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Osaiihing Transpordi Varahaldus Maiandusaasta aru anne 2077

Tegevuslrurnne

Asutemine

oU Transpordi varahaldus (edaspidi "TvH" voi "Ari0hing") on iri0hing mis on asutatud 30. septembril
2015 Eesti Vabariigi kui ainuosaniku poolt eesmlrgiga tegutseda investeerimisuhinguna (IFRS l0
kohaselt pole tegemist investeerimisuksusega), mis rahastab ja haldab investeeringuid pohivarasse
aanspordi valdkonnas (sealhulgas omandamine ja rentimine). Ariuhing kanti driregisrisse i. ohoobril
2015.

Ariiihingu iriplaan

Vastavalt {riohingu asutamisel 2015. aasta fiplaanile oli eesmilrk luua investeerimistihing. Aritthing
loodi eesmlrgiga vofta 0le Kanada ekpordiagentuuri canada (EDC) laeq mille tagatised on seotud
lennukitega ja jatkata nende finantseerimist liisinguvotjatele. 2015. aasta eriplaani hindas solomatu
lennunduseri asjatundja Lufthansa Consulting Group, kus vaadeldi erinevaid finantsarvutusija kinnitati, et
kuna pmjekt neihb positiivset nuodisveefiust koos k6rge investe€r'ingutasuvuseg4 voib jdreldad4 et see
on lurumajanduse tingimust€s legutsevate investorite pohimotete kohaselt atraktiivne investeering -
mdistlik erainvestor vOib otsustada fi0hingusse investeerida-

Arvestades, a nriiihingu 2015 eriplaani eesmergid on edukalt teidetud valmisras &iuhingu juhatus ette
ning noukogu 2017. aprillis kiitis heaks lriilhingu tiiendatud fiplaani aastatek 2017-2021. Erinevatest
analiliisitud stsenaariumitest valiti edasise fitegevuse aluseks stsenaarium konsematiivne kasv l.
Tiiendatud &iplaani teostamiseks omandati kaks tiiendavat Bombardier CRI900 lennukit suurcndades
sellega TVH lennukipargi kuuele lennukile. Ka tiiiendatud eriplaani hindas eelnevalt soltumatu eksperr
Lufthansa Consulting Group, kinnitades selle vastavust turuinvestori printsiibile.

2017.a. v6lakirjrde em iteerimine

Kahe lennuki omandamisek 2017. agal emiteeris TVH 25 miljoni euro vaitrtuses volakirju. Volakirjad
mdrkisid AS LHv Pank ning AS LHV varahalduse pooh hallatavad fondid (sh pensionifondid).
Volakirjade lunastamistahtaeg on 2025. aasta ning v6lakirjade lunastamine toimub r,gacimaketega kord
poolaastas ning v6lakirjade l6ppjeagi tasumisega 2025. aastal.

2017. aasl^l on teostatud ka esimene vOlakirjade ^fsimakse. Ttiendavat informasiooni
vdlakirjaemissiooni oluliste tingimuste osas leiab Eesti Veartpaberiregistri kodulehek0ljelt aadressil
hnos://nasdaqcsd.com/slatistics/eVsecurity/EE3300 I I I I 60.

Ariilhingu lennukipark

AriUhingu lennukipark koosneb kuuest Bombardier CRJ900NG lennukist, mille seerianumbrid on MSN
l52ll, MSN t5250, MSN 15261, MSN 15262, MSN 15267ja MSN 15277, mis koik on varustatud 88
nahkistmega. KOik kuus lennukit on rcgistreeritud Lennuametis, omanikuks TVH ja operaatoriks
Regional Jet OU, Regional Jet OU on Nordic Aviation Group AS (,,Nordica..) ja LOT tihisomandis olev
6ri0hing mis pakub Nordicale, LOT-ile ja teistele klientidele reisilennuliinide opereerimise teenuseid.

TVH omandas kolm lennukit noude vastq mis TVH-I oli EA Jet Leasing Ltd (,EAJL) vastu. plaanide
kohaselt likvideeritakse EAJL 2018. aasta jooksul. 2016. aasta augustis omandas ryH neljanda ning
2017. aastal viiendaja kuuenda Bombardier CRJ900NG lennuki. TVH on andnud lennukid pikaajalisele
rendile Nordicale. S6ltumatult eksperdilr saadi enne iga eelnimetatud tehingut kinnitus, et lennukite
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soehshind ja renditingimused vastavad turutingimusele ja jergitakse turumajandusliku investeerimise
p6himdtteid (MEIP).

Omrriku ootusod

Kehlivad omaniku ootused on kehtestatud Majandus- ja taristuministri poolt 16. juuni 2017. Omaniku
ootused on kattesaadavad iihingu kodulehekiiljel aadressil httos://tvh.eelet/omaniku-ootused,/.

Eesti Vabariik on nriilhingule kehtestanud kolm peamist ootust:

' tegeleda valitud valdkonnas efektiivse majandustegevusega, mis tagab lriilhingu arengu ja riigile
optimaalse ning stabiilse omanikutulu;
' taita riigi kehtestatud strateegilisi eesmlrke vastavalt fiilhingu suhtes kohaldatavatele seadustele,
rcgulasioonidele ja arengukavadele;

' olla Eesti eriUhingdele heaks eeskujuk heade juhtimistavade, sotsiaalse vastutuse ning k6rge
Erikultuuri poolest

Vastavalt riigivaraseadusele on fiilhing loodud valdavalt tulu saamiseks asutatud eriuhinguna ja
fitlhingu tegewse eesmark on toimida investeerimisettevdtjana, kes finantseerib ja haldab
investeeringuid pOhivaradesse transpordisektoris (sealhulgas varade omandamine ja rcndile andmine).

Riigi kui omaniku ootus on, et vabal turu| opereeriv riigi ariiihing maksab stabiilset omanikutulu
(dividende). O0 Transpordi Varahaldus omanikutulu ootused on fikseeritud 6ri0hingu &iplaanis ning see
ldhlub eespool kirjeldatud optimaalse kapitalistnr.ktuuri seilitamise eesmergist. Omaniku ootus on,
fiiihingu legevus olek kasumlih kuid arvestades, et fiiihing on asutamisjergses arendamise ning
kasvufaasis, ei ole omanik lehiaastatel dividendide maksmist kavandanud.

AriUhing peab tagama oma tegevuse jetkusuutlikkuse pideva uuendus- ja arcndust06ga ning vajalike
investeeringutega. lnvesteeringud peab olema vOimalik katta ediihingu p6hitegevuse rahavoogudest
(vajadusel laenukapitali kaasates) ning riik reeglina tlliendavaid omakapitaliinvesteeringuid ariilhingutesse
ei tee.

Ari0hingu juhtimitre

Majandus- ja aristuministri poolt vastu voetud omaniku ootuste kohaselr ei ole Ariuhingul rtbrajaid ning
kvaliteetset juhtimisteenust ostetakse vabah turult sisse. TVH{ juhitakse kahe juhatuse liikme poolt -
Ergo Blumfeldt ja T6nis Tamme, kellega fi0hing on s6lminud juhatuse liikme lepingud. Lisaks on
advokaadib0rooga TRINITI s0lmitud vastav juhtimisteenuse leping.

Ariiihingu tegevust planeerib korraldab juhtimist ning teostab j?t€levalvet juhatus€ tegevuse iile n6ukogu,
mis alates 2017. aasta maist on kolmeliikmeline: Katrin Andre, Maigi Pamik-pemik (esimees) ja Kaupo
Raag.

K6esoleva aastaaruande perioodil pidas n6ukogu 12 koosolekut ja vdttis ohel koral otsus€d vastu

koosolekut kokku kutsumatr, s.h jergnised olulised otsused:

- n6ukogu esimehe valimine:

- uue triplaani kinnitamine;
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- n6usolekjuhatus€le kahe CIU900 lennuki ostuks ning rentimiseks;

- n6usolekjuhatuselev6lakirjadeemiteerimisekningtagatisteseadmiseks;

- lriiihingu20l5-20l6.a.majandusaastaaruandekinnitamine;

- nOusolekjuhatuseleaudiitorigalepingus6lmimisek.

AriUhingu juhatus tiiidab oma kohustisi, mis on tavaliselt kooskolas Finantsinspektsiooni poolt vastu
vdetud Hea Uhingujuhtimise Tava (CGP) soovituslike suunistega. Lisaks CGP-le kohaldub
riigivaraseadus, kuna 100% Ariiihingu aktsialest kuulub Eesti Vabariigile. See tiihendab, et k6iki CGP
vorminOudeid ei pea jiirgim4 eriti ndudeid seoses n6ukogu koosseisu ja ainuosaniku koosolekute
kokkukutsumisega- Siiski on oluline m6rkid4 et see ei mdjuta Sriiihingu v6lausaldajate ja ainuomaniku
kaitset.

Arikeskkond ja lirillhingu laiendamise potentsiml

V0neldes eelmise majandusaastaga ei ole liritihingu pdhilisel turul fundamentaalseid muutusi toimunud.
Seega vaadates Ari0hingu illdist (makromajanduslikku) tegevuskeskkonna arcngut, siis (ka tuginedes
soltumatute rahvusvaheliste lennundusiri konsultantide hinnangutele) iildine tegevuskeskkond toetab
Eestis baseeruva piirkondliku lennukeid omava ning rentiva 6ri m66dukat kasvu. Turun6udlus
piirkondlike lennuiriiihingute lennukitiiiipide jirele on kasvamas, kuna kasvab noudlus suuremate
lennukite jiirele (konkureerimaks istekoha iihikuhinnaga). V6ttes aflesse Ariiihingu 80-90 istekohaga
lennukiparki sobitub Ariiihing hiisti piirkondlike lennufirmade renditurule. Kui vaadata Euroopa
regionaallennukite renditurgu, siis suuruselt kiimnendal ettevdtjal on l0 lennukit, seega TYH ei ole turul
k6ige v6iksemate hulgas. See kindlasti mdjutab positiivselt ettevOtte laienemise ja finantseerimise
vdimalusi.

Praegune TVH rahastamise ajalugu rajaneb enamuses omakapitalil. Intressi kandvad kohustused
moodustavad 62,5yo omakapilalist Koos kapitaliturgude jetkuvalt soodsa rahastamiskeskkonnaga annab
see tulevikus voimalusi kaaluda uusi tulusaid investeeringud tiiiendavatesse liisinguvaradesse. TVH
senine tegevus on kasumlik ja kooskdlas tavapiirase turuinvestori ootuste ja eeldustega antud valdkonnas
(keskmine lennuki rendiettevotja ROI on 8-10%).

Tenu Ariiihingu varade (lennukite) pikale kasulikule elueale (20-30 aastat) ja vdttes arvesse sdlmitud
pikaajalisi rendilepinguid, ei ole TVH pohitegevus otseselt sdltuv hooajalisusest voi ?iritsiiklite
muutumisest.

Aritihingu tegevus ei kaasa endas mirkimisvee$et otsest keskkonnaalast- v6i sotsiaalset m6ju. Sellised
kaudsed mojud on pohjustatud liriUhingu varade kasutamisest (lermukid) koosttidpartnerite poolt nende
majandustegevuses, st lennukite kasutamisest tulenev keskkonnam6ju, tiiiendava tiiiihdive moju ning
positiivne m6ju Eesti majandusele l6bi otselendude Eestist ja Eestisse.

Aruandsastal ei algatanud fiiihing teadus- ja arendustegewse projehe, seega vastavad kulutused
puudusid.

