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Meieni OÜ 2020. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

 

2020 oli Meieni OÜ jaoks oluliste muudatuste aasta, loobuti senisest põhitegevusest (erinevate
veebikeskkondade haldamine), taotleti edukalt Finantsinspektsioonilt maksete algatamiseks
litsentsi ja alustati tarkpay.com arendamisega. Tehtud muudatuste tulemusena teenis ettevõte
2020 kahjumit (muudatustega seoses tekkisid ettevõttel erinevad kulud, tulusid tarkpay.com
teenusest veel ei teenitud).

2021 jätkatakse maksealgatamisteenuse käivitamist, s.t et lõpetatakse IT süsteemide arendamine,
teostatakse pen-testimine ja hakatakse teenust klientidele pakkuma. Teenuse turule toomist
toetab ettevõtete soov arendada uusi e-teenuseid ja olemasolevaid parendada, tegevust pidurdab
Covid19 tulenevad piirangud (nt virtuaalsed kliendikohtumised pikendavad müügprotsessi
kestvust).

Meieni OÜ äritegevust ei mõjuta olulisel määral hooajalisus, tegevusega ei kaasne olulisi
keskkonna- ega sotsiaalseid mõjusid. Meieni OÜ ei kasuta finantsriskide maandamiseks
finantsinstrumente.

Peamised Meieni OÜ 2020. aasta finantstulemuste suhtarvud on:

                                                   2020                  2019

Käiberentaablus= puhaskasum/netokäive                             -1,33                   -0,27
Omakapitali rentaablus= puhaskasum/omakapital                -0,07                 -0,08
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Meieni OÜ 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 35 368 67 963 2

Finantsinvesteeringud 23 600 0 3

Nõuded ja ettemaksed 8 654 2 975 4,5,6

Kokku käibevarad 67 622 70 938  

Põhivarad    

Immateriaalsed põhivarad 35 516 39 956 7

Kokku põhivarad 35 516 39 956  

Kokku varad 103 138 110 894  

Kohustised ja omakapital    

Omakapital    

Osakapital nimiväärtuses 50 000 50 000 9

Kohustuslik reservkapital 256 256  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 60 638 69 269  

Aruandeaasta kasum (kahjum) -7 756 -8 631  

Kokku omakapital 103 138 110 894  

Kokku kohustised ja omakapital 103 138 110 894  
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Meieni OÜ 2020. a. majandusaasta aruanne

Kasumiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Müügitulu 5 820 31 377 10

Muud äritulud 10 1  

Kaubad, toore, materjal ja teenused 0 -2 028  

Mitmesugused tegevuskulud -9 152 -33 541 11

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -4 440 -4 440  

Ärikasum (kahjum) -7 762 -8 631  

Intressitulud 6 0  

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -7 756 -8 631  

Aruandeaasta kasum (kahjum) -7 756 -8 631  
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Meieni OÜ 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Meieni OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse

standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt

väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Vastavalt raamatupidamise seadusele sõltub raamatupidamise aastaaruandes

kohustuslikult esitatava informatsiooni hulk ettevõtte suurusest. Nagu on

täpsemalt kirjeldatud juhendi RTJ 2 paragrahvis 7 ja juhendi RTJ 15 paragrahvis

5, ei ole väike- ja mikroettevõtjad kohustatud koostama täismahus aastaaruannet,

vaid nad võivad selle asemel koostada lühendatud aastaaruande.

Käesolev aruanne on koostatud lühendatud aastaaruanne.

Vigade korrigeerimine

Lisarea nimetus 31.12.2019 Muutus 31.12.2019

müügitulu 29 484 1 893 31 377

ostjatelt laekumata

arved
0 2 272 2 272

Puhaskasum(-kahjum)) -10 524 1 893 -8 631

Maksude

etttemaksukonto
1 082 -379 703

Raha

Raha lähenditena kajastatakse kassas ja panga arvelduskontodel olevat raha, mille kasutamisel ei esine olulisi piiranguid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust

tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste

aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt

laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta või 

maksumusega alates 600 eurot. 

 

Materiaalne põhivara võetakse 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 tööseisundisse ja –asukohta. 

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud 

väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

 

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude 

tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus 

saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. 

 

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:
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Meieni OÜ 2020. a. majandusaasta aruanne

 

• Ehitised ja rajatised 20-30 aastat 

• Tootmisseadmed 5-12 aastat 

• Muud masinad ja seadmed 3-20 aastat 

• Muu inventar ja IT seadmed 2-5 aastat 

• Immateriaalne põhivara 5-20 aastat 

 

Maad ei amortiseerita. 

 

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on

need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule 

elueale. 

 

Immateriaalne põhivara on füüsilise substantsita vara, mida ettevõte kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel

ning mida plaanitsetakse kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. 

 

Immateriaalsed varad on järgmised: 

1. litsentsid, patendid; 

2. kaubamärgid; 

3. arvutiprogrammid. 

 

Immateriaalse põhivara soetusmaksumuse määramine on samadel alustel kui materiaalsel põhivaral. Immateriaalset põhivara

kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja allahindlused.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse

arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes

valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid (tulude ja kulude vastavuse printsiip). Kulutused, mis

tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel,

kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l,

mil nad loovad majanduslikku kasu.

Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei

osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise

perioodil.

Maksustamine

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid dividende ja teatud liiki väljamakseid ning

kulusid, mis on ära toodud tulumaksuseaduses. Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 20/80 netodividendina

väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise

perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustiste

maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustis.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustist ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali

väljamaksmisel dividendidena.

