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Tegevusaruanne
Sissejuhatus
OÜ InPro Insurance Brokers on kantud Äriregistri B-osa kaardile seisuga 09.08.2019.a. numbri
14778803 all.
2020 a. OÜ InPro Insurance Brokers tegeleb kindlustusvahendamisega (EMTAK 66221).
Käive ja kasum
Aruandeaastal käive 73 820.00 eur ja kasum moodustas 370.00 eur.
Eesmärgid järgmiseks aastaks
OÜ InPro Insurance Brokers põhieesmärgiks järgmisel maajandusaastal on firma turupositsiooni
säilitamine ja kindlustamine jahenenud majanduskeskkonnas.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

09.08.2019

10 755

2 500

1 722

0

12 477

2 500

12 477

2 500

Võlad ja ettemaksed

9 607

0

Kokku lühiajalised kohustised

9 607

0

9 607

0

2 500

2 500

370

0

2 870

2 500

12 477

2 500

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja omakapital
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Omakapital
Osakapital nimiväärtuses
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Kokku omakapital
Kokku kohustised ja omakapital
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Kasumiaruanne
(eurodes)

09.08.2019 31.12.2020
Müügitulu

73 820

Kaubad, toore, materjal ja teenused

-53 706

Mitmesugused tegevuskulud

-14 491

Tööjõukulud

-5 222

Muud ärikulud

-31

Ärikasum (kahjum)

370

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist

370

Aruandeaasta kasum (kahjum)

370
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
OÜ Inpro Insurance Brokers 31.12.2020 lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande eesmärk on anda aruande kasutajale,
kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, OÜ Inpro Insurance Brokers finantsseisundi ja -tulemuse kohta asjakohast
ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada. Tegemist on
lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti
finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud
finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri
määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et OÜ Inpro Insurance Brokers on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse
lõpetamise kavatsust ega vajadust.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Bilansis on rahana kajastatud raha ja raha ekvivalendid. Raha ekvivalentideks on tähtajalised pangahoiused hoiutähtajaga kuni kolm kuud.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse OÜ Inpro Insurance Brokers tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (st nominaalväärtuses, millest on vajadusel lahutatud
tehtavad allahindlused).
Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on hinnatud iga nõuet eraldi,
arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt
laekuva summani. Väärtuse langusest tulenevaid allahindlusi kajastatakse kasumiaruandes kuluna (muude tegevuskulude seas).
Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena (muude
tegevuskulude seas).
Finantskohustised
Finantskohustus on lepinguline kohustus tasuda teisele osapoolele raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnija ees).
Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstava tasu õiglane
väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.
Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.
Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõppenud või aegunud.
Tulud
Tulu teenuse osutamisest kajastatakse teenuse osutamisel.
Kauba müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud
tulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.
Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu
kajastatakse, kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse
intressitulu kassapõhiselt.
Kulud
Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.
Seotud osapooled
Seotud osapool on isik (nii füüsiline, kui ka juriidiline), kes on seotud OÜ Inpro Insurance Brokersi-ga sel määral, et nendevahelised tehingud
ei pruugi toimuda turutingimustel. Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju
teise osapoole ärilistele otsustele või nad mõlemad on kolmanda osapoole olulise mõju või kontrolli all.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

1 257

1 257

1 257

1 257

465

465

465

465

1 722

1 722

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2020
Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks

202

Sotsiaalmaks

676

Kohustuslik kogumispension

8

Töötuskindlustusmaksed

50

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

936

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

756

756

Võlad töövõtjatele

904

904

Maksuvõlad

936

936

Muud võlad

7 011

7 011

7 011

7 011

9 607

9 607

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed
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Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

09.08.2019 31.12.2020
Palgakulu

3 903

Sotsiaalmaksud

1 319

Kokku tööjõukulud

5 222

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

1

Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:
Töölepingu alusel töötav isik

1

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

1
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