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Riigi 2014. aasta raamatupidamise
aastaaruanne on õige
• See tähendab, et aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt riigi
finantsseisundit ning lõppenud aruandeperioodi
majandustulemust ja rahavoogusid.
• Samuti on Riigikontrolli arvates riigiasutuste, riigi valitseva mõju
all olevate sihtasutuste ja riigi äriühingute raamatupidamine
valdavalt hästi korraldatud ning raamatupidamise
aastaaruanded valdavalt ilma oluliste vigadeta.

Riigi 2014. aasta majandustehingud on
seaduslikud
• Riigikontrolli arvates on riigi majandustehingud olulises
osas sooritatud, lähtudes riigieelarve seadusest ning
2014. aasta riigieelarve seadusest ja selle muutmise
seadusest.
• See tähendab, et riigieelarve seaduste täitmises Riigikontroll
olulisi vigu ei leidnud.
• Vaatamata sellele korduvad mõned eksimused aastast
aastasse.

Pikaajaliste rendilepingute sõlmimiseks ei
küsita Riigikogult luba
• Riigiasutused eksivad järjepidevalt pikaajaliste rendilepingute
eelarvestamisel, jättes rendilepingutest tulenevad pikaajalised
kohustused finantseerimistehinguna eelarvesse kavandamata.
• Riigieelarve seaduse järgi on riigiasutustel õigus teha kulusid
ainult siis, kui eelarves on selleks raha ette nähtud.
• Riigieelarve seadusega on riigiasutustel keelatud võtta laenu,
kasutada kapitalirenti ning võtta muid pikaajalisi kohustusi, kui
nii pole ette nähtud iga-aastases riigieelarves.
• Praegu on riigiasutused sisuliselt teinud tehinguid, milleks
Riigikogu pole nõusolekut iga-aastase eelarve kinnitamise
käigus andnud.

Riigieelarve täitmise aruandes esitatud info
ei ole piisavalt arusaadav
• Finantsauditite raames hindab Riigikontroll, kas riigieelarve
täitmise aruanne annab usaldusväärset teavet riigi tulude ja
nende arvelt tehtud kulude ja investeeringute kohta.
• Riigikontrolli hinnangul ei ole riigieelarve täitmise aruanne selle
kasutajale piisavalt selge, sest aruandes on esitatud eelnevast
eelarveaastast aruandeaastasse kantud raha veerus „Lõplik
eelarve“, mistõttu pole see eristatav aruandeaasta kuludest. Nii
ei saa teada, kui palju, mis otstarbel raha ja miks jäi
ministeeriumides varasemal aastal ja aruandeaastal
kasutamata.
• Näiteks kanti eelmisest aastast 2014. aasta eelarvesse 550
miljonit eurot. 474 miljonit oli ette nähtud tegevuskuludeks (sh
ka toetusteks) ja 62 miljonit investeeringuteks, kuid millistele
ministeeriumidele ja mis summas, jääb aruande lugejal teada
saamata.

Muudatused riigi finantsaruandluses
• Käesoleva aastani on ministeeriumitel, põhiseaduslikel
institutsioonidel ja Riigikantseleil tulnud koostada täiemahuline
majandusaasta aruanne.
• Riigikontrolli praktika näitab, et neil aruannetel ei ole kasutajaid.
• Riigikontrolli soovituse tulemusena on Riigikogusse jõudnud
raamatupidamise seaduse muudatuse eelnõu, mille
vastuvõtmisel muutub ministeeriumite, Riigikantselei ja
institutsioonide aruandlus ökonoomsemaks, s.t et edaspidi
koostatakse vaid bilanss ja tulemiaruanne, riigieelarve täitmise
aruanne ning tegevuskava täitmise aruanne.
• Selle muudatuse tulemusena hoitakse kokku tööaega, mis kulub
praegu nende aruannete koostamiseks ja auditeerimiseks.

Tänan kuulamast!

