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Punktid Technologies AS 

Tegevusaruanne 

 

Punktid Technologies AS on uue põlvkonna arvutimängu ja kinkekaartide vahendusteenuse pakkuja, 
mis pakub erakliendile väärtuslikku sisu kogu mängusektori ulatuses.  

Ettevõte osutab kõiki teenuseid Punktid kaubamärgi alt. 

Ettevõte hoiab Eestis liidripositsiooni videomängude ja kinkekaartide vahendusteenuse turul. 

 

Ajalugu 
Punktid Technologies AS sai loodud 2021. aasta veebruaris osaühinguna, tehes sellest emaettevõtte 
HVK Business OÜ ja Gamekeys OÜ-le. Septembris 2021 sai Punktid Technologies OÜ muudetud 
ümber aktsiaseltsiks. Selle protsessi käigus muutus Punktid Technologies AS emaettevõtteks, 
omandades 100% osalust nüüdsetes tütarettevõtetes HVK Business OÜ ja Gamekeys OÜ. 

 

Eesmärk 
Punktid Technologies AS eesmärk on koondada kogu Punktid Grupi tegevus ühe emaettevõtte alla 
ning kaasata investeeringuid.  

Punktid Technologies AS tütarettevõtte Gamekeys OÜ tegevusalaks on arvutimängude ja erinevate 
kinkekaartide digitaalne vahendamine läbi Punktid platvormi. Tootevalikust leiab mitmesuguseid 
brände nagu Sony, Xbox, Steam, Origin, Blizzard, Rockstar, Nintendo jpm. 

Punktid Technologies AS tütarettevõtte HVK Business OÜ tegevuseks on hulgikaubandus mängude 
ja mängukoodide müügiga seoses, Punktid platvormi arendamine ning minimaalsel määral ka 
jaekaubandus suhkruvaba joogi müümise näol GGSUPSS.ee lehel. 

2021. aastal kaasati erinevates etappides kokku 289 000€ eest investeeringuid Punktid Technologies 
AS alla. Investeeringute eesmärk oli Punktid Grupi restruktureerimine (ettevõtete koondamine 
emaettevõtte alla, aktsiaseltsi loomine ning First North ettevalmistused- konsultatsioon ja juriidiline 
kulu 40 063€), Punktid platvormi arendustegevuse jätkamine HVK Business OÜ alt (tööjõukulud ja IT 
teenused summas 72 365€) ning jaemüükide suurendamine kohalikul- ning välisturgudel läbi 
Gamekeys OÜ (reklaamikulu 78 559€).  

Punktid Technologies AS Aktsiakapitali suurenes 2500€ pealt 195 390€ peale. Immateriaalse 
põhivara suurenes 75 993€ pealt 98 603€ peale. Lühiajaliste laenude vähenemine 80 738€ pealt  
45 506€ peale. 

 

Majandusnäitajad 
2021 konsolideeritud müügitulu perioodil 10.02-31.12 on 741 538€, mis koosneb põhiliselt HVK 
hulgimüügist ja väiksemal määral Gamekeys OÜ vahendusteenuse kasust.  

Punktid Grupi põhiline fookus on kasvatada Gamekeys OÜ vahendusteenuse käivet. Aruandeaastal 
müüdi jaetarbijatele teenuseid läbi Punktid platvormi 1 451 499 euro eest, millest ettevõte sai 
vahendustasu 113 237 eurot. Jae- ja hulgimüügi maht kokku oli aruandeaastal 2 079 800 eurot. Tõus 
võrreldes varasema aastaga on  9.4%. Siin tuleb täheldada, et kaasatud investeeringud müügi 
suurendamiseks hakkasid laekuma alles teise kvartali alguses, see tähendab, et reaalselt saime neid 
kasutusse võtta alates maikuust.  

Kogu Punktid Grupi müügitulu perioodil 1.01-31.12.2021 oli 2 286 380€, mis koosneb Gamekeys OÜ 
müügitulust 1 581 282 eurot ja HVK Business OÜ müügitulust 705 098 eurot. Heade tulemuste juures 
märkis olulist rolli investeeringute kaasamine ja meeskonna hea töö. 



1. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics 

2. https://www.euronews.com/green/2020/02/17/is-playing-video-games-making-climate-change-worse 

Punktid Grupi aruandeaasta kahjum -158 493€ tuleneb suuresti grupi struktureerimise ja laienemise 
ajaolust. 2021.aastal ei olnud Punktid Grupil kasumi teenimine eesmärk. 

 

Investeeringud 
Punktid Grupp tegi 2021. aastal olulisi investeeringuid reklaamikulule, millest suurem osa kulus Lätti 
laienemiseks ja väiksem osa Eesti turuosa hoidmiseks. Kokku liitus Punktid veebilehel 2021. aastal 
11344 uut klienti varasema aasta 10825 asemel, mis on uus aastane rekord. 

Punktid Technologies AS ettevõttel on 2022. aastal põhiline eesmärk investeeringu kasutamine First 
North NASDAQ kauplemisele võtmisele (IPO), selleks kaasati 2022. veebruaris veel täiendav 
investeering.  

Eduka IPO korral kavatseme implementeerida uue kodulehe, arendada täiesti uue äpi ehk rakenduse 
ning palgata täiendavat tööjõudu.  

 

Makromajanduslik ülevaade 
Eestis tervikuna oli 2021. aasta jätkuvalt surve palkade kasvule, kuna IKT-sektoris valitses 
kvalifitseeritud tööjõu vähesus. Majandus tervikuna oli vaatamata 2020 alanud COVID-19 pandeemia 
tõttu kasvavas trendis mis andis meie müügile hoogu juurde. 

 

Finantsrikside maandamine 
Majandusaasta jooksul ei ole ilmnenud olulisi riske. 

 

Äritegevuse hooajalisus 
Punktid Grupi äritegevus on vähesel määral sõltuv hooajast, kus reeglina neljas kvartal on oluliselt 
paremate kuiste müüginumbritega kui teine kvartal. 

 

Keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud 
Punktid Grupi tegevus ei avalda olulist mõju looduskeskkonnale, kuid ettevõtte vastutustundlikust 
käitumisest lähtuvalt tegutseb Punktid Grupp energiasäästlikult. Kuna üheks suurimaks energiakulu 
allikaks on arvutid, kontoriruumid ja serverid, kasutab Punktid Grupp oma kontoris ainult LED 
valgustust, töötajatel on suurte lauaarvutite asemel oluliselt keskkonnasäästlikumad sülearvutid ja 
serverid asuvad Hollandis, kus ligi 14% kogu riigi energiast on taastuveneriga allikast. ¹ 

Kõik meie müüdav kaup on digitaalne ning digitaalne tarneviis vähendab ökoloogilist jalajälge üle 95% 
võrreldes mänguplaatide tootmise, pakendamise ja tarnega kaasneva prügi ja saaste hulgaga. ² 
 
Peamised finantssuhtarvud 
 

 2021 

Ärikasumi marginaal (ärikasum / müügitulu) -0,21 
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (käibevara / lühiajalised 
kohustused) 1,44 

Varade ja omakapitali suhe (varad / omakapital) 1,66 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 10.02.2021 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 26 154 38 993  

Finantsinvesteeringud 199 0  

Nõuded ja ettemaksed 19 231 18 058 2

Varud 114 316 136 196 3

Kokku käibevarad 159 900 193 247  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 24 921 21 452 6

Immateriaalsed põhivarad 98 603 72 984 7

Kokku põhivarad 123 524 94 436  

Kokku varad 283 424 287 683  

Kohustised ja omakapital    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 45 506 80 738 8

Võlad ja ettemaksed 65 343 58 340 9

Kokku lühiajalised kohustised 110 849 139 078  

Pikaajalised kohustised    

Laenukohustised 1 528 7 442 8

Kokku pikaajalised kohustised 1 528 7 442  

Kokku kohustised 112 377 146 520  

Omakapital    

Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv

omakapital
   

Aktsiakapital nimiväärtuses 195 390 2 500 10

Ülekurss 134 151 138 663  

Oma aktsiad -1 0  

Aruandeaasta kasum (kahjum) -158 493 0  

Kokku emaettevõtja aktsionäridele või

osanikele kuuluv omakapital
171 047 141 163  

Kokku omakapital 171 047 141 163  

Kokku kohustised ja omakapital 283 424 287 683  
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Konsolideeritud kasumiaruanne
(eurodes)

