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Tegevusaruanne

COMODULE on asjade internetil põhinev kommunikatsiooniplatvorm, mis on suunatud enam kui miljardile sõidukile meie ümber – need

on jalgrattad (sh elektrilised jalgrattad), motorollerid ja mootorrattad. 

Tehnoloogia hõlmab endas riistvaramoodulit, veebitarkvara ning mobiilirakendust. Koostöös jalgrattatootjatega paigaldatakse

riistvaramoodul sõidukitesse tootmisprotsessi käigus. Sõidukitootja visuaalset identiteeti kandev mobiiliäpp on tasuta kättesaadav igale

sõidukikasutajale. Rakenduse abil sõidukiga ühendatud mobiiltelefon annab seninägematu võimaluse sõidukit juhtmevabalt seadistada ning

koguda ja visualiseerida infot sõitja ning sõiduki kohta – näiteks elektrilise jalgratta puhul hõlmab see väärtuslikku infot aku täituvuse,

sõiduulatuse ning mootoriparameetrite kohta. Sõiduki varguse korral kuvab rakendus sõiduki täpse asukoha. Parimad marsruudid liiklemiseks

tagab rakenduse navigatsioonimoodul ning erinevate küsimuste ja murede korral saab sõiduki kasutaja pöörduda otse läbi rakenduse sõiduki

tootja või edasimüüja poole. Veebitarkvara on suunatud sõidukite tootjatele, kes seeläbi koguvad tehnilist infot sõidukite ja nende käitluse kohta,

et teha paremaid tootearenduslikke ja ärilisi otsuseid.

2016. aastal lanseeriti toode esimestele klientidele, kasvatati meeskonda ning alustati pilootprojekte rattavaldkonna suurimate ettevõtetega.

2017 aastat võib lugeda esimeseks aastaks, kus toimus toodete müük suures mahus. Lisaks mahtude suurenemisele toimus ka agressiivne

geograafiline laienemine. Maksvad kliendid lisandusid Ameerikasse, Jaapanisse, Lõuna-Koreasse ja Indiasse. Aasta lõpuks kasutati

COMODULE seadmeid 43 erinevas riigis.

2017. aasta lõpetas suurtellimus Euroopa suurimalt jalgrattatootjalt mis andis uue aasta alguseks väga positiivse emotsiooni ja hea

kindlustunde, et oleme õigel teel.

2018. aastal jätkas ettevõte intensiivset arendustegevust nii tark- kui riistvara valdkonnas. Lisaks uute toodete arendamisele keskenduti ka

tootmis- ja toetusprotsesside loomisele. Suurimat mõju majandustulemustele avaldas aasta keskel Ameerikast alguse saanud elektriliste

tõukeratase jagamisteenus. Kaliforniast alguse saanud teenus laienes mitmete erinevate teenuspakkujate poolt kiiresti üle maailma.

COMODULE tehnoloogia võimaldas jagamisoperaatoritel välgukiirusel sõidukid tänavatele lanseerida. Meie müügimahud kasvasid väga kiiresti.

COMODULE hallatavate sõidukite numbrid kasvasid nii USAs kui ka Euroopas. Aasta lõpus andis märgatava käibe ka igakuine teenustasu

operaatorite poolt.

2018 oli retrospektiivselt läbimurde aasta mis lõi vundamendi tuleviku kasvuks.

2018. aasta müügitulu kokku oli 3 581 599 eurot (võrdlusperioodil: 372 759 eurot) ning varade maht 3 798 479 eurot (võrdlusperioodil: 503

713 eurot).

COMODULE OÜ kahjum majandustegevusest aruandeaastal oli -231 020 eurot (võrdlusperioodil: kahjum -122 756 eurot). Kokku jaotamata

kahjum seisuga 31.12.2018 -898 753 eurot.

Finantssuhtarvud 2018 2017

Müügikäibe ärirentaablus -4,54% -20,43%

ROE (kordades) 0,26 0,19

Puhasrentaablus -6,45% -32,93%

*Müügikäibe ärirentaablus (%) = Ärikasum/Müügitulu*100

*Omakapitali rentaablus ROE (kordades) = Puhaskasum/ Omakapital*100

*Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu*100

Ettevõtte omakapital ei vasta 2018. aasta lõpus äriseadustiku nõuetele. Negatiivne omakapital taastatakse 2019. aasta kasumi arvelt ning

vajadusel konverteeritakse emaettevõttelt saadud laen 2019. aastal omakapitali koosseisu. 

