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Tegevusaruanne 

Eesti Pandipakend OÜ (EPP) on 2005. aastal pakendiettevõtjate (tootjate, importööride ja 
kaupmeeste) poolt pakendiseaduse alusel loodud taaskasutusorganisatsioon, mille ülesandeks on 
hallata ja korraldada üle-eestilist tagatisrahaga koormatud pakendite kogumist, transporti, 

sorteerimist, arvestust ja taaskasutamist. Tagatisrahasüsteemi kuuluvad plastist-, metallist- ja klaasist 

ühekorra ning korduskasutuspakendid, mida kasutatakse õlle, vähese etanoolisisaldusega 
alkohoolsete jookide, siidri, perry ja karastusjookide pakendamiseks. Alates 2021.a. maist võib 
tagatisraha süsteemiga liita ka kange ja lahja alkohoolse joogi ning siirupi ühekorra- ja 

korduskasutuspakendid. EPP omab jäätmeluba nr L.JÄ/330816 kehtivusega kuni 02.05.2023.a.  

 

Pakendite turumaht 

2021. aastal paisati Eestis EPP klientide poolt turule rekordilised 349 miljonit ühekordse kasutusega 
pandipakendit. Aastaga kasvas pakendite turumaht 13% võrra. Pakendite turumahu suurenemisele 

aitas kaasa Covid-19 piirangutest tulenev piirikaubanduse vähenemine. 

Aruandeaasta lõpuks oli EPP-ga liitunud 361 pakendiettevõtjat, vähenedes aastaga 25 

pakendiettevõtja võrra. Klientide arv vähenemise peamiseks põhjuseks on kaks aastat kestnud Covid-

19 pandeemia, mis ei ole kuhugi kadunud ka aastaaruande kinnitamise hetkeks. EPP on hinnangul, et 

enamuses pakendiettevõtjad, mis tegelevad joogipakendite tootmise ja/või müümisega Eesti turule, 

on liitunud EPP-ga. Samas analüüsime ning jälgime turul toimuvat, et EPP’ga liita ka need 
pakendiettevõtjad, mis ei ole EPP’ga seni liitunud kas teadmatusest või hoiavad teadlikult seadusest 
tulenevast kohustusest eemale.  

 

Pandipakendite kogumine ja taaskasutamine 

Aruandeaastal kogusime Eestist kokku rekordilised 293 miljonit ühekordse kasutusega pakendit, mida 
on 10% rohkem kui sellele eelneval aastal. Tegemist oli teist aastat järjest rekordilise kokku kogutud 
pakendite kogusega. Kokku kogusime ja korraldasime taaskasutuse 13 738 tonni pakendite (sh plast-, 

metall- ja klaaspakendid) osas, mis on samuti ettevõtte tegutsemisajaloo suurim ringlusse suunatud 

pakendite mass. Pakendite taaskasutamise (materjalide ringlussevõtt) tagamiseks oleme sõlminud 

lepingud erinevate materjalide ümbertöötlejatega. 2021. aastal suunasime materjalid taaskasutusse 

nii Euroopa kui Venemaa ümbertöötlejatele. 

Pakendiaktsiisi seadusest tulenevad pakendite sihtmäärad täideti järgmiselt: plastpakendid 88% 

(seadusest tulenev sihtmäär 85%), metallpakendid 89% (50%) ja klaaspakendid 86% (85%).   

EPP on seisukohal, et üleriigiline tagatisrahaga koormatud pakendite kogumissüsteem on hästi 
korraldatud ning tarbijatel on võimalik piisavalt paljudes kohtades pandipakendeid tagastada. 

