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Tegevusaruanne
EstateGuru asutati 24. oktoobril 2013. aastal ning platvorm hakkas aktiivselt tegutsema 2014. aasta
sügisel. EstateGuru on Euroopa juhtiv piiriülene platvorm lühiajalistele kinnisvaraga tagatud
ärilaenudele. Laenuvõtjad saavad platvormi kaudu kaasata paindlikel tingimustel kapitali ja investorid
teenivad teostatud investeeringutelt intressi. Kõik platvormi kaudu rahastatud laenud on kinnisvaraga
tagatud ning laenudel on maksimaalne laenu- ja tagatisvara väärtuse suhe 75%. EstateGuru missioon
on lõhkuda barjääre, mis teevad lühiajalistesse kinnisvaraga tagatud laenudesse investeerimise
luksustooteks, pakkudes seda võimalust ainult jõukatele. Täna aitab ettevõte kinnisvaraarenduses
tegutsevaid ettevõtjad ja visionääre, keda enam ei rahulda traditsiooniliste finantsasutuste
väärtuspakkumine. Tänaseks on EstateGuru keskmine aastane kasv enam kui kahekordne ning
ettevõte on kanda kinnitanud Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Hispaanias ning andnud välja enam kui
700 laenu kogumahus 125 miljonit eurot. EstateGurul on ligi 25 000 erineva profiiliga investorit 109st riigist.

Joonis 1. EstateGuru kasvu maht (€) perioodil 2014 – 1.07.2019.
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EstateGuru põhitoode on keskmise ja väikese suurusega ettevõtte lühiajaline kinnisvaraga tagatud
laen. Laenutüübid varieeruvad sildlaenudest arenduslaenudeni, sealhulgas laenud, mille eesmärgiks
on laenuvõtja käibekapitali suurendamine.

Joonis 2. EstateGuru laenutüüpide jaotus seisuga 1.07.2019

2018. aasta olulisim areng platvormi jaoks oli krediidiliini avamine Saksa pangaga, mille tulemusena
investeeritakse platvormi kaudu täiendavad 10 miljonit eurot. Ettevõte jätkas tegevuse arendamisega
Soomes ja Hispaanias, samal ajal säilitades ja kasvatades äri Balti riikides.

Joonis 3. EstateGuru laenude arv riikide lõikes seisuga 1.07.2019

Erinevate digitaalsete finantseerimisplatvormide turg kasvab Euroopas, seeläbi kasvatades
potentsiaalset EstateGuru ja teiste alternatiivsete laenuandjate turuosa Euroopas. EstateGuru
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Euroopasse laienemise peamiseks märksõnaks on platvormi kaudu rahastatavate laenude kvaliteet.
2018. aastal tekkisid portfelli esimesed viivislaenud, millega operatiivselt tegeleti, säilitades
investeeritud kapitali kaotuseks 0%. EstateGuru toote- ja tegevjuhtimise kõrge taseme tagamiseks
laienemise perioodil toimusid 2018. aastal mitmed võtmeisikute värbamised.

Joonis 4. Investeerimisportfelli jaotus 1.07.2019. seisuga.

Vahendatud laenude jääk seisuga 1.07.2019 on 72,8 miljonit eurot. Kuna kõik laenud on tagatud
kinnisvaraga, siis on asjakohane näidata ka keskmise laenu- ja tagatisvara väärtuse suhte (LTV)
muutust aja jooksul. Joonis 3 näitab kuidas keskmine LTV on ajalooliselt vähenenud jõudes tasemeni
57.55%. Arvestades kinnisvaraturu volatiilset iseloomu ning hiljutisi arenguid, on EstateGuru eesmärk
hoida stabiilset LTV taset, kindlustamaks laenuportfelli kõrget kvaliteeti ning vältimaks investorite
investeeringu põhiosa kapitali kaotust.

Joonis 5. LTV muutus EstateGuru käivitamisest alates 2014 – 1.07.2019.
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Finantssuhtarvud 31.12.2018
2018

2017

Võla ja omakapitali suhe (kogu võlg / omakapital):

1,40

4,03

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja (käibevarad / lühiajalised kohustised):

1,04

1,65

Omakapitali tootlus (aruandeaasta kasum / omakapital):

0,74

-0,34

Puhaskasumi marginaal (aruandeaasta kasum / müügitulu):

0,07

-0,02
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Raamatupidamise aastaaruanne
Koondkasumiaruanne
(eurodes)

Lisa

2018

2017

Tulu kliendilepingutest

6

1 650 904

0

Müügitulu

6

0

746 941

Müüdud teenuste kulu

7

-241 364

-69 168

1 409 540

677 773

Brutokasum
Turustuskulud

8

-127 082

-53 274

Mitmesugused tegevuskulud

9

-1 124 409

-695 463

-2 743

-3 766

Ärikasum

155 306

-74 730

Finantstulud (kulud)

-36 047

-1 229

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist

119 259

-75 959

0

0

119 259

-75 959

0

0

119 259

-75 959

Muud ärikulud

Tulumaks
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Muu koondkasum
Aruandeaasta koondkasum (kahjum)

Lisad lehekülgedel 11 kuni 35 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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Finantsseisundi aruanne
(eurodes)

Varad
Põhivarad
Immateriaalsed põhivarad
Kokku põhivarad
Käibevarad
Nõuded ja ettemaksed
Raha ja raha lähendid
Kokku käibevarad

Lisa

31.12.2018

31.12.2017

10

218 004
218 004

93 489
93 489

11
12

29 430
136 583
166 013

34 323
121 489
155 812

384 017

249 301

2 600
0
200 000
58 981

2 500
100
200 000
58 981

-101 273

-212 044

160 308

49 537

Kokku varad

Kohustised ja omakapital
Omakapital
Osakapital
Registreerimata osakapital
Ülekurss
Reserv

13

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)
Kokku omakapital
Pikaajalised kohustised
Laenukohustised
Kokku pikaajalised kohustised

14

63 580
63 580

105 281
105 281

Lühiajalised kohustised
Laenukohustised
Võlad ja ettemaksed
Kokku lühiajalised kohustised

14
15

5 469
154 660
160 129

5 678
88 805
94 483

223 709
384 017

199 764
249 301

Kokku kohustised
Kokku omakapital ja kohustised

Lisad lehekülgedel 11 kuni 35 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

Emaettevõtte omanikele kuuluv

Lisa

01.01.2017

Osakapi
tal

Registreerimata
osakapital

Ülekurss

Reserv

2 500

0

0

0

Eelmiste
perioodide Omakapital
jaotamata
kokku
kasum (kahjum)

Aruandeaasta kasum
(kahjum)
Muu koondkasum

0

0

0

0

0

0

0

-75 958

-75 958

0

0

0

58 981

0

58 981

13

0

100

200 000

0

0

200 100

13

2 500

100

200 000

58 981

-212 044

49 537

2 500

100

200 000

58 981

-212 044

49 537

0

0

0

0

-8 487

-8 487

100

-100

0

0

0

-100

0

0

0

0

119 259

119 259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 259

119 259

2 600

0

200 000

58 981

-101 273

160 308

moodustamine

01.01.2018
Muud muutused
Osakapitali
registreerimine
Aruandeaasta kasum
(kahjum)
Muu koondkasum
Kokku aruandeaasta
koondkasum (kahjum)

31.12.2018

-75 958

0

Reservi

31.12.2017

-75 958
0

koondkasum (kahjum)

suurendamine

-133 586

0

Kokku aruandeaasta

Osakapitali

-136 086

13

Lisad lehekülgedel 11 kuni 35 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

Lisa

2018

2017

119 259

-75 958

43 866

22 736

Finantskulu

35 968

919

Muud muutused

-8 487

0

Rahavood äritegevusest
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus

10

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

11

4 893

-19 786

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

15

71 169

36 673

266 667

-35 416

-173 694

-57 020

-173 694

-57 020

Kokku rahavood äritegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

10

Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud

14

25 000

175 500

Saadud laenude tagasimaksed

14

-100 409

-5 045

-75 409

170 455

Raha ja raha lähendite muutus

17 564

78 019

Valuutakursside muutuste mõju

-2 470

-867

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

Raha ja raha lähendid perioodi alguses

12

121 489

44 337

Raha ja raha lähendid perioodi lõpus

12

136 583

121 489

Lisad lehekülgedel 11 kuni 35 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1. Aruandev ettevõte
EstateGuru OÜ (ettevõte) on Eestis asutatud ettevõte, mille peakontor on registreeritud Kohtu tn 1015, Tallinn, Eesti. Peamiseks ettevõtte tegevusalaks on investorite ja investeeringut vajavate
projektide kokku viimine läbi veebiplatvormi. Ettevõtte majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31.
detsembril.
Finantsaruanded on koostatud ja lubatud avaldamisele juhatuse poolt 4. juuli 2018. Üldkoosolekul on
õigus aruanne tagasi lükata ja nõuda uue koostamist.

