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OÜ Allier Kindlustusmaakler 
 
OÜ Allier Kindlustusmaakler (edaspidi "AKM") on kindlustus-
maakler, mis pakub kõrgetasemelist kindlustusvahenduse 
teenust juriidilistele isikutele Eestis. AKM vahendab ja nõustab 
kliente krediidikindlustuse valdkonnas ning krediidi-
kindlustusega seotud toodete ja teenuste valdkonnas. 
 
Krediidikindlustus katab kindlustusvõtja äripartnerite makse-
raskustest tulenevad kahjud kindlustuspoliisis sätestatud 
tingimustel. 
 
AKM alustas tegevust jaanuaris 2011.a.  
 
Mais 2011.a. kanti AKM Finantsinspektsioonis kindlustus-
maaklerite nimekirja (Eestis registreeritud kindlustusmaaklerite 
nimekiri on leitav Finantsinspektsiooni veebilehel www.fi.ee), 
mis annab õiguse tegeleda kindlustusvahendusega. Kindlustus- 
maakleri nimekirja kandmise eelduseks on, et köik Kindlustus-
tegevuse seadusest tulenevad nõuded on täidetud. Eraldi 
toome välja AKM vastutuskindlustuslepingu omamise nõude, 
mis katab klientidele AKM võimaliku kutsealase hooletusega 
tekitatud kahju hüvitamise 1.300.380 eurot ühe kindlustus-
juhtumi kohta ja 1.924.560 eurot aastas kõigi esitatud nõuete 
kohta.  
 
AKM uudised ja ettevõtte tegevusega seotud informatsioon on 
avaldatud veebilehel www.krediidikindlustuse.ee. 
 
Täna 
 
AKM pakub klientidele krediidkindlustusega seotud teenuseid, 
sellealast tippkvaliteetset konsultatsiooni ja vajaliku krediidi-
kindlustuse alast informatsiooni AKM veebilehel: 
www.krediidikindlustuse.ee.  
 
Krediidkindlustusega seotud teenusteks on: 
 

▪ Kindlustuspakkumiste kogumine; 
▪ Kindlustuspoliisi sõlmimine; 
▪ Kindlustuskaitse haldamine; 
▪ Kahjude menentlemine ja menetlustoimingute moni-

toorimine; 
▪ Võlgade sissenõudmise protsessi kontroll ja monitooring; 
▪ Kindlustusperioodi kindlustuspreemia lõpparuande 

kontroll ja monitooring. 
  

http://www.fi.ee/
http://www.krediidikindlustuse.ee/
http://www.krediidikindlustuse.ee/


 

 
Homme 
 
“Capitalism without failure is like religion without sin” 
 
AKM suunab hoolikalt kogu energia käibe/kasumi prognooside 
ja seatud eesmärkide täitmisse. Eesti majanduskeskond püsib 
suhteliselt stabiilne, tööjõu ja maksuraha väljavool pärsivad 
ekspordi ja kohaliku tarbimise kasvu ja mõjutavad suuresti 
potentsiaalsete ja olemasolevate klientide nõudlust 
krediidikindlustuse järele. Konkurentide jõuline pealetung, 
kindlustusfirmade otsemüük ja ülepakkumine on samuti AKM 
tulemusi mõjutavad tegurid. 
 
AKM püüab jätkuvalt kasvatada omanikevara väärtust ja 
suuremat kasumit teenida. Samuti mõtleb AKM strateegilise 
ärimudeli muutmisele, lisateenuste pakkumisele või 
kindlustusvahendusteenuse osutamise lõpetamist või muutmist 
vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele ja tähtaegadele. 
 
Tulemused 
 
2019 majandusaastal oli müügitulu 698 eurot, mis on küll 
imepisikene, kuid samas järjepidev ja optimismi süstiv. 
 
AKM tegevust mõjutab suuremate finantsressursside olemasolu, 
mis takistab ettevõtte arengut, jõulise müügitegevuse 
realiseerimist ja kõrgeltmakstud kvalifitseeritud personali 
kaasamist (sest, “if you pay peanuts, you get monkeys”). AKM 
juhatus annab endast kõik, et olemasolevad kliendid oleksid 
rahul ning püüab laiendada klientuuri mahus, et 
klienditeeninduse kvaliteet ei langeks.  
 
