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Tegevusaruanne
Sissejuhatus

Capitalia Finance OÜ põhitegevusalaks on rahastamisteenuste pakkumine väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele Eestis.
Capitalia Finance OÜ on Capitalia AS tütarettevõte. Capitalia on mittepangast finantsasutus, mis pakub kaasaegset ja lihtsat rahastamist
ettevõtetele.
Capitalia Finance OÜ laenutooted annavad ettevõtetele kättesaadava ja lihtsa alternatiivi raha laenamisele pangast.
Oleme spetsialiseerunud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamisele. Capitalia Finance OÜ eesmärk on olla lihtne, kättesaadav ja
kaasaegne rahastamisallikas ettevõtetele.
2018 aastal toimus Capitali Finance ümberkujundamine osaühingust aktsiaseltsiks.
Detsembrikuus oli suurendatud aktsiakapital 45000 euro võrra ja kanne äriregistris jõustus 29.01.2018 aastal.

Tulud, kulud ja kasum
2017. aastal moodustasid Capitalia Finance OÜ intressitulud 264 981 eurot (2016 : 123 757 eurot).

Personal

Capitalia Finance OÜ-l 2017 aasta alguses oli ettevõttel 2 töötajat ja juhatuse liikme töö oli ka tasustatud. 2017 aasta lõpuks oli ettevõttel ainult
üks töötaja. 2017 aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 45865 eurot (2016: 38258 eurot), sh. juhatuse liikme tasu 7772 eurot (2016: 6612
eurot).

OÜ Capitalia Finance juhatuse liige on Juris Grišins.

Peamised finantssuhtarvud
Lähteandmed (eurodes)
Käibevara
Lühiajalised kohustised
Raha
Kohustised
Varad
Aruandeaasta kasum
Omakapital
Finantssuhtarv
Valem
Puhas käibekapital ehk töökapital
Käibevara – Lühiajalised kohustised

2017
660 174
255 179
127 903
885 362
896 514
-3 720
11 152
2017
404 995

Töökapitali suhe lühiajalistesse kohustustesse
Töökapital/ Lühiajalised kohustised

1,59

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
Käibevara/ Lühiajalised kohustised

2,58

2016
234 142
12 722
13 166
244 372
259 244
10 058
14 872
2016
221 420

17,40

18,40
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Maksevalmiduse kordaja
Raha/ Lühiajalised kohustised

0,50

1,03

Võlakordaja
Koguvõlgnevus/ Varad

0,98

0,94

Likviidsuskordaja
Käibevarad – Varud/ Lühiajalised kohustised

2,58

18,40

Koguvara tulutoovustase (ROA)
Aruandeaasta kasum (kahjum-)/ Varad

0,00

0,03

Omakapitali tulutase (ROE)
Aruandeaasta kasum (kahjum-)/ Omakapital

-0,33

0,68
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Lisa nr

Raha

127 903

13 166

Nõuded ja ettemaksed

532 271

220 976

Kokku käibevarad

660 174

234 142

234 184

22 670

2

2 156

2 432

3

Varad
Käibevarad

2

Põhivarad
Nõuded ja ettemaksed
Immateriaalsed põhivarad
Kokku põhivarad

236 340

25 102

896 514

259 244

178 667

0

76 512

12 722

255 179

12 722

Laenukohustised

630 183

231 650

Kokku pikaajalised kohustised

630 183

231 650

885 362

244 372

Osakapital nimiväärtuses

5 000

5 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

9 872

-186

-3 720

10 058

Kokku varad
Kohustised ja omakapital
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised
Võlad ja ettemaksed
Kokku lühiajalised kohustised

4

Pikaajalised kohustised

Kokku kohustised

4

Omakapital

Aruandeaasta kasum (kahjum)
Kokku omakapital
Kokku kohustised ja omakapital

11 152

14 872

896 514

259 244
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Kasumiaruanne
(eurodes)

2017

2016

-106 999

-25 572

-45 865

-38 238

5

-276

-276

3

-153 140

-64 086

Intressitulud

200 865

97 001

Intressikulud

-115 561

-49 611

Muud finantstulud ja -kulud

64 116

26 754

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist

-3 720

10 058

Aruandeaasta kasum (kahjum)

-3 720

10 058

Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Ärikasum (kahjum)

Lisa nr
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Capitalia Finance OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti
Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.
Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.
Capitalia Finance OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Tegemist on väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruandega.
Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturufondi
osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.
Nõuded ja ettemaksed
Ostjatelt laekumata arveid hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet
eraldi, arvestades teadaolevalt informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse
langusest tulenevad allahindlused. Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku
tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640,00 eurot. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb
vara soetusmaksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid soetusmaksumus
on alla 640,00 eurot kantakse vara kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslikke inventaride üle
peetakse arvestust bilansiväliselt. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on
järgnevad amortisatsiooninormid:
- maa ja ehitised
10-20 aastat
- masinad ja seadmed
3-4 aastat
- transpordivahendid
5 aastat
- muu materiaalne põhivara 3-4 aastat
-immateriaalne põhivara
5-10 aastat
Maad ei amortiseerita.
Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud

Tulud
Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui
tekib nõudeõigus dividendidele.
Maksustamine
Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 20/80 netodividendina väljamakstud summast.
Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes,
sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.
Seotud osapooled
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Capitalia Finance OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
a. omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Muud nõuded