Lisa 2. Aruande koostamise alused
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Rahvusvaheliste Finantsaruandluse
Standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (IFRS EL). Majandusaasta aruanne on
koostatud kasutades soetusmaksumuse meetodit. Peamised arvestuspõhimõtted, mida on kasutatud
raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on kirjeldatud allpool. Kirjeldatud arvestuspõhimõtteid
on järjepidevalt rakendatud kõikide aruandes esitatud perioodide puhul, välja arvatud juhtudel, kui
on viidatud teisiti.
Majandusaasta aruanne on koostatud tegevuse jätkuvuse printsiibil.
Ettevõte arvestus- ja esitlusvaluuta on eurot. Numbrid aruannetes on ümardatud euroni.

Lisa 3. Arvestuspõhimõtted
Tulu kajastamine kuni 01.01.2018
Tulu kajastatakse, kui on tõenäoline, et müügist saadav kasu ettevõttese jõuab ning on usaldusväärselt
mõõdetav olenemata, kas raha on laekunud. Tulu kajastatakse saadud või saada oleva tasu õiglases
väärtuses. Lepingulise tulu puhul arvestatakse kajastamisel maksetingimusi ning elimineeritakse
maksude ja muude kohustiste mõju lepingulisele tulule. Järgnevad tulu tekkimise kriteeriumid peavad
olema täidetud, et tulu tekiks:
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-

Tulu laenude vahendamisest

Peamine ettevõtte tulu on laenude vahendustasu, mis tekib, kui teenus on klientidele osutatud ning
investeerimisobjekt on täielikult finantseeritud.
-

Administreerimistasu

Administreerimistasu

arvestatakse

laenu

teenindamise

eest

ning

see

kajastatakse

kui

investeerimisobjektid tehakse kliendile kättesaadavaks.
-

Muu tulu

Muu tulu koosneb ebatavalistest tuludest, mis tulenevad projekti spetsiifikast. Tulu võetakse arvele,
kui teenus on osutatud.
-

Finantstulu

Finantstulu koosneb peamiselt intressitulust. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt efektiivse
intressmäära meetodil. Efektiivne intressimäär on määr, mis diskonteerib täpselt eelduslikud
rahavood finantsvara eluea või lühema aja jooksul nüüdisväärtusele.

Tulu kajastamine alates 01.01.2018
Müügitulu kliendilepingutelt on tulu, mis tekib kliendilepingutest Ettevõtte tavapärase äritegevuse
käigus. Müügitulu kajastatakse tehinguhinnas. Tehinguhind on kogutasu, mida Ettevõttel on õigus
saada lubatud teenuste eest ja millest on maha arvutatud kolmandate isikute nimel kogutavad
summad. Ettevõte kajastab müügitulu siis, kui teenus on kliendile osutatud. Vahendustasu puhul
loetakse teenuse osutamise hetkeks investeerimisobjekti täieliku finantseerimise hetke, kuna sel
hetkel tekib Ettevõttel lepingujärgselt õigus vahendustasule ning sellega loetakse teostamiskohustus
täidetuks. Administreerimistasu kajastatakse sarnaselt vahendustasule – hetkel kui ettevõte on
teenuse osutanud ning administreerimistasu puhul on selleks hetkeks investeerimisobjekti
kättesaadavaks tegemine kliendile
Muude tulude puhul hinnatakse teostamiskohustuse täitmist vastavalt tulu spetsiifikale.
Ettevõttel puuduvad lepingud, kus periood kliendile lubatud teenuste üleandmise ja kliendilt makse
saamise vahel oleks pikem kui üks aasta. Sellest tulenevalt ei korrigeeri Ettevõte tehinguhinda raha
ajaväärtuse mõju osas.
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Välisvaluuta
Tehingud, mis tehakse välisvaluutas teisendatakse tehingupäeva kursiga eurodesse. Välisvaluuta
kursside erinevusest tulenev kasum või kahjum võetakse arvele finatstulu või –kuluna.
Mitterahalised varad, mis on arvele võetud välisvaluutas on teisendatud eurodesse arvele võtmise
kuupäeva kursiga.

Immateriaalne põhivara
Ettevõte kajastab kolmandatelt osapooltelt ostetud platvormi arendusteenust immateriaalse
põhivarana. Arendustegevuse kulud individuaalse projekti puhul võetakse arvele immateriaalse
põhivarana, kui ettevõte suudab tõestada, et:
-

arendus on teostatud selliselt, et see oleks äritegevuses kasutatav või müüdav;

-

ettevõte omab kavatsust arendus lõpetada ja seda kasutada või müüa;

-

vara tulevikus majanduslikku tulu genereerib;

-

ettevõte omab ressursse, et arendus lõpetada;

-

ettevõtte suudab adekvaatselt hinnata arendustegevuse kulu.

Peale arenduskulude esialgset arvele võtmist immateriaalse põhivarana hakatakse seda
amortiseerima ja hinnatakse väärtuse languse korral alla. Amortisatsiooni arvestus hakkab, kui
arendus on lõpule jõudnud ja see on kasutuskõlbulik. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse
lineaarselt vara eeldatava kasuliku eluea jooksul, mis on viis aastat. Amortisatsioon kajastatakse
mitmesugustes tegevuskuludes. Kui selgub, et amortisatsioonimäär on oluliselt muutunud, siis seda
muudetakse vastavalt vara tegelikule kasulikule elueale.

Varade väärtuse langus
Igal bilansipäeval hinnatakse immateriaalseid põhivarasid tuvastamaks, kas esineb indikatsioone, et
nende väärtus on oluliselt langenud. Kui selline indikatsioon esineb, siis võrreldakse vara kaetavat
väärtust ja bilansilist väärtust. Kui vara kaetav väärtus on bilansilisest väärtusest oluliselt madalam,
siis hinnatakse see alla ning allahindlus kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Finantsinstrumendid kuni 01.01.2018
Finantsinstrumendiks nimetatakse igat lepingut, mille sisu on ühe ettevõtte jaoks finantsvara ja teise
ettevõtte jaoks kohustis või omakapitali instrument.
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Ettevõtte peamised finantskohustised on laenud, võlad hankijatele ja muud võlad. Ettevõtte peamised
finantsvarad on nõuded ostjate vastu, muud nõuded, raha ja lühiajalised deposiidid, mis tulenevad
otsesest äritegevusest.
Finantsvara klassifitseeritakse ja kajastatakse esialgselt finantsinstrumentideks, mida kajastatakse
õiglases väärtuses läbi kasumiaruande, laenudeks või nõueteks, müügiootel finantsvaradeks või
lunastamistähtajani hoitavateks investeeringuteks. Kõik finantsvarad kajastatakse esialgselt õiglases
väärtuses, millele on lisatud selle soetamisega seotud kulud. Seisuga 31.12.2017 ei olnud ettevõttel
ühtegi finantsinstrumenti, mis oleks klassifitseeritud finantsvaraks õiglases väärtuses läbi
kasumiaruande, müügiootel finantsvaradeks ja lunastustähtajani hoitavateks investeeringuteks.

Finantsinstrumentide kajastamine alates 01.01.2018
Alates 01.01.2018 klassifitseerib Ettevõte finantsvarad järgmiselt:
- finantsvarad, mida kajastatakse õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande;
- finantsvarad, mida kajastatakse õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande;
- finantsvarad, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Klassifitseerimine sõltub Ettevõtte ärimudelist finantsvarade haldamisel ning rahavoogude
lepingulistest tingimustest. Seisuga 1. jaanuar 2018 ja 31. detsember 2018 oli Ettevõttel ainult
korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad.
Finantsvarad kajastatakse esmasel arvele võtmisel õiglases väärtuses, millele on lisatud tehingukulud,
mis on otseselt seotud finantsvara omandamisega, välja arvatud finantsvarade puhul, mida
kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande. Õiglases väärtuses muutustega läbi
kasumiaruande kajastatavate finantsvarade tehingutasud kajastatakse kuluna kasumiaruandes.

