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OÜ Eesti Pakendiringlus 2019. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

OÜ Eesti Pakendiringlus on pakendiseaduse § 16 lõike 2 alusel asutatud taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärk on korraldada
pakendite kogumist ja taaskasutamist. Ühingu tegevust finantseeritakse pakendiettevõtjate teenustasudest ja pakendimaterjalide
müügituludest.

Pakendiseaduse kohaselt on ettevõtjad, kes pakendavad kaupa, toovad maale või müüvad pakendatud kaupa, kohustatud korraldama
pakendite kogumist. Seda võib teha iseseisvalt või anda see kohustus kirjaliku lepinguga üle OÜ Eesti Pakendiringlusele.

2019. aastal deklareeris oma Eesti turule suunatud pakendikogused OÜ Eesti Pakendiringlusele 1830 pakendiettevõtjat.

OÜ Eesti Pakendiringlus kogub pakendeid kõikidest Eesti omavalitsustest. Pakendiseaduse kohaselt peab taaskasutusorganisatsioon
panustama oma käibest vähemalt 1% teavitustegevuseks. Teavitustegevuse raames korraldasime välimeedia kampaaniaid, koolitusi,
artiklid ning intervjuud meedias. Olime pakendite ja pakendijäätmete kogumisel partneriks paljudel üritustel.

OÜ Eesti Pakendiringluse osanikud on: Eesti Keskkonnateenused AS – 25%, Fairfood OÜ – 25%, Salvest Pakend OÜ– 25%, OÜ
Aluoja – 25%.

2019. aasta üldine majanduskeskkond soosis tarbimise kasvu, mis tõi kaasa maaletoodud ning pakendatud kauba pakendikoguste aga
ka uute klientide arvu kasvu. Aastal 2019 liitus meiega 76 pakendiettevõtjat. Kokku deklareeriti ligi 72,8 tuhat tonni pakendeid ning
Pakendiringlus suunas taaskasutusse üle 47,4 tuhande tonni pakendeid.

OÜ Eesti Pakendiringlusel 2019. aastal investeeringuid ei olnud.

Nii nagu 2018. aastal nii ka 2019. aastal oli olulisemaks suunaks klientide teenuselahenduste üle vaatamine ning logistika
ümberkorraldamine, kuna tegevus- ja käitluskulud on tõusnud, kuid pakendimaterjalide rahaline väärtus tugevas languses, peamiselt
Aasia turu ümberkorralduste tõttu.

2019. aastal suutsime oluliselt efektiivsemaks muuta logistikat ning pakendite taaskasutamisesse suunamise. Kahjuks sellest aga ei
piisa olukorras, kus tegevuskulud on tõusmas, kuid materjalide väärtus langustrendis. Kasumisse jõudmiseks olime sunnitud tõstma
teenusetariife väiksel määral 2019. ja 2020. aastal.

Ettevõtte omakapital jõudis plussi kolme olulise muutuse tõttu – tõstsime tariife, muutsime efektiivsemaks oma tegevuse klientide
juurest pakendite kogumisel ning KIK toetusega soetatud konteinerid tulid 2019. aasta lõpu seisuga Pakendiringluse bilanssi.

2019. aastal alustasime avaliku konteinerpargi olulist laiendamist koostöös kohalike omavalistustega. Konteinerpargi laiendamisega
loodame lõpule jõuda 2020. aasta lõpuks.

