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Tegevusaruanne

Marsh Kindlustusmaakler AS alustas majanduslikku tegevust 1997. aasta veebruaris. Ettevõtte tegevusaladeks on kindlustusvahendus ja

sellega seonduv konsultatsioon.

2020. majandusaasta peamiseks eesmärgiks oli müügitulu järjekindel suurendamine võttes arvesse majanduskeskkonna mõjusid. Kahekümne

kolmas tegevusaasta lõppes puhaskasumiga 406 364 eurot ning bilansimaht oli 7,2 miljonit eurot. Ettevõtte müügitulu säilis eelmise aasta

tasemel.

Mõned olulisemad suhtarvud:

Ärikasumi määr 20,2% (ärikasum 478 906 eurot / müügitulud 2 372 662 eurot). 2019. aastal oli kasumimarginaal 16,8%

Puhaskasumi määr 17,1% (puhaskasum 406 364 eurot / müügitulud 2 372 662 eurot). 2019. aastal oli kasumimarginaal 14,4%

Omakapitali tootlus 61,7% (puhaskasum 406 364 eurot / omakapital 658 545 eurot). 2019. aastal oli omakapitali tootlus 56,3%

Lühiajalise võla kattekordaja 1,07 (käibevarad 6 993 355 eurot / lühiajalised kohustused 6 545 308 eurot). 2019. aastal oli see näitaja 1,05

 2020. aastal vahendasime kindlustuspreemiaid 26 miljoni (2019: 27 miljoni) euro ulatuses.

Marsh Kindlustusmaakler AS ei ole 2020. aasta jooksul teinud uurimis- ega arengukulutusi.

2021. majandusaasta peamiseks eesmärgiks on müügitulu järjekindel suurendamine võttes arvesse majanduskeskkonna mõjusid. Kasumlikkuse

säilitamiseks jätkatakse efektiivsusmeetmete rakendamist teeninduskeskkonna arendamisel.

 

Mart Mere

Juhatuse esimees
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 1 843 692 2 551 243 2

Nõuded ja ettemaksed 5 149 663 4 886 405 3

Kokku käibevarad 6 993 355 7 437 648  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 210 498 222 671 5

Kokku põhivarad 210 498 222 671  

Kokku varad 7 203 853 7 660 319  

Kohustised ja omakapital    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 6 545 308 7 053 138 7

Kokku lühiajalised kohustised 6 545 308 7 053 138  

Kokku kohustised 6 545 308 7 053 138  

Omakapital    

Aktsiakapital nimiväärtuses 63 912 63 912 9

Kohustuslik reservkapital 6 391 6 391  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 181 878 194 909  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 406 364 341 969  

Kokku omakapital 658 545 607 181  

Kokku kohustised ja omakapital 7 203 853 7 660 319  
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Kasumiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Müügitulu 2 372 662 2 376 950 10

Muud äritulud 828 596  

Mitmesugused tegevuskulud -489 310 -560 112 11

Tööjõukulud -1 390 259 -1 401 953 12

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -12 173 -16 037  

Muud ärikulud -2 842 0  

Ärikasum (kahjum) 478 906 399 444  

Muud finantstulud ja -kulud 757 -4 973  

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 479 663 394 471  

Tulumaks -73 299 -52 502 13

Aruandeaasta kasum (kahjum) 406 364 341 969  
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Marsh Kindlustusmaakler AS (edaspidi ka “Ettevõte”) 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti

raamatupidamise seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud

arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded

kehtestatakse seadusega ning mida täiendavad toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumusest.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

2020.aasta aruande koostamisel on kasutatud väikeettevõtjatele mõeldud aruandevormide kategooriat.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2020. aastal tegi ettevõte tagasiulatuvalt alljärgneva korrigeerimise 2019. aasta finantsandmetes:

raamatupidamispõhimõtte muutus seoses laiendatud garantiide tulude kajastamisega, kajastades tulusid teenuse osutamise aja jooksul,

mille tulemusel suurenesid 2019. aasta tulud 31 549 euro võrra.

