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Tegevusaruanne 

Eesti Pa dipake d OÜ EPP  o  . aastal pake diettev tjate tootjate, i port ride ja 
kaupmeeste) poolt pake diseaduse alusel loodud taaskasutusorga isatsioo , ille ülesa deks o  
hallata ja korraldada üle-eestilist tagatisrahaga koormatud pakendite kogumist, transporti, 

sorteerimist, arvestust ja taaskasutamist. EPP o ab jäät eluba r L.JÄ/330816 kehtivusega kuni 

02.05.2023.a. 

 

Turu suurus 

. aasta l puks oli EPP-ga liitu ud  pake diettev tjat pake diettev tja antud kontekstis on 

joogitootja v i aaletooja, is paiskab Eesti turule tagatisrahaga koor atud joogipake deid , is o  
taaskord kogu ajaloo suurim arv. Siiski peab esile tooma, et 2018. aastal olime sunnitud lepingu 

l peta a  pake diettev tjaga. Lepi gu l peta ise p hjused o  pea iselt, kas pake diettev tja 
joogipake dites toodete üügi l peta i e, v lg evus v i teiste lepi guliste kohustuste rikku i e. 
EPP o  hi a gul, et e a uses pake diettev tjad, is tegelevad joogipake dite toot ise ja/v i 

üü isega Eesti turule, on liitunud EPP-ga. Sellegipoolest ilmneb aeg-ajalt, et i uus alustav 
ettev te ei ole kursis Eesti seadustega, h pake di- ja pakendiaktsiisi seadusega, ning alustab 

tagatisraha alla kuuluvate joogipake dite üügiga e e EPP-ga liitumist.  

. aastal paisati Eestis EPP klie tide poolt turule  l  tagatisrahaga koor atud ühekordset 
pake dit, is o  % vähe  kui sellele eel eval aastal. Pa dipake dite üük o  la ge ud vii ased  
aastat järjest.  

 

Üleriigilise pandipakendite kogu issüsteemi ulatus 

EPP o  seisukohal, et üleriigili e tagatisrahaga koor atud pake dite kogu issüstee  o  hästi 
korraldatud i g tarbijatel o  v i alik piisavalt paljudes kohtades pa dipake deid tagastada. 

Tulenevalt pakendiseadusest on pandiga koormatud pakendi tagasiv t ise kohustus jae üüjal, is 
üüs pa diga koor atud pake datud kaupa i g ille üügikoha suurus o   ruut eetrit v i 

rohkem ning EPP hi a gul e a ik selliseid jae üüjaid teostab tarbijatelt pa diga koor atud 
pake dite vastuv ttu. Eelpooltoodud seaduse täit ist jae üüjate poolt ko trollib ii 
Tarbijakaitseamet kui ka Keskkonnainspektsioon. EPP-ga liitu ud jae üüjate i ekiri o  kättesaadav 
kodulehel http://eestipandipakend.ee/jaemuujad/.  

EPP kogus koost partnerite abiga aruandeaastal kokku 240 l  ühekordse kasutusega pake dit, is 
on 4% rohkem kui aasta varem ning seda vaata ata joogipake dite turule paiska ise vähe e isest. 

EPP suunas 2018. aastal taaskasutusse 12 259 tonni pakendeid (sh plast-, metall- ja klaaspakendid). 

Taaskasutusse suu a ise taga iseks o  EPP s l i ud k ikide pake dite ü bert tlejatega lepi gud. 
EPP poolt kogutud materjali taaskasutamine toimus 2018. aastal Euroopa riikides ja Venemaal. 

Pake dite taaskasutus äärad täideti järg iselt: plastpake d 86% (pakendiseadusest tulenev 

kohustuslik taaskasutus äär o  % , etallpake d 96% (50%) ja klaaspakend 90% (85%). 

Taaskasutus äärasid puudutavad a d ed ei ole l plikud, ku a vastavalt kehtivale pake diregistri 
p hi äärusele o  pake diregistri arua de esita ise tähtaeg . septe ber.  

http://eestipandipakend.ee/jaemuujad/


 

 

