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TEGEVUSARUANNE

Tegevusaruanne on koostatud konsolideerimisgrupi kohta
Ülevaade Puurmani vallast
Puurmani vald asub Jõgeva maakonna edelaosas. Territooriumi suurus on 292,7 km². Vald
piirneb lõunast Tartu maakonna Laeva vallaga, põhjast ja läänest Jõgeva maakonna Põltsamaa
vallaga ja idast Jõgeva, Palamuse ja Tabivere valdadega. Ulatus põhjast lõunasse on 23 km,
idast läände 14 km. Lisaks Puurmani alevikule on vallas 12 küla. Kõige kaugemal valla
keskusest asuvad Härjanurme, Jõune, Pööra ja Saduküla külad. Kokku oli seisuga 01.01.16
Puurmani vallas 1533 elanikku.
Tabel 1: Külade elanike arv (seisuga 01.01.2016)
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Küla
Puurmani alevik
Altnurga
Jüriküla
Kirikuvalla
Kursi
Laasme
Pikknurme
Tammiku
Härjanurme
Jõune
Pööra
Saduküla
Tõrve
KOKKU

Elanikke
2012
586
86
74
33
56
75
172
77
79
56
106
182
63
1 645

Elanikke
2014
556
78
68
34
60
70
166
67
77
51
106
180
63
1 576

Elanikke
2015
521
73
68
38
57
73
163
68
81
48
109
183
63
1 545

Elanikke
2016
521
75
66
36
54
73
167
61
83
48
109
176
63
1 533

Viimase nelja aastaga on valla elanike arv vähenenud 7%.
2015.aasta detsembris oli vallas 39 registreeritud töötut, aasta keskmine töötute arv 27,16.
Valla keskmine maksumaksjate arv on 716, registreeritud äriettevõtteid 91, FIE-d 70, MTÜ-d
ja SA-d 20, tulundusühinguid ja täisühinguid mõlemaid 2.
Ülevaade konsolideerimisgrupi tegevusest
Puurmani valla arengu ja tegevuse eesmärgid on sätestatud dokumendis “Puurmani valla
arengukava 2015-2025 ja tegevuskava 2016-2019” ning Puurmani valla eelarvestrateegia
aastateks 2016-2019, mis on vastu võetud 19.11.2015.a.
Valla tulevikuvisioon: Puurmani vald on pika ajalooga, tugeva ühtekuuluvustundega,
traditsioone hoidev, kauni looduse ning mitmekülgse majandusega arenev omavalitus, kus on
hea elada, õppida, töötada ja puhata.
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Puurmani vallavalitsus täidab seaduse järgseid ülesandeid lähtudes Puurmani valla vajadustest,
rahalistest võimalustest ning arengukavas sätestatud eesmärkidest, delegeerides
ülesannete täitmise vallavalitsuse hallatavatele asutustele, sihtasutusele ning teeb aktiivset
koostööd naaberomavalitsustega, muu avaliku-, era- ja kolmanda sektoriga.
Valla asutuste tegevust kontrollib Puurmani Vallavolikogu revisjonikomisjon vastavalt
kinnitatud tööplaanile.
Konsolideerimisgrupi struktuur
Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud kuhu kuuluvad järgmised üksused:
Allüksus
Puurmani Vallavalitsus
Puurmani Mõisakool
Puurmani Lasteaed
Puurmani Raamatukogu
Puurmani Spordi- ja
kultuurimaja
Puurmani Mõisa Sihtasutus
Kokku konsolideeriv üksus

Töötajate
keskmine arv

Töötasud
(tuhat eurot)

Juhtkonna
kesmine arv

Juhtkonna tasud
(tuhat eurot)

15,19
19,26
16,20
2,42
4,37

155
246
100
18
23

3,1
1
1
0,4
0,6

50
20
10
4
5

7,5
64,94

51
593

1
7,1

11
100

Konsolideerimisgrupi kõrgeim juhtorgan Puurmani Vallavolikogu on 11 liikmeline.
Puurmani Vallavalitsuse koosseisu kuuluvad vallavanem ja 4 valitsuse liiget.
Juhtkonna hulka kuuluvad juhtidena hallatavate asutuste juhid, vallavanem, vallasekretär,
abivallavanem ja sihtasutuse juhatuse liige.
Hüvitist maksti 2015. aastal vallavolikogu liikmetele 3 tuhat eurot.
Vald on liige ka mitmes mittetulundusühingus. 2015. aastal Puurmani valla osalus järgnevates
organisatsioonides ei muutunud.
• MTÜ Lustivere Hooldekodu. MTÜ liikmeteks on Põltsamaa ja Puurmani vald. Ühingu
eesmärgiks on hooldekoduteenuse pakkumine. Ühingul on tegevjuht ja juhatus ja
organisatsioon on isemajandav ning Puurmani vald sihtotstarbelisi eraldisi ega teisi rahalisi
kulutusi ei pea tegema.
• MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus. 12 Jõgevamaa omavalitsuse poolt asutatud
organisatsioon õpilasveoliinide ja ühistranspordi paremaks korraldamiseks. Vald osaleb
võrdeliselt teiste omavalitsustega MTÜ ülalpidamiskuludes.
• MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus. Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus on loodud 2003.
aastal eesmärgiga võtta omavalitsustelt üle kõik jäätmehoolduse korralduslikud ülesanded,
mis on omavalitsustele pandud Jäätmeseaduse ning teiste jäätmehooldust reguleerivate
õigusaktidega. Ühingu liikmete arv on aastatega järjest kasvanud ja hetkel kuulub KeskEesti Jäätmehoolduskeskuse liikmeskonda 27 omavalitsust 6 maakonnast. Vald osaleb
ülalpidamiskulude katmises.
• MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda. Asutatud 2006. aastal 11 Jõgevamaa omavalitsuse, 19
ettevõtte ja 41 kodanikualgatuse organisatsiooni poolt eesmärgiga kujundada Jõgevamaa
elukeskkonda atraktiivsemaks, aidata ja hoogustada külaelu arengut. Vald tasub
liikmemaksu 250 eurot aastas.
• MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Liit. 1992. aastal moodustatud Jõgevamaa Omavalitsuste
Liitu kuuluvad maakonnast 11 kohalikku omavalitsusüksust.
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Liidu eesmärkideks on Jõgeva maakonna omavalitsusüksuste ühistegevuse kaudu:
• maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine,
• maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine,
• maakonna esindamine, oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine,
• maakonna kohalike omavalitsusüksuste koostöö edendamine,
• liikmetele seadusega ette nähtud ülesannete täitmiseks paremate võimaluste loomine.
Vald osaleb proportsionaalselt elanike arvust lähtuvalt MTÜ ülalpidamiskuludes, 2015
aastal oli liikmemaks 5913 €.
2011. aastal asutati koos Laeva vallaga MTÜ Valguskaabel, eesmärgiga taotleda toetust
Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Internetiühenduste kättesaadavuse
parandamine uue põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades“.
MTÜ poolt esitatud taotlus sai positiivse rahastus otsuse ja 2013. aastal projekti
realiseerus. Projekti tulemusena rajati valguskaabel marsruudil Kärkna-Kärevere-LaevaPuurmani-Pikknurme.