Korrigeerimise mõju 2019. aasta võrreldavatele summadele on järgmine:

Lisarea nimetus 31.12.2019 Muutus 31.12.2019

BILANSS

Saadud ettemaksed 193 716 84 986 278 702

KOHUSTISED KOKKU 6 968 152 84 986 7 053 138

Jaotamata kasum 311 444 -116 535 194 909

Aruandeaasta kasum 260 420 31 549 291 969

OMAKAPITAL KOKKU 642 167 -84 986 557 181

KOHUSTISED JA

OMAKAPITAL KOKKU
7 610 319 0 7 610 319

KASUMIARUANNE

Müügitulu 2 295 401 31 549 2 326 950

Vigade korrigeerimine

2020. aastal tegi ettevõte tagasiulatuvalt alljärgneva vea korrigeerimise 2019. aasta finantsandmetes:

kliendilt 2019 aasta eest saadud tulemustasu summas 50 000 eurot, mis oli ettevõtte raamatupidamises kajastatud 2020. aasta tuludes,

kajastati tagasiulatuvalt 2019 aasta tuludes.

Vea korrigeerimise mõju 2019. aasta võrreldavatele summadele on järgmine:

Lisarea nimetus 31.12.2019 Muutus 31.12.2019

BILANSS

Nõuded ja ettemaksed 4 836 405 50 000 4 886 405

VARAD KOKKU 7 610 319 50 000 7 660 319

Aruandeaasta kasum 260 420 50 000 310 420
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OMAKAPITAL KOKKU 642 167 50 000 692 167

KOHUSTISED JA

OMAKAPITAL KOKKU
7 610 319 50 000 7 660 319

KASUMIARUANNE

Müügitulu 2 295 401 50 000 2 345 401

Raha

Bilansikirje “Raha” sisaldab pangakontode ja lühiajaliste pangadeposiitide (kuni kolmekuulise tähtajaga) saldosid.

Raha sisaldab ka klientidelt saadud makseid kindlustuslepingute eest, mille netopreemiad ei ole veel kindlustusseltsidele edasi kantud.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga

valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on ümber

hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel.

Selliseid mitte-monetaarseid varasid ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil (näiteks ettemaksed, materiaalne ja

immateriaalne põhivara), bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid neid kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel.

Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes saldeerituna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded kindlustusvõtjate vastu on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus

on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega.

Nõuded, mis ei ole tähtajaks laekunud ning mille arve esitamise kuupäevast on möödas rohkem kui 120 päeva, kantakse 50% ulatuses

aruandeperioodi kuludesse. Laekumata nõuded mille arve esitamise kuupäevast on möödas rohkem kui 360 päeva, kantakse 100%

ulatuses aruandeperioodi kuludesse. Kui hiljem nõue siiski laekub, siis kajastatakse see aruandeperioodis muu ärituluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse teenuste osutamisel või halduseesmärkidel Ettevõtte poolt enam kui ühe aasta jooksul kasutatavaid varasid.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning soetamisega otseselt seotud kulutustest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile või igale

selle olulisele eristatavale komponendile eraldi sõltuvalt kasulikust elueast. Maale ei amortiseerita.

Materiaalse põhivara parendused kuuluvad kapitaliseerimisele juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ning vara

bilansis kajastamise kriteeriumitele, sealhulgas nende kulutuste osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel. Jooksvad remonditööd on

kajastatud perioodikuluna.

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.

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Kui materiaalne või immateriaalne põhivara likvideeritakse, kasutuselt kõrvaldatakse või mingil muul põhjusel selle väärtus langeb, siis

kajastatakse väärtuse langus muudes ärikuludes.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    950 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga
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Ehitised 40

Kontoritehnika 3

Kontorimööbel ja inventar 10

Rendid

Ettevõte kui rentnik.

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

rentnikule. Ülejäänud renditehinguid käsitletakse kasutusrendina.

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

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades

sisemise intressimäära meetodit.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal

majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib

kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, st. osutatud teenuste eest saadavates summades, millest

on maha arvestatud hinnaalandid. 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.

Müügitulu koosneb aruandeperioodi jooksul klientidele osutatud teenuste müügihinnast ja maaklertasudest. Kindlustusvahendusest saadud

maaklertasud kantakse tuludesse vastavalt esitatud arvetele korraga kogu kindlustusperioodi eest hiljemalt poliisi kehtivuse alguskuul.

Kindlustusvahendusega seotud riskianalüüside konsultatsioonitasud kantakse tuludesse vastavalt esitatud arvetele teenuse osutamise kuul.