Kristjan Maruste

Juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 1 210 590 42 837  

Nõuded ja ettemaksed 1 201 437 27 040  

Nõuded ostjate vastu 1 091 110 0  

Nõuded seotud osapoolte vastu 3 500 0  

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 88 561 5 560  

Muud nõuded 32 0  

Ettemaksed 18 234 21 480  

Kokku varud 339 486 0  

Müügiks ostetud kaubad 243 375 0  

Ettemaksed varude eest 96 111 0  

Kokku käibevarad 2 751 513 69 877  

Põhivarad    

Finantsinvesteeringud 125 125  

Nõuded ja ettemaksed 1 462 0  

Ettemaksed 1 462 0  

Materiaalsed põhivarad 72 989 8 481 2

Immateriaalsed põhivarad 972 390 425 230 3

Kokku põhivarad 1 046 966 433 836  

Kokku varad 3 798 479 503 713  

Kohustised ja omakapital    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 0 49 200 4,8

Võlad ja ettemaksed 3 155 417 330 826  

Võlad tarnijatele 1 241 368 35 670  

Võlad töövõtjatele 96 944 47 315  

Maksuvõlad 86 712 67 247  

Muud võlad 56 237 173 8

Tulevaste perioodide tulud 1 665 231 166 960  

Muud saadud ettemaksed 8 925 13 461  

Kokku lühiajalised kohustised 3 155 417 380 026  

Pikaajalised kohustised    

Laenukohustised 1 377 451 695 551 4,8

Võlad ja ettemaksed 146 864 78 368  

Muud võlad 146 864 78 368 8

Kokku pikaajalised kohustised 1 524 315 773 919  

Kokku kohustised 4 679 732 1 153 945  
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Omakapital    

Osakapital nimiväärtuses 2 717 2 717  

Ülekurss 14 783 14 783  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -667 733 -544 976  

Aruandeaasta kasum (kahjum) -231 020 -122 756  

Kokku omakapital -881 253 -650 232  

Kokku kohustised ja omakapital 3 798 479 503 713  
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Kasumiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Müügitulu 3 581 599 372 759 5

Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu -3 411 411 -155 113  

Brutokasum (-kahjum) 170 188 217 646  

Turustuskulud -47 324 -66 088  

Üldhalduskulud -279 356 -226 466 6

Muud äritulud 8 725 4 314  

Muud ärikulud -14 952 -5 573  

Ärikasum (kahjum) -162 719 -76 167  

Intressikulud -68 327 -46 589  

Muud finantstulud ja -kulud 26 0  

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -231 020 -122 756  

Aruandeaasta kasum (kahjum) -231 020 -122 756  
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Comodule OÜ 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standarditega.

Eesti Finantsaruandluse Standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

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

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tegemist on väikeettevõtja lühendatud aastaaruandega, kasutatakse kasumiaruande skeemi 2.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi

tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse,

mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Ettevõtte arveldusvaluuta on euro. Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval

ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustised seisuga 31.12.2018 on ümber

hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Valuutatehingutest saadud kasumid või

kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu või kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus

allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste finantsvarade korrigeeritud

soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse finantsvara algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgmistel

perioodidel intressitulu sisemise intressimäära meetodil.

Varud

Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Varude soetusmaksumus koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende

olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid

mittetagastavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Neto realiseerimisväärtus on toote hinnanguline müügihind tavapärase äritegevuse käigus, millest on maha arvatud hinnangulised kulutused,

mis on vajalikud toote müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.

Varude kulusse kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. FIFO (first-in, first-out) meetodi rakendamisel eeldatakse, et tooteid müüakse (või

kasutatakse) nende soetamise järjekorras (st esmalt kantakse kulusse algjääk, seejärel esimesena saabunud partii soetusmaksumus jne). FIFO

meetodi rakendamisel kajastatakse varude lõppjääki bilansis viimasena saabunud ja veel müümata (kasutamata) partiide soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

maksumusega alates 500 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 500 euro, kajastatakse 

kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud 

väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis
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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. 

