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Tegevusaruanne 
NASDAQ OMX Tallinn AS grupi ettevõtete missioon on olla väärtpaberituru süda!  
 
Oma tegevuses toetuvad NASDAQ OMX Tallinn AS grupi ettevõtted järgmistele põhimõtetele: 

� KOOSTÖÖ - Mõistame, et keegi meist ei tööta üksi. Oleme abivalmis ja väärtustame nii 
organisatsioonisisest meeskonnatööd kui koostööd riigi, turuosaliste ja kõigi teiste 
koostööpartneritega.  

� AVATUS - Oleme avatud uutele võimalustele ja ideedele. Oleme turu arengu mootoriks, 
viies parimad ideed alati ellu. Meid aitab lai silmaring ja mõtteärksus. Õpime ise ja aitame 
teistel õppida meie kogemustest. 

� USALDUSVÄÄRSUS - Oleme oma töös vastutustundlikud ja targad. Oleme ausad 
iseenda ja teiste suhtes, me ei anna katteta lubadusi. Mida oleme saavutanud, seda 
hoiame hästi.  

� PROFESSIONAALSUS - Meil on võimed, kogemused ja tahe oma tööd hästi teha. 
Oleme oma ala professionaalid. Meie töö kvaliteet on kõrge. Meie otsused on targad ja 
läbimõeldud. Julgeme tunnistada oma vigu.  

� PÜHENDUMINE - Väärtpaberituru südamena mõjutame inimeste, organisatsioonide ja 
riigi käekäiku. Tunnetame oma vastutust kõikides otsustes ja tegudes. Oma tööd teeme 
südame ja naudinguga. 

 
Tallinna börs on ainus reguleeritud väärtpaberiturg Eestis. Tallinna börs alustas regulaarset 
kauplemist börsi nimekirjades oleva 11 väärtpaberiga 3. juunil 1996. Tänaseks kuulub Tallinna 
börs maailma suurimasse börsigruppi NASDAQ OMX Group, Inc, mis pakub kauplemise, 
börsitehnoloogiate ja noteeritud ettevõtetega seotud teenuseid üle kogu maailma. NASDAQ OMX 
Group tehnoloogilised süsteemid on kasutusel enam kui 60 börsil, arveldusorganisatsioonis ja 
depositooriumis enam kui 50 riigis.  
 
Tallinna börsi ärinimi on NASDAQ OMX Talllinn AS, mis peegeldab kuuluvust NASDAQ OMX 
börsigruppi ja muudab kohaliku väärtpaberituru nähtavamaks ka rahvusvahelistele investoritele. 
 
Alates 2010. aasta märtsist on NASDAQ OMX Tallinn AS-i ainuomanik NASDAQ OMX Nordic 
OY.  
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NASDAQ OMX Tallinn AS-il on kaks tütarettevõtet: AS Eesti Väärtpaberikeskus (Eesti 
väärtpaberite keskregistri ja kogumispensioni registri haldamine) ja AS eCSD EXPERT 
(kapitaliturgude ja sealhulgas pensionisüsteemi oskusteabe ja tehnoloogiliste lahenduste 
eksport). NASDAQ OMX Tallinna osalus mõlemas ettevõttes on 100%. AS eCSD EXPERT 
ühines 01.01.2013 AS-iga OMX Registrikeskus, võttes üle ka aktsionäride üldkoosolekute 
korraldamise teenuse. 
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NASDAQ OMX Tallinn AS grupis oli seisuga 31. detsember 2012. a. 38 töötajat, neist 4 
lapsehoolduspuhkusel. Grupi töötajate arv võrreldes eelmise perioodiga on tööprotsesside 
parendamise ja ümberkorraldamise tulemusel 5 töötaja võrra vähenenud. Töötajad jagunesid 
järgmistesse valdkondadesse: turuteenused, register, arveldused, pension ja tugiteenused 
(avalikud suhted, IT, finants, administratsioon ja juriidika).  