Laenud ja nõuded
Laenud ja nõuded on finantsvarad, millel on fikseeritud või kindlaksmääratavad maksed ja need ei ole
noteeritud aktiivsel turul. Kuni 01.01.2018 kajastas Ettevõte laene ja nõudeid algselt õiglases
väärtuses, mida hiljem amortiseeritakse kasutades efektiivse intressimäära meetodit ning vajadusel
lahutatakse ka väärtuse langus. Amortiseeritud väärtus on leitud võttes arvesse kõiki allahindlusi ja
preemiaid soetusel ning soetusega seotud kulusid, mis on osaks efektiivse intressimäära arvutamisel.
Efektiivne intressimäär on määr, mis diskonteerib täpselt eeldatavad rahavood finantsvara eluea või
lühema aja jooksul nüüdisväärtusele. Kahjumid, mis tulenevad laenude allahindlustest kajastatakse
koondkasumiaruandes finantskuludena ja nõuete allahindlused teenuste kuludena või muude
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tegevuskuludena. Kasumid ja kahjumid kajastatakse koondkasumiaruandes, kui laenud või nõuded
ootamatult ikkagi laekuvad või alla hinnatakse.
Finantsvarasid, mida kajastatakse amortiseeritud soetusmaksumuses, hindab ettevõte individuaalselt
tuvastamaks kas esineb finantsvarade väärtuse languseid. Iga majandusaasta lõpus vaadatakse kõik
nõuded üle ning hinnatakse, kas esineb viiteid, et need ei ole laekuvad. Kui sellised viited esinevad
hinnatakse nõue läbi kasumiaruande alla. Allahindluse summa leitakse bilansilise väärtuse ja
eelduslike tuleviku rahavoogude nüüdisväärtuse vahena. Eelduslike tuleviku rahavoogude
nüüdisväärtus leitakse diskonteerides finantsvara efektiivse intressimääraga.
Alates 01.01.2018 sõltub finantsvarade edasine kajastamine Ettevõtte ärimudelist finantsvarade
haldamisel ning finantsvara lepingulistest rahavoogudest. Varad, mida hoitakse lepinguliste
rahavoogude kogumiseks ning mille rahavood on ainult põhiosa ja tasumata põhiosalt arvestatud
intress, kajastatakse korrigeeritud

soetusmaksumuses. Nendest varadest saadav intressitulu

kajastatakse finantstuludes efektiivse intressimäära meetodil. Kajastamise lõpetamisel kajastatakse
saadud kasum või kahjum kasumiaruandes muudes tuludes/kuludes. Seisuga 01.01.2018 ja
31.12.2018 on kõik Ettevõtte nõuded kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.
Ettevõte

hindab

korrigeeritud

soetusmaksumuses

kajastatavate

finantsvarade

eeldatavat

krediidikahjumit mineviku ja tuleviku informatsiooni baasil. Rakendatav väärtuse languse metoodika
sõltub sellest, kas krediidirisk on oluliselt suurenenud. Kontserni raha ja raha ekvivalendid on kõrge
krediidireitinguga pankades ning tulenevalt sellest ei ole tegemist kõrgendatud riskiga
instrumentidega, seetõttu kajastatakse raha ja raha lähendite puhul 12 kuu eeldatav krediidikahjum.
Kui raha ja raha lähendite krediidirisk tõuseb võrreldes algse arvelevõtmisega, siis kajastatakse eluea
eeldatav krediidikahjum.
Nõuetele ostjate vastu, kus puudub oluline finantseerimise komponent, rakendab Ettevõte IFRS 9 järgi
lubatud lihtsustatud lähenemist ning arvestab nõuete allahindlust nõuete eluea eeldatava
krediidikahjumina nõuete esmasel kajastamisel. Muude nõuete puhul kajastatakse 12 kuu eeldatav
krediidikahjum kui nõude krediidirisk ei ole pärast algset arvele võtmist oluliselt suurenenud. Kui
krediidirisk on oluliselt suurenenud, siis mõõdetakse krediidikahjumit summas, mis võrdub eluea
krediidikahjumiga. Allahindlus arvutatakse individuaalselt igale nõudele.

Raha ja raha lähendid
Raha ja raha lähendid finantsseisundi aruandes koosnevad rahast pangakontol, kassas ja lühiajalistel
hoiustel, mille pikkus on maksimaalselt kolm kuud ja mille puhul puudub risk, et väärtus muutuks.
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Estateguru OÜ hoiab ka klientide ja investorite raha, mis on kontole kantud, kuid ei ole veel
investeeritud või investoritele tagastatud. Klientide ja investorite raha kajastatakse bilansiväliselt.
Klientide ja investorite raha kajastatakse bilansiväliselt, sest ettevõte ei saa klientide ja investorite
raha kasutada enda tegevuse rahastamiseks ja seega ei kanna nende summadega seotud võimalikke
riske ja tulusid.

Võlad tarnijatele ja muud kohustised
Võlad tarnijatele ja muud kohustised on kohustised, millel on tavapärased krediiditingimused ja millelt
ei arvestata intressi. Need võetakse esialgselt arvele õiglases väärtuses. Peale esmast kajastamist
kajastatakse võlad tarnijatele ja muud võlad korrigeeritud soetusmaksumuses kasutades efektiivse
intressimäära meetodit. Efektiivne intressimäär on määr, mis diskonteerib täpselt eelduslikud
rahavood finantsvara eluea või lühema aja jooksul nüüdisväärtusele. Võlad tarnijatele, mis on
välisvaluutas, on kajastatud eurodes kasutades aruandepäeva kurssi. Välisvaluuta kursikasumid ja –
kahjumid kajastatakse muude tulude või kulude all.

Intresse kandvad kohustised
Intresse kandvad kohustised koosnevad laenudest, mis on saadud seotud ja muudelt ettevõtetelt.
Intresse kandvad kohustised kajastatakse esmalt õiglases väärtuses. Peale esialgset arvele võtmist
kajastatakse intresse kandvad kohustised amortiseeritud soetusmaksumuses kasutades efektiivse
intressimäära meetodit. Efektiivne intressimäär on määr, mis diskonteerib täpselt eelduslikud
rahavood finantsvara eluea või lühema aja jooksul nüüdisväärtusele. Amoritseeritud soetusmaksumus
arvutatakse võttes arvesse soetamisel tekkinud allahindluseid, preemiaid, kulusid ja tulusid, mis on
efektiivse intressimäära sisendiks. Nõudest loobumise korral kaob kohustis ning sellega seotud kulud
ja tulud kajastatakse kasumiaruandes kasutades efektiivset intressimäära meetodit.

Õiglase väärtuse hindamine
Õiglane väärtus on hind, mida oleks saanud vara müües või mida oleks makstud kohustise üleandmisel
turuosaliste vahelises tehingus vara väärtuse määramise kuupäeval. Õiglase väärtuse mõõtmise
aluseks on eeldus, et vara müügitehing või kohustise üleandmine toimub kas:
•

Vara või kohustise peamisel turul;

•

Üldise turu puudumisel vara või kohustise soodsaimal turul.

Õiglast väärtust hinnatakse eeldusel, et teised turuosalised hindaksid sama vara või kohustist kindlal
hetkel sarnaselt enda huvidega. Mittefinantsvara õiglase väärtuse mõõtmine võtab arvesse
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turuosalise võimet luua majanduslikku kasu, kasutades vara selle parimal kasutuse viisil või müües
vara teisele turuosalisele, kes kasutaks vara selle parimal kasutuse viisil.
Kui bilansis kajastatud vara või kohustise õiglast väärtust ei ole võimalik hinnata börsil noteeritud vara
hinna järgi, siis kasutatakse hindamise tehnikaid. Hindamise mudelite sisenditeks võetakse eelkõige
turu tingimused. Nende puudumisel kasutatakse subjektiivseid hinnanguid, et leida õiglane väärtus.
Hinnangutena võetakse arvesse ka likviidsus- ja krediidiriski ning volatiilsust.
Kõiki varad ja kohustised, mida kajastatakse õiglases väärtuses, kategoriseeritakse õiglase väärtuse
hierarhias, mida on selgitatud allpool. See baseerub madalaimal sisendil, mis on oluline õiglase
väärtuse hindamisel:
•

Tase 1 - Vara või kohustise noteeritud hind aktiivsel turul;

•

Tase 2 – Hindamistehnika, mille puhul õiglase väärtuse mõõtmiseks vajalik madalaim oluline
sisend on olemas;

•

Tase 3 – Hindamistehnika, mille puhul õiglase väärtuse mõõtmiseks vajalik madalaim sisend
puudub.

Varade ja kohustiste puhul, mida kajastatakse aruannetes korduvalt õiglases väärtuses, hindab
ettevõte iga perioodi lõpus, kas see võib olla liikunud õiglase väärtuse hierarhias. Hinnatakse vastavalt
madalaima taseme sisendile, mis on oluline tervikliku õiglase väärtuse hindamiseks.

