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TEGEVUSARUANNE

Üldised andmed
Saue vald asub Harjumaal Tallinnast edelas ning piirneb lisaks Tallinnale Harku, Keila,
Kernu ja Saku vallaga ning Raplamaa Kohila vallaga.
Saue valla omavalitsuse staatus taaskehtestati 21. novembril 1991. aastal, valla praegused
piirid kehtivad 16. aprillist 2002. aastast.
Valla pindala on 196 km², sellel asub Laagri alevik ja 17 küla, seisuga 31.10.2017 oli vallas
10 938 elanikku.
Saue valla arengut toetavaks ja elanike arvu kasvu mõjutavaks teguriks on soodne
geograafiline asend. Pealinna lähedus võimaldab elanikel Tallinnas tööl käia, kasutada
linna pakutavat tehnilist ja sotsiaalset infrastruktuuri ning saada osa pealinna
kultuurielust.
Valda läbivad kaks Tallinnast väljuvat riikliku tähtsusega maanteed: Pärnu maantee (tee
nr 4) ja Paldiski maantee (tee nr 8) ning Paldiski linna ja Riisipere alevikku suunduvad
raudteeliinid.

Saue valla ühinemine
Saue valla volikogu kinnitas 31.03.2017 nelja omavalitsuse – Kernu valla, Nissi valla, Saue
linna ja Saue valla ühinemislepingu. 24. oktoobril 2017. aastal loodi endiste
omavalitsusüksuste ühinemise teel ligi 22 000 elanikuga Saue vald. Ühendvald jätkab
ühinenud omavalitsuste õigusjärglasena. Uus omavalitsusüksus jätkab nime all Saue
Vallavalitsus (Saue vald).
Käesolevas majandusaasta aruandes on käsitletud Saue Vallavalitsuse eraldiseisvat tegevust ja
finantsnäitajaid koos tema valitseva ja olulise mõju all olevate konsolideeritavate üksustega
perioodil 01.01.2017 kuni 31.12.2017. Majandusaasta aruanne on koostatud tegevuse jätkuvuse
põhimõtte alusel. Alates 01.01.2018 jätkub majandustegevus katkemata ühinenud Saue
Vallavalitsuse nime all (edaspidi ka ühendvald). Ühinemisega seoses korraldatakse ümber ka
hallatavate asutuste struktuur lähtudes ühendvalla vajadustest.

Majanduskeskkond
Eesti majanduskasv oli 2017. aastal 4,9%.
Tarbijahindade kasvuks kujunes 2017. aastal 3,4%.
SKP püsivhindades 180 849 milj eurot
Tööhõive määr (15-74a) 67,5%
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Tööpuudus mõnevõrra suurenes 2017. aastal 5,8%-ni.2017. aasta kokkuvõttes oodatakse
6,4%-list palga nominaalkasvu.
Sisemajanduse koguprodukt (SKP) on riigi territooriumil aasta jooksul toodetud
lõpptarbimisega kaupade ja teenuste kogusumma rahalises väljenduses ehk kogu tulu,
mis on teenitud antud riigi territooriumil.
Statistikaameti andmetel kasvas SKP 2017. aastal 2016. aastaga võrreldes 4,9 protsenti.
2017. aastal oli Eesti majanduskasv viie aasta kiireim. Eesti majanduse kasvu panustasid
2017. aastal enim ehituse, info ja side valdkond ning kutse-, teadus- ja tehnikaalane
tegevus. Aasta jooksul suurenes järk-järgult ka töötleva tööstuse panus majanduskasvu.
2016. aastal oli SKP jooksevhindades ühe elaniku kohta 17 108 eurot (2016. a 15 722
eurot).
Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks 2017. aastal 2016. aasta keskmisega
võrreldes 3,4 protsenti. Tarbijahinnaindeks iseloomustab tarbekaupade ja tasuliste
teenuste hindade muutust. Tarbijahinnaindeksi suurimateks mõjutajateks olid toidu ja
mittealkohoolsete jookide, mootorikütuse ning alkohoolsete jookide ja tubaka
kallinemine.
Statistikaameti andmetel oli 2017. aastal Eestis tööga hõivatute aasta keskmine arv 658,6
tuhat inimest (2016.a 644,6 tuhat inimest). Eelmise aastaga võrreldes suurenes tööhõive
määr ehk hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus 0,9 protsenti (2016.a +0,4%).
Hõivatute arv on suurenenud nii töötuse vähenemise kui ka seni mitteaktiivsete tööturule
siirdumise tõttu.
Töötuse määr, mis näitab töötute osatähtsust tööjõus, oli 2017. aastal 5,8 protsenti (2016.
a 6,8%). Maakonniti ulatus töötuse määr 3,8 protsendist Tartumaal 12,4 protsendini IdaViru maakonnas. Töötukassa andmetel oli registreeritud töötuid aasta lõpu seisuga 31,1
tuhat (2016. a 28,4 tuhat), suurenedes 2016. aasta lõpuga võrreldes 9,2 protsenti.
2017. aastal oli Statistikaameti info alusel ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide täisja osalise tööajaga töötajate keskmine brutokuupalk I kvartalis 1 153 eurot (2016. a 1 091
eurot), II kvartalis 1 242 eurot (2016. a 1 163 eurot), III kvartalis 1 201 eurot (2016. a
1 119 eurot), IV kvartalis 1 271 eurot (2016. a 1 182 eurot). Aasta keskmine palk oli 1 221
eurot (2016. a 1 146 eurot), suurenedes aastaga 6,5 protsenti (2016. a +7,6%).
Tegevusaladest oli brutokuupalk kõrgeim info ja side, finants- ja kindlustustegevuse ning
elektrienergia ja gaasiga varustamise valdkondades nagu 2016. aastalgi.

Juhtorganid ja tähtsamad tegevussuunad aruandeaastal
Saue valla juhtorganid on kohalikel valimistel valla hääleõiguslike elanike valitav
esinduskogu Saue vallavolikogu ning volikogu poolt moodustav täitevorgan Saue
vallavalitsus.
Saue vallavolikogus oli kuni 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseni 17
liiget. 15. oktoobril 2017 toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimisega liitusid
Saue vald, Saue linn, Kernu vald ja Nissi vald ning moodustus uus omavalitsus nimega
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Saue vald. Uues valitud Saue vallavolikogus on 27 liiget. Valitud volikogu sai volitused ja
uus Saue vald moodustus 24. oktoobril 2017.
Volikogu valimistel sai valimisliit Koostöö - Meie vald 13 mandaati, Eesti Reformierakond
5 mandaati, Isamaa ja Res Publica Liit 3 mandaati, Eesti Keskerakond 3 mandaati, Eesti
Konservatiivne Rahvaerakond 2 mandaati ja valimisliit Meie ühe mandaadi. Koalitsiooni
moodustasid Saue valla valimisliit Koostöö – Meie Vald, Eesti Reformierakond ja Isamaa
ja Res Publica Liit.
Volikogu töö korraldamiseks oli enne valimisi moodustatud alatised komisjonid:
 majandus- ja arengukomisjon;
 maa- ja planeeringute komisjon;
 sotsiaalkomisjon;
 heakorra- ja keskkonnakomisjon;
 haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon;
 revisjonikomisjon.
Valimiste järgselt moodustas volikogu järgmised alatised komisjonid:
 majandus- ja eelarvekomisjon;
 sotsiaalkomisjon;
 kultuuri- ja noorsootöökomisjon;
 spordikomisjon;
 elukeskkonnakomisjon;
 kogukondade komisjon;
 hariduskomisjon;
 maa- ja planeeringute komisjon
 revisjonikomisjon
2017. aastal kehtestati 40 volikogu määrust ja võeti vastu 111 volikogu otsust. Volikogu
pidas 14 istungit.
Saue valla kollegiaalseks täitevorganiks on volikogu poolt moodustatud Saue
vallavalitsus. Saue vallavalitsus oli kuni 8. novembrini 2017 6-liikmeline. Valimiste järel
moodustati vallavalitsus 8-liikmelisena.
2017. aastal pidas vallavalitsus 52 istungit, andis 1041 korraldust ning 5 määrust.
Saue vald oli enne ühinemist Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Harjumaa Omavalitsuste Liidu
ning kohaliku elu arendamiseks loodud MTÜ Nelja Valla Kogu ja MTÜ Harjumaa
Ühistranspordikeskus liige. Samuti on vallavalitsus mitmete erialaste MTÜ-de liige: Eesti
Raamatupidajate Kogu; MTÜ Eesti Kommunaalmajandus ja Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide
Nõukoda.
Peale ühinemist kuulub Saue vald Harjumaa Omavalitsuste Liidu ning kohaliku elu
arendamiseks loodud MTÜ Nelja Valla Kogu ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus liige.
Samuti on vallavalitsus mitmete erialaste MTÜ-de liige: Eesti Raamatupidajate Kogu; MTÜ
Eesti Kommunaalmajandus ja Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda. Uus vald ei ole
enam Eesti Maaomavalitsuste Liidu liige vaid on Eesti Valdade ja Linnade Liidu liige.
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Kinnisvaraturu investeeringute elavnemine on olulisel määral mõjutanud ka Saue valda,
eelkõige Laagri lähipiirkonda, vähem Saue linna lähipiirkonda ja mõõdukalt
hajaasustusalasid. Suuremad arenduspiirkonnad koostöös eraettevõtjatega on: 1) nn
Veskimöldre 2 üle 300 elamispinnaga, kuhu on kavandatud ka uus kool; 2) Kaselaane
korterelamute arendus 320 korteriga, mis on edenenud vastavalt äriplaanile ning üle
poole mahtudest on juba valmis ja uued elanikud sees. Tõusnud on ka äri- ning
tootmisettevõtete arenduste aktiivsus nii üksikobjektide näol kui tööstusparkides, nt
Hüüru külas.
Valla enda investeeringute poole pealt on Laagri lasteaed laiendatud kümnerühmaliseks
(sh saadi toetus linnalise piirkonna meetmest), valminud on Ääsmäe kooli juurdeehitus.
Oluline rõhk oli kergteede ehitamisel, kus valmis mitu väiksemat lõiku (sh Vatslas,
Ääsmäel). Laagri alevikus sai valmis järjekordne avaliku ruumi objekt - Teemanti pargi
esimene etapp, korrastati Laagris asuv kõrge korsten ning Jõekääru parki paigaldati uus
monumentaalskulptuur. Esmatasandi tervisekeskuste meetmest saadud toetuse abil
algas Laagri aleviku uue tervisekeskuse ehitamine (valmib 2018. aastal).
Vallale kuuluva kinnisvara väärtustamine ja võõrandamine on kulgenud plaanipäraselt,
jätkus eramukinnistute müük Laagris ja Vanamõisa külas Välja elurajoonis.
Teede valdkonnas osales vald Maanteeameti korraldatud Tallinna ringtee ning SaueTopi lõigu ehitusprojektide koostamisel. Maanteeametil valmis Pärnu mnt lõigu linna
piirist Topi sõlmeni ehitusprojekt ning läbi viidi ka ehitushange, kus vald osaleb
kaasrahastajana jalakäijate raudteetunneli ehitamisel (sh sai vald selleks toetuse EL
rahadest).
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni valdkonnas sai vallale kuuluv AS Kovek toetuse
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt, et rekonstrueerida Tuula ja Alliku asumite vee- ja
kanalisatsioonitrassid ning käivitus vastav ehituslik projekteerimine (ehitus toimub
2018).
Kaugkütte valdkonnas sai Laagri alevikus kaugkütet pakkuv eraettevõte Adven Eesti AS
toetuse Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ning ehitas valmis uue
hakkepuidukatlamaja.
Kokkuvõttes oli järjekordne tegus aasta, mille üheks märksõnaks oli ka mitmete
projektide ettevalmistamine 2018. eelarveaastaks, sh arvestades uue ühendvalla
tekkega

Konsolideerimisgrupp
Saue Vallavalitsuse hallatavaid asutusi on kaheksa: Ääsmäe põhikool, Laagri lasteaed,
Ääsmäe lasteaed, Veskitammi lasteaed, Nõlvaku lasteaed, Tuleviku lasteaed, Saue
vallaraamatukogu koos Hüüru filiaaliga, Ääsmäe raamatukogu ning Saue valla
kultuurikeskus.
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Saue Vallavalitsuse konsolideerimisgruppi kuuluvad kolm tütarettevõtet: AS Kovek, OÜ
Laagri Haridus- ja Spordikeskus (edaspidi ka LHSK) ning Haiko teenused OÜ (AS Kovek
100%-line tütarettevõte). Haiko Teenused OÜ näol on tegemist endise Kernu valla veeettevõtjaga, mis omandati soses ühinemise ettevalmistamisega 2017.aastal. Samuti
kuulub konsolideerimisgruppi vallavalitsuse valitseva mõju all olev Ääsmäe Kultuuri ja
Spordi SA.
Kõigis konsolideerimisgrupi üksustes on Saue Vallavalitsusel 100%-line osalus ja valitsev
mõju.
Saue valla konsolideerimisgrupi töötajate arv (töötajate keskmine arv taandatuna
täistööajale) ja töötasukulud (v.a mitmesugused ajutiste töövõttudega seotud
töötasukulud) on toodud alljärgnevates tabelites 1A ja 1B ning konsolideerimisgrupi
tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna liikmete arv ning neile arvestatud tasud on toodud
tabelis
2A.
Tasud on
arvestatud
ilma
sotsiaalmaksu
ja
(tööandja)
töötuskindlustusmakseteta, kuid nende hulka on arvestatud kõik töötasud ja hüvitised,
töötasusummad on toodud tuhandetes eurodes.
1A. Konsolideeriv üksus Saue vald
töötajate keskmine
arv

Töötasu aastas ilma
sotsiaal maksudeta

1. Vallavalitsus (majanduse, hariduse, kultuuri- ja
sotsiaaltegevuse haldus)
2. Saue vallaraamatukogu (Hüüru filiaaliga)

tuh. eurodes

Töötasu aastas ilma
sotsiaal maksudeta

Üksuse nimetus

2016

töötajate keskmine
arv

2017

40

788

42

783

3

35

3

32

3. Ääsmäe raamatukogu

4

30

4

26

4. Saue valla kultuurikeskus

3

38

3

34

5. Laagri lasteaed

27

290

22

247

6. Ääsmäe lasteaed

23

249

22

230

7. Veskitammi lasteaed

35

396

33

361

8. Nõlvaku lasteaed

25

275

23

258

9. Tuleviku lasteaed

23

259

22

232

10. Ääsmäe põhikool

27

425

27

352

2

31

203

2 585

KOKKU

209

2 785
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1B. Konsolideeritud üksused

Töötajate
keskmine arv

Töötasud aastas
ilma
sotsiaalmaksudeta

eurodes

Töötasud aastas
ilma
sotsiaalmaksudeta

2016

Töötajate
keskmine arv

2017

1. Kovek AS(ilma Haikota)

10

166187

11

183 275

2. Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ

92

1 337 509

90

1 207 221

3. Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA

2

20 312

2

20 150

104

1 540 664

103

1 426 705

Asutuse nimetus

KOKKU

AS Kovekile kuuluvas OÜ Haiko teenused oli 2017 4 töötajat ja palgakulu
ilma sotsiaalmaksudeta 48 059 eurot.

töötasu aastas kokku
ilma tööjõu maksudeta

tegev- ja kõrgema
juhtkonna töötajate arv
(peale valimisi)

tegev- ja kõrgema
juhtkonna töötajate arv
(enne valimisi)

2A. Konsolideerimisgrupi kõrgema juhtkonna liikmete arv ja neile arvestatud tasud
2017
eurodes

Vallavolikogu liikmed

17

Vallavalitsuse liikmed

6

27

68 886

8

108 534

Valla hallatavate asutuste juhid

9

129 326

Tütarettevõtjate nõukogude ja juhatuste liikmed

10

79 342

KOKKU

42

386 089

Peale ühinemist maksti vana Saue Vallavalitsue eelarvest palka 6 vallavalitsuse liikmele.
2017.aastal koondati Saue Vallavalitsusest seoses ühinemise protsessi ettevalmistamisega 6
töötajat. Koondamistasudeks arvestati kokku 31 896 eurot ja need on 31.12.2017 seisuga välja
makstud.
Oktoobris 2017 toimusid kohaliku omavalitsuse valimised. Valimiste järgselt moodusati
ühinenud Saue Vallavalitsusele ühine volikogu. Lahkumishüvitisi endistele volikogu
liikmetele ja lahkunud töötajatele maksti kokku 9600 eurot.
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Ülevaade tähtsamatest konsolideerimisgrupi finantsnäitajatest
Laenukohustiste planeerimisel
finantsjuhtimise seadust (KOFS).

on

järgitud

kohaliku

omavalitsuse

üksuse

Konsolideerimisgrupi netovõlakoormus bilansikuupäeva seisuga on kokku 4 687 103
eurot ja põhitegevuse tulude kogusumma oli 15 602 305 eurot. Vastavalt KOFS-ile võib
netovõlakoormus aruandeaasta lõpul ulatuda 60%-ni lõppenud aruandeaasta
tekkepõhiselt arvutatud põhitegevuse tuludest (netovõlakoormuse määr).
Konsolideerimisgrupi netovõlakoormuse määr 31.12.2017 seisuga on 30%
Finantsdistsipliini tagamine konsolideeritud näitajate alusel (tuh. eurodes)
Põhitegevuse tulud
Põhitegevuse kulud
Põhitegevuse tulude ja kulude vahe
Võlakohustised
Likviidsed varad
Netovõlakoormus
Netovõlakoormuse määr %

2017
15 602
13 555

2016
14 058
11 434

2015
13 495
11 098

2014
11 560
9 635

2013
11 164
9 193

2 047

2 624

2 396

1 926

1 971

5 625

5 139

6 069

5 492

6 014

938
4 687

1 550

1 837

1 617

2 363

3 589

4 232

3 875

3 651

30%

26%

31%

34%

33%

Finantsdistsipliini tagamine konsolideerimata näitajate alusel (tuh. eurodes)
Põhitegevuse tulud
Põhitegevuse kulud
Põhitegevuse tulude ja kulude vahe
Võlakohustised
Likviidsed varad
Netovõlakoormus
Netovõlakoormuse määr %

2017
15 129
13 179
1 950
5 625
168

2016
13 614
11 125
2 490
5 156
880

2015
12 303
9 849
2 454
6 091
499

2014
11 193
9 391
1 803
5 494
728

2013
10 295
8 582
1 713
5 827
1 015

5 458

4 276

5 592

4 766

4 812

36%

31%

45%

43%

47%
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Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad (tuhandetes eurodes)
2017

2016

2015

2014

2013

varad aasta lõpul

41 262

36 874

34 290

30 773

30 348

Laenukohustised

5 285

5 058

5 726

5 399

5 963

kohustised aasta lõpul

7 096

6 252

6 987

6 573

7 326

34 166

30 622

27 303

24 200

23 022

tegevustulud

19 570

17 367

16 116

12 853

12 715

tegevuskulud

-17 332

-14 182

-13 020

-11 677

-10 538

2 238

3 185

3 096

1 176

2 177

likviidsuskordaja

1,02

1,00

1,00

1,10

1,20

lühiajalise maksevõime kordaja

0,52

2,17

1,90

1,86

1,97

kohustiste osakaal varadest (%)

17

17

20

21

24

laenukohustiste osakaal varadest
(%)

13

14

17

18

20

bilansinäitajad

netovara aasta lõpul
tulemiaruande näitajad

aruandeperioodi tulem
muud näitajad

Näitajate leidmisel kasutatud vaelmid:
likviidsuskordaja (kordades) = likviidsed varad (rahalised vahendid) / lühiajalised kohustised
lühiajaline maksevõime (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustised

Põhitegevuse tulude hulka ei ole arvestatud põhivara sihtfinantseerimiseks saadud
vahendeid. Põhitegevuse kulud ei sisalda põhivarade amortisatsioonikulu ega
finantskulusid. Netovõlakoormus on KOFS § 34 alusel arvestatud kohustuste ning KOFS
§ 36 alusel arvestatud likviidsete varade vahe; netovõlakoormuse määr on
netovõlakoormuse osakaal põhitegevuse tuludest.
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Sisekontroll
Saue vallavalitsuse volikogu liikmetest koosneva revisjonikomisjoni ülesanneteks on
kontrollida ja hinnata valla- või linnavalitsuse, valla- või linnavalitsuse ametiasutuste ja
nende ametiasutuste hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva
mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust,
otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla või linna vara kasutamise sihipärasust,
kontrollida ja hinnata valla- või linnaeelarve täitmist. Revisjonikomisjon täidab oma
pädevuses olevaid ülesandeid valla või linna põhimääruses sätestatud korras tööplaani
alusel või volikogu ülesandel.
Revsijonikomisjon on aruandeaastal viinud läbi mitmeid koosolekuid.
Ka on efektiivse sisekontrollisüsteemi tagamiseks koostatud mitmeid asutusesiseseid
kordasid, käskkirju ja korraldusi.
Saue vallavolikogu määrusega 27.05.2010 nr 913 „Saue valla rahaliste vahendite
haldamise kord“ on sätestatud rahaliste riskide juhtimine ning sularaha hoidmise
tingimused. Ühtlasi kehtib 2015. aastast Saue valla finantsjuhtimise kord (vastu võetud
27.08.2015 määrusega nr 16), mis selles sätestatud eelarve ja majandusaasta aruande
koostamise põhimõtete kaudu on oluliseks aluseks sisekontrollisüsteemidele.
Vallavalitsus on kehtestanud riigihangete läbiviimise korra ja vastutavad isikud.
Saue vallas on eelarve kulude täitmise jälgimiseks kinnitatud vallavanema käskkirjaga
kulujuhid ja kuludokumentide kinnitamise õigust omavad isikud. Kulujuhtide ülesandeks
on jälgida teenuste osutamiseks ning tööde teostamiseks sõlmitud lepingute täitmist ning
esitatud kuluarvete õigsust. Üle 3 200 euro suuruse summaga arveid kinnitab lisaks
kulujuhtidele ka vallavanem.
Saue vallavalitsus on 02.05.2017 andnud määruse 2-2/2/2017 „Korruptsiooni
ennetamine Saue valla töökorralduses“. Valla ametnikule, kes analüüsib seotud
osapooltega toimunud tehinguid, on antud luba osapoolte kindlakstegemisel kasutada
äriregistri andmekogu ja vajadusel muid riiklikke andmekogusid.
2017. aastal ostis vallavalitsus sisse siseauditi teenust audiitor- ja konsultatsioonifirmalt
KPMG Baltics OÜ. KPMG Baltics OÜ viis vastavalt tööplaanile läbi järgmised auditid:
-

Sotsiaalkaitse (toetuste maksmine) Eesmärk anda hinnang sotsiaaltoetuste
jagamise vastavusele valla õigusaktidele, kaardistada toetuste jagamisega
seonduvad riskid ning vajadusel teha ettepanekuid riskide juhtimiseks ja
sisekontrollisüsteemi täiustamiseks

Siseauditi tulemusi on volikogule tutvustatud.
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Arengukava täitmine

Valla arengukava täitmise analüüs
eurodes
Tegevused
Alliku (Kotka piirkonda) või Metsavahi küla,
Koru ja Vanamõisa küla lasteaedade
rajamine, Nõlvaku teise lasteaia rajamine
(koostöös Saku vallaga), Laagri Lasteaia
1 juurdeehitus
Tuleviku Lasteaia fassaadi ja katuse
2 renoveerimine
Ääsmäe Lasteaia hoone renoveerimine,
lähtudes sh energiasäästu ja energiatõhususe
3 põhimõtetest.
Ääsmäe Põhikooli terviklik renoveerimine
või uue hoone ehitamine lähtudes sh
energiasäästu ja energiatõhususe
4 põhimõtetest
Ääsmäe Põhikooli staadioni ehitamine
5
Vanamõisa Vabaõhukeskuse jätkuv
arendamine vallaülese kultuuriobjektina,
6 seda nii sisus kui vormis.
7 Tuula seltsimaja ehituse lõpuleviimine.
Ääsmäe külakeskuse (rahvamaja)
eraldiseisva hoone projekteerimine (projekti
muutmine) ja ehitamine passiivmaja
8 põhimõtetest lähtudes.
Hüüru mõisa arendamine tänapäevaseks
multifunktsionaalseks külastuskeskuseks,
mis tegutseks nii piirkondliku seltsimaja,
raamatukogu kui ka kultuuri- ja
turismikeskusena.
9
Munitsipaal/sotsiaalelamispindade rajamine
10

2017 eelarve

2017 tegelik

Kommentaar

360 000

1 295 410

Laagri lastead

80 000

67 008

Katuse projekt lõpetatud

150 000

0

Ei toimunud väljamakset

1 500 000

1 884 896

500 000

0

20 000

0 Projekt kandus aastasse 2018

121 000

0 Projekt kandus aastasse 2018

700 000

0 Projekt kandus aastasse 2018

100 000

13 416

Ülejäänud kandus 2018

1 250 000

42 587

Projekteerimist on välja
makstud, aga ehitus kandub
2018

400 000

139 958

Projekt pooleli, Ülejäänud
kandus 2018

Laagrisse uue esmatasandi tervisekeskuse
rajamine, koduõendusteenuse loomine
11

Sisaldab ka staadioni ehitust
Kulu Ääsmäe kooli ehituse
sees

Saue valla põhiteede ja tänavate mustkatte
alla viimine lähtuvalt käesolevas arengukavas
sätestatud prioriteetidest ning teehoiukava
vajadustest.
12

300 000

Kulu sisaldub punktis 15

Ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside
ehitamise järgselt mustkattega teede ehitus
Laagri alevikus ja Ääsmäe, Hüüru, Alliku,
13 Vatsla, Vanamõisa, Kiia, Valingu külas

100 000

Kulu sisaldub punktis 15
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Järg

14

Eraomandis olevate, kuid avalikult
kasutatavate teede järk-järguline saamine
valla omandisse; arendusalade
väljaehitamata tee taristu kaardistamine,
võimaluste otsimine nimetatud taristu
väljaehitamiseks koostöös valla, arendaja,
kohalike elanike ning ettevõtjatega

2017 eelarve

2017 tegelik

50 000

72 837

Laagri aleviku ja lähiümbruse
kergliiklusteede ehitus sh Kotka tee
kergliiklustee, Veskitammi tänavast Laagri
Maksimarketini (sh raudteetunnel ja seljaku
tn kõnnitee) ja Urda raudteepeatusest TOPi
ringristmikuni. Hinnatakse Kuuse tn
(Veskitammi-Kuuse põik) kergliiklustee
rajamise võimalusi ja tehniliste tingimuste
olemasolul kergliiklustee projekteerimine ja
ehitamine.
15

16

17

18

19

20

Ääsmäe kergliiklusteede võrgu planeerimine
ja ehitamine, Kasesalu tn kergliiklustee
pikendamine Viie tee (Valdi) ristini ja
Kasemäe elurajoonini ning Mõisa tee äärse
kergliiklustee lõpuni ehitus ja Kaseurva tee
mustkatte alla viimine, mis võimaldab seda
kasutada ka kergliiklusteena. Kergliiklustee
äärde puhkekohtade rajamine.
Rattaparklate ja/või ratta hoiukohtade
rajamine logistiliselt sobivatesse paikadesse
(raudteejaamad, Pargi ja Reisi parklad,
suuremad kaubanduskeskused jne),
kasutades võimalusel nutikaid IKT-l
põhinevaid lahendusi
Paldiski mnt äärse kergliiklustee
projekteerimine ja ehitus koostöös Harku
valla, Tallinna linna ja Maanteeametiga
Tallinna piirist kuni Keila linnani,
ühendusteed, Hüüru külla, Püha külla, Vatsla
külla ja Kiia külla. Kergliiklustee äärde
puhkekohtade rajamine. Kergliiklustee
rajamine Tabasalu suunal.
Vana-Pärnu mnt äärse kergliiklustee
projekteerimine ja ehitus Saue linnast kuni
Jõgisoo Seltsimajani (sh silla ehitus üle Keila
jõe) ning edasi perspektiivse Keila-Ääsmäe
kergliiklusteeni. Kergliiklustee äärde
puhkekohtade rajamine.
Tiheasustusalade tänavavalgustuse
uuendamine- paljasjuhekaablite asendamine
AMKA tüüpi kaablitega, lülituskilpide ja
kaitsmete vahetus, ökonoomsemate LEDlampide kasutuselevõtt, öiste säästurežiimide
rakendamine

Kommentaar

245 000

Palju projekte segamini, Urda
on lõpetatud, Koru-Kotka
kergtee pooleli. Suurem osa
summast on tõenäoliselt
kuumpinnatud kergkatete
ehk mustkatete ehitus ca 430
tuh, mida kajastavad punktid
437 716
12 ja 13

100 000

127 311 Ääsmäe Kasesalu ja Mõisa tee

10 000

450 000

0

Ei olnud sobivat kohta

63 739 2016 a projekt Laagri- Harku

50 000

57 837

20 000

20 000

Jõgisoo jalakäijate rippsild
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Järg

2017 eelarve

2017 tegelik

10 000

18 293

Kommentaar

Tänavavalgustuse väljaehitamine
tiheasustusalade tänavatel ja külade
keskusalasid läbivatel teedel
21
Kiia ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonisüsteemide uuendamine ja
reoveepuhasti rekonstrueerimine (II etapp)

22

100 000

Töid teostati läbi Koveki
aktsiakapitali
suurendamisega e. arved
0 tasus Kovek ja sai KIK toetuse

230 000

Töid teostati läbi Koveki
aktsiakapitali
suurendamisega 289 737.- e.
arved tasus Kovek ja sai KIK
289 737
toetuse

Väiksemate asumite (Valingu, Jõgisoo
Lõokese tn piirkonna, Tuula, Alliku) vee- ja
reoveepuhastussüsteemide uuendamine

23
Promenaadi väljaarendamine Laagri alevikus
(Veskitammi, Vae ja Nõlvaku tänavate ning
Pääsküla jõe baasil)
24

30 000

0

Avalike haljasalade aluse maa
munitsipaliseerimine, parkide
projekteerimine ja väljaarendamine
(Pääsküla jõe äärne park koos valgustatud
jalgteega, Redise park Laagri alevikus)
25

300 000

298 863

20 000

13 148

20 000

17 820

100 000

96 514

10 000

17 563

10 000

6 137

Teemanti pargi üks osa on ka
jõeäärne promenaadilõik

Teemanti park (ehitus)293962,725; Redise pargi
projekteerimine- 4900;

Korteriühistute motiveerimine oma maa-ala
korrastamiseks, aia- ja pargijäätmete äraveo
toetamine
26
Vääna ja Keila jõe sängide puhastustööde
vajaduse hindamine, vajadusel vastavate
projektide koostamine ja tegevuste
kavandamine ning elluviimine
27
Uute avalike mänguväljakute ehitamine
Laagri alevikus, kus see on põhjendatud ja
seni puudub (nt Nõlvaku piirkond)
28
Avalike spordirajatiste (korv- ja
võrkpalliväljakud) taastamine ja uute
ehitamine
29
Mänguväljakute ja spordiplatside rajamise
toetamine väiksemates arengukeskustes,
lähtudes vallavolikogu poolt kinnitatud
investeeringutoetuste eraldamise korrast.
30

Maksti välja
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31

32

Järg
Avaliku ruumi (mänguväljakud, puhke- ja
virgestusalad jms) väljaehitamise
korraldamine koostöös kohalike elanike
poolt moodustatud mittetulundusühingutega
neil elamuarendusaladel, kus vastutavat
arendajat enam objektiivsetel põhjustel pole
või on arendaja pahatahtlikult tegevusetu.
Erinevate ühistranspordiliikide
koostoimimise (raudtee, bussi) arvestamine
planeeringute protsessis, teede,
kergliiklusteede ja parklate ehitusel, PARGI ja
REISI põhimõttel parklate ja jalgrattaparklate
projekteerimine ja ehitus (sh Urda, Padula,
Valingu jaamad; Paldiski mnt piirkond)

33 Ühisvalla keskushoone projekteerimine
KOKKU (eurot)

2017 eelarve

2017 tegelik

Kommentaar

Väiksemad summad kulusid
projekteerimisele, ilmselt on
need kuskil suurema summa
hulgas

5 000

10 000

10 032

50 000

0

7 401 000

4 990 822

ei toimunud väljamakset

Kohtuasjad
Bilansikuupäeva seisuga ei olnud vallavalitsusel pooleli kohtuasju, mis võiksid oluliselt
mõjutada konsolideerimisgrupi majandusaasta aruannet.

Kantselei tegevus
Saue vallavalitsuses registreeriti 2017. aastal kokku 5 972 kirja (sissetulevad ja
väljaminevad kokku). 2017. aastal andis vallavanem 207 käskkirja.
Saue vallavalitsuses registreeriti 2016. aastal kokku 5 898 kirja (sissetulevad ja
väljaminevad kokku). 2016. aastal andis vallavanem 183 käskkirja.

Sõlmitud lepingud
2017. aastal sõlmis Saue vald 498 lepingut.
2016. aastal sõlmis Saue vald 442 lepingut
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Elanike ja maksumaksjate arv, keskmine töötasu
2017. aasta 31. detsembri seisuga oli Saue vallas elanikke 10 950, 2017. aastal lisandus
valla elanike arvule 150 inimest.
Saue valla füüsilise isiku tulumaksu maksjate (maksumaksjate) arv 31.12.2017 seisuga ja
keskmine kuusissetulek elaniku kohta:
Maksumaksjad (in)

Keskmine sissetulek kuus (eurodes)

2010

4 145

1 026

2011

4 460

1 107

2012

4 583

1 152

2013

4 660

1 231

2014

4 740

1 298

2015

4 918

1 385

2016

5 123

1 457

2017

5 328

1 532

Tegevuse avalikustamine
Saue vallavalitsus peab oluliseks suhtlust kohalike kogukondadega. Niihästi vajaliku ja
igapäevase info elanikele viimine, tegutsema ja kaasa lööma motiveerimine, piirkondliku
identiteedi ja kogukonna tunde kujundamine kui ajaloo talletamine on eesmärgipäraselt
korraldatud läbi kolme kommunikatsiooni kanali.
Üheks Saue vallavalitsuse hallatavaks infokanaliks on valla ajaleht Koduvald, lehe
toimetamine ja väljaandmine on vallavalitsuse korraldada. Saue vallaleht ilmub alates
1994. aastast ja 2017. aastal ilmus 12 värvilist lehenumbrit. Vallaleht toimetatakse
kõikidesse valla territooriumil olevatesse postkastidesse tasuta ja ilma eelneva
tellimissoovita, tagamaks info kättesaadavuse üle terve piirkonna. Vallalehe teemad
varieeruvad volikogu ja vallavalitsuse tegevuse ning õigusaktide kajastamisest
tähelepanu väärivate sündmuste, persoonide ja kohaliku ettevõtlusmaastiku
tutvustamiseni. Vallaleht on kättesaadav ka internetis pdf-kujul.
Teise kommunikatsioonikanalina kasutab Saue vallavalitsus teabe vahedamiseks valla
kodulehte www.sauevald.ee, mis peamiselt keskendub erinevate õigusaktide, vajalike
kontaktide ja vallavalitsuse ja vallavolikogu ametlikule informatsioonile ning
omavalitsusele avaliku teabe seadusega pandud ülesannetele.
Sotsiaalmeedia kanalitest kasutab Saue vallavalitsus Facebooki, kus omavalitsusel on
lehekülg, mida täidetakse igapäevaselt ajakohase sisuga. Sisuloome varieerub
reklaamkuulutustest, akuutsete olmeteemade ja kaasamõtlemist eeldavate aruteludeni.
Facebooki eeliseks peab vallavalitsus operatiivsust ja kahepoolset kommunikatsiooni
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võimaldavat platvormi: see on koht, kus vallaelanik saab ka ise aktiivselt tõstatada
teemasid, küsida küsimusi, viidata lahendamist vajavatele probleemidele.

Sotsiaalhoolekanne
Sotsiaaltöötajate tegevuse, sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste eesmärgiks on Saue valla
elanikele ja nende perekondadele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks
või kergendamiseks kvaliteetse ja sobiva abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega
isikutele sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.
Sotsiaalhoolekande korraldamiseks on Saue vallavalitsuse struktuuris sotsiaalosakond,
mille koosseisu kuuluvad sotsiaalosakonna juhataja, lastekaitsespetsialist, lastekaitsehoolekandespetsialist, hoolekandespetsialist, kaks hooldustöötajat koduteenuste
osutamiseks vallas, logopeed ja psühholoog.
Kõige olulisema ümberkorraldusena koliti 2017 aasta jaanuaris endise Munalaskme
hooldekodu hoonesse avariilises seisus olnud Hüüru küla Uus 23 sotsiaalmaja elanikud.
Teise olulise muudatusena kehtestati uus tugiisikuteenuse osutamise kord mis reguleeris
täpsemalt üha tähtsamaks muutuva sotsiaalteenuse osutamise. Lisaks avanes võimalus
kaasata tugiisiku teenuse pakkumiseks Euroopa Sotsiaalfondi rahastus.
Sotsiaaltoetused
2017. aasta 31. detsembri seisuga elas vallas 10 801 inimest, sh 1 865 pensionäri ja 3 093
kuni 19-aastast last. Pensionäridest 1 501 olid vanaduspensionärid või rahvapensioni ja
väljateenitud aastate pensioni saajaid ning toitjakaotuspensionärid ning 301
töövõimetuspensionärid. Riiklikke sotsiaalkindlustushüvitisi ehk pensione (v.a
toitjakaotuspension) saavad isikud moodustasid 17% vallaelanike üldarvust. Erinevate
puudeastmetega vallaelanikke oli 512 (keskmine, raske, sügav puue). Puudega lapsi elas
Saue vallas 94.
2017. aastal maksti riigieelarvest sihtotstarbeliselt eraldatud rahalistest vahenditest ning
valla eelarvest sotsiaalhoolekande osakonna kaudu sotsiaalteenuste eest ning
sotsiaaltoetusi kokku ca 766000 eurot (2016. aastal ca 521 000 eurot). Makstud
toetuste/teenuste summad liikide kaupa on kajastatud järgmises tabelis.
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sünnitoetus

Toetust
saanud
isikute
(perekondad
e) arv

Toetuse nimetus

Aastane
summa
eurodes

Sotsiaaltoetused

29 440

202

8 250

55

esmakordselt kooli mineva lapse toetus

31 520

203

kasuperetoetus

20 400

4

231 680

288

ravimitoetus (keskmine puue kuni 45 eurot; raske ning sügav puue kuni 90
eurot)

22 794

302

ravimitoetus eakatele (kuni 45 eurot)

18 585

413

taastusravi- ja rehabilitatsiooni toetus

29 702

209

6115

209

koolilõpu medalitoetus (100 eurot kuldmedal ja 70 eurot hõbemedal)

340

4

eestkostetava toetus

444

2

1754

5

matusetoetus

koduse lapse toetus

invatranspordi toetus

statsionaarset taastusravi (funktsioone toetav taastusravi) vajava isiku toetus
ühekordne toetus