2011. aasta oktoobris asutas Puurmani Vallavolikogu Puurmani Mõisa Sihtasutuse. Sihtasutuse
eesmärgiks on Puurmani mõisakompleksi hoonete, rajatiste ja pargi haldamine ning
arendamine, selleks tegevuseks materiaal-tehnilise baasi tugevdamine vastavalt valla
arengukavale. Samuti on eesmärgiks Puurmani valla hariduse-, kultuuri- ja spordielu
edendamine, turismi arendamine, mõisa ajaloo jäädvustamine, mõisakompleksi eksponeerimine
ja nendeks tegevusteks vahendite kogumine ning projektitaotluste koostamine.
Puurmani vald omab osalust AS Emajõe Veevärk. Seisuga 01.01.2014 on Puurmani vallal 1449
aktsiat ehk 3,8292% suurune osalus. AS Emajõe Veevärk on loodud koos 22 piirkonna
omavalitsusega ühisveevärgi arendamiseks Keskkonnaministeeriumi initsiatiivil kasumit
taotleva vee-ettevõttena, et tagada Euroopa Liidu (EL) poolt rahastatavas Emajõe-Võhandu
suurprojektis osalevatele omavalitsustele maksimaalne toetus EL Ühtekuuluvusfondi poolt.
Tänasel hetkel on AS Emajõe Veevärk suunanud peamise tähelepanu opereerimisteenusele ja
väiksemate projektide elluviimisele vee- ja kanalisatsioonisüsteemide parendamiseks.
Ülevaade tähtsamatest finantsnäitajatest
Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud
Tegevustulem
Finantsnäitajad
Maksutulud 1 elaniku kohta (eurodes)
Netovõlakoormuse määr(%)1
Omafinantseerimisvõime2
Maksevõime kordaja3

2015

2014

2013

2012

6 557
919
5 638

4 993
782
4 211

5 027
825
4 202

5 006
817
4 249

3 465
2 035
1 429

1 594
1 599
-5

1 459
1 594
-135

1 384
1 423
-39

573
55
1,04
0,51

534
41
1,05
0,49

469
47
1
0,42

418
50
1
0,59

Konsolideerimisgrupp alates 2012 aastast.
1
- võlakohustused- likviidne vara suhtena põhitegevuse tuludesse
2
– põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude suhe
3
– käibevara- varud suhtena lühiajalistesse kohustustesse
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Ülevaade haridus- ja kultuuritegevusest
Haridus ja kultuur on Puurmani valla tegevusvaldkondadest mahukaim. 2015.a eelarve kuludest
moodustasid 2 242 tuhat eurot ehk 61%, sealhulgas haridus 779 tuhat (21%.)
Haridusasutustest kuuluvad konsolideerimisgruppi Puurmani Mõisakool, Puurmani Lasteaed
Siilipesa ja Puurmani Mõisa Sihtasutus.
Puurmani Mõisakool
2015. a 01.septembri seisuga õppis Puurmani Mõisakoolis 91 õpilast ja töötas 19 õpetajat ning
5 tugistruktuuri töötajat. Õpilaskonna moodustavad peamiselt koduvalla ning Laeva ja
Põltsamaa valla lapsed. Osutatakse haridusteenust statsionaarses vormis 1.-9.klassi õpilastele
Kooli majanduspoolt ja kogu mõisakompleksi tegevust haldab 2011. aasta lõpus asutatud
Puurmani Mõisa Sihtasutus. Koolil on kasutada kaunis ja renoveeritud mõisahoone.
Sportimiseks kasutatakse rahvamaja saali ning olemas on staadion. Koolimaja ümbritseb
liigirikas (üle 50 liigi) 5,7 ha suurune park.
Arengukavast täideti järgmised tegevused: Kuperjanovi projekti jätkumine, tööõpetuse
klasside ja teiste ainekabinettide sisustamine, laste töö- ja puhkelaagri korraldamine. Valla
arengukavast lähtuvalt ühendati valla ja kooli raamatukogud, mille asukoht on uues
renoveeritud kultuurimajas.
Kokkuleppeliselt jäävad õpikufond ja õpilaste kohustuslik kirjandus koolimaja ruumidesse.
Möödud suvel avatati J. Kuperjanovi muuseumituba, mida saavad külastada ka mõisahoonet
külastavad turistid.
Lähiaja tähtsamaks küsimuseks saab olema kooli jätkusuutlikkuse tagamine ja piisava arvu
õpilaste olemasolu.
Puurmani Lasteaed Siilipesa
Laste arv rühmade lõikes 2014/2015 õ-a on 62. Rühmi on 4, sealhulgas üks Sadukülas laste
arvuga 14.
Lasteasutuses töötab 18 inimest, kellest kõrgharidusega töötajaid on 17%, keskeriharidusega
38%, keskharidusega 39% ja põhiharidusega 6%. Enamusel abipersonalil on keskharidus.
2014/2015 õppeaastal toimusid lasteaia juures järgmised ringid:
jalgpalli ring, ZUMBA ring ja Laulustuudio.
Koostöös looduskeskustega korraldati lastele keskkonnahariduslikke õppepäevi. Planeeritud
õppepäevad toetasid 2014/2015 õppeaasta õppetegevust.
Lasteaia Siilipesa arengukava on suunatud ühe peamise probleemi lahendamisele - säilitada ja
tugevdada laste, vanemate ja töötajate tervist ja valmistada ette laps koolis toimetulekuks. See
on pikaajaline ja keerukas protsess, selles kõige olulisemaks osaks on õpetajate teadmised,
oskused ja soov teha oma tööd hästi. Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade
Võrgustikku ja lähtub oma tegevuse erinevates valdkondades eelkõige lapse tervisest.
Puurmani Mõisa Sihtasutus
Sihtasutuse tegevused:
Kooli õpilaste toitlustamine, erinevate kultuuriürituste, huviringide korraldamine,
konverentsiteenuse pakkumine ja toitlustus ning töö ühekordsete projektidega. Mõisakooli
majandamis- ja õpilaste toitlustamise kulud finantseerib vald, 2015. aastal vastavalt 73,5 ja
25,6 tuhat eurot.
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Tõllakuuris toimuvad perepäevad, käib koos Kokandusklubi ja toimuvad erinevad töötoad.
Sõlmitud lepingud Eesti Kontserdiga kontserdisarja „Muusika Eestimaale“ raames.
Sihtasutuse tutvustamiseks ja reklaamimiseks on avatud facebooki link.
Sihtasutuse koosseisus on alates 01.01.2012 6,5 ametikohta ja 1 juhatuse liige, alates 2016.
aastast 2.
Nõukogus on 3 liiget, nende töö ei ole tasustatud.
Puurmani Spordi- ja Kultuurimaja
Puurmani Spordi- ja Kultuurimaja suleti 2014. aasta suvest kapitaalremondiks. 2015. aasta
novembris avati uus rahvamaja. Hoones on ruumid raamatukogule, huviringidele ning
sportimiseks vajalik saal, on ka saun ja jõusaal. Ehitus läks maksma 1 313 tuhat eurot, millest
1 100 tuhat eurot finantseeriti Kohaliku avalike teenuste arendamise meetmest läbi Ettevõtluse
Arendamise SA. Ülejäänud 213 tuhat valla eelarvest, mille tarvis võeti laenu.
Asutuse tegevus senisel kujul lõpetati ja kujundati ümber. 2016. aastal on kavas soetada
sisustust 14 tuhande euro eest.
1985. aastast tegutseb Puurmani segakoor, 1989. aastast noorte näitering. Aastast 2009
alustasid tööd 3 rahvatantsurühma: nais-, sega- ja memmede rühm. Alates 2015. aasta sügisest
segarühm koos ei käi. 2014. aastal alustas laste erialaringina tegevust Muusikastuudio, mis on
alternatiiviks Põltsamaa Muusikakooli Puurmani filiaalile, kus õppis 9 last, lõpetab tegevuse
2016. aasta kevadega. 2015. aastal osales Muusikastuudios 26 õpilast, õpetajaid 3.
Puurmani Raamatukogu
1.augustiks 2015. aastal korraldati ümber Puurmani valla raamatukoguvõrk. Puurmani,
Saduküla ja Puurmani Mõisakooli raamatukogude tegevus viidi ühtse juhtimise alla. Puurmani
Raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks korraldati avalik konkurss.
Moodustatud struktuuriüksusteks on Puurmani Raamatukogu, Puurmani Raamatukogu
Puurmani Mõisakooli välislaenutuspunkt ja Puurmani Raamatukogu Saduküla
haruraamatukogu. Puurmani Raamatukogu ja Puurmani Raamatukogu Saduküla
haruraamatukogu kolisid uutesse renoveeritud ruumidesse. Puurmani Mõisakooli
välislaenutuspunkti tegevuse korraldamisega alustatakse 2016. aastal. Moodustati raamatukogu
nõukogu, kes analüüsib ja toetab parema raamatukogu teenuse pakkumist vallas.
Raamatukogu teenindab Puurmanis 440 inimest aastas, Sadukülas 110. Puurmani ja Saduküla
raamatukogud koostavad korrapäraselt näitusi, väljapanekuid ja väiksemaid üritusi.
Raamatukogude ruumid on kaasajastatud ja avarad, koos lugemissaali ja lastenurgaga ning
varustatud
avaliku
internetipunktiga.
Valla
poolt
maksti
raamatute
ostuks
2 350 eurot. Komplekteerimiskulu elaniku kohta 4,5 eurot s. h. valla osa 2,8 eurot. Keskmine
külastuste arv päevas eraldi võetuna Puurmani Raamatukogus oli 24 korda ja Saduküla
haruraamatukogus 9 korda. Puurmani ja Saduküla raamatukogu korraldas kokku 53 näitust ja
väljapanekut ning 22 üritust 543 osavõtjaga. Koduteenindatavaid on vallas kokku kuus, kellele
osutati koduteenindust 179 korral. Töötajaid kokku kolm.
Seltsitegevus
2015. aastal maksti seltsidele kokku 2 tuhat eurot toetusi. Seltside tegevust toetatakse igati,
sealhulgas tasuta ruumide ja trandpordi ning kantseleiteenuste võimaldamisega.
Mittetulundusühing Päikeserõõm loodi 30.aprillil 2012. eesmärgiga arendada Puurmani valla
huviharidus- ja kultuurielu, viia läbi õppepäevi ja koolitusi. 2014/2015 aastal toetati SA KIK
projekti abil Puurmani noortel keskkonnateadlikkuse tõstmist. Liikmeid MTÜ-s 4.
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Käsitööhuvilised naised said esimest korda ühiselt kokku 1999. aasta oktoobris. “Puurmani
Käsitööselts Kati” nime all tegutsetakse 2006. aastast. Seltsi tegevuse peamine eesmärk on
koondada ja ühendada käsitööst huvitatud inimesi ning oma liikmete tegevuse kaudu säilitada
käsitöötraditsioonide järjepidevus. Seltsis on 15 liiget.
Puurmani Priitahtlik Päästeselts on asutatud 24.01.2014. Üldeesmärgiks on tõsta läbi
ennetustegevuse turvalisuse taset Puurmani vallas ja reageerida päästesündmustele vastavalt
päästeametiga sõlmitud lepingule. Seltsil on 25 liiget, kellest 13 on läbinud baaskoolituse.
Seltsil on kasutada vallale kuuluv vana tehasekompleksi hoone, mis vajab lähitulevikus
renoveerimist. Päästesündmustele reageerimiseks on kasutusel Päästeauto Scania L81S.
Puurmani Noorteühing loodi 6.jaanuaril 2007. Puurmani Noorteühing on vabatahtlikkuse alusel
loodud ühendus, mis tegutseb oma liikmete omavalitsuse alusel, demokraatia printsiipidel ja
isetasuvuse põhimõttel, on kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis kasutab tulusid üksnes
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Peamiseks eesmärgiks on tingimuste loomine
piirkonna 24 noortele tegutseda oma vaba tahte alusel väljaspool perekonda, õppekava ja tööd
oma vaimse ja füüsilise arengu soodustamiseks.
03.novembril 1991.aastal loodi Härjanurme Talunike Selts. 08.märtsil 2000.aastal loodi
Härjanurme Maarahva Selts, kuna talunike oli vähe alles jäänud ja soov oli haarata seltsi
liikmeteks rohkem seltsi tegevusest huvituvaid inimesi. Seltsi kuulub 23 liiget. Seltsi
põhieesmärk on maaelu arendamine, vaba aja sisustamine ning koostöö teiste maaelu
arendavate seltsidega.
Saduküla Noorteühing loodi 2007. aasta märtsis ja ühingu nimeks sai "Saduküla Noorteühing
Elu kui filmis“. 2010. aastal muudeti „Saduküla Noorteühing Elu kui filmis“ uue nimega
„Saduküla Noorteühing“. Püütakse luua tingimused Saduküla 7-26 aastaste noorte isiksuse
mitmekülgseks arenemiseks, mis võimaldaks noortel vaba tahte alusel perekonna-,
tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. Noorteühing informeerib avalikkust oma tegevusest ja
arendab heategevust ja külaelu Sadukülas. Saduküla Eakate Selts asutati 2006.a, seltsil on 11
liiget. Seltsi eesmärk on Saduküla piirkonna (Jõune, Härjanurme, Saduküla ja Pööra külad)
eakate turvalise sotsiaalelu, eneseabi ja ühistegevuse taastamine ning arendamine.
Mittetulundusühing Uue-Kiisa Hobused on asutatud 11.12.2009. Ühingu eesmärgiks on
ohustatud tõugu hobuste (tori ja eesti raskeveo hobune) aretamine, kasvatamine ja
propageerimine ning aktiivse ja loodussõbraliku elulaadi harrastamine.
Jahiselts Gustav on asutatud 06.06.1998. aastal. Jahiselts asub Jõgevamaal ja jahimaade pindala
on 21 420 hektarit, kus reguleerib ulukite arvukust 59 liiget.