Tulumaksu kulu
Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid
dividende. Kuni 31.12.2018 oli dividendi tulumaksumääraks 20%. Alates 01.01.2018 muutus
tulumaksuseadus, mille kohaselt saavad ettevõtted kasutada, regulaarselt makstavatele
dividendidele, soodusmaksumäära 14%. 14% soodusmaksumäära saab kasutada alates 01.01.2019
makstavatele dividendidele, millest kolmandikule eelmisel majandusaastal makstud dividendidest
osale rakendub soodusmaksumäär 14% ning ületatavale makstavale dividendide osale rakendub
maksumäära 20%. 14% soodusmaksumäära saab kasutada viimase kolme aasta keskmise
väljamakstud dividendi summa ulatuses.
Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri
erinevusi varade ja kohustiste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks
edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustis. Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustist
ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena.
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Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel
kasumiaruandes kuluna.

Aruandepäeva järgsed sündmused
Ühtegi aruandepäeva järgset sündmust ei ole toimunud, mida peaks majandusaasta aruandes
avalikustama või millel oleks oluline mõju finantsaruannetele.

Muudatused arvestuspõhimõtetes ja avalikustatavas teabes
Arvestuspõhimõtteid on rakendatud järjepidevalt kõigil aruandes esitatud perioodidel, välja arvatud
järgnevad uued ja/või muudetud IFRS-id, mida on rakendatud alates 1. jaanuarist 2018:
•

IFRS 9 „Finantsinstrumendid“
Standardi IFRS 9 lõppversioon koondab kõiki finantsinstrumentide projekti etappe ning asendab
standardi IAS 39 ning kõik eelnevad IFRS 9 versioonid. Standard kehtestab uue finantsvarade
klassifitseerimise ja mõõtmise raamistiku, finantskohustiste raamatupidamisliku kajastamise
nõuded, finantsvarade allahindluse reeglistiku ja riskimaandamisarvestuse (hedge accounting)
erireeglid. Juhtkond on hinnanud standardi rakendamise mõju ning jõudnud järeldusele, et IFRS 9
rakendamine ei avaldanud olulist mõju finantsaruannetele 01.01.2018 seisuga. Standardit
rakendati võrdlusandmeid korrigeerimata. Alljärgnevas tabelis on toodud finantsvarade
mõõtmiskategooriad IAS 39 ja IFRS 9 järgi.

Nõuded ostjate vastu ja

Klassifikatsioon IAS
39 kohaselt

Bilansiline
jääkväärtus IAS 39
kohaselt 31.12.2017

Klassifikatsioon
IFRS 9 kohaselt

Bilansiline
jääkväärtus IFRS 9
kohaselt
01.01.2018

Laenud ja nõuded

34 323

Korrigeeritud

34 323

muud nõuded
Raha ja raha lähendid

soetusmaksumus
Laenud ja nõuded

121 489

Korrigeeritud

121 489

soetusmaksumus

Kõik finantsvarad läbivad ärimudeli testi ning lepinguliste rahavoogude testi ning kajastatakse IFRS
9 järgi korrigeeritud soetusmaksumuses.
IFRS 9 ei omanud olulist mõju allahindluste moodustamisele, kuna igapäevase äritegevusega
seotud nõuete allahindlused on olnud ajalooliselt ebaolulised. Ettevõtte nõuded on lühikeste
maksetähtaegadega ning raha ja raha lähendeid hoitakse kõrge reitinguga krediidiasutustes, seega
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ei oma ka tulevikku suunatud näitajate hindamine olulist mõju finantsvarade eeldatavale
krediidikahjumile.
IFRS 9 rakendamine ei omanud mõju Ettevõtte finantskohustuste klassifitseerimisele ja
mõõtmisele.
•

IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav tulu“
Standardiga

IFRS

15

kehtestatakse

5-astmeline

mudel,

mida

hakatakse

rakendama

kliendilepingutest teenitavale tulule sõltumata tegevusalast ja tulutehingu liigist. Standardi
nõudmised hakkavad kehtima ka ettevõtte tavapärase tegevuse väljundiks mitteolevate
mittefinantsvarade müümisest saadud kasumite ja kahjumite kajastamisele ja mõõtmisele (nt
materiaalse või immateriaalse põhivara müügile). Lisaks suurenevad oluliselt avalikustamisnõuded,
nt kogutulu jaotuse avalikustamine muutub detailsemaks ning avalikustatakse informatsioon
teostamiskohustuste (performance obligations) kohta, lepinguvara ja -kohustiste saldode
muutused ning peamised juhtkonna hinnangud ja eeldused. Ettevõte on standardit rakendanud
osaliselt tagasiulatuvalt. Juhtkond on hinnanud IFRS 15 rakendamisel Ettevõtte erinevaid tululiike
ning on leidnud, et standardi rakendamise mõju ettevõttele oli ebaoluline. Valdav osa Ettevõtte
müügituludest on seotud vahendustasudega ning analüüsi tulemusena ei muutunud nende
kajastamine seoses IFRS 15 rakendamisega.
•

IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav tulu“ selgitused
Selgituste eesmärgiks on selgitada IASB kavatsusi IFRS 15 väljatöötamisel. Täpsustatud on
teostamiskohustuste identifitseerimist, agendina tegutsemise kriteeriumeid ning litsentsitasude
kajastamist. Esimese puhul muudeti ’eraldi identifitseeritava’ põhimõtte sõnastust; teise puhul on
antud juhiseid hindamaks, kas ettevõte tegutseb agendi või põhitöövõtjana, ning kuidas rakendada
kontrollipõhimõtet. Litsentside kajastamise osas on lisatud juhised intellektuaalomandi ja
litsentsitasude kajastamiseks. Selgitustega antakse ka täiendavaid praktilisi nõuandeid
ettevõtetele, kes rakendavad IFRS 15 täielikult tagasiulatuvalt või on valinud osaliselt tagasiulatuva
rakendamise. Juhtkond on analüüsinud antud muudatuse mõju ja jõudnud järeldusele, et antud
muudatus ei mõjutanud Ettevõtte finantsaruandeid olulisel määral.

•

IFRS 2 „Aktsiapõhine makse“ muudatused: klassifitseerimine ja mõõtmine
Muudatustega antakse juhised optsiooni üleandmise tingimuste mõjude arvestamiseks rahas
arveldatavate aktsiapõhiste maksete hindamisel ja kajastamisel raamatupidamises, kinnipeetava
tulumaksukohustise kajastamiseks tasaarveldatavate aktsiapõhiste maksete puhul ja selliste
aktsiapõhiste maksete tingimuste muudatuste kajastamiseks, mille tulemusena muutub
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aktsiapõhise makse klassifikatsioon rahas arveldatavast omakapitaliinstrumentides arveldatavaks.
Juhtkond on hinnanud, et antud standardi muudatus ettevõtte finantsaruannetele mõju ei avalda.
•

IAS 40 muudatused: reklassifitseerimised kinnisvarainvesteeringuks
Muudatustega täpsustatakse, millal peaks ettevõte klassifitseerima põhivara, sh lõpetamata
põhivara, kinnisvarainvesteeringuks või vastupidi. Kasutusviis muutub, kui vara vastab või enam ei
vasta kinnisvarainvesteeringu mõistele ja kasutusviisi muutuse kohta on olemas selge tõendus.
Ainuüksi juhtkonna kavatsus kasutusviisi muuta ei ole piisav vara ümberklassifitseerimiseks.
Juhtkond on hinnanud, et antud standardi muudatus ettevõtte finantsaruannetele mõju ei avalda.

•

IFRIC-i tõlgendus 22: välisvaluutatehingud ja ettemaksed
Tõlgendus selgitab välisvaluutas tehtud ettemaksete raamatupidamislikku kajastamist ja katab
sellised tehingud, mille puhul ettevõte kajastab tasutud või saadud ettemaksu tulemusena
mittefinantsvara või -kohustise enne soetatud vara, kulu või tulu kajastamist. Muudatuse kohaselt
on tehingu kuupäevaks, mille alusel määrata kasutatav valuutakurss, sellise ettemaksuvara või
ettemakstud tulu kajastamise kuupäev. Kui ettemakseid tehakse mitmes osas, tuleb ettevõttel
määrata tehingu kuupäev iga sellise saadud või tasutud ettemakse kohta eraldi. Juhtkond on
hinnanud, et antud standardi muudatus ettevõtte finantsaruannetele mõju ei avalda.