2 900

22

107 946

31

puudega lapsele osutatavate teenuste toetus

38 919

16

huvitegevuse toetus

50976

354

kooli- ja lasteaia toit

1 007

5

koolitranspordi toetus puudega õpilastele

19 824

21

õpilaste sõidusoodustus

50 982

210

6 847

32

hoolekandeasutuse teenuse toetus (300 eurot / 430 eurot / 470 eurot)

hooldajatoetus
riikliku lapsehoiuteenuse rahastamine

1 206

3

36 326

34

5 310

13

Asenduskodu teenuse toetus

22165

2

Kasupere toetus

20 400

4

765 832

2 639

toimetulekutoetus
vajaduspõhine peretoetus

KOKKU

Erivajadustega isikute hoolekanne
Sotsiaalosakonnas on erivajadustega isikutega läbi viidud sotsiaalnõustamisealaseid
vestlusi ning neid on abistatud nii rehabilitatsiooniteenuse kui arstliku ekspertiisi
taotluste koostamisel. Rehabilitatsiooniplaani koostamise järgselt on jälgitud plaanis
esitatud tegevuskavade täitmist kliendi poolt, kliendi tervislikku seisundit, tema vajadust
toimetulekuks vajalike abivahendite järele ning üldist toimetulekut püstitatud
eesmärkide täitmisel. Rehabilitatsiooniteenusele suunatuid on abistatud sobivate
asutuste leidmisel ning dokumentatsiooni koostamisel ja esitamisel.
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Erivajaduse lapsi ja nende vanemaid nõustasid ning abistasid vallavalituse isikkoosseisu
kuuluvad logopeed ja psühholoog.
Eakatele ja erivajadustega isikutele on korraldatud regulaarseid üritusi neid huvitavatel
ja nende tervislikku seisundit puudutavatel teemadel koos meelelahutuslike
ettevõtmistega. Näiteks toimusid jõuluüritused külakeskustes ning nii kevad- kui
jõulupidu Saue valla kultuurikeskuses kõigile valla eakatele ja erivajadustega inimestele.
Lastekaitsealane hoolekanne
2017. aasta jooksul menetleti lastekaitsejuhtumeid sotsiaalinfosüsteemis STAR 32-l
korral (neist 12 olid tüdrukud ja 20 poisid), algatati neist 2017 aastal 14 menetlust
(tüdrukuid 6, poisse 8). Kohus lahendas vaidluse lapse hooldusõiguse üle 6 juhul, lahus
elavate vanemate lapsega suhtlemise ja kasvatamisest osavõtu üle 7 juhul ja lapse
varahoolduse küsimustes 4 juhul.
Lastega seotud kohtuväliste vaidluste lahendamisel osales eestkosteasutus
lastekaitsespetsialistide osavõtul 28 korral, sh lapse elukoha üle 6 juhul; lapse
hooldusõiguse, lapsega suhtlemise õiguse ja lapse suhtes otsustusõiguse üle 5 juhul; lapse
ülalpidamise kohustise täitmise üle 5 juhul; muude vaidluste ja probleemide üle 12 juhul
(nõustamine, perele/lapsele vajalike tugiteenuste leidmine/koordineerimine, abi
erinevate kokkuleppe-lepingute väljatöötamisel ja sõlmimisel jm toetavad meetmed).
Lastekaitsespetsialistid külastasid hooldusperesid 12 korral, asenduskodusid
(lastekodud, noortekodud) seoses neis korraldatava hooldusega 28 korral, kodukülastusi
üksi või koos sotsiaalnõuniku või hooldustöötajaga või politsei esindajaga tehti erinevatel
põhjustel 36 korral. Eelregistreerimisega kodanike vastuvõtte oli 163 ja erinevatel
põhjustel läbiviidud nõustamisi vastuvõtupäevadel ca 380 korral. Lastekaitsespetsialistid
on teostanud erinevaid tegevusi seoses alaealiste eestkostetavate esindamise ja
asjaajamistega ametiasutustes (koolid, pangad, meditsiiniteenused, korrakaitseorganid
jms) 45 korral.
Koostöös koolidega, kus õpivad Saue valla lapsed, on läbi viidud ümarlaudu 38 korral (sh
järeltegevused, võrgustiku-, juhtumitöö), alaealiste komisjoni istungitel on osaletud 4
korral, 6 juhul lapsele määratud mõjutusvahendi rakendamise järelevalve ja töö
perega/lapsega ning võrgustikukoosolekutel osalemine. Lasteaedades on erinevatel
põhjustel ümarlaudadel osaletud 10 korral (sh probleemist lähtuvad tegevused
perega/lastega).
Koostöös MTÜ-ga Perede ja Laste Nõuandekeskus on koordineeritud lastega peredele
suunatud teenuste osutamist (perenõustamisi/pereteraapiat 42 tundi, kunstiteraapiat
32,5 tundi, eripedagoogi teenust 2 tundi, kliinilist psühholoogi 1,5 tundi).
Lastekaitsespetsialist on osalenud PREP-paarisuhte koolituse planeerimises,
koordineerimises ja läbiviimses Saue valla elanikele, koolituse on läbinud kokku 42 isikut,
järelnõustamist on saanud 2 paari.
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Haridustöö ja huviharidus
Haridusvaldkonna statistika on kättesaadav Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavast
infoportaalist www.haridussilm.ee.
Alusharidus
Saue vallas oli 2017. aasta lõpus 5 munitsipaallasteaeda. Kõige kauem on tegutsenud
Laagri lasteaed (loodud 1969). 2017. aasta suvel alustati Laagri lasteaiale juurdeehituse
ehitamisega, mis võeti kasutusele 2017 sügisel. Valmimisjärgselt on lasteaias kohti 240
lapsele.
31. detsembrist 2015 tegutseb iseseisva lasteaiana Ääsmäe lasteaed, kus käib 105 last.
Nendest 8 on Kernu valla lapsed, kes kasutavad kohta vastavalt Saue valla ja Kernu valla
vahel sõlmitud lepingule.
Laagri alevikus asub Veskitammi lasteaed (avatud 2007. aasta sügisel), kus on hetkel 175
last.
Nõlvaku tänaval asub 2012. aasta sügisel avatud Nõlvaku lasteaed. Selle lasteaia kinnistu
omanik on 5/6 ulatuses Saue vald ja 1/6 ulatuses Saku vald, lasteaed ise on Saue valla
munitsipaalasutus. Lasteaias käib 136 last, kelledest 20 on Saku valla lapsed.
Tuleviku lasteaias mis varem tegutses Nõlvaku lasteaia Tuleviku tänava filiaalina käib 100
last.
Koostöös Saue linnaga oli Saue valla lastele tagatud 25 kohta Saue linna lasteaias
Midrimaa. Kokku on munitsipaallasteaia kohti kasutada ca 670. Paljud lapsevanemad
kasutavad lasteaiakohti ka teiste omavalitsuste territooriumitel olevates lasteaedades.
Suurim hulk lasteaiaealisi lapsi käib Tallinna linna lasteaedades. Kokku käis Tallinna
munitsipaallasteaedades 108 Saue valla last.
Lasteaiakohtade puuduse (eelkõige vanusegrupis 1,5–3 aastat) leevendamiseks, aga ka
lastevanematele paindlikumate lastehoiutingimuste pakkumiseks, toetab vald
eralapsehoidusid ja –lasteaedasid. Näiteks on Saue valla lastel võimalik saada
alusharidust ka Rocca al Mare koolile kuuluvas RAM lasteaias, mis on eralasteaed ning
töötab erakooliseaduse alusel. 2016. aasta sügisel alustas endise Harku hooldekodu
ruumides tööd Triibu-Liine lastehoid, mis on loodud Saue valla ja erasektori koostöös.
Lastehoius käib ca 35 Saue valla ja ümbruskonna valdade 1,5–3-aastast last. Vald toetas
2017 aastal kuni 280 euroga kuus eralasteaedades ja -hoidudes käivaid Saue valla
elanikena rahvastikuregistris olevaid lapsi, kelle mõlemad vanemad on eelmise
kalendriaasta seisuga samuti Saue valla elanikud ning kellele ei ole pakutud kohta Saue
valla munitsipaallasteaias.
Üldharidus
Saue vallas on kaks põhikooli: 1) munitsipaalkool Ääsmäe põhikool (194 õpilast
10.03.2018 seisuga), 2) Laagri kool, mis töötab erakooliseaduse alusel ja on vallavalitsuse
tütarettevõtte OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskuse struktuuri osa (827 õpilast
10.03.2018 andmetel
21

Saue Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Laagri Koolis on alustanud alates 2014. aasta sügisest igal aastal 4 esimest klassi, mistõttu
kool suureneb igal aastal ühe klassikomplekti võrra. 2016 ja 2017. aastal alustas koolis
erandkorras 5 esimest klassi.
Saue valla põhjapiirkonnas elavate laste piirkonnakooliks on Pääsküla Gümnaasium, mille
piirkonnakooliks määramist võimaldab koostöö Tallinna linnaga. Venekeelses koolis
õppida soovijad saavad seda teha Tallinna 53. keskkoolis.
Saue valla õpilased õpivad ka teiste omavalitsuste koolides, seda nii põhikooli kui ka
gümnaasiumi astmes. Saue vallas puudub gümnaasium, seega gümnaasiumiharidust
saavad Saue valla lapsed omandada naaberomavalitsuste koolides. 2017. aasta alguses
sõlmisid Saue vald ja Haridus- ja Teadusministeerium ühiste kavatsuste kokkuleppe,
millega kinnitati mõlema osapoole valmisolekut rajada Laagrisse riigigümnaasium. Täna
toimuvad volikogus aruelud asukoha sobivusest riigigümnaasiumi ehitamiseks.
Arvuliselt õpib kõige rohkem väljaspool Saue valda meie valla lapsi Tallinnas: põhikooli
astmes 241 ja gümnaasiumi astmes 215 õpilast.
Saue vallas puudub võimalus omandada üldharidust peale täiskasvanuks saamist, seega
soovijad õpivad naaberomavalitsuste täiskasvanute koolides. Kõige rohkem on Saue valla
õpilasi Tallinna täiskasvanute gümnaasiumides.
Lisaks tegutseb Saue valla territooriumil Maidla külas Salu kool, kus õpivad liitpuudega
lapsed üle Harjumaa. Kool töötab erakooliseaduse alusel ning kuulub MTÜ Puuetega Laste
Keskusele Lootus.
Huviharidus
Laagri piirkond
Laagri koolis tegutsevad tasuta ringid, mille eesmärk on rahvakultuuri (koorilaul,
rahvatants) traditsioonide arendamine ja hoidmine.
Struktuuriüksusena kuulub Laagri kooli juurde Laagri huvialakool, kus tegevus toimus 67
huviringis 94 õpperühmas. Huviringides on kokku 1501 õpilaskohta. Täpsustuseks, et
mõned õpilased osalevad enam kui ühes huviringi töös, seega arvestus käib õpilaskohtade
järgi. Juhendajaid oli kokku 44.
Tasuta ringid tegutsevad Laagri kooli haldusalas ja neid huviringe koordineerib Laagri
kooli huvijuht.
Huviringe pakutakse järgmistes valdkondades: muusika, tants, kunst, sport ja käsitöö,
tehnika ning arendavad ringid väikelastele. Lisaks korraldatakse täiskasvanutele
erinevaid kursusi (nt keraamika, kundalini jooga, tants).
Ringide töö tulemusi võib näha näitustel, kontsertidel, võistlustel, konkurssidel ja
festivalidel. Huvialakooli kasv on toimunud lähtuvalt Laagri kooli õpilaste arvu kasvust ja
uute huviringide avamisest. Õppetööks kasutatakse Laagri kooli, Laagri spordihoone,
Kuuse rahvaspordiklubi, Veskitammi lasteaia, Laagri lasteaia, Nõlvaku lasteaia, Tuleviku
lasteaia, Via Fitnessi, Kasekese lasteaia ja Saue valla kultuurikeskuse ruume.
Spordihoones kasutab huvikool täismõõtmetega võimlat, basseini nelja 25-meetrise
rajaga, täismõõtmetega staadioni koos kahe harjutusväljakuga.
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Ääsmäe piirkond
2017/2018. õppeaastal on Ääsmäe põhikooli tasuta ringides on 268 õppekohta. Mitmed
õpilased osalevad kahes või enamas huviringis. Kokku osaleb huvitegevuses 126 õpilast.
Koolis töötavad ringid: laulmine, pilliõpe (käsikellad, plaatpillid), rahavatants, keraamika,
sport, kabe, robootika, teadus, inglise keel ja liiklus. Ääsmäe põhikoolis koordineerivad
huvitegevust õppealajuhataja ja juhiabi. Ääsmäe piirkonnas pakub huvitegevuse
võimalusi veel ka Ääsmäe Kultuuri- ja Spordi Sihtasutus. Sihtasutus pakub võimalust
osaleda saalihoki, tennise ning loodus- ja teadusringide töös. Kokku on pakutavaid
õppekohti 76.
Huvitegevus väljaspool Saue vallas asuvaid koole
Huvitegevuse võimalusi pakutakse veel Saue valla kultuurikeskuses Laagri alevikus,
Vanamõisa seltsimajas, Jõgisoo seltsimajas ja Hüüru mõisas, samuti Ääsmäel sealse
Kultuuri ja Spordi SA poolt. Näiteks Ääsmäe kultuuri- ja Spordi Sihtasutus pakub
võimalust osaleda saalihoki, tennise ning loodus- ja teadusringide töös. Kokku on
pakutavaid õppekohti 76. Samuti on sihtasutuse kaudu võimalik tegelda taekwondo,
jalgpalli ja tantsuga (kokku 75 õppekohta). Lisaks eelpoolnimetatule osalevad meie valla
õpilased ka teiste omavalitsuste huviringides ja -koolides. Arvuliselt kõige rohkem on
neid Tallinna ja Saue linna huvitegevusega seotud ringides ja koolides. Tallinna
haridusameti kaudu rahastatavates huviharidust pakkuvates asutustes õpib kokku 90
õpilast. Ca 380 last on hõivatud erahuviringides.
Noortekeskused
Tegutsevaid noortekeskusi on Saue vallas kaks: noortekeskus EXIT Ääsmäel (Ääsmäe
Kultuuri ja Spordi SA, tööl kaks 0,5 koormusega noorsootöötajat) ning Jõgisool tegutseb
MTÜ Jõgisoo Vabaajakeskus. Vanamõisa seltsimajas on olemas noorte tuba, kus igal
argipäeval on noortel võimalik peale kooli täiskasvanu järelvalve all teha koolitöid ja
kasutada arvuteid/internetti või mängida seltskondlikke mänge ja veeta vaba aega.
Ülevallalist noorsootööd koordineerib Saue vallavalitsuse allasutus Saue valla
noortekeskus, Laagri piirkonna noored kasutavad noortetööd puudutavate koosolekute
ja muude tegevuste jaoks ruume Saue valla kultuurikeskuses.
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Kultuuri- ja sporditegevus
Saue vallas tegutsevate MTÜ-de ja sportlaste toetamise reguleerimiseks on vastu võetud
Saue Vallavolikogu määrused:
 Saue valla mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute poolt
läbiviidava piirkondliku kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse
toetuse eraldamise tingimused ja kord (Saue Vallavolikogu määrus 30.
detsembrist
2010
nr
31);
https://www.riigiteataja.ee/akt/404042014040?leiaKehtiv
 Saue valla sportlaste toetamise kord (Saue Vallavolikogu määrus 30.
detsembrist
2010
nr
32).
https://www.riigiteataja.ee/akt/401112012048?leiaKehtiv
Lisaks on külaseltside investeeringute toetuseks „Mittetulundusühingute ja
sihasutuste investeeringutoetuste määramise tingimused ja kord“ (määrus 28.
jaanuar, 2010, nr 2). https://www.riigiteataja.ee/akt/411102012104?leiaKehtiv
Seltsitegevus
Saue vallas tegutseb juba aastaid mitmeid aktiivseid külaseltse. Külaseltsid korraldavad
üritusi ennekõike oma piirkonna elanikele, aga tehakse ka koostööd ja ühisüritusi. Ühiselt
korraldati ja oldi väljas 12 000 külastajaga Vanamõisa käsitöölaadal Saue valla
kogukonnatelgis (kohvik ja kohalike väiketootjate pood). Ühisüritusi korraldavad
enamasti valla lõunapoolsed külad: Ääsmäe, Tagametsa, Koppelmaa, Jõgisoo, Tuula, Pällu,
Aila ja Valingu.
Laagri alevikus tegutseb Saue valla kultuurikeskus, mis osaliselt katab ka noorsootöö- ja
huvialategevust. Saue valla kultuurikeskuse ruumides tegutsevad mitmed huvialaringid
nii lastele kui täiskasvanutele. Regulaarselt toimuvad kontserdid ja teatrietendused ning
iga kuu viimane reede on kino päralt – linastuvad Eesti uued mängufilmid.
2017. aastal toimus Saue vallas palju kultuuri- ja spordiüritusi, korraldajateks peamiselt
MTÜ-d (külakeskused), Saue valla kultuurikeskus, kuid samuti Saue vallaraamatukogu
(kohtumised kirjanikega), haridusasutused ja vallavalitsus ise.
Kui eraldi vaadata rahvakultuuriga tegelemist, siis on kõige suurema harrastajaskonnaga
rahvatants ja seda peamiselt Ääsmäel, kus on pea 80 iganädalaselt rahvatantsuga
tegelevat inimest, kuuludes mudilasrühmast eakate naisrühmani (juhendaja Piret Kunts).
2017. aasta sügisel alustas tegutsemist uus täiskasvanute segarahvatantsurühm Laagri
Leegid (juhendaja Mari Tomp). Täiskasvanute koore on üks – Wannamoisa segakoor, kuid
mudilas- ja lastekoorid tegutsevad ka Laagri koolis. Kahjuks ei tegeleta koorilauluga enam
Ääsmäe koolis, kuid seevastu on oma mudilaskoor olemas Ääsmäe lasteaial.
2017. aasta veebruaris ilmus valla elu-olu kirjeldav raamat „Postkastid õrrel. Külakirjad
Saue vallast“, mille autoriteks Peeter Sauter ja Valdur Vacht.
2017. aasta eelarves oli ühekordsete toetuste reserv 12 800 eurot, millest laekunud
taotluste alusel jagati määruse „Saue valla mittetulundusühingute, sihtasutuste ja
seltsingute poolt läbiviidava piirkondliku kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja
tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord“ alusel välja 9 703 eurot:
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Taotleja

Projekti nimi

Summa

Arvo Vardja

Vatsla Pürojämm 2017

1 600

MTÜ Saue Autoklubi

Jõgisoo suvised lastelaagrid

1 068

MTÜ Põhja Vabatahtlikud

abipolitseinike koolitused 2017.a-l

MTÜ Koidu Suusaklubi

Kõva mehe jooks

MTÜ Saue Male- ja Kabeklubi

Male festival

450

Merike Kaarma

Saue valla tervisepäev

540

MTÜ Kayaba

Koidu Sügiskross

MTÜ Eesti Rendžuliit

Gomoku 2018 võistlused

450

Katrin Männaste

ERR laulustuudioga Jaapanisse 2018

200

MTÜ K. Pätsi muuseum

riigivanemate kenotaaf

595
1 600

1 600

KOKKU:

1 600
9 703

Sporditegevus
Saue vallas toimusid 2017. aastal järgmised ülevallalised spordiüritused: Saue valla
jüriööjooks (korraldajaks 2017. aastal MTÜ Valingu ja Aila külaselts); Saue valla rattaretk
(korraldajaks MTÜ Vanamõisa küla); Saue valla sügisjooks (korraldajteaks Laagri
piirkonna erinevad spordiklubid).
Spordi-, huvi- ja vabaajategevus on koondunud Saue valla koolide ja Saue valla
kultuurikeskuse juurde. Laagri alevikus tegutseb spordiklubi Via Fitness, OÜ Laagri
Haridus- ja Spordikeskus, MTÜ Rahvaspordiklubi Kuuse ja Ääsmäe põhikooli juures
tegutseb Ääsmäe Spordi ja Kultuuri Sihtasutus. 2017. aasta oli esimene täisaasta ka 2016.
aasta sügisel uksed avanud Laagri tennisekeskusele, kus lisaks tennisele saavad
sauevallakad osaleda ka jooga- ja pilatese treeningutel.
Andekatele sportlastele jagati toetusi Saue Vallavolikogu 31.12.2010 määruse nr 32 „Saue
valla sportlaste toetamise kord“ alusel kokku summas 8 975 eurot.
Taotleja

1
2
3
4
5
6
7

Taotletud

Eraldatud

I kv

Kaia Loviisa Kink

1 600

1 600

I kv

Roomet Riho Pung

1 000

1 000

II kv

Lisbeth Liiv

1 600

1 600

II kv

Kristjan Koll

1 600

1 600

III kv

Carl Enn Hellat

1 600

1 600

IV kv

Roomet Riho Pung

600

600

IV kv

Jürgen Koll

975

975

8 975

8 975

KOKKU:
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Kultuurielu avalikustamine
Saue valla kultuurielu kajastamise peamised kanalid on valla kodulehe kultuurikalender,
vallaleht Koduvald ja valla Facebooki lehekülg. Valla kultuuriürituste info on üleval ka
HOL kultuurikalendris ning suuremad üritused www.kuhuminna.ee portaalis. 2017.
aastal ilmusid ka esimesed numbrid uut ühendvalda tutvustavat Saue Valdurit.
Raamatukogud
Saue vallas on kaks rahvaraamatukogu. Neist üks on Saue vallaraamatukogu asukohaga
Laagris Veskitammi 4, mille struktuuri kuulub filiaalina Hüüru raamatukogu, mis asub
Hüüru mõisas ja kus pakub vallaga sõlmitud lepingu alusel raamatukoguteenust MTÜ
Hüüru külaselts.
Saue vallaraamatukogu on avatud kuuel ja Hüüru raamatukogu kolmel päeval nädalas.
Komplekteeritakse teavikute kõiki liike, laade ja tüüpe. Raamatukogudes on kõigil
võimalik kasutada arvutit ja internetti, tasu eest on võimalik ka koopiaid teha ja printida.
Saue valla raamatukogudes on kasutusel tarkvara URRAM, mille lugejaportaali
www.lugeja.ee kaudu saavad lugejad tellida ja pikendada teavikute laenutusi ning
huvilised saavad jälgida põnevat statistikat, nt millised on loetuimad raamatud.