 

Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad

väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti

soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil. Materiaalse

põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul, klassifitseeritakse ümber müügiootel põhivaraks. 

 

Immateriaalset vara (arenguväljaminekud, patendid, litsentsid, kaubamärgid, tarkvara) kajastatakse bilansis siis, kui vara on ettevõtte

poolt kontrollitav, tema kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku kasu ning vara soetusmaksumus on usaldusväärselt mõõdetav.

Omandatud immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega

seotud kulutustest. Arvele võtmise järel kajastatakse immateriaalset vara selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud

akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

 

Kapitaliseeritavad immateriaalse vara arenduskulud hõlmavad tööjõukulusid ning muid arendamisega otseselt seotud kulutusi. Tarkvara

ja riistvara tootespetsialistide ja arendajate tööjõukulud arvestatakse osaliselt tark- ja riistvara soetusmaksumuse hulka. Selleks hindab juhtkond,

kui suur osa nende tööajast on seotud kapitaliseerimisele kuuluva tarkvara ja riistvara loomisega.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    500

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt

selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse

ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui

lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust või vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest. Igal bilansipäeval hinnatakse

kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o

kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara õiglane väärtus (miinus müügikulutused) või

vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale

väärtusele. Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei

eeldata enam majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest,

kajastatakse kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real.

Immateriaalne põhivara jagatakse määratud kasuliku elueaga varaks ja määramata kasuliku elueaga varaks. Määramata pikkusega

kasuliku elueaga immateriaalset vara ei amortiseerita, kuid nende väärtuse kontrollimiseks viiakse igal bilansipäeval läbi väärtuse test ning juhul

kui nende kaetav väärtus osutub väiksemaks bilansilisest jääkmaksumusest, hinnatakse vara alla kaetava väärtuseni. Määratud

kasuliku elueaga immateriaalset vara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes vara eeldatavast kasulikust elueast.

Põhivara amortisatsioonimäärad

• Masinad ja seadmed  5-10 aastat

• Inventar ja IT seadmed  3-5 aastat

• Immateriaalne põhivara 5-10 aastat

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised

võlakohustused) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul

võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste

finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on

maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu sisemise intressimäära meetodil. Finantskohustus

liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast, kui kontsernil pole tingimusteta

õigust kohustuse tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva või kui laenuandjal oli õigus bilansipäeval finantskohustus

tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu 

kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt 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
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valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulu kaupade müügil kajastatakse siis, kui müügitehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Teenuse

osutamisega kaasnevad kulud kajastatakse teenuse osutamisega samal perioodil.

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 1.01.2015 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 20/80 väljamakstavalt netosummalt.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil

kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja

makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval. Maksustamissüsteemi

omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest

tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata

kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on

esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on isikud ja ettevõtted, kes on seotud aruandva ettevõttega sel määral, et nendevahelised tehingud ei pruugi

toimuda turutingimustel.

Comodule OÜ seotud osapooleks loetakse:

a) Comodule GmbH

b) juhatuse liikmed, nende lähedased pereliikmed ja nende kontrolli või olulise mõju all olevad ettevõtted.

Aruandekuupäevajärgsed sündmused:

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31.

detsembri 2018 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel

toimunud tehingutega. Aruandekuupäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt

mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.
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Lisa 2 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad

 Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed
Arvutid ja

arvutisüsteemid
Ettemaksed

31.12.2017  

Soetusmaksumus 17 620 17 620 0 0 0 17 620

Akumuleeritud kulum -9 139 -9 139 0 0 0 -9 139

Jääkmaksumus 8 481 8 481 0 0 0 8 481

  

Ostud ja parendused 33 551 33 551 12 437 26 606 26 606 72 594

Muud ostud ja parendused 33 551 33 551 12 437 26 606 26 606 72 594

Amortisatsioonikulu -6 851 -6 851 -1 235 0 0 -8 086

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 51 171 51 171 12 437 26 606 26 606 90 214

Akumuleeritud kulum -15 990 -15 990 -1 235 0 0 -17 225

Jääkmaksumus 35 181 35 181 11 202 26 606 26 606 72 989

Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Arenguväljaminekud Muud

immateriaalsed

põhivarad

31.12.2017  

Soetusmaksumus 0 442 050 442 050

Akumuleeritud kulum 0 -16 820 -16 820

Jääkmaksumus 0 425 230 425 230

  

Ostud ja parendused 73 364 533 234 606 598

Amortisatsioonikulu 0 -59 438 -59 438

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 73 364 975 284 1 048 648

Akumuleeritud kulum 0 -76 258 -76 258

Jääkmaksumus 73 364 899 026 972 390

 

 

Immateriaalne vara on COMODULE OÜ vara, mis koosneb nii riistvara kui ka tarkvara lahendustest. 