Laiendatud garantiidelt teenitud tulu kajastatakse järgmiselt:

· 40% (poliisi sõlmimisega seotud) tuludest kajastatakse esimesel aastal poliisi sõlmimisel;

· 60% (kahjukäsitlusega seotud) tuludest kajastatakse igakuiselt kindlustusperioodi jooksul.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse

dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna

korrigeerimistelt.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil

kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja

makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval. Dividendidena jaotatud kasumi

maksumääraks on 20/80 väljamakstavalt netosummalt, kuid regulaarselt makstavatele dividendidele kohaldatakse alates 2019.

aastast soodusmäära 14/86. Soodusmäär rakendub sellele osale kasumist, mis on kolmel eelneval aastal väljamakstud dividendide keskmisest

väiksem või sellega võrdne.

Seotud osapooled

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

emaettevõtjat, sidusettevõtet, teisi samasse kontserni kuuluvaid ettevõtteid, nõukogu ja juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille
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üle eelpool loetletud isikud omavad kontrolli või olulist mõju. 

 

Ettevõtte emaettevõtjaks on Marsh A/S asukohaga Taanis, kellele kuulub 100% Ettevõtte hääleõigusest ja mis kuulub Marsh&McLennan

Companies Inc. kontserni.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäevast

31.detsember 2020 aruande koostamise kuupäevani, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad

järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Ettevõtte raha arvelduskontol 640 900 651 783

Klientide raha arvelduskontol 1 202 792 1 899 460

Kokku raha 1 843 692 2 551 243

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 5 142 558 5 142 558

Ostjatelt laekumata

arved
5 142 558 5 142 558

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
0 0

Ettemaksed 7 105 7 105

Tulevaste perioodide

kulud
7 105 7 105

Kokku nõuded ja

ettemaksed
5 149 663 5 149 663

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 4 867 722 4 867 722

Ostjatelt laekumata

arved
4 868 943 4 868 943

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-1 221 -1 221

Ettemaksed 18 683 18 683

Tulevaste perioodide

kulud
17 983 17 983

Muud makstud

ettemaksed
700 700

Kokku nõuded ja

ettemaksed
4 886 405 4 886 405
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Nõuded ostjate vastu saldo seisuga 31.12.2020 sisaldab nõudeid teistele samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtetele summas

24 546 eurot (31.12.2019 vastavalt summas 17 169 eurot). Täiendav info on toodud lisas nr.14. 50% ulatuses allahinnatud nõudeid 2020.

aastal ei olnud (2019: 1221 eurot).

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Maksuvõlg Maksuvõlg

Käibemaks 14 181 16 675

Üksikisiku tulumaks 21 667 21 046

Erisoodustuse tulumaks 1 187 1 724

Sotsiaalmaks 139 645 138 801

Kohustuslik kogumispension 2 167 2 206

Töötuskindlustusmaksed 2 927 2 877

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 181 774 183 329

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised  Muud

materiaalsed

põhivarad
Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2018  

Soetusmaksumus 326 779 23 442 100 740 450 961

Akumuleeritud kulum -135 446 -23 442 -53 365 -212 253

Jääkmaksumus 191 333 0 47 375 238 708

  

Amortisatsioonikulu -8 073 0 -7 964 -16 037

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 326 779 16 706 97 159 440 644

Akumuleeritud kulum -143 519 -16 706 -57 748 -217 973

Jääkmaksumus 183 260 0 39 411 222 671

  

Amortisatsioonikulu -8 074 0 -4 099 -12 173

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 326 779 16 706 97 159 440 644

Akumuleeritud kulum -151 593 -16 706 -61 847 -230 146

Jääkmaksumus 175 186 0 35 312 210 498

Aruandeaastal põhivara mahakandmisi ei toimunud.
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Lisa 6 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2020 2019

Kasutusrendikulu 23 480 25 797

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2020 31.12.2019

12 kuu jooksul 12 835 16 788

1-5 aasta jooksul 7 880 17 050

Marsh Kindlustusmaakler AS on võtnud 5 aastat kestvale kasutusrendile 4 sõiduautot.