Tulenevalt pakendiseadusest on pandiga koormatud pakendi tagasivõtmise kohustus jaemüüjal, mis 
müüs pandiga koormatud pakendatud kaupa ning mille müügikoha suurus on 200 ruutmeetrit või 
rohkem ning EPP hinnangul enamik nimetatud suurusega jaemüüjaid teostab tarbijatelt pandiga 
koormatud pakendite vastuvõttu. Kõik uued avatud kauplused, mille müügikoha suurus on üle 200 



ruutmeetri on taganud pandipakendite vastuvõtu. Eelpooltoodud seaduse täitmist jaemüüjate poolt 
kontrollib nii Tarbijakaitseamet kui ka Keskkonnaamet. EPP-ga liitunud jaemüüjate nimekiri on 
kättesaadav kodulehel http://eestipandipakend.ee/jaemuujad/.  

 

Panditops 

Eestis toimub igal aastal umbes 600 avalikku üritust, kus tekitatakse ainuüksi ühekordsete topside 
kasutamisega 68 tonni prügi. Lisades sinna juurde ka nõud ja söögiriistad, on prügi kogused veelgi 
suuremad. Selle enam kui 70 tonni prügi ringlusse võtmiseks puuduvad Eestis võimalused, mistõttu 
lõpetavad ühekordsed nõud oma umbes 15-minutilise elukaare põletusahjus või prügimäel. 

Panditops on EPP 2020.a. alustatud korduskasutatavate topside ja nõude projekt, mis sai õige hoo sisse 
2021. aasta suvehooajal, mil toimus rohkelt üritusi ja Tallinnas avati esmakordselt Baltimaade suurim 

rendi- ja pesukeskus. Peamiselt on meie klientideks festivalide ja kontsertide korraldajad ning seal 

sööki ja jooki müüvad kauplejad. Panditopsi muudab festivalidel ja üritustel toitlustamise lihtsaks ning 

mis peamine, keskkonnahoidlikuks. Teenuse portfellis on kõrge kvaliteediga nõud, mis on mõeldud 
kestma sadu üritusi, hoides Tallinnas ja mujal Eestis ära ühekordsete plastnõude kasutuse. Kahe hooaja 

jooksul on Eestis erinevatel üritustel kasutatud üle 380 tuhande panditopsi ja -nõu.  

Panditopside- ja nõude kasutamine ühekordsete nõude asemel on oluline samm Eestis toimuvate mis 

tahes suuruses ürituste keskkonnahoidlikumaks muutmisel. Sealjuures ei saa unustada ürituse 
külastajate mugavust ja seepärast on Panditopsi teenus välja töötatud kõigile juba tuttava 
pandisüsteemi eeskujul – väljastatud pandinõule lisab festivalil kaupleja tagatisraha, mis makstakse 
tarbijale pärast nõu tagastamist täies ulatuses tagasi. Korduskasutatavad nõud tunneb ära üleriigilise 
pandisüsteemi logo järgi. See on nii kauplejate kui tarbijate jaoks lihtne, läbipaistev ja mugav. 

 

Majanduslik ülevaade 

EPP müügitulu oli 2021. aastal 44,4 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 16%. 

Müügitulu peamisteks mõjutajateks olid pakendite turumahu suurenemine ja aruandeaasta teises 

pooles alanud sekundaarsete materjalihindade hinnaralli. Toormehinnad on viimase kahe aasta 

jooksul olnud äärmiselt volatiilsed tõustes oma madalpunktist 2021.a. lõpuks peaaegu 2 korda.  

Venemaa agressioon Ukraina suunal on mõjutanud EPP tegevust otseselt. Kuni käesoleva aasta 
alguseni müüsime pandisüsteemi kaudu kokku kogutud klaasmaterjali Venemaa erinevatele klaasi 

ümbertöötlejatele, kuid sõjaline konflikt sundis koostöö Venemaa ettevõttega lõpetama. Vaatamata 
äkilisele kaubavahetuse katkemisele õnnestus leida uus klaasmaterjali ümbertöötleja, mistõttu mõju 
EPP finantstulemustele oli ebaoluline. 

EPP puhaskasumiks kujunes 595 tuhat eurot. 