K0ik olemasolevad rendilepingud, mille TVH on s6lminud ndevad ette hooldusreservide kogumise
eurodes. Hooldusreserv on sisuliselt rentniku ettemaks, kafrnaks tulevaste regulaarsete hooldust€ kulusid.
Seeptirast v6ib hooldusreservi ebapiisavus suurendada rentniku krediidiriski. Hooldustddde ja varuosade
hinnakujunduseks kasutatav standardvaluuta on USA dollar. S6ltuvalt USD / EUR kunimuutustest vdib
see kaasa tuua olukorra, kus nduetekohaselt kavandatud ja kogutud hooldusreservid (hooldusttiddeks, mis
vdivad toimuda alles mitme aastat paraso ei pruugi katta hoolduskulude tegelikku maksumus! mis
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tuleneb EUR / USD vahetuskursist. Seda riski saab leevendada tOOstusharus tavaperase valuutariski
maandamise kokkulepetega, aga ka iildiselt pideva valuutakuni muutuste jdlgimise ja lepinguliste
hooldusreservide oigeaegse suurendamisega juhul kui sellek tekib vajadus. Soltuvalt rentniku
finantsolukorrast ei pruugi nimetatud potenlsiaalne valuutarisk omada Ariiihingu jaoks mingit olulist
mdju.

TVH on senises tegevuses kasutanud USD riski maandamisek rm loomulikku riskimaandust (nalaral
hedge), kus tihing hoiab deposiidis piisava koguse USD-e, mis katab hooldusvajaduse lehiaasratel.
Raamatupidamislikult tehendab selline riskimaandus kiill USDi ndrgenedes finanskulu samas ariplaani
ja pikaajalise eelarve kontektis lasandab seda bilansiveliste pro-rata kohustuste (vt lk 2l) vdhenemine,
kuna USDi odavnedes vfienevad ka USDi p6hised hoolduskulud.

Riigie bi

AriUhingule on 0lioluline oma tegevustes tagada et jargitakse riigiabi viltimise pohimotet. Vastavalt
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 107 on riigiabi EL-is uldiselt keelatud. Riigiabi mearatletakse
kui igasugust liikmesriigi poolt v6i riigi ressunsidest antavat abi mis tahes kujul, mis kahjustab v6i
dhvardab kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevotjaid voi teatud kaupade tootmist, kahjustades
liikmesriikide vahelist kaubandust. Kui Euroopa Komisjon leiab, et riigiabi saamine on ebaseaduslik ja
EL-i siseluruga kokku sobimatu, noutakse see driilhingult tagasi. Tagasinoudmise kohustis vdib ulatuda
ka teisele fitlhingule, kui on kindlaks tehtud et ?iriuhing kasutab j kuvah nimetatud abi kattesaamisega
seotud konkurentsieelist.

Vastavalt Euroopa Kohtu ja Euroopa Komisjoni seisukohtadele ei anna majandustehingud, mida avaliku
sektori asutused (sh riigi osalusega fiuhing) teevad tavalistes turutingimustes, eelist ning seetottu ei
kujuta endast riiSiabi. Samuti olukorras kui m6ni varasem tehing vOi investeering 0hte eriiihingusse on
tunnistatud (ebaseaduslikuks) riigiabiks, siis makles turuhinda selle fitihingu varade eest, velistab
tagastamiskohustise teisele fiiihingule, kuna selline tehing ei anna mis tahes hiivesid teisele Eriiihingule,
ega vnhenda selle fiiihingu varasid pankotimenetluses. Kui ebaseaduslikku riigiabi saanud 6ri0hingu
varad ostetakse turuhinnag4 siis ei saa ostjat keisitleda kui eelisseisundi saajat vorrcldes teiste turul
tegutsevate fiuhingutega. Sed4 kas tehing vastab turutingimustele tuleb uurida eelanaluusi kiigus v6nes
arvesse infot, mis oli kittesaadav hetkel, mil otsustati protsessi astumine. Tavapdraselt peaksid Euroopa
Komisjoni hinnangul sellised hindamised olema liibi viidud ekpertide toel, kes omavad piisavaid oskusi
ning kogemust. Sdltumatute ekpertide poolt lebi viidavad hindamised voivad anda t?iiendava kinnituse
hindamise usaldusvddrsusele.

Ariiihing on jerginud eespool nimetatud pohim6neid ja eelk6ige Nordica'ga tehtud tehingures on otsused
teostatud tuginedes soltumatute ekspertide hinnangutele, tagamaks turumajandusliku investeerimise
p6him6tte (MEIP) jergimise.

Finlntssuhtsraud 
2ol7 2016

Lilhiajaliste kohusriste kattekordaja

V6la ja omakapitali suhe

l,8l 1,42 (a)

0,96 0,48 (b)

(a) keibevara/liihiajalised kohustised
(b) vdlakohustised/omakapital
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IFRS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Koondkesumiaruanne

Perioodi kohta mis lOppes 3 I . detsembril 2017
(tuhandaes euodes)

01.0t.2017- 09.r0.20rs-
Lisad 31.12.2017 31.12.2016

Muud ii tulud,/-kulud

-t 86

-36
Arikgsum 1694 lm8
Finantstulud,/-kulud -786 I 184

Mitmesugused tegevuskulud

Kasum enne tulumakustrmist 2q)8 3 092

M0tlgitulu

Renditeenuse osutamis€ga seotud kulud

2

J

6 707

-2 791

3 177

-l 009

Brutokasum 3 916 2 t68



Osaiihing Transpordi Varahaldus

Finantsseisundi aruanne

3l. detsembri 2017 seisuga
(tuhandetes eurodes)

Marandusaasta aruanne 2017

VARAD Lisad 31.12.2017 31.12.2016
POhivara

Materiaalne p6hivara

P6hivara kokhu
Klibevara
N6udedja enemaksed

Tehhjalised deposiidid

Raha ja raha ekvivalendid

Kiibevsra kokku

6 59 787

59 7a7

893
t4 2 918

7,14 11 578

l4 589

36 556

36 555

67

11 858

3 442

15 367

VARAD KOKKU 74 376 51 923

KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
OMAKAPITAL
Osakapital

Ulekurss

Kohustuslik reservkapital

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

I 000

3l 000

155

5 845

l 000

31000
0

3 092

OMAKAPITAL KOKKU 38 000 3s 092

Pikaajalised kohustised

Laenukohustised

Muud pikaaj alised kohustised

Tulevaste perioodide tulud

Pikaajalised kohustised kokku
Liihiajalised kohustised
Muud lUhiajalised kohustised

Volad ja ettemaksed

Laenukohustised

L0hiajalised kohustised kokku

t2

ll
l0

ll

t2

2t 250

6 795

250

2a 295

5 045

536

2 500

8 081

0

6 038

0

6 038

6 300

4 493

0

l0 793

KOHUSTISED KOKKU 36 376 l6 831

KOHUSTISED JA OMAXAPITAL KOKKU 74 376 5l 923
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Osaiihing Transpordi Varahaldus

Omakapitali muutuste aruenne
perioodi koht4 mis l6ppes 31. detsembril 2017
(tuhandetes eurodes)

Maiandusaasta aruanne 2017

0 32 000Saldo 9.10.2015 l 000 31 000

Ettev6ne omanikele kuuluv omakapital

Osakapital Ulekurss
Kohustuslik
reservkapital

Jaotamata kasum

Aruandeperioodi kasum 3 092 3 092

Saldo 31.12.2016 I 000 31 000 3 (x)2 35 092

A ruandeperioodi kasum

Muutused rcservides

0

0

0

0

0

155

2 908
-155

2908
0

Saldo 31.12.2017 I m0 31 000 5 845 38 000

Tdpsem informatsioon osakapitalija muude omakapitali kirjete kohta toodud Lisas 9.
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Osaiihing Transpordi Varahaldus

Rahavoogude aruanne
perioodi koht4 mis ldppes 31. detsembril 2017
(tuhandetes eurodes)

Majandusaasta aru anne 20 17

Lisad 01.01.2017-
31.12.20t7

9.10.201$
31. t2.20t6

Rahavood nritegevusest
Aruandeperioodi krsum
Korrieeerimised:

P6hivara kulum ja viiiirtuse langus

Tekkepohised fi nanlskulud/tulud

Valuutakursi muutuste m6ju
Finantskohustiste efektiivse intressimiiiira diskonteerimise m6ju
Muutused knibekrpitalis
Aritegevusega seotud nduae ja ettemaksete muutus
Tdhtajaliste hoiuste muutus

Tulevaste perioodide tulude muutus

Muude varade muulus

Makstud intressid

Aritegevusega seotud kohustiste muufus

Muude kohustiste muutus

2 908

6 279t
5 229

5 954
5 -396

I :26

t4 8 940

l0 250

4 832

12 -222

4 697

lt 498

3 092

928

0

-740

-281

47
-l I 858

0

-16 688

0

5 092

l2 020
Kokku rahavood eritegevusest 16 06t -8 502

Rahavood investeerimistegevus€st
Finantsinvesteeringute soetamine

Hooldusreservide laekumised

Tasutud materiaalse ja immateriaalse pdhivara soetamisel

Laekunud intressid

0 -31 348

0 l5 363

-30 855 -4 8l I
134 0

Kokku rahavood investe€rimistegevusest -30721 -20 796

Rahavood Iinantseerimistegevusest
Emiteeritud vdlakirjad

VOlakirjade tagasimalsed

t2

t2
0

0

2s 000

-l 250
Kokku rahavood fi nantseerimistegevusest 23 750
Rahavood kokku 9 090 -29 298

Raha ja raha ekvivalentide muutus
Rahaja raha ekvivalendid perioodi alguses

Valuutakursside muutuste mdju

9 090 -29298
3 442 32 000

-954 740
Raha ja raha ekvivalendid perioodi l6pus 1l 5?8 3 442
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Maiandusaasta aruanne 2017

Lb. l. Arvestuspohimotted

O0 Transpordi Varahaldus (edaspidi "TVH" v6i 'Ettev6te-) on asutatud 9. oktoobril 2015 Eesti
Vabariigis. Ettevotte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses rahwsvaheliste
finantsanundluse standarditega (IFRS) ja tolgendustele (IFRIC), nagu need on vastu voetud Euroopa
Liidu poolt. TVH on IFRS aruandluse aflestusp6him6tted v6tnud kasutusele alates ettev6tte asutamisest.
Ulevaade olulisemate arvestus- ja aruandlusp6him6tae koht4 mida raamatupidamise aastaaruande
koostamisel kohaldatakse, on esitatud allpool.

l.l otdine informrtsioon

Ettevdtte majandusaasta algas 01. jaanuaril 2017 ning lOppes 31. detsembril 2017. Vdrrcldav periood oli
asutamise tottu pikem, kuna majandusaasta algas 09. oktoober 2015 ning loppes 31. delsember 2016.
Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud tuhandetes eurodes, kui ei ole oeldud teisiti.

Juhatus vastutab raamatupidamisanrannete koostamise eest, mis annavad 6ige ja oiglase olevaate
kooskolas rahvusvaheliste finanlsanrandlusstandarditega (IFRS), nagu need on vastu vo€tud EL-is.
Samuti vastutab j uhatus finantsaruannete koostamise eest, mis annavad 6igeja oiglase Ulevaate kooskolas
finantsaruannete kooslamist reguleerivale seaduste ja meikustega Eestis ning tlidavad seadusjlrgseid
ndudeid. Juhatus vastutab ka sellised sisekontrollikeskkonna eest, mida nad peavad vajalikuks, et
vdimaldada finantsaruannete koostamist, mis ei sisalda pettusest voi ekimustest tulenevaid olulisi
materiaalseid vairkajastamisi.

TVH juhatus kinnitas finantsaruanded 09. aprillil 2018. Vastavalt Eesti Vabariigi &iseadustikule tuleb
finantsaruanded kinnilada TVH noukogu kui ka ainuosaniku poolt tlldkoosolekul. Ainuosanikul on oigus
keelduda juhatuse poolt koostatud ning kinnitatud majandusaasta aruande kinnitamisest ning pnluda uue
aruande koostamist.

