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Tulundusühistu Tuleva 2022. majandusaasta aruanne

Tulundusühistu Tuleva ja Tuleva Fondid AS tegevusaruanne 2022

Tulundusühistu Tuleva (edaspidi “Tuleva”) on liikmetele kuuluv ettevõte, millele kuulub 100%
Tuleva Fondid AS (edaspidi “Fondivalitseja”) aktsiatest. Fondivalitseja on varahaldusettevõte,
mis 2022. aastal valitses kahte kohustuslikku kogumispensioni (ehk II samba) ja üht
vabatahtlikku kogumispensioni (ehk III samba) pensionifondi ning tegutseb piiratud mahus
kontohaldurina, võimaldades pensionifondidega liitunutel näha oma II ja III samba konto seisu,
tootlust ning teha pensionifondide valiku- ja vahetusavaldusi. Fondivalitseja valitsetavate
pensionifondide aruanded leiad tuleva.ee kodulehelt (alajaotus Ühistu/Finantsaruanded).

Fondivalitseja ja seeläbi Tuleva majandustulemustele avaldab kõige enam mõju hallatavate
varade maht, kuna ettevõtte peamine sissetulekuallikas - fondide valitsemistasu - on fikseeritud
kindla protsendina varade mahust.

Fondivalitseja hallatavate varade maht oli aasta lõpus 426,6 miljonit eurot, kasvades aastaga
46.5 miljoni euro võrra ehk 12%. Fondide mahu kasvu mõjutab peamiselt lisandunud kogujate
arv ning kogujate sissemaksed ning vähendab fondist lahkujate arv ja väljaviidava vara maht.
Samuti mõjutab fondide mahtu maailma aktsia- ja võlakirjaturgude tootlus.

Maailmaturugude tootlus

2022. aasta oli maailma aktsia- ja võlakirjaturgudele väga negatiivne. Maailma aktsiaturud
kahanesid aastaga 13%. Valdav osa Fondivalitseja hallatavatest fondide mahust, lisaks ka
Fondivalitseja kapital on investeeritud maailma aktsiatesse ning seetõttu mõjutas maailma
aktsiaturgude langus Tuleva ja Fondivalitseja majandustulemusi oluliselt, vähendades teenitud
valitsemistasu suurust otsese varade ümberhindluse kahjumi tõttu.

Erinevalt varasematest aktsiaturu languse episoodidest langesid seekord ka maailma
võlakirjade hinnad, kuna keskpangad asusid inflatsiooni ohjamiseks intressimäärasid tõstma.
Maailma võlakirjade tootlus oli 2022. aastal -13,3% ja iseäranis suure kukkumise tegid eurodes
noteeritud võlakirjad, mille aastatootluseks tuli -17,3%. (1)

Fondivalitseja kahe aktsiatesse investeeriva pensionifondi, Tuleva Maailma Aktsiate
Pensionifondi ja Tuleva III Samba Pensionifondi osakuhinnad langesid aastaga vastavalt 13,7 ja
13,3 protsenti ning Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi osaku hind langes 15,7 protsenti.
(2)

Kui eelmistel aastatel on Fondivalitseja teeninud kasumit finantsvarade ümberhindlusest (2021.
aastal oli kasum 1,1 miljonit eurot), siis 2022. aastal oli finantsvarade ümberhindamise kahjum
0,8 miljonit eurot, mis tuleneb otseselt maailma aktsiaturu negatiivsest tootlusest.



Tulundusühistu Tuleva 2022. majandusaasta aruanne

Lisandunud ja lahkunud kogujate arv ja sissemaksed

2022. aastal jätkus uute kogujate lisandumine Fondivalitseja hallatavatesse fondidesse. Tuleva
pensionifondides kogus 2022. aasta lõpu seisuga oma II ja III samba pensionit 63 902 inimest
(2021. aasta lõpus oli see näitaja 58 239 inimest). Meie pensionifondides alustas kogumist üle
6900 uue inimese. Kolme vahetusperioodiga lisandus Tuleva teise samba fondidesse üle 35
miljoni euro inimeste teise samba vara.

Peamiseks varade kasvu allikaks oli 2022. aastal meie kogujate sissemaksed - neid laekus meie
pensionifondidesse üle 82 miljoni euro. 57% Tuleva teise samba kogujatest teeb sissemakseid
ka kolmandasse sambasse. Seetõttu moodustasid kolmanda samba sissemaksed üle 54%
kõigist sissemaksetest meie pensionifondidesse samal ajal kui Eestis tervikuna on see näitaja
meie hinnangul alla 20%. Tuleva III Samba Pensionifond on varade mahult suurim kolmanda
samba fond Eestis ning meie kolmanda samba kogujad teevad ligi kolmandiku kõigist Eesti
kolmanda samba sissemaksetest.