 

Muud immateriaalsed varad koosnevad:
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2018: 

Riistvara   456 387 EUR 

Tarkvara   518 897 EUR  

 

Immateriaalsest põhivarast moodustavad kapitaliseeritud tööjõukulud 512 273 eurot. 

 

2017: 

Riistvara   188 349 EUR 

Tarkvara   253 701 EUR  

 

Immateriaalsest põhivarast moodustavad kapitaliseeritud tööjõukulud 247 864 eurot. 

 

 

Vaata lisa 7 Tööjõukulud. 
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Lisa 4 Laenukohustised
(eurodes)

 31.12.2018 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg Lisa

nr
12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Omaniku laen 1 0 0   - - - 8

Omaniku laen 2 0 0   - - - 8

Lühiajalised laenud

kokku
0 0       

Pikaajalised laenud  

Laen 1 24 224 0 24 224 0 5% EUR 2022 8

Laen 2 10 145 0 10 145 0 5% EUR 2022 8

Laen 3 1 343 082 0 1 343 082 0 6% EUR 2020 8

Pikaajalised laenud

kokku
1 377 451 0 1 377 451 0     

Laenukohustised

kokku
1 377 451 0 1 377 451 0     

 

 31.12.2017 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg Lisa

nr
12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Omaniku laen 1 45 000 45 000   0% EUR 2018 8

Omaniku laen 2 4 200 4 200   0% EUR 2018 8

Lühiajalised laenud

kokku
49 200 49 200       

Pikaajalised laenud  

Laen 1 24 224 0 0 24 224 5% EUR 2022 8

Laen 2 10 145 0 0 10 145 5% EUR 2022 8

Laen 3 661 182 0 661 182 0 6% EUR 2020 8

Pikaajalised laenud

kokku
695 551 0 661 182 34 369     

Laenukohustised

kokku
744 751 49 200 661 182 34 369     
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Lisa 5 Müügitulu
(eurodes)

 2018 2017

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes   

Müük Euroopa Liidu riikidele   

Holland 462 718 99 920

Saksamaa 722 164 89 541

Taani 0 82 248

Eesti 1 343 784 0

Müük Euroopa Liidu riikidele, muud 63 149 58 931

Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku 2 591 815 330 640

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike   

Ameerika Ühendriigid 981 584 0

Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud 8 200 42 119

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku 989 784 42 119

Kokku müügitulu 3 581 599 372 759

Müügitulu tegevusalade lõikes   

Asjade interneti lahendused kergsõidukitele 3 581 599 372 759

Kokku müügitulu 3 581 599 372 759

Lisa 6 Üldhalduskulud
(eurodes)

 2018 2017

Üür ja rent -48 939 -16 316

Transpordikulud 0 -1 040

Mitmesugused bürookulud -11 232 -31 845

Lähetuskulud -69 300 -47 953

Koolituskulud -1 255 0

Tööjõukulud -50 978 -105 208

Amortisatsioonikulu -1 235 -3 725

Muud -30 315 -4 240

IT teenused -6 843 -2 988

Kommunikatsioonikulud -4 994 -2 905

Raamatupidamine ja auditeerimine -17 815 -3 218

Juriidilised kulud -14 434 -7 028

Värbamine -12 408 0

Väikevahendid -9 608 0

Kokku üldhalduskulud -279 356 -226 466
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Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu -536 167 -166 382

Sotsiaalmaksud -173 665 -58 297

Kokku tööjõukulud -709 832 -224 679

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 27 15

Palgakulusid kapitaliseeriti 2018. aastal summas 512 273 eurot ja 2017. aastal summas 247 864 eurot. 

