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TEGEVUSARUANNE
Tulundusühistu Tuleva (edaspidi ü
 histu v i Tuleva) on liikmetele kuuluv varahaldusettev te,
mille eesmärk on kasvatada oma liikmete vara, tehes neile kättesaadavaks paremad pikaajalise
investeerimise tooted, alustades teise ja kolmanda samba pensionifondidega.
2017. aastal käivitas Tuleva tütarettev te, Tuleva Fondid AS (edaspidi f ondivalitseja v i ühistu
fondivalitseja), edukalt kaks kohustusliku kogumispensioni (ehk II samba) pensionifondi. Märtsi
l pus Finantsinspektsioonis registreeritud fondid saavutasid juba aasta l puks mahu, mis tagab
fondivalitseja jätkusuutlikkuse - valitsemistasust laekuv tulu katab fondivalitseja ülalpidamise
kulud.
Tuleva Fondid AS tulemused
Ühistu fondivalitseja majandustulemused on kajastatud siin aruandes kapitaliosaluse meetodil.
See tähendab, et ühistu aruannetes kajastub fondivalitseja kapitali tehtud investeering, millele
me kord aastas liidame juurde v i lahutame tegevuskasumi v i -kahjumi. 2017. aasta l puks oli
ühistu investeerinud fondivalitseja kapitali alljärgnevalt
-

3 000 000 eurot aktsiakapitali - see raha on tänaseks enamikus investeeritud Tuleva
pensionfondide osakutesse
150 000 eurot asutamisperioodi kulude katteks
142 120 eurot andes fondivalitsejale üle infosüsteemi tehtud investeeringu.

2017. aasta l puks oli fondivalitseja kogunenud tegevuskahjum enne investeerimistulu 136 541
eurot (sealhulgas 128 340 eurot 2017. aastal ja 8201 eurot 2016. aastal). Me panime
fondivalitseja asutamisel viimase kapitali 150 tuhat eurot käivitamisperioodi kulude katteks ja
fondivalitseja tuli üsna täpselt nende kuludega välja.
Fondivalitseja teenis 2017. aastal ligi 32 946 eurot investeerimistulu talle kuuluvate Tuleva
pensionifondide osakute väärtuse kasvult. Fondivalitseja investeerib oma aktsiakapitali
järk-järgult peamiselt Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi. Aasta l pu seisuga oli
investeeritud pool kapitalist ning 2018. aasta jooksul investeeritakse ülejäänud osa.
Tulevikus peab fondivalitseja tegevuskasum katma k igepealt ära ka liikmeboonuse. Kuna
2017. aastal fondivalitsejal veel tegevuskasumit ei olnud, siis paneb juhatus liikmetele ette
liikmeboonuse katmist ühistu tegevuskasumist (vt kasumi jaotamise ettepanek).
Ühistu tegevused
Tänu ühistule on fondides üldse investorid, alates esimesest 3000 liikmest, kes otsustasid
Tuleva luua. Ühistu kanda on seet ttu ka k ik kulud, mis on seotud fondide kohta info