Liisingulepingus toodud tingimuste kohase ja tähtaegse täitmise korral ning liisingu osamaksete ja intressi täielikul tasumisel on Ettevõttel pärast

liisingulepingu tähtaja lõppemist õigus liisinguese omandada, tasudes liisinguandjale liisingueseme jääkväärtuse ning käibemaksu

vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Liisinguandjal on õigus keelduda liisingueseme omandiõiguse üleandmisest, kui Ettevõte ei ole täies ulatuses täitnud kõiki lepingust

tulenevaid kohustusi.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 5 784 483 5 784 483 8

Võlad töövõtjatele 358 689 358 689  

Maksuvõlad 181 774 181 774 4

Muud võlad 11 004 11 004  

Muud viitvõlad 11 004 11 004  

Saadud ettemaksed 209 358 209 358  

Tulevaste perioodide tulud 209 358 209 358  

Kokku võlad ja ettemaksed 6 545 308 6 545 308  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 6 216 015 6 216 015 8

Võlad töövõtjatele 371 958 371 958  

Maksuvõlad 183 329 183 329 4

Muud võlad 3 134 3 134  

Muud viitvõlad 3 134 3 134  

Saadud ettemaksed 278 702 278 702  

Tulevaste perioodide tulud 278 702 278 702  

Kokku võlad ja ettemaksed 7 053 138 7 053 138  
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Saadud ettemaksete all on kajastatud aruandeaastal klientidele väljastatud arvetelt saadav tulu järgmisel aastal kehtima

algavate kindlustuspoliiside eest.

Lisa 8 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Võlad kindlustusandjatele 5 690 119 6 076 083

Võlad teistele grupi ettevõtetele 88 636 128 269

Võlad teistele tarnijatele 5 728 11 663

Kokku võlad tarnijatele 5 784 483 6 216 015

Lisa 9 Aktsiakapital
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Aktsiakapital 63 912 63 912

Aktsiate arv (tk) 1 000 1 000

Aktsiate nimiväärtus 63.91 63.91

Lisa 10 Müügitulu
(eurodes)

 2020 2019

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes   

Müük Euroopa Liidu riikidele   

Eesti 1 897 648 1 950 711

Müük Euroopa Liidu riikidele, muud 385 156 341 094

Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku 2 282 804 2 291 805

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike   

Ameerika Ühendriigid 16 194 15 274

Šveits 59 510 59 510

Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud 14 154 10 361

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku 89 858 85 145

Kokku müügitulu 2 372 662 2 376 950

Müügitulu tegevusalade lõikes   

Kindlustusvahendus ja sellega seonduv riskianalüüs 2 372 662 2 376 950

Kokku müügitulu 2 372 662 2 376 950
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Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Grupi kulud (IT, management, HR, raamatupidamine) 207 133 249 946

Ettevõtte autodega seotud kulud 52 504 59 455

Lähetuskulud 8 462 37 414

Kontori halduskulud 17 549 30 508

Muud 203 662 182 789

Kokku mitmesugused tegevuskulud 489 310 560 112

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 1 054 955 1 052 020

Sotsiaalmaksud 335 304 349 933

Kokku tööjõukulud 1 390 259 1 401 953

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 17 17

Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:   

Töölepingu alusel töötav isik 15 15

Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige 2 2

Lisa 13 Tulumaks
(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid 2020 2019

Maksustatav summa Tulumaks Maksustatav summa Tulumaks

Väljakuulutatud dividendid 355 000 73 299 243 498 52 502

Kokku 355 000 73 299 243 498 52 502

 

 

Kehtiva tulumaksuseaduse alusel ei maksa Eestis registreeritud äriühing tulumaksu mitte teenitud, vaid dividendina ja muus vormis 

jaotatud kasumilt, samuti omakapitalist tehtavatelt väljamaksetelt, mis ületavad äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi 

sissemakseid. Nimetatud seaduse alusel maksustatakse äriühingu poolt dividendina ja muus vormis jaotatud kasum tulumaksuga, mille määr 

on alates 1.01.2015 20/80 väljamakselt. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohaldatakse alates 2019. aastast soodusmäära 

14/86. Soodusmäär rakendub sellele osale kasumist, mis on kolmel eelneval aastal väljamakstud dividendide keskmisest väiksem või 

sellega võrdne. 

 

Enne 2021. aastat sai piiratud määral 14% maksumäära rakendada järgmiselt: 1) 2019. aastal 1/3 2018. aasta maksustatava kasumi jaotustest; 

ja 2) 2020. aastal kuni 1/3 2018. ja 2019. aasta maksustatava kasumi jaotustest kokku. 