Ülevaade valla majandusvaldkonnast
Majandusvaldkonna kulud koosnevad majanduse, keskkonnakaitse ning elamu ja
kommunaalmajanduse kuludest, mis moodustasid konsolideerimisgrupi eelarve kuludest 924
tuhat eurot (24,7%).
Majandus
Kulu 2015. aastal 837 tuhat eurot - 22,4 % eelarve mahust.
Maanteetransport
Puurmani vallas on riigi-, munitsipaal- ja erateid kokku 316 km. Riigiteede kogupikkus vallas
on 90 km. Vallateede kogupikkus on 39 km, millele lisandub erateede omanikega sõlmitud
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avaliku kasutuse lepingutega hõlmatud teid 24 km ulatuses. Kõik vallateed on kruusateed.
Erateede kogupikkus on 122 km. Metskonnale kuulub metsateid 72 km.
Teede remondiks kulutati 40 tuhat eurot.
Valla teede ja tänavavalgustuse hoolduseks on sõlmitud lepingud. Kalmistuid, parki ja
haljastust hooldatakse oma jõududega.
Tegevuskava järgi kavandati 2015. aastaks lasteaia tee projekteerimine, kuid see lükkus edasi.
Ühistranspordi korraldus
Valla transpordi kulud on 35 tuhat eurot, millest suur osa õpilaste koolitranspordil.
Vallasisene bussiliin seob Puurmani, Pikknurme ja Saduküla külasid. Vald rendib 19 kohalist
bussi, aasta rendisumma on 11 tuhat eurot.
Muu majandus
2013. aastal algasid Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava projekti „Pedja jõe
Puurmani kalapääsu rajamine“ tööd. 2015. aasta detsembri alguses sai kalapääs valmis. Selleks
kulus 2015. aastal 727 tuhat eurot.
2015. aastal jätkus hajaasustuse programm regionaalarengu toetuseks, mida rahastab 1/3 osas
riik, 1/3 osas omavalitsus ja ülejäänud osa jääb taotleja kanda. 2015. aastal laekus riigilt 13
tuhat eurot. 2015. aastal maksti selle projekti raames välja 32 tuhat eurot.
Keskkonnakaitse
See valdkond hõlmab jäätmekäitlust ja heakorda.2015. aastal kulutati 31 tuhat eurot-0,83 %
eelarvest.
Jäätmekäitlus
Jäätmete kogumise süsteemi arendamine toimub valla jäätmekava alusel. Valla territooriumil
prügilat ei ole. Jäätmed transporditakse teiste piirkondade prügilatesse. Puurmani vald on
liitunud Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusega (KEJHK). Vallas toimib alates 2008. aastast
korraldatud olmejäätmete vedu. Piirkonda teenindab praegu 2012. aastal sõlmitud hankelepingu
alusel AS Eesti Keskkonnateenused, alates 2016. aasta maikuust AS Ragn-Sells. Puurmanis
asub valla keskkonnajaam, kuhu elanikud saavad tuua tasuta oma vana olmeelektroonikat,
ohtlikke jäätmeid, pakendeid ning vanapaberit ja pappi. Lisaks on pakendikonteinerid
Puurmanis (2 kohas), Sadukülas, Härjanurme ja Pikknurme külades ning vanapaberi- ja papi
konteiner Sadukülas. Koostöös Keskkonna Investeeringute Keskusega korraldatakse ohtlike
jäätmete kogumisringe suuremates külades : Tõrve, Kursi, Tammiku, Jõune, Härjanurme ja
Saduküla seni 1 kord aastas.
Jäätmekäitlusteenust pakub Eesti Keskkonnateenused AS ja Ragn Sells AS, 2015. aastal kulus
selleks 4 tuhat eurot. Tööd tehakse oma jõududega.

