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Tegevusaruanne
OÜ Airobot on 2013. aastal loodud ettevõte, mis tegeleb soojustagastusega ventilatsiooniseadmete tootmisega
korteritele, eramutele ja kontoritele.
OÜ Airobot tegutses aruandeaastal tootearenduse kõrval edukalt aktiivse müügiga. Ettevõtte 2020. aasta müügitulu
oli 407 tuhat eurot. 2021. aastal jätkub ka aktiivne investeerimine uute toodete ja tarkvara arendusse.
2020. aastal maailma tabanud COVID-19 viirusest põhjustatud eriolukord mõjutas ka Airobot OÜ tegevust aasta
esimeses pooles, kuid aasta kokkuvõttes on mõju suurus olnud väiksem algselt planeeritust.
Ettevõtte juhatusse kuulub 1 liige, juhatuse liikmele aruandeaastal mingeid tasusid ega hüvitisi ei makstud.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Raha

76 618

37 552

Nõuded ja ettemaksed

74 657

61 005

73 006

59 354

1 651

1 651

39 146

47 829

36 340

44 850

Lisa nr

Varad
Käibevarad

Nõuded ostjate vastu
Ettemaksed
Kokku varud
Tooraine ja materjal
Valmistoodang

1 990

896

Müügiks ostetud kaubad

0

1 341

Ettemaksed varude eest

816

742

190 421

146 386

4 704

5 475

2

Immateriaalsed põhivarad

109 632

126 785

3

Kokku põhivarad

114 336

132 260

304 757

278 646

64 327

52 880

23 815

23 715

8 254

4 573

22 614

20 163

Kokku käibevarad
Põhivarad
Materiaalsed põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja omakapital
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Muud võlad

0

30

Muud saadud ettemaksed

9 644

4 399

Kokku lühiajalised kohustised

64 327

52 880

Laenukohustised

210 029

210 029

Kokku pikaajalised kohustised

210 029

210 029

274 356

262 909

2 500

2 500

157 750

157 750

-144 513

-157 743

Aruandeaasta kasum (kahjum)

14 664

13 230

Kokku omakapital

30 401

15 737

304 757

278 646

Pikaajalised kohustised

Kokku kohustised
Omakapital
Osakapital nimiväärtuses
Muud reservid
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

Kokku kohustised ja omakapital
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Kasumiaruanne
(eurodes)

2020

2019

407 074

308 673

8 028

0

Kaubad, toore, materjal ja teenused

-151 350

-125 175

Mitmesugused tegevuskulud

-115 237

-54 145

Tööjõukulud

-114 848

-95 043

4

-18 599

-18 595

2,3

-413

-2 486

14 655

13 229

9

1

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist

14 664

13 230

Aruandeaasta kasum (kahjum)

14 664

13 230

Müügitulu
Muud äritulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud ärikulud
Ärikasum (kahjum)
Intressitulud

Lisa nr
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Airobot OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Standardi põhinõuded on kehtestatud
Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Ettevõte on
koostanud aruande lühendatuna, nii nagu selle nõuded väikeettevõtjale raamatupidamise seaduses kehtestatud on.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Finantsvarad
Raha, nõudeid ostjate vastu ning muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid loetakse käesolevas aastaaruandes finantsvaraks.
Finantsvara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus.
Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud kulutusi.
Finantsvara kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.
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.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.
Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).
Varud
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest
kuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.
Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
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.
Määratud kasuliku elueaga immateriaalset vara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes vara eeldatavast kasulikust elueast. Igal
bilansipäeval hinnatakse vara amortisatsiooniperioodide ning -meetodi põhjendatust.
Määratud elueaga varade puhul hinnatakse vara väärtuse langust, kui on ilmnenud asjaolusid, mis viitavad võimalikule väärtuse langusele.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

600 EUR

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Immateriaalne põhivara

10 aastat

Muu põhivara

3-5 aastat

Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised
võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse
õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). Lühiajaliste finantskohustuste
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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
kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel
pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse
tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist,
kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi
kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.
Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,
et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke
kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.
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. Intressitulu ja dividenditulu
kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara
sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.
Seotud osapooled
Käesoleva aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanikke, tegev- ja kõrgemat juhtkonda, eespool loetletud isikute lähedasi
pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.
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Lisa 2 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Muud
materiaalsed
põhivarad

31.12.2018
Soetusmaksumus

2 572

4 184

6 756

-290

-1 704

-1 994

Jääkmaksumus

2 282

2 480

4 762

Ostud ja parendused

2 156

0

2 156

Muud ostud ja parendused

2 156

0

2 156

-606

-837

-1 443

4 728

4 184

8 912

-896

-2 541

-3 437

3 832

1 643

5 475

674

0

674

Akumuleeritud kulum

Amortisatsioonikulu

31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Muud ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

674

0

674

-609

-836

-1 445

5 402

4 184

9 586

-1 505

-3 377

-4 882

3 897

807

4 704

31.12.2020
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Muud
immateriaalsed
põhivarad

31.12.2018
Soetusmaksumus

171 533

171 533

Akumuleeritud kulum

-27 595

-27 595

Jääkmaksumus

143 938

143 938

Amortisatsioonikulu

-17 153

-17 153

Soetusmaksumus

171 533

171 533

Akumuleeritud kulum

-44 748

-44 748

Jääkmaksumus

126 785

126 785

Amortisatsioonikulu

-17 153

-17 153

171 533

171 533

31.12.2019

31.12.2020
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

-61 901

-61 901

Jääkmaksumus

109 632

109 632

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

2020

2019

Palgakulu

-85 951

-71 149

Sotsiaalmaksud

-28 897

-23 894

-114 848

-95 043

3

3

3

3

Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:
Töölepingu alusel töötav isik

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus

Muhu Kodu OÜ

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud

Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
9

OÜ Airobot

2020. a. majandusaasta aruanne

31.12.2020
Nõuded

Kohustised

Emaettevõtja
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

31.12.2019
Nõuded

Kohustised

0

174 629

0

173 729

60 000

0

0

0

0

45 000

0

45 000

Tegev- ja kõrgema juhtkonna
ning olulise osalusega eraisikust
omanike lähedased pereliikmed
ning nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad
Laenud

2019

Saadud laenud

Alusvaluuta

Emaettevõtja
Pikaajaline laen

16 000

EUR

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid
2020
Kaupade ja
teenuste ostud
Emaettevõtja
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

2019
Kaupade ja
teenuste müügid

Kaupade ja
teenuste ostud

Kaupade ja
teenuste müügid

3 000

0

3 600

0

0

50 349

0

0
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