Vaatamata aruandeaasta lõpus jõuliselt kasvama hakanud energiakandjate sisendhindade tõusust, 
otsustas EPP nõukogu pakendiettevõtjate käitlustasusid 2022.a. mitte tõsta. Peamiseks põhjuseks on 
sekundaarsete materjalide hinnatõus, mis suurendab EPP tulusid. 

http://eestipandipakend.ee/jaemuujad/


2021. aastal kehtis kõikide pakendite osas ühtne tagatisraha suurus, milleks oli 0,10 eurot. 

Vastavalt EPP põhikirjale ning pakendiseadusele ei tohi EPP jagada kasumit oma liikmetele. 

 

Investeeringud 

2021. aastal investeeris EPP kokku 305 tuhat eurot. Aruandeaasta alguses leevenesid pandeemiast 

tulenevad reisipiirangud ning tänu sellele õnnestus lõpuni viia ruumide ehitus ning tunnelpesumasina 
paigaldus Panditopsi projekti tarbeks. Lisaks sellele tõhustasime täiendavalt klaaspakendite 
sorteerimist.  

Aruandeaastal lõppes üleminekuperiood, mille tulemusena asendus klaaspakendite transpordiks 

kasutatav ühekordne kilekott täielikult korduskasutatavate konteineritega. See tõi endaga kaasa 
konteinerite mahu kasvu, mis omakorda tekitas vajaduse modifitseerida olemasolevat konteinerite 

automaatset pesuliini. 

2022. aasta suurimaks investeeringuks summas 165 tuhat eurot on plast- ja metallpakendite 

loendusseadme soetamine, kuna olemasoleva loendusseadme ressurss on lõppemas. 

  

Peamised finantssuhtarvud 

 2021 2020 

Müügitulu (tuh eurot) 44 414 38 235 

Müügitulu kasv/kahanemine 16% 2% 

Ärikasumi määr  1% 0% 

Puhaskasum/kahjum (tuh eurot) 595 -76 

Puhasrentaablus 1% 0% 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 1,7 1,7 

ROA 4% 0% 

ROE 7% -1% 

 

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid: 

▪ Müügitulu kasv (%) = (müügitulu 2021 – müügitulu 2020)/ müügitulu 2020 * 100 

▪ Ärikasumimäär (%) = ärikasum/müügitulu * 100 

▪ Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100 

▪ Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused 

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

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

 



 

Tulevikuperspektiivid  

 

Alates 2021.a. maist võib tagatisraha süsteemiga liita ka kange ja lahja alkohoolse joogi ning siirupi 
ühekorra- ja korduskasutuspakendid. Kange ja lahja alkohoolne jook on peamiselt ühekorra 
klaaspakendis, mille hinnanguline turumaht on 72 mln pakendit. See tähendab, et pandisüsteemis 
olevate ühekorra klaaspakendite maht võib kasvada maksimaalselt 4 kordseks, mis toob endaga kaasa 
vajaduse investeerida pakendite käitlemise võimekuse tõstmiseks. 

Aruande koostamise ajal ei kehtinud Eestis koroonaviirusest tingituid piiranguid, kuid viirus ei olnud 

sellegipoolest kuhugi kadunud, misõttu on äärmiselt suur risk pakendite käitlusprotsessi sujuvale 
toimivusele kui EPP töötajad peaksid kõrghooajal Covid-19 viirusesse nakatuma.  
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 6 076 444 2 598 603 2

Nõuded ja ettemaksed 7 599 119 9 772 343 3

Varud 659 631 500 533 4

Kokku käibevarad 14 335 194 12 871 479  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 1 979 252 2 091 007 6

Immateriaalsed põhivarad 35 501 65 490  

Kokku põhivarad 2 014 753 2 156 497  

Kokku varad 16 349 947 15 027 976  

Kohustised ja omakapital    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 3 698 177 3 384 354 8

Eraldised 4 618 121 4 204 859 9

Kokku lühiajalised kohustised 8 316 298 7 589 213  

Kokku kohustised 8 316 298 7 589 213  

Omakapital    

Osakapital nimiväärtuses 2 556 2 556 10

Kohustuslik reservkapital 256 256  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 7 435 951 7 511 838  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 594 886 -75 887  