•

IASB on välja andnud muudatuste kogumiku „Iga-aastased IFRS-ide parandused ajavahemikuks
2014–2016“. Juhtkond on hinnanud, et antud standardi muudatus ettevõtte finantsaruannetele
mõju ei avalda.
Ø IAS 28 „Investeeringud sidus- ja ühisettevõtetesse“. Muudatustega selgitatakse, et
riskikapitaliettevõtetel ja muudel kvalifitseeruvatel ettevõtetel on võimalus esialgsel arvele
võtmisel

otsustada

kajastada

investeeringut

õiglases

väärtuses

muutusega

läbi

kasumiaruande ning seda on võimalik otsustada iga investeeringu puhul eraldi ehk rakendada
investeeringupõhiselt.

Vastuvõetud, kuid mitte veel jõustunud ega ennetähtaegselt rakendatud standardid
•

IFRS 16 „Rendiarvestus“
Standardit kohaldatakse 1. jaanuaril 2019 või hiljem algavatele aruandlusperioodidele. Standardiga
IFRS 16 kehtestatakse rentide kajastamise, mõõtmise, esitamise ja avalikustamise põhimõtted
mõlemale lepingupoolele, st nii kliendile (rentnikule) kui ka teenuseosutajale (rendileandjale). Uue
standardi kohaselt peavad kajastama rentnikud suurema osa rentidest oma finantsaruannetes. Kui
mõned erandid välja arvata, kajastatakse kõiki rente ühtse mudeli alusel. Rendileandjate jaoks jääb
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rentide kajastamine suures osas muutumatuks. Ettevõte plaanib rakendada IFRS 16 osaliselt
tagasiulatuvalt. Juhtkonna hinnangul kasvab varade maht seisuga 01.01.2019 bilansis ligikaudu
162 000 euro võrra ning samas summas ka kohustuste maht. Mõju ettevõtte jaotamata kasumile
(kahjumile) seisuga 01.01.2019 puudub.
•

IFRS

10

„Konsolideeritud

finantsaruanded“

ja

IAS

28

„Investeeringud

sidus-

ja

ühisettevõtetesse“ muudatused: varade müügi ja üleandmise tehingud investori ja tema sidusvõi ühisettevõtete vahel
Muudatustes käsitletakse ebakõlasid IFRS 10 ja IAS 28 nõuete vahel, mis puudutavad varade müügi
ja üleandmise tehinguid investori ja tema sidus- või ühisettevõtete vahel. Muudatuste tulemusena
kajastatakse kasumeid ja kahjumeid äritegevuseks kvalifitseeruvate varadega tehtavate tehingute
puhul täies ulatuses (sõltumata sellest, kas neid hoitakse tütarettevõttes või mitte). Kasumeid ja
kahjumeid äritegevuseks mittekvalifitseeruvate varadega tehtavate tehingute puhul kajastatakse
osaliselt ka siis, kui kõnealuseid varasid hoitakse tütarettevõttes. 2015. aasta detsembris lükkas
IASB muudatuse jõustumise kuupäeva määramata ajaks edasi, et oodata ära oma kapitaliosaluse
meetodit käsitleva uuringu tulemused. EL ei ole kõnealuseid muudatusi veel heaks kiitnud.
Juhtkond on hinnanud, et antud standardi muudatus ettevõtte finantsaruannetele mõju ei avalda.
•

IFRS 9 muudatus: negatiivse hüvitisega ettemaksed
Muudatust kohaldatakse 1. jaanuaril 2019 või hiljem algavatele aruandlusperioodidele, samuti on
lubatud ennetähtaegne rakendamine. Muudatusega lubatakse kajastada finantsvara, mille
lepingutingimused lubavad või nõuavad, et lepingupool maksaks või saaks lepingu ennetähtaegse
lõpetamise korral mõistlikus suuruses hüvitist (st vara omaniku seisukohalt vaadatuna tekiks nii
’negatiivne hüvitis’), korrigeeritud soetusmaksumuses või õiglases väärtuses muu koondkasumi
kaudu. Juhtkond on hinnanud, et antud standardi muudatus ettevõtte finantsaruannetele mõju ei
avalda.

•

IAS 28 muudatused: pikaajalised osalused sidus- ja ühisettevõtetes
Muudatusi kohaldatakse 1. jaanuaril 2019 või hiljem algavatele aruandlusperioodidele, samuti on
lubatud ennetähtaegne rakendamine. Muudatustega käsitletakse seda, kas pikaajalisi osalusi
sidus- ja ühisettevõtetes, mis moodustavad sisuliselt osa netoinvesteeringust kõnealustesse sidusvõi ühisettevõtetesse, tuleks mõõta (ja nende väärtuse langust kajastada) vastavalt standardile
IFRS 9 või IAS 28 või tuleks neid rakendada kombineeritult. Muudatustega täpsustatakse, et
kapitaliosaluse meetodil mittekajastatavate pikaajaliste osaluste kajastamisel kohaldab ettevõte
esmalt standardit IFRS 9 ning alles seejärel standardit IAS 28. Standardi IFRS 9 rakendamisel ei
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arvesta ettevõte seega pikaajaliste osaluste bilansilise väärtuse korrigeerimisega, mis standardi IAS
28 rakendamisel tekib. EL ei ole kõnealuseid muudatusi veel heaks kiitnud. Juhtkond on hinnanud,
et antud standardi muudatus ettevõtte finantsaruannetele mõju ei avalda.
•

IFRIC-i tõlgendus 23: ebakindlus tulumaksu kajastamisel
Tõlgendust kohaldatakse 1. jaanuaril 2019 või hiljem algavatele aruandlusperioodidele, samuti on
lubatud ennetähtaegne rakendamine. Tõlgenduses käsitletakse tulumaksu kajastamist juhtudel,
kus maksustamisviisile omane määramatus mõjutab standardi IAS 12 rakendamist. Tõlgenduses
antakse suuniseid ebamääraste maksustamisviiside eraldi ja koos kajastamise, maksuhalduri
kontrolli, ebakindluse kajastamiseks sobiva meetodi valimise ning asjaolude muutumise
kajastamise kohta. Juhtkond on hinnanud, et antud standardi muudatus ettevõtte
finantsaruannetele mõju ei avalda.

•

IAS 19 muudatus: plaani muutmine, kärpimine või arveldamine
Muudatusi kohaldatakse 1. jaanuaril 2019 või hiljem algavatele aruandlusperioodidele, samuti on
lubatud ennetähtaegne rakendamine. Muudatustega pannakse majandusüksustele kohustus
uuendada aktuaarseid eeldusi, et teha pärast plaani muutmist, kärpimist või arveldamist kindlaks
jooksva tööalase teenistuse kulutus ning netointress ülejäänud aruandlusperioodiks. Samuti
täpsustatakse muudatustega seda, kuidas mõjutab plaani muutmine, kärpimine või arveldamine
vara ülemmäära rakendamist. EL ei ole kõnealuseid muudatusi veel heaks kiitnud. Juhtkond on
hinnanud, et antud standardi muudatus ettevõtte finantsaruannetele mõju ei avalda.

•

IFRS-ide kontseptuaalne raamistik
2018. aasta 29. märtsil andis IASB välja finantsaruandluse muudetud kontseptuaalse raamistiku,
millega pannakse paika finantsaruandluse ja standardite kehtestamise üldised põhimõtted ning
antakse juhiseid aruannete koostajatele ühetaoliste arvestusmeetodite väljatöötamiseks ning
nõuandeid ka teistele standardite mõistmiseks ja tõlgendamiseks. Kontseptuaalse raamistikuga
koos andis IASB välja ka eraldi lisadokumendi „IFRS-ides esinevate kontseptuaalse raamistiku
viidete parandused“, milles on toodud ära muudatused asjakohastes standardites, et uuendada
neis esinevaid viiteid finantsaruandluse muudetud kontseptuaalsele raamistikule. Selle eesmärk on
olla muudetud kontseptuaalsele raamistikule üleminekul abiks ettevõtetele, kes kasutavad
kontseptuaalset raamistikku arvestuspõhimõtete väljatöötamiseks olukordades, kus ükski IFRS
konkreetse tehingu kajastamist ei reguleeri. Aruannete koostajate puhul, kes kasutavad
kontseptuaalset raamistikku arvestuspõhimõtete väljatöötamiseks, kohaldatakse uut raamistikku
1. jaanuaril 2020 või hiljem algavatele aruandlusperioodidele.
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•

IFRS 3 „Äriühendused“ muudatused
IASB andis välja IFRS 3 muudatused, millega täpsustatakse ’äritegevuse’ definitsiooni, et lahendada
probleeme, mis on tekkinud majandusüksustel olukordades, kus neil on vaja teha kindlaks, kas
omandatud on äritegevus või vararühm. Muudatusi kohaldatakse äriühendustele ja varadele, mille
omandamise kuupäev on 1. jaanuaril 2020 või hiljem algaval aruandlusperioodil, samuti on lubatud
ennetähtaegne rakendamine. EL ei ole kõnealuseid muudatusi veel heaks kiitnud. Juhtkond on
hinnanud, et antud standardi muudatus ettevõtte finantsaruannetele mõju ei avalda.