Lugejate arv

Külastuste arv
2016

Laenutuste arv
2016

Teavikute arv

Raamatukogude tegevus 2017 andmete
põhjal

1 812

27 830

35 004

43 520

Ääsmäe raamatukogu

617

14 467

15 063

20 694

Hüüru raamatukogu

220

2 025

2 147

14 991

Raamatukogu nimetus

Saue vallaraamatukogu

Hoonetealane ehitustegevus
Menetletud ehitusteatisi ja kasutusteatisi
72
Menetletud ja väljastatud kasutuslubasid
75
Menetletud ja väljastatud projekteerimistingimusi ning -lisatingimusi 125
Menetletud ja väljastatud ehituslubasid
145
Menetletud ja väljastatud ehituslubasid (2016)
127
Menetletud ja väljastatud ehituslubasid (2015)
131
Menetletud ja väljastatud ehituslubasid (2014)
108
Menetletud ja väljastatud ehituslubasid (2013)
102
Menetletud ja väljastatud ehituslubasid (2012)
90
Lisaks on koostatud palju erinevaid muid dokumente (katastriüksuse moodustamise
teatised, aadresside korrastamise teatised, ehitamise alustamise teatised jne).
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Planeerimistegevus
Ülevaade algatatud ja kehtestatud detailplaneeringute kohta:

Detailplaneeringud
2017

Kokku

Planeeringute arv
(elamumaa+
sotsiaaalmaa)

Planeeringute arv
(äri- ja
tootmismaa)

Planeeritud
elamuasemete arv

Planeeritud
kruntide arv (ärija tootmismaa)

Planeeritud
hoonete arv (ärija tootmismaa)

algatatud detailplaneeringuid: 15
kehtestatud detailplaneeringuid: 16

Algatatud

15

9

6

149

6

20

Kehtestatud

16

12

4

211

7

16

Algatatud detailplaneeringud 2017
Suuremat elamuasemete arvu algatatud detailplaneeringute osas näitab Laagri aleviku
keskusala, kuhu kavandatakse kuue korterelamu rajamist (kokku 84 uut eluaset). Üks
planeering näeb ette Veskimöldre 2 elamurajooni kuue ridaelamu rajamist, kuhu
planeeritakse kokku 30 ridaelamuboksi. Ülejaanud planeeringud näevad ette üksik,kaksikelamute ning kuni 6 bokisiga ridaelamute rajamist.
Ärimaade osas on algatatud Alliku külas (Metsavahi, Veskimöldre ja Kotka elamurajooni)
vahelisel maa-alal detailpalneering, kuhu kavandatakse rajada multifunktsionaalne
keskus, mis hakkaks koosnema kaubakeskustest (teenindus, toitlustus), Spaveekeskusest (sh ka muud vaba-aja ja sporditeenused) ja majutushoone (hotell). Täpne
planeeritavate hoonete funktsioon ja maht selgub planeeringu koostamise käigus. Äri- ja
tootmismaade planeering on veel suurim Jõgisoo külas Kuvi kinnistu detailplaneering,
kuhu kavandatakse tehase rajamist (lehtklaasi töötlemine ja turvaklaaside tootmine).
Ülejäänud (äri- ja tootmismaade) planeeringud näevad ette kuni 2-3 äri- ja tootmishoonet
(k.a väikeettevõtlus) rajamist.
Kehtestatud detailplaneeringud 2017
Suuremat elamuasemete arvu kehtestatud detailplaneeringute osas näitab Ääsmäe küla,
kuhu kavandatakse uue elamurajooni rajamist (kokku 88 uut eluaset, üksikelamudkaksikelamud ja idaelamud). Üks planeering näeb ette nelja korterelamu rajamist (Laagri
keskuses), kuhu planeeritakse 48 korterit. Üks planeering näeb ette Veskimöldre 2
elamurajooni kuue ridaelamu rajamist, kuhu planeeritakse kokku 30 ridaelamuboksi
(algatatud 2017). Kuni kuue boksiga ridaelamu kavandatakse Veskimöldre elamurajooni
ning kinnistul paiknev olemasolev 8-korteriga pooleliolev korterelamu lammutatakse.
Ülejaanud planeeringud näevad ette üksik,- kaksik- ja ridaelamute rajamist.
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Ärimaade osas on kehtestatud valla omandis oleval Laagri alevikus Urdametsa kinnistul,
kuhu on planeeritud 3 ärihoone rajamist, millest üks hoone võib olla kuni 14 korruseline,
kõrgusega maapinnast kuni 45 m (koos tehnosüsteemidega).
Üks planeering on kehtestatud Vanamõisa külas Vanamõisa Vabaõhukeskuse maa-alal.
Detailplaneeringu koostamise põhieesmärgiks on Vanamõisa vabaõhukeskuse kompleksi
laiendamine ja edasiarendamine. Planeering on koostatud koostöös MTÜ Vanamõisa
külaga, kes kasutab, arendab ja hooldab Vanamõisa vabaõhukeskust. Ülejaanud
planeeringud näevad ette kuni kahe äri- ja tootmishoone püstitamist.
Nn ühe-krundi-planeeringuid vähendas oluliselt aastal 2015 jõustunud uus
planeerimisseadus, mis võimaldab olemasoleva hoonestuse vahele kavandada
pojekteerimistingimuste kaudu ühe uue hoone. Sellest tuleneb ka ärihoonete puhul
planeeringute väiksem arv.
Statistika detailplaneeringute kohta läbi aastate:
Detailplaneeringud 2005-2017
Aasta

Algatatud Kehtestatud
2005

81

29

2006

80

33

2007

64

28

2008

40

19

2009

24

28

2010

23

19

2011

20

22

2012

9

25

2013

9

11

2014

20

14

2015

11

17

2016

11

7

2017

15

16
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Maakorraldus
Maareformi läbiviimiseks Saue vallas tehti järgmises tabelis toodud toiminguid (tabelis
informatsioon toimingute arvu või maaüksuste kohta).
Tegevus

2017

2016

115

107

Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korraldused

0

1

Õigusvastaselt võõrandatud maa kompensatsiooni arvestatud

0

2

Maa riigi omandisse jätmise nõusoleku korraldused

5

Katastriüksuse jagamise ja liitmise korraldused (piiride muutmised)

Valla munitsipaalomandisse antavate maade teenindusmaa piiride
kooskõlastamise ettepanekud maavanemale

0

21

Valla munitsipaalomandisse antavate maade taotlused maavanemale

0

44

Ostueesõigusega maa erastamise korraldused

0

0

42

40

9

14

Lähiaadresside muutmise korraldused

12

13

Kohanimede määramine

13

5

Taotlused rahvastikuregistri aadresside paranduseks

11

0

Sundvalduse seadmine

0

1

Ribasusega erastamise loa taotlused ja korraldused

6

7

Ehitise peremehetuks tunnistamine

0

0

Arvamus hoonestusõiguse seadmiseks

0

2

Riigile kuuluva kinnistu (või osa) võõrandamise otsus

5

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Maa sihtotstarbe muutmise korraldused

Tütarettevõtjate tegevus
Ülevaade tütarettevõtjate ja valitseva mõju all olevate sihtasutuste olulisematest
finantsnäitajates on toodud raamatupidamise aastaaruande lisas nr 6.
AS Kovek
AS Kovek on 100% Saue vallale kuuluv ettevõte, mille peamisteks tegevusaladeks on
vallaelanikele vee- ja kanalisatsiooni teenuse osutamine. Lisaks tegeleb ettevõte Saue
valla
tänavalgustuse ehitamise ja hooldusega ning teostab muid kommunaalvaldkonna
teenustöid.
AS Kovek tegeleb veevarustusteenuste osutamisega Laagri alevikus, Ääsmäel, Hüüru,
Vanamõisa, Alliku, Kiia, Jõgisoo, Valingu, Vatsla ja Tuula külades. 2017. aastal müüs AS
Kovek 315 tuhat m³ vett ( 2016. a. 296 tuhat m³) , millest 73 % moodustas elanikkonna
poolt tarbitud vesi ning 27 % juriidiliste isikute poolt tarbitud vesi. Kanalisatsiooni
teenust
osutatakse Laagris, Ääsmäel, Hüüru, Vanamõisa, Kiia, Vatsla ja Jõgisoo külas.
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4.oktoobril 2017. a omandas AS Kovek endise Kernu valla vee-ettevõtte OÜ Haiko
Teenused 100%-lise osa. Läbi AS-i Kovek omab Saue Vallavalitsus 100%-list osalust
Haiko Teenused OÜ-s. Omandamise eesmärgiks oli valdade ühinemise protsessi
ettevalmistamine. Haiko Teenused OÜ andis 2017.aastal KOVEK AS-le üle varad, mis on
seotud vee-ettevõtja põhitegevusega. Peale omavalitsuste ühinemist saab Koveks AS-st
vee-ettevõtja eelnevalt Haiko Teenused OÜ poolt hallatud piirkondades.
2018 aastal on kavas ühendada OÜ Haiko Teenused AS-ga Kovek.
OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus
OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus (edaspidi LHSK) on Saue Vallavalitsuse 100%-line
tütarettevõte, mille ülesandeks on viia ellu Eesti Vabariigi ja Saue valla hariduspoliitikat
Laagri Koolis ja pakkuda Saue valla elanikele võimalusi vaba aja mitmekülgseks
sisustamiseks. Osaühingu raames tegutsevad Laagri Kool ja lasteaed, Laagri Huvialakool
ja spordikompleks.

Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutus
Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutus on loodud 2000.a. Sihtasutus on Saue
Vallavalitsuse valitseva mõju alla kuuluv üksus.
Oma tegevusega on sihtasutus püüdnud leida erinevaid võimalusi ja atraktiivseid
lahendusi tänapäeva tegevuseks, mis on eelkõige suunatud noortele. Vajadusel aidatakse
ka kohalikku kogukonda erinevate ürituste korraldamisel või ühistegevuse leidmisel.
Koostööd tehakse väga paljude noorsooorganisatsioonidega (näiteks Saue
Noortekeskus) ja ka piirkonna MTÜ-dega.
2017. aastal tegeles sihtasutus järgmistes tegevusvaldkondades:
Noorte klubiline tegevus – noortekeskus
Spordi- ja huvitegevus
Kultuuriline tegevus
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Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne
KONSOLIDEERITUD BILANSS
eurodes
Lisa
Varad
Käibevara

31.12.2017

31.12.2016

41 261 828

36 874 247

3 538 754

4 043 675

Raha ja pangakontod

2

1 247 034

1 808 648

Maksunõuded

3

1 193 649

1 054 410

Muud nõuded ja ettemaksed

4

1 094 225

1 171 825

Varud

5

3 847

8 791

37 723 073

32 830 572

Põhivara
Kinnisvarainvesteeringud

7

211 803

262 577

Materiaalne põhivara

8

37 511 271

32 567 995

41 261 828

36 874 247

7 095 884

6 251 744

2 446 086

1 866 555

1 019 215

593 750

Võlad töövõtjatele

310 567

285 704

Muud kohustised ja saadud ettemaksed

481 657

314 377

Laenukohustised

634 647

672 725

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

9

Võlad tarnijatele

Saadud maksude, lõivude ja trahvide ettemaksed
Pikaajalised kohustised

4 649 799

4 385 189

4 649 799

4 385 189

34 165 944

30 622 503

159 779

159 779

Akumuleeritud ülejääk

31 787 951

27 307 120

Aruandeperioodi tulem

2 218 213

3 155 603

Laenukohustised
Netovara
Reservid

10
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KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE

Lisa
Tegevustulud
Maksutulud
Tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud
Tulud majandustegevusest
Saadud toetused
Muud tulud
Kasum/kahjum põhivara ja varude
müügist
Muud tulud varadelt
Trahvid
Saastetasud ja hüvitised
Eespool nimetamata muud tulud

11

12
13

Tegevuskulud
Antud toetused
Sotsiaaltoetused
Muud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud kulud
Põhivara amortisatsioon

14

15
16
17

Aruandeperioodi tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Muud finantstulud
Intressikulu
Aruandeperioodi tulem

18
18

2017

eurodes
2016

19 570 362

17 367 262

12 008 663
11 526 652
455 155
26 855
2 003 453
39 860
1 963 593
3 827 782
1 730 464

10 813 111
10 365 038
420 505
27 568
1 902 214
38 993
1 863 221
3 613 918
1 038 019

1 462 146

795 968

246 992
1 681
19 645

136 697
576
755
104 023

-17 332 153

-14 182 216

-1 601 707
-533 234
-1 068 473
-6 229 262

-1 162 824
-513 747
-649 077
-5 596 183

-7 702 423
-16

-5 823 830
-762

-1 798 745

-1 598 617

2 238 209

3 185 046

-19 996
224,77
-20 220

-29 443
282
1
-29 726

2 218 213

3 155 603
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KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
2017

eurodes
2016

2 238 209

3 185 047

7, 8

1 798 745

1 598 617

873 277

493 421

12

-1 597 432

-1 693 797

Kasum/kahjum põhivara ja kinnisvarainvesteeringute müügist

-1 462 146

-795 968

461 464

100 233

2 312 116

2 887 553

-162 589

-131 626

333 563

4 447

2 483 090

2 760 374

-3 259 567

-2 088 811

-5 757 105

-3 896 256

1 582 141

839 958

1 290 046

1 291 322

-374 880

-324 091

231

257

205 296

-699 447

900 000

0

-673 468

-668 192

-21 236

-31 255

-571 180

-27 884

Lisa
Aruandeperioodi tegevustulem
Korrigeerimised
Põhivara amortisatsioon
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

14

Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus
Rahavood põhitegevusest kokku
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud põhivara eest (v.a osalused)
Laekunud põhivara müügist

8

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Tasutud sihtfiantseerimine põhivara soetuseks
Laekunud intressid ja muu finantstulu
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud
Tasutud laenud
Tasutud intressid

18

Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul

2

1 808 648

1 836 533

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul

2

1 247 034

1 808 648

-561 615

27 884

Raha ja selle ekvivalentide muutus
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KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE
ARUANNE
eurodes
Aruandekohuslasele kuuluv
netovara
Seisuga 31.12.2015
Tasuta saadud põhivara
Aruandeperioodi tulem
Seisuga 31.12.2016
Tasuta saadud põhivara
Aruandeperioodi tulem
Seisuga 31.12.2017

27 303 582
163 319
3 155 603
30 622 505
1 325 226
2 218 213
34 165 944

Kassareservi osa netovarast on 159 799 eurot.
Tasuta saadud põhivara hulka kuulusid 2017 aastal:



1 276 600 Kovek sai tasuta Kernu VV vee-ja kanalisatsiooni trassid (üleandjaks
Haiko Teenused OÜ), jääkmaksumuses.
13 280 Kovek AS poolt omandatud vee-ettevõtte Haiko Teenused OÜ
akumuleeritud kasum.
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EELARVE TÄITMISE ARUANNE
Eelarve esialgne
Põhitegevuse tulud
Maksutulud
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadud toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
Põhitegevuse tulud kokku
Põhitegevuse kulud
Antud toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud
Põhitegevuse kulud kokku
Põhitegevuse tulem
Investeerimistegevus
Põhivara müük
Põhivara soetus
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine
Osaluste soetus
Finantstulud
Finantstkulud
Investeerimistegevus kokku
Eelarve tulem (ülejääk / puudujääk)
Finantseerimistegevus
Kohustiste võtmine
Kohustiste tasumine
Finantseerimistegevus kokku
Likviidsete varade muutus

Eelarve lõplik

eurodes
Tekkepõhine
täitmine

11 308 000
657 000
1 478 055
122 730
13 565 785

11 888 000
657 000
1 565 271
122 730
14 233 001

12 008 663
676 585
2 194 386
249 153
15 128 786

-3 113 362
-8 529 107
-11 642 468
1 923 317

-3 229 055
-8 924 910
-12 153 964
2 079 037

-3 167 660
-10 011 256
-13 178 915
1 949 870

526 069
-8 684 035
1 869 900
-1 048 806
0
0
-29 210
-7 366 082
-5 442 765

943 949
-9 482 535
1 914 900
-1 048 806
0
0
-29 210
-7 701 702
-5 622 665

1 582 141
-5 351 462
939 055
-661 716
-289 737
-5936
-7 257
-3 794 912
-1 845 042

5 772 948
-680 183
5 092 765
-350 000

5 772 948
-680 183
5 092 765
-529 900

900 000
-218 105
681 896
-712 000

Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa nr.24.