 

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust Ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali või kapitali 

vähendamisel. Väljamaksega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise või muude omakapitali vähendavate 

väljamaksete tegemise hetkel kasumiaruandes kuluna. 

 

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31. detsember 2020 moodustas 588 242 eurot. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik 

dividendidena välja maksta 491 210 eurot ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 97 032 eurot. 
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Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus Marsh A/S

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud Taani

Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja Marsh & McLennan Companies Group

Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud Ameerika Ühendriigid

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2020 31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Teised samasse

konsolideerimisgruppi kuuluvad

ettevõtjad

24 546 117 402 17 169 128 259

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 2020 2019

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Teised samasse

konsolideerimisgruppi kuuluvad

ettevõtjad

293 466 73 887 279 015 51 374

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 401 930 358 065

Nõuded samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete vastu on kajastatud saadaoleva summa nimiväärtuses ning

kohustised maksmisele kuuluvas summas.

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasude all on tasud, mida ettevõte arvestas tegevjuhtkonnale aruandeperioodil tehtud töö eest.

Lisa 15 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Alates aruandeaasta lõpust, 2021. aasta maist, on Eesti Vabariik nagu paljud teised riigid endiselt kehtestanud koroonaviiruse levikule piirangud,

mis pidurdavad oluliselt majandusarengut riigis ja kogu maailmas. On ettearvamatu, kuidas olukord tulevikus areneb, hoolimata vaktsineerimise

kasvavast mahust ja sellest ka majanduslik ebakindlus. 

Ettevõte on täielikult varustatud ja kohandatud kaugtöötamiseks. Praegu me ei näe ettevõtte äritegevusele olulist riski,kuid juhtkond jätkab

pandeemia areneva iseloomu tõttu olukorra hindamisega. Ettevõtte juhtkond usub, et ettevõte jätkab arengut ja suudab kriisist üle saada

kompensatsioonimeetmete ja situatsiooniplaanide rakendamise kaudu, tagades äritegevuse järjepidevuse. See järeldus

põhineb raamatupidamise aastaaruande allkirjastamise kuupäeval kättesaadaval teabel ja tulevaste sündmuste mõju ettevõtte tulemustele võib

erineda praegusest juhtkonna hinnangust.
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Marsh Kindlustusmaakler AS (registrikood: 10195016) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MART MERE Juhatuse liige 01.06.2021



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Marsh Kindlustusmaakler AS aktsionärile

Arvamus

Oleme auditeerinud Marsh Kindlustusmaakler AS (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2020 ning kasumiaruannet, eeltoodud

kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2020 ning sellel

kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust kooskõlas raamatupidamise seaduse ja 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 raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti)

(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud,

on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

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

aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlust andvat järeldust.

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

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 raamatupidamise aastaaruandega

Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas raamatupidamise seaduse ja Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise

sisekontrolli eest, nagu juhatus peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhatus kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on rakendatav, tegevuse

jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhatus kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse

lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

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

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas 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 raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Me kasutame auditi osana vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka

järgmist:

• teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid

vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali aluse andmiseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise

mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, tahtlikku tegevusetust, vääresitiste tegemist või

sisekontrolli eiramist;

• omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks

ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;

• hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhatuse arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;

• teeme järelduse juhatuse 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 ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et

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

• hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab

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

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.

1. juuni 2021

/allkirjastatud digitaalselt/

Mariel Akkermann

Vandeaudiitor nr 574

AS Deloitte Audit Eesti

Tegevusluba nr 27

Tornimäe tn 5

10145 Tallinn
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Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

 
 31.12.2020

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 181 878

Aruandeaasta kasum (kahjum) 406 364

Kokku 588 242

Jaotamine  

Dividendideks 450 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale

jaotamist (katmist)
138 242

Kokku 588 242

Kasumi jaotamise otsus
(eurodes)

 
 31.12.2020

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 181 878

Aruandeaasta kasum (kahjum) 406 364

Kokku 588 242

Jaotamine  

Dividendideks 450 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale

jaotamist (katmist)
138 242

Kokku 588 242



Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
Tegevusala EMTAK kood

Müügitulu

(EUR)
Müügitulu % Põhitegevusala

Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus 66221 2337677 98.53% Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6811000

Faks +372 6811001

E-posti aadress annely.palm@marsh.com

Veebilehe aadress www.marsh.com


