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Tegevusaruanne
2018 oli ettevõtte OÜ Pigipada jaoks väga töine aasta. Toodangut väljastati lisaks Paide tehasele ka 2017. aastal rajatud tehasest Lõuna Eestis,
Tsirguliinas. Müüdud toodete rahaline maht 2018. aastal võrrelduna 2017. aastaga oli sarnane. Ettevõtte müügitulu oli 2018. aastal 8,8 miljonit
eurot.
2019 aasta tuleb ettevõttele keeruline, nafta hind maailmaturul on ettearvamatu ja kõikuv ja tuleviku trendi raske hinnata. Oodata on kõikuvate ja
raskesti prognoositavate sisendhindadega aastat. Konkurents bituumenemulsiooni tootjate turul on tihe.
OÜ Pigipada juhatus koosneb ühest liikmest ning neljast nõukogu liikmest. Nõukogu liikmetele 2018. majandusaastal tasusid ei arvestatud.
Juhatuse liikmele arvestati 2018. aastal töötasu kokku 9 001 eurot.
Ettevõttes OÜ Pigipada töötas 2018. aastal 8 inimest.
Peamisteks klientideks on Eesti turul tegutsevad suuremad teedeehituse ja – hoolde ettevõtted.
Peamised suhtarvud:

2018

2017

8 808 296

8 885 830

11,7%

12,1%

646 245

747 213

12,71

9,84

ROA

28%

34%

ROE

29%

36%

Müügitulu (eurot)
Brutokasumi määr
Puhaskasum (eurot)
Lühiajaliste kohustuste
kattekordaja

Suhtarvude arvutamisel kasutatavad valemid:
• Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu * 100
• Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
• ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
• ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Raha

535 823

1 261 786

Nõuded ja ettemaksed

184 812

53 115

46 947

6 849

127 718

18 220

10 147

28 046

722 722

24 328

695 852

14 767

26 870

9 561

1 443 357

1 339 229

Materiaalsed põhivarad

869 442

849 896

Kokku põhivarad

869 442

849 896

2 312 799

2 189 125

113 589

136 160

Võlad tarnijatele

49 178

64 602

Võlad töövõtjatele

25 341

27 533

Maksuvõlad

39 070

43 845

Muud võlad

0

180

113 589

136 160

113 589

136 160

Osakapital nimiväärtuses

2 500

2 500

Kohustuslik reservkapital

250

0

1 550 215

1 303 252

646 245

747 213

2 199 210

2 052 965

2 312 799

2 189 125

Lisa nr

Varad
Käibevarad

Nõuded ostjate vastu
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Ettemaksed
Kokku varud
Tooraine ja materjal
Valmistoodang
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad

2

Kohustised ja omakapital
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku lühiajalised kohustised
Kokku kohustised
Omakapital

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Kokku omakapital
Kokku kohustised ja omakapital

4

Osaühing Pigipada

2018. a. majandusaasta aruanne

Kasumiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

8 808 296

8 885 830

4

-7 780 043

-7 814 435

5

1 028 253

1 071 395

Turustuskulud

-10 336

-20 344

Üldhalduskulud

-240 205

-226 457

6

Muud äritulud

100

0

2

Muud ärikulud

-645

-270

777 167

824 324

Intressitulud

39

50

Intressikulud

-5 961

-2 161

Müügitulu
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu
Brutokasum (-kahjum)

Ärikasum (kahjum)

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist
Tulumaks
Aruandeaasta kasum (kahjum)

771 245

822 213

-125 000

-75 000

646 245

747 213
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
OÜ Pigipada 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standard on kehtestatud Eesti
Vabariigi raamatupidamise seadusega ning seda täpsustavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
OÜ Pigipada kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Vastavalt raamatupidamise seaduses kehtestatud tingimustele klassifitseerub OÜ Pigipada väikeettevõtjaks ning seetõttu on koostatud
väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja lisadest. Bilansi koostamisel on lähtutud
detailsest alaliigendustega bilansiskeemist.

Finantsvarad
Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvara võetakse
algselt arvele soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki
finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi.
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).
Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab üle kolmandale
osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.
Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval, st päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab
omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, paigutusi rahaturufondidesse ja
lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed
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 arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud
varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Varude kuludes kajastamisel ja bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.
Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Materjale
ja lõpetamata toodangut hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade
valmistoodete neto realiseerimisväärtuse.
Varude hindamisel neto realiseerimisväärtusesse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodil kasumiaruande kirjel
" Müüdud toodangu (kaupade,teenuste) kulu".
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse
langusest tulenevad allahindlused. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast
(kaasa arvatud tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja soetamisega otseselt seotud kulutustest.
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 2 000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle
ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle
peetakse arvestust bilansiväliselt.
Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse
need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide
kasulikule elueale.
Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud
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järgmised kasulikud eluaed:

