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Tegevusaruanne

 

Northern1 International Insurance Brokers OÜ (edaspidi Northern1) on sõltumatu, partnerpõhine, Eesti kindlustus-ja
riskihaldusteenuseid vahendav ettevõte, mis tegeleb rahvusvaheliselt. Northern1 omab tegevusluba kindlustusvahendustegevuseks
kõikides Euroopa Liidu riikides ja Islandil.

Northern1 on alates 2015. aastast tegutsev kindlustusmaaklerettevõte, mis on kantud Eesti Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate
nimekirja ning mis tegeleb tasu eest maaklerlepingu alusel kindlustuse turustamisega. Kindlustuse turustamine on
kindlustuslepingutega seotud nõustamine ja kindlustuslepingute soovitamine, ettevalmistamine, sõlmimine ning nende haldamisel ja
täitmisel abistamine.
Kindlustuse turustamine hõlmab ka teabe andmist ühe või mitme kindlustuslepingu kohta vastavalt kriteeriumitele, mille klient valib
veebilehe, rakenduse või muu sellise keskkonna kaudu, kindlustusteenuste pingerea koostamist, hindade ja teenuste võrdlemist ning
teabe andmist hinnasoodustuste kohta, kui klient saab sellise protsessi tulemusel otse või kaudselt sõlmida kindlustuslepingu
veebilehe, rakenduse või muu sellise keskkonna kaudu.

Nii nagu planeeritud, tegi Northern1 müügitulu aastal 2019. aastal suure kasvu, saavutades €163 519. Tegevuskulud, mis olid
peamiselt suunatud uute kindlustusturgude tundmaõppimisele ja uutele korporatiivklientidele erilahenduste väljatöötamisele, olid € 87
120. Majandusaasta kasumiks oli € 76 399.

Aastal 2019 valmis Northern1 ettevõttesisese kindlustusplatvormi “Thor” teine etapp, mis võimaldab kindlustustoote turustamist
erinevates riikides, erinevates keeltes ja valuutades. 2020. aasta kolmandas etapis, mida me kutsume “Freya”, lisandub Android’i ja
iPhone'i rakendus ning valmib kogu Northern1 Norse mütoloogiast inspireeritud IT-kindlustusplatvorm.

2019. aasta eesmärk oli suurendada ettevõtte käivet, mis õnnestus hästi ning õppida tundma uusi potentsiaalseid turge.    
2020. aasta peamine eesmärk on jätkata ettevõtte käibe ja klientibaasi kasvu ning siseneda uutele kindlustusturgudele.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 88 076 12 016 2

Nõuded ja ettemaksed 53 538 0 3

Kokku käibevarad 141 614 12 016  

Kokku varad 141 614 12 016  

Kohustised ja omakapital    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 65 215 10 843 5

Kokku lühiajalised kohustised 65 215 10 843  

Kokku kohustised 65 215 10 843  

Omakapital    

Osakapital nimiväärtuses 2 500 2 500  

Sissemaksmata osakapital -2 500 -2 500  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 76 399 1 173  

Kokku omakapital 76 399 1 173  

Kokku kohustised ja omakapital 141 614 12 016  
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Kasumiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Müügitulu 163 519 24 732  

Muud äritulud 0 1 416  

Mitmesugused tegevuskulud -87 120 -16 449  

Ärikasum (kahjum) 76 399 9 699  

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 76 399 9 699  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 76 399 9 699  
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Northern1 International Insurance Brokers OÜ (edaspidi Northern1) aastaaruanne on väikeettevõtte lühendatud raamatupidamise aruanne, mille
koostamise ja avaldamise eesmärk on anda seaduses nõutud informatsioon oma finantsseisundi ja -tulemuste kohta.
Northern1 2019. aasta raamatupidamisaruanne on kooskõlas Eesti finantsaruandluse standargiga, mis tugineb rahvusvaheliselt
tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. 
Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.
Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
2019. aastal läks ettevõte üle uuele aruandeperioodile. Uus aruandeperiood 01.01.2019 - 31.12.2019, mis kattub kalendriaastaga ja
Finantsinspektsiooni aruandeperioodiga.  

Raha
Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed
Laekumata müügitulu.

Tulud
Ettevõtte müügituludeks on:
1. Kindlustusvahenduse müügitulud
2. Muud tulud
Tulud kindlustusvahendusest on vahendustasud kindlustusandjalt, kindlustusvõtjalt, teiselt kindlustusmaaklerilt või välisriigi
kindlustusmaaklerilt Eesti filiaalilt vahendatud kindlustuslepingu ees saadud ja saada olevad tasud. Kindlustuslepingud hõlmavad nii
otse kindlustusvõtjatele vahendatud lepinguid kui ka teistele kindlustusvahendusettevõtetele vahendatud lepinguid.

Kulud
Kulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Kasumiaruandereal "Mitmesugused tegevuskulud" kajastuvad
koostööpartnerite vahendustasud, bürootarvete, turunduse, lähetuskulude, sidevahendite, IT-teenuste jm kulud.

Maksustamine
Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega
kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende. Dividendidega väljamaksmisega kaasnevat
ettevõtte tulumakse kajastatakse tulumaksu kuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest
need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled
Seotud osapooled puuduvad.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Arveldusarved klientide raha 65 215 10 843

Arveldusarved majandusraha 22 861 1 173

Kokku raha 88 076 12 016
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Real "Arveldusarved klientide raha" kajastub klientide poolt makstud raha, mis kantakse edasi kindlustusandjale. Vastavalt
Kindlustustegevuse seadusele ei või kindlustusmaakler nimetatud kontol olevaid vahendeid kasutada oma majandustegevuses, need ei
kuulu vahendaja pankrotivarasse ja neile ei saa pöörata sessenõuet täitementluses kindlustusmaakleri vastu.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2019

Ostjatelt laekumata arved 56 547

Laekumata müügitulu 56 547

Kokku nõuded ostjate vastu 56 547

Lisa 4 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Väljamaksmisele kuuluvad kindlustuspreemiad 65 215 10 843

Kokku võlad tarnijatele 65 215 10 843

Klientide poolt makstud kindlustuspreemiad, mis kantakse edasi kindlustusandjale.

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

Raamatupidamiskohuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Seotud osapooled puuduvad.