Maja duslik ülevaade 

EPP üügitulu oli 8. aastal 35 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga v rreldes 3,6%, samas kui 

tagatisraha tulu langes 5%. K ige suure a la guse tegi läbi etallpurk, ille üük la ges aasta 
v rdluses %. Pea i e p hjus oli juba . aastal alkoholiaktsiisi äkilistest t usudest käivitu ud 
piirikauba dus, is sai hoo sisse . aastal i g ille kasv jätkus ka . aastal. Nii Eestis 

tegutsevate joogitootjate kui ka Eesti Ko ju ktuurii stituudi hi a gul tuuakse Läti piiril asuvatest 
kauplustest Eestisse ca 30% Eestis tarbitavast alkohoolsetest jookidest. Tagatisraha tulu languse 

ko pe seeris osaliselt tulu aterjali üügist, kuna materjalide (plast ja alumiinium) maailmaturu 

hi ad . aastal t usid. Lisaks sellele oli EPP su itud t st a pake diettev tjate käitlustasu, is 
suurenes aruandeaastal 126%.  EPP l petas arua deaasta 348 tuhande euro suuruse kasumiga, mis 

aastaga vähe es %.  

. aastal kehtis k ikide pake dite osas üht e tagatisraha suurus, illeks oli ,  eurot. 

Vastavalt EPP p hikirjale i g pakendiseadusele ei tohi EPP jagada kasumit oma liikmetele. 

 

Investeeringud 

2018. aastal investeeris EPP kokku 223 tuhat eurot. Suurimateks investeeringuteks oli EPP serverpargi 

uuendamine, konteinerite automaatse pesuliini projekteerimine ja ehitus ning digitaalse 

logistikalahe duse projekteeri i e ja are da ise alusta i e ees ärgiga uuta läbipaistva aks ja 
efektiivsemaks pandipakendite logistikat.  

 

Peamised finantssuhtarvud 

 2018 2017 

Müügitulu tuh eurot  34 979 33 759 

Müügitulu kasv/kaha e i e 4% -6% 

Ärikasu i äär  1% 3% 

Puhaskasum/kahjum (tuh eurot) 348 999 

Puhasrentaablus 1% 3% 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 1,7 1,8 

ROA 3% 8% 

ROE 5% 15% 

 



Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid: 

▪ Müügitulu kasv %  = üügitulu 8 – üügitulu 7 / üügitulu 7 * 100 

▪ Ärikasu i äär %  = ärikasu / üügitulu *  

▪ Puhasre taablus %  = puhaskasu / üügitulu *  

▪ Lühiajaliste kohustuste kattekordaja kordades  = käibevara/lühiajalised kohustused 

▪ ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100 

▪ ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100 

 

 

Tulevikuperspektiivid  

 

. aastal jätka e digitaalse logistikalahe duse juuruta ist, ees ärgiga teha lahe dus 
aako dade l ikes klie tidele etapiviisiliselt kättesaadavaks . aasta l puks.  
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 3 044 962 7 767 649 2

Nõuded ja ettemaksed 6 448 375 2 931 994 3

Varud 314 763 331 061 4

Kokku käibevarad 9 808 100 11 030 704  

Põhivarad    

Nõuded ja ettemaksed 2 000 000 0 3

Materiaalsed põhivarad 2 073 785 2 136 779 6

Immateriaalsed põhivarad 46 705 75 561  

Kokku põhivarad 4 120 490 2 212 340  

Kokku varad 13 928 590 13 243 044  

Kohustised ja omakapital    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 2 854 019 2 701 104 8

Eraldised 3 558 351 3 361 707 9

Sihtfinantseerimine 547 753 0 10

Kokku lühiajalised kohustised 6 960 123 6 062 811  

Pikaajalised kohustised    

Sihtfinantseerimine 0 560 127 10

Kokku pikaajalised kohustised 0 560 127  

Kokku kohustised 6 960 123 6 622 938  

Omakapital    

Osakapital nimiväärtuses 2 556 2 556 11

Kohustuslik reservkapital 256 256  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 6 617 294 5 618 375  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 348 361 998 919  

Kokku omakapital 6 968 467 6 620 106  

Kokku kohustised ja omakapital 13 928 590 13 243 044  
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Kasumiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Müügitulu 34 978 780 33 758 660 12

Muud äritulud 243 081 138 532 13

Kaubad, toore, materjal ja teenused -33 076 334 -30 898 995 14

Mitmesugused tegevuskulud -451 596 -463 739 15

Tööjõukulud -1 067 047 -1 104 714 16

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -315 255 -359 787 6

Muud ärikulud -14 081 -88 805  

Ärikasum (kahjum) 297 548 981 152  

Intressitulud 50 813 17 767  

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 348 361 998 919  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 348 361 998 919  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Rahavood äritegevusest    

Ärikasum (kahjum) 297 548 981 152  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 315 255 359 787  