35

Saue Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
Lisa 1 Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel
kasutatud arvestuspõhimõtted
Saue Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on
koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi
põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad
Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse
juhend. Konsolideeritud raamatupidamise aruanne, eelarve täitmise aruanne ja
tegevusaruanne on koostatud tekkepõhiselt.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaruanne on koostatud eurodes. Konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist,
välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
2017.a. konsolideeritud raamatupidamise aastaruandes kajastuvad Saue Vallavalitsus
(sh. Saue vallaraamatukogu, Ääsmäe raamatukogu, Saue valla kultuurikeskus, Laagri
Lasteaed, Ääsmäe Lasteaed, Veskitammi Lasteaed, Nõlvaku Lasteaed, Tuleviku Lasteaed
ja Ääsmäe Põhikool) ning tema tütarettvõtete Kovek AS, Laagri Haridus- ja Spordikeskus
OÜ ja Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA ja Haiko Teenused OÜ finantsnäitajad
konsolideerituna rida-realt.
Aruanne on koostatud lähtudes tegevuse jätkuvuse põhimõttest.
Konsolideerimine
Valitseva mõju all olevate üksuste tegevus kajastub konsolideeritud aruandes alates
valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni. Valitseva mõju all olevate
üksuste soetamist kajastatakse ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud
osaluste varad ja kohustised nende õiglases väärtuses.
Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud
rida-realt meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised
nõuded, kohustised, tulud, kulud ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on
elimineeritud.
Vajadusel
on
tütarettevõtete
arvestuspõhimõtted
konsolideerimisgrupi arvestuspõhimõtetele.

muudetud

vastavaks

Valitseva ja olulise mõju all olevad üksused
Valitseva mõju korral omab konsolideerimisgrupp üldreeglina üle 50% hääleõigusest
vastava üksuse nõukogus või muus kõrgemas juhtorganis
Osalused konsolideerimata aruannetes
Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi
sihtasutustes ja äriühingutes, mille üle aruandekohustuslasel on valitsev mõju. Alla 50%lisi osalusi sihtasutustes ja mittetulundusühingutes ei kajastata bilansis, vaid need on
soetamisel kajastatud kuluna.
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Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse osaluste soetusmaksumus. Tuletatud
soetusmaksumus
hinnatakse
alla,
kui
osaluse
objekti
omakapitalist
aruandekohustuslasele kuuluv osa on langenud allapoole osaluse bilansilisest väärtusest.
Kajastatud allahindlusi taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte kõrgemale
soetusmksumusest.
Konsolideeritud aastaaruande lisades esitatud Saue Vallavalitsuse konsolideerimata
aruanded
Vastavalt Raamatupidamise seadusele tuleb konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruande lisades avaldada konsolideeriva üksuse eraldiseisvad konsolideerimata
aruanded. Emaettevõtte konsolideerimata aruannete koostamisel on järgitud samu
arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruande koostamisel, v.a investeeringud tütarettevõtetesse, mis konsolideerimata
aruandes on kajastatud tuletatud soetusmaksumuses (miinus vajadusel allahindlused).
Finantsvara ja –kohustised
Finantsvaraks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.
Finantskohustisteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja
pikaajalisi võlakohustusi.
Finantsvara ja –kohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on
antud finantsvara või –kohustise eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne
soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustisega otseselt seotud
tehingukulutusi.
Finantskohustised kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.
Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui konsolideerimisgrupp kaotab õiguse
finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast
tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.
Finantskohustis eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud või lõpetatud.
Varad ja kohustised on konsolideeritud bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks, lähtudes
sellest, kas vara või kohustise eeldatav valdamine kestab kuni aasta või kauem
arvestatuna bilansipäevast.
Raha ja pangakontod
Kirjel raha ja pangakontod kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke
(v.a arvelduskrediit) ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.
Arvelduskontodelt bilansipäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse muude
nõuetena.
Nõuded ostjate vastu
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud
nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o
nominaalväärtus miinus tasumised ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete
allahindlus kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et nõuded ei laeku
vastavalt maksetingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse
langusele, on võlgniku pankrot või olulised makseraskused. Iga nõude laekumise
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tõenäosust hinnatakse eraldi, võttes arvesse bilansipäevaks teadaolevaid asjaolusid.
Allahindlus kajastatakse bilansis selleks ettenähtud allahindluse kontrakontol negatiivse
summana ja konsolideeritud tulemiaruandes kuludes.
Kui nõude allahindlus kajastati ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kontol, kuid hiljem
selgub, et nõude laekumine on lootusetu, kantakse nii nõue kui ka selle allahindlus
vastaval kontrakontol bilansist välja. Täiendavat kulu sel hetkel enam ei teki. Nõue
loetakse lootusetuks, kui puuduvad igasugused võimalused nõude kogumiseks või kui
selle tagasinõudmiseks tehtavad kulutused ületavad hinnanguliselt laekumisest
saadaolevat tulu.
Juhul kui varem tehtud hinnang ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa kohta hiljem
muutub, kajastatakse see hinnangu muutuse perioodis kulu muutusena. Ebatõenäoliseks
arvatud nõude laekumisel näidatakse varem kajastatud kulu vähendamist perioodis, mil
laekumine toimus, ning ühtlasi vähendatakse nii nõude enda kui selle kontrakonto saldot.
Muud nõuded
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, maksunõuded ning muud lühi- ja pikaajalised
nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende
nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalised nõuded
kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste intressi mitteteenivad
nõuded kajastatakse nõude nüüdisväärtuses, kasutades diskontomäära 4% aastas.
Ettemaksed
Ettemaksed tulevaste perioodide kulude eest kajastatakse kuluna perioodis, mille eest
ettemakse tehti. Erandina võib kanda tulevaste perioodide kulu kohe kuluks, kui arvel või
teatisel kajastatud ettemaksesumma on väiksem põhivara kapitaliseerimise alampiirist.
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse konsolideerivale üksusele kuuluvaid
aktsiaid ja osasid.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringuks loetakse ainult sellist maad või hoonet või osa hoonest, mida
renditakse välja avalikku sektorisse mittekuuluvale üksusele renditulu teenimise
eesmärgil või hoitakse turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida ükski avaliku sektori
üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Hooneid ja ruume, mida kasutatakse avaliku sektori
üksuste poolt, kajastatakse kui materiaalset põhivara.Kinnisvarainvesteeringuid
kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumus, millest on maha arvatud
akumuleeritud kulum). Kinnisvarainvesteeringute kasulikuks elueaks on arvestatud 20
kuni 50 aastat, millest tulenev kuluminorm on 2 kuni 5%. Kinnisvarainvesteeringuna
kajastatavat maad ei amortiseerita.
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Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalne põhivara
Põhivarade arvelevõtmise alampiiriks on varad soetusmaksumusega 5 000 eurot. Juhul,
kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest
komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need raamatupidamises
arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt
komponentide kasulikule elueale.
Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud
kulum. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse
igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. Kasuliku eluea ja kulumi
normide järgi jaotub põhivara gruppidesse järgmiselt:
põhivara grupp
hooned ja rajatised
masinad ja seadmed
infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika
muu inventar, tööriistad ja sisseseade

kasulik eluiga (a)
10 kuni 75
4 kuni 15
3 kuni 5
4 kuni 5

kulumi norm (%)
1,33 kuni 10
6,66 kuni 25
20 kuni 33,33
20 kuni 25

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on
ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku
eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.
Maad ja kunstiesemeid, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku elueaga üle
ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 5 000 eurost. Immateriaalset põhivara
kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.
Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja
amortisatsioonimäärad on järgmised:
põhivara grupp
tarkvara ja litsentsid

kasulik eluiga (a)
4 kuni 5

kulumi norm (%)
20 kuni 25

Amortiseerimine
Vara hakatakse amortiseerima alates selle kasutuselevõtmisest so hetkest, mil vara on
kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse vara täielikul
amortiseerumisel või kasutusest eemaldamisel. Kui 100%-liselt amortiseerunud vara on
veel kasutuses, kajastatakse nii soetusmaksumust kui ka kogunenud kulumit bilansis seni,
kuni vara on lõplikult kasutusest eemaldatud.
Vara järelejäänud kasulikku eluiga hinnatakse iga aastainventuuri ajal. Kui ilmneb, et vara
tegelik kasulik eluiga on oluliselt erinev esialgu hinnatust, muudetakse
amortisatsiooniperioodi. Olemasolevate varade kasulik eluiga vaadatakse üle
investeeringu-(renoveerimis-)
plaanide
koostamisel
ja
parenduste
(renoveerimissummade)
lisamisel
põhivara
soetusmaksumusele.
Amortisatsiooniperioodi muutuse mõju kajastatakse aruandeperioodis.
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Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Põhivara soetusmaksumusse võetakse arvele kulutused, mis on vajalikud selle viimiseks
tööseisukorda ja -asukohta (vara soetusmaksumus, kulutused transpordile,
paigaldamisele, lammutuskulud, mis on vältimatud seoses objekti ehitamise või
renoveerimisega). Vara soetusmaksumusse ei kapitaliseerita vara kasutuselevõtmisega
seotud koolitus- või lähetuskulu. Vara tellimisega seotud kulu (hankekonkursi
korraldamine, tellija järelvalve) ei kapitaliseerita, kui seda tehakse oma töötajate poolt
ning selle suurus ei ole usaldusväärselt määratav või oluline. Põhivara
soetusmaksumusse ei kapitaliseerita tagasisaamisele mittekuuluvaid makse ja lõive,
samuti ei kapitaliseerita laenukasutuse kulutusi, vaid need kantakse tekkimise perioodil
intressikuludesse. Sihtfinantseerimisega soetatud materiaalse põhivara kohta peetakse
eraldi analüütilist arvestust, et tagada sihtfinantseerimisega kaetud varade
soetusmaksumuse, kulumi ja väärtuse languse arvestus.
Parendused, remont ja hooldus
Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana,
kui on tõenäoline, et ettevõte saab tulevast varaobjektiga seotud majanduslikku kasu ning
varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja
remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.
Parendustega seotud kulutused lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise
kriteeriumitele ning kulutuse maksumus on vähemalt põhivara kapitaliseerimise
alampiirina (ilma käibemaksuta) sätestatud summa. Jooksva hoolduse ja remondiga
kaasnevad kulutused kajastatakse perioodi kuluna.
Kui parendusega kaasneb vara olulise osa väljavahetamine, kantakse väljavahetatud osa
hinnanguline esialgne soetusmaksumus ja sellele vastav kogunenud kulum põhivara
arvelt maha. Parenduste lisamisel põhivara soetusmaksumusele hinnatakse võimalikku
vara järelejäänud kasuliku eluea pikenemist ning olulise muutuse korral korrigeeritakse
amortisatsiooninormi.
Kasutusrendile võetud varade korral kajastab rentnik rendiobjektil tehtud
rendilepinguga hõlmamata parenduste, remondi ja hoolduse kulutused põhivara
soetusena, kui kulutused vastavad materiaalse põhivara mõistele (mitte tulevaste
perioodide rendi ettemaksena). Kui rendileandja ei ole avaliku sektori üksus,
amortiseerib rentnik vastava põhivara kuludesse rendiperioodi või vara hinnangulise
kasuliku eluea jooksul, olenevalt sellest, kumb neist on lühem. Kui rendileandja on avaliku
sektori üksus, amortiseerib rentnik vastava põhivara kuludesse vara hinnangulise
kasuliku eluea jooksul.
Põhivara müük ja mahakandmine
Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras,
kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam majanduslikku kasu. Kasum või
kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara müügist, kajastatakse tulemiaruandes
muude tulude või muude kuludena.
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Põhivara kantakse maha, kui vara enam ei eksisteeri (on hävitatud, hävinenud, kadunud
vms) või põhivara mahakandmise otsuse alusel. Vara mahakandmisel kantakse põhivara
jääkmaksumus kuluks amortisatsioonina.
Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara õiglane
väärtus (miinus müügikulutused) või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest
jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale
väärtusele. Varade väärtuse testi ei tehta ega kajastata varade väärtuse langust kaetavale
väärtusele avaliku teenuse osutamiseks vajalike põhivarade puhul, kui vara väärtus ei ole
langenud selle riknemise või muul põhjusel osaliselt või täielikult kasutusest
eemaldamise tõttu.
Kohustised ja saadud ettemaksed
Kohustiste kajastamisel peetakse kinni tekkepõhisuse printsiibist, mille järgi kõik
aruandeperioodil tekkinud kohustised kajastatakse aruandeperioodi bilansis. Juhul kui
aruande koostamise ajaks puudub arve, kajastatakse see bilansis viitvõlana.
Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu
jooksul alates bilansikuupäevast või ei ole konsolideerimisgrupil tingimusteta õigust
kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.
Laenukohustisena kajastatakse bilansis kõik finantseerimistegevuse tulemusena
tekkinud võlakohustised, millega kaasneb intressikulu või muu sellelaadne kulu.
Laenukohustisi kajastatakse tulenevalt nende järelejäänud tähtajast lühi- ja pikaajaliste
osadena. Laenukohustisi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast,
kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande
kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena
laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus
sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.
Laenukohustiste kajastamisel lähtutakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodist. Kui
tehingukulud ei ole olulised ning lepingujärgne intressimäär ei erine oluliselt efektiivsest
intressimäärast, võib laenukohustiste arvestuses kasutada lepingujärgset intressimäära
ning kanda tehingukulud kohe intressikulusse.
Pikaajalised intressi mittekandvad kohustised kajastatakse nüüdisväärtuses, kasutades
diskontomäära 4% aastas.
Ettemaksena saadud tulud võetakse esmalt arvele kohustisena ning kantakse tuludesse
olenevalt perioodist, mille eest tulu saadi. Erandina võib tulevaste perioodide tulud
summas alla põhivara kapitaliseerimise alampiiri kanda koheselt tuluks ilma neid
tekkepõhistele perioodidele jaotamata.
Eraldised ja tingimuslikud kohustised
Bilansis kajastatakse eraldist juhul, kui:
konsolideerimisgrupil lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast
sündmusest tulenevalt juriidiline või tegevusest tingitud kohustis;
kohustise realiseerumine on tõenäoline;
kohustise summat on võimalik usaldusväärselt mõõta.
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Eraldis kajastatakse bilansis ainult juhul, kui selle realiseerumise tõenäosus on suurem
kui 50%. Juhul, kui realiseerumise tõenäosus on väiksem kui 50%, eraldist bilansis ei
moodustata, kuid võimalik kohustis avalikustatakse aruande lisades.
Eraldiste kajastamisel bilansis lähtutakse juhtkonna hinnangust kohustise täitmiseks
tõenäoliselt vajaliku summa ning kohustise realiseerumise aja kohta. Eraldiste suuruse
hindamiseks kaasatakse ka väliseid eksperte.
Eraldised võetakse arvele lühi- ja pikaajalise osana, lähtudes hinnangust nende
realiseerumise tähtajale. Pikaajalised eraldised kajastatakse diskonteerituna määraga 4%
aastas. Eraldiste moodustamist kajastatakse samaaegselt kuludes ning eraldiste
vähenemist kulude vähenemisena.
Juhul, kui ülaltoodud tingimused ei ole täidetud, eraldist bilansis ei moodustata, kuid
seonduvad asjaolud avalikustatakse aruande lisades tingimusliku kohustisena (nt
kohtuvaidlusega seotud asjaolud), nagu ka olulised lubadused, garantiid jms, mis
tulevikus võib teatud tingimustel muutuda kohustuseks.
Valla poolt antavad toetused
Toetuste arvestamisel ja väljamaksmisel lähtutakse Saue Vallavolikogu kehtestatud
määrustest. Toetused kajastatakse esialgselt kohustisena vastava otsuse alusel.
Maksude arvestus
Konsolideeriva üksuse Saue Vallavalitsuse poolt tasutud mittetagastatavad maksud ja
lõivud on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade
soetusmaksumuse koosseisus.
Äriühingutest tütarettevõtete poolt tasutud käibemaksu arvestuses lähtutakse soetatud
kauba ja ostetud teenuse kasutamise osatähtsusest maksustatava käibe tarbeks.
Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta
kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt,
vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna
korrigeerimistelt. Dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks on 20/80
väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada
edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte
tulumaksu kajastatakse kohustisena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal
perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need
on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise
kohustis tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.
Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel
erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest
tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustisi. Bilansis ei kajastata
tingimuslikku tulumaksukohustist, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide
väljamaksmisel.
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Tulude arvestus
Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele
tekkepõhiselt vastavalt Maksu- ja Tolliameti ning Keskkonnaameti poolt esitatud
teatistele. Kohalike maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud
maksudeklaratsioonidele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval
ning trahve nende määramise päeval.
Tulu kaupade müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt
loetletud tingimused:
- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamise vastutust, mida seostatakse omandiga ning
puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata;
Liitumistasud
Liitumise müüja kajastab liitumistasu, mis ületab põhivara arvelevõtmise piirmäära,
liitumiseks ehitatud põhivara soetusmaksumuse vähenemisena. Kui liitumistasu ületab
liitumiseks ehitatud põhivara soetusmaksumust, kajastatakse ületav osa tuluna.
Liitumistasu võib võtta miinusega põhivarana arvele eraldi põhivarana. Liitumistasu, mis
jääb alla põhivara soetusmaksumuse piirmäära, kajastatakse tuluna.
Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel.
Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise
perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või
laekumata jäämise risk; kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk,
kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel. Toetust kajastatakse
bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või sihtfinantseerimisega seotud
nõuete, kohustiste, tulude ja kulude arvelevõtmise kuupäeval.
Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud,
kajastatakse saadud vahendid ettemaksena. Kui sihtfinantseerimise saamisega seotud
kulutused on tehtud ja puudub sisuline toetuse laekumata jäämise risk, kuid toetus on
veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena.
Mitterahalist sihtfinantseerimist kajastatakse saadud kaupade ja teenuste õiglases
väärtuses. Kui sihtfinantseerimisena saadud kaupade ja teenuste õiglast väärtust ei ole
võimalik usaldusväärselt hinnata, selle kohta raamatupidamiskandeid ei tehta.
Kui mitterahaline sihtfinantseerimine seisneb selles, et toetuse andja või vahendaja
kannab raha otse toetuse saaja hankijale, võetakse sihtfinantseerimine arvele toetuse
andja või vahendaja teatise alusel nii, nagu see toimuks siis, kui raha liiguks läbi toetuse
saaja
hankijale (välja arvatud pangakonto liikumise kajastamine, selle asemel sulgeb toetuse
saaja maksepäeval võla hankijale ja nõude toetuse andjale või vahendajale või saadud
ettemakse toetuse andjalt või vahendajalt).
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Tegevustoetused on antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema
põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides määratud eesmärkidest.
Tegevustoetused kajastatakse tegevustoetuse saaja poolt tuluna ja tegevustoetuse andja
poolt kuluna hetkel, kui toetus on laekunud. Mitterahalist tegevustoetust kajastatakse
saadud kaupade ja teenuste õiglases väärtuses. Kui tegevustoetusena saadud kaupade ja
teenuste õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, selle kohta
raamatupidamiskandeid ei tehta.
Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisega kaasnevad
mittetagastatavad maksud ja lõivud kajastatakse soetamise momendil kuluna, mitte
varade ega varude soetusmaksumusena.
Käibemaks
Käibemaksuarvestuses tütarettevõtetes arvatakse sisendkäibemaks maha osaliselt,
rakendades otsese ja proportsionaalse mahaarvamise segameetodit. Sisendkäibemaksu
ei arvata maha koolitegevuse tarbeks soetatud kaupadelt ja teenustelt. Kaupade ja
teenuste osas, mis on soetatud nii koolitegevuse kui ka muude tegevuste tarbeks,
rakendatakse proportsiooni.
Konsolideerimisgrupi poolt tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud on kajastatud
soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus.
Kapitali- ja kasutusrendid
Renditehingut käsitatakse kapitalirendina, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad
riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Üldjuhul kajastatakse kapitalirendina kõik
lepingud, kus on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:
 renditava vara omandiõigus läheb rendiperioodi lõpul üle rentnikule;
 rentnikul on optsioon osta renditavat vara oluliselt madalama hinnaga selle
õiglasest väärtusest ning on kindel, et rentnik seda kasutab;
 lepinguperiood katab üle 75% renditava vara majanduslikust elueast;
 rendi jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus üle
90% renditava vara õiglasest väärtusest;
 renditud vara on nii spetsiifiline, et vaid rentnik saab seda ilma muutmata
kasutada;
 ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.
Rentide kajastamine rendileandja raamatupidamises
Kasutusrendi maksed kajastatakse tuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul isegi siis,
kui lepingujärgsed rendimaksed ei ole võrdsed.
Rentide kajastamine rentniku raamatupidamises
Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditud põhivara kajastatakse rendi jõustumise hetkel
bilansis põhivara ja kohustisena vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete
miinimumsumma nüüdisväärtuses, olenevalt sellest, kumb on madalam. Rendileandjale
makstavad renditasud jagunevad põhiosa tagasimakseteks ja finantskuluks. Finantskulu
jaotub kogu rendiperioodile. Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditavat põhivara
amortiseeritakse samade põhimõtete alusel nagu muud sama tüüpi soetatud vara. Kui
rendiperioodi lõppedes tagastatakse vara rendileandjale, siis amortiseeritakse vara
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lähtudes rendiperioodi pikkusest või vara kasulikust elueast, olenevalt sellest, kumb on
lühem.
Kasutusrendi perioodil tasutavad maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt kogu
rendiperioodi jooksul ka siis, kui lepingujärgsed rendimaksed ei ole võrdsed.
Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta; Saue
Vallavalitsuse ja tema tütarettevõtete arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud
tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud
Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –
kohustised (rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber
arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga valuutakursside alusel.
Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse
aruandeperioodi tulemiaruandes.
Kassareserv
Kassareserv on moodustatud volikogu otsusega akumuleeritud tulemist eesmärgiga
tagada valla konsolideerimisgrupi likviidsus. See väljendab ühtlasi likviidse rahana
hoidmisele kuuluvat summat, mida võib kasutada aruandeaasta kestel laekumiste
viibimisel eelarveliste kulude katmiseks, kuid see tuleb vähemalt aruandeaasta lõpuks
rahana taastada.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse Saue Vallavalitsuse volikogu ja valitsuse liikmed ning
konsolideerimisgruppi kuuluva sihtasutuse ja äriühingute nõukogude ja 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.
Seotud osapoolte kohta avaldamisele kuuluvat informatsiooni reguleerib IPSAS 20
Related party disclosures. IPSAS 20 sisaldab teatud erinevusi võrreldes äriühingutele
mõeldud standardiga IAS 24, millest lähtub omakorda RTJ 2 §-des 45-48. Põhiline
erinevus on selles, et IPSAS 20 ei nõua üldjuhul niisuguste tehingute avalikustamist, mis
on toimunud seotud osapooltega normaalsetel turutingimustel või vastavalt seaduses
sätestatud tingimustele, mis kehtivad ühtviisi nii seotud isikutele kui ka mitteseotud
isikutele.
Osapooli loetakse seotuiks, kui üks osapool omab kontrolli või olulist mõju teise osapoole
majanduslike otsuste üle. KOV-i seotud osapoolteks on:
1)
KOV-i valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja
äriühingud, kelle juhtimises osaleb KOV otse või oma valitseva ja olulise mõju all olevate
üksuste kaudu hääleõigusega alates 20%-st;
2)
KOV-i volikogu liikmed, valitsuse liikmed, asutuste juhid ning KOV-i valitseva mõju
all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute juhatuste ja nõukogude
liikmed;
3)
punktis 2 loetletud isikute lähedased pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise
mõju olemasolu, sh:
a)
abikaasad, elukaaslased, lapsed ja muud sugulased, kes elavad juhiga samas
kodumajapidamises;
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b)
lapsed, lapselapsed, vanemad, vanavanemad, õed, vennad;
c)
laste abikaasad või elukaaslased, abikaasa ja elukaaslase vanemad, õed ja vennad
(IPSAS 20.5.);
4)
sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, milles punktides 2-3 loetletud
isikud üksi või koos omavad valitsevat või olulist mõju, st omandiõigust alates 20%-st või
hääleõigust nende üksuste juhtimises nõukogude ja juhatuste kaudu alates 20%-st.
Raamatupidamise aastaaruandes avalikustatakse konsolideerimisgrupi tegev- ja
kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja olulised soodustused. Muude seotud
osapooltega tehtud tehingute osas avalikustatakse raamatupidamise aastaaruandes
informatsioon nende tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või Saue Vallavalitsuse
sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele.
Rahavoogude aruanne
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – põhitegevuse rahavoogude
leidmisel on korrigeeritud põhitulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja
põhitegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustiste saldode muutused.
Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse
otsemeetodil.
Rahavoogude aruandes ei kajastata põhivara soetamiseks saadud mitterahalist
sihtfinantseerimist, kui toetuse andja või vahendaja kannab raha otse toetuse saaja
tarnijale, kuna raha ei liigu tarnijale läbi toetuse saaja.
Eelarve täitmise aruanne
Eelarve täitmise aruanne on koostatud tekkepõhiselt (alates 2017 aruandeperioodist,
eelenevalt oli eelarve täitmise aruanne koostatud kassapõhiselt) ja selle andmed on
võrreldavad konsolideerimata tulemiaruandes esitatud andmetega, välja arvatud
põhivara amortisatsioonisumma. Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse
kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele.
Erinevused tulemiaruandega esinevad aruannete erineva ülesehituse poolest.
Tulemiaruandes on põhitegevus ja investeerimistegevus esitletud koos ja eelarve täitmise
aruandes eristatult. Seetõttu on tulemiaruande tegevustuludes kajastatud saadud
toetustena nii põhitegevuseks kui põhivara soetamiseks saadud toetused. Tulemiaruande
tegevuskulude ja eelarve täitmise põhitegevuse kulude summa erineb põhivara
amortisatsioonisumma ja põhivara soetustel tasutud ning kuludesse kantud käibemaksu
summa võrra.
Aruandekuupäeva järgsed sündmused
Pärast aruande kuupäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste
kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või
mittekorrigeeriva sündmusega.
Korrigeeriv aruande kuupäeva järgne sündmus on sündmus, mis kinnitab aruande
kuupäeval eksisteerinud asjaolusid. Sellise sündmuse mõju on kajastatud lõppenud aasta
bilansis ja tulemiaruandes.
Mittekorrigeeriv aruande kuupäeva järgne sündmus on sündmus, mis ei anna tunnistust
aruande kuupäeval eksisteerinud asjaoludest. Sellise sündmuse mõju ei kajastata
lõppenud aasta bilansis ja tulemiaruandes. Kui mõju on oluline, avaldatakse see lisades.
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Lisa 2 Raha ja pangakontod
31.12.2017
2 973
1 244 060
1 247 034

