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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.30
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Andrus Loog;
Protokollis Raili Särev;
Koosolekust võtsid osa: Andres-Indrek Paukson, Toivo Lumiste, Jaan Murdla, Andrus Loog,
Kadri Kalamees, Snežana Ušakova, Tarmo Tamkivi, Karl Olaf Loog;
Kutsutud: finantsjuht Avo Reiska, linnapea Enno Fels, pearaamatupidaja Tatjana Tamm.
Koosolek toimus koos revisjonikomisjoniga (Snežana Ušakova, Margus Välja)
Andrus Loog avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila linna konsolideerimisgrupi 2018. aasta majandusaasta aruanne
2. Keila linna ettepanekute esitamine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Harju maakonna
arengustrateegia 2035+ tegevuskavva
3. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna konsolideerimisgrupi 2018. aasta majandusaasta aruanne
Komisjoni esimees andis sõna Tatjana Tammele.
T.Tamm: aastaaruande koostamisel on tuginetud Kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse § 29 le, Riigi Raamatupidamise Üldeeskirjale ja ka
Rahandusministeeriumi poolt väljastatud Kohaliku omavalitsuse konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande koostamise juhendile.
Keila Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2018 koosneb linnapea
pöördumisest, tegevusaruandest, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest koos
kassapõhise eelarve täitmisega, reservfondi kasutamise aruandest ja sõltumatu vandeaudiitori
aruandest.
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Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne koosneb konsolideeritud põhiaruannetest
(bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne ja netovara muutuste aruanne ja eelarve täitmise
aruanne) ning vastavatest lisadest, sisaldades ka konsolideerimata emaettevõtte põhiaruandeid.
Keila linna konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande koostamiseks on Keila
Linnavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja tütarettevõtete saldoandmike
ühesuguste kontode saldod liidetud rida-realt meetodil ja nende vahelised nõuded, kohustused,
tulud ja kulud on elimineeritud.
Keila linna osalusega äriühingud on:
•
AS Keila Vesi
Keila linna osalus 100%;
•
Keila Tervisekeskus OÜ
Keila linna osalus 100%;
•
Keila Alushariduse OÜ
Keila linna osalus 34%.
Keila linna loodud sihtasutused on:
•
Keila Hariduse Sihtasutus
•
SA Keila Leht
Tegevusaruandes on kajastatud 2018.a. toimunud olulisemad sündmused ja tegevused.
2018. aasta majandusaasta aruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
Konsolideeritud majandusaasta aruande bilansimaht seisuga 31.12.2018 on 41,2 miljonit eurot,
võrreldes 2017 aastaga on bilansimaht suurenenud 0,5 miljoni euro võrra.
Põhivarade maht 2018. aastal oli 35,3 miljonit eurot, 2017 aasta põhivarade maht oli 35,1
miljonit eurot, see tähendab, et põhivarade maht on kasvanud 0,2 miljoni euro võrra. Põhivara
kulum oli 2 miljonit eurot.
Kohustusi oli konsolideerimisgrupil 2018.a. 31.detsembri seisuga 12,2 miljonit eurot, võrreldes
eelmise aastaga on kohustuste summa suurenenud 0,2 miljoni euro võrra.
Laenukohustuste summa võrreldes eelneva perioodiga on vähenenud 0,7 miljoni euro võrra ehk
siis 2017. aastal oli laenukohustuseks 10,2 miljonit eurot ning 2018. aasta lõpuga 9,5 miljonit
eurot.
Konsolideerimisgrupi vahel jagunevad laenud alljärgnevalt:
Keila Linnavalitsus 0,1 milj. eurot;
Keila Vesi 0,8 miljonit eurot;
SA Keila Haridus 8,6 miljonit eurot.
2018. aasta tegevustulud vähenesid 0,5% ja -kulud suurenesid 14,5% võrreldes 2017 aastaga.
Konsolideeritud aastaaruande tulem oli positiivne, ehk siis tegemist on kasumiga summas 0,3
miljonit eurot, 2017 aasta tulemiks oli 2,8 miljonit eurot kasumit.
Tööjõukulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga 1,4 miljoni euro võrra, see on 17,5%.
Konsolideerimata emaettevõtte bilansimaht oli 26,2 miljonit eurot, võrreldes 2017 aastaga on
see suurenenud 1,3 miljoni euro võrra.
Aruandeperioodi tulem oli positiivne, 0,7 miljonit eurot.
Konsolideerimisgrupi netovõlakoormus on 5 miljonit eurot, mis ei ületa rahandusministri
määrusega kehtestatud piirmäära.
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Keila linna 2018. aasta esialgne tasakaalustatud eelarve koos ületuleva kassajäägiga oli summas
11,2 miljonit eurot (2017.a. oli 10,3 miljonit eurot). Eelarveaasta kestel tehtud täpsustuste
tulemusena kujunes lõplikuks tulude-kulude tasakaalustatud eelarveks 16,8 miljonit eurot
(2017.a. oli see 14,5 miljonit eurot).
Füüsilise isiku tulumaksu laekumise summa oli eelarves planeeritud 10,0 miljonit eurot, laekus
10,2 miljonit eurot. 2018. aasta eelarve tulude plaan täideti 102,0 protsendiliselt.
2018.a. reservfondi vahendeid ei kasutatud.
Audiitori aruanne oli märkusteta.
T.Tamm A.Loogile: tabelis 16 on juhtide alajaotuses hallatavate asutuste juhid ja teised
juhtivad ametnikud. Aruanne on koostatud vastavalt rahandusministeeriumi eeskirjale.
Hallatavate asutuste nõukogu liikmed saavad hüvitist. Hüvitise saamine on tabelis arvestatud,
aga neid endid tabelis arvestatud ei ole.
A.Reiska A.Loogile: linna raha eest on ehitatud uus Miki lasteaed.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 2
Keila linna ettepanekute esitamine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Harju maakonna
arengustrateegia 2035+ tegevuskavva
Komisjoni aseesimees andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: tegemist on eelnõu teise lugemisega. Volikogust tulid muudatusettepanekud, mis on
eelnõusse sisse viidud. Nüüd on tabelis sees ka Sauele ja Kloogaranda kergliiklustee rajamisel
osalemine 100 000 euroga. Oleme sellest teavitanud naaberomavalitsusi, et ka nemad selle oma
eelnõusse sisse paneksid.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 3
Kohalalgatud küsimused
Kohapeal küsimusi ega ettepanekuid ei esitatud.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et järgmine
koosolek toimub 13. juunil 2019.
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