•

IAS 1 „Finantsaruannete esitamine“ ja IAS 8 „Arvestusmeetodid, arvestushinnangute muutused
ja vead“ muudatused: mõiste ’oluline’ definitsioon
Muudatusi kohaldatakse 1. jaanuaril 2020 või hiljem algavatele aruandlusperioodidele, samuti on
lubatud ennetähtaegne rakendamine. Muudatustega täpsustatakse mõiste ’oluline’ definitsiooni
ning selle kasutamist. Uue definitsiooni kohaselt loetakse informatsioon oluliseks, kui võib
põhjendatult eeldada, et selle väljajätmine, väärkajastamine või varjamine võiks mõjutada
otsuseid, mida üldotstarbeliste finantsaruannete esmased kasutajad konkreetse aruandva
majandusüksuse finantsaruannetes sisalduva finantsteabe alusel teevad. Samuti on täiendatud
definitsiooniga kaasnevaid selgitusi. Muudatustega tagatakse ka see, et mõistet kasutatakse kõigis
IFRS-ides samas tähenduses. EL ei ole kõnealuseid muudatusi veel heaks kiitnud. Juhtkond on
hinnanud, et antud standardi muudatus ettevõtte finantsaruannetele olulist mõju ei avalda.

•

IASB on välja andnud muudatuste kogumiku „Iga-aastased IFRS-ide parandused ajavahemikuks
2015–2017“.

Muudatusi

kohaldatakse

1.

jaanuaril

2019

või

hiljem

algavatele

aruandlusperioodidele, samuti on lubatud ennetähtaegne rakendamine. Kõnealuseid muudatusi
pole EL veel heaks kiitnud. Juhtkond on hinnanud, et antud standardi muudatus ettevõtte
finantsaruannetele olulist mõju ei avalda.
Ø IFRS 3 „Äriühendused“ ja IFRS 11 „Ühised ettevõtmised“. Standardi IFRS 3 muudatustega
täpsustatakse, et kui ettevõte saavutab ühistegevuseks liigituva äritegevuse üle kontrolli,
tuleb tema varasem osalus kõnealuses äritegevuses ümberhinnata. Standardi IFRS 11
muudatustega täpsustatakse, et kui ettevõte saavutab ühistegevuseks liigituva äritegevuse
läbi ühise kontrolli, tema varasemat osalust kõnealuses äritegevuses ümber ei hinnata.
Ø IAS 12 „Tulumaks“. Muudatustega täpsustatakse, et omakapitali alla liigitatud
finantsinstrumentide maksetega seotud tulumaksukohustist tuleb kajastada vastavalt sellele,
kus kajastati möödunud perioodidel jaotamisele kuuluva kasumi tekitanud tehinguid või
sündmusi.
Ø IAS 23 „Laenukasutuse kulutused“. Muudatused puudutavad standardi paragrahvi 14 ning
nendega täpsustatakse, et kui tingimustele vastav varaobjekt on viidud otstarbekohasesse
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kasutus- või müügivalmidusse, kuid sellega seotud laen ei ole täies ulatuses tagasi makstud,
tuleb kanda kõnealune laenusumma ettevõtte üldiste laenukohustuste koosseisu.

Lisa 4. Juhtkonna hinnangud ja eeldused
Ettevõtte arvestuspõhimõtete rakendamisel on juhtkond teinud hinnanguid, mis enim mõjutavad
finantsaruandeid.
Alljärgnevalt on kirjeldatud peamisi eeldusi tulevaste ja muude oluliste teadmata asjaolude kohta
aruandepäeval, millel on oluline risk teha muudatusi varade ja kohustiste väärtuses järgmisel
arvestusperioodil. Ettevõte on hinnangud ja eeldused teinud parameetrite järgi, mis olid
finantsaruannete koostamisel kättesaadavad. Olemasolevad asjaolud ja eeldused edaspidiste
arengute kohta võivad muutuda tulenevalt turu muutustest ja tagajärgedest, mille üle ettevõttel
kontroll puudub. Selliste muutuste puhul lähtutakse eeldusest, et need on juba juhtunud.
- Nõuete laekuvus – Igal aruandepäeval hindab juhtkond, kas nõuded on laekuvad ja allahindlused
vajalikud. Alates 01.01.2018 hindab Ettevõte korrigeeritud seotusmaksumuses varade puhul
finantsvara eeldatavat krediidikahjumit lähtuvalt 12 kuu eeldatavast krediidikahjumist või eluea
eeldatavast krediidikahjumist, sõltuvalt sellest kas finantsvara krediidirisk on oluliselt suurenenud
võrreldes algse arvele võtmisega või mitte. Iga nõude puhul vaadatakse individuaalselt, kas
krediidirisk on oluliselt suurenenud ja kui suures mahus tuleb krediidkahjum kajastada. Nõuded
ostjate vastu osas kasutatakse IFRS 9 poolt lubatud lihtsustatud lähenemist. Kui klient on pankrotis
või likvideeritud ning nõude laekumine on lootusetu, siis kantakse nõue bilansist välja.
- Klientide raha kajastamine – Estateguru OÜ hoiab klientide ja investorite raha, mis on ettevõtte
kontole laekunud, kuid ei ole veel investeeritud või investorile tagasi maksutd. Klientide raha
kajastatakse bilansiväliselt, kuna ettevõte ei saa seda raha enda hüvanguks kasutada ja seetõttu
ei kandu riskid ja võimalikud tulud ettevõttele.
- Immateriaalse põhivara kaetavus – Juhul, kui esineb indikatsioone immateriaalse põhivara
väärtuse langusele, siis hindab juhtkond, kui palju on vaja vara alla hinnata. Juhtkonna hinnangud
ja eeldused on vajalikud, et hinnata tuleviku rahavoogusid ja et kasutada sobilikke
diskontomäärasid rahavoogude nüüdisväärtuse arvutamisel.
- Arenduskulude kapitaliseerimine – Ettevõte kapitaliseerib kolmandatelt osapooltelt ostetud
platvormi arendusi. Juhtkond peab hindama, kas tehtud kulu on uurimis-, arendus- või
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hoolduskulu. Juhtkond kapitaliseerib kulud, mis alluvad järgnevatele tingimustele: ettevõttel on
tehniline valmisolek immateriaalse põhivara lõpetamiseks, et see kasutatav oleks; on kavatsus
immateriaalne põhivara valmis saada ning seda kasutada; on oskused seda immateriaalset
põhivara kasutada; põhivara toodab tulevikus majanduslikku kasu ning kulusid on võimalik
adekvaatselt hinnata.

Lisa 5. Riskide juhtimine
Üldine riskide juhtimine
Ettevõte defineerib riski kui võimalikku negatiivset kõrvalekallet oodatavast tulemusest. Ettevõte on
avatud riskidele seoses finantsinstrumentidega, muuhulgas turu-, krediidi- ja likviidsusriskile. Riskide
juhtimisega tegeleb Ettevõtte juhatus. Ärispetsiifikast tulenevate riskide hulgas on operatsioonirisk,
vastavusrisk, mainerisk, strateegiline risk ja maarisk.
Riskijuhtimise eesmärk on Ettevõtte väärtuse kasvatamine arendades tugevamat riskikultuuri,
efektiivseimaid riskiprotseduure ja -poliitikaid kahjude vähendamiseks. Riskide juhtimise protseduurid
on vajadusel vastavuses kehtivate seaduste ja standarditega. Ettevõtte riskijuhtimise süsteem on
tsentraliseeritud ja robustne – poliitikad ja printsiibid on kehtestatud Ettevõtte juhatuse poolt ja
kehtivad kõigile seotud osapooltele ning tütarettevõtetele.

Tururisk
Tururisk on risk, mille puhul finantsinstrumendi turuväärtus või tuleviku rahavood kahanevad või
kasvavad

tulenevalt

turuhindade

muutusest.

Tururisk

koosneb

peamiselt

intressiriskist.

Finantsinstrumentide hulka, mis on mõjutatud tururiskist, kuuluvad välja antud ja saadud laenud.