 10.02.2021 -

31.12.2021

10.02.2021 -

10.02.2021

Lisa nr

Müügitulu 741 538 0 11

Muud äritulud 629 0  

Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade

valmistamisel
7 045 0  

Kaubad, toore, materjal ja teenused -574 875 0 12

Mitmesugused tegevuskulud -192 331 0 13

Tööjõukulud -120 931 0 14

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -12 418 0 6,7

Muud ärikulud -1 875 0  

Ärikasum (kahjum) -153 218 0  

Intressikulud -5 071 0  

Muud finantstulud ja -kulud -204 0  

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -158 493 0  

Aruandeaasta kasum (kahjum) -158 493 0  

Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) -158 493 0  
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(eurodes)

 10.02.2021 -

31.12.2021

10.02.2021 -

10.02.2021

Lisa nr

Rahavood äritegevusest    

Ärikasum (kahjum) -153 218 0  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 12 418 0 6,7

Muud korrigeerimised -105 486 95 915  

Kokku korrigeerimised -93 068 95 915  

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -3 731 -18 059  

Varude muutus 21 880 -136 196 3

Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 7 562 58 340  

Kokku rahavood äritegevusest -220 575 0  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-35 614 0  

Netorahavoog tütarettevõtjate ja äritegevuste soetamisel 0 38 993  

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -199 0  

Antud laenude tagasimaksed 2 556 0  

Laekunud intressid 70 0  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -33 187 38 993  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenude tagasimaksed -33 455 0  

Arvelduskrediidi saldo muutus -4 734 0  

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -4 545 0  

Makstud intressid -5 071 0  

Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 289 002 0  

Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel -1 0  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 241 196 0  

Kokku rahavood -12 566 38 993  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 38 993 0  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -12 566 38 993  

Valuutakursside muutuste mõju -273 0  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 26 154 38 993  
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Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku

Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital

Aktsiakapital

nimiväärtuses

Ülekurss Oma aktsiad Jaotamata kasum

(kahjum)

10.02.2021 2 500 138 663 0 0 141 163

Aruandeaasta kasum

(kahjum)
0 0 0 -158 493 -158 493

Emiteeritud aktsiakapital 192 890 96 112 0 0 289 002

Muutused muudest

väljamaksetest

omanikele

0 0 -1 0 -1

Muud muutused

omakapitalis
0 -100 624 0 0 -100 624

31.12.2021 195 390 134 151 -1 -158 493 171 047
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Punktid Technologies AS 10.02.2021-31.12.2021 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas

Raamatupidamise seaduse ja Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud

arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mis põhineb Raamatupidamise Toimkonna juhenditel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tegevuse jätkuvuse printsiibist lähtudes.

Konsolideeritud aruanne on koostatud eurodes, mis on emaettevõtte arvestus- ja esitlusvaluuta.

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

arvestuspõhimõtetes.

Vastavalt Eesti Raamatupidamise Seadusele tuleb lisades avalikustada info konsolideeriva üksuse konsolideerimata põhiaruannete

kohta. Emaettevõtte põhiaruannete koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid, mida on kasutatud konsolideeritud

aruannete koostamisel.

Konsolideeritud aruande koostamine

Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud kõik Punktid Technologies AS ja tema kontrolli all olevate tütarettevõtjate finantsnäitajad.

Ema-ja tütarettevõtjate vaheliste tehingute tulemusena tekkinud nõuded, kohustised, tulud, kulud ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on

konsolideeritud aastaaruandes elimineeritud.

10.02.2021-31.12.2021 konsolideeritud aruannetes kajastuvad Punktid Technologies AS (emaettevõtte) ja tema tütarettevõtete konsolideeritud

finantsnäitajad.

Kõik konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted kasutavad olulises osas ühtseid arvestusmeetodeid või on need vajadusel täiendavalt

konsolideerimiseks ühtlustatud.