Kasum (kahjum) põhivarade müügist -3 000 -7 451 6

Muud korrigeerimised 196 644 -225 212 9

Kokku korrigeerimised 508 899 127 124  

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -512 224 671 806 3

Varude muutus 16 298 -92 525 4

Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 152 915 -203 929 8

Laekunud intressid 50 813 17 767  

Kokku rahavood äritegevusest 514 249 1 501 395  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-223 404 -174 811  

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

müügist
3 000 38 380  

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -5 307 950 -303 792 3

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist 303 792 4 800 000  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -5 224 562 4 359 777  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Laekumised sihtfinantseerimisest -12 374 0 10

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -12 374 0  

Kokku rahavood -4 722 687 5 861 172  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 7 767 649 1 906 477 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -4 722 687 5 861 172  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 044 962 7 767 649 2
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Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku

Osakapital

nimiväärtuses

Kohustuslik

reservkapital

Jaotamata kasum

(kahjum)

31.12.2016 2 556 256 5 618 375 5 621 187

Aruandeaasta kasum

(kahjum)
0 998 919 998 919

31.12.2017 2 556 256 6 617 294 6 620 106

Aruandeaasta kasum

(kahjum)
0 0 348 361 348 361

31.12.2018 2 556 256 6 965 655 6 968 467
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Eesti Pandipakend 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kasutatud kasumiaruande skeemi 1.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga

valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga

valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus tehtavad allahindlused). Ostjatelt laekumata arved on

bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades

teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis

on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude

soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad

nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega

seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete

amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Ühe ja sama tootmisprotsessi tulemusena samaaegselt valminud toodete puhul, olukorras, kus ei ole võimalik eristada iga toote

valmistamiseks tehtud kulutusi, on tootmiskulutuste jagamise aluseks kasutatud tootmisprotsessi käigus valmivate toodete

müügiväärtuste suhet. Põhitoodete tootmisprotsessi tulemusena saadud tooted on bilansis arvele võetud nende netorealiseerimismaksumuses.

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta. 

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud 

mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. 

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

langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga. 

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga 

seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid 

kajastatakse kuluna nende toimumise momendil. 

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt 

selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse 

ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara 

amortiseerimine. 

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need
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komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule

eluealeeraldi amortisatsiooninormid. 

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised: 

• Hooned ja rajatised 6-20% 

• Tootmismasinad- ja seadmed 14-25% 

• Muud masinad ja seadmed 20-33% 

• Muu inventar ja IT seadmed 20-50% 

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui

lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiootel põhivaraks”. 

Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. 

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema

bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele. 

 

Immateriaalne põhivara võetakse algselt samuti arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega

seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum

ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

Määratud kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. 

Amortisatsioonimäär määratakse igale immateriaalse põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. 

Amortisatsioonimäärade vahemikud on immateriaalse põhivara gruppidele järgmised: 

• Arendusväljaminekud 20% 

• Tarkvara, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara 20-33% 

Arendusväljaminekud on kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute konkreetsete toodete, teenuste, protsesside

või süsteemide väljatöötamiseks, kujundamiseks või testimiseks. Arendusväljaminekuid kapitaliseeritakse juhul kui eksisteerib kava

projekti elluviimiseks ning arendusväljaminekute suurust ja immateriaalsest varast tulevikus tekkivat majanduslikku kasu on võimalik 

usaldusväärselt mõõta.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    639 eurot

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes.

Finantskohustised

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

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks

võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel

perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus 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. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg

on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande

kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi

kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning

mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise

täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna

hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolele.Juhul kui

eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses(eraldisega

seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline. Muud võimalikud või

eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine on vähemtõenäoline kui mitterealiseerumine või millega kaasnevate kulutuste suurust ei

ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Sihtfinantseerimine

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja sihtfinantseerimisega seotud 

võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis 

kohustusena.
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Varade sihtfinantseerimist kajastatakse brutomeetodil, mille kohaselt põhivara sihtfinantseerimisega soetatud vara võetakse bilansis

arvele soetusmaksumusega ning sihtfinantseerimise summat kajastatakse bilansis kohustusena seni, kuni toimub sihtfinantseerimisega

kaasnevate tingimuste täitmine.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu

kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise

järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Tulu tagatisrahast kajastatakse siis, kui

pakendiettevõtja on müünud pandipakendid Eesti siseturul.

Registreerimistasud

Registreerimistasud kajastatakse tuluna perioodi jooksul, mil kliendid esitavad taotluse pakendite registreerimiseks.