Heakord
Üldmulje Puurmani aleviku heakorrast on üldiselt rahuldav, kuid Puurmani keskväljaku
piirnevate kinnistute seisukord on halb ja lagunevad hooned on ohtlikud.
Heakorrale kulutati 2015. aastal 27 tuhat eurot. See sisaldab mõisapargi ja aleviku ning
Saduküla külakeskuse haljastus- ja niitmistöid, milleks palgatud 1 töötaja ning vajadusel
ühekordse lepinguga abitööline.
2015. aastal osteti murutraktor John Deere 590.
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Elamu ja kommunaalmajandus
2015. aastal kulutati 55 tuhat eurot, mis moodustab eelarves kuludest 1,48 %.
Elamumajandus
Vallal on 7 sotsiaalkorterit 399,7 m2, munitsipaalkortereid 22 üldpinnaga 1150 m2 ja Puurmani
Mõisa Sihtasutuse bilansis 3 munitsipaalkorterit üldpinnaga 126,3 m2.
Kulus 18 tuhat eurot eelarve vahendeid, mis koosneb vallale kuuluvate korterite
majandandamiskuludest. Tulu nende üürimisest oli 18 tuhat eurot.
Tänavavalgustus
Tänavavalgustusele kulus 7 tuhat eurot, sellest peamiselt elektrikulu. 2016. aastal on
planeeritud 15 tuhat eurot selle taristu renoveerimisele.
Tänavavalgustus on lõiguti Puurmani, Pikknurme, Saduküla ja Laasme külades.
Muu elamu ja kommunaalmajandus
Kulus 29 tuhat eurot, millest 11 tuhat kahe kalmistu (Kursi, Saduküla), 4 tuhat sauna ja 13
tuhat eurot muudeks erinevateks eelpool nimetamata majandamiskuludeks.
Ülevaade tervishoiust ja sotsiaalvaldkonnast
Sellele valdkonnale kulus kokku 149 tuhat eurot (4%) eelarvest.
Tervishoid
Konsolideerimisgrupi tervishoiukulud olid 3 tuhat eurot, mis on Perearstikeskuse küttekulud.
Perearst ja hambaravi teenuse osutajatele on valla poolt tasuta ruumid.
Sotsiaalvaldkond
Puuetega inimeste sotsiaalsele kaitsele kulus eelarvest 30 tuhat eurot, seda teenust said 51
inimest. Ravimitoetust makstakse kord kvartalis 20 inimesele, kokku üle 2 tuhande euro.
Ravikindlustuseta isikuid oli hooldajate seas 9 inimest, kelle eest vald tasus sotsiaalmaksu
kokku 13 tuhat eurot.
Eakate sotsiaalhoolekande asutustele tehtud kulud 41 tuhat eurot, vald ostis seda teenust 4
hooldusasutusest, aasta keskmine hooldatavate arv keskmiselt 14 inimest.
Vallas on palgal 2 sotsiaaltöötajat, kes hooldavad abivajavaid inimesi nende oma kodudes.
Selleks kulus 2015. aastal 15 tuhat eurot.
Riiklikku toimetulekutoetust sai keskmiselt 14,25 leibkonda, kulus 28 tuhat eurot.
Erinevaid vallaeelarvelisi toetusi maksti inimestele kokku 19 tuhat eurot, riigi poolt
rahastatavat vajaduspõhist toetust maksti keskmiselt 13,3 leibkonnale, selleks kulus 12 tuhat
eurot.
Muu tegevus
Üldised valitsussektoriteenused moodustavad konsolideerimisgrupi kuludest 206 tuhat eurot
(5,5%), millest töötasudeks 99 tuhat eurot. Pangalaenude protsente maksti 10 tuhat eurot, oma
töötajate õppelaenude tasumiseks kulus 1 tuhat eurot (riigi rahastus).
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Investeeringud
Puurmani Rahvamaja renoveerimine 1 313 tuhat eurot.
Pedja jõe Puurmani paisule kalapääsu ehitus 727 tuhat eurot.
Murutraktori ost 8 tuhat eurot.
Kuprejanovi projekti rekvisiidid (muuseumituba) 8 tuhat eurot.
Järgmise majandusaasta suuremad planeeritud investeeringud
2016. aastal on planeeritud vahetada Saduküla rahvamaja katus, maksumus 29 tuhat ning
Puurmani mõisakompleksi kõrvalhoonete katusteks 23 tuhat eurot. Rekonstrueeritakse
Saduküla Mõisavahe tee 10 esimene korrus sotsiaalkorteriteks ja vahetatakse katlamaja
korsten, maksab kokku 29,5 tuhat eurot.
Teede remondiks on kavas kulutada 30 tuhat ja tänavavalgustuse remondiks 15 tuhat eurot.
Planeeritakse Puurmani mõisakooli keldrikorruse remonti ja tõllakuuri küttesüsteemi
täiendamist kokku 26 tuhat eurot.
Puurmani Lasteaia koridori ja välistrepi remondiks 12,5 tuhat ja mänguväljakutele Puurmanis
ja Saduküla rühmas 9,5 tuhat eurot.
Puurmani Rahvamaja sisustuseks on planeeritud 14 tuhat eurot.
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
KONSOLIDEERITUD BILANSS
Tuhandetes eurodes
BILANSS
Tuhandetes eurodes
2015

2014

2
3
4
5

18
82
35
2
137

22
75
28
2
126

6

1 737

8
9
9

4 679
4
6 420
6 557

1 731
8
3 118
6
4
4 867
4 993

24
74
36
133
267

43
60
44
106
253

652
652
919

529
529
782

Netovara
Aruandja omanikele kuuluv netovara
Reservid
Akumuleeritud ülejääk
Aruandeperioodi tulem

5 638
5 638
2
4 210
1 426

4 211
4 211
2
4 200
9

Kohustused ja netovara kokku

6 557

4 993

Lisa
Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksunõuded ja maksude ettemaksed
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Käibevara kokku
Põhivara
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Bioloogilised varad
Põhivara kokku
Varad kokku
Kohustused
Võlad hankijatele
Võlad töövõtjatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Lühiajalised kohustused kokku
Pikaajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused kokku
Kohustused kokku

11
12

12
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KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

2015

2014

878
780
98
121
4
117
2 458
8

822
727
95
106
3
103
656
10

-3
10
0
3 465

2
8
0
1 594

-135
-85
-50
-793
-522
-403
-183
-2 035

-114
-64
-50
-750
-523
-80
-133
-1 599

1 429

-5

-9
7
-1
-3

-10
24
0
14

1 426

9

Lisa
Tegevustulud
Maksud ja sotsiaalkidlustusmaksed
Tulumaks
Omandimaksud
Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud
Tulud majandustegevusest
Saadud toetused
Muud tulud
Kasum/kahjumpõhivara ja varude
müügist
Muud tulud varadelt
Saastetasud ja hüvitised
Tegevustulud kokku
Tegevuskulud
Antud toetused
Sotsiaaltoetused
Muud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Tegevuskulud kokku

3

13
13
13
14
15

18

16
17
17
9

Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulu
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Finantstulu ja-kulu
Finantstulud ja -kulud kokku

12

Aruandeperioodi tulem
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KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
Tuhandetes eurodes
2 015

2 014

1 429

-5

8;9
17
14
15

183
299
-1 856
3
58
-22
-12
24

133
14
-61
-2
79
-9
2
72

8

-2 006
-2 006
6
1 832

-84
-84
15
53

-167

-15

12
12

258
-107

55
-100

12
12

-9
-1
140

-10

-3

2

22
18
-3

20
22
2

Lisa
Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetuseks
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kasum/kahjum põhivara müügist
Kokku korrigeeritud tegevustulem
Käibevarade netomuutus
Kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud põhivara soetamisel
Tasutud põhivara eest kokku
Laekunud põhivara müügist
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Rahavood investeerimistegevusest kokku
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud
Tagasi makstud laenud
Tagasi makstud kapitalirendikohustused
Makstud intressid
Makstud muud finantskulud
Rahavood finantseerimistegevusest kokku