Juhatuse hinnangul on ryH tegevus jetkuv.

1.2 Uute IFRS stardordite ia t6lgenduste rakendamine

Lisades 1.3-1.18 esitatud arvestuspohimotteid on rakendatud IFRS finantsanunnele koostamisel,
perioodil, mis l6ppes 3 I . detsembril 20 I 7.

KSesoleva aruande koostamise helkeks on velja antud uusi rahvusvahelise finantsaruandluse standardeid
ning olemasolevate standardite muudatusi ja t6lgendusi, mis on kohustuslikud aruandeaastatele, mis
algavad l. jaanuaril 2018 v6i hiljem. Ulevaade neist standarditest ning nende tolgenduste mojust
raamatupidamise aruandele on vdlja toodud allpool.

(e) Uule voi muudetud stsndardite ir tolgenduste rakendamine

Jergmised uued voi muudetud standardid ja tolgendused muutusid ettevottele kohustuslikuk alates L
jaanuarist 2017.

IAS 7 sRrhevoogtde ,rut te" (,islotemenl of Cosh Flowf,) muudotuscd rakendusid l. jaan:ar 2017
voi hiljem algavatele aruandeperioodidele. Muudetud standard IAS 7 n6uab finantseerimistegevusest
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tekkinud kohustuste alg- ja lOppsaldo vahel toimunud liikumiste avalikustamist. TVH on uue standardi
kohaselt nOutava informatsiooni avalikustanud lisas 12.

IAS 12 
"Tulumaks" 

(Jncome faxess) muudstused rakendusid l. jaanuar 2017 v6i hiljem algavatele
aruandeperioodidele. Muudatused tiipsustavad edasil[kkunud tulumaksu arvestust oiglases v66rttses
kajastatud voorkapitali imtnrmendist tulenevate realiseerumata kahjumite korral),

Ute;aanud uutel v6i muudetud standarditel v5i t6lgendustel, mis on kehtivad alates L jaanuarist 2017 v6i
plrast seda, ei ole eeldatavasti olulist m6ju ettevottele.

(b) Uued standardid, t6lgendused jr nende muudstused
V6lja on antud uusi v6i muudetud standardeidja tolgendusi, mis muutuvad TVH OU-le kohustuslikuk
alates I . jaanuarist 2018 vdi hilisematel perioodidelja mida TVH OO ei ole rakendanud ennetiihtaegselt.

. IFRS 9 *Finantsinstrumendid: klassilitseerimine jr mOOtmine- - (rakendub l. jaanuaril 2018
v6i hiljem algavatele aruandeperioodidele). Lubatud on standardi varasem rakendamine, kuid
TYH OU ei ole plaaninud seda teha. IFRS 9 kehtestab uue finantsvarade klassifitseerimise ja
m66tmise raamistiku, finantsvarade allahindluse reeglid, finantskohustuste kajastamise
p6him6tted ja lihtsustab riskimaandamisarvestuse erireeglite kasutamist. Uue standardi peamised
reeglid on jiirgmised:

Finantsvarad tuleb klassifitseerida iihte kolmest m6dtmiskategooriast - vara4 mida kajastatakse
konigeeritud soetusmaksumuses, vara4 mida kajastatake 6iglases vii?irtuses muutustega lebi
muu koondkasumiaruandg ja varad mida kajastatakse oiglases viiiirtuses muutustega l?ibi
kasumiaruande.

Vdlainstnrmendi klassifitseerimine s6ltub ettevOtte Arimudelist finantsvarade haldamisel ning
sellest kas vara lepingulised rahavood sisaldavad ainult p6hiosa- ja inhessimakseid (,AplM).
Kui vdlainstrumenti hoitakse sissen6udmise eesm?irgil ja AplM ndue on teidetuq v6ib
instrumenti kajastada konigeeritud soetusmaksumuses. Vdlainstrumendid, mis vastavad APIM
nOudele ja mida hoitakse portfellis, kus ettev6te hoiab varasid nii sissenoudmise kui ka mu[mise
eesm6rgil, v6ib kajastada 6iglases v66rtuses labi koondkasumiaruande. Finantsvarad, mis ei
sisalda APIM rahavoogusid, tuleb mo6ta diglases ve.Artuses l6bi kasumiaruande (naitek
derivatiivid). Yarjaud (,gnbedded') derivatiive ei eraldala enam finantsvaradest, vaid kaasatakse
APIM tingimuse hindamisel.

Omakapitaliinstrumendid tuleb alati kajastada oiglases viiiirtuses. Samas vdib juhtkond teha
tagasivOtmatu valiku kajastada Oiglase vii{rtuse muutus€d l6bi muu koondkasumiaruande,
eeldusel, et instrumenti ei hoita kauplemiseesmiirgil. Kui omakapitaliinstrumenti hoitakse
kauplemiseesmlrgil, tuleb selle oiglase viiartuse muutused kajastada kasumiaruandes.
Enamus IAS 39 nOudeid finantskohustuste klassifiseerimiseks ja mootmiseks kanti muutmata
kujul iile IFRS 9-sse. Peamisek muudahrseks on seg et finantskohustuste puhul, mis on meeratud
kajastamiseks 6iglases viiiirtuses l6bi kasumiaruande, peab ettevdte enda kediidiriski muutus€st
tulenevad oiglase vaiirtuse muutused kajastama muus koondkasumiaruandes.

IFRS 9 kehtestab uue mudeli viiiirtuse languse kahjumite kajastamisek - oodalava
krediidikahjumi mudeli. See on ,,kolmetasandiline" lehenemine, mille aluseks on finantsvarade
krediidikvaliteedi muutumine parast esialgset arvelevdtmist. Praktikas t2ihendavad uued reeglid
seda, et ettev6tetel tuleb finantsvarade, mille osas ei ole vaartuse languse tunnusiid,
arvelev0trnisel kajastada koheselt kahjum, mis on vdrdne l2-kuulise oodatava krediidikahjumiga
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(n6uded ostjatele puhul kogu nende eluea jooksul oodatava krediidikahjumiga). Kui on toimunud
oluline krediidiriski suurenemine, tuleb vrllrtuse langusr m66ta, kasutades kogu eluea jooksul
oodatavat krediidikahjumit, mitte 12 kuu jooksul oodatavat krediidikahjumit. Mudel sisaldab
lihsusrusi rendi- ja ostjatele nouete osas.

Riskimaandamisarvestuse ndudeid muudeti, et siduda raamatupidamisarvestus parcmini
riskijuhtimisega. standard pakub ettevotetele arvestusp6himotte valikut rakendada kas IFRS 9
riskimaandamisarvestuse noudeid vOi jetkata IAS 39 rakendamist koikidele
riskimaandamisinstrumentidelg kuna standard ei kiisitle hetkel makm-dskimaandarnisarvestust.

Uue standardi rakendumisel l. jaanuaril 2018 ei olnud TVH finantsaruannetele olulist m6ju.

IFRS 15 'Miiiigitulu lepinguteh klientidega. ning hilisemad muudatused (rakendub l.
jaanuaril 2018 vdi hiljem algavatele aruandeperimdidele). uue standardi pOhiprintsiibi kohaselr
kajastatakse miiiigitulu siis, kui kaup v6i teenus antake kliendile 0le, ning muiigitulu kajastatakse
tehinguhinnas. Koos m0tidud kaubad ja teenuse4 mis on eristatavad tuleb kajastada eraldi ning
lepinguhinnast antavad hinnaalandused tuleb reeglina allokeerida eraldi elementidele. Kui saadav
tasu v6ib teatud pohjustel muutud4 kajastatakse miitigituluna miinimumsumm4 kui sellega ei
kaasne olulist tiihistamise/tagasimaksmise riski. Klientidega lepingute saamise tagamisek tehtud
kulutused tuleb kapitaliseerida ja amortiseerida selle perioodi jooksul, mil leping tekitab tulusid.
Muudatused ei muuda standardi pohiprintsiipe, vaid selgitavad, kuidas neid printsiip€ tuleks
rakendada Muudatused selgitavad, kuidas tuvastada teostamiskohustusi (lubadust kliendile ole
anda kaupa voi osutada teenust) lepingus; kuidas m66rat4 kas ettevote on miiiigitehingu
pdhiosutaja (principal) (kauba v6i teenuse pakkuja) v6i agent (vastutav kauba v6i teenuse
pakkumise konaldamise eest); ning kuidas meiirat4 kas miiiigitulu litsentsi andmise eest tuleb
kajastada konlceetsel ajahetkel vdi perioodi jooksul. Neile selgitustele lisaks sisaldavad
muudatused kaks taiendavat lihtsustust eesmeirgiga vfiendada ettev6tte kulusid ja keerukust
standardi esmakordsel rakendamisel. Uuel standardil puudub oluline m6ju ettev6tte
finantsanrandele.

IFRS l6 *Rendilepingud" (rakendub l. jaanuaril 2019 v6i hiljem algavatele
aruandep€rioodidele). Uus standard sdtestab rendilepingute arvelevdtmise, m06tmise, esituse ja
avalikustamise p6himotted. Koikide rendilepingute tulemusena saab rendilev6tja oiguse
kasutada vara alates rcndilepingu algusest ning - juhul kui rendimakseid tehakse iile perioodi
ka finantseeringu. Sellest tulenevalt elimineerib IFRS 16 rendilepingule klassifitseerimise
kasutus- ja kapitalirentideks nagu seda tegi IAS 17 ning setle asemel kehtestab tihe
arvestusmudeli rendilev6tjate jaoks. Rendilevotjad peavad (a) arvele v6tma varad ja kohustused
kOikide Ule l2-kuuliste rendilepingure osas, v.a juhul kui renditav vara on viiikese vaertusega;
ning (b) kajastama kasumiaruandes kulumit r€nditavatelt varadelt ja intressikulu
rendikohustustelt. IFRS 16 pohimotted rendileandjate jaok jaitvad sisuliselt samaks IAS 17
p6himotetegA ehk et rendileandja jagab jatkuvalt oma rcndilepingud kasutus- ja
kapitalirentideks ning kajastab neid rendiliike erinevalt. Uuel standardil puudub oluline m6ju
ettev6tte fi nantsaruandele-

IFRS 2 "Aktsiep6hised mrksed" (Jlr are-based Paymenf.) muudatused rakenduvad l. jaanuar
2018 v6i hiljem algavatele aruandeperioodidele. Muudatused tiipsustavad ahsiapohiste maksete
klassifi tseerimise ja m66tmise raamistikku.

IFRS t0 (Konsolideeritud finsntserurnded, ja IAS 28 glnvesteeringud sidusettevotjetesse
ja fihisettevdtjrtess€" - investori ja tema sidus- v6i ilhisettevdtte vahel toimuv varade miiuk v6i
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iileandmine (6ustumise aega on liikatud edasi kuni kapitaliosaluse meetodi uurimisprojekt on
lopetatud),

o IAS 12 ,Tulumaks* (Jncome fa.xes') muudrtused rakendusid l. jarnuar 2017 vOi hiljem
algavatele aruandeperioodidele. Muudatused t?ipsustavad edasiliikkunud tulumaku arvestust
oiglases vaartuses kajastatud voorkapitali instrumendist tulenevate realiseerumata kahjumite
korral),

o IFRIC 22 'Vllisvaluutatehingud ja ettemrkstud t^stt* (,Foruign Canency Transactions
and Advance Considerution') tolgendus rakendub l. jaanuar 2018 voi hiljem algavatele
aruandeperioodidele. Tolgendusega tilpsustatake kursimuutuste moju kajastamist vllisvaluutas
toimunud ettemaksetehingutes.

o IFRIC 23 *Malsuriskide ksjastamin€{ (ancertainv over Incomc Tax Truatments-)
tdlgendus rakendub l. jaanuar 2019 v6i hiljem algavatele aruandeperioodidele. VOimaliku
maksuriski suhtes tuleb moodustada eraldis, kui selle rcaliseerumine on tden[oline.

o -Rahvusvaheliste finantsrruondlusstandardite 2014.-2016. r.str tsaikli igs-mst.sed
edasiarenduseds G/4nnual Improvemen8 lo IFRS gondards 201rL2016 Cfcl{) rakendusid L
jaanuar 2017 ning puudutavad jargmiseid valdkondi: IFRS 12 ,,Ir,Iuudes (majandus)ilksustes
olevate osaluste avalikustamine" (,pisclosure of Interests in Other En ities.,) edasiarcndused
rakendusid l. jaanuar 2017 vdi hiljem algavatele aruandeperioodidele ning IFRS I
,,Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite esmakordne kasutuselevott" (,,First-time Adoption
of International Financial Reporting Standards ") jalAS 2S "lnvesteeringud sidusettevotetesse ja
iihisettevotetesse" (,lnvestments in Associate s and Joint Yentures").

