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2019. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
InHouse Pay AS'ile väljastati 2019. aasta septembrikuus Eestis esimene e-raha asutuse litsents. Ettevõtte tegevusvaldkonnad on maksekonto,
makse algatamise ja kontoteabe teenuste pakkumine oma klientidele.
Kliendid on korteriühistud ja ettevõtted, kes on seotud elamusektori kinnisvarateenustega (nt hooldus- ja kommunaalteenused), ning nende
teenuste lõppkasutajad (erakliendid).
E-raha asutus teenuseid möödunud majandusaastal ei osutanud, vaid tegeles ettevalmistavate tegevustega.
Tänaseks on omandatud maksealgatuse teenuse (PIS) pakkuja ning panganduse tarkvarad. Palgati Vastavuse (Compliance) spetsialist. Töös
on IT süsteemide arendamine, tarkvara ettevalmistamine ning äriarendus.
Maksealgatuse ja maksekonto teenuste osutamise algus on planeeritud kevadel/suvel, 2020. aastal.■
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

13.11.2018

679 973

25 000

9 844

0

689 817

25 000

689 817

25 000

Võlad ja ettemaksed

3 513

0

Kokku lühiajalised kohustised

3 513

0

3 513

0

Aktsiakapital nimiväärtuses

700 000

25 000

Aruandeaasta kasum (kahjum)

-13 696

0

Kokku omakapital

686 304

25 000

689 817

25 000

Lisa nr

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

Kokku kohustised

2,4

Omakapital

Kokku kohustised ja omakapital
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Kasumiaruanne
(eurodes)

13.11.2018 31.12.2019
Mitmesugused tegevuskulud

-9 550

Tööjõukulud

-4 146

Ärikasum (kahjum)

-13 696

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist

-13 696

Aruandeaasta kasum (kahjum)

-13 696

Lisa nr

3
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne. Eesti
finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise
Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arvelduskontode jääke.

Kulud
Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Juhul, kui teatud kuluga seotud tulud ei ole otseselt
identifitseeritavad, kasutatakse kulude kajastamiseks ligikaudseid meetodeid (näit. materiaalse põhivara objekti soetamisega seotud
kulutused kajastatakse kuluna objekti kasuliku eluea jooksul). Kulutused, mis tõenäoliselt ei genereeri tulusid, kajastatakse kuluna nende
toimumise hetkel.

Maksustamine
Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse
dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna
korrigeerimistelt.
Alates 2019. aastast tuleb regulaarselt väljamakstavatele dividendidele rakendada osaliselt soodsamat maksumäära 14/86 (tavamäär 20/80).
Seda soodsamat maksumäära tuleb kasutada dividendimaksele, mis ulatub kuni kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendi
väljamakseni, mis on maksustatud 20/80 maksumääraga. Kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendimakse arvestamisel on 2018.a.
esimene arvesse võetav aasta. Juhul, kui ettevõte maksab maksumääraga 14/86 maksustatud dividende füüsilisele isikule, siis peab
ettevõte täiendavalt kinni tulumaksu kuni 7% (oleneval saaja residentsusest).

Seotud osapooled
Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
- omanikke;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2019

13.11.2018

Töötasude kohustis

1 008

0

Kokku võlad töövõtjatele

1 008

0
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Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

13.11.2018 31.12.2019

13.11.2018 13.11.2018

Palgakulu

2 845

0

Sotsiaalmaksud

1 301

0

Kokku tööjõukulud

4 146

0

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus

Connecto Finance OÜ

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud

Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2019
Kohustised
Emaettevõtja

556

Juhatuse liikmetele ei ole tasu arvestatud ega makstud.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2020
inHouse Pay AS (registrikood: 14605379) 13.11.2018 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

IGNAS KRASAUSKAS

Management board member

22.04.2020

TRIIN AHLBERG

Juhatuse liige

31.03.2020

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
inHouse Pay AS aktsionäridele
Arvamus
Oleme auditeerinud inHouse Pay AS (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2019 ning kasumiaruannet ja raamatupidamise
aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2019 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)
(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud,
on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
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 ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, 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.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.
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/
Mart Nõmper
Vandeaudiitori number 499
Grant Thornton Baltic OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 3
Pärnu mnt 22, Tallinn, Harju maakond, 10141
31.03.2020

Audiitorite digitaalallkirjad
inHouse Pay AS (registrikood: 14605379) 13.11.2018 - 31.12.2019 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt
allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MART NÕMPER

Vandeaudiitor

31.03.2020

Kahjumi katmise ettepanek
(eurodes)

31.12.2019
Aruandeaasta kasum (kahjum)

-13 696

Kokku

-13 696

Katmine
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale
jaotamist (katmist)

-13 696

Kokku

-13 696

Kahjumi katmise otsus
(eurodes)

31.12.2019
Aruandeaasta kasum (kahjum)

-13 696

Kokku

-13 696

Katmine
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale
jaotamist (katmist)

-13 696

Kokku

-13 696

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 51949628

E-posti aadress

info@berghal.ee