Peamised finantssuhtarvud:

Suhtarvud 2019 2018

ROA 0,29 -0,04

ROE 1,45 0,42

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,94 0,70

Müügikäibe puhasrentaablus 0,13 -0,02

 

Suhtarvude leidmise valemid:

Varade puhasrentaablus (ROA) = Puhaskasum/Varad

Omakapitali puhasrentaablus (ROE) = Puhaskasum/Omakapital

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = Käibevara / Lühiajalised kohustused

Müügikäibe puhasrentaablus = Puhaskasum/Müügikäive
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 255 621 17 661  

Nõuded ja ettemaksed 1 762 160 1 760 802 2

Kokku käibevarad 2 017 781 1 778 463  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 350 519 393 078 4

Immateriaalsed põhivarad 323 056 369 207 5

Kokku põhivarad 673 575 762 285  

Kokku varad 2 691 356 2 540 748  

Kohustised ja omakapital    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 7 441 7 739 6

Võlad ja ettemaksed 2 086 111 2 538 933 7

Sihtfinantseerimine 51 962 181 517 8

Kokku lühiajalised kohustised 2 145 514 2 728 189  

Pikaajalised kohustised    

Laenukohustised 0 7 441 6

Sihtfinantseerimine 0 51 962 8

Kokku pikaajalised kohustised 0 59 403  

Kokku kohustised 2 145 514 2 787 592  

Omakapital    

Osakapital nimiväärtuses 2 500 2 500  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -249 344 -146 214  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 792 686 -103 130  

Kokku omakapital 545 842 -246 844  

Kokku kohustised ja omakapital 2 691 356 2 540 748  
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Kasumiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Müügitulu 6 078 503 5 858 030 9

Muud äritulud 181 517 289  

Kaubad, toore, materjal ja teenused -5 062 530 -5 573 314 10

Mitmesugused tegevuskulud -135 469 -120 575  

Tööjõukulud -175 837 -173 516 11

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -88 710 -88 710 4,5

Muud ärikulud -4 083 -3 092  

Ärikasum (kahjum) 793 391 -100 888  

Intressitulud 84 9  

Intressikulud -789 -2 251  

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 792 686 -103 130  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 792 686 -103 130  
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Eesti Pakendiringlus 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega, mis

tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud

Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tegemist on väikeettevõtja lühendatud aastaaruandega.

Kasumiaruande koostamisel kasutatakse kasumiaruande skeem 1.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale

osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt

laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestatdes teadaolevat informatsiooni kliendi

maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamine bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja väärtuse langusest

tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1 917 eurot ja mille kasulik eluiga on üle

1 aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks. Juhul kui materiaalse

põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need

komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule

elueale.

Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised

kasulikud eluaed:

Masinad ja seadmed 5-10 aastat

Masinate ja seadmete amortisatsioonimäär on 5% - 12%.

Immateriaalse põhivara amortisatsioonimäär on 10%.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara

või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Immateriaalse põhivarana kajastatakse need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 3000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle 5 aasta.

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad

rendimaksed jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.
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Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustised ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid,

mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul

alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast

bilansikuupäeva. Laenukohustisi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks

pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi,

mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses (tasuta saadud vara soetusmaksumuseks on

tema õiglane väärtus) ja kajastatakse vastavalt materiaalse põhivara arvestuse korrale. Vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine

kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud ning sihtfinantseerimine muutub sisse- nõutavaks.

Kohustuslik reservkapital

Reservkapital moodustatakse igaaastastest puhaskasumi eraldistest. Reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada

kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Müügitulu kajastatakse pakendiettevõtja poolt esitatud aruande alusel sellel kuul, millal pakend turule toodi. Pakendi käitlustasud on

võrdsed kõikide klientide jaoks ning sõltuvad ainult pakendi materjalist ja liigist.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes sisemisest intressimäärast.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on:

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad.

Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Lisades avalikustatakse pärast bilansipäeva toimunud olulised sündmused ja nende võimalik mõju järgmiste perioodide finantsnäitajatele. 
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 1 692 752 1 692 752  

Ostjatelt laekumata

arved
1 692 752 1 692 752  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
69 331 69 331 3

Muud nõuded 77 77  

Viitlaekumised 77 77  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 762 160 1 762 160  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 1 703 102 1 703 102  

Ostjatelt laekumata

arved
1 703 102 1 703 102  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
57 700 57 700 3