15
14

Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus
Raha ja selle ekvivalendid muutus

2
2

-55

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
Tuhandetes eurodes

Saldo seisuga 31.12.2013
Aruandeperioodi tulem
Saldo seisuga 31.12.2014
Aruandeperioodi tulem
Saldo seisuga 31.12.2015

Akumuleeritud Aruandeperioodi
ülejääk
tulem
Reservid
4247
-47
2
-47
4200
9
2
4210
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EELARVE TÄITMISE ARUANNE
Tuhandetes eurodes

Tunnus
30
32
3 500
38

PÕHITEGEVUSE TULUD
Nimetus
Maksutulud
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud

Esialgne Lõplik
eelarve eelarve Täitmine
1 478 1 557
1 535
817
73
570
19

877
75
594
11

870
76
579
10

-1 402
-192

-1 472
-220

-1 456
-210

-84
-96
-12
-1 210
-674
-530
-6

-92
-117
-11
-1 252
-707
-544
-1

-85
-115
-10
-1 246
-707
-539

77
-246
7
-2 142
1 905
-17

85
-252
4
-2 141
1 896
-11

79
-233
6
-2 056
1 827
-10

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) /
PUUDUJÄÄK (-))

-170

-167

-154

20.5
20.6

FINANTSEERIMISTEGEVUS
Kohustuste võtmine (+)
Kohustuste tasumine (-)

152
258
-106

149
258
-109

150
258
-107

1 001

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine,
- vähenemine)

-18

-18

-4

PÕHITEGEVUSE KULUD
KOKKU
40, 41, 4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks
40
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele
413
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele
4 500
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
452
Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
60
Muud kulud

381
15
3 502
65

PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
Põhivara müük (+)
Põhivara soetus (-)
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)
Finantstkulud (-)
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Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja
hindamisalused
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea
raamatupidamistavaga ja riigieelarve seadusega. 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, riigi raamatupidamise üldeeskiri, kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ning
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus.
Raamatupidamise aastaaruanne ja eelarve täitmise aruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.
Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või
kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.
Raha ja raha ekvivalendid
Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.
Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja selle ekvivalentidena lisaks eeltoodule ka kõrge
likviidsusega väärtpabereid, mida on võimalik igal ajahetkel konverteerida rahaks.
Finantsinvesteeringud
Pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse aktsiaid ja osi, millest grupp omab alla 20 %
Nimetatud pikaajalised finantsinvesteeringud on tehtud avalikku sektorisse kuuluvatesse
äriühingutesse koostöös teiste kohalike omavalitsuste üksustega ning neid kajastatakse
sarnaselt olulise mõju all olevate osalustega. Finantsinvesteeringute oste ja müüke kajastatakse
järjepidevalt tehingupäeval.
Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded
Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse
meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse
lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse
kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime
kohta. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude
kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.
Varud
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega
seotud otsestest kulutustest. Varude jäägid tehakse kindlaks aastalõpu inventuuri alusel ja
võetakse asutuse bilanssi. Varudena on kajastatud haridusasutuste sööklates olevad toiduained
ja varutud küttepuud.
Valitseva ja olulise mõju all olevad üksused
Valitseva mõju korral omab konsolideerimisgrupp üldreeglina üle 50 % hääleõigusest vastava
üksuse nõukogus või muus kõrgemas juhtorganis. Konsolideerimisgrupi valitseva mõju all
olev sihtasutus on asutatud Puurmani Vallavolikogu poolt ja nõukogu liikmed määrab
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Puurmani Vallavalitsus. Olulise mõju all olevaks loetakse üksusi, mille nõukogus või muus
kõrgemas juhtorganis omab konsolideerimisgrupp 20 kuni 50 % hääleõigusest. Käesoleval ajal
Puurmani vald ei oma olulise mõju all olevaid üksusi.
Osalused konsolideerimata aruannetes
Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi
sihtasutustes, mittetulundusühingutes ja äriühingutes, mille üle on aruandekohustuslasel
valitsev mõju. Alla 50%-lisi osalusi sihtasutustes ja mittetulundusühingutes ei kajastata bilansis
vaid soetamisel kajastatakse kuluna. Tuletatud soetusmaksumuses kajastatakse
konsolideerimata aruannetes ka osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes. Tuletatud
soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende väärtus
kapitaliosaluse meetodil ning peale seda soetatud osaluse korral nende soetusmaksumus.
Tuletatud
soetusmaksumus
hinnatakse
alla,
kui
osaluseobjekti
omakapitalist
aruandekohuslasele kuuluv osa on langenud allapoole osaluse bilansilist väärtust. Kajastatud
allahindlusi taastatakse järgnevatel 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 soetamistkajastatakse
ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustused nende õiglases
väärtuses (v.a ühise kontrolli all toimuvad soetused,mis kajastatakse nende
raamatupidamisväärtuses).
Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud ridarealt meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded,
kohustused, tulud, kulud ning realiseerumata kasumis ja kahjumid on elimineeritud.
Osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes kajastatakse konsolideeritud aruannetes
kapitaliosaluse meetodil.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad või hooneid), mida
hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida aruandekohustuslane ega
ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Kinnisvara investeeringuid
kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud
akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused).
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
soetusmaksumusega 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 kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara
kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning tõstavad
vara kvaliteeti või tööjõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana.
Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset,
kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.
Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse
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lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle
kasulikust tööeast.
Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:
Hooned
Hoonete osad
Rajatised
Masinad ja seadmed
Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade
Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene,

2
5
10
20
33
20
ei amortiseerita.

Ümberhindlus
Ümberhindlusena kajastatakse aruandlusperioodil soetatud maad maa maksustamishinnas.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalset põhivara kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku eaga üle ühe aasta ja
soetusmaksumusega alates 1 917 eurost.
Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi,
mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse
saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.
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 või põhivara soetust ja saadud toetust
mõlemaid eraldi.
Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema
soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal tuluna.
Maksude arvestus
Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud (näiteks käibemaks,
juhul kui ostjaks on mitte-käibemaksukohustuslane) on kajastatud soetamishetkel kuluna ning
neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus.
Tulude arvestus
Kogutud maksude, lõivude ja trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud
maksudeklaratsioonidele ja muudele tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Toodete ja
kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on
läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu
teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist.
Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel.
Kassareserv
Kassareserv on moodustatud volikogu otsusega akumuleeritud tulemist eesmärgiga tagada
vallavalitsuse likviidsus. See väljendab ühtlasi likviidse rahana hoidmisele kuuluvat summat,
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mida võib aasta kestel laekumiste viibimisel eelarveliste kulude katmiseks, kuid see tuleb
vähemalt aruandeaasta lõpuks rahana taastada.
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 Muud tegevuskulud.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse Puurmani volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid, kellele
on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste,
mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogude ja juhatuse liikmed, kõigi eelpool loetletud
tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja
olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.
Bilansipäevajärgsed sündmused
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad
asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva 01.01.-10.05.2015
vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Eelarve täitmise aruanne
Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kohta (konsolideerimata) kassapõhiselt,
mistõttu selle andmeid ei ole võimalik võrrelda tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes
kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on
selles kasutusel veel järgmised erinevad arvestusmeetodid:
•

Põhivara soetusel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara
müügist laekunud summad tuluna (amortisatsiooni eelarve täitmise aruandes ei kajastata).

• Soetusel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise
aruandes kajastatud kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real Muud
tegevuskulud).
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Lisa 2 Raha ja pangakontod
Tuhandetes eurodes
Sularaha kassas
Pangakontod
Sealhulgas:
SEB pangas
Swedbank´is
Raha kokku

31.12.2015
0
18

31.12.2014
0
21

17
2
18

1
20
22

Lisa 3 Maksunõuded, maksude ettemaksed ja maksutulud
Tuhandetes eurodes
Lühiajalised
Aruandenõuded
perioodil
Lühiajalised
seisuga
arvestatud tulu
nõuded seisuga
31.12.2015
sh.intress
31.12.2014
Üksikisiku tulumaks
79
780
74
Maamaks
2
98
Kokku
81
878
74
Tulu loodusressursside kasutamisest
1
10
1
Kokku
82
888
75
Tulu loodusressursside kasutamisest kuulub tulemiaruandes muude tulude koosseisu.

Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed
Tuhandetes eurodes
Nõuded ostjate vastu
Nõuded toetuste ja siirete eest
Maksude, lõivude ja trahvide ettemaksed
Ettemakstud sihtfinantseerimised
Kokku muud nõuded ja ettemaksed

31.12.2015
6
17
-2
14
35

31.12.2014
7

31.12.2015
2
2

31.12.2014
2
2

2

2

14
21

Lisa 5 Varud
Tuhandetes eurodes
Tooraine ja materjalid
Kokku varud
Varud koosnevad asutuste toiduainetest
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Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud
Tuhandetes eurodes
31.12.2015
103

Noteerimata aktsiad
2015.a majandusnäitajad

Tulem

31.12.2014
103
Varad

7

1628

31.12.2013
103
Netovarad
1634

Pikaajalised finantsinvesteeringud on kajastatud soetusmaksumuse meetodil.
Puurmani Vallavalitsus osaleb Aktsiaseltsis Emajõe Veevärk. Aktsiaid kokku 1449 lihtaktsiat.
Nimiväärtus 92 736 eurot.

Lisa 7 Osalused
Tuhandetes eurodes
Osalused tütarettevõtetes
Käesolevas aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmine valitseva mõju all olev tütarettevõte:
Osaluse
määr (%)

Nimetus
Puurmani Mõisa Sihtasutus

Tulemiaruande näitajad

Bilansi näitajad

Tegevustulud

Tegevuskulud

Tulem

152

-209

-57

100

Varad

Netovarad

1472

1459

Lisa 8 Materiaalne põhivara
Tuhandetes eurodes

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2014
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2014
Jääkväärtus seisuga 31.12.2014

Maa

Hooned
ja
rajatised

17
0
17

3 534
-723
2 811

84
-78
6

53
-32
21

262

0

1 822

0
6

1
6

-262
1 695

0

30
-120

-6
0

-5

Aruandeperioodi liikumised kokku
Soetused ja parendused
Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine
Kulum ja allahindlus
Müüdud põhivara soetusmaksumuses
Muu mahakandmine jääkväärtuses
Ümberhindlused
Ümberklassifitseerimine

0

LõpetaKokku
mata tööd
ja ettemaksed

262

-24

-21

1 936

-1 936

0

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2015
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2015
Jääkväärtus seisuga 31.12.2015

17

Bioloogilised varad -

4

Pärnaallee

Masinad
Muu
ja
põhivara
seadmed

17
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5 437
-804
4 633

80
-74
6

59
-37
22

0
0

3 950
-832
3 118
1 561
1 707
30
-131
0
-46
0
0
5 594
-915
4 679
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Lisa 9 Immateriaalne põhivara
Tuhandetes eurodes
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2014
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2014
Jääkväärtus seisuga 31.12.2014
Soetused ja parendused
Muu mahakandmine jääkväärtuses
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2015
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2015
Jääkväärtus seisuga 31.12.2015

6
0
0
-6
0
0
0

Turismikontseptsioon maha kantud 2015.aastal

Lisa 10 Kasutusrent
Tuhandetes eurodes
Hooned ja rajatised
Rendikulu mittekatkestatavatelt
kasutusrendilepingutelt
Rendikulu mittekatkestatavatelt
kasutusrendilepingutelt tulevastel perioodidel
Järgmisel majandusaastal
1. kuni 2. aastal
2. kuni 3. aastal
3. kuni 4. aastal

Transpordivahendid

20

11

76
20
20
20
15

39
11
11
11
6

Lisa 11 Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Tuhandetes eurodes
31.12.2015 31.12.2014
27
28
9
16
36
44

Maksu, lõivu ja trahvikohustused
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed
Kokku

Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed on:
1.SA Archimedeselt saadud Comeniuse projektile 2747,86 €
2.Jõgeva Maavalitsuselt saadud hajaasustuse projektile 5940,76 €
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Lisa 12 Laenukohustused
Tuhandetes eurodes
Saadud laenude jaotus järelejäänud tähtaja järgi
Laenukohustused Tähtajaga
Tähtajaga
Tähtajaga Tähtajaga Tähtajaga Tähtajaga Kokku
perioodi alguses
kuni 1 aasta 1-2 aastat
2-3 aastat 3-4 aastat 4-5 aastat üle 5 aasta
Pangalaenud
128
111
113
69
231
785
133
Kokku
128
111
113
69
231
785
133
Aruandeperioodil toimunud liikumised
Tagasi makstud pangalaenud
Saadud laen SEB pangalt
Makstud laenulepingute sõlmimise tasu:
SEB laen, arvelduskrediit
Swedbank - arvelduskrediit

107
258
1
0

Aruandeperioodi kulud
Intressikulu
pangalaenudelt
Kokku intressikulu

2015

2014

9
9

10
10

Pangalaenude tagatised
Pangalaenude tagatisteks on vallaeelarve kuni 2025.a.
Laenude keskmine intress on 1,2 %.
Viimane tagasimakse tähtaeg on 30.12.2025

Lisa 13 Kaupade ja teenuste müük
Tuhandetes eurodes
Tulu haridusalasest tegevusest
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud
Üür ja rent
Riigilõivud
Muu toodete ja teenuste müük
Tulu transpordi- ja sidealasest tegevusest
Tulud muudelt majandusaladelt
Tulu kultuuri- ja kunstialasest tegevusest
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest
Kokku

2015
74
15
18
4
2
2
4
3
1
121
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Lisa 14 Saadud toetused
Tuhandetes eurodes
Saadud kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Siseministeerium Puurmani köök
Rahandusministeerium õppelaenude maksmiseks
Haridus- ja Teadusministeerium Poiste käsitööklassi õppevahendid
Jõgeva Maavalitsus hajaasustuse veeprogrammile
Jõgeva Maavalitsus lapsehoiu teenusteks
Jõgeva Maavalitsus tervisepäeva üritusteks
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni amet koolipiim
Eesti Kultuurkapital Puurmani Mõisa SA-le kontsertide korraldamiseks
Muud ühekordsed toetused ühekordseteks üritusteks
Saadud välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Jõgeva Maavalitsus hajaasustuse veeprogrammile
Kultuuriministeerium projekt "Kuperjanovi mälestuse elustamiseks"
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni amet Puurmani pargietenduse käsikiri
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni amet koolipiim
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Ettevõtluse Arendamise SA rahvamaja renoveerimiseks
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kalapääsu renoveerimiseks
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Tallinna mnt kergliiklustee üleandmine
Kultuuriministeerium projekt "Kuperjanovi mälestuse elustamiseks"
Saadud mittesihtotstarbeline sihtfinantseerimine
Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve toetusfondi
Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusfondi

25
9
1
3
3
4
1
1
2
2
40
16
18
5
1
1 856
1 100
720
30
6
538
360
177

Kokku saadud toetused

2 458

Vastavalt riigieelarveseadusele kantakse riigieelarvest omavalitsuste tasandus- ja toetusfondi, haridusja kultuuritöötajate palkadeks, toimetulekutoetusteks, hooldajatoetusteks ja muudeks sotsiaalvaldkonna
kuludeks kehtestatud valemite alusel kindlaksmääratud summa, mille täpsemat kulutamist riik ei jälgi.
Vastavalt üldeeskirjale liigitatakse nimetatud toetus mittesihtotstarbeliseks ning kajastatakse
kassapõhiselt tuluna.