levitamise ja fondi investoritega suhtlemisega. Me kirjutasime kümneid blogi- ja Facebooki
postitusi, saatsime e-maile ja helistasime sadadele liikmetele ning fondi klienditele.
2017 aasta jooksul tegi üle 5300 inimese valikuavalduse, et oma maksed Tuleva
pensionifondidesse suunata. Neist 81% tegi ka vahetusavalduse olemasoleva osakute
ületoomiseks. Nende seas oli üle 2800 inimese, kes 2017. aasta alguses ei olnud veel Tuleva
liikmed, aga keskmiselt üks neljast astus ka Tuleva liikmeks.
Ma arvan, et enamusele Tuleva fondide klientidele on kasulik ka Tuleva liikmeks saada ja kui
meiega rohkem inimesi liitub, siis saame rohkem asju ette v tta. Liikmete arvu kasvatamine ei
ole siiski ühistu eraldi eesmärk - meie eesmärk on ikka olemasolevate liikmete väärtuse
kasvatamine.
Meie otsesed turunduskulud 2017. aastal olid 12 878 eurot (2016. aastal 9 226 eurot) - see oli
peamiselt tasu Facebooki reklaami eest. Kaudselt on suurem osa ühistu kuludest seotud
teavitust ga - seda nii liikmete kui potentsiaalsete fondi klientide ning laiema publiku seas.
Kasum
Tuleva ühistu selle aasta ärikahjumiks kujunes 49 418 eurot (2016. aastal ärikasum 211 011
eurot). Jaotamata kasum kahe tegevusaasta peale kokku on 58 147 eurot. Kasumi jaotamise
osas erineb ühistu oluliselt tavalisest osaühingust v i aktsiaseltsist. Seadus ja meie p hikiri
näevad ette, et ühistu kasum jaguneb vastavalt liikmete panusele ühistu tegevusse. Me oleme
p hikirjas ja sinna juurde kuuluvas n ukogu otsuses liikmekapitali ja liikmeboonuse kujunemise
kohta ette näinud järgmisi panuseid
- Panus ühistu kapitali - selle alusel jaotub fondivalitseja tegevus- ja investeerimiskasum
- Panus ühistu fondivalitseja tegevusse tuues oma II samba vara Tuleva
pensionifondidesse - selle alusel jaotub liikmeboonus
- T panus - see jaguneb vastavalt tehtud t le.
Tuleva Fondid AS tegevuse tulemusena tekkinud investeerimiskasum (32 946 eurot) läheb
liikmekapitali reservi ning jagnuneb algkapitali panustanud liikmete vahel vastavalt
liikmekapitali suurusele.
Liikmeboonus suunatakse otse liikmekapitali reservi iga liikme nimel, vastavalt tema Tuleva
pensionifondides hoitud osakute väärtusele. Sellega tekib ka neil liikmetel, kes ei panustanud
ühistu algkapitali, osalus liikmekapitalis ning järgmisel aastal osalevad nad ka tegevus- ja
investeerimiskasumi jagamisel.

Tööpanused.
Mitmed liikmed on teinud Tuleva jaoks t d ja n ukogu otsusega on neile selle eest kinnitatud
t panus. Ühistu ei maksa t panuseks eraldatud raha nendele liikmetele kohe välja, vaid on
s lminud optsioonilepingud, mille alusel ühistu suunab kolme aasta m dudes liikme nimel

liikmekapitali. T
54 167 eurot).

panuste katteks suunab ühistu omakapitali reservi 86 544 eurot (2016. aastal

2016. aasta aruandes järgisime t panuste kajastamise osas teistsugust p him tet ja
kajastasime seda boonusreservina. See tekitas liikmete hulgas küsimusi ning arusaamatust.
Kuna 2017. aastal s lmiti t panused optsioonilepingutena, siis vaatasime sel aastal
arvestusp him tted üle ning leidsime, et need vajavad muutmist. Ma usun, et tänane
arvestusmeetod on selgem ning seet ttu korrigeerisime 2016. aasta v rdlusandmeid.
Liikmekapital
Fondivalitseja tegevusest lisandunud liikmekapital oli 31.12.2017 seisuga 32 946 tuhat eurot,
ehk liikmekapital kasvas ca 1%. Seega näiteks kui liige on panustanud algkapitali 1000 eurot,
siis tema liikmekapitali väärtus oli 31.12.2017 seisuga 1% suurem ehk 1010 eurot. Kui see liige
t i ka märtsis 10 tuhande euro väärtuses oma pensionivara üle Tuleva pensionifondi, siis tema
liikmeboonus on 3,33 eurot. Kokku on selle liikme liikmekaptal 1013,33 eurot. Kui aastaaruanne
on kinnitatud, uuendame liikmekapitali väärtust ka meie veebirakenduses (pensioni.tuleva.ee).
Plaanid 2018 aastaks
Me jätkame teavitust d avalikkuse seas selleks, et rohkem inimesi teeks informeeritud otsuse
Tuleva pensionifondide kasuks. Fondide mahu kasv on meile k igile kasulik - esimene
konkreetne tulemus saabus juba enne käesoleva aruande kinnitamist - meie portfelli kuuluvate
fondide valitseja BlackRock alandas meie jaoks valitsemistasu ning see langetas Tuleva
Maailma Aktsiate Pensionifondi kulumäära 6% v rra.
Selleks, et meie liikmed saaksid tagada endale piisava sissetuleku pensionip lveks, ei piisa
teise samba fondidest. Ühistu on juba alustanud ettevalmistusi täiendavate kogumisv imaluste
loomiseks.
Tallinnas, 3 mail 2018
T nu Pekk
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

