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The J. Molner Company OÜ osanikule 

 

Oleme üle vaadanud The J. Molner Company OÜ raamatupidamise vahearuande, mis sisaldab 

bilanssi seisuga 30. juuni 2022 ja kasumiaruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud perioodi kohta ning 

raamatupidamise vahearuande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet. 

Ülevaadatud raamatupidamise vahearuanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 15. 

Juhtkonna vastutus raamatupidamise vahearuande eest 

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise vahearuanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt 

kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab 

vajalikuks sellise raamatupidamise vahearuande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või 

veast tingitud väärkajastamisest. 

Vandeaudiitori kohustus 

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise vahearuande kohta. Ülevaatus viidi läbi 

kooskõlas ülevaatuse töövõttude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) 

”Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus”. ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab 

meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid 

uskuma, et raamatupidamise vahearuanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas 

rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima 

asjassepuutuvaid eetikanõudeid.  

Raamatupidamise vahearuande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud 

kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab 

järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja 

analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.  

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise 

standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me selle 

raamatupidamise vahearuande kohta auditiarvamust. 
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Märkusega kokkuvõte alus 

The J. Molner Company OÜ omakapitali koosseisus on seisuga 30. juuni 2022 kajastatud vabatahtlik 

reserv summas 750 000 eurot. Meie hinnangul ei ole moodustatud vabatahtliku reservi kajastamine 

kooskõlas ettevõtte põhikirjas sätestatuga ning see summa tuleks kajastada omakapitali asemel 

kohustisena. Selle tulemusel muutuks omakapital -573 169 euro võrra negatiivseks. 

Märkusega kokkuvõte 

Ülevaatuse põhjal, välja arvatud lõigus „Märkusega kokkuvõtte alus“ kirjeldatud asjaolu mõju,  ei 

saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise vahearuanne 

ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt The J. Molner Company OÜ finantsseisundit seisuga 30. juuni 

2022 ning sellel kuupäeval lõppenud perioodi finantstulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse 

standardiga. 

Asjaolu rõhutamine 

Juhime tähelepanu finantsaruannete lisale 14, millest nähtub, et seisuga 30. juuni 2022 ületasid 

ettevõtte lühiajalised kohustused käibevarade kogusummat 33 449 euro võrra. See asjaolu annab 

märku olulise ebakindluse esinemisest, mis võib tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte 

suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Meie arvamus ei ole märkusega selle asjaolu suhtes. 

Juhime tähelepanu raamatupidamise vahearuande lisale 13, milles on toodud info aruandekuupäeva 

järgselt põhikirjas muudatuse tegemise kohta vabatahtliku reservi moodustamise osas peale mida on 

tegemist õiguspäraselt moodustatud vabatahtliku reserviga ja negatiivse omakapitali probleemi ei ole. 

Muu asjaolu  

Me oleme väljastanud 15.09.2022 audiitori aruande juhtkonna poolt 15.09.2022 allkirjastatud 

vahearuandele seisuga 30.06.2022. Juhtkond on koostanud ja allkirjastanud osaniku soovil uue seisuga 

30.06.2022 vahearuande, klassifitseerides varem kohustisena kajastatud summa 750 000 eurot 

omakapitaliks. 
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