Tütarettevõtete soetamist kajastatakse netovara õiglase väärtuse meetodil. Ettevõtte varasid ja kohustisi hinnatakse nende õiglases väärtuses,

eesmärgiga määrata hinnatava äriühingu netovara hindamiskuupäeva seisuga.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lepingulist õigust saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (näiteks nõuded ostjate vastu),

teiste ettevõtete omakapitaliinstrumente ja lepingulisi õigusi vahetada teise osapoolega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel.     

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava või saadava tasu õiglane

väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi, välja arvatud kauplemiseesmärgil

soetatud finantsvarade puhul. 

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

osapoolele üle antud finantsvarast tulenevad rahavood ja enamiku antud finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Raha

Raha ja selle lähenditena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Raha kajastatakse bilansis õiglases väärtuses.

Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustiste koosseisus.

Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi

brutolaekumiste ja -väljamaksetena.
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Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud Euroopa Keskpanga fikseeritud euro vahetuskurss. Välisvaluutas fikseeritud

monetaarsed varad ja kohustised ning mitte-monetaarsed varad ja kohustised, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on ümber

hinnatud eurodesse vastavalt Euroopa Keskpanga fikseeritud euro vahetuskursile. Selliseid mitte-monetaarseid varasid ja kohustisi, mida

ei kajastata õiglase väärtuse meetodil (näiteks ettemaksed, varud, materiaalne ja immateriaalne põhivara), bilansipäeval ümber ei hinnata,

vaid neid kajastatakse vastavalt Euroopa Keskpanga fikseeritud euro vahetuskursile. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid

on kajastatud kasumiaruandes saldeerituna.

Finantsinvesteeringud

Investeeringud aktsiatesse (välja arvatud osalused tütar- või sidusettevõtjates), mille väärtus on usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse

bilansis nende õiglases väärtuses.

Investeeringud aktsiatesse, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse bilansis soetusmaksumuses miinus võimalikud

allahindlused. 

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtjaks loetakse kõiki ettevõtteid, mida kontrollitakse emaettevõtja poolt. Kontrolli olemasolu eeldatakse juhul, kui emaettevõtja

omanduses on otse või tütarettevõtjate kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtja hääleõigusest või emaettevõtja on muul moel võimeline kontrollima

tütarettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat.

Tütarettevõtete tegevus kajastub raamatupidamise aastaaruandes alates kontrolli tekkimisest kuni selle katkemiseni.

Emaettevõtja konsolideerimata põhiaruannetes, mis on esitatud lisades, kajastatakse investeeringuid tütarettevõtetesse soetusmaksumuses. 

Tulu investeeringult tütarettevõttesse kajastatakse ainult selles ulatuses, milles emaettevõttele tehakse väljamakseid pärast tütarettevõtte

omandamiskuupäeva tekkinud akumuleeritud kasumist.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Lühiajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, st nende nüüdisväärtuses, millest arvatakse maha

ebatõenäoliselt laekuvad summad.

Kui ostjatelt laekumata arvete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust kasumiaruande real

“Mitmesugused tegevuskulud”. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid

rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

Muud lühiajalised nõuded, välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused),

mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas

Varud

Ostetud kaubad müügiks ja edasimüügiks hoitavad seadmed võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb

ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid.

Varud on hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Neto realiseerimisväärtus on

hinnanguline müügihind, millest on maha arvatud hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügivalmidusse viimiseks ja müügi

sooritamiseks.

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

maksumusega alates 300 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 300 euro kantakse 

kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 

 

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja teistest 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. 

 

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

tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.
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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. 

 

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

lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiootel põhivaraks”.

Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. 

 

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt. 

 

Immateriaalne põhivara 

Immateriaalne põhivara on immateriaalne vara, mida Ettevõte kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta ning mis on Ettevõtte

poolt kontrollitav, mille soetusmaksumus on usaldusväärselt hinnatav ja mis tõenäoliselt loob tulevikus Ettevõttele majanduslikku

kasu. Immateriaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on

vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Immateriaalseid põhivarasid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses, millest

on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel

kasutatakse lineaarset meetodit.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Transpordivahendid 10

Arvutid ja arvutisüsteemid 5

Muud masinad ja seadmed 5-10

Muu materiaalne põhivara 5

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle

rentnikule. Ülejäänud renditehinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõte rentnikuna

Rentnik kajastab rendi jõustumisel kapitalirendi oma bilansis vara ja kohustisena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete

miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks ja kohustise jääkväärtuse vähendamiseks.