Ulelaanud uutel v6i muudetud standarditel voi lolgendustel, mis veel ei kehti, ei ole eeldatavasti olulist
mdju TVH OU-le.

1.3 Koosiamisc rlused

Aastaaruande koostamisel on lehtutud soetusmaksumuse printsiibist, v6lja arvatud varade ja
finantsinstrumentide puhul, mis on 0mber hinnatud ning kajaslatud diglases vdilrtuses aruandeperioodi
l6pu seisuga, nagu on kirjeldatud vastavates arvestuspohimotetes.

Soetusmaksumus pohineb tavaliseh kaupadeja teenuste eest makstud tasu oiglasel vaiirtusel.

oiglane veertus on summq mille eest on voimalik vahetada vara v6i arveldada kohustist teadlike,
huvitatud ja s0ltumatute osapoolte vahelises tehingus hindamise kuupleval s6ltumata asjaolust, kas hind
on otseselt maeratav voi hinnatud kasutades erinevaid hindamistehnikaid. Vara voi kohustise diglase
vd.ilrtuse hindamisel arvestab Ettev6tte vara v6i kohustuse omadusi ning seda juhul kui turuosalised
vdtakid varade v6i kohustiste hindamise mdOtmispaeval neid omadusi arvesse. Oighse vllrtuse
m06tmine ja avalikustamine raamatupidamise aastaaruandes toimub eelnimetatud printsiipide alusel, velja
arvatud liisinglepingud, mis kuuluvad IAS 17 rakendusalasse ning m66tmised, millel on moningased
samasused oiglase veiirtuse mditramisele, kuid ei ole oiglane viiiirtus, neiteks neto realise€rimisveerhE
vastavalt IAS-le 2 vOi kasutusviirtus vastavalt [AS-le 36.

Lisaks sellele liigitatakse diglase viiartuse m66tmised finantsanrandluse eesmiirgil 1.,2- v6i 3. hierarhia
tasemele, Iiihtudes sellest, kui suurcs ulatuses on oiglases viiiirtuses m66detavaid sisendeid voimalik
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jllgidaja milline on 6iglase vii?lrtuse sisendite tiihendus tervikuna Sisendeid kirjeldatakse j{rgmiselt:
. l. taseme sisendid on noteeritud hinnad (korrigeerimata) aktiivsetel turgudel identsetel varadel v6i

kohustistel, millele majandusiikusel on juurdepees m66trniskuup6eval;
. 2. taseme sisendid on sisendid, mis ei sisalda l. tasemel sisalduvaid noteeritud hindq kuid on

otseselt v6i kaudselt leitavad vara voi kohusfise suhtes;
o 3. taseme varade v6i kohustiste sisendite osas ei ole info jiilgitav.

1.4 Mitte konsolideerimise alused

Ettevdte kontrollib teist ettevotet, kui tal on Oigus saada muutuvat tulu oma osalusest ettevottes ja suudab
seda mdjutada l6bi oma mojuvoimu ettevottes.

20l5.aasta oktoobris omandas TVH Kanada ekpordiagentuuri (,Etrc*) poolr EA Jet Leasing Ltd-le
(,EAJL*), ettev6ttele, mis on registreeritud Kaimanisaartel, antud laenu ning asendas EDC tiielikult
v0lausaldajaja EAJLJe antud tagatiste omanikuna ning tagatisagendina. Selle tulemusena vdttis TVH iile
EDC positsiooni tagatiste omanikuna ning asus osapooleks kokkulepetes EAJL-ga- Laenulepingu
tingimuste rikkumise ja lennukite miiiigi j[rgselt lopetas EAJL fitegevuse ning EAJL
likvideerimismenetlus viiakse ldpule eelduslikult 20 I 8. aastal.
TVH on vabastatld konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisest, kuna EAJL-i varade
kogumaht ei iileta 570 TyH vandest ning EAJL-i miiiigitulu ei tileta 5% ryH muiigitulusr (vastavalt
Raamatupidamise Seaduse gJe 29 (4)).

1.5 L0hiajalised ning pikaajalised varad ja kohustised

Ettev0te klassifits€erib finantsseisundi aruandes varasid kiiibevaradeks ning pdhivaradeks ja kohustusi
liihiajalisteks ning pikaajalisteks kohustisteks. Vara kajastalakse kdibevarana kui:

o Vara rcaliseeritakse v6i kavatsetakse miiiia voi tarbida tavap6rase iiritsiiklijooksul;o Hoitakse peamiselt kauplemise eesmergil;
o Rea.liseerimise tehtaeg on 12 kuujooksul alates bilansikuupiievast, v6i
. Rahaja raha ekvivalendid.

K0ik muud varad on kajastatud pdhivarana.

Kohustis on l0hiajaline kui:
o Eeldatavasti arveldatake tavapdrase aritsukli jookul;
. Hoitalce peamiselt kauplemise eesmlrgil;
. Tasumise tEhtaeg on 12 kuujookul alates bilansikuupaevast v6i
. Ett€vottel puudub tingimusteta 6igus kohustiste tasumist edasi liikata rohkem kui 12 kuud piirast

bilansikuupiieva.

EttevOte kajastab k6iki teisi kohustisi pikaaja.lisena.

1.6 Raha ja rahs ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse sularah4 n6udmiseni hoiuseid, arvelduskontode iiiiike nins
kuni 3-kuulisi deposiite. TVH rentnikult laekunud tagarisdeposiitide ja t*torsiooa. ..;t.il;.-;e
kajastatake 

- 
piirangutega rahana (,festricted casi"). Neid summasid hoitakse spetsiaalsetel kontodel,

mida muudeks tehinguteks ei kasutata-
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1.7 Tulude anestus

Tulu kaupade muiigist kajastatakse kui tehinguga seotud kulu on usaldusviiArselt meeratav ning tehingust
saadava tulu laekumine on tdeneoline, olenemata makse laekumise ajast. Tulu kajastatakse saadud tasu
v6i n6ude diglases viirtuses vdttes arvesse lepingulised tingimused ning vilja arvates maksud ning
tollimaks. Ettev6te hindab, et on sOlminud kokkulepped tulude osas selliselt, €t tal lasub peamise teenuse
taitmise kohustus, tal on 6igus kujundada teenuste hinda ning ettevdttel lasuvad varude siiilimise ja
kediidirisk.

Renditulu
Lennuki rendilepingutest tulenev renditulu kajastatakse rcndiperioodi jooksul lineaarselt ja see
kajastalakse oma iiritegevuse iseloomu t6ttu koondkasumiaruande tuludes. Renditulu koosneb rendi
pohiosa maks€test. Rentniku poolt makstavad t?iiendavad (hooldusrcservid) tasud kajastatakse
tagatisdeposiidina ja s€e kajastatakse finansseisundi aruandes piirangutega rahana Lisaks kajastatakse
vastav kohustus rentniku ees (Lisa ll). Koondkasumiaruanne ei kajasta rendiperioodi jooksul tehtud
hoolduskulusi( kuna renmik kannab hoolduskulude majanduslikke riske ja h0vesid.

Intr€ssitulu
Intressitulu kajastaakse kasumiaruandes kasutades sisemise intressimiiiira meetodit. Intressitulu koosneb
peamiselt intessitulust laenudelt ning pangakontodelt.

1.8 Yilisvaluutas toimunud tehingud

(a) Arvestus- j. esitusvoluuts
Ettevotte fivestus- ja esitusvaluutaks on euro.

(b) Tehingud ja saldod vnlisvaluutrs

Viilisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks voetud tehingu toimumise paeval ametlikult
kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Velisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused hinnatakse iimber eurodesse bilansip{eval
amedikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel.

Vdlisvaluutas fikseeritud minemonetaaNed firxantsvaradja kohustused, mida kajastatakse oiglase veefluse
meelodil, hinnalakse iimber eumdesse Oiglase v6ilrtuse hindamise piieval amettikult kehtivate Euroopa
Keskpanga valuutakunside alusel.

Viilisvaluutas fikeeritud monelaars€te varade ja kohustuste iimberarvestamisel tekkivad kasumid ning
kahjumid kajastatake koondkasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna-

Mitterahalisi vdlisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi, mida ei kajastata diglase vEertuse meetodil (nt
ettemaksed ja materiaalne pdhivara), bilansipiieval iimber ei hinnata, vaid kajastatakse j{tkuvalt
tehingupieval kehtinud Eumopa Keskpanga valuutakunside alusel.

1.9 Materiaalne p6hivara

Materiaalseks p6hivaraks loetakse Ettev6tte enda majandustegewses kasutatavaid varasid kasuliku
t6'6eaga iile iihe aasta. Materiaalne pdhivara vOetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb
ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest,
mis on vajalikud vara viimiseks tema tddseisundisseja -asukohta.
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lrnnukeid kajastatakse finantsseisundi aruandes soetusmaksumuse meetodil ning neid amortiseeritakse
nii, et amortiseeritav summa jaotatakse siistemaatiliselt vara kasuliku eluea jookul. t€nnukite
soetuskulutused h0lmavad endas lennuki soetuskulusid, mida kasutatud lennukite puhul konigeeritakse ka
kasutamata kogunenud hooldusreservide je6kidega.

Edasised lennukite hoolduskulud kajastatake soetusmaksumuses ning iile kantud kasutamaia
hooldusreservid kajastatakse eraldi p6hivara objekina Valdkonnad, mis seonduvad kapitaalsete
hooldustoddega on jergnevad:

o Lermukikere stmktuuri inspektsioonid (Airliane Heavy Structurol Maintenance)i
. Telikute hooldused (Landing Gear Overhaul);
o Mootori voimsuse taastamistiiiid (&rgrne Performance Restoration)i
o Piirarud elueaga mootori osade hoold'ts (LLP) (hgine Life Limited Par*);
o Abijouseadme (APU) taastamine (l uxiliary Power Unit).

Ettev6te ei pea eraldi arvestust lennukitele teostatavate hooldustddde osas, vaid kisitleb hooldustdid
lennuki vara osana lehtuvalt nende rendileandja seisukohast majanduslikust sisust.

Materiaalse p6hivara amortisatsioonimeetodi4 kasulikud eluead ka l6ppv66rtused vaadatakse iile
vfiemalt iga majandusaasta lOpul ja kui uued hinnangud erinevad eelnevatest kajastatakse muutused
raamatupidamislike hinnangute muutusena edasiulatuvalt.

Hinnangulised kasulikud eluead on j{rgnised:
o Lennukid: ll-l6aastat
o trnnukite kapitaalsed hooldustii6d: 5-15 aastat.