Maksuarvestus toimub vastavalt kehtivatele seadustele. Sotsiaalmaksu arvestatamisel lähtutakse arvestuslikust töötasust aruandeperioodil,

isikutele tehtud väljamaksetelt kinnipeetud tulumaksu arvestamisel aga tegelikult teostatud väljamaksetest.
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Seotud osapooled

Meieni OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

• omanikke (emaettevõte ning emaettevõtte omanikud);

• tütar- ja sidusettevõtteid;

• teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtte teised tütarettevõtted);

• tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

• eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindu.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

LHV Pank 34 543 67 061

LHV Pank 18 18

SEB Pank 807 884

Kokku raha 35 368 67 963

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Muud

Soetamine 23 600 23 600

31.12.2020 23 600 23 600

Tähtajaline hoius 03.07.2020-05.07.2021
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Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 60 60  

Ostjatelt laekumata

arved
60 60 5

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
390 390 6

Ettemaksed 8 204 8 204  

Tulevaste perioodide

kulud
8 204 8 204  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
8 654 8 654  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 2 272 2 272  

Ostjatelt laekumata

arved
2 272 2 272 5

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
703 703 6

Kokku nõuded ja

ettemaksed
2 975 2 975  

Lisa 5 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Ostjatelt laekumata arved 60 2 272

Ostjatelt laekumata arved 60 2 272

Kokku nõuded ostjate vastu 60 2 272

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Ettemaks Ettemaks

Ettemaksukonto jääk 390 703

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 390 703
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Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Arvutitarkvara

31.12.2018  

Soetusmaksumus 44 396 44 396

Akumuleeritud kulum 0

Jääkmaksumus 44 396 44 396

  

Amortisatsioonikulu -4 440 -4 440

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 44 396 44 396

Akumuleeritud kulum -4 440 -4 440

Jääkmaksumus 39 956 39 956

  

Amortisatsioonikulu -4 440 -4 440

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 44 396 44 396

Akumuleeritud kulum -8 880 -8 880

Jääkmaksumus 35 516 35 516

Lisa 8 Tingimuslikud kohustised ja varad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Tingimuslikud kohustised   

Võimalikud dividendid 42 306 48 510

Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt 10 576 12 128

Kokku tingimuslikud kohustised 52 882 60 638

Lisa 9 Osakapital
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Osakapital 50 000 50 000

Osade arv (tk) 2 2

Osakapital koosneb kahest osast nimiväärtusega 25 000EUR. 
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Lisa 10 Müügitulu
(eurodes)

 2020 2019

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes   

Müük Euroopa Liidu riikidele   

Eesti 5 820 31 377

Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku 5 820 31 377

Kokku müügitulu 5 820 31 377

Müügitulu tegevusalade lõikes   

reklaami müük 5 820 31 377

Kokku müügitulu 5 820 31 377

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Uurimis- ja arengukulud 6 842 0

Koolituskulud 0 29 673

Riiklikud ja kohalikud maksud 1 768 0

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 0 2 668

reklaamikulud 63 0

pangateenus 478 31

Muud 1 1 169

Kokku mitmesugused tegevuskulud 9 152 33 541



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2021

Meieni OÜ (registrikood: 12013427) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ART ANDRESSON Juhatuse liige 29.06.2021



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Meieni OÜ osanikele

Arvamus

Oleme auditeerinud Meieni OÜ (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020 ning kasumiaruannet, eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta

kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta

finantstulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas

„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti)

(sh sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on

piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu asjaolu

Meieni OÜ 2020 aasta audit on esmakordne audit, seega on 2019 aasta võrdlusperioodi arvandmed auditeerimata.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori

aruannet.

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

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb

raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru

anda.

Juhtkonna kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond

peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse

jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse

lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda

välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see

kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse

oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka

järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks

nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on

suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;

- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks

ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;

- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;

- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb

olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et

eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud

info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või

tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;

- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab

aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis

tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ellen Tohvri

Vandeaudiitori number 293

Maire Rooma

Vandeaudiitori number 348

OÜ E-Audit

Audiitorettevõtja tegevusloa number 41

Sõbra 61, Tartu 50106

29.06.2021



Audiitorite digitaalallkirjad
Meieni OÜ (registrikood: 12013427) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt

allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ELLEN TOHVRI Vandeaudiitor 29.06.2021



Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

 
 31.12.2020

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 60 638

Aruandeaasta kasum (kahjum) -7 756

Kokku 52 882

Jaotamine  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale

jaotamist (katmist)
52 882

Kokku 52 882

Kasumi jaotamise otsus
(eurodes)

 
 31.12.2020

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 60 638

Aruandeaasta kasum (kahjum) -7 756

Kokku 52 882

Jaotamine  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale

jaotamist (katmist)
52 882

Kokku 52 882



Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
Tegevusala EMTAK kood

Müügitulu

(EUR)
Müügitulu % Põhitegevusala

Veebiportaalide tegevus 63121 5820 100.00% Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi

Isikukood /

registrikood /

sünniaeg

Elukoht / Asukoht
Osaluse suurus ja

valuuta

Tarkmedia OÜ 11046270 Eesti
25000 EUR

(Lihtomand)

OÜ ATA

INVESTMENT
11288151

25000 EUR

(Lihtomand)

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress info@pakkumised.ee