Lisa 15 Muud tulud
Tuhandetes eurodes
Kasum/kahjum põhivara ja varuden müügist kokku
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist
Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist
Tulud loodusressursside kasutamisest
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis
Kokku
Kinnisvarainvesteeringud
Saduküla kauplus
Materiaalne põhivara
Korterid Jõgeva mnt 2-3,4,5
Tõrve pumbamaja
Sõiduauto Ford Focus
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-8
6
10
0
8
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2

8
0
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Lisa 16 Tööjõukulud
Tuhandetes eurodes
Tegevusvaldkond

2015

Haridus
Vallavalitsus
Vaba aeg,kultuur
Elamu- ja kommunaalmajandus
Keskkonnakaitse
Volikogu
Majandus
Sotsiaalne kaitse
Muu puuetega inimeste sotsiaalne
kaitse
Kokku töötajate arv ja
töötasukulud

2014

Töötajate arv Töötasukulud Töötajate arv Töötasukulud
42,96
-397
44,35
-367
7,33
-95
7,70
-96
7,14
-42
8,80
-38
3,00
-18
3,50
-16
1,00
-9
1,00
-11
0,51
-9
0,80
-10
1,00
-10
1,00
-9
2,00
-11
2,00
-9
-2
64,94

-593

-1
69,15

-557

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale.
Volikogu liikmed ei kajastu töötajate arvus neile arvestatud hüvitised on aruandeaastal 4 tuhat eurot.
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Sotsiaalmaks töötasudelt
Töötuskindlustusmaksed
Õppelaenude kustutamine
Tulumaks erisoodustustelt
Sotsiaalmaks erisoodustustelt
Kokku maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Kokku tööjõukulud

2015
-194
-5
-1
0
0
-200
-793

Keskmine
töötajate
arv

Töötasukulud
Ametnikud

Töötajad

Valitavad ja ametisse
nimetatavad ametnikud
Juhid ATS
Tippspetsialistid ATS
Keskastme spetsialistid ATS
Kokku ametnikud
Nõukogu ja juhatuse liikmed
Juhid
Keskastme spetsialistid
Õpetajate töötasu
Töölised ja abiteenistujad
Töötasud võlaõiguslike
lepingute alusel
Kokku töötajad

Kokku töötasukulud
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2014
-183
-5
-2
-1
-1
-193
-750

Põhipalk ja
kokkulepitud Hüvitised
tasud
ja toetused Kokku

1,1
2
2
2
7,1
1
3
14,78
22,11
16,95

17
29
25
20
91
11
33
92
247
103

5

1

21
29
25
20
96
11
38
93
247
104

57,84
64,94

485
576

8
12

4
497
593

5
5
1
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Lisa 17 Majandamiskulud
Tuhandetes eurodes
Administreerimiskulud
Uurimis ja arendustööd
Lähetuskulud
Koolituskulud
Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite majandamiskulud
Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari majandamiskulud
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Meditsiini-ja hügieenikulud
Teavikute ja kunstiesemete kulud
Õppevahendite ja koolituse kulud
Kommunikatsiooni-kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud
Sotsiaalteenused
Muu erivarustus ja materjalid
Muud kulud*
Kokku majandamiskulud

2015
-27
-2
-1
-6
-136
-47
-45
-23
-23
-2
-36
-3
-3
-100
-20
-40
-9
-403
-925

2014
-30

-7
-160
-42
-39
-17
-9
-1
-38
-1
-3
-114
-24
-35
-2
-80
-603

*Muude kulude suurenemine võrreldes 2014. aastaga moodustub peamiselt käibemaksust põhivara
soetuselt 299 tuhat eurot.
Ehitati 2 suurt objekti - Puurmani Rahvamaja ning Puurmani paisu kalapääs.

Lisa 18 Antud toetused
Tuhandetes eurodes
a) Sotsiaaltoetused
Toimetulekutoetused ja täiendavad sotsiaaltoetused
Peretoetused ja muud sotsiaaltoetused
Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele
Kokku sotsiaaltoetused

2015
-28
-30
-26
-85

2014
-21
-22
-21
-64

b) antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittetulundusühingud ja sihtasutused
Äriühingud
Füüsilised isikud
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

-1
-7
-32
-40

-2
-9
-29
-40

c) Antud mittesihtotstarbeline finantseerimine
Muudele residentidele
Kokku mittesihtotstarbeline finantseerimine

-10
-10

-10
-10

-135

-114

Kokku antud toetused

Margus Möldri
vallavanem
26

Puurmani Vallavalitsus

2015.a majandusaasta aruanne (konsolideeritud)

Lisa 19 Seotud osapooled
Tuhandetes eurodes
Puurmani Vallavalitsus pole andnud soodustusi lähedaste pereliikmetele. Kõik tehingud on toimunud
turutingimustel või vastavalt seaduses sätestatud tingimustele,mis kehtivad ühtemoodi nii seotud
osapooltele kui mitteseotud isikutele.
I Seotud osapooled, kellega on tehinguid tehtud

Vilkest OÜ

Seotud olemuse
Tehingu
kirjeldus
nimetus
Volikogu liikmega seotud küttepuude
10125524 ettevõte
müük

Lustivere Hooldekodu MTÜ

Vallavalitsuse liikmega
80134157 seotud MTÜ

teenuse
ostmine

15

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit

Vallavalitsuse liikmega
80037477 seotud ettevõte

liikmemaks

6

Seotud osapoole nimi

Registrikood
või aadress

Tehingu
summa
aruande
perioodil
3

II Seotud osapooled, kellega pole tehinguid tehtud
Seotud osapoole nimi
Spordiklubi Imavere MTÜ
Mustvee Tervis SA
Pedja Kalaklubi MTÜ

Registrikood
80056210
80019255
80335418

Seotud olemuse kirjeldus
Volikogu liikmega seotud MTÜ
Volikogu liikmega seotud MTÜ
Volikogu liikmega seotud MTÜ

Kalatalu Härjanurmes
Anne Mägisoo Piiri talu
Saduküla Noorteühing MTÜ
Astelmari OÜ

10019391
10272248
80248814
10802002

Volikogu liikmega seotud ettevõte
Volikogu liikmega seotud ettevõte
Volikogu liikmega seotud MTÜ
Vallavalitsuse liikmega seotud ettevõte

Päikeserõõm MTÜ
MTÜ Uue-Kiisa Hobused
Proima Talu OÜ
Puurmani Priitahtlik Päästeselts
Eesti Tuletõrje- ja Päästepealike Liit
Valguskaabel MTÜ
Sihtasutus Jõgevamaa Arenguagentuur

80342418
80299496
12817077
80366146
80115421
80328341
90013265

Volikogu liikmega seotud MTÜ
Vallavalitsuse liikmega seotud ettevõte
Vallavalitsuse liikmega seotud ettevõte
Vallavalitsuse liikmega seotud ettevõte
Vallavalitsuse liikmega seotud ettevõte
Vallavalitsuse liikmega seotud ettevõte
Vallavalitsuse liikmega seotud ettevõte
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Lisa 20 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
Eelarve täitmise aruanne on koostetud Puurmani Vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta.
Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ja pole tekkepõhiste konsolideerimata
finantsaruannetega võrreldav (vt. lisa1)
Puurmani Vallavolikogu poolt kinnitatud 2015.aasta kassapõhise eelarve põhitegevuse tulud 1557 tuh
eurot ja kulud 1 472tuh eurot. Investeerimistegevuse tulud 1 900 tuh ja kulud 2 141 tuhat eurot ning
finantseerimistehingud 149 tuhat eurot.
Eelarvet korrigeeriti aasta jooksul ühe lisaeelarvega.
Põhjendus suuremate eelarve muudatuste kohta
Lisaeelarve oli vajalik seoses Puurmani Rahvamaja, Puurmani Raamatukogu ning Puurmani
Mõisakoolis läbiviidud ümberkorraldustega. Vahendite leidmiseks täpsustati tulude baasi ja kulude
eelarvet vasatavalt 9 kuu laekumisele ja kasutamisele. Suurim allikas oli tulu maksu plaani
suurendamine 60 tuhande euro võrra, kuna eelarve koostati konservatiivselt.
Samuti suurendati eelarvet sihtotstarbeliste laekumistega, mida oli 31 tuhat eurot.
Eelarve suurenes tegevusalade lõikes järgmiselt:
Majandus - 24 tuhat eurot, sellest 13 tuhat sihtotstarbeline laekumine hajaasustuse veeprogrammile
ja valla osalus 5 tuhat eurot ning Kalapääsu lisatööd valla eelarvest 2,4 tuhat €.
Vaba aeg, kultuur ja religioon - 12 tuhat eurot. Raamatukogu personalikulud 2,6 tuhat € ja
majanduskulud 3,5 tuhat eurot. Rahvamaja personalikulud 6,2 ja majanduskulud 6,5 tuhat eurot.
Haridus - suurendati 29 tuhande euro võrra. Puurmani Mõisakooli personalikulu 22 tuhat eurot.
Suurendati Puurmani Mõisa SA toetust kooli majanduskulude katmiseks 3,5 tuhat ja Puurmani
Lasteaia personalikulu 2,4 tuhat €.
Sotsiaalne kaitse - sihtotstarbeline eraldis toimetuleku toetuse maksmiseks 8 tuhat eurot.