Liitumistasud

Liitumistasu, mis ei anna liikmetele täiendavaid soodustusi, kajastatakse tuluna hetkel, kui selle laekumine on praktiliselt kindel.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit,

elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Rahavoogude aruandes toodud "Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel" on seotud rahaliste väljamaksete tegemisega

tähtajaliste hoiuste avamiseks.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega

kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendina

väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna

samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja

makstakse.

Tulenevalt OÜ Eesti Pandipakend põhikirjast ja Keskkonnaministeeriumi poolt antud akrediteeringust on ettevõtte kohustus jaotamata

kasum reinvesteerida ettevõtte tegevusse.

Seotud osapooled

Seotud osapooleks loetakse isikut või ettevõtet, kes on seotud OÜ-ga Eesti Pandipakend sel määral, et nendevahelised tehingud ei

pruugi toimuda turutingimustel.

Isik või selle isiku lähedane pereliige on seotud osapool, kui see isik:

(a) on OÜ Eesti Pandipakend või selle emaettevõtte juhtkonna liige; või

(b) omab valitsevat või olulist mõju OÜ Eesti Pandipakend üle.

Ettevõte on seotud osapool, kui kehtib üks või mitu järgmistest tingimustest:

(a) ettevõte ja OÜ Eesti Pandipakend on ühise valitseva mõju all;

(b) üks ettevõte on kolmanda osapoole valitseva mõju all olev ettevõte ja teine ettevõte on selle kolmanda osapoole olulise mõju all olev

ettevõte;

(c) ettevõte omab OÜ Eesti Pandipakend üle valitsevat või olulist mõju;

(d) ettevõte on OÜ Eesti Pandipakend valitseva või olulise mõju all;

(e) ettevõtted, mille üle OÜ Eesti Pandipakend juhtkonna liige (või nende lähedased pereliikmed) omab valitsevat või olulist mõju;

(f) ettevõtted, mille juhtkonda kuuluvad isikud (või nende lähedased pereliikmed), kes omavad valitsevat või olulist mõju OÜ Eesti Pandipakend

üle.

Võimalike seotud osapoolte vaheliste suhete tuvastamisel on arvesse võetud suhte sisu, mitte ainult selle õiguslikku vormi.

Aruandekuupäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid aruandekuupäeva,

31. detsembri 2018 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud

tehingutega.

Aruandekuupäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise

majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Arvelduskontod 3 044 962 7 767 649

Kokku raha 3 044 962 7 767 649

31.12.2018 seisuga koosneb raha saldo rahalistest vahenditest arvelduskontodel.



14

OÜ Eesti Pandipakend 2018. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 1 416 208 1 416 208 0 0  

Ostjatelt

laekumata arved
1 420 701 1 420 701 0 0  

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-4 493 -4 493 0 0  

Nõuded seotud

osapoolte vastu
1 460 539 1 460 539 0 0 17

Maksude ettemaksed

ja tagasinõuded
256 766 256 766 0 0 5

Ettemaksed 6 912 6 912 0 0  

Tulevaste

perioodide kulud
7 072 7 072 0 0  

Muud makstud

ettemaksed
-160 -160 0 0  

Tähtajalised pankade

hoiused
5 307 950 3 307 950 2 000 000 0  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
8 448 375 6 448 375 2 000 000 0  

 

 31.12.2017 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 1 205 964 1 205 964 0 0  

Ostjatelt

laekumata arved
1 211 178 1 211 178 0 0  

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-5 214 -5 214 0 0  

Nõuded seotud

osapoolte vastu
1 110 864 1 110 864 0 0 17

Maksude ettemaksed

ja tagasinõuded
296 818 296 818 0 0 5

Ettemaksed 14 556 14 556 0 0  

Tulevaste

perioodide kulud
16 411 16 411 0 0  

Muud makstud

ettemaksed
-1 855 -1 855 0 0  

Tähtajalised pankade

hoiused
303 792 303 792 0 0  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
2 931 994 2 931 994 0 0  
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Lisa 4 Varud
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Tooraine ja materjal 43 676 34 097

Valmistoodang 103 000 156 368

Müügiks ostetud kaubad 2 716 2 495

Väljaantud tarvikud 165 371 138 101

Kokku varud 314 763 331 061

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 256 766 0 296 818 0

Üksikisiku tulumaks 0 18 596 0 21 080

Erisoodustuse tulumaks 0 378 0 1 142

Sotsiaalmaks 0 40 080 0 43 590

Kohustuslik kogumispension 0 1 996 0 2 173

Töötuskindlustusmaksed 0 2 428 0 2 361

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 256 766 63 478 296 818 70 346

