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Tegevusaruanne

OÜ Viimsi Tehnoabi on Viimsi Vesi AS tütarettevõte. Ettevõte on loodud 2003. aastal,
eesmärgiga pakkuda vee-ja kanalisatsioonitrasside, pumbajaamade ning muude
tehniliste seadmete hooldus- ja remonditööde abi elanikkonnale ning
ettevõtetele.
2013 aastal avastati ettevõttes rahaliste vahendite mittesihipärane kasutamine. 2014
aastal alustati uurimist ja menetlus on antud üle politseile. 2017aasta lõpuks ei olnud
selgunud veel uurimise tulemused ja bilansis on kajastatud ainult 5 200 euro suurune
nõue, mille osas on maksegraafik allkirjastatud.
24.01.2018 lükkas Riigikohus tagasi kassatsioonikaebuse. Seega jäi kehtima Tallinna
ringkonnakohtu otsus, mille kohaselt tuleb kahjutekitajatelt välja mõista 374 465.72

Ühe kahjutekitajaga on sõlminud OÜ Viimsi Tehnoabi võlgnevuse tasumise kokkuleppe
summas 102 992,35 eurot järgnevalt:
hiljemalt 10.02.2018 34 331,00 eurot
hiljemalt 01.09.2018 34 331,00 eurot
hiljemalt 01.02.2019 34 330,35 eurot
2018 aastaks kokkulepitud maksed on ka laekunud
Ülejäänud nõue on antud edasi kohtutäiturile
AS Viimsi Vesi nõukogu on võtnud vastu otsuse 2019 aastal alustada OÜ Viimsi
Tehnoabi liitmist emaettevõttega

2019 .aasta alguse seisuga töötab Viimsi Tehnoabi OÜ-s kaks töötajat.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Raha

66 186

6 839

Nõuded ja ettemaksed

66 822

37 096

133 008

43 935

Nõuded ja ettemaksed

4 600

5 200

Kokku põhivarad

4 600

5 200

137 608

49 135

Võlad ja ettemaksed

638

2 889

Kokku lühiajalised kohustised

638

2 889

638

2 889

Osakapital nimiväärtuses

2 556

2 556

Kohustuslik reservkapital

256

256

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

43 434

64 414

Aruandeaasta kasum (kahjum)

90 724

-20 980

136 970

46 246

137 608

49 135

Varad
Käibevarad

Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja omakapital
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Omakapital

Kokku omakapital
Kokku kohustised ja omakapital
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Kasumiaruanne
(eurodes)

2018

2017

2 410

9 417

104 816

32

0

-14 069

-2 154

-2 100

-14 348

-14 252

90 724

-20 972

0

-8

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist

90 724

-20 980

Aruandeaasta kasum (kahjum)

90 724

-20 980

Müügitulu
Muud äritulud
Kaubad, toore, materjal ja teenused
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Ärikasum (kahjum)
Intressikulud
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Viimsi Tehnoabi OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2018.aasta kohta on koostatud kooskõlas hea
ramatupidamistavaga.Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele,mille põhinõuded
on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
Viimsi Tehnoabi OÜ kasutab aastaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded on bilanss ja kasumiaruanne
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha,arvelduskontode
jääke(v.a.arvelduskrediiti),kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid.
Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid v.a.nõuded teiste kontserni ettevõtjate ja sidusettevõtjate vastu.
Ostjate laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi arveid
eraldi,kasutades teadaolevat informatsiooni maksevõime kohta.Nõuded on bilansis allahinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning
allahindlus on kajastatud bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad".Aruandeperioodil laekuvad,kuid eelnevalt kuludesse kantud nõuded
,kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes.Lootusetud nõuded
on bilansist välja kantud.
Ettemaksetena kajastatakse enammakstud maksud,mida on võimalik tagasi taotleda või kanda teiste maksude katteks ning maksed kaupade
ja teenuste eest,mida firma kasutab oma tegevuses järgnevatel perioodidel.
Nõutena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.
Varud
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses ,mis koosneb ostuhinnast,muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud
otsestest kuludest.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted
Varude arvestamisel kasutatakse FIFO-meetodit.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Kapitali-ja kasutusrent.
Renditehingut on käsitletud kapitalirendina,kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.Kapitalirendina
on kajastatakse kõiki lepinguid ,kus on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:
1.Renditava vara omandiõigus läheb aruandeperioodi lõpuks üle rentnikule.
2.Rentnikul on optsioon osta renditavat vara oluliselt madalama hinnaga selle õiglasest väärtusest ning on kindel,et rentnik seda õigust kasutab.
3.Lepinguperiood katab üle 75% renditava vara majanduslikust elueast.
4.Rendi jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus üle 90% renditava vara õiglasest väärtusest.
Kõik ülejäänud renditehingud on kajastatud kasutusrendina ja kasutusrendiga seotud kulud kajastatakse perioodi kuluna.
2018 aasta jooksul olid ettevõttes kasutusel vaid kasutusrendilepinguga seotud varad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

5000 eur

Rendid
Kapitali-ja kasutusrent.
Renditehingut on käsitletud kapitalirendina,kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.Kapitalirendina
on kajastatakse kõiki lepinguid ,kus on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:
1.Renditava vara omandiõigus läheb aruandeperioodi lõpuks üle rentnikule.
2.Rentnikul on optsioon osta renditavat vara oluliselt madalama hinnaga selle õiglasest väärtusest ning on kindel,et rentnik seda õigust kasutab.
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3.Lepinguperiood katab üle 75% renditava vara majanduslikust elueast.
4.Rendi jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus üle 90% renditava vara õiglasest väärtusest.
Kõik ülejäänud renditehingud on kajastatud kasutusrendina ja kasutusrendiga seotud kulud kajastatakse perioodi kuluna.
2018 aasta jooksul olid ettevõttes kasutusel vaid kasutusrendilepinguga seotud varad

Finantskohustised
Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid,viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.Finantskohustused võetakse
algselt arvele nende soetusmaksumuses,milleks on antud kohustuste eest makstud tasu õiglane väärtus.Algne soetusmaksumus sisaldab
kõiki kohustustega otseselt seotud kulutusi.
Pikajaliste kohustustena kajastatakse bilansis need kohustused,mille maksetähtaeg on hiljem kui üka aasta peale bilansikuupäeva,ülejäänud
kohustused on kajastatud lühiajalistena.
Finantsinstrumentide klassifitseerimine finantskohustusteks või omakapitaliinstrumentideks sõltub nende majanduslikust sisust,mis võib erineda
nende juriidilisest vormist.
Tulud
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis ,kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud
kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.
Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist,teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum
kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Maksustamine
Maksud kajastatakse igal kuul ettevõtte kohustusena.Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse
ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel.Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal
perioodil,kui dividendid välja kuulutatakse,sõltumata sellest,mis perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.
Seotud osapooled
Osapooled on seotud,kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele.
Emaettevõtted,tütarettevõtted,sidusettevõtted.
Tegevjuhtkond ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud.
Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikutest omanike lähisugulased ning nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

2018

2017

10 680

10 680

3 524

3 524

144

48

14 348

14 252

2

2

Töötuskindlustusmaks
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus

AS Viimsi Vesi

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud

Eesti

Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja

Viimsi vald

Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud

Eesti
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Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Emaettevõtja

31.12.2018

31.12.2017

Nõuded

Nõuded
36 206

36 206

Teised samasse
konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtjad

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
Sõiduauto erisoodustus

2018

2017

4 680

4 680

0

0
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