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 760 802 1 760 802  

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 169 229 165 592

Üksikisiku tulumaks 4 418 4 030

Erisoodustuse tulumaks 76 98

Sotsiaalmaks 7 800 7 182

Kohustuslik kogumispension 465 425

Töötuskindlustusmaksed 558 511

Intress 0 1 583

Ettemaksukonto jääk 69 331  57 700  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 69 331 182 546 57 700 179 421

Vaata lisa 2 ja lisa 7.
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Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad
Arvutid ja

arvutisüsteemid
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2017  

Soetusmaksumus 2 212 22 485 24 697 456 874 481 571

Akumuleeritud kulum -306 -3 116 -3 422 -42 512 -45 934

Jääkmaksumus 1 906 19 369 21 275 414 362 435 637

  

Amortisatsioonikulu -700 -2 876 -3 576 -38 983 -42 559

Ümberliigitamised 849 849 -849

Muud ümberliigitamised 849 849 -849

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 3 341 22 485 25 826 455 745 481 571

Akumuleeritud kulum -1 286 -5 992 -7 278 -81 215 -88 493

Jääkmaksumus 2 055 16 493 18 548 374 530 393 078

  

Amortisatsioonikulu -700 -2 876 -3 576 -38 983 -42 559

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 3 341 22 485 25 826 455 745 481 571

Akumuleeritud kulum -1 986 -8 868 -10 854 -120 198 -131 052

Jääkmaksumus 1 355 13 617 14 972 335 547 350 519
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Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Firmaväärtus

31.12.2017  

Soetusmaksumus 461 508 461 508

Akumuleeritud kulum -46 150 -46 150

Jääkmaksumus 415 358 415 358

  

Amortisatsioonikulu -46 151 -46 151

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 461 508 461 508

Akumuleeritud kulum -92 301 -92 301

Jääkmaksumus 369 207 369 207

  

Amortisatsioonikulu -46 151 -46 151

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 461 508 461 508

Akumuleeritud kulum -138 452 -138 452

Jääkmaksumus 323 056 323 056

Lisa 6 Laenukohustised
(eurodes)

 31.12.2019 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Kapitalirendikohustised

kokku
7 441 7 441

Laenukohustised

kokku
7 441 7 441

 

 31.12.2018 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Kapitalirendikohustised

kokku
15 180 7 739 7 441

Laenukohustised

kokku
15 180 7 739 7 441

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

 31.12.2019 31.12.2018

Muud materiaalsed põhivarad 24 176 28 262
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Kokku 24 176 28 262

Kapitalirendi alusvaluuta on EUR. Intressimäär on 6kuu euribor+5% ning lõpptähtaeg 20.11.2020.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 883 644 1 883 644  

Võlad töövõtjatele 19 293 19 293  

Maksuvõlad 182 546 182 546 3

Muud võlad 628 628  

Kokku võlad ja ettemaksed 2 086 111 2 086 111  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 2 320 861 2 320 861  

Võlad töövõtjatele 17 294 17 294  

Maksuvõlad 179 421 179 421 3

Muud võlad 21 357 21 357  

Kokku võlad ja ettemaksed 2 538 933 2 538 933  

Lisa 8 Sihtfinantseerimine
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

„Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse

suuna „Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine“ meetme „Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse

suunamise arendamine“ projekti nr 2.1.0601.13-0078 „Klaaspakendite kogumissüsteemi arendamine“ raames on

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetanud 200 klaaspakendi kogumiskonteineri soetamist. Projekti abikõlbulikkuse perioodi lõpp oli

31.12.2014. Sihtfinantseerimise saamiseks seatud tingimused täideti 2014. aastal ning finantseeritav summa 181 517 eurot

tasuti sihtfinantseerija poolt 2015. aastal. 

„Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna

„Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine“ meetme „Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise

arendamine“ projekti nr 2.1.0601.14-0086 „Pakendite kogumissüsteemi arendamine Tartus ja Narvas“ raames on

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetanud 90 kogumiskonteineri soetamist. Projekti abikõlbulikkuse perioodi lõpp oli 31.08.2015.