Maksude ettemaks on kajastatud lisas 3 ja maksuvõlad on kajastatud lisas 8.
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Lisa 6 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad

Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed

31.12.2017  

Soetusmaksumus 423 759 2 367 429 2 698 300 190 619 8 702 5 688 809

Akumuleeritud kulum 0 -856 461 -2 524 013 -171 556 0 -3 552 030

Jääkmaksumus 423 759 1 510 968 174 287 19 063 8 702 2 136 779

  

Ostud ja parendused 0 0 25 023 53 963 139 619 218 605

Amortisatsioonikulu 0 -153 711 -24 903 -22 321 0 -200 935

Müügid 0 0 -80 664 0 0 -80 664

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 423 759 2 367 429 2 642 659 244 582 148 321 5 826 750

Akumuleeritud kulum 0 -1 010 172 -2 548 916 -193 877 0 -3 752 965

Jääkmaksumus 423 759 1 357 257 93 743 50 705 148 321 2 073 785

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

 2018

Masinad ja seadmed 3 000

Kokku 3 000

Lisa 7 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2018 2017

Kasutusrendikulu 22 063 25 607
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 2 666 650 2 666 650 0 0  

Võlad töövõtjatele 85 029 85 029 0 0  

Maksuvõlad 63 478 63 478 0 0 5

Muud võlad 8 216 8 216 0 0  

Muud viitvõlad 8 216 8 216 0 0  

Hüvitis töötajale 30 646 30 646 0 0  

Kokku võlad ja

ettemaksed
2 854 019 2 854 019 0 0  

 

 31.12.2017 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 2 478 345 2 478 345 0 0  

Võlad töövõtjatele 85 291 85 291 0 0  

Maksuvõlad 70 346 70 346 0 0 5

Muud võlad 19 409 19 409 0 0  

Muud viitvõlad 19 409 19 409 0 0  

Hüvitis töötajale 47 713 47 713 0 0  

Kokku võlad ja

ettemaksed
2 701 104 2 701 104 0 0  

Lisa 9 Eraldised
(eurodes)

 31.12.2016 Moodustamine/

korrigeerimine

31.12.2017

Tagatisraha ja hüvitis loetud

pakendite eest
3 694 16 756 20 450

Ühekordse pakendi vastuvõtu

kohustus (Market Liability)
3 583 225 -241 968 3 341 257

Kokku eraldised 3 586 919 -225 212 3 361 707

 

 31.12.2017 Moodustamine/

korrigeerimine

31.12.2018

Tagatisraha ja hüvitis loetud

pakendite eest
20 450 4 918 25 368

Ühekordse pakendi vastuvõtu

kohustus (Market Liability)
3 341 257 191 726 3 532 983

Kokku eraldised 3 361 707 196 644 3 558 351

 

 

OÜ Eesti Pandipakend kogub vastavalt lepingule jaemüüjatelt pandipakendeid ning tasub nende eest tagatisraha ja hüvitise OÜ-s 

Eesti Pandipakend käitluskeskuses toimunud pandipakendite loendamistulemuste ja/või taaraautomaatidest edastatud andmete 

alusel. Lähtudes pakendiettevõtjate poolt Eesti turule paisatud  tagatisrahaga koormatud pakenditest on moodustatud eraldis, mis 2018.a
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kajastub ühekordse pakendi vastuvõtukohustusena kogusummas 3,6 mln eurot (2017. aastal 3,4 mln eurot). Eraldise suurenemine on

tingitud turult kogutavate pandipakendite kasvust. Ühekordse pakendi vastuvõtukohustus on arvestatud eeldusel, et suur osa

pakendeid tagastatakse 7 nädala jooksul alates pakendatud toote turule paiskamisest. See tähendab, et eelduse muutmisel 1 nädala võrra,

on mõju eelpooltoodud eraldisele ligikaudu 0,5 miljonit eurot. Viitaeg võrreldes 2017. aastaga ei ole muutunud.