1 - 5 aasta jooksul

766 205

532 021

234 184

Laenunõuded

739 029

504 845

234 184

Intressinõuded

27 176

27 176

0

Viitlaekumised

0

0

0

250

250

0

250

250

0

766 455

532 271

234 184

Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2016

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Muud nõuded

1 - 5 aasta jooksul

243 646

220 976

22 670

Laenunõuded

228 390

205 720

22 670

Intressinõuded

12 723

12 723

0

Viitlaekumised

2 533

2 533

0

243 646

220 976

22 670

Kokku nõuded ja
ettemaksed
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Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Kontsessioonid,
patendid,
litsentsid,
kaubamärgid
31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

2 800

2 800

-92

-92

2 708

2 708

-276

-276

2 800

2 800

-368

-368

2 432

2 432

-276

-276

2 800

2 800

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

-644

-644

2 156

2 156
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Lisa 4 Laenukohustised
(eurodes)

31.12.2017

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu
jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

üle 5 aasta

Pikaajalised laenud
Investeerimislaen
emaettevõtjalt

550 850

0

550 850

0

12%

EUR

2020

Investeerimislaen

258 000

178 667

79 333

0

13.8%-14%

EUR

2020

Pikaajalised laenud
kokku

808 850

178 667

630 183

0

Laenukohustised kokku

808 850

178 667

630 183

0

31.12.2016

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu
jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

üle 5 aasta

Pikaajalised laenud
Investeerimislaen
emaettevõttelt

231 650

0

231 650

0

12%

EUR

2020

Investeerimislaen

0

0

0

0

0

0

0

Pikaajalised laenud
kokku

231 650

0

231 650

0

Laenukohustised kokku

231 650

0

231 650

0

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

2017

2016

Palgakulu

34 324

28 608

Sotsiaalmaksud

11 541

9 630

Kokku tööjõukulud

45 865

38 238

3

3

Töölepingu alusel töötav isik

2

2

Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige

1

1

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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31.12.2017
Nõuded
Emaettevõtja
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

2017

31.12.2016

Kohustised

Nõuded

Kohustised

0

565 813

0

234 110

137 570

3 022

0

0

Antud
laenud

Antud
Saadud
laenude
laenud
tagasimaksed

Saadud
Intressimäär Alusvaluuta
laenude
tagasimaksed

Lõpptähtaeg

Emaettevõtja
Capitalia AS

0

0

963 200

644 000

12%

EUR

2020

Sparta Capital OÜ

249 500

126 500

0

0

12%

EUR

2020

Sparta Capital OÜ

0

0

128 000

125 000

12%-14%

EUR

2020

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

2016

Antud
laenud

Antud
Saadud
laenude
laenud
tagasimaksed

Saadud
Intressimäär Alusvaluuta
laenude
tagasimaksed

Lõpptähtaeg

Emaettevõtja
Capitalia AS

0

0

571 850

340 200

12%

EUR

2020

Sparta Capital OÜ

0

0

0

0

0

0

0

Sparta Capital OÜ

0

0

0

0

0

0

0

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

Ostud ja müügid
2017
Ostud
Emaettevõtja

2016
Müügid

24 836

Ostud
0

Müügid
0

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2017

2016

7 772

6 612

2017 aastal Capitalia AS on arvestanud laenuintresse summas 65516 eurot (2016: 20551 eurot), Capitalia Finance poolt on tasutud 2017 aastal
56143 eurot (2016:18091 eurot)laenuintresside katteks ja 21706 eurot (2016: 0 eurot)juhtimiskulude katteks. Juhtimiskulude kohta on esitatud
arved 2017 asstal summas 24836 eurot (2016: 0 eurot), seisuga 31.12.2017 oli tasumata juhtimiskulude arve summas 3130 eurot (2016: 0
eurot) ja laenuintressid summas 11833 eurot (2016: 2460 eurot).
2017 aastal Sparta Capital OÜ arvestasime laenuintressid summas 15357 (2016: 0 eurot), laekus aruandeaastal 787 eurot (2016: 0 eurot)
ja laenuintresside võlgnevus seisuga 31.12.2017 oli 14570 eurot (2016: 0 eurot). Sparta Capitali antud laenu Capitalia Finance OÜ-le
arvestatud laenuintressid seisuga 31.12.2017 olid summas 22 eurot (2016: 0 eurot).
2017 aastal Sparta Capital OÜlt saadud laenult arvestasime ja tasusime intresse summas 2511,26 eurot (2016: 0 eurot).
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.04.2018
Capitalia Finance OÜ (registrikood: 12822836) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

JURIS GRIŠINS

Management board member

16.04.2018

Resolutsioon:

I approve the annual report

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Capitalia Finance OÜ osanikule
Arvamus
Oleme auditeerinud Capitalia Finance OÜ (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2017 ning kasumiaruannet eeltoodud kuupäeval
lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2017 ning sellel kuupäeval lõppenud
aasta 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 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.
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/
Gerri-Lys Kalmus
Vandeaudiitori number 658
Audiitorteenuse OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 73
Rotermanni tn 8, Tallinn, Harju maakond, 10111
17.04.2018

Audiitorite digitaalallkirjad
Capitalia Finance OÜ (registrikood: 12822836) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on
digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

GERRI-LYS KALMUS

Vandeaudiitor

17.04.2018

Kahjumi katmise ettepanek
(eurodes)

31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Kokku

Cover the loss from the next period earnings

9 872
-3 720
6 152

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
Tegevusala

EMTAK kood

Müügitulu
(EUR)

Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus
ja pensionifondid

64991

0

Sidevahendid
Liik

Sisu

Phone

+372 51990880

E-mail address

info@capitalia.ee

Müügitulu %

Põhitegevusala

Yes