Kontserni töötajate palgakulu oli 2012. aastal 1,38 miljonit eurot (2011. a. 1,36 miljonit eurot), 
millest emaettevõtte töötajate palgakulu oli 437 tuhat eurot (2011. a. 451 tuhat eurot). Kontserni 
tegevjuhtkonnale (juhatuse liikmed) makstud palgakulu oli 261 tuhat eurot (2011. aastal 222 tuhat 
eurot), millest emaettevõtte juhtkonna liikmete palgakulu oli 99 tuhat (2011. a. 68 tuhat eurot). 
Muud soodustused tegevjuhtkonnale olid 2012. aastal 21 tuhat eurot (2011. a. 21 tuhat eurot), 
millest emaettevõtte juhtkonna liikmetele 7 tuhat eurot (2011. a. 8 tuhat eurot). Tegevjuhtkonnaga 
seotud kohustused on summas 20 tuhat eurot (2011. a. 36 tuhat eurot). NASDAQ OMX Tallinn 
nõukogu liikmetele aruandeaastal väljamakseid ei tehtud. Lisaks muudele soodustustele on 
NASDAQ OMX kontserni töötajatel grupiülene aktsiaprogramm, mille alusel on võimalik ettevõtte 
ja töötaja eesmärkide saavutamise korral omandada NASDAQ OMX aktsiaid (sh. 
aktsiaoptsioone). 
 
NASDAQ OMX Tallinna üheks strateegiliseks eesmärgiks on piisav, motiveeritud ja 
kvalifitseeritud töötajaskond. Ettevõte väärtustab jätkuvalt töötajaid, kes soovivad ise areneda ja 
õppida, võimaldades neile õppimist kraadiõppes, erinevaid tööalasi koolitusi ning 
karjääririkastamist mitmesuguste projektide kaudu.  
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NASDAQ OMX Tallinna peamised tegevused 2012. aastal 

� NASDAQ OMX Balti börsid tunnustasid seitsmendat aastat järjest toimunud konkursi Baltic 
Market Awards raames 2012. aasta parimaid investorsuhete praktikaid Balti 
väärtpaberiturgudel. TEO LT hinnati parimate investorsuhetega ettevõtteks ja LHV Pank 
võitis aasta börsiliikme tiitli. Tallinna Vesi sai enim punkte Eesti ettevõtete hulgas ning 
auhinna parimate investorsuhete eest NASDAQ OMX Tallinna börsil. 
 

� Investorharidusprogrammi raames toimuva väärtpaberituruteemalise üliõpilastööde 
konkursil tunnistati parimaks Tuuli Sääritsa magistritöö pealkirjaga "Kliendi väärtpaberite ja 
raha hoidmise põhimõtted". 

 
� Koos Finantsinspektsiooni ja Pangaliiduga anti välja rahaasjade korraldamist selgitava 

"Finantsaabitsa" venekeelne versioon.  
 

� NASDAQ OMX Tallinna tütarettevõte eCSD EXPERT jätkas plaanipäraseid ettevalmistusi 
Armeenia Vabariigi teise samba pensionifondides osalejate registri loomisel. Register 
peaks käivituma 1. jaanuaril 2014. 
 

� Toimus investeerimismess "Rahakompass 2012", kus jagasid kogemusi ning arutasid 
majanduse käekäigu üle tippasjatundjad Eestist. Külastajaid oli sel ühepäevasel üritusel üle 
1500.  
 

� NASDAQ OMX Tallinna nõukogu kinnitas alates 15. detsembrist 2012 juhatuse liikmeks 
NASDAQ OMX Riia juhatuse esimehe Daiga Auzina-Melalksne. Eesmärk on lõimida lisaks 
börside igapäevasele tegevusele ka börse opereerivate ettevõtete juhtimist. 

 
� Koos Finantsinspektsiooni, Pangaliidu ja SINA noortega viidi kuues Eesti koolis läbi „Minu 

raha päev“. Kooliõpilastele tutvustati rahaasjade korraldamist ja põhilisi finantsteenuseid 
erinevate viktoriinide, testide ja ülesannete lahendamise kaudu. 

 
� EVK lihtsustas äriühingutele dokumentide esitamist, avades e-menetluskeskkonna. 