Materiaalse p6hivara kajastamine lOpetatakse vara v66randamise korral v6i olukoras, kus vara
kasutamisest v6i miiiigist ei eeldata enam majanduslikku kasu. Kasumid ja kahjumid, mis kaasnevad
varade mutlgi v6i mahakandmisega (anrutatakse vastavalt vara voorandamisest saadava tasu ning
bilansilise v6iirtuse vahena) kajastatakse koondkasumiaruandes hetkel, mil varad voorandatakse v6i
kantakse maha.

Materiaalse pdhivara ldppviinrtuse4 kasulikud eluead ja amortisatsioonimeaodid vaadatakse iile iga
majandusaasta l6pus ja vajaduse korral korrigeeritakse edasiulatuvalt.

l.l0 Rendid

Kapitalirendina klsitletakse rendilepingut, mille puhul koik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja
hiived kanduvad iile rsntnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina-
Ettev6ttel on kasutusrendilepingud kus Ettevdte on rcndileandjak. Ettev6ttel puuduvad rcndilepingud,
kus Ettevdte on r€ntnik.

Ettevote kui rrndileandja
Kasutusrendi tingimustel kajastatud lennukid kajasratakse materiaalse p6hivarana ja amortiseeritakse
kasuliku eluea jookul. Rendilepingutega seonduvad otsekulud, mis tekivad tingimuste ldbirdiikimisel ja
korraldamisel lisatakse renditava vara bilansilisele maksumusele ning kajastatakse rendiperioodi jooksul
samadel alustel kui rcnditulu.
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Hooldustdiide reservid
MOnede lermukire rendilepingute punktide kohaselt on rentnikul kohustus tasuda regulaaneid igakuiseid
fikseeritud hooldustddde makseid, millest akumuleerub hooldustti6de reserve. Hooldusloode reservide
eesmerk on koguda reserve regulaarsete suurte hoolduste jaok, mis nduavad olulisi investeeringuid ning
samuti aega lennukite oluliste osade kapitaalremondiks. Hooldust6ode eest kogutud ettemakseid
kajastatakse kohustisten4 mis voetakse hooldustoode tegemisel arvesse. Hooldusttitide reservi makeid
tasutakse igakuiselt kindlaksmiiiiratud summas ja neid korrigeerirakse igal aastal jaanuaris, tuginedes
eelneva aasta tegelikule lennukite kasutamisele.

l.ll Finanbinstrum€ndid

Finantsvarasid ja finanskohustisi kajastatakse ajahetkel, mil Ettevdte saab vastavate lepingusetete
osapooleks. Finantsvarad ja Iinantskohustised kajastatakse algselt diglases viErtuses.

Tehingukulud, mis otseselt seonduvad finantsvarade ja finantskohustiste omandamisega (vllja arvatud
finantsvarad ja finantskohustise4 mida kajastatakse diglases vaartuses liibi koondkasumiaruande)
Iisatakse v6i lahutatakse finantsvarade v6i finantskohnstiste diglasest veiirtusest nende esmasel arvele
vdtsnisel. Tehingukulud, mis seonduvad finantsvarade vdi finantskohustist omandamiseg4 mida
kajastatake l6bi kasumiaruande, kajastatakse koheselt koondkasumiaruandes.

Lrenud jr nouded
Laenud ja nduded on fikeeritud vdi kindlaksmeiiratavate maksetega tuletisinstrumentidek mitteolevad
finantsvarad, mis ei ole noteeritud altiivsel turul. Laenud ja nouded (sh nouded ostjate vastu ja muud
n6uded, pangakontode jiiegid ja sularaha) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (miinus p6hiosa
rag,simaksed ja vajadusel v6imalikud allahindlused), kasutades sisemise infessimiiera meetodit.

Finantsvarrde viirtuse hngus
Iga aruandeperioodi lOpu seisuga hinnatakse, kas esineb finantsvara (viilja arvatud need finantsvarad
mida kajastatakse 6iglases viiiirtuses llbi koondkasumiaruande) v6imaliku vtilrtuse langusele viitavaid
objekiivseid tOendeid. Finantsvara viiiirtus on langenud ja kahjumid v nrtuse langusesl tekivad siis.ia
ainult siis, kui viiirtuse languse kohta esineb objektiivseid t6€ndeid, mis on tekkinud 0he v6i mitme
sundmuse (kahjumit pohjustav siindmus) tagaj?irjel perast vara esmast kajastamist ja see kahjumit
p6hjustav silndmus (v6i stindmused) mOjutab (m6jutavad) finantsvara hinnangulisi tulevasi rahavoogusid"
mida saab usaldusv?iSrselt prognoos ida-

Objektiivsed t6endid vddrtuse languse kohta v6ivad olla jiirgmised:
. Vastaspoole merkimisvitiirsed rahalised raskused; v6i
. Lepingu rikkumine, niiiteks intressi v6i p6himaksetiihtaja rikkumiste korral; v6i
o On toeniioline, et laenusaaja pankrotistub voi r€organiseerirakse finantsiliselq v6i
. Finantsvara aktiivse turu kadumine finantsraskuste t6ttu.

Finantsvarade kajastrmise lopetsmine
Ettev0te l6Petab finantsvara kajastamise kui ldpevad rahavoogu genereerivad lepingulised digused seoses
finantsvaraga voi kui finantsvaraga seonduvad riskid ja hiived v6i selle omandidigus antake iile
kolmandale osapoolele. Kui Ettevote ei anna iile ega hoia koiki olulisi omandidigusega kaasnevaid riske
ega hiivesid ningjatkab ule antud vara kontrolli all hoidmist, kajastab Ettevdte oma vara s{ilitatud osaluse
ja sellega kaasnevad kohustise summades, mida ta v6ib olla kohustatud tasuma- Kui Ettevote annab iile
finantsvara, andmata Ule varaga seotud riske ja hiivesid, ei eemaldata vara Ettevdtte finantsseisundi
aruandesL vaid tehingut kajastatakse kui iileantud vara tagatisel voetud laenu.
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Finantsvara tervikuna kajastamise lopetamisel kajastatakse koondkasumiaruandes vara bilansiline
jtiiikmaksumus ja saadud ja saadaolev tasu ning kumulatiivse kasumi voi ka}jumi vahe, mis on kajastatud
muus finaatstulus ja omakapialis.

l.l2 Finantskohustised

KOik finanlskohustised (sh laenud, v6lad hankijatele, viitvolad ning muud kohustised) kajastarakse
korrigeeritud soetusmaksurnuses, kasutades sisemise intressimaara meetodit.

Sisemise intressimeiira m€etod on finantskohustuse korrigeeritud soetusmaksumuse arrnrtamine kasutades
selle sisemist intressimeiira. Sisemine intressimdiir on selline intressimii?ir, millega finantskohustusest
tulenevaid rahavoogusid diskonteerides on tulemuseks antud finantskohustise hetke bilansiline makumus
(sisaldades k6iki antud finantskohustusega seoses makstavaid v6i saadavaid tehingukulutusi, tile- ja
alakursse) vottes arvesse finantskohustuse eluiga-

Finrntskohustiste krjostrmise lopetrmine
Ettevote lopetab finantskohustiste kajastamise siis ja ainult siis, kui Ettev6tte kohustised on rahuldatud
lOpetatud v6i aegunud. Finantskohusfise eemaldamisel finantsseisundi aruandest kajastatakse kohusrise
bilansilise maksumuse ja tema eest makstud tasu vahet koondkasumiaruandes tulu v6i kuluna.

l.13 Finantsvarede ja linantskohustiste tasoarveldamine

Finansvarasid ja finantskohustusi ei tasaarveldata" valja arvatud juhul kui Ettevottel on juriidiline jtrgne
6igus neid varasid ja kohustisi tasaarveldada.

l.l4 (Xakrpital ia kohustuslik reservkrpital

Osad on kaasatud omakapitalis. Ettevote ei ole veljastanud eelisaktsiaid. Uute aktsiate emiteerimisega
seotud kulutused arvestatakse maha omakapitalist eeldusel, et tegemist on veltimatute lisakuludega, mis
on otseselt tehinguga seotud.

Ettevotte peamine eesmerk on luua ainuosanikule vii?irtust majandusniiitajate ja t6iistusharu arengute
kaudu, et tagada konkurentsivoime ja luua eeldused pikaajalise jiitkusuutliku kasumlikkuse
saavutamiseks. Omakapitali ja varade suhe 0,51 viitab Ettevdtte heale pikaajalisele maksevoime
positsioonile.

Vastavalt Eesti Vabariigi liriseadustikule on Ettevdte kohustatud moodustama kohustusliku rcservkapitali.
Igal majandusaasral tuleb reservkapitali kanda viihemalt l/20 puhaskasumist, kuni reservkapital
moodustab l/10 osakapitalist. Vastavalt ainuosaniku otsusele vdib kohustuslikku reservkapitali kasutada
kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks- Reservkapitalist ei v6i teha valjamakeid
ainuosanikule.

l.l5 Maksustlmine ja edasililkkunud tulumoks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevdtete kasumit ei maksustat4 mist6ttu ei eksisteeri ka
edasiliikkunud tulumaksu n6udeid ja kohustusi. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt,
kingitustelt, annetustelt, vastuvotukuludel! eltev6tlusega mitteseotud viiljamaksetelt ning siirdehinna
korrigeerimistelt. Dividendidena jaotatud kasumi maksumSiiraks alates I . I .20I 5 on 2olEo valjamakstavalt
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netosummalt. Teatud tingimustel on voimalik saadud dividende jaotada edasi ilma tiiiendava
tulumaksukuluta. Dividendide viiljamaksmisega kaasnevat ettev6tte tulumaksu kajastatakse kohustusena
ja kasumiaruandes tulumakukuluna samal perioodil kui dividendid viilja kuulutalakse, s6ltumata sellest,
millise perioodi eest need on viilja kuulutatud v6i millal need tegelikulr v ja makstakse. Tulumaksu
tasumise kohustus tekib dividendide viiljamaksele jiirgneva kuu 10. kuupiieval.
Alates 2019. aastast on vdimalik dividendide veljamaksetele rakendada maksumadra 14186. Seda
soodsamat maksumdira saab kasutada dividendimaksele, mis ulatub kuni kolme eelneva majandusaasta
keskmise dividendide vtljamakseni, mis on maksustatud 20180 makumeeraga- Kolme eelneva
majandusaasta keskmise dividendimakse arvestamisel on 2018.a. esimene arvesse vdetav aasta.
Finantsseisundi aruandes ei kajastara tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotanata kasumist
dividendide viiljamakmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi
dividendidena viiljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

l.16 Dividendid

Dividende kajastatakse nende vilja kuulutamisel jaotamata kasumi vdhendusena ning kohustisena
ainuosaniku vastu.

l.l7 Rabavoogudearuanne

Rahavooge klassifitseeritakse rahavoogudeks iiri, investeerimis- ning finanlseerimistegel,usest.
Finantsaruamete koostamisel on rahavood iritegevusest kajastatud kasutades kaudset meetodit, rahavood
investeerimis- ning finantseerimistegevusest on kajastatud kasutades otsem€etodit.

l.lE Bilansipnev.jlrgsedsiindmused

Korrigeerivad silndmused - nee4 mis t6endavad bilansip6eval ekisteerinud asjaolusid, kajastatakse
Ettevdtte lOppenud aruandeaasta finantsseisundi- ning koondkasumiaruandes. Mittekonigeerivad
siindmused - nee4 mis ei ole seotud bilansipiieval eksisteerinud asjaoludega ning on esitatud
aastaaruande lisades.