Põhjendus eelarve täitmise oluliste vahede kohta
Tulude osas vajab märkimist sihtfinantseerimise ja põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise
eelarve alalaekumine.
Ehitus odavnes seoses riigihankega. Vähenesid projekteerimise, projektijuhtimise, omaniku
järelevalve ja ehitustööde maksumus. Samuti jäi kasutamata ehitusreserv.
Ehituse lõpparuanne kinnitati 04. detsembril 2015.a.
Kulude eelarve täitmises olulisi vahesid pole, sest korrigeerisime vastavalt vajadusele lisaeelarvega
oktoobris.
Reservfondist eraldatakse vahendeid taotluse alusel vallavalitsuse korraldusega.
Reservfondi suuruseks planeeriti 6 tuhat eurot, mis kasutati aasta jooksul tekkinud
ettenägematuteks
kuludeks. Suuremad kulud: kooli katlamaja lisatöödeks 3,2 tuhat ja Puurmani valla ühisveevärgi
arengukava eest tasumiseks 2,2 tuhat €.
2015. a. eelarve täitmine 31.12.2015 seisuga:
1) Põhitegevuse tulude eelarve 1 557 tuhat, täitmine 1 535 tuhat eurot (98,6 %)
2) Põhitegevuse kulude eelarve 1 472 tuhat, täitmine 1 456 tuhat eurot (99%)
3) Investeerimistegevuse eelarve -252 tuhat, täitmine -233 tuhat eurot (92,5%)
4) Finantseerimistehingute eelarve 149 tuhat, täitmine 151 tuhat eurot (101%)
5) Muutus likviidsetes varades -4 tuhat eurot
Investeerimistegevus, sh:
1) Põhivara müük eelarve 4 tuhat, täitmine 6 tuhat eurot - müüdi Jõgeva mnt 2-3,4, 5 kinnistu, sõiduauto
Ford Focus , Saduküla kaupluse kinnistu koos hoonega, Tõrve pumbamaja kinnistu.
2) Põhivara soetus - eelarve -2141, täitmine -2056 tuhat eurot. Kultuurimaja renoveerimine 1313 tuhat ja
kalapääsu renoveerimistööd 729 tuhat eurot. Osteti murutraktor 8 tuhat € ja Kuperjanovi mälestuse
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elustamise projekti raames soetati sisustust Puurmani Mõisakooli muuseumituppa ja suvelavastuse
rekvisiite 8 tuhande euro väärtuses, mis jäävad samuti muuseumi eksponaatideks.
3) Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimise eelarve 1 896 tuhat ja täitmine 1 827 tuhat eurot,
saadud Ettevõtluse arendamise SA-lt 1 100 tuhat € ja Keskkonnainvesteeringute Keskuselt kalapääsu
rekonstrueerimiseks 727 tuhat €.
4) Finantskulu eelarve 149 tuhat ja täitmine 151 tuhat eurot.
Finantseerimistehingud,
sh:
1) investeeringuteks võeti laenu 258 tuhat eurot nagu planeeriti.
2) pangalaenude tagasimakse eelarve 109 tuhat eurot, tasuti 107 tuhat.
31.12.2015 oli rahaliste vahendite jääk 18 tuhat eurot ning laenu jääk 785 tuhat eurot.

Lisa 21 Bilansipäevajärgsed sündmused
Aruande koostamise tähtpäeva järgselt ei ole Puurmani vallavalitsusel toimunud sündmusi,
mis avaldaksid mõju käesoleva aruandeperioodi või järgnevate perioodide majandustulemustele.
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Lisa 22 Konsolideerimata aruanded
Tuhandetes eurodes
PUURMANI VALLAVALITSUS
BILANSS
Tuhandetes eurodes
Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksunõuded ja maksude ettemaksed
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Käibevara kokku
Põhivara
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Maksu-,lõivu- ja trahvinõuded
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku
Varad kokku

2015

2014

18
82
34
1
135

22
75
27
1
124

103

103

3 316
3 451

8
1 594
6
1 711
1 835

Kohustused
Võlad hankijatele
Võlad töövõtjatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Lühiajalised kohustused kokku

19
69
34
133
255

38
53
42
106
239

Pikaajalised kohustused
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused kokku
Kohustused kokku

652
652
907

529
529
767

Netovara
Aruandja omanikele kuuluv netovara
Reservid
Akumuleeritud ülejääk
Aruandeperioodi tulem

2 544
2 544
2
1 066
1 476

1 068
1 068
2
1 025
41

Kohustused ja netovara kokku

3 451

1 835

3 213
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TULEMIARUANNE
Tuhandetes eurodes

2 015

2 014

Tegevustulud
Maksud ja sotsiaalkidlustusmaksed
Tulumaks
Omandimaksud
Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud
Tulud majandustegevusest
Saadud toetused
Muud tulud
Kasum/kahjumpõhivara ja varude müügist
Muud tulud varadelt
Saastetasud ja hüvitised
Tegevustulud kokku

878
780
98
76
4
72
2 452
8
-3
10
0
3 414

822
727
95
64
3
61
653
10
2
8
0
1 548

-209
-85
-124
-725
-479
-390
-125
-1 928

-201
-64
-137
-686
-470
-65
-75
-1 497

1 486

51

-9
0
-1
-10

-10
0
0
-10

1 476

41

Tegevuskulud
Antud toetused
Sotsiaaltoetused
Muud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Tegevuskulud kokku
Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulu
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Finantstulu ja-kulu
Finantstulud ja -kulud kokku
Aruandeperioodi tulem
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RAHAVOOGUDE ARUANNE
Tuhandetes eurodes
2 015

2 014

1 486

51

125
299
-1 856
3

75
14
-61
-2

56
-22
-11
23

77
-9
5
73

-2 006
-2 006
6
1 832

-84
-84
15
53

0
-167

0
-15

258
-107

55
-100

-9
-1
140

-10
0
-55

Puhas rahavoog

-4

3

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus
Raha ja selle ekvivalendid muutus

22
18
-4

19
22
3

Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetuseks
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kasum/kahjum põhivara müügist
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kokku korrigeeritud tegevustulem
Käibevarade netomuutus
Kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud põhivara soetamisel
Tasutud põhivara eest kokku
Laekunud põhivara müügist
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Laekunud intressid ja muu finantstulu
Rahavood investeerimistegevusest kokku
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud
Tagasi makstud laenud
Tagasi makstud kapitalirendikohustused
Makstud intressid
Makstud muud finantskulud
Rahavood finantseerimistegevusest kokku

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
Tuhandetes eurodes
Akumuleeritud Aruandeperioodi
ülejääk
tulem
Reservid
Saldo seisuga
31.12.2013
1104
-79
2
Aruandeperioodi tulem
Saldo seisuga
31.12.2014
1025
41
2
Aruandeperioodi tulem
Saldo seisuga
31.12.2015
1066
1476
2
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Reservfondi kasutamine
2015. a eelarves kinnitatud reservfondi suurus 6 tuhat eurot.
Aasta jooksul kasutatud 5 tuhat eurot vastavalt seletusele:
korraldus
178
178

tunnus art
Selgitus
09212 5511 Kooli katlamaja remont
06300 5502 Puurmani valla ühisveevärgi arengukava
KOKKU
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Summa Kuupäev
3
21.10.2015
2
21.10.2015
5

Elle Kuuse
finantsnõunik
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ALLKIRI MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Puurmani Vallavalitsuse tegevjuhtkond on koostanud 2015. aasta kohta tegevusaruande ja
raamatupidamise aastaaruande.
Majandusaasta aruanne on esitatud Puurmani Vallavolikogule kinnitamiseks.
Margus Möldri __________________________
vallavanem
(allkiri, kuupäev)
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