Lisa 10 Sihtfinantseerimine
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2016 Saadud 31.12.2017

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
 

Sihtfinantseerimine (Kredex) 12 374 12 374

Sihtfinantseerimine (KIK) 547 753 547 753

Kokku sihtfinantseerimine

põhivarade soetamiseks
560 127 560 127

Kokku sihtfinantseerimine 560 127 560 127

 

 31.12.2017 Saadud 31.12.2018

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
 

Sihtfinantseerimine (Kredex) 12 374 -12 374 0

Sihtfinantseerimine (KIK) 547 753 547 753

Kokku sihtfinantseerimine

põhivarade soetamiseks
560 127 -12 374 547 753

Kokku sihtfinantseerimine 560 127 -12 374 547 753

Sihtfinantseerimine kajastatakse kohustusena, kuna pole täidetud tulevikku suunatud tingimused. Sihtfinantseerimine (KIK) kajastatakse

muude äritulude all 2019. aastal ja seda tingimusel, et Keskkonnainvesteeringute Keskus kiidab lõpparuandes heaks sihtfinantseerimise raames

soetatud vara heaperemeheliku kasutamise OÜ Eesti Pandipakendi poolt.

Lisa 11 Osakapital
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Osakapital 2 556 2 556

Osade arv (tk) 4 4
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Lisa 12 Müügitulu
(eurodes)

 2018 2017

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes   

Müük Euroopa Liidu riikidele   

Eesti 30 870 972 30 677 122

Läti 294 375 592 996

Suurbritannia 994 432 2 021 326

Leedu 1 261 180 305 423

Soome 26 563 26 790

Rootsi 864 1 492

Poola 25 389 18 722

Holland 174 961 5 773

Rumeenia 0 62 994

Prantsusmaa 322 171 0

Saksamaa 935 780 0

Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku 34 906 687 33 712 638

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike   

Venemaa 72 093 46 022

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku 72 093 46 022

Kokku müügitulu 34 978 780 33 758 660

Müügitulu tegevusalade lõikes   

Tagatisraha 27 890 896 29 254 533

Materjali müük 4 182 262 3 192 201

Käitlustasud 2 846 712 1 257 579

Muud müügitulud 58 910 54 347

Kokku müügitulu 34 978 780 33 758 660

Lisa 13 Muud äritulud
(eurodes)

 2018 2017

Tulu sihtfinantseerimisest 32 374 0

Kasum valuutakursi muutustest 87 970 0

Tulud põhivara müügist 3 000 15 690

Liitumis- ja registreerimistasud 87 208 90 933

Muud 32 529 31 909

Kokku muud äritulud 243 081 138 532
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Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tooraine ja materjal 160 112 126 031  

Transpordikulud 885 125 805 905  

Tagatisraha 23 969 413 23 093 978

Tarvikute kulu 220 635 197 920

Hüvitis jaemüüjale 7 503 088 6 776 555

Ühekordse pakendi vastuvõtukohustus (Market Liability) 191 726 -241 968 9

Automaatmasina ühenduskulu 146 235 140 574

Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused 33 076 334 30 898 995  

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 2017

Üür ja rent 31 254 30 878

Energia 55 362 56 370

Tootmise üldkulu 40 410 39 924

Turunduskulud 65 614 57 797

Õigusabi kulud 16 059 27 176

Seadmete hooldus ja varuosad 34 375 47 323

IT tarkvara hooldus 21 839 15 327

Muud 186 683 188 944

Kokku mitmesugused tegevuskulud 451 596 463 739

Lisa 16 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 800 218 826 432

Sotsiaalmaksud 266 644 271 888

Puhkusereservi korrigeerimine 185 6 394

Kokku tööjõukulud 1 067 047 1 104 714

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 42 46

Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:   

Töölepingu alusel töötav isik 34 38

Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja

arvatud füüsilisest isikust ettevõtja
3 2

Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige 5 6
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Lisa 17 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2018 31.12.2017

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Tegev- ja kõrgema juhtkonna

ning olulise osalusega eraisikust

omanike lähedased pereliikmed

ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

1 460 539 0 1 110 864 0

Ostud ja müügid

 2018 2017

Ostud Müügid Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgema juhtkonna

ning olulise osalusega eraisikust

omanike lähedased pereliikmed

ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

171 892 17 803 315 164 051 18 856 011

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 212 203 211 365

Ettevõte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas valitsevat või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

OÜ Eesti Pandipakend on 2018. a saanud seotud osapooltelt tagatisraha ning müünud kaupu ja osutanud teenuseid (turvakleebiste

müük, käitlustasu).

Müügid summas 17,8 miljonit eurot, millest enamus moodustab tagatisraha, sisalduvad müügitulu hulgas lisas 12 ja ostud lisas

14. Aruandeaasta lõpu seisuga toodud nõuded seotud osapoolte vastu on toodud lisas 3. Nõuetest peamise osa moodustab tagatisraha nõue. 

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud on toodud ilma sotsiaalmaksuta.