Lisa 2. Mfifigitulu
(tuhandetes eurodes)

01.01.2017- 09.10.201'
31.12.2017 31.12,20t6

Renditulu lennukite rendist

Renditulu lennukite komponentide rcndist

6703 3 t77
40

6 707 3 177

Kasutusrendilepingute keskmine pikkus on 13 aastat. Vastavalt 2016. aasta mettsis s6lmitud
kasutusrendilepingute (esimesed kolm lennukit) tingimustele on TVHI v0imalik lepinguid
ennetehtaegselt l6petada peale kolme aasta m66dumist, millele lisandub etteteatamisperiood 12 kuud.
Vastavalt 2016. aasta augustis ning 2017. aastal sdlmitud kasutusrendilepingute (lennukid 4-6)
tingimustele on vdimalik lepinguid ennetiihtaegselt lOpetada peale kah€ aasta mffiumist, millele lisandub
etteteatamisperiood I 2 kuud.
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Mittekatkestatavate kasutusrentide tuleviku rendimalisete summa lepingutiihtaegad€ alusel:
Jl. detsembri seisuga 2017 20t6
< I aasta

I -5 aastat

> 5 aastat

7 890

32 879

39 900

5 700

22 800

41 650

Kokku renditulud E0 669 70 150

Lisa 3. Renditeenuse osutamisega seotud kulud
(tuhandetes eurodes)

01.01.2017-
31.12.2017

09.10.201!
3t.t2.2016

Lennukite amortisatsioonikulu
Lennukite hooldus

Maapealne teenindus

2 791

0

0

928

79

2

Kokku 2 791 r009

Lennukite hoolduse ning maapealse teeninduse kulud on kulud, mis on tekkinud enne rendilepingute
algust. Hilisemalt on jookvad hoolduskulud kohustatud katrna rentnik, velja arvatud kapiaalsed
hooldusreservide kulu4 mis tulenesid lennukite kasutamisest enne rendilepingute algust. Lermuki
amortisatsioonikulu arvutatakse lineaanelt Lisas 6 esitatud TVH varade mahust.

Lisa 4, Mitmesugused tegevuskulud
(tuhandetes eurodes)

01.01.20r7-
31.r2.2017

09.10.20 r 5-
3t. t2.2016

Teenused

Juhatuse ja noukogu tasud

Muud kulud

t39
35

t2

220

36

J

Kokku 186 2s9

Tasusid makti kolmele ndukogu liikmele (kuni 02.05.2017 neljale ndukogu liikmele) ja kahete juhatuse
liikmele. Ettevottel puudusid aruandeperioodil lepingulised riiittajad.
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Lisa 5. Finantstulud ja -kulud
(tuhandetes eurodes)

Majandusaasta aruanne 2017

01.0r.2017- 09.10.20rs
lt.t2.2017 3 t.12.20t6

Intressitulu fi nansvaradelt
lntressilulu finantskohustistelt (kasutades sisemise intessimaara
meetodit)

Kasum valuutakursi muutustest

t34 163

475 28t
o 740

Finantstulud kokku 617 I 184

Kahjum valuuakusi muutustest

Intressikulu

Muud finantskulud

-954
-363

-78

0

0

0

Finantskulud kokku -l 395

Lisa 6. Materiaalne p6hivara
(tuhandetes eurodes)

Lennukid
Lennukite
parendused

Ettemaksed uute
lennukite osrde ees Kokku

Soetusmaksumus

Saldo 09.10.2015 0 0 0 0

Lisandumised 37 484 0 0 37 484

Saldo 31.12.2016 37 484 0 0 37,18.1

Lisandumised 25 t92 821 9 26 022

Saldo 31.12.2017 62 676 821 9 63 506

Akumuleeritud kulum is rllshindlused
Saldo 31.12.2016 -928 0 0 -928

Amortisatsioonikulu -2 746 45 0 -2191
Saldo 31.12.2017 -) 674 45 0 -3 719

Jiiiikmaksumus 31.12.2017 59 002 776 9 59 787

Lennukipark Keskmine vanus Lennukite arv
Bombardier, CRJ-900

Bombardier, CRJ-900

Bombardier, CRI-900

6 aastat (kasutatud) 2

5 aastat (kasutatud) I

5 aaslat (uus)* I

Bombardier, CRI-900 8 aastat (kasutatud) 2

t Soetuse hetkel oli kokku ca 40 kasutatud lennutundi. mistottu kvalifitseerub lennuk uueks

2016. aasta kevadel soetas TVH 3 kasutatud Bombardier CRJ900 lennukit vlljalaskeaastaga 201 l. 30.
oktoobril 2015 TVH, EDC ja EAJL sdlmisid lepingu, mille alusel TVH soetas ECD n6uded EAJL vastu
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summas 31,4 miljonit eurot, mille intressim?iar baseerus LIBOR'iI + margrnaal 3,5olo. Ndue tulenes
Iaenulepingust EDC ja EAJL vahel 3 Bombardier CRI900 soetamiseks. Laen tasaaryeldati kolme
Bombardier CRJ900 ostuhinna vasfi! mille TVH soetas EAJL-ilt. Esimesed kolm lennukir, mis soetati EA
Jet Leasing LtdJt olid varasemalt kasutuses olnud teise lennuettevdfte pool! kes oli teostanud lennukite
kasutusperioodi jooksul hooldustOiide rcservide makseid. Vastavalt lennukite ostulepingule kandus
kasutamata akumuleeritud hooldustiiiide reservi saldo tile ryHJe. Ule kantud saldo (15,4 miljonit eurot)
kujutab endast TVH poolset pro-rata kohustust hooldustddde eest, mida allokeeritakse tulevaste
hooldustiiOde tafteks. Tasutud akumuleeritud hooldustdOde reservi v6rra korigeeriti omandatud
lennukite soetusmakumust. 2016. aasta augustis solmis Ettevdte Nordicaga miiiigi-tagasirendi lepingu
neljanda Bombardier CRJ900NG lennuki ostuks (lennukipargis olid olemas juba kolm identset tehniliste
nnitajatega CRJ900 lennukit). Ettevdte ostis Nordicalt lennuki ja renti selle Nordicale tagasi kasutusrendi
tingimustel. Seda tehingut finantseeriti kombinatsioonina TVH likviidsetest vahenditest ning Nordica
poolsest finantseerimisest. Nordica poolt finantseeritud osa tasaarveldatakse kuiste osamakselena Nordica
rendimakseteg4 mistdttu rahalisi makseid poolte vahel ei teostat4 velja arvatud kuised hooldustoode
rcservide tasud. Detailsem info mti0gi ja agasirenditehingu kohustuste tasaarveldamise kohta on leitav
Lisast ll. TVHJ puudub neljanda ostetud lennuki osas hooldustiitide reservi moodustamise kohuslus,
kuna rentnik vastutab tiiielikult vajalike kapitaalsete hooldustiiode teostamise eest Bombardier CRJ900
keskmine kasulik eluiga on 20 aastat vaUastamise kuupAevast ning mitteamortiseeritav loppveertus on 2,2
miljonit eurot.

2017. aasta aprillis s6lmis TVH Nordicaga uue mtiiigi-tagasirendi lepingu kahe Bombardier CRJ900
NextGen lennuki ostuks. Tehingut finantseeriti TVH poolt v6lakidade emiteerimisega. Volakirjade
kogumaht 25 miljonit eurot, mille miirkisid LHV Pank ning LHV Varahaldus poolt hallatavad fondid.

2017. aasta jookul tehti suuremahulisi hooldust0id kolmele lennukile, millest k6ige suurem osa 821 tuhat
eurot oli kompenseeritud TVH poolt ja voetud arvele lennukite kapitaalsete hooldustdtidena. Uteiaanud
osa 174 tuhat eurot korrigeerib kogunenud hooldusreservi.

Tulevased investeerimiskohustuscd

TVH on velja tddtanud kapitaalsete hooldustO6de teostamise kava, milles tuuakse valja jairgnise iiheksa
aasta TVH poolsed hinnangulised kulud seonduvalt kuue kasutatud lennuki plaanitud hooldustiiiidega.
Teostatud kapitaalsed hooldust66d kajastatake pOhivaradena, mille kasulik eluiga on vordne nende
kasutuseaga- TVH poolt koostatud hooldusplaan kajastab tuleviku investeeringukohustusi sumrnas 2l,l
miljonit eurot.

Lisa 7. Raha ja raha ekvivalendid
(tuhandetes eurodes)

31.t2.2017 31.12,2016

Piirrnguteta raha:
Pangakontod

Piirangutega raha:
Pangakontod

8 930 3 442

2648 0

Raho ja raha ekvivalendid kokku I I 578 3 442

Piiranguteta raha all on kajaslatud Ettevdtte vabad rahalised vahendid. Piirangutega raha sisaldab rentniku
ettemakseid panditud lennukite hooldustd,dde reservide ja tagatisdeposiitide eest. Vastavalt TVH
rendilepingutele on r€ntnik kohustatud korra.ldama n6utud hooldustddde teostamise ning seejiirel on 6igus
nduda teostatud t66de proportsionaalses ulatuses kulude hiivitamist Ettevottes hoitavast hooldusreservide
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kontolt. Hooldratdilde reservi makstakse igakuiselt kindlaksm6iratud summadena ja neid korrigeeritakse
iga aastajaanuaris, tuginedes tegelikule lennukite kasutusmiiilrale eelmisel aastal- 2016. aastal kogus TVH
rentnik-ult I 919 tuhat eurot ja 2017. aastal 4 320 tuhat eurot. Rahalisi vahendeid hoitakse eraldi
pangakontol, mida kasutatakse lennukite suurte hoolduste jaoks.

Lisa E. Ettemaksed ja muud n6uded
(tuhandetes eurodes)

31.12.2017 31.12.20t6
Maksude ettemaked 87 63

Keibemaksu tagastusn6uded 3 4
N6uded ostjate vastu I 0

Ettemaksed 2 0

Kokku 93 67

Lisa 9. Osakapital

31.12.2017 31.12.2016

Osakapital (eumdes)

Osade arv

Osa nominaalvd{rtuses (eurodes)

I 000 000

l 000 000

I

I 000 000

I 000 000

I

Sissemakse osakapirali oli kajastatud iihingu registreerimisel 9. okoobril 2015 aastal. Ulekursina
sissemakstud summa oli 3l 000 tuhat eurot. TVH jaotuskolbulik omakapital seisuga 31. dersember 2017
on 5 845 tuhat eurot, mis vOrdub 2017. aasta fiuandeaasta puhaskasumi ja eetmiste perioodide jaotamata
kasumiga. Dividendide vAljakuulutamisel oleks maksimaalne kaasnev tulumaksukohustus summas I 461
tuhat eurot.

Dividendide jaotamiseks on vajalik otsus ainuosaniku koosolekult ning TVH jaotatava kasumi olemasolu.
Samuti tuleks arvesse v6tta eftev6tte kasumit, eeldatavaid tulemusi, frrantsseisundit ja
investeerimisvajadusi. Kuna Ettevdte on algusjiirgus, siis vastavalt omanike ootustele ei ole omanik ette
niiinud dividendide maksmist Ettevotte esimestel algusaastatel.

Lisa 10. Tulevaste perioodide tulud
(tuhandetes eurcdes)

31.12.2017 31.12.2016
Tulevaste perioodide tulud 250 0

Lennukite rendilepingutest tulenev renditulu kajastatakse rendiperioodi jookul lineaarselt. 2017. aastal
sOlmitud rendilepingute kohaselt kahaneb igakuine rendimake summa alates 61. kuust. Rendimakse ja
lineaarsel meetodil arvutatud renditulu vahe kajastatakse tulevaste perioodide tulude all.
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Lisa 11. Muud kohustised
(tuhandaes eurodes)

Majandusaasta aru anne 2017

31.12.2017 3t.12.20t6
Pikaajalised kohustised
H
Tagatisdeposiidid (hinnanguline tagasimakse periood on iile 5 aasta) 786 459

Miiugi ja ragr<ilsndi kohustis - kuulub tasaarveldamisele

6 795 6 038

Liihiajalised kohustised
Hooldusrcserv (hinnanguline tagasimakse periood on 12 kuud)

Miiiigi ja tagasircndi kohustis - kuulub tasaarveldamisele
rendimaketega 201 8.