Finantskulud jaotatakse rendiperioodile nii, et intressimäär oleks igal ajahetkel rendiperioodi jooksul kohustise jääkväärtuse suhtes

sama. Finantskulud kajastatakse üldjuhul tekkepõhiselt kasumiaruandes.

Kasutusrendi tingimustel renditud vara bilansis ei kajastata. Vara kasutamise eest tehtavad kasutusrendimaksed kajastatakse kuluna ühtlaselt

kogu rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millistel perioodidel ja kui suured maksed tegelikult aset leiavad.

Finantskohustised

Finantskohustisteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustise eest saadud tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustisega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustised kajastatakse bilansis edaspidi korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus

on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas

summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele maksmisele kuuluva

tasu õiglases väärtuses arvestades järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

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

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse lepingus ette nähtud hinnavähendusi. Tulu

kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised kauba omamisega seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, müügist saadava tasu

laekumine on tõenäoline ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse

osutamise perioodil, kui teenuse osutamise eest saadava tasu laekumine on tõenäoline ning müügitulu ja teenuse osutamisega seotud kulu

on usaldusväärselt määratav.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendile.
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Kulud

Aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud

kulud. Kulusid millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud

tulud. Juhul kui teatud kuluga seotud tulud ei ole otseselt identifitseeritavad, kasutatakse kulude kajastamiseks ligikaudseid meetodeid.

Kulutused, mis tõenäoliselt ei genereeri tulusid, kajastatakse kuluna nende toimumise hetkel.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 20/80 netodividendina väljamakstud summast. Aastast 2019

hakkas Eestis kehtima dividendide madalam maksumäär 14/86, mida rakendatakse Eestis resideeruva ettevõtte poolt regulaarselt

makstavatele dividendidele (jaotatud kasum kalendriaasta jooksul, mis on väiksem või võrdne kui keskmine jaotatud kasum kolme viimase aasta

jooksul (alates 2018.aastast), mille pealt on ettevõte maksnud tulumaksu).

Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes,

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

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab valitsevat mõju teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriotsustele, sealhulgas

ema-, tütar- ja sidusettevõtjaid, teisi samasse kontserni kuuluvaid ettevõtteid, omanikke, nõukogu ja juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid

ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad kontrolli või olulist mõju.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 11 946 11 946  

Ostjatelt

laekumata arved
11 946 11 946  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
4 805 4 805 4

Muud nõuded 2 227 2 227  

Ettemaksed 253 253  

Tulevaste

perioodide kulud
253 253  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
19 231 19 231  

 

 10.02.2021 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 10 332 10 332  

Ostjatelt

laekumata arved
10 332 10 332  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
2 376 2 376 4

Muud nõuded 5 265 5 265  

Ettemaksed 85 85  

Tulevaste

perioodide kulud
85 85  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
18 058 18 058  
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Lisa 3 Varud
(eurodes)

 31.12.2021 10.02.2021

Müügiks ostetud kaubad 105 564 136 088

Ettemaksed varude eest 8 752 108

Kokku varud 114 316 136 196

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 10.02.2021

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 0 0 0

Üksikisiku tulumaks 0 4 951 0 2 182

Sotsiaalmaks 0 9 397 0 4 077

Kohustuslik kogumispension 0 518 0 247

Töötuskindlustusmaksed 0 684 0 296

Ettemaksukonto jääk 4 805  2 376  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 4 805 15 550 2 376 6 802

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon

Tütarettevõtja

registrikood
Tütarettevõtja nimetus Asukohamaa Põhitegevusala

Osaluse määr (%)

