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Tegevusaruanne

Vector Kindlustusmaakler OÜ alustas oma tegevuse 2014. aastal.
Ettevõtte põhitegevusalaks on kindlustusvahendus ja sellega seonduv konsultatsioon.
Vector Kindlustusmaakler OÜ vahendab kõiki Eestis pakutavaid kahjukindlustustooteid. Suurima osa müügitulust moodustas vabatahtlik
sõidukikindlustus, kohustuslik liikluskindlustus, eraisikute varakindlustus ning juriidiliste isikute varakindlustus.
Aruandeaastal arendati ettevõtte kliendi- ja müügisüsteem ning seetõtu ei olnud prioriteediks müügimaht, kuivõrd teenuse kvaliteet ja
kiirus.
Vector Kindlutusmaakler tegutseb autopoliis.ee kaubamärgi all mis ainulaadsena Eestis võimaldab võrrelda kaskokindlustuse riske 13-s
kategoorias (pagasikindlustus, reisijate kindlustus, haagisekindlustus jpm).
Ettevõtte 2018. aasta saavutusteks võib pidada Eesti pikeima veose kindlustamise vahendamist (63m) ning ühe Eesti suurima hotelli
kindlustamist.
Töötajate keskmine arv on 0 töötaja. Juhatuse liige ei ole töötasu saanud.
2020. aastal tegeletakse ettevõtte jätkuva arendamisega ja müügikäibe suurendamisega. Investeeringute osas panustatakse infotehnoloogia
arendustegevusse.
Alljärgnevalt tuuakse välja peamised Vector Kindlustusmaakler OÜ 2018. ja 2017. aasta finantssuhtarvud ning nende arvutamise metoodika:
Suhtarvud

2020

2019

Käibe kasv

248%

10%

Müügikäibe ärirentaablus

83%

89%

Kasumi kasv

233%

29%

Puhasrentaablus

30%

30%

3,7

2,3

6,8%

2,8%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja
ROA
Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
Käibe kasv = (müügitulu 2020 – müügitulu 2019) / müügitulu 2019
Müügikäibe ärirentaablus = ärikasum / müügitulu

Kasumi kasv = (puhaskasum 2020 – puhaskasum 2019) / puhaskasum 2019
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused
ROA = puhaskasum/ varad kokku * 100
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

267

11 706

Nõuded ja ettemaksed

2 583

8 972

Kokku käibevarad

2 850

20 678

Immateriaalsed põhivarad

127 110

111 000

Kokku põhivarad

127 110

111 000

129 960

131 678

Võlad ja ettemaksed

768

11 411

Kokku lühiajalised kohustised

768

11 411

Eraldised

110 716

110 716

Kokku pikaajalised kohustised

110 716

110 716

111 484

122 127

Osakapital nimiväärtuses

2 500

2 500

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

7 051

3 233

Aruandeaasta kasum (kahjum)

8 925

3 818

18 476

9 551

129 960

131 678

Varad
Käibevarad
Raha

Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja omakapital
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Pikaajalised kohustised

Kokku kohustised
Omakapital

Kokku omakapital
Kokku kohustised ja omakapital
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Kasumiaruanne
(eurodes)

2020

2019

Müügitulu

10 633

4 285

Mitmesugused tegevuskulud

-1 708

-467

Ärikasum (kahjum)

8 925

3 818

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist

8 925

3 818

Aruandeaasta kasum (kahjum)

8 925

3 818
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Vector Kindlustusmaakler OÜ 2020.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandlusestandardiga. Eesti
finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevavalikkusele
suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse Raamatupidamise seadusega ning
midatäpsustavad Rahandusministri määrusega kinnitatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid.Majandusaasta raamatupidamise
aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud
alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.
Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Finantsvarad
Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.Finantsvarad
võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab
kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvaradest
tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandaleosapoolele üle varadest tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaradega seotud
riskidest ja hüvedest.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.
Nõuded ja ettemaksed
Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet
eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud
Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest
mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja
dotatsioonid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 631 eurot ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele
soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud
põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest
valmistamisväljaminekutest.
Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:
- arvutustehnika 15-30% aastas
- kontorimööbel 10-20% aastas
- transpordivahendid 15-30% aastas
- tööriistad ja inventar 15-30% aastas
- hooned ja rajatised 5-10 % aastas
Immateriaalse põhivara kajastamise põhimõtted
Immateriaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse kuni
5 aasta jooksul. Arendamisel müügi ja kliendihaldussüsteemi kajastatakse hetkeväärtuses.
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Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad 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). 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). Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on
kaheteist kuu jooksul alates aruandekuupäevast; või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud
pärast aruandekuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaegon 12 kuu jooksul aruandekuupäevast, kuid mis
refinantseeritakse pikaajaliseks pärast aruandekuupäeva, kuid enne aastaaruandekinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti
kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus aruandekuupäeval tagasikutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste
rikkumise tõttu
Kohustuslik reservkapital
Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi
eraldistest. Igalmajandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10
osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid
osanikele.
Tulud
Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba
omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Kulud
Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul.
Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Maksustamine
Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu
nõudeid egakohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga alates
01.01.2015 20/80 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu
kajastataksekasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need
onvälja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse :
- Olulise osalusega osanikke
- Tegevjuhtkonda
- Eelmises punktis kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid (s.o. pereliikmed,kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu;
näiteks elukaaslased ja lapsed) ja nende olulise või valitseva mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Raha kassas ja arvelduskontodel

267

11 706

Kokku raha

267

11 706
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Kokku nõuded ja
ettemaksed

2 583

2 583

2 583

2 583

2 583

2 583

31.12.2019

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

322

322

322

322

8 650

8 650

8 650

8 650

8 972

8 972

Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa 4 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Arvutitarkvara
31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

111 000

111 000

0
111 000

111 000

111 000

111 000

31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused

0
111 000

111 000

16 110

16 110

127 110

127 110

0

0

127 110

127 110

31.12.2020
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Müüdud immateriaalsed põhivarad põhivarade müügihindades
2020

2019

Arvutitarkvara

127 110

111 000

Kokku

127 110

111 000
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

12 kuu jooksul

Muud võlad
Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

768

768

768

768

768

768

31.12.2019

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

0

Muud võlad
Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

11 411

11 411

11 411

11 411

11 411

11 411

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED

31.12.2020

31.12.2019

Emaettevõtja

127 110

111 000

Kokku laenukohustised

127 110

111 000

Laenukohustised

9