Sularaha jääk kassas
Pangakontode jääk
Kokku

eurodes
31.12.2016
4 743
1 803 905
1 808 648

Lisa 3 Maksunõuded, –kohustised ja -tulud
Tulu loodusvaradelt ning saastetasude tulu arvestab Keskkonnaamet ja laekumised
tulevad Maksuametilt. Kaevandamisõiguse tasu laekub Harku Karjäärile antud paekivi
kaevandamisõigusest.
eurodes
A. MAKSUNÕUDED JA -KOHUSTISED

Lühiajalised nõuded
31.12.2017

Maksud liikide lõikes
Käibemaks
Sotsiaalmaks
Üksikisiku tulumaks
Töötuskindlustusmakse
Kogumispensioni makse
Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks
Maamaks
Maksud kokku

Lühiajalised kohustised

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

57 043
165 644
84 714
9 542
8 074
1 618

7 518
128 730
63 924
8 260
6 421
1 986

1 137 283

1 012 531

2 005
1 139 287

3 690
1 016 221

326 635

216 839

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

54 361

38 189

9 072

8 636

54 361

38 189

9 072

8 636

1 193 649

1 054 410

335 706

225 475

Loodusressursside kasutamise ja
saastetasud
Maavara kasutamise tasu, vee
erikasutuse tasu ja saastetasud
Loodusressursside tasud kokku
MAKSUNÕUDED JA -KOHUSTISED
KOKKU
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eurodes
B. MAKSU- JA LÕIVUTULUD
Maksutulu
Tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Maksutulud kokku
Lõivud
Tulud loodusressursside kasutamisest
Maardlate kaevandamisõiguse tasu
Tasu vee erikasutusest
KOKKU

2017

2016

11 526 652 10 365 038
455 155
420 505
26 855
27 568
12 008 663 10 813 111
39 860

38 993

246 912
228 724
18 188

136 601
118 697
17 904

12 295 435 10 988 705

Vaata ka lisad 4 ja 9.

Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded
Saamata põhivara sihtfinantseerimine
Saamata sihtfinantseerimine ja seadusest tulenevad toetused
Käibemaksu ja teiste maksude ettemaksed
Töö- ja puhkustasude ettemaksed koos maksudega
Ettemaksukontode jäägid
Laekumata intressid
Muud nõuded
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Kokku muud nõuded ja ettemaksud

eurodes
31.12.2017 31.12.2016
252 706
185 800
-154
-54
774 850
880 739
18 114
47 446
9 128
34 457
1 289
0
21 218
0
52
59
234
29
16 788
23 350
1 094 225
1 171 825

Saamata põhivara sihtfinantseerimise kirje koosneb
2017. aastal 638 907 eurot EAS toetuse taotlus Laagri Lasteaia juurdeehituseks ja
135 942 eurot KIK toetuse rahuldatud taotlus projekteerida Valingu ja Kiia ÜVK.
2016. aastal 387 735 eurot EAS toetuse rahuldatud taotlus Laagri Lasteaia juurdeehituseks ja
493 003 eurot EAS toetuse rahuldatud taotlus Laagri – Harku kergliiklustee rajamiseks.
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Lisa 5 Varud
eurodes
Varud

2017

2016

Ostetud kaubad müügiks

3 847

8 791

Lisa 6 Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused
Saue Vallavalitsuse konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud
järgmised valitseva mõju all olevad üksused:
eurodes
Üksuse nimi,
aasta

Osaluse määr
(%)

Tulemiaruande
näitajad aastas
Tegevustulud

Bilansinäitajad
aasta lõpus
Tegevuskulud

Tulem

Varad

Netovara

AS Kovek
2017

100

1 478 525

-1 288 620

189 905

16 700 486

16 332 435

2016

100

1 187 683

-1 331 449

-143 766

14 942 252

14 576 193

2015

100

2 906 890

-1 091 091

1 815 799

14 987 828

14 719 959

-2 906 075

-46 589

11 239 061

7 171 167

Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ
2017

100

2016

100

2 859 486
2 391 881

-2 618 601

-226 720

11 646 679

7 217 756

2015

100

1 753 979

-2 403 275

-649 296

12 309 802

7 444 441

-54 959
-39 948

-6 072
5 556

99 856
105 997

96 735
102 807

Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA
2017

100

2016

100

48 887
45 504

2015

100

41 568

-47 965

-6 397

100 238

97 241

100

129 248

-137 703

-8 455

16 888

3 266

2016

100

158 070

-156 509

1 561

34 260

11 719

2015

100

152 305

-148 343

3 962

34 342

10 158

Haiko teenused OÜ
2017

Aruandeperioodil toimusid järgmised muutused:
- Saue Vallavalitsuse tütarettevõtja Kovek AS omandas seoses omavalitsuste
ühinemise ettevalmistamisega 100% osaluse Kernu valla vee-ettevõtjas Haiko
Teenused OÜ. Osaluse soetusmaksumuseks oli 1 euro.
- Saue Vallavalitsus tegi täiendava sissemakse Kovek AS aktisakapitali summas
289 737 eurot. Sissemakse tegemise vajaduse tingis vajadus rahastada
käimasolevaid veemajandusprojekte (Valingu ja Kiia veemajandusprojekti
omafinantseering, Kiia tuletõrje veemahuti rajamine ja Vatsla täiendavate ÜVK
liitumispunktide rajamine) ja aluseks oli Vallavolikogu vastavasisuline otsus.
Aruandeperioodil ega eelnevatel perioodidel ei ole tütarettevõtted jaotanud kasumist
dividende.
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AS Kovek põhitegevusaladeks on vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamine ning
haldamine ja teenuste osutamine, heakorratööd, tänavavalgustuse haldamine ja -liinide
ehitamine.
Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ põhitegevusaladeks on koolitusteenuse osutamine
(põhihariduse andmine), spordi- ja vabaajateenuste osutamine ning korraldamine,
kinnisvara haldamine ja arendamine.
Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse põhitegevusalaks on noorte vaba aja veetmise ning
ürituste korraldamine.

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

Soetusmaksumus perioodi alguses
Kogunenud kulum
Jääkmaksumus perioodi alguses

31.12.2017
423 823
-212 020
211 803

eurodes
31.12.2016
481 710
-219 132
262 577

Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse valla omanduses olevat elamufondi, mis on
eraisikutele välja üüritud. Lisaks on kinnisvarainvesteeringutena kajastatud mitmed
muud kinnistud.
Kinnisvarainvesteeringute haldamine
Nimetus
Kinnisvarainvesteeringute üür ja rent
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud

2017

eurodes
2016

29 410

30 979

-99 448

-61 470

Tulud kinnisvarainesteeringutelt kajastuvad tulemiaruandes kirjel tulud majandustegevusest.
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Lisa 8 Materiaalne põhivara
eurodes
Hooned ja
rajatised

Maa

Jääk 31.12.2016
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkmaksumus
Aruandeperioodi liikumised
Soetused ja parendused
Üleantud mitterahaline
finantseerimine
Kulum ja allahindlus
Mahakandmine
jääkmaksumuses
Ümberhindlused
Ümberklassifitseerimine
Kokku 2017 liikumised
Jääk 31.12.2017
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkmaksumus

1 786 398

Masinad ja
seadmed

Muu
põhivara

Lõpetamata
tööd

37 010 234

391 055

535 282

1 997 620

Kokku

41 720 590

0

-8 512 558

-229 842

-410 195

0

-9 152 595

1 786 398

28 497 676

161 213

125 087

1 997 620

32 567 995

72 857

1 766 179

16 803

231 941

3 407 652

5 495 431

150

1 276 601

1 301

2 413

0

1 280 465

0

-1 653 698

-22 469

-43 810

0

-1 719 976

-78 463

-69 527

0

0

0

-147 989

35 345

0

0

0

0

35 345

0

1 120 265

0

35 000

-1 155 265

0

29 890

2 439 820

-4 365

225 544

2 252 387

4 943 276

1 816 288

40 800 821

418 402

806 071

4 402 164

48 243 746

0

-10 015 482

-261 554

-455 440

0

-10 732 475

1 816 288

30 785 339

156 848

350 631

4 402 164

37 511 271

Üleantud mitterahaline finantseerimine kirjel kajastub KOVEK AS-ile Haiko Teenused
OÜ poolt üle antud varade kogum, mille sisuks on Kernu VV vee-ja kanalisatsiooni
trassid.
Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana 5 757 tuh.
eurot, mis tuleneb järgmistest summadest:
1) aruandeaasta soetuste summa 6302tuh eurot,
2) käibemaksukulu aruandeaasta soetustelt 873 tuh eurot
3) liidetud aastal lõpuks tarnijatele tasumata summa 554 tuh eurot ja lahutatud aasta
alguseks tarnijatele tasumata summa 356 tuh eurot,
4) lahutatud aruandeaastal kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara maksumus
summas 326 tuh. eurot;
5) lahutatud sihtfinantseerimise arvel saadud põhivara ja käibemaksukulu summas
1290 tuh eurot, mille eest tasusid toetuste andjad otse tarnijale ja mis ülaltoodud tabelis
on kajastatud soetusena (mitte saadud mitterahalise sihtfinantseerimisena).
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Lisa 9 Lühiajalised kohustised
eurodes
Nimetus

Lisa

31.12.2017

31.12.2016

Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Maksu-, lõivu- ja trahvikohustised
3
Viitvõlad
Toetuste ja siirete kohustised
Muud kohustised
Toetusteks saadud ettemaksed
Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud
Muud kohustised ja saadud ettemaksed kokku
Laenu-ja kapitalirendi kohustised
10
Kokku lühiajalised kohustised

1 019 215
310 567
335 706
2 999
100 437
1 046
22 563
18 906
481 657
634 647
2 446 086

593 750
285 704
225 474
3 863
24 605
4 138
31 638
24 659
314 377
672 725
1 866 556

Lisa 10 Pikaajalised kohustised ja ettemaksed
Laenukohustuste jaotus lühi- ja pikaajaliseks
eurodes
Laenu liik tagasimakse
tähtaja alusel
KOKKU

Laenu jääk 31.12.2017

Laenu jääk 31.12.2016

5 284 445

5 057 914

Kuni 1 aasta

634 647

672 725

1 kuni 2 aastat

637 958

545 496

2 kuni 3 aastat

640 491

547 781

3 kuni 4 aastat

643 133

550 042

4 kuni 5 aastat

645 745

552 394

2 082 472

2 189 477

Üle 5 aasta
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Laenud lepingute kaupa
Lepingud laenuandjate lõikes
Danske Bank AS Eesti filiaal (2005)

eurodes
Laenu jääk Laenu jääk
Lõpptähtaeg Valuuta
Intress %
31.12.2017 31.12.2016
11.02.2025 Euro
6 k EURIBOR+0,43
639 374
727 896

Danske Bank AS Eesti filiaal (2006)

27.06.2026

Euro

6 k EURIBOR+0,43

1 538 800

1 718 230

Danske Bank AS Eesti filiaal (2006)

11.06.2026

Euro

6 k EURIBOR+1,20

684 211

761 049

Danske Bank AS Eesti filiaal (2015)

15.11.2025

Euro

6 k EURIBOR+0,68

723 416

812 021

Danske Bank AS Eesti filiaal (2015)

11.02.2025

Euro

6 k EURIBOR+0,43

798 644

909 218

Danske Bank AS Eesti filiaal (2017)
Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK)

15.10.2027

Euro

6 k EURIBOR+0,68

900 000

0

27.08.2017

Euro

6 k EURIBOR +2,00

0

129 500

KOKKU

5 284 445

5 057 914

Laenukohustis Danske Bank AS Eesti filiaalile
Laenukohustise Danske Banki AS Eesti filiaali ees saab jaotada laenatud vahendite
kasutamise otstarbe järgi sisuliselt kaheks, need on järgmised:
1) Laagri Kooli arendamiseks laenuvahendid
Laenukohustis kokku on 4 116 393 eurot, s.h lühiajaline osa 546 042 eurot ja pikaajaline
osa 3 570 351 eurot. 2005.a võetud laenu kasutati koolihoone ja staadioni ehituseks ning
inventari ja sisseseade soetuseks. 2007. aastal kasutati 2,30 milj. eurot Veskitammi
Lasteaia ehituseks ja kooli juurdeehituse finantseerimiseks.
2) Valla teiste investeeringute finantseerimiseks laenuvahendid
Laenukohustis kokku on 812 021 eurot, s.h lühiajaline osa on 88 605 eurot ja pikaajaline
osa on 723 416 eurot. 2015. aastal võetud laenu kasutati erinevate valla investeeringute
katmiseks.
26.10.2017 Sõlmiti Danskebankiga 10 aastane laenuleping 900 tuhandele eurole, mille
tagasimakse ja intressi tasumine algab lepingu järgselt 15.01.2018. Laen on võetud Saue
Spordihoone rajamiseks.
Laenukohustis Keskonnainvesteeringute Keskusele (KIK)
Laenukohustis kokku on 31.12.2017 seisuga tagastatud, 31.12.2016 seisuga oli kohustis
129 500 eurot ja see moodustus ainult lühiajalisest osast. Laen võeti 2012. aastal. Laenu
sihtotstarbeks oli tütarettevõtjale, Kovek AS-le, omafinantseeringuvahendite andmine
Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projektide teostamiseks. Laenu tagatiseks on valla eelarvetulud.
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Pangalaenude tagatisena panditud põhivarad

Danske Bank AS Eesti filiaalist võetud pangalaenu (sihtotstarbega Laagri Kooli
ehitamiseks) tagatiseks on seatud hüpoteek tütarettevõttele OÜ Laagri Haridus- ja
Spordikeskusele kuuluvale maale, hoonetele ja staadionile hüpoteegisummas 10,1
miljonit eurot.
eurodes
Tagatiseks panditud varade
bilansiline (jääk)maksumus
Maa
Ehitised
KOKKU

31.12.2017

31.12.2016

182 148
6 523 608
6 705 756

182 148
6 606 350
6 788 498
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Lisa 11 Kaupade ja teenuste müük

31.12.2017

eurodes
31.12.2016

39 860
31 328
4 812
3 720

38 993
30 933
5 010
3 049

1 829 186
29 349
400 964
3 226
3 586
980
16 799
8 284
112 074

1 723 271
8 951
411 814
3 634
6 998
1 189
15 904
8 768
108 515

268 296

260 295

0
35 182
2 616
0
17 945
4 244
865 802

526
34 550
2 893
2 729
20 356
5 145
786 458

2 490

2 506

4 932
52 416

267
41 774

129 165
94 612
6 479

139 950
89 827
30 240

28 073

19 883

Kokku majandustegevuse tulud

1 958 350

1 863 221

Kokku kaupade ja teenuste müük

1 998 210

1 902 214

Riigilõivud
Ehitusloa väljastamise eest
Kasutusloa väljastamise eest
Muud riigilõivud
Tulud majandustegevusest
Tulu koolitusteenuse osutamisest
Koolieelsete lasteasutuste kohatasu
Tasu toitlustamiskuludeks
Muud tulud haridusalasest tegevusest
Raamatukogude tasulised teenused
Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused
Reklaami müügi tulud
Spordibaaside ja spordikomplekside tulud
Laste spordi-, tehnika-, loodus-, loome- ja huvialakoolide
tulud
Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest
Üldhooldekodude tulud
Päevakeskuste tulud
Muud tulud sotsiaalabialasest tegevusest
Kinnisvarainvesteeringute üür ja rent
Tulu elektrienergia müügist
Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest
Tulu soojuse ja kütte
müügist
Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest
Tulud üldvalitsemisest
Muud majandustegevuse tulud
Üüri- ja renditulud
Õiguste müük
Muu toodete ja teenuste
müük

Õiguste müük- hoonestusõiguse sedamise tasusid ei kohaldatud.
Elamu- ja kommunaalmajanduse tulud on tütarettevõtte AS Kovek poolt asutustele ja
isikutele osutatavate teenuste eest laekuvad tulud, samuti valla poolt väljarenditud
ruumide tulud. Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest kasvas seoses OÜ Haiko Teenused
omandamisega AS Koveki poolt Sporditegevuse tulud on tütarettevõtte OÜ Laagri
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Hariduse- ja Spordikeskuse spordisaali ning ujula kasutamise tasud. Haridustegevuse
tulud on lastevanemate poolt makstavad tasud lasteaiateenuse ja huvihariduse eest.
Sotsiaaltegevuse tulud laekuvad valla sotsiaaltöötajate poolt osutatavatest
sotsiaalteenustest (pesu pesemine, transporditeenus jm). Kinnisvarainvesteeringute üüri
ja rendituludena kajastatakse vallale kuuluvate korterite üüritulu. Tulud kultuurialasest
tegevusest on tulu raamatukogude poolt osutatavatest internetiteenustest, kultuuriklubi
korraldatud ürituste tulu ja valla ajalehe kuulutuste reklaamitulu.
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Lisa 12 Saadud toetused
eurodes
Toetuse liik

2017
Tegevuskulude
sihtfin.

2016
Tegevuskulude
sihtfin.

Põhivara
sihtfin.