Sihtfinantseerimise saamiseks seatud tingimused täideti 2015. aastal ning finantseeritav summa 51 962 eurot tasuti sihtfinantseerija poolt

2015. aastal.

Mõlema projekti puhul on toetuse saaja kohustatud tagama projekti eesmärgi saavutamiseks vajaliku vara säilimise ja

sihtotstarbelise kasutamise infrastruktuuri või tootlikusse tegevusse investeerimise puhul vähemalt viie aasta jooksul, projekti abikõlbulikkuse

perioodi lõppemisest arvates.Toetuse saaja on kohustatud 5 aasta jooksul pärast projekti abikõlbulikkuse perioodi lõppu esitama igal

aastal ülevaate eelmise kalendriaasta jooksul projekti tulemsena kogutud ja taaskasutusse suunatud jäätmete koguse kohta. Toetuse saaja

on kohustatud säilitama toetuse kasutamisega seotud dokumente kuni 31.12.2025 ning toetuse tagasinõudmise otsuse võib STS § 26 lõike

5 kohaselt teha hiljemalt 31.12.2025.

Seisuga 31.12.2019 on kajastatud sihtfinantseerimisega seotud summa 51 962 eurot lühiajalise kohustusena tulevaste perioodide

tuluna sihtfinantseerimisest. Peale viie aasta möödumist projekti abikõlbulikkuse perioodi lõpust kantakse see summa kohustuste

kontolt tulukontole.
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Lisa 9 Müügitulu
(eurodes)

 2019 2018

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes   

Müük Euroopa Liidu riikidele   

Läti 29 538 28 115

Leedu 3 703 467

Eesti 6 036 792 5 829 448

Poola 495 0

Soome 5 864 0

Saksamaa 2 111 0

Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku 6 078 503 5 858 030

Kokku müügitulu 6 078 503 5 858 030

Müügitulu tegevusalade lõikes   

Pakendite kogumise ja taaskasutamise korraldamine 6 045 365 5 831 124

Muu mujal liigitamata seadmete rent 33 138 26 906

Kokku müügitulu 6 078 503 5 858 030

Ühingu staatusest tulenevalt on teenuste osutamine piiratud Eesti piiridega. Väljapoole Eestit asuvatele klientidele on osutatud teenuseid

seoses nende Eestis toimuva tegevusega (maaletoodud pakendid).

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused
(eurodes)

 2019 2018

Muud 5 062 530 5 573 314

Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused 5 062 530 5 573 314

Muud teenused all on kajastatud pakendite ja nendest moodustunud jäätmete kogumise ja veokulud,sorteerimiskulud, taaskasutamise

kulud ning presside, konteinerite rent ja remondikulud (sh tarvikud).

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 130 665 128 816

Sotsiaalmaksud 45 172 44 700

Kokku tööjõukulud 175 837 173 516

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 6 6

Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:   

Töölepingu alusel töötav isik 6 6
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Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2019 31.12.2018

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

0 0 0 759

Olulise osalusega juriidilisest

isikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all

olevad ettevõtjad

71 536 1 760 379 53 212 2 217 840

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 2019 2018

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

5 388 0 6 131 0

Olulise osalusega juriidilisest

isikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all

olevad ettevõtjad

4 424 531 370 686 4 733 457 467 661

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Lisa 13 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) sai Hiinast esmased teated uue koroonaviiruse (COVID-19) kohta 2019.a detsembris. 2020.a

esimeste kuude jooksul on see viirus levinud üle kogu maailma. 11.märtsil 2020 kuulutas WHO viiruspuhangu pandeemiaks. Paljudes riikide

on välja kuulutatud eriolukord. Pandeemia on põhjustanud majandusele ja ettevõtetele ulatuslikke probleeme.