Intressimäära risk
Intressirisk on risk, et finantsinstrumendi turuväärtus või tuleviku rahavood kahanevad või kasvavad
tulenevalt turu intressimäärade muutusest. Ettevõtte intressikandvad laenukohustused on fikseeritud
intressimääraga.
Seisuga 31.12.2018 ja 31.12.2017 puudusid Ettevõttel ujuva intressimääraga intressikandvad
laenukohustused ja seetõttu ei ole esitatud ka sensitiivsusanalüüsi.
Ettevõtte nõuded koosnevad peamiselt nõuetest ostjate vastu, mis on intressivabad ja seetõttu ei ole
avatud intressiriskile.
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Krediidirisk
Krediidirisk on finantskahju tekkimise risk, kui tehingupartner ei suuda täita lepingulisi või
finantsinstrumendiga seotud kohustusi Ettevõtte ees.
Ettevõte on avatud krediidiriskile läbi oma äritegevuse, peamiselt tulenevalt nõuetest ostjate vastu,
lisaks raha ja pangakontodest pankades ja finantsinstitutsioonides ning muudest nõuetest.
Krediidiriski juhitakse põhimõttega, et krediiti ei anta neile, kelle puhul on kahtlus, et nad oma
kohustusi ei täida. Ettevõte kasutab osapoolte maksejõuetuse hindamiseks krediidireitinguid.
Ettevõte hoiab raha ja raha lähendeid vähemalt krediidireitingut Baa1 omavatest pankades ja
finantsasutustes. Ettevõttel ei teki oluliselt määral nõudeid ostjate vastu, kuna enamasti peetakse
ettevõttele kuuluv tasu kinni laenu väljamaksmisel.
Alljärgnevalt on toodud majandusaasta lõpu kuupäeva seisuga nõuete maksimaalne krediidiriski
positsioon.
Lisa

31.12.2018

31.12.2017

Nõuded ostjate vastu

13

25 410

24 909

Lühiajalised laenud

13

600

600

Muud nõuded

13

3 420

1795

29 430

27 304

31.12.2018

31.12.2017

Üle tähtaja vähem, kui 90 päeva

3 420

1 795

Üle tähtaja rohkem, kui 90 päeva

26 010

25 509

Nõuded ostjate vastu tähtaja ületavuse järgi, mis pole alla hinnatud:

Juhatus hindab üle tähtaja olevad nõuded laekuvaks ja seetõttu ei ole nõudeid alla hinnatud. Ettevõtte
nõuded on tagamata.

Likviidsusrisk
Likviidsusrisk on defineeritud kui risk, et Ettevõte ei suuda täita oma finantskohustusi tähtaegselt.
Ettevõte juhindub likviidsusriski juhtimisel põhimõttest, et Ettevõttel on võimalusel alati olemas piisav
likviidsus kohustuste õigeaegseks täitmiseks. Likviidsusriski vähendamiseks koostab juhatus detailsed
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Ettevõtte rahavoo prognoosid ja planeerib investeeringute tegemist sõltuvalt vahendite olemasolust.
Ettevõte otsib pidevalt uusi finantseerimislahendusi nende allikate diversifitseerimiseks.
Alljärgnevas tabelis on toodud Ettevõtte finantskohustuste jaotus lepinguliste tähtaegade lõikes.
Toodud summad on lepingulised diskonteerimata rahavood.
Seisuga

Kohustis

Lisa

Vähem, kui 1 aasta

1 kuni 5 aastat

Üle 5 aasta

KOKKU

31.12.2018

Laenukohustised

14

4 218

80 391

0

84 609

Intressikohustised

14

1 229

8 671

0

9 900

Võlad tarnijatele

15

95 096

0

0

95 096

Laenukohustised

14

4 218

155 591

0

159 809

Intressikohustised

14

1 229

8 671

0

9 900

Võlad tarnijatele

15

39 278

0

0

39 278

31.12.2017

Kõik kohustused tähtajaga kuni 1 aastat on sissenõutavad koheselt või maksetähtajaga kuni 1 kuud
peale majandusaasta lõpukuupäeva.
Ettevõttel on lisaks ka kasutamata krediidiliin Emaettevõttelt summas 485 377 eurot seisuga
31.12.2018 (31.12.2017: 403 390 eurot). Kasutamata krediidilimiiti saab kasutada Ettevõtte
lühiajaliste kohustuste täitmiseks.

Kapitali juhtimine
Ettevõtte kapitali juhtimise peamine eesmärk on kindlustada, et Ettevõtte säilitab omakapitali mahus,
mis toetab Ettevõtte äritegevust ja maksimeerib Ettevõtte väärtust aktsionäridele. Kapitali juhtimise
eesmärkide, poliitikate või protseduuride puhul ei ole tehtud muudatusi (majandusaastatel, mis
lõppesid 31. detsember 2018 ja 2017).
Ettevõte jälgib omakapitali määra (omakapital jagatud koguvaradega). Ettevõtte omakapitali hulgas
on osakapital, ülekurss, reservid ja jaotamata kasum.
31.12.2018

31.12.2017

Omakapital

160 308

49 537

Varad

384 017

249 301

Omakapitali osakaal

41,75%

20,36%
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Ärispetsiifikast tulenevad riskid
a) Operatsiooniriski defineerib Ettevõte kui potentsiaalset kahju, mis tuleneb infosüsteemide,
protseduuridest ja/või inimeste vigadest. Operatsioonirisk hõlmab personaliriski, juriidilist riski,
protseduuririski, turvasüsteemide riski, infotehnoloogia riski ja avastamisriski.
Ettevõtte minimiseerib operatsiooniriski peamiselt kasutades nelja silma printsiipi tehingutes ja
protseduurides, kus potentsiaalne kahju on suurem. Kõik Grupi laenuotsused Ettevõtte
laenuplatvormil vahendatavate laenude kohta tehakse ainult sõltumatu krediidikomitee poolt Eestis.
Ettevõtte juhatus on laenuplatvormi krediidiriski võtmise delegeerinud krediidikomiteele, mis täidab
ja jälgib juhatuse poolt kinnitatud krediidipoliitikat.
Operatsiooniriski

monitoorimisest

saadavat

informatsiooni

kasutatakse

äriprotsesside

parandamiseks, vigade vältimiseks tulevikus ja riskide maandamiseks. Ettevõtte riskijuht vastutab
informatsiooni kogumise eest ja operatsiooniriski raamistiku väljatöötamise eest. Operatsiooniriski
hindamine viiakse läbi kvalitatiivselt, sest organisatsioon on läbipaistev ja lihtne, mille tõttu esineb
kahjujuhtumeid harva. Kõik Ettevõtte töötajad peavad teadvustama operatsiooniriski olemust, mõju
ja kontrollivajadust.
b) Vastavusrisk on risk, et Ettevõtte ei täida juhendeid, seadusi, eetilisi põhimõtteid ja standardeid.
Ettevõtte juriidiline osakond vastutab vastavusriski jälgimise ja juhtimise eest. Eesmärk on vältida
nõudeid, mainekahju, lepingute ühepoolselt lõpetamist, trahve ja litsentsi tühistamist. Praegusel
hetkel on rahapesu tõkestamise analüüsimeetmete rakendamine üks Ettevõtte prioriteetidest.
c) Mainerisk on risk, et reputatsiooni kaotus võib praegu või tulevikus negatiivselt mõjutada Ettevõtte
toimimist ja tulemusi. Riski maandamine tuleb tugevast riskikultuurist ja riskijuhtimise raamistikust,
mida Ettevõtte pidevalt arendab.
d) Strateegiline risk on risk, mis tuleneb ebapiisavast strateegiast või nõrgast strateegia
rakendamisest. Riski maandamine saavutatakse põhjaliku äriplaani analüüsiga. Ettevõtte omanikel ja
juhatusel on pikaajaline kinnisvarasektoris tegutsemise kogemus ja uutesse riikidesse sisenemisel
kasutatakse organisatsioonisisest või -välist ekspertanalüüsi.
e) Maarisk tuleneb asjaolust, et Ettevõtte laenuplatvormil vahendatakse ja väljastatakse laene peale
Eesti ka mujal riikides (Läti, Leedu, Soome, Hispaania). Alati kui ettevõte siseneb uude riiki viiakse läbi
põhjalik juriidiline analüüs.