Põhivara
sihtfin.

Sihtotstarbeline finantseerimine
Välisabi toetused

42 673

1 119 901

23 711

1 557 354

96 473

0

1 087 729

0

638 908

0

387 736

32 995

0

23 101

0

0

245 102

0

81 889

3 704

0

610

0

0

125 138

0

0

0

14 280

0

0

5 974

0

0

0

297 990

64 406

110 098

136 444

27 647

0

0

0

697

0

1 342

0

Haridusministeerium Ääsmäe kooli jõujaam

0

7 000

Keskkonnaministeerium maade ost

0

150

14 624

0

13 847

0

250

0

500

0

0

0

17 453

0

1 760

0

0

0

2 224

0

32 698

0

0

7 000

0

0

0

80 000

88 017

0

0

50 256

0

0

0

45 854

0

0

0

10 590

3 569

0

3 951

0

13 132

0

2 313

0

3 035

0

1 500

0

EAS toetus Saue valla kergliiklusteedele
EAS toetus Laagri Lasteaia rekonstrueerimiseks
EAS toetus uue moodustuva ühendvalla ühinemise
koordinaatori palga-, koolitus- ja lähetuskuludeks
Välisabi vahendamine
SA Archimedes toetus
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Urda, Valingu
kergliiklusteed
Tallinna Kommunaalamet Paldiski mnt kergliiklustee
SA Innove Nõlvaku LA keskkonnateemaline
loomelaager
Kodumaised toetused (v.a tegevustoetus
keskvalitsuselt)
Haridusministeerium (erakoolide toetus)
Haridusministeerium (eesti keele õppe toetus)

Kultuuriministeerium (saadud raamatufondid)
Sotsiaalministeerium (riiklik matusetoetus)
Rahandusministeerium (toetus ühinemishääletuse
teostamiseks VOLIS-tarkvara kaudu)
Rahandusministeerium (toetus õppelaenu
kustutamiseks)
Rahandusministeerium (erinevad väiksemad
toetused)
Rahandusministeerium Nõlvaku mänguväljak
Nissi Vallavalitsus (Munalaskme elumaja)
Saue Linnavalitsus ühendvalla kulideks
EAS Tuleviku LA katuse renoveerimine
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (toetus Ääsmäe
II etapi ehitustöödeks)
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (toetus Ääsmäe
Salu tänava kanalisatsiooni väljaehitamiseks)
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (toetus Ääsmäe
Põhikoolile)
SA Infotehnoloogia toetus Ääsmäe Põhikoolile,
Veskitammi LA, Tuleviku LA, Nõlvaku LA
Harjumaa Omavalitsuste Liit
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Harju Maavalitsus, sh
Ujumise algõppe toetus

2 254

0

2 146

0

Alaealiste asjade komisjoni tegevustoetus

1 500

0

1 400

0

Liikumis- ja südamenädala toetus

500

0

0

0

Hajaasustuse programm

13 052

0

7 095

0

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

1 200

0

0

0

0

8 000

0

5 000

0

0

0

118 805

0

0

0

724

0

17 853

0

340 663

1 184 307

133 809

1 693 798

Muud residendid, sh
Hardest Ehitus OÜ (mänguväljaku toetuseks)
Balti Kivi OÜ Haiba Lastekodu toetuseks
Toetused sotsiaalobjektide ehituseks
kinnisvarafirmadelt
Erinevad teised residendid
Kokku sihtfinantseerimine
Tegevustoetus keskvalitsuselt
Riigieelarvest toetusfondieraldised

1 889 687

1 786 313

Kokku tegevustoetus keskvalitsuselt

1 889 687

1 786 313

KOKKU SAADUD TOETUSED

2 230 350

KOKKU TEGEVUS- JA PÕHIVARATOETUSED

3 827 782

1 597 432

1 920 122

1 693 797

3 613 918

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadusele § 6 lg 2 esitas
Saue Linnavalitsus kõigi nelja Saue vallaks ühinevate omavalitsuste nimel
ühinemistoetuse taotluse Rahandusministeeriumile. Saadav toetus riigilt kokku on 2 481
000 eurot, sh 2017.a laekus Saue Vallavalitsusele tegevuskulude katmiseks 88 018 eurot,
täiendavalt laekub ühinemistoetus ühinemisel moodustatud Saue Vallavalitsusele
aastatel 2018 kuni 2019. Ühinemistoetus on kajastatud tegevustoetusena.
Aruandeperioodil toetusi tagastatud ei ole.
Juhtkonna hinnangul on toetustega seotud tingimused täidetud ning aruande koostamise
seisuga toetused tagastamisele ei kuulu.

Lisa 13 Muud tulud
Nimetus
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist
Tulud loodusressursside kasutamisest
Trahvid ja muud varalised karistused
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis
Kindlustushüvitised
Muud (ebatavalised) tulud
Kokku

2017
1 462 146
246 912
1 681
0
0
19 725
1 730 463

eurodes
2 016
795 968
136 601
576
755
322
103 797
1 038 020
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Lisa 14 Antud toetused
eurodes
31.12.2017 31.12.2016
Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele
Peretoetused (sünni- ja koolitoetused,
lapsehoiutoetus jms)
Toimetulekutoetused
Toetused puuetega inimestele ja nende
hooldajatele
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks
Õppetoetused (sõidusoodused ja
toitlustustoetused)
Preemiad ja stipendiumid
Sotsiaalabitoetused (ravi- ja matusetoetused
jms)

533 234

513 747

322 936

314 733

36 196

42 371

66 097

63 894

10 075

9 266

27 001

34 858

24 250

6 250

46 679

42 374

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
MTÜ-de ja SA-de tegevusetoetuseks
Füüsilistele isikutele tegevustoetuseks
Äriühingutele tegevustoetusteks

574 342
460 491
41 375
72 476

517 482
468 513
36 643
12 326

Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Põhivara sihtfinantseerimine
mittetulundusühingutele ja füüsilistele
isikutele

461 464

100 233

461 464

100 233

32 668
15 275
6 711
9 494
1 178
10

31 362
14 925
6 711
8 630
1 048
48

1 601 707

1 162 824

Liikmemaksud
Harjumaa Omavalitsuste Liit
Harjumaa Ühistranspordi Keskus
Eesti Maaomavalitsuste Liit
MTÜ Nelja Valla Kogu
Muude organisatsioonide liikmemaksud
KOKKU ANTUD TOETUSED

Preemiaid ja stipendiume maksti välja rohkem peamiselt Laagri Gümnaasiumi
arhitektuurikonkursi preemiateks. Äriühingute tegevustoetus kasvas peamiselt sajuvee kulude
hüvitamise AS Kovekile võrra. Põhivara sihtfinantseerimine mittetulundusühingutele ja
füüsilistele isikutelekasvas peamiselt projektide mahu kasvu tõttu, peamiselt Hüüru mõis,
kergliiklusteed jms.
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Lisa 15 Tööjõukulud
eurodes
Tegevusvaldkond
Üldised valitsussektori teenused
Avalik kord ja julgeolek
Majandus
Elamu-ja kommunaalmajandus
Vaba aeg, kultuur
Haridus
Sotsiaalhoolekanne
Kokku töötajate arv ja töötasu

2017
Töötajate
keskmine arv
22
0
14
10
18
235
8
306

Töötasukulud kokku
Sotsiaalmaks ja
töötuskindlustusmaksed
Erisoodustused, sh:
töötajate õppelaenude
kustutamine
muud erisoodustused
Kapitaliseeritud tööjõukulud
Kokku tööjõukulud

Töötasukulud
619 013
1 482
258 223
198 617
205 654
3 145 815
186 473
4 615 279

2016
Töötajate
keskmine arv
21
0
14
11
25
224
12
307

2017
4 615 279
1 593 076
46 138

Töötasukulud
509 460
1 482
250 159
206 590
285 953
2 722 115
170 229
4 145 988
2016
4 145 988
1 426 508
43 355

1 973

2 814

44 165
-25 229
6 229 262

40 541
-19 669
5 596 183

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Töötajate
keskmise arvu hulka ei ole arvatud volikogu ja tütarettevõtete nõukogude liikmeid, kes
osalevad volikogu või nõukogu koosolekutel vastavalt kokkukutsumisele ning saavad
volikogu või nõukogu liikme tasu.
Tööjõukuludelt arvestatud kohustise jaotus
Võlad töötajatele kokku
Töötasu võlgnevus
Deklareerimata sotsiaalmaksukohustis
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks
Deklareerimata kinni peetud ja arvestatud
töötuskindlustusmakse
Deklareerimata kinnipeetud kogumispension
Puhkusetasude kohustis
Võlad majanduskulude eest
Muud võlad töövõtjatele

2017
310 567
92 265
37 151
19 392

eurodes
2016
285 704
79 845
32 878
16 766

2 450
1 692
153 846
3 707
66

2 176
1 751
147 004
5 218
66
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Lisa 16 Majandamiskulud
2017

eurodes
2016

-139 938

-130 369

-1 623 511

-1 000 594

-214 404

-64 853

Lähetuskulud

-3 772

-2 240

Koolituskulud

-72 047

-55 815

0

-496

-845 152

-757 089

Lisa
Administreerimiskulud
Käibemaksu kulu
Uurimis- ja arendustööd

Koolituskulud (shkoolituslähetused)
riigieelarvelisest haridustoetusest
Kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud
Rajatiste majandamiskulud

-1 252 251

-712 775

Sõidukite majandamiskulud

-100 497

-94 359

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

-261 980

-164 332

Inventari majandamiskulud

-180 891

-103 807

-13 047

-5 451

Toiduained ja toitlustusteenused

-253 280

-240 283

Meditsiinikulud ja hügieenikulud

-26 473

-24 470

Teavikute ja kunstiesemete kulud

-38 802

-33 304

-1 969 493

-1 852 927

-103 878

-71 900

-150 566

-154 912

-300 163

-236 551

-16 092

-9 998

-13 008

-3 374

-77 198
-7 656 443

-62 187
-5 782 086

Töömasinate ja seadmete majandamiskulud

Õppevahendite ja koolituse kulud
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja
sisustamise kulud
Sotsiaalteenused
Tootmiskulud
Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised
kulud)
Muu erivarustus ja materjalid
Mitmesugused majanduskulud
Kokku majandamiskulud

Loodusressursside tasu on tütarettevõtte AS Koveki poolt tasutav vee-erikasutustasu.
Sotsiaalteenustena on kajastatud teistelt omavalitsustelt ja ettevõtetelt ostetud
hooldekoduteenused. Sõidukite majandamiskuludes on kajastatud valdavas osas
sõiduautode kasutusrendikulud.
Käibemaksu kulu kasvas investeeringute mahu kasvu tõttu.
Uurimis- ja arendustööd kasvasid peamiselt Laagri munitsipaalmaja projekteerimise
tõttu. Rajatiste majandamiskulude kasv sisaldab peamiselt teede ja kergliiklusteede
pindamisi ja kraavitamisi mis esialgu planeeriti investeeringuna.
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Lisa 17 Muud kulud
Nimetus
Maamaks
Ettevõtte tulumaks
Muud maksud
Riigilõivud
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud
Maksuvõlalt arvestatud intressid
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded müüdud toodete ja teenuste
eest
Laekunud varasemalt alla hinnatud muud nõuded
Kahjutasud, viivised (v.a.maksuintressid ja finantskulud)
Muud kulud (ebatavalised kulud)
Muud kulud kokku

2017
-4 591
-1 449
-620
-1 231
-37 799
-53

eurodes
2016
-4 795
-447
-620
-3 414
-32 318
-10

-2 774
2 567
-30
-16
-45 996

-603
537
-74
-763
-42 507

Lisa 18 Intressikulu ja muud finantstulud ning –kulud
2017
Finantstulud
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muu finantstulu
Muu finantstulu
Finantstulud kokku
Intressikulu laenukohustistelt
Danske Bank AS Eesti filiaal (laenud)
Keskkonnainvesteeringute Keskus (laen)
Intressikulu muudelt kohustistelt
Intressikulud kokku

225

eurodes
2016

225

282
1
283

19 249
938
33
20 220

26 236
3 490
0
29 726

Lisa 19 Tehingud seotud osapooltega
Riigi raamatupidamise üldeeskirja kohaselt tuleb alates 01.01.2015 algavate
aruandeperioodide kohta koostatavates raamatupidamise aastaaruannetes avalikustada
lisaks tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasudele ja olulistele soodustustele
muude seotud osapooltega tehtud tehingute osas informatsioon vaid nende tehingute
kohta, mis ei vasta õigusaktidele kontserni sisedokumentide üldistele nõuetele või
turutingimustele, tulenevalt 24.11.2014 jõustunud riigi raamatupidamise üldeeskirja
muutustest (§ 49). Kontsernil ei olnud 2017. aastal seotud isikutega tehtud tehingute
hulgas selliseid tehinguid.
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Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud 2017
eurodes
Töötajate keskmine arv
Vallavolikogu/vallavalitsus Juhatus/nõukogu
Vald (konsolideerimata)
6
195 548
Kovek AS
5
48 528
LHSK OÜ
4
30 814
Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA
4
4 548
OÜ Haiko teenused
1
0
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud 2016
Vald (konsolideerimata)
Kovek AS
LHSK OÜ
Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA
OÜ Haiko teenused

6
5
4
4
1

Vallavolikogu/vallavalitsus Juhatus/nõukogu
171 740
50 508
29 145
4 690
0

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 arvestatud.
Aruandeperioodil ega võrdlusperioodil vallavolikogu, vallavalitsuse, nõukogude ega
juhatuste liikmetele soodustusi ei antud.
Seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas ei ole 2017. aastal moodustatud allahindlusi.
AS Kovek Juhatuse liikmetega teenistuslepingu lõpetamisel kaasneks ettevõttele
lahkumishüvitise maksmine summas 7 169 (tulenevalt bilansipäeval kehtinud
lepingutest on juhatuse liikmetele ette nähtud lepingu lõpetamise hüvitis).
LHSK OÜ juhatuse liikmega teenistuslepingu ennetähtaegsel lõpetamisel kaasneks
ettevõttele lahkumishüvitise maksmise kohustus summas 7 812 eurot (tulenevalt
bilansipäeval kehtinud lepingutest on juhatuse liikmele ette nähtud hüvitis 4 kuutasu
ulatuses).
Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA juhatuse ja nõukogu liikmetega teenistuslepingu
ennetähtaegsel lõpetamisel ei kaasne sihtasutusel lahkumishüvitise maksmise kohustist

Lisa 20 Aruandekuupäeva järgsed sündmused
31. märtsil 2017. aastal otsustasid Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue
vallavolikogud heaks kiita omavahelise ühihinemislepingu. Ühinevate valdade senised
volikogud lõpetavad tegevuse ja uus ühine volikogu valiti oktoobris 2017.
Alates 01.01.2018 lõppeb Saue Vallavalitsuse eraldiseisev majandustegevus ning
tegevus jätkub katkemata ühinenud omavalitsuse nimega samuti Saue Vallavalitsus
(Saue vald) koosseisus.
Bilansipäeva järgselt on alustatud tütarettevõtjate Kovek AS ja Haiko Teenused OÜ
ühendamist üheks ettevõtteks.
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Lisa 21 Bilansivälised varad
2 000 – 4 999 eurose soetusmaksumusega vara kajastatakse bilansiväliselt. Bilansivälist vara
inventeeritakse üks kord aastas vastutavate isikute lõikes. Vara on markeeritud unikaalsete
vöötkoodidega ning vara inventeeritakse vastava terminaliga

Bilansivälise vara jaotus tegevusvaldkondade lõikes
2017
2016
2017

eurodes
2016

Kuluinventar jm vara IT-alane vara
Haridus
Vabaaeg, kultuur
Majandus
Üldvalitsemine
Sotsiaalne kaitse
KOKKU