Varade mahu kasvu vähendavad need, kes on otsustanud kogumise teises või kolmandas
sambas lõpetada ning raha välja võtta. 2022. aastal otsustas 857 Tuleva teise samba fondides
koguvat inimest oma teise samba välja võtta kokku 8,7 miljoni euro väärtuses. Seda on
proportsionaalselt ligi 2 korda vähem kui teistes pensionifondides. Kolmanda samba kogujad
võtsid välja raha 2,6 miljoni euro väärtuses, seda tegi 1490 inimest.

Lisaks vahetas 1673 Tuleva teises sambas kogujat oma fondi mõne teise pensionifondi vastu,
viies välja 7,8 miljonit eurot. Teistesse fondidesse vahetajate osakaal varade mahu järgi on
Tulevas jätkuvalt mitu korda väiksem kui teistel fondivalitsejatel (Tulevas 2,6% vs teistel 7,9%).

Lisaks varade mahult teenitavale valitsemistasule teenib Tuleva tulu ka ühistu liitumistasudest.
2022. aastal astus 406 kogujat Tuleva ühistu liikmeks, kasvatades ühistu liikmete arvu 7584ni.
Ühistu liikmelisuse lõpetamise soovi on avaldanud 9 inimest.

Jätkusuutlikkuse põhimõtete rakendamine investeerimisel

Alates 2022. aasta septembrist rakendame Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi ja Tuleva III
Samba Pensionifondi investeerimisel jätkusuutlikkuse (inglise keeles environmental, social,
governance ehk ESG) kriteeriume, välistades raha paigutamise ettevõtetesse, mis vastavaid
kriteeriumeid ei täida. Meie rakendatav jätkusuutlikkuse filter välistab investeerimise
ettevõtetesse:

● mille käibest 5% või enam tuleb energiasöe või naftaliiva kaevandamisest või
kasutamisest, tubakatoodete tootmisest või müügist või eraisikutele lahingrelvade
müügist,

● mis on seotud keelatud relvade või tuumarelvade tootmise ja müügiga või
● mis rikuvad United Nations Global Compact juhtimispõhimõtteid.
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Praktikas tähendab see Tulevale ligi 200 ettevõtte portfellist välja arvamist. Tegime koostöös
meie partneri, maailma suurima fondivalitsejaga BlackRockiga vajalikud asendused
mudelportfellis.

Tuleva pensionifondide eesmärk on jätkuvalt saavutada maailmaturu keskmisele võimalikult
lähedast tootlust. Jätkusuutlikkuse põhimõtete rakendamine ei too kaasa fondide tasude tõusu
ja püsima jääb passiivse investeerimise strateegia. Fondivalitseja hinnangul mõjutab
jätkusuutlikkuse põhimõtete rakendamine fondide tootlust minimaalselt, kusjuures mõju võib
olla nii kergelt positiivne kui ka kergelt negatiivne.

Jätkusuutlikkuse filtri rakendamine vähendab Tuleva fondide CO2 jalajälge 15% võrra.

Tuleva majandustulemused

Tulundusühistu Tulevale kuuluva Fondivalitseja ärikasum enne amortisatsiooni ja finantstulemit
oli 2022. aastal 127 689 eurot (2021. aastal 210 289 eurot). Ärikasumit vähendas 2022. aasta
finantsvarade ümberhindlusest saadud kahjum 819 596 eurot (2021. aastal oli kasum 1 120 662
eurot) ning põhivara amortisatsioon 48 745 eurot (2021. aastal 72 789 eurot). Aasta lõpetas
Fondivalitseja seetõttu 740 611 euro suuruse puhaskahjumiga (2021. aastal oli kasum 1 258
162 eurot).

Fondivalitseja tegevuskulud suurenesid nii töötajate arvu kasvu kui palgatõusu tõttu. Aasta
alguses lisandus kontroller ning teenuslepingu alusel fondi administraator. Lisaks kasutasime
teenuslepingu alusel strateegilise nõustaja teenuseid.

Tulundusühistu Tuleva lõpetas 2022. aasta puhaskahjumiga 775 444 eurot (2021. aastal
puhaskasum 1 273 095 eurot). Ühistus  töötajad aruandeperioodil puudusid.

Tuleva ja Fondivalitseja omakapitalis 2022. aastal olulisi muutusi ei toimunud.