28

Majandusaasta aruanne 2018

Lisa 6. Tulu kliendilepingutest/müügitulu
(eurodes)

2018

2017

Teenuste osutamine

0

15 600

Laenu vahendustasu

1 525 089

647 827

22 597

31 831

103 219

51 683

1 650 904

746 941

2018

2017

-163 613

-41 577

-39 796

-7 543

-37 955

-20 048

-241 364

-69 168

2018

2017

Reklaamikulud

-124 437

-47 411

Turunduskulud

-2 646

-5 863

-127 082

-53 274

Administreerimistasu
Muud tulud
Kokku

Lisa 7. Müüdud teenuste kulu
(eurodes)

Otsesed müügikulud
Maaklerteenused,
eksperthinnangud
Tehingutasud
Kokku

Lisa 8. Turustuskulud
(eurodes)

Kokku
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Lisa 9. Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2018

2017

Rendikulud

-80 582

-57 479

IT ja sidekulud

-75 454

-22 499

Halduskulud

-26 022

-42 404

Lähetuskulud

-37 020

-30 595

Koolituskulud

-13 349

-7 465

-495 931

-234 270

-303 983

-160 642

-177 129

-66 525

-9 986

-3 948

tõlkekulud

-4 834

-3 155

Muud kulud ja ostetud teenused

-18 458

-6 423

-333 727

-271 592

palgakulu

-247 943

-193 988

sotsiaalmaksukulu

-83 753

-65 668

muud maksukulud

-2 031

-11 936

-43 866

-22 736

-1 124 409

-695 463

Ostetud teenused, sealhulgas

konsultatsioonikulud
juriidilised kulud

raamatupidamiskulud

Tööjõukulud, mis koosnevad

Immateriaalsete põhivarade
kulum
Kokku

Keskmine töötajate arv 2018 aastal oli 10 (2017: 8).
Rendikulud sisaldavad kontorite renti ja kommunaalmakseid. Ettevõttel ei ole ühtegi
mittekatkestatavat liisingulepingut.
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Lisa 10. Immateriaalne põhivara
(eurodes)

Arenduskulud

Kokku

01.01.2017

85 541

85 541

Arenduskulud

57 020

57 020

31.12.2017

142 561

142 561

Arenduskulud

168 381

168 381

31.12.2018

310 942

310 942

01.01.2017

26 336

26 336

Amortisatsioon

22 736

22 736

31.12.2017

49 072

49 072

Amortisatsioon

43 866

43 866

31.12.2018

92 938

92 938

31.12.2018

218 004

218 004

31.12.2017

93 489

93 489

01.01.2017

59 205

59 205

31.12.2018

31.12.2017

25 410

24 909

600

600

3 420

1 795

0

7 019

29 430

34 323

Soetusmaksumus

Kulum ja väärtuse langus

Jääkmaksumus

Lisa 11. Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

Ostjatelt laekumata arved
Laenud
Muud nõuded
Ettemaksed tarnijatele
Kokku
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Nõuded ja ettemaksed hinnatakse vajadusel ümber arvestades nende laekumise tõenäosust. Igat
nõuet hinnatakse eraldi vastavalt kliendi maksevõimele. 31.12.2018 ja 31.12.2017 seisuga ei olnud
allahindlusi moodustatud.
Lühiajaliste laenude tähtaeg on 31.12.2018 ning intressimäär 0%. Kõik laenud on väljastatud eurodes.

Lisa 12. Raha ja raha lähendid
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Raha pangakontol ja kassas

136 583

121 489

Kokku

136 583

121 489

EstateGuru investeerimisplatvormi kliendi konto on bilansiväline konto, kus kajastub klientide
platvormi kantud raha, mis ootab investeeringuid.
Bilansivälise kliendikonto jääk seisuga 31.12.2018 oli 4 764 882 eurot (31.12.2017: 1 941 254 eurot).

Lisa 13. Osakapital
(eurodes)

Tavaaktsiad
31.12.2018

31.12.2017

Osakapital

2 600

2 600

Osade arv

1

1

2 600

2 600

1 osa väärtus

Osakapitali all on ettevõte kajastanud reservi summas 58 981 EUR. Reserv on seotud intressivaba
laenuga emaettevõttelt ja peegeldab erinevust saadud laenu ja tema õiglase väärtuse vahel. Laenu
õiglane väärtus on hinnanguliselt kõigi tulevaste maksete nüüdisväärtus, mida on diskonteeritud
sarnaste instrumentide turuintressimäära alusel. Õiglase väärtuse vahet käsitletakse omanike poolt
sissemakstud täiendava kapitalina tulevaste saamata jäänud rahavoogude nüüdisväärtuse arvelt.
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Lisa 14. Laenukohustised
(eurodes)

Laenukohustised (lühi- ja pikaajalised)
Intressivõlad
Muud võlad
Kokku

Seisuga

Kohustis

31.12.2018 Laenukohustis
Intressivõlad
31.12.2017 Laenukohustis
Intressivõlad

31.12.2018

31.12.2017

59 126

100 828

9 900

9 900

22

231

69 049

110 959

Alla 1
aasta

1 kuni 5
aastat

Üle 5
aasta

Kokku

Efektiivne
intressimäär

4 218

54 908

0

59 126

10%

EUR

2021

1 229

8 671

0

9 900

4 218

96 610

0

100 828

10%

EUR

2021

1 229

8 671

0

9 900

Valuuta Tähtaeg

Laenukohustiste tagatised puuduvad.

Lisa 15. Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Võlad tarnijatele

95 096

44 592

Maksuvõlad

28 853

19 402

Võlad töövõtjatele

30 711

24 811

154 660

88 805

Kokku

Sõlmitud teenuslepingutest tulenevalt on ettevõttel tingimuslik kohustus, mille puhul ei ole
tõenäoline, et majanduslikku kasu sisaldavate vahendite väljavool tekiks ja potentsiaalse kohustuse
suurust ei saa usaldusväärselt hinnata. Juhatus leiab, et antud tingimusliku kohustuse realiseerumine
ei ole tõenäoline.
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Lisa 16. Seotud osapooled
(eurodes)

Seotud osapool on füüsiline või juriidiline isik, kes on EstateGuru OÜ-ga seotud:
•

Ettevõtte üle kontrolli omava või olulise mõjuga füüsiline isik või selle isiku lähedane.

•

Juriidiline isik, kui ta on Estateguru OÜ ema-, tütar-, sidus-, või ühisettevõte, või kontrollib
seda või omab piisavat mõju selle üle eelnevalt mainitu seotud osapool.

Emaettevõte
EstateGuru OÜ emaettevõte on EstateGuru Holding OÜ. Estateguru Holding OÜ omab 100%
EstateGuru OÜ osakapitalist, mis koosneb ühest osast.
Järgnevas tabelis on kajastatud emaettevõtte ja tütarettevõtte vahelised nõuete ja kohustiste
liikumised ning saldod:
Nõuded

Laenukohustised

Intressivõlad

31.12.2018

0

59 126

8 671

31.12.2017

0

96 610

8 671

2018 laekunud

0

25 000

0

2018 tagasi makstud

0

-100 200

0

-75 200

0

Emaettevõte:
Estateguru Holding OÜ

2018 muutus kokku

Emaettevõttelt saadud laenukohustise tingimused on välja toodud lisas 16 ja mitte kasutatud krediidi
limiit lisas 7.

Muud seotud osapooled
Nõuded

Laenukohustised

Intressivõlad

31.12.2018

0

4 218

1 229

31.12.2017

2 395

4 218

1 229

Muude seotud osapoolte ettevõtted:
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Muud seotud osapoolte ettevõtted on ettevõtted, mis kuuluvad EstateGuru OÜ võtmeisikutele või,
kus nad on tegev- või kõrgem juhtkond.
Ostetud teenused
Muude seotud osapoolte ettevõtted:
2018

176 152

2017

128 627

Ostetud teenused seotud osapooltelt sisaldavad peamiselt konsultatsiooniteenuseid.
EstateGuru OÜ juhatuse võtmeisikutele maksti 2018 aastal töötasusid kokku 91 411 eurot (2017: 94
922 eurot).

Lisa 17. Õiglase väärtuse hindamine
Seisuga

Lisa

Bilansiline
väärtus

Kokku

Tase 1 Tase 2

Tase 3

Varad, mis on kajastatud õiglases
väärtuses
Nõuded ja ettemaksed
31.12.2018

11

29 430

29 430

0

0

29 430

Nõuded ja ettemaksed

31.12.2017

11

34 323

34 323

0

0

34 323

Kohustised, mis on kajastatud õiglases
väärtuses
Võlad ja ettemaksed
31.12.2018

15

154 660

154 660

0

0

154 660

Võlad ja ettemaksed

31.12.2017

15

88 805

88 805

0

0

88 805

Laenukohustised

31.12.2018

14

69 049

69 049

0

0

69 049

Laenukohustised

31.12.2017

14

110 959

110 959

0

0

110 959

Ülaltoodud tabelis olevad finantsinstrumendid on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.
Nõuete ja kohustiste õiglane väärtus loetakse võrdseks nende bilansilise väärtusega, kuna need on
enamasti realiseeritavad ühe aasta jooksul ning seetõttu bilansiline ja õiglane väärtus oluliselt ei erine.
Intresse kandvate kohustuste õiglane väärtus määratakse diskonteeritud rahavoogude meetodi abil
kasutades turu intressimäärasid aruandeperioodi lõpus.
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