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

2000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Masinad ja seadmed

3-5

Muu põhivara

5-10

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või
põhivragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. Hilisemate
parendustega seotud kulutused lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara
mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele (sh tõenäoline osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).Jooksva hoolduse
ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse perioodikuludes. Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis viitavad
vara väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad varaobjekti väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi
vara kaetava väärtuse test. Vara kaetav väärtus on võrdne kõrgemaga kahest näitajast: kas vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused)
või diskonteeritud rahavoogude põhjal leitavast kasutusväärtusest. Kui testimise tulemusena selgub, et vara kaetav väärtus on madalam
tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse põhivara objekt alla tema kaetavale väärtusele. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.
Finantskohustised
Finantskohustisteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustisi. Finantskohustis võetakse
algselt arvele soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustise eest saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki
finantskohustisega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantskohustised kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste
finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi kohustisi kajastatakse
bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustis eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahudatud, lõpetatud või aegunud.
Tulud
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle 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.
Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.
Maksustamine
Alates 1. jaanuarist 2015 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 20/80 väljamakstavalt netosummalt. Alates 2019. aastast on
võimalik dividendide väljamaksetele rakendada maksumäära 14/86. Seda soodsamat määra saab kasutada dividendimaksele, mis ulatub
kuni kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendide väljamakseni, mis on maksustatud 20/80 maksumääraga. Kolme eelneva
majandusaasta keskmise dividendimakse arvestamisel on 2018. aasta esimene arvesse võetav aasta. Dividendidelt arvestatud ettevõtte
tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on
välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Kuna tulumaksu tasutakse dividendidelt, mitte kasumilt, ei teki ajutisi
erinevusi maksustamisväärtuste ning varade ja kohustuste bilansilise jääkväärtuse vahel, mis võiksid põhjustada
edasilükkunud tulumaksuvarasid ja -kohustusi. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide
väljamaksmisega, on toodud lisas 3.
Seotud osapooled
Ettevõte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoolte ärilistele
otsustele. Seotud osapooled on:
- Emaettevõte ja tema konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted ( OÜ Tõrvatilk ja OÜ Üle ning OÜ Üle konsolideerimisgruppi kuuluvad teised
ettevõtted);
- Olulise osalusega juriidilisest isikust omanik ja temaga seotud ettevõtted (OÜ Tariston ja AS Nordecon ja AS Nordecon konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtted);
- Osaühingu juhatus ja nõukogu. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevelt kajastatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Sündmused pärast aruandekuupäeva
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid aruandekuupäeva 31.
detsember 2018 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel
toimunud tehingutega.
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Sündmused pärast aruandekuupäeva, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise
majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Masinad ja
seadmed

Transpordivahendid

Muud
materiaalsed
põhivarad

Lõpetamata
projektid ja
ettemaksed

Ettemaksed

31.12.2016
Soetusmaksumus

3 000

3 000

1 154 160

46 040

46 040

1 203 200

-3 000

-3 000

-686 412

0

0

-689 412

0

0

467 748

46 040

46 040

513 788

Ostud ja parendused

68 990

68 990

470 538

-27 494

-27 494

512 034

Amortisatsioonikulu

-2 672

-2 672

-173 254

0

0

-175 926

Soetusmaksumus

71 990

71 990

1 624 699

18 546

18 546

1 715 235

Akumuleeritud kulum

-5 672

-5 672

-859 667

0

0

-865 339

Jääkmaksumus

66 318

66 318

765 032

18 546

18 546

849 896

4 750

4 750

178 643

-18 546

-18 546

164 847

-15 235

-15 235

-130 066

0

0

-145 301

73 740

73 740

1 803 341

0

0

1 877 081

-17 907

-17 907

-989 732

0

0

-1 007 639

55 833

55 833

813 609

0

0

869 442

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

31.12.2017

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

Masinad ja seadmed
Transpordi- vahendid
Kokku

2018

2017

100

0

100

0

100

0

8

Osaühing Pigipada

2018. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Tingimuslikud kohustised ja varad
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

1 768 796

1 640 372

427 664

410 093

2 196 460

2 050 465

Tingimuslikud kohustised
Võimalikud dividendid
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt
Kokku tingimuslikud kohustised

Aruandeaastal kuulutati välja ja maksti dividende summas 500 000 eurot (2017:300 000 eurot). Väljakuulutatud dividendidelt arvestati ja tasuti
tulumaksu 125 000 eurot (2017:75 000 eurot).