AKM tegutseb kuIuefektiivselt, võib isegi öelda ilma kuludeta. 
Siinjuures tasub viidata Eesti pankade röövellikule lähenemisele 
väikeettevõtetele, kus AKM on eraldanud pangale arveldusarve 
jäägi näol intressivaba krediidi, aga peab iga kuu maksma 1 
euro teenustasu täpselt defineerimata teenuse eest. 
Finantskulude- ja tulude, maksude ja kulumieelne kahjum oli 
196 eurot ja kuna kulumit pole ja finantstulud on olematud, jäi 
AKM puhaskahjumiks 196 eurot.  
 
Tasub eraldi esilie tuua, et CORONA viiruse levik ei mõjuta 
lähiperspektiivis AKM majandustulemusi. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Varad   

Käibevarad   

Raha 2 353 2 549

Nõuded ja ettemaksed 296 295

Kokku käibevarad 2 649 2 844

Kokku varad 2 649 2 844

Kohustised ja omakapital   

Omakapital   

Osakapital nimiväärtuses 2 500 2 500

Muud reservid 250 250

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 95 260

Aruandeaasta kasum (kahjum) -196 -166

Kokku omakapital 2 649 2 844

Kokku kohustised ja omakapital 2 649 2 844
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Kasumiaruanne
(eurodes)

 2019 2018

Müügitulu 698 698

Mitmesugused tegevuskulud -894 -864

Ärikasum (kahjum) -196 -166

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -196 -166

Aruandeaasta kasum (kahjum) -196 -166
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Allier Kindlustusmaakler OÜ 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis

tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud

Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Allier Kindlustusmaakler OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ja muid lühiajalisi nõudeid.

Finantsvara võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane

väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab

kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. 

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab

omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite. Rahavoogude

aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid

rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt

laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi

maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud teenuste kulus. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse 

langusest tulenevad allahindlused. 

 

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 500 eurot ja mille kasulik eluiga on üle 

ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle 

peetakse arvestust bilansiväliselt. 

 

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse 

need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide 

kasulikule elueale. 

Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud 

järgmised kasulikud eluead: 

 

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda 

eraldiseisvana ning määrataks talle sobiv amortisatsiooniperiood. 

 

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara 

või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. 

 

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest,
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mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse. 

 

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused

lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes. 

 

Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti

soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui

asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise

hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi. 

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    300

Finantskohustised

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühiajalisi võlakohustusi. Finantskohustused võetakse

algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne

soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. 

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Tulud kajastatakse

raamatupidamises siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle

ostjale.

Ettevõtte müügituluks on kindlustusvahenduse komisjonitasu.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. 

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Mitmesuguste tegevuskulude grupis on kajastatud kontori ülalpidamiseks tehtud kulutused, kindlustus- ja pangateenused.

Intressi- ja finantskulud kajastatakse tekkepõhiselt aruandeperioodi finantskuluna.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Arveldusarve 2 353 2 549

Kokku raha 2 353 2 549
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Lisa 3 Muud võlad
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Kokku muud võlad 296 296

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Ettemaksed   

  

Kokku muud võlad 296 295

Lisa 4 Osakapital
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Osakapital 2 500 2 500

Osade arv (tk) 4 4

Lisa 5 Müügitulu
(eurodes)

 2019 2018

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes   

Müük Euroopa Liidu riikidele   

Müük Euroopa Liidu riikidele, muud 698 698

Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku 698 698

Kokku müügitulu 698 698

Müügitulu tegevusalade lõikes   

Kindlustusvahendusteenus 698 698

Kokku müügitulu 698 698

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Mitmesugused bürookulud -894 -864

Kokku mitmesugused tegevuskulud -894 -864



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.04.2020

Allier Kindlustusmaakler OÜ (registrikood: 12043500) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ROM VOOL Juhatuse liige 22.04.2020



Kahjumi katmise ettepanek
(eurodes)

 
 31.12.2019

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 95

Aruandeaasta kasum (kahjum) -196

Kokku -101

Katmine  

Reservide ja kasumi arvelt -101

Kokku -101



Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
Tegevusala EMTAK kood

Müügitulu

(EUR)
Müügitulu % Põhitegevusala

Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus 66221 698 100.00% Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi

Isikukood /

registrikood /

sünniaeg

Elukoht / Asukoht
Osaluse suurus ja

valuuta

Rom Vool 37409012728
1875 EUR

(Lihtomand)

Ahti Kõiv 37210016517
625 EUR

(Lihtomand)

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5162525

E-posti aadress info@krediidikindlustuse.ee

Veebilehe aadress www.krediidikindlustuse.ee