7 902

3 413 804

Nõuded ja ettemaksed

12 047

0

Kokku käibevarad

19 949

3 413 804

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

3 188 524

141 799

Kokku põhivarad

3 188 524

141 799

3 208 473

3 555 603

Võlad ja ettemaksed

6 315

2 879

Kokku lühiajalised kohustised

6 315

2 879

6 315

2 879

3 300

3 300

3 140 711

3 346 502

202 922

0

-144 775

202 922

3 202 158

3 552 724

3 208 473

3 555 603

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha

Põhivarad

Kokku varad

2

Kohustised ja omakapital
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Omakapital
Osakapital nimiväärtuses
Muu omakapital
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Kokku omakapital
Kokku kohustised ja omakapital
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Kasumiaruanne
(eurodes)

2017

02.05.2016 31.12.2016

Lisa nr

51 000

312 301

5

Mitmesugused tegevuskulud

-43 099

-46 454

6

Tööjõukulud

-57 320

-54 836

7

Ärikasum (kahjum)

-49 419

211 011

Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt

-95 395

-8 201

39

112

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist

-144 775

202 922

Aruandeaasta kasum (kahjum)

-144 775

202 922

Muud äritulud

Intressitulud

2
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Tulundusühistu Tuleva (edaspidi: ühistu) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti
finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses,
mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Ühistu on koostanud väikeettevõtja lühendatud aruande. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Tulundusühistu Tuleva ei ole koostanud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, kuna ühistu konsolideeritud näitajad ei
ületa raamatupidamise seaduses sätestatud väikese konsolideerimisgrupi tingimusi.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Tulundusühistu Tuleva on muutnud arvestuspõhimõtteid liikmete poolt tehtud tööpanuste kajastamisel. Eelmisel perioodil olid tööpanused
kajastatud kohustusena täies summas siis, kui vastav põhimõtteline kokkulepe oli tööpanuse tegijaga sõlmitud. Alates
käesolevast aruandeaastast kajastatakse tööpanused omakapitalipõhiste maksetena omakapitalis. Omakapitalipõhiste maksete puhul võetakse
tööpanus arvele siis, kui teenus on saadud või proportsionaalselt üle lepingu perioodi (juhatuse liikmetele arvestatud tööpanuse
puhul). Muudetud arvestuspõhimõtet on rakendatud tagasiulatuvalt. Arvestuspõhimõtte muutumise mõju on esitatud alljärgnevas tabelis:

Lisarea nimetus
Eraldised kohustisena

31.12.2016

Muutus
121 000

-121 000

0

0

54 167

54 167

136 089

66 833

202 922

-121 669

66 833

-54 836

Muu omakapital
Jaotamata kasum

31.12.2016

Mõju kasumiaruandele
2016
Tööjõukulud
Raha
Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis arvelduskontode jääke.
Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad
Tütarettevõtjat loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab üle poole tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest
või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat.
Investeeringud tütarettevõttesse kajastatakse konsolideerimata aruandes kapitaliosaluse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal
bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse
korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse
langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.
Rendid
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.
Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
Ettevõte kui rentnik:
Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.
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Finantskohustised
Finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Eraldised ja tingimuslikud kohustised
Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus,
kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustised,
mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata,
on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena.

Kohustuslik reservkapital
Vastavalt äriseadustikult on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse igaastasest puhaskasumi eraldistest. Igal
majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib
kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.
Tulud
Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuse müügist
kajastatakse teenuse osutamise järel.
Maksustamine
Ettevõtte tulumaks
Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse
dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna
korrigeerimistelt. Alates 01.01.2015 on dividendidena jaotud kasumi maksumääraks 20/80 väljamakstavalt netosummalt. Alates 2019. aastast
on võimalik dividendide väljamaksetel rakendada maksumäära 14/86. Seda soodsamat maksumäära saab kasutada dividendimaksele, mis
ulatub kuni kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendide väljamakseni, mis on maksustatud 20/80 maksumääraga. Kolme
eelneva majandusaasta keskmise dividendimakse arvestamisel on 2018. a esimene arvesse võetav aasta.