Lisa 4 Müügitulu
(eurodes)

2018

2017

Müük Euroopa Liidu riikidele, muud

8 808 296

8 885 830

Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku

8 808 296

8 885 830

8 808 296

8 885 830

Bituumenisegude tootmine

8 808 296

8 885 830

Kokku müügitulu

8 808 296

8 885 830

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes
Müük Euroopa Liidu riikidele

Kokku müügitulu
Müügitulu tegevusalade lõikes

Lisa 5 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu
(eurodes)

2018

2017

6 861 977

6 720 618

Transpordikulud

549 395

690 280

Tööjõukulud

111 296

108 855

7

Amortisatsioonikulu

129 061

170 535

2

Muud

128 314

124 147

7 780 043

7 814 435

Tooraine ja materjal

Kokku müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

Lisa nr

2018. aastal on Ettevõte seoses tooraine ja materjali ostuga võtnud pangalaenu summas 700 000 eurot ning selle täies mahus ka
tagasi maksnud.
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Lisa 6 Üldhalduskulud
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

151 594

152 781

7

Amortisatsioonikulu

16 240

5 391

2

Muud

72 371

68 285

240 205

226 457

2018

2017

201 163

196 944

61 727

64 692

262 890

261 636

8

9

Töölepingu alusel töötav isik

7

8

Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja
arvatud füüsilisest isikust ettevõtja

1

1

Tööjõukulud

Kokku üldhalduskulud

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa nr

5,6

Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus

OÜ Tõrvatilk

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud

Eesti

Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja

OÜ Üle

Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud

Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2018
Nõuded
Teised samasse
konsolideerimisgruppi kuuluvad
ettevõtjad
Olulise osalusega juriidilisest
isikust omanikuga seotud
ettevõtjad
Tegev- ja kõrgem juhtkond

31.12.2017

Kohustised

Nõuded

Kohustised

0

0

0

17 225

900

1 130

1 217

1 791

0

3 500

0

3 000

Ostud ja müügid
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2018
Ostud

2017
Müügid

Ostud

Müügid

Teised samasse
konsolideerimisgruppi kuuluvad
ettevõtjad

605

2 233 744

28 465

2 445 216

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

33 580

0

35 992

0

447 257

1 161 122

21 628

655 129

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2018

2017

9 001

12 771

Müük seotud osapooltele sisaldab peamiselt kauba müüki ja ost seotud osapooltelt peamiselt kaupade ostu. Kauba müük seotud osapooltele
kajastub kasumiaruande real "Müügitulu" ning kauba ost kasumiaruande real "Müüdud toodangu (kaupade,teenuste) kulu" või bilansi real
„Varud“ (kui kaup on bilansipäeval müümata). Nõuded kauba müügi eest kajastuvad bilansi real „Nõuded ostjate vastu“ ja kohustis kauba ostu
eest bilansi real „Võlad tarnijatele“.
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud kajastuvad kasumiaruande real „Üldhalduskulud“ ning kohustis nende tasude eest
kirjel "Võlad töövõtjatele".
Seotud osapooltelt ostetud teenused kajastuvad kasumiaruande real „Üldhalduskulud“ ning kohustis nende teenuste eest kirjel „Võlad
tarnijatele“.

11

Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.03.2019
Osaühing Pigipada (registrikood: 11930498) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MAREK KOIT

Juhatuse liige

12.03.2019

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Osaühing Pigipada osanikele
Arvamus
Oleme auditeerinud osaühing Pigipada (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2018 ning kasumiaruannet eeltoodud kuupäeval
lõppenud majandusaasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2018 ning sellel kuupäeval lõppenud
majandusaasta finantstulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas
„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti)
(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud,
on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori
aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb
raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta
aru anda.
Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond
peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse
jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse
lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.
Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda
välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see
kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse
oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka
järgmist:
- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid
vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise
mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või
sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks
ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb
olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et
eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui
avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased
sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab
aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas
mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
/digitaalselt allkirjastatud/
Sven Siling
Vandeaudiitori number 502
BDO Eesti AS
Audiitorettevõtja tegevusloa number 1
A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn, Harju maakond, 11316
12.03.2019

Audiitorite digitaalallkirjad
Osaühing Pigipada (registrikood: 11930498) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt
allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

SVEN SILING

Vandeaudiitor

12.03.2019

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Kokku

1 550 215
646 245
2 196 460

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
Tegevusala

EMTAK kood

Müügitulu
(EUR)

Müügitulu %

Põhitegevusala

Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete
tootmine

23991

8808296

100.00%

Jah

Osanikud
Nimi / ärinimi

Isikukood /
registrikood /
sünniaeg

Elukoht / Asukoht

Osaluse suurus ja
valuuta

AS Tariston

10887843

Eesti

1225 EUR
(Lihtomand)

OÜ Tõrvatilk

10846962

1275 EUR
(Lihtomand)

Sidevahendid
Liik

Sisu

Faks

+372 6211299

Mobiiltelefon

+372 5101681

E-posti aadress

marek@pigipada.ee

