Karksi valla 2017. aasta majandusaasta aruande läbivaatamine

Ettekandja: pearaamatupidaja Eha Vene
Põhitegevuse tulusid laekus kokku 3 833 396 eurot ehk 6,7 % enam kui 2016. aastal.
Maksutulusid, mis moodustasid laekuvatest tuludest 52,9 %, laekus 2 026 890 eurot, 11 890
eurot rohkem planeeritust. Asutuste omatulusid laekus 386 771 eurot ehk 15,6 % rohkem
planeeritust.
Toetusi tegevuskuludest laekus 1 410 530 eurot. Saadud toetused tegevustuludest
moodustasid 36,8% tuludest, sellest tasandus-ja toetusfond 32,8% tuludest.
Muid tegevustulusid , tasusid loodusvarade kasutamisest ja muid tulusid laekus 9 205 eurot
ehk 0,02% tuludest, 94,7 % planeeritust.
Kulutati 3 540 365 eurot , 8,9% enam kui 2016. aastal. Toetusi tegevuskuludeks maksti 4,9 %
rohkem, personalikulud suurenesid 8,7%, majandamiskulud 9,9 %
Investeerimistegevuseks kulutati 1 186 602 eurot (2016 aastal 156 940 ) .
Remsi pumbamaja müügist laekus 1 000 eurot.
Investeeriti põhivarasse 1 169 892, sellest teede remondiks kulutati 42 563 eurot, kooli
spordihoone remondiks 1 057 970 eurot, Led ekraani soetuseks 24 640 eurot, kultuurikeskuse
valgustuse kaasajastamiseks 35 925 eurot, raamatute soetuseks 8 100 eurot ja mänguväljaku
projekti tegemiseks 694 eurot.
Põhivara soetuseks saadi sihtfinantseerimist 45 527 eurot, sihtfinantseerimiseks anti aga
43 328 eurot.
Laenu maksti tagasi 196 271 eurot, spordikompleksi remondiks võeti laenu 1 000 000 eurot,
maksti tagasi 3 auto ja traktori kapitalirenti 19 843 eurot, laenu intressikulusid 18 580 eurot,
kapitalirendi intressi 1 446 eurot. Pank maksis vallale hoiuse intressi 42 eurot.
Likviidseid vahendeid jäi aasta lõpuks arvele 155 749 eurot.
Karksi Vallavalitsuse bilansis oli vara kokku 7 229 982 eurot, kohustisi kokku 2 286 084
eurot, sellest laenu ja kapitalirendikohustisi 2 070 260 ja netovara 4 943 898 eurot. 2017.
aasta tulem oli -213 785 eurot.
Vaadates aruannet tekkepõhisest arvestusest lähtuvalt ja konsolideerimisgruppi tervikuna , siis
oli bilansis vara 9 935 917 eurot, kohustisi kokku 2 699 658 eurot, sellest laenu- ja
kapitalirendikohustusi 2 214 195 eurot ja netovara kokku 7 746 291 eurot. Aruandeperiood
lõppes -228 032 tulemiga.