Omakapitalipõhised maksed
Ühistu saab teenuseid liikmetelt ja tasub nende eest, väljastades tööpanuseid liikmekapitalis osaluse omandamiseks. Väljastatud tööpanuste
õiglane väärtus kajastatakse tööjõukuluna, kui teenus on saadud ning omakapitali (muud reservid) muutusena. Kulude kogusumma määratakse
tööpanuse lepingu sõlmimise hetkel vastavalt kokkulepitud tööpanuse suurusele.

Liikmekapital
Tulundusühistu Tuleva omakapitali osa on liikmekapital (põhikirjas pensionikapital) ja see koosneb järgmistest komponentidest:
1) Liikmekapital algväärtuses - kuulub liikmetele, kes panustasid algakapitali. Liikmekapital algväärtuses oli 3 miljonit eurot.
2) Aruandeaastal lisandunud liikmekapital tütarettevõtte Tuleva Fondid AS tegevusest - edaspidi hakkab liikmekapitali väärtus sõltuma
tütarettevõtte (fondivalitseja Tuleva Fondid AS) raamatupidamislikust väärtusest, mis omakorda koosneb peamiselt kahest muutujast:
2.1. fondivalitsejale
kuuluvate
pensionifondide
osakute turuväärtusest;
2.2. fondivalitseja kogunenud tegevuskasumist (fondivalitseja puhaskasum, millest on maha arvestatud liikmeboonus ning
pensionifondide osakute väärtuse muutusest tekkinud kasum/kahjum), mida arvestatakse kord kuus.
Kuni 31.12.2017 oli tütarettevõtte (fondivalitseja Tuleva Fondid AS) jaoks käivitusperiood, mille kahjumi katmiseks eraldas ühistu eelnevalt
150 000 eurot, seega käivitusperioodil sõltus liikmekapitali väärtus vaid fondivalitsejale kuuluvate pensionifondide osakute turuväärtusest.
Kord aastas, peale ühistu ja fondivalitseja majandustulemuste kinnitamist, kannab ühistu fondivalitseja tegevuskasumi iga liikme (kes on
liikmekapitali panuse andnud) täiendava panusena liikmekapitali vastavalt iga liikme proportsioonile liikmekapitalis. Kord viie aasta
tagant otsustab üldkoosolek, kas kogunenud tegevuskasum liikmetele dividendidena välja maksta.
3) Liikmeboonus - liikme osa kasumist, mille suurus vastab 0,05% liikmele kuuluvate fondivalitseja poolt valitsetavate fondide osakute
keskmisest väärtusest majandusaastal. Liikmeboonus on samuti osa kasumist, mille ühistu suunab igal aastal liikmekapitali ning mida
ühistu võib kord viie aasta tagant liikmetele välja maksta, kui üldkoosolek nii otsustab.
4) Tööpanustest tekkinud liikmekapital - kuulub liikmetele, kes on ühistu heaks teinud tööd, mille eest neile ei maksta palka, vaid liige saab
tööpanuse näol lepingulise võimaluse volitada ühistut tegema kolme aasta möödumisel liikme nimel täiendav sissemakse
pensionikapitali lepingus toodud alustel ja summas.
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Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon
Osaluse määr (%)

Tütarettevõtja
registrikood

Tütarettevõtja nimetus

14118923

Tuleva Fondid AS

Asukohamaa

Põhitegevusala
31.12.2016 31.12.2017
Pensionifondide
valitsemine

Eesti

100

100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:

Tütarettevõtja nimetus

31.12.2016

Tuleva Fondid AS
Kokku tütarettevõtjate
aktsiad ja osad, eelmise
perioodi lõpus

Omandamine

Kasum(kahjum)
kapitaliosaluse
meetodil

Muud
muutused

31.12.2017

141 799

3 000 000

-95 395

142 120

3 188 524

141 799

3 000 000

-95 395

142 120

3 188 524

Omandatud osalused:
Tütarettevõtja nimetus

Omandatud osaluse %

Tuleva Fondid AS

Omandatud osaluse
soetusmaksumus

Omandamise kuupäev
100

09.02.2017

3 000 000

Muud muutused summas 142 120 eurot on maksed tütarettevõtte täiendavasse reservkapitali.

