
Tulundusühistu Tuleva
Üldkoosoleku protokoll

Ühistu: Tulundusühistu Tuleva, registrikood: 14041764, aadress: Telliskivi 60a, Tallinn
Ajavahemik: alates 01.03.2021 - 22.03.2021
Osavõtjad: Kokku hääletas 4 651 liiget ja hääletamata jättis 2002 liiget
Ühistu liikmete arv seisuga 18.02.2021: 6653 liiget
Protokollija: Pirje Keeroja
Hääletamine toimus elektroonilisel teel ilma üldkoosolekut kokku kutsumata.
Hääletamine oli anonüümne. Hääletamata jätnud isikute hääled loetakse vastuhäälteks.

Esitatud päevakord:

1) Kinnitada TÜ Tuleva 2020. aasta majandusaasta aruanne
2) Jaotada tulundusühistu kasum. 31.12.2020 seisuga oli eelmiste perioodide

jaotamata kasum 53 724 eurot ning 2020 aasta kasum 322 673 eurot. Seega
jaotamisele läheb kasum summas 53 724 + 322 673 = 376 397 eurot
alljärgnevalt:

● 49 185 eurot muu omakapital (liikmeboonus)
● 220 280 eurot muu omakapital (liikmekapital)
● 106 932 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasum peale jaotamist.

3) Nimetada Tulundusühistu Tuleva audiitoriks 2021. ja 2022. majandusaastaks
audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule
auditeerimise eest vastavalt AS-ga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale
lepingule.

Üldkoosoleku otsused:

Nr Küsimus Poolt Hääletas vastu Ei hääletanud Kokku vastu Otsus

1
Kinnitada TÜ Tuleva 2020 majandusaasta
aruanne 4648 3 2002 2005 Kinnitatud

2 Jaotada tulundusühistu kasum. 31.12.2020
seisuga oli eelmiste perioodide jaotamata
kasum 53 724 eurot ning 2020 aasta kasum
322 673 eurot. Seega jaotamisele läheb
kasum summas 53 724 + 322 673 = 376 397
eurot alljärgnevalt: 49 185 eurot muu
omakapital (liikmeboonus)220 280 eurot muu
omakapital (liikmekapital)106 932 eurot 4609 42 2002 2044 Kinnitatud



eelmiste perioodide jaotamata kasum peale
jaotamist.Selgituseks - vastavalt ühistu
põhikirjale ei maksa ühistu tekkinud kasumit
igal aastal liikmetele välja, vaid reinvesteerib
selle liikmekapitali. Esimest korda otsustab
üldkoosolek dividendi maksmist 2021. aasta
majandusaruande kinnitamisel ehk järgmisel
aastal.

3

Nimetada Tulundusühistu Tuleva audiitoriks
2021. ja 2022. majandusaastaks audiitorühing
AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda
audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt
AS-ga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale
lepingule. 4642 9 2002 2011 Kinnitatud

Liikmete eriarvamused:

Küsimus nr 1 (aastaaruande kinnitamine):

● Investeerimine peab kasu tooma tulundusühistu liikmetele ja tulevastele pensionäridele.
Raha suunamine "sotsiaalsete", "kestlike", "vastutustundlike", "ökofašistlike" jms
eesmärkide heaks ei ole kasulik investorile. Reklaami mõttes võib küll rohepesuga
tegeleda, kuid ma loodan, et see jääb ainult retoorika tasemele.

Küsimus nr 2 (aruande aasta kasumi jaotamine):

● Kasumit võiks reinvesteerida ühistu siseselt, et maksimaliseerida kasvu ilma tulumaksu
tasumata.

● kasumi võiks reinvesteerida. võiks olla valik koos jaotatud kasumi väljavõtmisega või siis
oma kontole omakapitali juurdemakse või reinvesteeringuna

● Reinvesteerida
● Kasumi võiks investeerida uutesse toodetesse palun
● Reinvesteerime
● Oleks selguse huvides oodanud infot mitu EUR see osaku ning liikmekapitali kohta teeb
● Reinvesteeriga

Lisakommentaar: Kasum ongi reinvesteeritud. Kasumi jaotamise ettepaneku järgi soovitakse
osa kasumist kanda liikmeboonusteks (nendele liikmetele, kes kogusid 2020 aastal mõnes
Tuleva fondis) ning ülejäänud osa kasumist jätta jaotamata ehk reinvesteerida, millest osa on
tekkinud läbi liikmekapitali eest ostetud omaosakute ning seega suurendab liikmekapitali ning
ülejäänud osa on tegevuskasum, mis jääb ühistu edasisteks arenduskuludeks.



Küsimus nr 3 (audiitori kinnitamine):

● Aegajalt võiks audiitorit vahetada. Samuti sooviks näha, kuidas on juhatus hinnanud
audiitori valimist ja millised olid pakkumuse tulemused. Ei ola ka õige välistada väjaspool
"Big 4" firmad.

● Aga kaaluge varianti, kus eelmine teenusepakkuja ei saaks järgmisel vähempakkumisel
osaleda, sest vastaseljuhul on neil varasemalt tehtud töö baasilt eelis mahu
hindamiseks+kogemus Tuleva auditi koostamisel ning lõpuks pakuvad alati madalama
hinna ja rotatsioon jääbki auditibüroode vahel ära, mis on algne soov :)

Lisad:

1) Lisa nr 1: Hääletanud ja mittehääletanud liikmete nimekiri (liikmetel võimalik
tutvuda Tuleva kontoris, kirjuta tuleva@tuleva.ee ja lepime aja kokku)

2) Liikmete küsimused ja Tuleva vastused.

/Allkirjastatud digitaalselt/
Pirje Keeroja
Protokollija

mailto:tuleva@tuleva.ee
https://docs.google.com/document/d/1azQDy1s133SPP14BDTOY_07ZZjMRYWjTPdF3IdzHUjs/edit

