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OÜ Krediidiregister 2019. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

OÜ Krediidiregister kogub, analüüsib ja vahendab krediidiotsuste tegemiseks vajalikku taustainfot (nii ettevõtete kui ka
eraisikute kohta), kuus aidatakse partneritel teha üle 400 000 krediidiotsuse.

Ettevõte teeb koostööd (saab ja edastab infot) kõikide suuremate telekomettevõtete ja pankadega, lisaks kasutavad
loodud lahendust paljud erineva suurusega ettevõtted, kes soovivad vaadata oma olemasolevate ja potentsiaalsete
partnerite taustainfot.

Suhtarvud (eurodes) 2019 2018

Müügitulu 286534 223048

Puhaskasum 16813 58562

Ärirentaablus (%) 5,86% 26.25%

Lühiajaliste kohustuste

kattekordaja
5,39 4,81

ROA (%) 7,78% 27,76%

ROE (%) 8,51% 32,42%

 

Esitatud finantsnäitajate leidmisel kasutatud valemid:

• Ärirentaablus (%) = ärikasum/ müügitulu *100

• Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/ lühiajalised kohustused

• ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100

• ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

2020. aasta eesmärgid.

2019. aastal teostati investeeringuid uue teenuse ( kontoteave - accountscoring.com) turule toomiseks Eestis, Lätis ja
Leedus.
OÜ Krediidiregister 2020. aasta peamiseks eesmärgiks on aidata klientidel uut teenust rakendada, s.t infosüsteemid
liidestada ja kohandada partnerite riskimudelid.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 109 609 144 313  

Nõuded ja ettemaksed 6 497 1 697  

Nõuded ostjate vastu 1 031 798  

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 5 466 899  

Kokku käibevarad 116 106 146 010  

Põhivarad    

Immateriaalsed põhivarad 102 868 64 968 2

Kokku põhivarad 102 868 64 968  

Kokku varad 218 974 210 978  

Kohustised ja omakapital    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 21 518 30 336  

Võlad tarnijatele 9 656 27 601  

Võlad töövõtjatele 3 967 1 657  

Maksuvõlad 7 823 1 006  

Muud saadud ettemaksed 72 72  

Kokku lühiajalised kohustised 21 518 30 336  

Kokku kohustised 21 518 30 336  

Omakapital    

Osakapital nimiväärtuses 3 500 3 500  

Ülekurss 5 750 5 750  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 171 393 112 830  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 16 813 58 562  

Kokku omakapital 197 456 180 642  

Kokku kohustised ja omakapital 218 974 210 978  
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OÜ Krediidiregister 2019. a. majandusaasta aruanne

Kasumiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Müügitulu 286 534 223 048  

Mitmesugused tegevuskulud -189 315 -120 026  

Tööjõukulud -57 499 -20 159 3

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -22 894 -23 731  

Muud ärikulud -26 -581  

Ärikasum (kahjum) 16 800 58 551  

Intressitulud 13 11  

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 16 813 58 562  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 16 813 58 562  
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OÜ Krediidiregister 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt

tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise

seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Krediidiregistri kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Vastavalt raamatupidamise seaduse §18 lg 32 alusel on koostatud OÜ Krediidiregister poolt lühendatud aastaaruanne.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

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

Finantsinvesteeringud

Finantsvaradeks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale

osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab

omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline,on

kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või

majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsetele

põhivaradele. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Immateriaalse põhivara gruppidele on üldjuhul

määratud järgmised kasulikud eluead:

Tarkvara, patendid, litsentsid, kaubamärgid jm immateriaalne põhivara 3-5 aastat

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    600

Finantskohustised

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu

õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvutusprintsiibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või 

teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ Krediidiregistril on tekkinud summale nõudeõigus. 
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Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata ettevõtte kasumit, vaid dividende määraga 20/80. Tulenevalt maksustamise kontseptsiooni

eripärast ei oma mõiste varade ja kohustuste maksubaas majanduslikku sisu ning edasilükkunud tulumaksukohustust ega –vara ei saa tekkida.