Suhtarv Arvutamisel kasutatud valem Tuleva Fondid AS TÜ Tuleva

2022 2021 2022 2021

Omakapitali
rentaablus (ROE)

Puhaskasum/ omakapital kokku -13% 20% -13% 19%

Varade
rentaablus (ROA)

Puhaskasum/ varad kokku -13% 19% -13% 19%

Kulude ja tulude
suhe

Tegevuskulud/ (teenustasutulud -
teenustasukulud)

84% 71% 132% 76%
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Plaanid 2023. aastaks

Tuleva on seadnud eesmärgiks varade mahu kasvu ning sihikindlate kogujate arvu suurenemise.
Sihikindla koguja all peame silmas inimesi, kes kogub Tulevas nii II sammast kui säästab III
sambasse vähemalt 10% palgast või maksimumi.

Jaanuari alguses lisandus Tuleva pensionifondide mahule 5,9 miljonit eurot novembris 2022.a.
lõppenud vahetusperioodi tulemustest ning uute kogujate arv kasvab eeldatavasti ka 2023.
aastal. Jaanuari lõpus on oodata ligikaudu 25 miljoni euro suurust riigipoolset ühekordse
sissemakset teise samba fondidesse kompensatsiooniks 2020-2021. aastatel ärajäänud
maksete eest.

Tuleva jätkab ka organisatsiooni tugevdamisega ning plaanime juhtkonda täiendada 1-2 uue
inimesega kasvu- ning strateegiliste projektide juhtimise valdkonnas. Aasta jooksul on plaan
kasvutiimi veelgi inimesi juurde lisada.

Tõnu Pekk
Tulundusühistu Tuleva ja Tuleva Fondid AS juhatuse liige

(1) Maailma aktsiaturu tootluse aluseks kasutame MSCI ACWI Net EUR indeksit (allikas MSCI), maailma
võlakirjaturu tootluse aluseks Bloomberg Barclays Global Aggregate indeks (net EUR, allikas Bloomberg) ja eurodes
noteeritud võlakirjade tootluse aluseks Bloomberg Barclays Global Aggregate indeks (net, allikas Bloomberg).

(2) Kõik Eesti pensionifondide andmed on Pensionikeskusest
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2022 31.12.2021 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 219 944 195 732  

Nõuded ja ettemaksed 5 642 5 366  

Kokku käibevarad 225 586 201 098  

Põhivarad    

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 5 599 882 6 340 493 2

Materiaalsed põhivarad 27 794 40 039  

Kokku põhivarad 5 627 676 6 380 532  

Kokku varad 5 853 262 6 581 630  

Kohustised ja omakapital    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 7 583 5 747  

Kokku lühiajalised kohustised 7 583 5 747  

Kokku kohustised 7 583 5 747  

Omakapital    

Osakapital nimiväärtuses 3 300 3 300  

Kohustuslik reservkapital 330 330  

Muu omakapital 6 495 627 5 192 226  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 121 866 106 932  

Aruandeaasta kasum (kahjum) -775 444 1 273 095  

Kokku omakapital 5 845 679 6 575 883 4

Kokku kohustised ja omakapital 5 853 262 6 581 630  
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Kasumiaruanne
(eurodes)

 2022 2021 Lisa nr

Muud äritulud 71 125 100 625 5

Mitmesugused tegevuskulud -35 347 -39 835 6

Tööjõukulud -54 307 -36 604 7

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -12 245 -8 940  

Muud ärikulud -4 079 -330  

Ärikasum (kahjum) -34 853 14 916  

Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt -740 611 1 258 162 2

Intressitulud 20 17  

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -775 444 1 273 095  

Aruandeaasta kasum (kahjum) -775 444 1 273 095  
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tulundusühistu Tuleva (edaspidi: ühistu) 2022. 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. 

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.

Finantskohustised

Finantskohustised (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
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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.

Seotud osapooled

Osapooli on loetud seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. 

Tulundusühistu Tuleva seotud osapoolteks on arvestatud: 

a. omanikke; 

b. teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid; 

c. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

d. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid

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 liikmekapital on osa omakapitalist (põhikirjas pensionikapital) ja see koosneb järgmistest komponentidest:

1) Liikmekapital algväärtuses - Liikmekapital on ühistu liikmete poolt sisse makstud liikmekapitali nominaalväärtus ning see kuulub liikmetele.

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.

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.

Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon

Tütarettevõtja

registrikood
Tütarettevõtja nimetus Asukohamaa Põhitegevusala

Osaluse määr (%)

31.12.2021 31.12.2022

14118923 Tuleva Fondid AS Eesti
Pensionifondide

valitsemine
100 100
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Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:

Tütarettevõtja nimetus 31.12.2021

Kasum(kahjum)

kapitaliosaluse

meetodil

31.12.2022

Tuleva Fondid AS 6 340 493 -740 611 5 599 882

Kokku tütarettevõtjate

aktsiad ja osad, eelmise

perioodi lõpus

6 340 493 -740 611 5 599 882

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)