Kokku omakapital 8 033 649 7 438 763  

Kokku kohustised ja omakapital 16 349 947 15 027 976  
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Kasumiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Müügitulu 44 413 881 38 235 271 11

Muud äritulud 148 541 679 938 12

Kaubad, toore, materjal ja teenused -41 754 973 -36 984 219 13

Mitmesugused tegevuskulud -556 994 -477 239 14

Tööjõukulud -1 240 726 -1 206 168 15

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -446 405 -374 740 6

Muud ärikulud -6 429 -4 134  

Ärikasum (kahjum) 556 895 -131 291  

Intressitulud 37 991 55 404  

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 594 886 -75 887  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 594 886 -75 887  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Rahavood äritegevusest    

Ärikasum (kahjum) 556 895 -131 291  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 442 797 374 740  

Kasum (kahjum) põhivarade müügist 3 608 0  

Muud korrigeerimised 413 262 -564 090 9,10

Kokku korrigeerimised 859 667 -189 350  

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -411 121 -128 029 3

Varude muutus -159 098 -102 137 4

Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 313 824 56 886 8

Laekunud intressid 37 994 55 404  

Makstud intressid -4 0  

Kokku rahavood äritegevusest 1 198 157 -438 517  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-304 661 -331 461  

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -3 415 655 -6 000 000  

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist 6 000 000 5 307 950  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 2 279 684 -1 023 511  

Kokku rahavood 3 477 841 -1 462 028  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 598 603 4 060 631 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 477 841 -1 462 028  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 076 444 2 598 603 2
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Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku

Osakapital

nimiväärtuses

Kohustuslik

reservkapital

Jaotamata kasum

(kahjum)

31.12.2019 2 556 256 7 511 838 7 514 650

Aruandeaasta kasum

(kahjum)
0 0 -75 887 -75 887

31.12.2020 2 556 256 7 435 951 7 438 763

Aruandeaasta kasum

(kahjum)
0 0 594 886 594 886

31.12.2021 2 556 256 8 030 837 8 033 649
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Eesti Pandipakend 2021. 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.

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
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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 2021 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)

 31.12.2021 31.12.2020

Arvelduskontod 6 043 169 2 583 423

Sularaha 33 275 15 180

Kokku raha 6 076 444 2 598 603
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 2 030 795 2 030 795 0  

Ostjatelt

laekumata arved
2 034 987 2 034 987 0  

Ebatõenäoliselt

laekuvad

nõuded

-4 192 -4 192 0  

Nõuded seotud

osapoolte vastu
1 784 850 1 784 850 0 16

Maksude ettemaksed

ja tagasinõuded
349 462 349 462 0 5

Laenunõuded 0 0 0  

Muud nõuded 0 0 0  

Ettemaksed 18 357 18 357 0  

Tulevaste

perioodide kulud
15 611 15 611 0  

Muud makstud

ettemaksed
2 746 2 746 0  

Tähtajalised pankade

hoiused
3 415 655 3 415 655 0  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
7 599 119 7 599 119 0  

 

 31.12.2020 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 446 419 1 446 419 0  

Ostjatelt

laekumata arved
1 450 319 1 450 319 0  

Ebatõenäoliselt

laekuvad

nõuded

-3 900 -3 900 0  

Nõuded seotud

osapoolte vastu
1 796 871 1 796 871 0 16

Maksude ettemaksed

ja tagasinõuded
309 654 309 654 0 5

Laenunõuded 200 000 200 000 0  

Muud nõuded 0 0 0  

Ettemaksed 19 399 19 399 0  

Tulevaste

perioodide kulud
17 109 17 109 0  

Muud makstud

ettemaksed
2 290 2 290 0  

Tähtajalised pankade

hoiused
6 000 000 6 000 000 0  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
9 772 343 9 772 343 0  
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Lisa 4 Varud
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Tooraine ja materjal 324 883 244 222