Lisa 3 Tingimuslikud kohustised ja varad
(eurodes)

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 5 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning
vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahvi. Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena
võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava maksusumma.

Lisa 4 Osakapital
(eurodes)

Osakapital

31.12.2017

31.12.2016

3 300

3 300

Ühistu kogus oma liikmetelt rahalisi vahendeid 3 000 000 EUR, mida kajastatakse bilansis rea "Muu omakapital" koosseisus. Liikmetelt
kogutud rahaliste vahendite eesmärk oli asutada fondivalitseja aktsiakapitaliga 3 000 000 EUR. Fondivalitseja sai
Finantsinspektsioonilt pensionifondide valitseja tegevusloa 27.03.2017.
31.12.2016 seisuga oli ühistu liikmetelt rahalisi vahendeid kogunud 3 292 335 EUR, millest 3 000 000 eurot ületav osa kanti liikmetele 2017
aasta alguses vastavalt algkapitali panustamise tingimustele proportsionaalselt tagasi. Täiendav info fondivalitseja kohta on toodud lisas 2
ning fondivalitseja 2017. aastaaruandes.
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Muu omakapital koosneb liikmekapitalist 3 000 000 eurot (31.12.2016 seisuga 3 292 335 eurot, millest 292 335 eurot moodustas
liikmetele tagasimakstav osa liikmekapitalist) ning tööpanustest tekkinud liikmekapitalist 140 711 eurot (31.12.2016 seisuga 54 167 eurot).

Lisa 5 Muud äritulud
(eurodes)

2017

02.05.2016 31.12.2016

51 000

312 300

0

1

51 000

312 301

2017

02.05.2016 31.12.2016

12 848

9 226

Üür ja rent

7 786

4 800

Audit ja raamatupidamine

6 620

4 900

Mitmesugused bürookulud

4 397

1 176

Maksekeskuse teenustasud

2 453

5 845

Meediamonitooring

2 304

1 248

Tõlkekulud

2 205

861

Koolituskulud

1 735

0

45

3 870

0

11 230

2 706

3 298

43 099

46 454

2017

02.05.2016 31.12.2016

17 326

500

Sotsiaalmaksud

5 564

169

Tööpanuse kulu

34 430

54 167

Kokku tööjõukulud

57 320

54 836

Liitumistasud
Muud
Kokku muud äritulud

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Turunduskulud

Juriidilised konsultatsioonid
IT arenduskulud
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu

Keskmine töötajate arv lõppenud majandusaastal oli 0.5 (2016 aastal 0).
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Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2017

31.12.2016

Nõuded

Nõuded

Tütarettevõtjad

11 918

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Juhatuse- ja nõukogu liikmete tööpanused

2017

02.05.2016 31.12.2016

28 800

24 667

Tööpanuse kulude kohta on täiendav informatsioon toodud lisades 4 ja 7.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.05.2018
Tulundusühistu Tuleva (registrikood: 14041764) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