 31.12.2022 31.12.2021

Osakapital 3 300 3 300

Lisaks osakapitalile on omakapitali all kajastatud muu omakapital summas 6 495 627 eurot (31.12.2021 seisuga 5 192 226 eurot), mis

koosneb järgmistest kirjetest:

1) 4 026 622 eurot (31.12.2021 seisuga 4 035 477 eurot) - liikmete poolt tehtud sissemaksed liikmekapitali (millest on maha

lahutatud liikmekapitali väljamaksed liikme surma korral)

2) 355 182 eurot (31.12.2021 seisuga 300 874 eurot) - tööpanustest tekkinud liikmekapital

3) 184 428 eurot (31.12.2021 seisuga 112 016 eurot)- alates 2017. aastast kuni 2021 aasta eest kogunenud liikmeboonused

4) 1 929 395 eurot (31.12.2021 seisuga 743 858 eurot) - ühistule kuuluva fondivalitseja eelmiste perioodide tulem

Liikmeboonust jaotatakse kasumi jaotamise otsuse alusel. Liikmeboonus 2022. aasta eest jagatakse välja käesoleva aastaaruande ning selle

juurde kuuluva kahjumi katmise otsuse kinnitamisega TÜ Tuleva üldkoosoleku poolt.

Lisa 5 Muud äritulud
(eurodes)

 2022 2021 Lisa nr

Litsentsitasud 20 000 20 000 8

Liitumistasud 51 125 80 625

Kokku muud äritulud 71 125 100 625  
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Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2022 2021

Üür ja rent 12 743 12 396

Teavitustegevuse kulud 9 274 9 905

Audit ja raamatupidamine 7 178 6 940

Meediamonitooring 1 800 1 800

Maksekeskuse teenustasud 1 688 2 647

Tõlkekulud 1 110 3 205

Juriidilised kulud 0 1 016

Muud 1 554 1 926

Kokku mitmesugused tegevuskulud 35 347 39 835

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2022 2021

Palgakulu 0 8 700

Sotsiaalmaksud 0 2 940

Tööpanuse kulu 54 307 24 964

Kokku tööjõukulud 54 307 36 604

Lõppenud majandusaastal ettevõttel töötajaid ei olnud (2021. aastal 0.5).

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED 31.12.2022 31.12.2021

Nõuded ja ettemaksed   

Tütarettevõtjad 2 390 2 098

Kokku nõuded ja ettemaksed 2 390 2 098

Võlad ja ettemaksed   

Tütarettevõtjad 1 927 0

Kokku võlad ja ettemaksed 1 927 0

MÜÜDUD 2022 2021

Teenused Teenused

Tütarettevõtjad 20 000 20 000

Kokku müüdud 20 000 20 000
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Tütarettevõttele tehtud  müükide kohta on täiendav informatsioon toodud lisas 5.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.02.2023

Tulundusühistu Tuleva (registrikood: 14041764) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MARI KUHI Juhatuse liige 08.02.2023

TÕNU PEKK Juhatuse liige 08.02.2023



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Tulundusühistu Tuleva liikmetele

Arvamus

Meie arvates kajastab lühendatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Tulundusühistu Tuleva (Ettevõte) finantsseisundit seisuga 31. detsember 2022 ning sellel kuupäeval

lõppenud majandusaasta finantstulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Mida me auditeerisime

Ettevõtte lühendatud raamatupidamise aastaaruanne sisaldab:

* bilanssi seisuga 31. detsember 2022;

* kasumiaruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta; ja

* lühendatud raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad olulisi arvestuspõhimõtteid 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.

Sõltumatus

Oleme Ettevõttest sõltumatud kooskõlas Rahvusvahelise Arvestusekspertide Eetikakoodeksite Nõukogu (IESBA) poolt välja antud kutseliste arvestusekspertide rahvusvahelise eetikakoodeksiga

(sealhulgas rahvusvahelised sõltumatuse standardid) (IESBA koodeks). Oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt IESBA koodeksile.

Muu informatsioon

Juhatus vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet (kuid ei hõlma lühendatud raamatupidamise aastaaruannet ega meie vandeaudiitori aruannet).

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 aastaaruandega 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

AS PricewaterhouseCoopers

Tegevusluba nr 6

Tatari 1, 10116 Tallinn

8. veebruar 2023

Tallinn, Eesti



Audiitorite digitaalallkirjad
Tulundusühistu Tuleva (registrikood: 14041764) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on

digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

LAURI PAST Vandeaudiitor 08.02.2023



Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

 
 31.12.2022

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 121 866

Aruandeaasta kasum (kahjum) -775 444

Kokku -653 578

Jaotamine  

Muu omakapital -692 688

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale

jaotamist (katmist)
39 110

Kokku -653 578



Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6445100

E-posti aadress tuleva@tuleva.ee