Valmistoodang 102 961 110 398

Müügiks ostetud kaubad 3 883 2 080

Väljaantud tarvikud 227 904 143 833

Kokku varud 659 631 500 533

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 349 462 0 309 654 0

Üksikisiku tulumaks 0 24 916 0 23 343

Erisoodustuse tulumaks 0 626 0 302

Sotsiaalmaks 0 50 682 0 48 232

Kohustuslik kogumispension 0 2 053 0 2 488

Töötuskindlustusmaksed 0 3 145 0 3 015

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 349 462 81 422 309 654 77 380

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

31.12.2019  

Soetusmaksumus 423 759 2 367 429 3 124 700 254 949 75 086 6 245 923

Akumuleeritud kulum 0 -1 160 449 -2 675 785 -221 973 0 -4 058 207

Jääkmaksumus 423 759 1 206 980 448 915 32 976 75 086 2 187 716

  

Ostud ja parendused 0 0 96 335 12 889 311 485 420 709

Amortisatsioonikulu 0 -145 471 -182 623 -24 146 0 -352 240

Ümberliigitamised 0 0 0 -165 178 -165 178

Ümberliigitamised lõpetamata

projektidest
0 0 0 -165 178 -165 178

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 423 759 2 367 429 3 221 035 267 838 221 393 6 501 454

Akumuleeritud kulum 0 -1 305 920 -2 858 408 -246 119 0 -4 410 447

Jääkmaksumus 423 759 1 061 509 362 627 21 719 221 393 2 091 007

  

Ostud ja parendused 132 663 244 535 45 285 227 810 650 293

Amortisatsioonikulu -165 261 -208 259 -24 562 -398 082

Müügid (jääkmaksumuses) -3 608 -3 608

Ümberliigitamised -360 358 -360 358

Ümberliigitamised lõpetamata

projektidest
-360 358 -360 358

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 423 759 2 500 092 3 461 962 313 123 88 845 6 787 781

Akumuleeritud kulum 0 -1 471 181 -3 066 667 -270 681 0 -4 808 529

Jääkmaksumus 423 759 1 028 911 395 295 42 442 88 845 1 979 252

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

 2021 2020

Masinad ja seadmed 500 0

Muud masinad ja seadmed 500 0

Kokku 500 0

Lisa 7 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik
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 2021 2020

Kasutusrendikulu 21 935 30 599

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2021 31.12.2020

12 kuu jooksul 20 624 21 935

1-5 aasta jooksul 19 980 40 605

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 3 439 709 3 439 709 0 0

Võlad töövõtjatele 127 701 127 701 0 0

Maksuvõlad 81 422 81 422 0 0

Muud võlad 8 726 8 726 0 0

Muud viitvõlad 8 726 8 726 0 0

Hüvitis töötajale 40 619 40 619 0 0

Kokku võlad ja

ettemaksed
3 698 177 3 698 177 0 0

 

 31.12.2020 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 3 138 922 3 138 922 0 0

Võlad töövõtjatele 119 459 119 459 0 0

Maksuvõlad 77 380 77 380 0 0

Muud võlad 8 136 8 136 0 0

Muud viitvõlad 8 136 8 136 0 0

Hüvitis töötajale 40 457 40 457 0 0

Kokku võlad ja

ettemaksed
3 384 354 3 384 354 0 0
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Lisa 9 Eraldised
(eurodes)

 31.12.2019 Moodustamine/korrigeerimine 31.12.2020

Tagatisraha ja hüvitis loetud

pakendite eest
25 368 13 057 38 425

Ühekordse pakendi vastuvõtu

kohustus (Market Liability)
4 195 827 -29 393 4 166 434

Kokku eraldised 4 221 195 -16 336 4 204 859

 

 31.12.2020 Moodustamine/korrigeerimine 31.12.2021

Tagatisraha ja hüvitis loetud

pakendite eest
38 425 -7 857 30 568

Ühekordse pakendi vastuvõtu

kohustus (Market Liability)
4 166 434 421 119 4 587 553

Kokku eraldised 4 204 859 413 262 4 618 121

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 2021.a

kajastub ühekordse pakendi vastuvõtukohustusena kogusummas 4,59 mln eurot (2020. aastal 4,17 mln eurot). Eraldise suurenemine on

tingitud turumahu 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 0,65 miljonit eurot. Viitaeg võrreldes 2020. aastaga ei ole muutunud.