Juhtkond peab koroonaviiruse pandeemiat mittekorrigeerivaks aruandekuupäevajärgseks sündmuseks. Kuna olukord on ebakindel ja kiiresti

muutuv, ei pea juhtkond praegu otstarbekaks anda pandeemia võimaliku mõju kohta kvantitatiivseid hinnanguid. Aruande koostamise ajahetkel

ei ole juhtkonnal infot, mis annaks alust arvata, et koroonaviiruse mõju seab tõenäoliselt ohtu ettevõtte tegevuse jätkuvuse 12 kuu jooksul

aruandekuupäevast.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Eesti Pakendiringlus osanikele

Märkusega arvamus

Oleme auditeerinud OÜ Eesti Pakendiringlus (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2019 ning kasumiaruannet eeltoodud

kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2019 ning sellel kuupäeval

lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Märkusega arvamuse alus

Ettevõte on 2019.a kasumiaruandes kaubakuludes kajastanud 2018.a kulusid summas 292 tuhat eurot. Seetõttu on bilansis seisuga 31. detsember 2018 kajastatud kohustused

tarnijate ees 292 tuhande euro võrra väiksemana. Eelnevalt mainitud kulude õiges perioodis kajastamisel suureneks 292 tuhande euro võrra 2018.a kahjum ning suureneks

2019.a. kasum. Meie eelmise aasta audiitori aruanne sisaldas analoogset märkust summas 112 tuhat eurot, mille tulemusena väheneks 2018. aasta kahjum ning väheneks

bilansis seisuga 31. detsember 2018 toodud eelmiste perioodide tulem.

Ettevõte on 2019.a kasumiaruandes tuludena kajastanud 2018.a tulusid summas 130 tuhat eurot. Seetõttu on bilansis seisuga 31. detsember 2018 kajastatud nõuded ostjate vastu

130 tuhande euro võrra väiksemana. Eelnevalt mainitud tulude õiges perioodis kajastamisel väheneks 130 tuhande euro võrra 2019.a kasum ning väheneks 2018.a. kahjum. Meie

eelmise aasta audiitori aruanne sisaldas analoogset märkust summas 146 tuhat eurot, mille tulemusena suureneks 2018. aasta kahjum ning suureneks bilansis seisuga 31.

detsember 2018 toodud eelmiste perioodide tulem.

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) (ISA (EE)). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande

osas „Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas Kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga

(Eesti) (eetikakoodeks), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on

piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori

aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma tegevusaruannet ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda tegevusaruannet ja kaaluda seda tehes, kas tegevusaruandes sisalduv informatsioon oluliselt

lahkneb raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud. Kui me teeme tehtud töö põhjal

järelduse, et tegevusaruanne on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma.

Nagu kirjeldatud eespool osas „Märkusega arvamuse alus”, on tegevusaruandes esitatud tulem ja selle baasil arvutatud suhtarvud nende asjaoludega seoses väärkajastatud.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond

peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on rakendatav, tegevuse

jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse

lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda

välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see

kooskõlas ISA (EE)-dega läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult

eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Me kasutame auditi osana vastavalt ISA (EE)-dega kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

• teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks

nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali aluse andmiseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk

on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, tahtlikku tegevusetust, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;

• omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks

ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;

• hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;

• teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb

olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et

eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud

info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või

tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;

• hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab

aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis

tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

/digitaalselt allkirjastatud/

Mati Nõmmiste

Vandeaudiitor nr 178

Grant Thornton Baltic OÜ

Tegevusluba nr 3

Pärnu mnt 22, 10141 Tallinn

10. juuni 2020
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Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

 
 31.12.2019

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -249 344

Aruandeaasta kasum (kahjum) 792 686

Kokku 543 342

Jaotamine  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale

jaotamist (katmist)
543 342

Kokku 543 342



Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
Tegevusala EMTAK kood

Müügitulu

(EUR)
Müügitulu % Põhitegevusala

Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost 46771 6045365 99.45% Jah

Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara

rentimine ja kasutusrent
77399 33138 0.55% Ei

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress maivi.ots@eversheds.ee