Viitv6lad (tasumise periood 3 kuud)

2 309

2 736

0

0

5 700

600

Muud kohustised mis tulenevad lennuki miitigi-tagasirendi lepingu tingimustest (summas 5 316 tuhat
eurot) kuuluvad jargmise kahe aasta jooksul tasaarveldamisele rendilepingutest tulenevate
mittekatkestatavate tuleviku rendimaksetega. Hooldusreservi kogusumma, mille hiivitamist ei ole rcnhiku
poolt taotletu4 tuleks kEsitleda kohustisena-

Tagatisdeposiidid on lepingulised tagasimaktavad iihekordsed deposiidid, mida rentnik maksab TVHle,
tagades malsejduetuse riski katmise.

Nii hooldusreservid kui ka tagatisdeposiidid vastavad rendileandja finantskohustistele, mida kajastatakse
konigeeritud soetusmaksumuses (kasulades sisemise intressimiiiira meetodit). TVH hoolduskavas esitatud
eeldatavate tulevaste v?iljamaksete kohaselt on hooldusreservide oodatav eluiga 3 aastat ning enamus
rcserve tuleb hiivitada 2020. aastak. Eeldatav periood enne tagatisdeposiitide tagasimaksmist on l0
aastat.

Lisa 12. Emiteeritud v6lakirjad
(tuhandetes eurodes)

2017. aastal on Ettevote erniteerinud volakirju, millest 12,5 miljonit eurot miirkis AS LHv pank ja 12,5
miljonit eurot markisid AS LHV Varahalduse poolt hallatavad fondid. Emiteeritud volakirjade
alusvaluutaks on euro. Ettevote on kohustatud tegema kupongiintressimakseid kaks korda aastas.
Emiteeritud vOlakirjad on arnortiseeruvad, kuna lisak kupongiintressidele peab Ettevote maksma tagasi
ka vOlakirja p6hiosa"
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Emiteeritud v6lekirjad

Marandusaasta aruanne ?017

Intressimiiir Summa

Saldo 31.12.2015

Emiteerimine 2016

0

0

Saldo 31.12.2016

Emite€rimine 2017

Tagasiostmine 20 I 7

2,85% 25 000

-t 250

Saldo 31.12.2017 23 7s0

Intressikohustis emiteeritud vOlakiriadelt

Tekkep6hine intressikohustis 31. 12.2016

201 7. aasta intressikulu

201 7. aastal viilja makstud

Tekkepohine intressikohustis 31. 12.2017

0

363

-222

l4l

Emite€ritud volakirjad tagasiostutehtaja jergi:

31. detsembri seisuga < I aasta l-5 mstat > 5 aastrt Trgastamb€
tihtreq

Volakirjade tagasiost 2 s00 t2 500 8 750 18.10.2025

< 48 kuud > 48 kuud
Intressimeif (aastas) 2,85% 6k EuriborF2,65%

Vdlakirjade tagatisteks on alljirgnevad Ettevotte varad:
. registerpant neljale lennukile Bombardier CRJ900 (,,tagatud lennukid");
. tagatud lennukite ja majandustegevuse kindlustusn6uete pantja tingimuslik loovuos;
. tagatud lennukite hooldus- ja teiste tavapemse lennunduses noutavate reservide (eraldi kontodel

olevad vahendid) pant;
. tagatud lennukite rendilepingust tulenevate nouete pant ja tingimuslik loovutamine tagatisena.

Lisa 13, Seotud osapooled
(tuhandetes eurodes)

TVH on I )% riigi omandis olev enevdte ja alitsiate haldaj4 mille seorud osapoolte hulka kuuluvad:

(e) Isikud vOi selle isiku lihedased pereliikmed, kes on seotud aruandva (mrjendus) iiksuscgr,
juhul kui see isik: (lAS 24.9 (a)):

(i) omab kontrolli v6i iihist kontrclli aruandva (majandus) iiksuse 0le;

(ii) omab olulist m6ju aruande0ksusele; vdi

(iii) on aruandva majandusiiksuse juhtkonna v6trneisikud vdi aruandva majandusiiksuse
emaettev0te.

(b) Ettevdte on seotud aruandva ettevottegr, kui rakendub [ks jirgmistest tingimustest (IAS
24.e (b)):
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(i) Ettevote ja aruandev Ettevote on sama kontserni liikmed (st et iga emaettevote, ttitarenevote ja
kaastiitarettev6te on seotud teistega).

(ii) Uks Ettevdte on teise Ettevotte sidusettevdte v6i iihisettevote (v6i selle kontsemi liikme
sidusettevote v6i iihisettevdte, mille liige on teine iiksus).

(iii) M6lemad ettev6tted on sama kolmanda isiku iihisettev6tted.

(iv) Uks ettevote on kolmanda Uksuse iihis€ttevote ning teine ettevot€ on kolmanda iiksuse
sidusettevote.

(v) Ettevottel on toiisuht€jergsete hiivitiste plaan aruandva Ettevotte vdi iga sellega seotud
ettevdtte tddtajate kasuks. Juhul kui aruandval ettev6tt€l on endal selline plaan, siis on kasusaavad
t66tajad ise seotud aruandva ettevottega-

(vi) Ettevotet konrrollib vOi kontrollib Uhiselt punktis (a) mAaratletud isik.

(vii) Punktis (a) (i) m&lratlaud isikul on Ettevottele oluline m6ju v6i ta on ettevotte (voi ettevotte
emaettevotte) juhtivpersonali liige.

(viii) Ettev6te vOi 0kk6ik milline grupi liige, mille osaks see on, osutab aruandva Enevotte vdi
aruandva Ettevotte emaettevotte juhtivttiotajatele olulisi teenuseid.

Aruandeperioodi jooksul seotud osapoolte tehingud h6lmavad tehinguid teise riigi omanduses oleva
driiihinguga (Nordic Aviation Group AS), ettevdtte kontrolli all oleva ettev6ttega (EA Jer Leasing) ning
ettevotetega, kes osutavadjuhtimisteenust (Advokaadibiiroo TRINITI oU)ja teiste seotud osapooltega

3t.t2.2017 31.12.20r 6
Nduded Kohustised N6uded Kohustised

Muud riigi omandis olevad ettevdtted I t2 554 0 13 894
Ettevotte4 kes osutavad juhatuse
liikme teenuseid

0 0 0 l3

Kokku I 12 55,1 0 13 907

01.01.2017-31.t2.20t7 9.10.201i31.12.2016
09.10.201131.12.2016 Miiiisid Ostud Mii0sid Ostud
Muud riigi omandis olevad ettevdttedja
TVH kontrolli all olevad tiksused 6 107 26 0t7 J 6/J 36 938
Ettev6tted, kes osutavad iuhtimisteenust 0 153 0 189

Muud seotud osapooled* 0 l8 0 53

Kokku 6 707 26 188 3 873 37 t80
EA Jet Leasing tegelev

Tegev- ja kOrgemale juhtkonnale arvestatud
tasud ja muud olulised soodustused

01.01.2017-
31.12.2017

09.10.201a
3t.12.2016

Arvestatud tasu 26 28
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Juhafuse liikmetega s6lmitud kokkulep@ ei nee ette hiivitist lepingu l6ppemise v0i muude tti{isuhte
ldpp€mise jergsete h0vitiste korral.

Seotud osapooltega tehtud tehingute avalikustatav standard sisaldab laialdasemat
avalikustamisraamistikku kui Eesti finantsaruandluse standard RTJ I 5.

Lisa 14. Finantsriskide juhtimine
(tuhandetes eurodes)

Finantsriskid

Ettevdte tegevus toob kaasa mitmesuguseid finantsriske: tururisk (sh viilisvaluutarisk, rahavoo ja diglase
veiirtuse intressirisk ning hinnarisk), krediidirisk ja likviidsusrisk. Finantsriskide juhtimise eesmiirk on
fi nantsriskide leevendamine ja finanstulemuste volatiilsuse viihendamine.

TYH on valuutariski osas avatud nii tehingu- kui ka konverteerimise riskile. Tehingurisk tekib siis, kui
velisvaluutas toimuvad tehingud puutuvad kokku valuutakuni koikumistega. Konverteerimise risk tekib
valuutakursside k6ikumise t6ttu finantsseisundi aruande kirjete iimberfiwtamisel vf,lisvaluutas.

Ettevotte peamine valuutarisk tekib majandusharu standardina USA dollarites nomineeritud lennukite
hoolduse tulevaste kulutusteg4 samas kui TVH renditulu on kokku lepitud eurodes. Hetkel on risk
hajulatud Ettevdtte USA dollarites olevate mahukate hoiustega. Jdrgnevatel aastatel kaalutakse
valuutakindlustuse riski maandamise tehingute s6lmimist.

Krediidirisk kajasrab potentsiaalset kahjq mis tuleneb vastaspoole suutmatusest taita oigeaegselt endale
v0etud kohustusi TVH ees. Sularaha pangas, nduded ostjate vastu ja muud nduded on avatud
krediidiriskile. Nduded ostjate vastu kajastatakse netosummas (lahutatuna allahindlused). Juhatus ei nAe
miirkimisviiiirset krediidiriski nouete osas, mida ei ole veel alla hinnatud. TvH esmasek riskiks
hooldustttijde osas on, et rcntnik ei maksa hooldustiiiid€ eest. Lennukite veertus on osaliselt kaitstud
hooldusrcservideg4 mida rentnik maksab igakuiselt (vt Lisa ll). Teine krediidiriski leevendamiseks
rakendatav meede on uute s6lmitavate rcndilepingute jaoks noutav tagatisraha.

lntr€ssimiiiira risk avaldub bilansiliste ja bilansiv6liste varade, kohustiste ja tuletisinstrumentide
omavahelises mittevastavuses seoses inaessim?i.?irade iimberhindamise perioodide, mahtud€ voi
intressimniradega- Seisuga 31.12.2017 omab TVH intressikandvaid vOlakirju. TVH emiteeritud
vdlakirjade intressimeiir on fikseeritud kuni 30.M.2021. Alates 30.04.2021 rakendarake ujuvat
intressimfldr4 ehk 2,65% + 6k Euribor.

Likviidsusrisk on oht, kus TVH ei suuda tiiita rahalisi kohustusi rahavoo puudujatgi tdttu. Likviidsusrisk
on maandatud Nordica'ga solmitud vastastikuse tasaarvelduse kokkuleppega, TVH kohusosed Nordica
suhles on maandatud Nordica rendi maksmise kohustusega. Vastastikune tasaarveldus loetakse tiiidetuks
2019. aasta talveks.

Jirgnev likviidsusanaluus neitab TvH hetke finantsvarade ning liihi- ja pikaajaliste finantskohustuste
jaotumist Ulhtajaliselt:
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Finantsvarad lntress <l kuu l-3 kuud

0 11 578

00
Kokku 0 ll57E

Fitrstrtskohustised lntress <l kuu t-3 kuud

31.12.2017 seisuga

Intressi mittekandvad

lntressikandvad

Finantsvarad

Majandusaasta aruanne 2017

iile 5 aasta

31.12.2017 seisuga

lntressi mittekandvad

lntressikandvad I

31.12.2016 seisuga

lntressi m ittekandvad

Intressikandvad

2 9tE

3-t2 l-5
kuud rsshl

3-12 r-5
kuud restrt

0

2918

Bilansiline
veArtus

0

e 5 aasta

l4 497

Kokku

t4 496

Bilansiline
viArtus

0 6 315

2 s00 12 500

2 950 18 815

lntress <l kuu l-3 kuud l-.l2 l-5 e 5 sssta
kuud aastat

536

0

Kokku

Finantskohustised

000
1l 858 0 0

l-5 iile 5 aasta
aastat

I 859 459

00

1,42-
1.73

0 3 442

00
0 3442 rrtst 0 0 l5 300

Kokku

15 300

Bilansiline
Yllrtns

lrtress <l kuu l-3 kuud 3-12
kuud

31,12.2016 seisuge

Intressi m ittekandvad

Intressikandvad

0 600 4 493

000
0 600 4 493 I t59 4s9

Finantsvarade ja -kohustuste bilansiline vii{rtus peegeldab ligil{hedaselt nende oiglast vii?irtust.