Alates 2019. aastast on võimalik dividendide väljamaksetele rakendada maksumäära 14/86. Seda soodsamat maksumäära saab kasutada

dividendimaksele, mis ulatub kuni kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendide väljamakseni, mis on maksustatud

20/80 maksumääraga. Kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendimakse arvestamisel on 2018.a. esimene arvesse võetav aasta.

Lisa 2 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Arvutitarkvara

31.12.2017  

Soetusmaksumus 110 480 110 480

Akumuleeritud kulum -44 763 -44 763

Jääkmaksumus 65 717 65 717

  

Ostud ja parendused 22 982 22 982

Amortisatsioonikulu -23 731 -23 731

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 133 462 133 462

Akumuleeritud kulum -68 494 -68 494

Jääkmaksumus 64 968 64 968

  

Ostud ja parendused 60 794 60 794

Amortisatsioonikulu -22 894 -22 894

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 194 256 194 256

Akumuleeritud kulum -91 388 -91 388

Jääkmaksumus 102 868 102 868
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Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 43 282 15 106

Sotsiaalmaksud 14 217 5 166

Kokku tööjõukulud 57 499 20 272

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:   

Töölepingu alusel töötav isik 1 1

Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige 1 1

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus Aktiva Finants OÜ

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud Eesti

Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja Aktiva Finants OÜ

Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2019 31.12.2018

Kohustised Kohustised

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad

0 18 002

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 2019 2018

Kaupade ja teenuste

ostud

Kaupade ja teenuste

ostud

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad

75 968 36 320

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 31 579 6 000
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Lisa 5 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) sai Hiinast esmased teated uue koroonaviiruse (COVID-19) kohta 2019.a detsembris. 2020.a

esimeste kuude jooksul on see viirus levinud üle kogu maailma, 11.märtsil 2020 kuulutas WHO viiruspuhangu pandeemiaks. Paljudes riikides

on välja kuulutatud eriolukord. Pandeemia on põhjustanud majandusele ja ettevõtetele ulatuslikke probleeme.

Juhtkond peab koroonaviiruse pandeemiat mittekorrigeerivaks aruandekuupäevajärgseks sündmuseks. Kuna olukord on ebakindel ja kiiresti

muutuv, ei pea juhtkond praegu otstarbekaks anda pandeemia võimaliku mõju kohta kvantitatiivseid hinnanguid. Aruande koostamise ajahetkel

ei ole juhtkonnal infot, mis annaks alust arvata, et koroonaviiruse mõju seab tõenäoliselt ohtu ettevõtte tegevuse jätkuvuse 12 kuu jooksul

aruandekuupäevast.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2020

OÜ Krediidiregister (registrikood: 12400621) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MARGUS AULE Juhatuse liige 30.06.2020

ART ANDRESSON Juhatuse liige 30.06.2020



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Krediidiregister osanikele

Oleme üle vaadanud OÜ Krediidiregister raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2019, nimetatud kuupäeval

lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete

kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 9.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba

olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande 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 aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle

standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande 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 nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte

Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis

olulistes osades õiglaselt OÜ Krediidiregister finantsseisundit seisuga 31.12.2019 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust

kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Aivar Kangust

Vandeaudiitori number 223

Grant Thornton Baltic OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 3

Pärnu mnt 22, Tallinn, Harju maakond, 10141

30.06.2020



Audiitorite digitaalallkirjad
OÜ Krediidiregister (registrikood: 12400621) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt

allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

AIVAR KANGUST Vandeaudiitor 30.06.2020



Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

 
 31.12.2019

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 171 393

Aruandeaasta kasum (kahjum) 16 813

Kokku 188 206

Jaotamine  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale

jaotamist (katmist)
188 206

Kokku 188 206

Kasumi jaotamise otsus
(eurodes)

 
 31.12.2019

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 171 393

Aruandeaasta kasum (kahjum) 16 813

Kokku 188 206

Jaotamine  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale

jaotamist (katmist)
188 206

Kokku 188 206



Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
Tegevusala EMTAK kood

Müügitulu

(EUR)
Müügitulu % Põhitegevusala

Inkassoteenus ja krediidiinfo 82911 286534 100.00% Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress art@krediidiregister.ee