10.02.2021 31.12.2021

12526262 Gamekeys OÜ Eesti

Arvutimängude ja

erinevate kinkekaartide

digitaalne vahendamine

läbi Punktid platvormi

100 100

11638088 HVK Business OÜ Eesti
Mängude ja mängukoodide

hulgikaubandus
100 100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon

Tütarettevõtja nimetus 10.02.2021
Muud

muutused
31.12.2021

Gamekeys OÜ 2 711 61 289 64 000

HVK Business OÜ 138 452 56 048 194 500

Kokku tütarettevõtjate

aktsiad ja osad, eelmise

perioodi lõpus

141 163 117 337 258 500

Punktid Technologies AS on omandanud tütarettevõtjad 10.02.2021 mitterahalise sissemaksena.
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Lisa 6 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad
Transpordivahendid Arvutid ja

arvutisüsteemid
Muud

masinad ja

seadmed

10.02.2021  

Soetusmaksumus 24 167 8 289 1 432 33 888 62 33 950

Akumuleeritud kulum -5 649 -6 237 -58 -11 944 -4 -11 948

Jääkmaksumus 18 518 2 052 1 374 21 944 58 22 002

  

Ostud ja parendused 0 5 742 458 6 200 667 6 867

Amortisatsioonikulu -2 216 -1 432 -200 -3 848 -100 -3 948

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 24 167 12 595 1 890 38 652 729 39 381

Akumuleeritud kulum -7 865 -6 233 -258 -14 356 -104 -14 460

Jääkmaksumus 16 302 6 362 1 632 24 296 625 24 921

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Arvutitarkvara Kontsessioonid,

patendid,

litsentsid,

kaubamärgid

10.02.2021  

Soetusmaksumus 399 76 256 76 655

Akumuleeritud kulum -31 -631 -662

Jääkmaksumus 368 75 625 75 993

  

Ostud ja parendused 0 31 080 31 080

Amortisatsioonikulu -91 -8 379 -8 470

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 399 107 336 107 735

Akumuleeritud kulum -122 -9 010 -9 132

Jääkmaksumus 277 98 326 98 603
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Lisa 8 Laenukohustised
(eurodes)

 31.12.2021 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg Lisa

nr
12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Arvelduskrediit

Swedbank
14 093 14 093   14% EUR 2022-2023  

Pangalaen LHV 4 589 4 589   10% EUR 2022  

Omaniku laen 18 521 18 521   EUR 15

Lühiajaline laen 2 639 2 639   12% EUR 2022 15

Kapitalirendid 5 664 5 664   5,8%-11% EUR 2022-2024  

Lühiajalised laenud

kokku
45 506 45 506       

Pikaajalised laenud  

Kapitalirendid 1 528 0 1 528 11% EUR 2024  

Pikaajalised laenud

kokku
1 528 0 1 528     

Laenukohustised

kokku
47 034 45 506 1 528     

 

 10.02.2021 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg Lisa

nr
12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Arvelduskrediit

Swedbank
18 826 18 826   14% EUR 2022-2023  

Pangalaen LHV 3 079 3 079   10% EUR 2022  

Omaniku laen 18 521 18 521   EUR 15

Lühiajaline laen 31 250 31 250   12% EUR 2022  

Kapitalirendid 9 062 9 062   5,8%-11% EUR 2022-2024  

Lühiajalised laenud

kokku
80 738 80 738       

Pikaajalised laenud  

Kapitalirendid 7 442 0 7 442 11% EUR 2022  

Pikaajalised laenud

kokku
7 442 0 7 442     

Laenukohustised

kokku
88 180 80 738 7 442     
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Lisa 9 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 30 962 30 962  

Võlad töövõtjatele 12 400 12 400  

Maksuvõlad 15 550 15 550 4

Muud võlad 4 431 4 431  

Muud viitvõlad 4 431 4 431  

Saadud ettemaksed 2 000 2 000  

Tulevaste perioodide tulud 2 000 2 000  

Kokku võlad ja ettemaksed 65 343 65 343  

 

 10.02.2021 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 43 375 43 375  

Võlad töövõtjatele 6 587 6 587  

Maksuvõlad 6 802 6 802 4

Muud võlad 1 576 1 576  

Muud viitvõlad 1 576 1 576  

Kokku võlad ja ettemaksed 58 340 58 340  

Lisa 10 Aktsiakapital
(eurodes)

 31.12.2021 10.02.2021

Aktsiakapital 195 390 2 500

Aktsiate arv (tk) 1 953 900 1

Aktsiate nimiväärtus 0.10 2 500

Ettevõte on asutatud 10.02.2021 mitterahalise sissemakse teel. Ettevõte osakapitaliks asutamisel oli 2 500 eurot, mis koosnes

Asutajale kuuluvast osast nimiväärtusega 2 500 eurot.

