Ettevõtja: Intus Hoiu-Laenuühistu (12748028)
Registrikood: 12748028
Nimi: Int us Hoiu-Laenuühist u
Aadress: Harju maakond, T allinn, Kesklinna linnaosa, T art u mnt 25, 10117
Õiguslik vorm: T ulundusühist u

Alaliik: Piirat ud vast ut usega
t ulundusühist u

Kapital: 299 930.00 EUR

Staatus: Regist risse kant ud

Esmakande aeg: 05.11.2014
Majandusaasta algus: 01.01

Majandusaasta lõpp: 31.12

Põhikirja muutmise aeg: 21.11.2018

Käibemaksukohustuslase info
Kehtiv käibemaksukohustuslase number puudub. Vaata registreerimise ajalugu

E-arvete vastuvõtmine
Ühing ei võta vastu e-arveid.

Maksuvõla info
Ettevõtjal Intus Hoiu-Laenuühistu (12748028) seisuga 07.01.2019 maksuvõlg puudub.
Maksukorralduse seaduse § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvõlgade puudumise tõendi ka juhul, kui
maksukohustuslase maksuvõlg kõikide sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul kokku on väiksem kui 10 eurot või
kui maksuvõla tasumine on tasumisgraafikus.

Majandusaasta aruannete esitamise info
Aasta

Periood

Esitamise kuupäev

Ettevõtja kategooria näitajate / valitud aruandevormi järgi

2017

01.01.2017 - 31.12.2017

02.11.2018

Väikeet t evõt ja / Väikeet t evõt ja

2016

01.01.2016 - 31.12.2016

18.12.2017

Väikeet t evõt ja / Väikeet t evõt ja

2015

05.11.2014 - 31.12.2015

29.06.2016

Kat egooria määramat a / Kat egooria määramat a

Majandusaasta 01.01.2017 - 31.12.2017 aruande info
Periood:
Majandusaasta aruandes
näidatud põhitegevusala:
Aadress:
Töötajate arv:

01.01.2017 - 31.12.2017
t egevusala puudub
T art u mnt 25, Kesklinna linnaosa, T allinn, Harju maakond, 10117
1

T egevusalad
Tegevusala

Liik

EMTAK kood

NACE
kood

Info allikas

Muu laenuandmine, v.a
pandimajad

põhit egevusala

64929 / EMT AK
2008

64.92

Majandusaast a aruanne
(18.12.2017)

T egevusalad registrikaardil
Tegevusala
Hoiu- laenuühist u eesmärk on ühist egevuse kaudu liikmet ele f inant st eenust e osut amine.

Sidevahendid
Liik

Number

Elektronposti aadress: inf o@int us.ee
Telefon: +372 6676179

Märkused
Kande
nr

Kaardi
veerg

Sisu

4

6

Aadressiandmed on muudet ud äriseadust iku § 511¹ alusel.
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Registrikaardile kantud isikud
Roll

Kood / Sünniaeg

Nimi / Ärinimi

Elukoht / Asukoht

Juhat use liige
(volit at ud kuni 30.07.2019*)

35209100081

Klas Erik St ef an Saari

Juhat use liige
(volit at ud kuni 30.07.2019*)

47105270248

Oxana Andryushkina

Juhat use liige
(volit at ud kuni 27.06.2023*)

36503270334

Vikt or T urkin

E-post

* Äriregistri teabesüsteemis olevatel volituste kestvuse kuupäevadel ei ole õiguslikku tähendust.

Esindusõiguste erisused
Liik

Esindusõiguste erisused

Juhat use liikmet e või
seda asendava organi
ühise esindusõiguse
t ingimused

Hoiu-laenuühist ut võivad esindada kõigis õigust oimingut es kaks juhat use liiget
ühiselt .

Muud registrikaardivälised isikud
Roll

Kood /
Sünniaeg

Nimi / Ärinimi

Audiit or

45906132778

Mai Palmipuu

Nõukogu esimees
38509110059
(volit at ud kuni 21.11.2023*)

T obias Folke
Nicklas Holmgren

080165Nõukogu liige
0957T
(volit at ud kuni 07.02.2023*)
(Soome)

Jaava Myllyniemi

Nõukogu liige
36206100231
(volit at ud kuni 21.11.2023*)

Ain Kabal

Revisjonikomisjoni liige

T ero Erkki
38201060094 Hemming
Päivärint a

Revisjonikomisjoni liige

38912080344

Yury Nikolaev

Revisjonikomisjoni liige

48804202255

Valerija Kljukina

Elukoht /
Asukoht

Info allikas
Elekt rooniliselt esit at ud
(kande)avaldus
(30.07.2014)

Elekt rooniliselt esit at ud
(kande)avaldus
(04.12.2018)

Elekt rooniliselt esit at ud
(kande)avaldus
(30.07.2014)

T egelikud kasusaajad
Kood / Sünniaeg

Nimi

Elukoht / Asukoht

Kontrolli teostamise viis

Et t evõt t ega seot ud t egelike kasusaajat e andmeid on võimalik näha siin.

Andmekaitsespetsialist
Nimi

Kontakt

Nicola Alessandro Vit ali

nicola.alessandro.vit ali@int us.ee

Andmekaitsespetsialisti poole võib inimene pöörduda kõigis küsimustes, mis on seotud selles asutuses või ettevõttes tema
isikuandmete töötlemisega. Andmekaitsespetsialist esindab isikuandmete töötlejat suheldes Andmekaitse Inspektsiooniga.
Rahvusvahelise f inant ssankt siooni ot singut on võimalik t eha siin.

Ko mmertspandid puuduvad
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