TÕNU PEKK

Juhatuse liige

03.05.2018

PRIIT LEPASEPP

Juhatuse liige

03.05.2018

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Tulundusühistu Tuleva liikmetele
Arvamus
Meie arvates kajastab lühendatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Tulundusühistu Tuleva (Ettevõte) finantsseisundit seisuga 31. detsember 2017 ning sellel
kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Meie poolt auditeeritud Ettevõtte lühendatud raamatupidamise aastaaruanne sisaldab:
• bilanssi seisuga 31. detsember 2017;
• kasumiaruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta; ja
• lühendatud raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat infot.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (ISA-d). Meie kohustused vastavalt nendele standarditele on täiendavalt kirjeldatud meie aruande osas „Audiitori
kohustused seoses lühendatud raamatupidamise aastaaruande auditiga“.
Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.
Oleme Ettevõttest sõltumatud kooskõlas Rahvusvaheliste Arvestusekspertide Eetikakoodeksite Nõukogu (IESBA) poolt välja antud kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (IESBA
koodeks) ja Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduses sätestatud eetikanõuetega. Oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt IESBA koodeksile ja Eesti Vabariigi
audiitortegevuse seaduse eetikanõuetele.
Muu informatsioon
Juhatus vastutab muu informatsiooni eest, mis sisaldub majandusaasta aruandes lisaks lühendatud raamatupidamise aastaaruandele ja meie audiitori aruandele.
Meie arvamus lühendatud raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei avalda muu informatsiooni kohta kindlustandvat arvamust.
Lühendatud raamatupidamise aastaaruande auditeerimise käigus on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon sisaldab olulisi vasturääkivusi
lühendatud raamatupidamise aruandega või meie poolt auditi käigus saadud teadmistega või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud. Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu
informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud selle info oma aruandes välja tooma. Meil ei ole sellega seoses midagi välja tuua.
Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega
Juhatus vastutab lühendatud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrollisüsteemi rakendamise
eest, nagu juhatus peab vajalikuks, võimaldamaks pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta lühendatud raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Lühendatud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhatus kohustatud hindama Ettevõtte jätkusuutlikkust, avalikustama vajadusel infot tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja
kasutama tegevuse jätkuvuse printsiipi, välja arvatud juhul, kui juhatus kavatseb Ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub realistlik alternatiiv eelnimetatud tegevustele.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad Ettevõtte finantsaruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.
Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas lühendatud raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja
audiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Kuigi põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, ei anna ISA-dega kooskõlas läbiviidud audit garantiid, et oluline väärkajastamine alati
avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad kas üksikult või koos mõjutada kasutajate poolt
lühendatud raamatupidamise aastaaruande alusel tehtavaid majanduslikke otsuseid.
Kooskõlas ISA-dega läbiviidud auditi käigus kasutame me kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi. Samuti me:
• tuvastame ja hindame riske, et lühendatud raamatupidamise aastaaruandes võib olla olulisi väärkajastamisi tulenevalt pettusest või veast, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastavalt
tuvastatud riskidele ning kogume piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali meie arvamuse avaldamiseks. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast
tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada varjatud kokkuleppeid, võltsimist, tahtlikku tegevusetust, vääresitiste tegemist või sisekontrollisüsteemi eiramist;
• omandame arusaama auditi kontekstis asjakohasest sisekontrollisüsteemist, selleks, et kujundada auditiprotseduure sobivalt antud olukorrale, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust Ettevõtte
sisekontrollisüsteemi tõhususe kohta;
• hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute ja nende kohta avalikustatud info põhjendatust;
• otsustame, kas juhatuse poolt kasutatud tegevuse jätkuvuse printsiip on asjakohane ning kas kogutud auditi tõendusmaterjali põhjal on olulist ebakindlust põhjustavaid sündmusi või tingimusi,
mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust Ettevõtte jätkusuutlikkuses. Kui me järeldame, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud oma audiitori aruandes juhtima tähelepanu infole,
mis on selle kohta avalikustatud lühendatud raamatupidamise aastaaruandes, või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused tuginevad audiitori
aruande kuupäevani kogutud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski põhjustada Ettevõtte tegevuse jätkumise lõppemist;
• hindame lühendatud raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas lühendatud raamatupidamise aastaaruanne esitab
toimunud tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
Me vahetame infot nendega, kelle ülesandeks on Ettevõtte valitsemine, muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning oluliste auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas auditi käigus
tuvastatud oluliste sisekontrollisüsteemi puuduste kohta.

Lauri Past
Vandeaudiitor, litsents nr 567
Kristi Ziugov
Vandeaudiitor, litsents nr 650
AS PricewaterhouseCoopers
Tegevusluba nr 6
Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
3. mai 2018

Audiitorite digitaalallkirjad
Tulundusühistu Tuleva (registrikood: 14041764) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on
digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

LAURI PAST

Vandeaudiitor

03.05.2018

KRISTI ZIUGOV

Vandeaudiitor

03.05.2018

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Kokku

202 922
-144 775
58 147

Jaotamine
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)

330

Muu omakapital

42 264

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale
jaotamist (katmist)

15 553

Kokku

58 147

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
Tegevusala

EMTAK kood

Müügitulu
(EUR)

Valdusfirmade tegevus

64201

0

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6445100

E-posti aadress

tuleva@tuleva.ee

Müügitulu %

Põhitegevusala
Jah