22.09.2021 võtsid Ettevõte osanikud vastu otsuse kujundada Ettevõte ümber aktsiaseltsiks. Otsuse kohaselt kujunes Ettevõtte

aktsiakapitaliks 195 000 eurot. Aktsiakapitali suurendamine toimus fondiemissiooni teel.

15.12.2021 võtsid Ettevõte aktsionärid vastu otsuse suurendada Ettevõtte aktsiakapitali 3900 aktsia võrra uute aktsiate välja laskmise teel, mille

eest tasuti rahalise sissemaksega 10 000 eurot, millest uute aktsiate välja laskmise eest tasutakse 390 eurot ja ülejäänud 9 610

eurot moodustab ülekursi.
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Lisa 11 Müügitulu
(eurodes)

 10.02.2021 -

31.12.2021

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes  

Müük Euroopa Liidu riikidele  

Eesti 12 365

Slovakkia 21 580

Poola -5 140

Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku 28 805

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike  

Ukraina 663 588

Suurbritannia 18 005

Ameerika Ühendriigid 12 796

Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud 18 344

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku 712 733

Kokku müügitulu 741 538

Müügitulu tegevusalade lõikes  

Interneti kaubandus, hulgimüük 628 301

Vahendustasu 113 237

Kokku müügitulu 741 538

Aruandeaastal müüdi jaetarbijatele teenuseid läbi Punktid platvormi 1 451 499 euro eest, millest ettevõte sai vahendustasu 113 237 eurot. 

Jae- ja hulgimüügi maht kokku oli aruandeaastal 2 079 800 eurot.

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused
(eurodes)

 10.02.2021 -

31.12.2021

Müügi eesmärgil ostetud kaubad -560 987

Müügi eesmärgil ostetud teenused -12 486

Muud -1 402

Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused -574 875
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Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 10.02.2021 -

31.12.2021

Üür ja rent -12 776

Mitmesugused bürookulud -6 242

IT teenused ja tarvikud -16 534

Juriidilised kulud -23 762

Konsultatsiooniteenused -16 301

Reklaamikulud -87 981

Ostetud teenused -3 848

Autokulud -6 253

Muud -18 634

Kokku mitmesugused tegevuskulud -192 331

Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

 10.02.2021 -

31.12.2021

Palgakulu -91 140

Sotsiaalmaksud -29 791

Kokku tööjõukulud -120 931

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3

Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED 31.12.2021 10.02.2021 Lisa nr

Nõuded ja ettemaksed    

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

2 227 2 227  

Kokku nõuded ja ettemaksed 2 227 2 227  

Laenukohustised    

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

18 521 18 521 8

Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega

eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende

valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

2 639 24 687 8

Kokku laenukohustised 21 160 43 208  
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LAENUKOHUSTISED 10.02.2021 Saadud laenude

tagasimaksed

31.12.2021 Perioodi arvestatud

intress

Lisa

nr

Tegev- ja kõrgema juhtkonna

ning olulise osalusega eraisikust

omanike lähedased pereliikmed

ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

24 687 22 048 2 639 1 304 8

Kokku laenukohustised 24 687 22 048 2 639 1 304  

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 10.02.2021 -

31.12.2021

10.02.2021 -

10.02.2021

Arvestatud tasu 23 577 0

Lisa 16 Konsolideerimata bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 10.02.2021

Varad   

Käibevarad   

Raha 6 668 0

Nõuded ja ettemaksed 4 135 0

Kokku käibevarad 10 803 0

Põhivarad   

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 258 500 141 163

Kokku põhivarad 258 500 141 163

Kokku varad 269 303 141 163

Kohustised ja omakapital   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 4 674 0

Kokku lühiajalised kohustised 4 674 0

Kokku kohustised 4 674 0

Omakapital   

Aktsiakapital nimiväärtuses 195 390 2 500

Ülekurss 134 151 138 663

Oma aktsiad -1 0

Aruandeaasta kasum (kahjum) -64 911 0

Kokku omakapital 264 629 141 163

Kokku kohustised ja omakapital 269 303 141 163
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Lisa 17 Konsolideerimata kasumiaruanne
(eurodes)