Lisa 15. Olulised juhtkonnapootsed otsmed jr hinnengud

Finantsaruannete koostamiseks on kasutatud mitrneid hinnanguid ja eeldusi, mis mojutavad
finantsaruannetes kajastatud varasid ja kohustisi. Kuigi need hinnangud pohinevad juhtkonna parimatel
teadmistel praeguste slindmuste ja tegevuste kohta, voivad tegelikud tulemused nende hinnangute p6hjal
erineda-

Materiaalse p6hivaraobjehi kasuliku eluea ja l6ppveiirtuse kindlaksm{itamiseks kasutatakse juhtkonna
hinnanguid ja eksperthinnanguid vara tegeliku kasutamise perioodi kohta- cRJ-900 lennukite
hinnanguline ja"ekviieftus oli 2,2 miljonit eurot. Tegewsala kogemus on n6idanu4 et varade tegelik
kasutusaeg on osutunud m6nikord pikemaks v6i liihemaks, kui nende eeldatav kasulik eluiga- Seisugi 3t.

Bilansiline
veArtus
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detsember 2017 oli ryH pohivarade bilansiline maksumus 63 506 tuhat eurot, aruandeperioodi
amortisatsioonikulu oli 2 791 tuhat eurot (vt Lisa 6).

Ettevotte rendilepingute liigitus kapitalirendik vdi kasutusrcndiks soltub juhtkonna hinnangutest.
Uiirilepingute liigitamisek viib juhtkond labi juhtumip6hised hinnanguid, v6tte arvesse rendilepingute
tingimusi ja muid majanduslikke tegureid. Aruandeperioodil kehtinud rendilepingud klassifitseeruvad
kasutusrendiks.

Lisa 16. Bilansipievajirysed slndmused

2017. aasl, l6pus on alustatud suurcmahuliste lennukite hooldusttiodeg4 mis toeneoliselt viiakse ldpule
2018. aastal- Hooldustdiide labiviimise eest vastutab rentrrik, milte tottu k6ik hooldustiiddega seood
kuluarved tulevad esmalt otse rentnikule. 2016. ja 2017. aastal sdlmitud rcndilepingute kohaselt peab
renhik esitama TVHJe hooldustottdega seotud kuluarved siis, kui k6ik vajalikud hooldust6iid on lopule
viidud. TVH makab rentniku arveid vastavalt esitatud loplikule dokumentatsioonile. Peale bilansipieva
on rentnik esitanud TVH-le kuluarveid summas 2,43 miljonit eurot, millest oks osa korrigeerib rentniku
hooldusreservi ning teine voetakse arvele lannukite kapitaalsete hooldustdMena-

26. m6rtsil 2018.a. on Harju Maakohtule esitatud osade AS Estonian Air (pankrotis) endiste tootajate
poolt taotlus, et kaasata TVH kaaskosfana tsiviilasja nr.2-17-3370. Tegemist on 2017. aastal alustatud
tsiviilasjag4 kus hagejad n6uavad ettev0tte iilemineku setetele tuginedes As-ilt Nordic Aviation Group
kokku I 559 565,19 eurot. Lisaks on hagejad taotlenud TVH lennukile kohtuliku hiipoteegi seadmist
samali summai. KAesoleva majandusaasta aruande juhatuse poolt kinnitamise hetkeks ei ole kohus hagi
tagamist ega TVH kaasamist otsustanud.

Lisa 17. Tingimuslikud kohustused

Maksuhalduril on 6igus kontrollida ettev6tte maksuarvestust kuni 5 aasta jookul maksudeklaralsiooni
esitamise tiihtajast ning vigade tuvastamisel meerata teiendav makusumma, intressid ning trahvi.
Ettevotte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena vdiks maksuhaldur miiiirata
ettev6ttele olulise tiiiendava maksusumma-
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Juhatuse ja ndukogu liikmete allkirjad

T6nis Tamme

Ergo Blumfeldt

Kaupo Raag

Maigi Piimik-Pemik

Katrin Andre

Maiandusaasta aruanne 2017

Juhatus on koostanud Osaiihingu Trarspordi Varahalduse tegevusaruande ja raamatupidamise
aastaaruande 31. detsembril 2017 l6ppenud perioodile.

t*r,'""t(gt,It,t,.,l

N6ukogu on l6bi vaadanud juhatuse koostatud majandusaasta aruande (lk 2-29), sealhulgas
tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning on kinnitanud selle ainuosaniku esitamiseks.

09.04.2018

09.04.2018

09.04.2018

09.04.2018

.:/dr*/-,*
N6ukogu liige/allkiri/ 09.04.2018
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Deloitte AS Deloitte Audit Eesti
Roosikra rtsi 2
10119 Tallinn
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Tel: +372 640 5500
Faks: +372 540 6503

Reg.nr. 10687819

s6lruurru vetoEAUDrrroRt aRUAt{t{E

Transpordi Varahalduse Oti osanikule

ArYamu3

oleme auditeerinud Transpordi Varahalduse oU (edaspidi ka,Ettev6te") raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab
finantsseisundi aruannet seisuga 31. detsember 2017 ning koondkasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja
rahavoogude a.uannet eeltoodud kuupaeval l6pp€nud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas
markimisvESrsete arvestuspohim6tete kokkuvotet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne k6igis olulistes osades 6iglaselt ettev6tte finantsseisundit
seisuga 31. detsember 2017 ning sellel kuupaeval l6ppenud aasta finantstulemustja rahavoogusid koosk6las raamatupidamise
seadusega ja rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega, nagu need on vastu v6etud Euroopa Liidus.

Arvamusr tlus
Viisime auditi lebi koosk6las rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele
standarditele kirjeldatakse taiendavalt meie aruande osas ,vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande
auditiga". Me oleme ettev6ttest s6ltumatud koosk6las kutseliste arvestusekpertide eetikakoodekiga (Eesti) (eetikakoodeks
(EE)), ja oleme taitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) n6uetele. Me usume, et auditi
t6endusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

lluu lnformatsloon

Juhatus vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hSlmab tegevusaruannet, kuid ei h6lma raamatupidamise
aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei h6lma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis
kindlustandvat jareldust.

seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes,
kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise aastaaruandest v6i meie poolt auditi k6i9us saadud teadmistest v6i
tundub muul viisil olevat oluliselt veerkajastatud.

Kui me teeme tehtud t6d pohial jerelduse, et muu informatsioon on oluliselt veerkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist
aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.

,uhatuse J. nendc, kellc olesandcks on valitsamine, kohu3tr.rscd 3coscs rarmatupldrmisc lastalruandcga
Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja 6iglase esitamise eest koosk6las raamatupidamise seadusega
ja rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega, nagu need on vastu v6etud Euroopa Liidus ja sellise sisekontrolli eest, nagu
juhatus peab vajalikuks, et vSimaldada kas pettus$t v6i veast tulenevate oluliste vdarkajastamisteta raamatupidamise
aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhatus kohustatud hindama ettev6tte suutlikkust j:itkata jatkuvalt
tegutsevana, esitama infot, kui see on rakendatav, tegevuse jetkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse
jetkuvuse arvestuse alusprintsiipi, veUa arvatud juhul, kuijuhatus kavatseb kas ettevStte likvideerida v6i tegevuse l6petada
v6i tal puudub sellele realistlik altematiiv.

€aldis.is€v ji, s6ltumatu .tt!v6te. ocl(,t!. rouch. Tohmtsu i. Bn lii*m..fin.d. juriijita* strutiuiiri acotrsct r.i.ieur,st ,aart m.ifroitti.cc.
Deloi6a ToGh. Tohmats! Uhited tiio.
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Need, kelle 0lesandeks on valitsemine, vastutavad ettev6tte raamatupidamise aruandlusprotsessi Ule j5relevalve teostamise
eest.

Vlndcaudlitori kohu3tu3cd seoses ralmatupidamis€ aastraruande auditiga

Meie eesmSrk on saada p6hjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest vdi
veast tulenevate oluliste vaarkajastamisteta, ja anda velja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. p6hjendatud
kindlus on k6rgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise vderkajastamise eksisteerimisel see koosk6las rahvusvaheliste
auditeerimise standarditega (Eesti) Eibiviidud auditi kaigus alati avastatakse. v6erkajastamised v6ivad tuleneda pettusest v6i
veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui v6ib p6hjendatult eeldada, et need v6ivad 0ksikult v6i koos m6jutada majanduslikke
otsuseid, mida kasutaiad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Me kasutame auditi osana vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja s5ilitame
kutsealase skeptitsismi kogu auditi kaigus. Me teeme ka jergmist:

' teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest v6i veast tuleneva olulise veerkajastamise
riskid, kavandameja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele riskidele nang hangime piisavaja asjakohase auditi
t6endusmaterjali aluse andmiseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise vearkajastamise mitteavastamise risk
on suurem kui veast tuleneva veerkajastamise puhul, sest pettus v6ib tihendada salakokkulepet, v6ltsimist, tahuikku
tegevusetu$, vSSresitiste tegemist v6i sisekontrolli eiramist;

' omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid
auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettev6tte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;

' hindame kasutatud arvestusp6himStete asjakohasust ning juhatuse arvestushinnangute ja nendega seoses
avalikustatud inio p6hjendatust;

' teeme jareuuse juhatuse poolt tegevuse jatkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud
auditi t6endusmaterjali p6hjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust s0ndmuste v6i tingimuste suhtes, mis v6ivad
tekitada ma.kimisveerset kahtlust ettev6tte suutlikkuses jatkata jatkuvalt tegutsevana. Kui me teeme jarelduse, et
eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tEhelepanu raamatupidamise
aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole v6i kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma
arvamust. Meie jAreldused p6hinevad vandeaudiitori aruande kuupeevani saadud auditi t6endusmaterjalil. Tulevased
siindmused v6i tingimused v6ivad siiski kahjustada ettev6tte suutlikkust jiitkata jiitkuvalt tegutsevana;

' hindame raamatupidamise aastaaruande 0ldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni,
ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja siindmusi viisil, millega saavutatakse
Siglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle iilesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning
merkimisv5Srsete auditi tAhelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes sisekontrolli mArkimisv66rsete puuduste kohta, mille

auditi keigus.

Veiko Hintsov
Vandeaudiitori nr. 328
AS Deloitte Audit Eesti
Audiitorettev6tja tegevusloa nr.



Osaiihing Transpordi Varahaldus

KASTJMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Majandusaasta aruanne 2017

Osaiihing Transpordi Varahalduse puhaskasum perioodil 01. jaanuar 2017- 31. detsernber 2017
oli 2 907 819 eurot.

Juhatuse ettepanek vastavalt Eesti Vabariigi iiriseadustiku paragrahvile 179 on jagada Osaiihing
Transpordi Varahalduse puhaskasum seisuga 31 . detsember 2017 jiirgnevalt:

l. Eraldada l/20 Osatihing Transpordi Varahalduse kasumist, s.o 145 391 eurot,
reservkapitali.

2. Eraldada nlejiiiinud osa Osaiihing Transpordi Varahaldus kasumist, st 2 762 428 eurot,
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T6nis Tamme
Juhatuse liige

jaotamata kasumi koosseisu.
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