321 971

329 689

7 383

21 626

49 895

46 614

2 787

3 633

109 840

84 951

21 332

23 911

20 518

21 663

1 448

1 448

504 486

486 613

30 688

46 922

Lisa 22 Tingimuslikud kohustised
2017. aastal sõlmiti hankelepingud, mille täitmine jääb tervenisti 2018. aastasse.
Alliku küla veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööd aktsiaselts Merko Infra
leping maksumusega 501 188 eurot
Alliku veemajandusprojekti omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine
P.P. Ehitusjärelevalve OÜ leping maksumusega 9 114 eurot.
Ääsmäe lasteaia rekonstrueerimise projekteerimine energiatõhususe parandamiseks
Osaühing Kuressaare Kommunaalprojekt leping maksumusega 19 910 eurot.
Turba Jaama tee 18 detailplaneering Osaühing Klotoid leping maksumusega 6 440 eurot.
Saue vallamaja projekteerimine OÜ AB Kontekst leping maksumusega 131 500 eurot.
Laagri aleviku parkide ehitus RIAB Teedeehitus osaühing leping maksumusega 311 496
eurot.
Laagri esmatasandi tervisekeskuse rajamine Osaühing Silindia Ehitus leping
maksumusega 1 572 635 eurot.
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Lisa 23 Konsolideeriva üksuse Saue Vallavalitsus konsolideerimata
aruanded
BILANSS
31.12.2017

eurodes
31.12.2016

167 598
1 193 649
703 978
2 065 225

879 598
1 054 410
975 336
2 909 344

96 735
5 570 870
208 535
14 669 579
20 545 718
22 610 943

102 807
5 281 133
259 309
11 188 344
16 831 593
19 740 937

674 849
87 821
791 211
177 318
1 731 199

256 766
83 039
688 151
218 104
1 246 060

1 446 099
3 203 700
4 649 799
6 380 998

723 416
3 661 772
4 385 189
5 631 249

Netovara
Reservid
Akumuleeritud ülejääk
Aruandeperioodi tulem
Netovara kokku

159 779
13 985 254
2 084 912
16 229 945

159 779
10 423 854
3 526 055
14 109 688

Kohustised ja netovara kokku

22 610 943

19 740 937

Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksunõuded
Muud nõuded ja makstud ettemaksed
Käibevara kokku
Põhivara
Pikaajalised maksunõuded
Osalus sihtasutuses
Osalused tütarettevõtjates
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Põhivara kokku
Varad kokku
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Laenukohustised
Lühiajalised kohustised kokku
Pikaajalised kohustised
Laenukohustised
Sihtfinantseerimise kohustis
Pikaajalised kohustised kokku
Kohustised kokku
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Saue Valla konsolideerimata aruanded
TULEMIARUANNE

Tegevustulud
Maksud
Tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud
Tulud majandustegevusest
Saadud toetused
Muud tulud
Kasum põhivara müügist
Muud tulud varadelt
Trahvid
Muud tulud
Tegevuskulud
Antud toetused
Sotsiaaltoetused
Muud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud kulud
Põhivara amortisatsioon
Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulu
Tulem osalustelt
Finantstulu
Aruandeperioodi tulem

2017

eurodes
2016

17 775 239
12 008 663
11 526 652
455 155
26 855
676 585
39 860
636 724
3 378 693
1 711 299
1 462 146
246 912
1 681
560

16 058 404
10 813 112
10 365 038
420 505
27 568
685 804
39 438
646 367
3 565 835
993 653
795 968
136 601
574
60509

-15 677 134
-3 829 376
-533 234
-3 296 142
-4 165 638
-5 205 742
-1 511 853
-964 525

-12 528 648
-2 967 049
-513 747
-2 453 302
-3 695 038
-4 127 458
-945 817
-793 285

2 098 105

3 529 756

-13 193
-7 257
-6 072
136

-3 701
-9 433
5 566
167

2 084 912

3 526 055
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Saue Valla konsolideerimata aruanded
RAHAVOOGUDE ARUANNE
Rahavood põhitegevusest
Aruandeperioodi tegevustulem
Korrigeerimised
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetuseks
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kasum/kahjum põhivara müügist
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus
Rahavood põhitegevusest kokku
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Tasutud osaluste soetamisel
Laekunud intressid ja muu finantstulu
Rahavood investeerimistegevusest kokku
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud
Tagasi makstud laenud
Makstud intressid
Rahavood finantseerimistegevusest kokku
Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus
Raha ja selle ekvivalentide muutus

2017

eurodes
2016

2 098 105

3 529 756

964 525
871 977
-1 184 307
-1 462 146
661 716
1 949 870
-109 719
257 750
2 097 901

793 285
490 446
-1 647 943
-795 968
120 233
2 489 808
-89 657
-33 507
2 366 644

-5 163 934
1 582 141
1 425 988
-1 038 315
-289 737
143
-3 483 714

-2 959 692
839 958
1 145 466
-784 091
129
-1 758 230

900 000
-218 105
-8 083
673 812
-712 000
879 598
167 598
-712 000

-217 479
-10 472
-227 952
380 462
499 136
879 598
380 462

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
Netovara seisuga 31.12.2015
Tasuta saadud põhivara
Aruandeperioodi tulem
Netovara seisuga 31.12.2016
Tasuta saadud põhivara
Aruandeperioodi tulem
Netovara seisuga 31.12.2017

eurodes
10 420 314
163 319
3 526 055
14 109 688
35 345
2 084 912
16 229 945

Kassareservi osa netovarast on 159 799 eurot.
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Lisa 24 Eelarve täitmise aruanne
Eelarve koostatatakse arengukava alusel. 2017. aasta eelarve koostamise aluseks oli
24. septembril 2015. aastal volikogu määrusega nr 19 kinnitatud „Saue valla arengukava
2015-2022 (2026)“, mida uuendati volikogu 27. oktoobri 2017. aasta määrusega nr 26.
Ühtlasi oli see ka 2017. aasta eelarve koostamise aluseks ning ka käesolev aruanne
kajastab eelarve täitmist vastavalt sellele. Alates 2017.aastast on Saue Vallavalitsuse
eelarve koostatud tekkepõhise printsiibi alusel (varem kassapõhine). Eelarve täitmise
aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma koosseisult
konsolideerimata finantsaruannetele.
Valla määravaks tuluallikaks on üksikisiku tulumaksu laekumine, mida mõjutab palgatase
ja tööhõive. Eelnevalt nimetatud näitajad on 2017. aastal jätkuvalt parananenud.
2017. aasta lõplikuks eelarve mahuks jäi põhitegevuse tulude osas 14,23 milj. eurot ning
kulude osas 12,15 milj. eurot. Põhitegevuse tulude eelarve täideti 15,13 milj. euro
ulatuses ehk 106,3 % ja põhitegevuse kulude eelarve 13,18 milj. euro ulatuses ehk
108,5%.
Eelarve täitmise aruanne koosneb järgmistest eelarveosadest: põhitegevuse tulud,
põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade
muutus. Eelarve on koostatud tekkepõhiselt.
2017. aastal võttis volikogu vastu kaks lisaeelarvet. Lisaeelarvega korrigeeriti eelarve
tulusid ja kulusid lähtudes tulude tegelikust laekumisest ning vajadusest teha
ümberpaigutusi kuludes. Kokku suurenes eelarve maht võrreldes esialgse eelarvega
667 216 eurot.
Lisaeelarvesse planeeriti täiendavaid maksutulusid 580 tuh. eurot ning täiendavaid
laekumisi toetusfondidelt 87 tuh. eurot.
Lisaeelarve põhitehevuse kuludesse planeeriti lisaeelarvega täiendavalt: avalik kord 17
tuh eurot, haridus 175 tuh eurot, majandus 140 tuh eurot, sotsiaalne kaitse 80 tuh
eurot, vaba aeg ja kultuur 11tuh eurot ja valitsemisse 85 tuh eurot.
Lisaeelarve investeerimisegevuses planeeriti müüa täiendavalt põhivara 417 tuh euro
ulatuses
Lisaeelarve investeerimisegevuses planeeriti soetada täiendavalt põhivara: elamu- ja
kommunaal 50 tuh eurot, haridus 505 tuh eurot, keskkond 150 tuh eurot, majandus 60
tuh eurot ja valitsemiseks 33 tuh eurot
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Põhitegevuse tulud
eurodes

Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks

Eelarve esialgne

Eelarve

10 850 000

11 430 000

Tekkepõhine
täitmine
11 526 652

423 000

423 000

455 155

Täitmise %

35 000

35 000

26 855

11 308 000

11 888 000

12 008 663

Tulud kaupade ja teenuste müügist

657 000

657 000

676 585

Toetusfond
Muud saadud toetused
tegevuskuludeks
Saadud toetused tegevuskuludeks
kokku
Maardlate kaevandamisõiguse tasu

1 455 555

1 455 555

1 853 717

22 500

109 716

340 669

1 478 055

1 565 271

2 194 386

99 000

99 000

228 724

17 700

17 700

18 187

200

200

0

5 830

5 830

2 241

122 730

122 730

249 153

203,0%

14 233 001

15 128 786

106,3%

Maksutulud kokku

Laekumine vee erikasutusest
Saastetasud ja keskkonnale
tekitatud kahju hüvitis
Muud tegevustulud
Muud tegevustulud kokku
Põhitegevuse tulud kokku

13 565 785

101,0%

140,2%

Põhitegevuse tulude eelarve sai kokkuvõttes täidetud 106,3%, kogusummas laekus tulusid 896
tuh. euro võrra planeeritust rohkem, sh:
 Maksude ülelaekumine 121 tuh.eurot.
 Riiklikust toetusfondist 398 tuh. eurot. Riiklikust toetusfondist planeeriti tulud 2016





aasta alusel ja jäid lisaeelarvega korrigeerimata.
Sihtfinantseerimine 231 tuh. eurot. Eelarve koostamisel arvestati toetusrahade
liikumisega otse ehitajale. Hiljem selgus riigi soov finantseerida objekte valla kaudu.
Sama summa ulatuses kajastatakse kulude osas ülekuluna. Eelarve tasalaalu see ei
mõjuta.
Maardlate kaevandamise tasusid 130 tuh. eurot. Majanduse kasvades suurenevad ka
kaevemahud, st. riikliku kaevandamistasu mahu kasvades suureneb ka vallale
eraldatav kogusumma.
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Joonis 1. Tulude struktuur
Muud saadud toetused tegevuskuludeks
Toetusfond
2%
12%

Maardlate kaevandamisõiguse tasu
2%

Tulud kaupade ja
teenuste müügist
5%
Maamaks
3%

Füüsilise isiku
tulumaks
76%

Tulud 2017

Põhitegevuse kulud
eurodes
Eelarve esialgne

Eelarve lõplik

Tekkepõhine
täitmine

Täitmise %

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused
füüsilistele isikutele
Sihtotstarbelised toetused
tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused

-487 895

-527 895

-533 234

-2 590 224

-2 665 917

-2 601 758

-35 243

-35 243

-32 668

Antud toetused tegevuskuludeks kokku

-3 113 362

-3 229 055

-3 167 660

Tööjõukulud

-4 036 087

-4 177 837

-4 165 638

Majandamiskulud

-4 469 819

-4 723 872

-5 205 742

-23 200

-23 200

-639 876

-8 529 107

-8 924 910

-10 011 256

112,2%

-11 642 468

-12 153 964

-13 178 915

108,4%

Muud kulud
Muud tegevuskulud kokku
Põhitegevuse kulud kokku

98,1%

Põhitegevuse kulude eelarvest täideti 108,4%.
Kulud ületasid planeeritud eelarvet 1 025 tuh. eurot. Sh:
 231 tuh. eurot. Eelarve prognoosis ei arvestatud mitmesuguseid ühekordseid
toetusi jooksvate kulude katteks, kuna need on raskesti prognoositavad ja
reeglina kaasneb nendega eelarves ka täiendav sihtotstarbeline kulu, mistõttu
tervikuna ei ole eelarve tasakaal nendest mõjutatud.
 794 tuh. eurot rajatiste majandamiskuludeks (teede pindamised, jooksvad remondid,
heakord, platsid, mänguväljakud, tänavavalgustus) on eelarvestatud investeeringutena
aga raamatupidamuslikult käsitleti neid kui kulusid.
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Joonis 2. Kulude struktuur majandusliku sisu järgi

Põhitegevuse tulem
Põhitegevuse tulem 2017. aastal oli 1 949 870 eurot.
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Investeerimistegevus
eurodes
Eelarve esialgne
Põhivara müük
Põhivara soetus
Põhivara soetuseks saadav
sihtfinantseerimine
Põhivara soetuseks antav
sihtfinantseerimine
Osaluste soetus

526 069

Täitmise %
167,6%

-8 684 035

-9 482 535

-5 351 462

56,4%

1 869 900

1 914 900

939 055

49,0%

-1 048 806

-1 048 806

-661 716

63,1%

0

0

-289 737

-100,0%

0

0

-5 936

-100,0%

-29 210

-29 210

-7 257

24,8%

-7 366 082

-7 701 702

-3 794 912

49,3%

Finantstulud
Finantstkulud
Investeerimistegevus kokku

Tekkepõhine
Eelarve lõplik
täitmine
943 949
1 582 141

Investeerimistegevuse kulude eelarvest täideti 49,3%. Tegemata või pooleli jäänud
investeeringute summad kandusid üle 2018. aasta eelarvesse.
794 tuh. euro eest kajastati planeeritud investeeringuid kuludes.
Finantseerimistegevus
Saue valla Danskebank-i laenu tagasimakse summa 2017. aastal oli 88 605 eurot,
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadud laenu tagasimakse summa oli 129 500 eurot.
Laagri Hariduse- ja Spordikeskuse OÜ maksis laene tagasi summas 455 364 eurot.

Likviidsed varad
Likviidsed varad vähenesid võrreldes varasema aastaga 712 tuhande euro võrra . Kassas ja
pangakontodel olev vaba raha suunati investeeringuteks põhivarasse.

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse täitmine tegevusalade järgi
eurodes
Tekkepõhine Täitmise
täitmine
%

Eelarve
esialgne

Eelarve
lõplik

110 502

110 502

128 128

116,0%

1 019 449

1 138 849

1 247 702

109,6%

Reservfond

20 000

20 000

0

0,0%

Muud üldised valitsussektori teenused

35 243

35 243

47 023

133,4%

Valitsussektori võla teenindamine

29 210

29 210

5 516

18,9%

0

0

289 737 -100,0%

1 214 404

1 333 804

1 718 105 128,8%

Valla- ja linnavolikogu
Valla- ja linnavalitsus

Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud
Üldised valitsussektori teenused kokku
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Muu avalik kord ja julgeolek kokku

17 967

35 667

18 288

51,3%

Avalik kord ja julgeolek kokku

17 967

35 667

18 288

51,3%

Põllumajandus

20 000

20 000

21 255

106,3%

1 880 000

1 645 000

2 032 321

123,5%

290 000

330 000

260 017

78,8%

0

60 000

46 236

77,1%

3 000

3 000

0

0,0%

Üldmajanduslikud arendusprojektid

340 000

440 000

175 162

39,8%

Muu majandus (sh.majanduse haldamine)

310 292

310 292

311 278

100,3%

2 843 292

2 808 292

40 000

40 000

26 600

66,5%

0

235 000

238 783

101,6%

Heitveekäitlus

410 000

410 000

128 048

31,2%

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse

888 366

1 038 366

755 944

72,8%

1 338 366

1 723 366

1 149 375

66,7%

0

0

1 000

1 000

0

0

Tänavavalgustus

195 000

195 000

213 897

109,7%

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

108 602

158 602

133 869

84,4%

Elamu- ja kommunaalmajandus kokku

304 602

354 602

353 506

99,7%

5 025

5 025

3 573

71,1%

Avalikud tervishoiuteenused

719 370

719 370

96 557

13,4%

Tervishoid kokku

724 395

724 395

100 130

13,8%

Sporditegevus

33 375

33 375

189 184

566,8%

Noorsootöö ja noortekeskused

42 177

42 177

36 035

85,4%

1 238 752

1 238 752

387 282

31,3%

Raamatukogud

140 638

145 638

149 316

102,5%

Rahvakultuur

115 989

122 889

121 842

99,1%

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

38 466

38 466

29 532

76,8%

Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus

26 866

26 866

26 889

100,1%

Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku

1 636 263

1 648 163

940 080

57,0%

Alusharidus

4 971 061

5 268 111

5 128 745

97,4%

Põhihariduse otsekulud

5 657 673

6 015 730

5 743 205

95,5%

162 000

197 723

221 536

112,0%

0

0

222 000

222 000

Maanteetransport (vallateede- ja tänavate
korrashoid)
Ühistranspordi korraldus
Side
Turism

Majandus kokku
Jäätmekäitlus
Avalike alade puhastus

Keskkonnakaitse kokku
Elamumajanduse arendamine
Kommunaalmajanduse arendamine
Veevarustus

Ambulatoorsed teenused

Vaba aja tegevused

Noorte huviharidus ja huvitegevus
Koolitransport
Koolitoit

2 846 269 101,4%

461 -100,0%
0

0,0%

5 280 -100,0%

52 575 -100,0%
233 800

105,3%
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Öömaja

0

0

Muud hariduse abiteenused

15 000

5 000

0

0,0%

Muu haridus, sh. hariduse haldus

29 336

29 336

30 677

104,6%

11 057 070

11 737 900

11 413 090

97,2%

6 000

6 000

521

8,7%

0

23 000

27 062

117,7%

84 000

84 000

81 289

96,8%

143 065

143 065

135 012

94,4%

44 000

84 000

38 267

45,6%

1 697 020

1 697 020

434 911

25,6%

80 000

80 000

0

0,0%

2 000

2 000

0

0,0%

24 595

41 761

38 023

91,0%

1 800

1 800

0

0,0%

185 681

185 681

195 159

105,1%

2 268 161

2 348 327

950 244

40,5%

21 404 519

22 714 515

19 489 087

85,8%

Haridus kokku
Haigete sotsiaalne kaitse
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande
asutused
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Eakate sotsiaalhoolekande asutused
Muu eakate sotsiaalne kaitse
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Eluasemeteenused sotsiaalsetele
riskirühmadele
Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused
Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse
haldus
Sotsiaalne kaitse kokku
Kulud kokku

2 551 -100,0%
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Joonis 3. Kulude struktuur tegevusalade järgi
Elamu- ja kommunaalmajandus
2%

Vaba aeg, kultuur ja religioon
5%

Keskkonnakaitse
6%
Majandus
15%
Valitsussektor
9%

Haridu
s…

Sotsiaalne kaitse
5%

Kulud 2017
Reservfond
Reservfondi suurus 2017.aastal oli 160 000 eurot, reservfondi kasutamiseks põhjust ei
olnud.
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MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD
Saue Vallavalitsus on koostanud konsolideerimisgrupi 31.12.2017 lõppenud
majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise
aastaaruandest ja sõltumatu vandeaudiitori aruandest ning on esitanud aruanded
kinnitamiseks Saue vallavolikogule.
Majandusaasta aruande on heaks kiitnud Saue Vallavalitsus.

Andres Laisk

Vallavanem

/ allkirjastatud digitaalselt /
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Saue Vallavolikogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Saue Vallavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate üksuste (edaspidi „grupp“)
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31.
detsember 2017, konsolideeritud tulemiaruannet, konsolideeritud rahavoogude aruannet, konsolideeritud
netovara muutuste aruannet ning eelarve täitmise aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta
kohta ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat informatsiooni.
Meie arvates kajastab kaasnev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades
õiglaselt grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2017 ning sellel kuupäeval lõppenud
majandusaasta konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse
eelarve täitmist kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt
nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme grupist sõltumatud kooskõlas kutseliste
arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased
kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme
hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.
Meie arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei
tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud
informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon lahkneb oluliselt konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil
olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme
kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.
Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest
kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et
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võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruande koostamist.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama grupi
suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud
asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad grupi raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve
teostamise eest.
Vandeaudiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne
tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori
aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et
olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti)
läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid
peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada
majanduslikke otsuseid, mida kasutajad konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja
säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:


teeme kindlaks ja hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast
tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks
nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie
arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast
tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info
esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;



omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes
tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks grupi sisekontrolli
tulemuslikkuse kohta;



hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja
nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;



teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise
asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist
ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust grupi
suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus,
oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis
modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani
saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada grupi
suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
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hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu,
sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane
esitusviis.



hangime grupi majandusüksuste või äritegevuste finantsteabe kohta piisava asjakohase
tõendusmaterjali, et avaldada arvamus grupi konsolideeritud finantsaruannete kohta. Me vastutame
grupiauditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise eest. Me oleme ainuvastutavad oma auditiarvamuse
eest.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja
ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mistahes sisekontrolli
märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

/digitaalselt allkirjastatud/
Ree Teinberg
Vandeaudiitori tegevusloa number 625
Audit & Consult OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 280
Telliskivi 60
10412 Tallinn
17. mai 2018
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