Vaata lisa 3 Immateriaalsed põhivarad.

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus COMODULE GmbH

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud Saksamaa

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2018 31.12.2017

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Emaettevõtja 3 500 1 540 226 0 735 311

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

23 50 213 0 87 808

2018 Saadud laenud Saadud

laenude

tagasimaksed

Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

Emaettevõtja  

Laen 3 695 900 -14 000 6% EUR 2020

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

 

Omanikulaen 1 45 500 -90 500 0% EUR 2018

Omanikulaen 2 1 900 -6 100 0% EUR 2018
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2017 Saadud laenud Saadud

laenude

tagasimaksed

Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

Emaettevõtja  

Laen 3 0 0 6% EUR 2020

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

 

Omanikulaen 1 45 000 0 0% EUR 2018

Omanikulaen 2 4 200 0 0% EUR 2018

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 75 367 60 847

Kohustised koosnevad:

2018:

- Laenukohustus emaettevõtjale 1 343 082 EUR (vaata lisa 4 Laenukohustised) ja laenuintressid 140 907 EUR.

- Muud võlad emaettevõtjale 56 237 EUR, mis hõlmavad emaettevõtte poolt tasutud ettevõtte kohustusi.

- Laenukohustused olulise osalusega eraisikust omanike valitseva mõju all olevatele ettevõtjatele 34 369 EUR (vaata lisa 4 Laenukohustused) ja

laenuintressid 5 957 EUR.

- Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud 9 886 EUR.

2017:

- Laenukohustus emaettevõtjale 661 182 EUR (vaata lisa 4 Laenukohustised) ja selle intressid 74 129 EUR.

- Laenukohustus olulise osalusega eraisikust omanikule 45 000 EUR (vaata lisa 4 Laenukohustused).

- Laenukohustused olulise osalusega eraisikust omanike valitseva või olulise mõju all olevatele ettevõtjatele 38 569 EUR EUR (vaata lisaks

lisa 4 Laenukohustused) ja laenuintressid 4 412 EUR.

Lisa 9 Tegevuse jätkuvus

Ettevõtte omakapital on 2018. aasta lõpul negatiivne (-881 tuh EUR) ning lühiajalised kohustused (3,2 mln EUR) ületavad käibevarasid (2,8 mln

EUR), kuid ettevõte on 2019. ja 2020. aastal jätkuvalt tegutsev.

Tegevust finantseeritakse emaettevõtte antavast laenust. Negatiivne omakapital taastatakse 2019. aasta kasumi arvelt. 31.08.2019 seisuga on

ettevõtte omakapital positiivne (131 tuh EUR). Juhatuse hinnangul ei eksisteeri märkimisväärset ebakindlust ettevõtte võimekuses tegevust

jätkata.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.10.2019

COMODULE OÜ (registrikood: 12699057) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KRISTJAN MARUSTE Juhatuse liige 17.10.2019



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

COMODULE OÜ osanikele

Arvamus

Oleme auditeerinud Comodule OÜ (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2018 ja kasumiaruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud

aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab eespool mainitud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2018 ning sellel

kuupäeval lõppenud majandusaasta 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 sisaldab 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 lahkneb oluliselt

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/

Indrek Alliksaar

Vandeaudiitori number 17

KPMG Baltics OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 17

Narva mnt 5, Tallinn, Harju maakond, 10117

18.10.2019



Audiitorite digitaalallkirjad
COMODULE OÜ (registrikood: 12699057) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt

allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

INDREK ALLIKSAAR Vandeaudiitor 18.10.2019



Kahjumi katmise ettepanek
(eurodes)

 
 31.12.2018

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -667 733

Aruandeaasta kasum (kahjum) -231 020

Kokku -898 753

Katmine  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale

jaotamist (katmist)
-898 753

Kokku -898 753



Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
Tegevusala EMTAK kood

Müügitulu

(EUR)
Müügitulu % Põhitegevusala

Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine; ajanäitajate

tootmine
26511 3581599 100.00% Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi

Isikukood /

registrikood /

sünniaeg

Elukoht / Asukoht
Osaluse suurus ja

valuuta

COMODULE

GmbH
Saksamaa

2717 EUR

(Lihtomand)

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5518552

E-posti aadress info@comodule.com