Lisa 10 Osakapital
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Osakapital 2 556 2 556

Osade arv (tk) 4 4
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Lisa 11 Müügitulu
(eurodes)

 2021 2020

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes   

Müük Euroopa Liidu riikidele   

Eesti 37 874 144 33 806 581

Läti 740 557 69 102

Leedu 559 142 429 239

Rootsi 1 001 2 372

Poola 25 670 23 439

Holland 1 532 435 1 373 907

Prantsusmaa 1 035 339 1 018 592

Saksamaa 2 324 701 1 220 081

Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku 44 092 989 37 943 313

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike   

Venemaa 320 892 291 958

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku 320 892 291 958

Kokku müügitulu 44 413 881 38 235 271

Müügitulu tegevusalade lõikes   

Tagatisraha 34 982 749 31 290 731

Materjali müük 6 441 822 4 344 679

Käitlustasud 2 813 532 2 554 802

Muud müügitulud 175 778 45 059

Kokku müügitulu 44 413 881 38 235 271

Lisa 12 Muud äritulud
(eurodes)

 2021 2020

Kasum materiaalsete põhivarade müügist 500 0

Tulu sihtfinantseerimisest 0 547 753

Kasum valuutakursi muutustest 0 1 068

Tulu elektrienergia müügist 14 406 2 069

Liitumis- ja registreerimistasud 94 702 91 732

Muud 38 933 37 316

Kokku muud äritulud 148 541 679 938
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Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tooraine ja materjal 147 665 238 989  

Transpordikulud 1 185 223 1 029 408  

Tagatisraha 29 566 403 26 878 278

Tarvikute kulu 280 375 201 119

Hüvitis jaemüüjale 10 003 849 8 516 489

Ühekordse pakendi vastuvõtukohustus (Market Liability) 421 119 -29 393 9

Automaatmasina ühenduskulu 150 339 149 329

Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused 41 754 973 36 984 219  

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020

Üür ja rent 22 987 20 079

Energia 84 357 48 400

Tootmise üldkulu 43 944 44 984

Turunduskulud 92 953 76 231

Õigusabi kulud 8 582 9 160

Seadmete hooldus ja varuosad 33 177 35 501

IT tarkvara hooldus 46 069 36 999

Muud 224 925 205 885

Kokku mitmesugused tegevuskulud 556 994 477 239

Lisa 15 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 930 925 898 256

Sotsiaalmaksud 304 190 292 190

Puhkusereservi korrigeerimine 5 611 15 722

Kokku tööjõukulud 1 240 726 1 206 168

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 46 43

Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:   

Töölepingu alusel töötav isik 48 47

Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja

arvatud füüsilisest isikust ettevõtja
5 5

Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige 5 5
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Lisa 16 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Nõuded ja ettemaksed    

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

1 784 850 1 796 871 3

Kokku nõuded ja ettemaksed 1 784 850 1 796 871  

MÜÜDUD 2021 2020

Kaubad Kaubad

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva või

olulise mõju all olevad ettevõtjad

21 965 312 20 466 621

Kokku müüdud 21 965 312 20 466 621

OSTETUD 2021 2020

Kaubad Kaubad

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva või

olulise mõju all olevad ettevõtjad

-141 874 -149 457

Kokku ostetud -141 874 -149 457

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 153 727 170 185

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

OÜ Eesti Pandipakend on 2021. a saanud seotud osapooltelt tagatisraha ning müünud kaupu ja osutanud teenuseid (turvakleebiste

müük, käitlustasu).

Müügid summas 22 miljonit eurot, millest enamus moodustab tagatisraha, sisalduvad müügitulu hulgas lisas 11 ja ostud lisas 13. 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.