 10.02.2021 -

31.12.2021

Mitmesugused tegevuskulud -26 756

Kokku ärikasum (-kahjum) -26 756

Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt -40 539

Intressitulud 2 384

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -64 911

Aruandeaasta kasum (kahjum) -64 911

Lisa 18 Konsolideerimata rahavoogude aruanne
(eurodes)

 10.02.2021 -

31.12.2021

Rahavood äritegevusest  

Ärikasum (kahjum) -26 756

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -4 135

Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 4 675

Laekunud intressid 3

Kokku rahavood äritegevusest -26 213

Rahavood investeerimistegevusest  

Antud laenud -208 500

Laekunud intressid 2 380

Muud väljamaksed investeerimistegevusest -50 000

Kokku rahavood investeerimistegevusest -256 120

Rahavood finantseerimistegevusest  

Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 289 002

Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel -1

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 289 001

Kokku rahavood 6 668

Raha ja raha ekvivalentide muutus 6 668

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 668
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Lisa 19 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku

Aktsiakapital

nimiväärtuses

Ülekurss Oma aktsiad Jaotamata kasum

(kahjum)

10.02.2021 2 500 138 663 0 0 141 163

Valitseva ja olulise mõju

all olevate osaluste

bilansiline väärtus

-141 163

Valitseva ja olulise mõju

all olevate osaluste

väärtus arvestatuna

kapitaliosaluse meetodil

141 163

Korrigeeritud

konsolideerimata

omakapital 10.02.2021

2 500 138 663 0 0 141 163

Aruandeaasta kasum

(kahjum)
0 0 0 -64 911 -64 911

Emiteeritud aktsiakapital 192 890 96 112 0 0 289 002

Muutused muudest

väljamaksetest

omanikele

0 0 -1 0 -1

Muud muutused

omakapitalis
0 -100 624 0 0 -100 624

31.12.2021 195 390 134 151 -1 -64 911 264 629

Valitseva ja olulise mõju

all olevate osaluste

bilansiline väärtus

-258 500

Valitseva ja olulise mõju

all olevate osaluste

väärtus arvestatuna

kapitaliosaluse meetodil

164 918

Korrigeeritud

konsolideerimata

omakapital 31.12.2021

200 502 138 663 -1 -168 117 171 047



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.03.2022

Punktid Technologies AS (registrikood: 16158335) 10.02.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

HANNES NIID Juhatuse liige 14.03.2022



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Punktid Technologies AS aktsionäridele

Arvamus

Oleme auditeerinud Punktid Technologies AS ja tema tütarettevõtjate (grupp) konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga

31.12.2021 ning konsolideeritud kasumiaruannet, konsolideeritud rahavoogude aruannet ja konsolideeritud omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta

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

Meie arvates kajastab kaasnev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31.12.2021 ning

sellel kuupäeval lõppenud aasta konsolideeritud finantstulemust ja konsolideeritud rahavoogusid 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 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme grupist 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 informatsioon

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

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

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

oluliselt konsolideeritud 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 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab konsolideeritud 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 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama grupi 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 grupi

likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad grupi raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas konsolideeritud 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

konsolideeritud 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 konsolideeritud 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

grupi 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 grupi suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et

eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu konsolideeritud 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 grupi suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;

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

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

- hangime grupi majandusüksuste või äritegevuste finantsteabe kohta piisava asjakohase tõendusmaterjali, et avaldada arvamus grupi konsolideeritud finantsaruannete kohta.

Me vastutame grupiauditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise eest. Me oleme ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest.

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/

Liis Õll

Vandeaudiitori number 431

LS Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 298

K. Kärberi tn 34-25, Tallinn, Harju maakond, 13919

14.03.2022



Audiitorite digitaalallkirjad
Punktid Technologies AS (registrikood: 16158335) 10.02.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on

digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

LIIS ÕLL Vandeaudiitor 14.03.2022



Kahjumi katmise ettepanek
(eurodes)

 
 31.12.2021

Aruandeaasta kasum (kahjum) -158 493

Kokku -158 493

Katmine  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale

jaotamist (katmist)
-158 493

Kokku -158 493



Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 53095817

E-posti aadress invest@punktid.com


