 2 tuhat eurot; kooli ringijuhtide tasustamiseks 2 tuhat eurot; hooldekodu teenuste ostuks 1 

tuhat eurot. 

 Aruandeaasta eelarve täitmine. Eelarve tulude poole täitmine oli 102,8%. Eelarve kulude poole täitmine oli 

97,2%. 2015 aastal  laekus üksikisiku tulumaksu  911 tuhat eurot, aastal 2014  855 tuhat eurot. Tulusid laekus 

aruandeaastal plaanitust 42 tuhat eurot rohkem.   Kulusid tehti aga 41 tuhande euro eest vähem.  
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MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRI 

 

 

 
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Rannu vallavalitsus. 

 

 

 

Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Rannu vallavalitsuse protokolliline 

otsus aruande heakskiitmise kohta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Maano Koemets  vallavanem / digitaalselt allkirjastatud/  