 
� Eesti Väärtpaberikeskus allkirjastas eurosüsteemiga üle-euroopalise 

väärtpaberiarveldusplatvormi TARGET2-Securities liitumislepingu, olles 23 raamlepingu 
sõlminud depositooriumi hulgas. Samuti viis EVK läbi detailse kuluanalüüsi TARGET2-
Securities’ga liitumise kohta. 
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Väärtpaberiturg 

Möödunud aastal pöördusid aktsiahinnad Eesti väärtpaberiturul tõusule ning Tallinna börsi indeks 
OMXT tõusis 38,2% võrra. Tegu oli turu ootuspärase taastumisega pärast 2011. aastal Euroopa 
finantsturge mõjutanud ebakindluse tõttu toimunud langust. Kuude lõikes suurimaid indeksitõuse 
2012. aastal nägime veebruaris ja detsembris. Balti võrdlusindeks OMX Baltic Benchmark Cap GI 
kasvas aasta kokkuvõttes 21,8% võrra. 
 
Tehingute arvult oli 2012. aasta NASDAQ OMX Tallinna börsil eelmisest vaiksem – kokku sõlmiti 
aasta jooksul 52 382 väärtpaberitehingut ning käibeks kogunes 136,4 mln eurot. Käibest rohkem 
kahanenud tehingute arv tõstis keskmise börsitehingu väärtuse ca 2600 euroni (aasta varem ca 
2240 eurot). 
 
 

 
 
 
NASDAQ OMX Tallinna börsi Lisanimekirja lisandus 2012. aastal uus börsiettevõte – alates 
23.11.2012 on börsil võimalik kaubelda AS-i Pro Kapital Grupp aktsiatega. Lisaks viidi 
Põhinimekirjast Lisanimekirja AS-i Trigon Property Development aktsiad. Seisuga 31.12.2012 sai 
NASDAQ OMX Tallinna börsil kaubelda kokku 16 ettevõtte aktsiatega. Noteeritud võlakirju 2012. 
aastal börsil ei olnud. Börsiettevõtete koguturuväärtus kasvas aasta jooksul 42,5% võrra, jõudes 
aasta lõpuks 1,77 miljardi euro tasemele. 
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Ettevõtte ärinimi Lühinimi 
Tehingute 

arv Käive (EUR) 

Turuväärtus  
31.12.2012 

(EUR) 

Arco Vara ARC1T 2 533 2 262 882 7 491 897 

Baltika BLT1T 3 002 1 748 736 20 510 449 

Ekspress Grupp EEG1T 1 037 1 302 650 31 584 651 

Harju Elekter HAE1T 1 125 1 881 700 45 936 000 

Merko Ehitus MRK1T 1 662 5 474 864 104 430 000 

Nordecon NCN1T 1 672 3 768 240 35 677 804 

Olympic Entertainment Group OEG1T 11 321 30 026 215 269 366 519 

Premia Foods PRF1T 1 388 965 131 24 757 030 

Silvano Fashion Group SFGAT 9 778 30 351 363 107 956 000 

Skano Group  VSN1T  821 777 331 5 578 836 

Tallink Grupp TAL1T 9 120 27 772 981 582 177 923 

Tallinna Kaubamaja TKM1T 3 678 10 700 324 223 196 016 

Tallinna Vesi TVEAT 4 427 18 586 562 184 000 000 

Järvevana JRV1T 455 457 875 10 443 000 

Pro Kapital Grupp PKG1T 115 226 154 114 348 657 

Trigon Property Development TPD1T 248 51 630 1 327 223 

KOKKU  52 382 136 354 638 1 768 782 006 

 
Enamuse Eesti börsiettevõtete aktsiahinnad aasta kokkuvõttes tõusid, neist neljal enam kui 50% 
võrra. Aasta kokkuvõttes olid suurimateks tõusjateks Baltika (+91,0%) ja Olympic Entertainment 
Group (+67,6%), suurimateks langejateks aga Skano Group (-23,5%) ja Arco Vara (-23,3%). 
Vastupidiselt eelmisele aastale on aktsionäride arv enamikul börsiettevõtetest aastaga langenud. 
Suhtarvuna on enim aktsionäre juurde võitnud Silvano Fashion Group (+12%) ja Tallinna Vesi 
(+6%), kõige rohkem kaotanud aga Merko Ehitus (-10%) ja Nordecon (-10%). Börsiinvestorite 
hulgas kasvas möödunud aastal Kaimanisaarte (2,5%-lt 7,5%-le), Itaalia (1,3%-le) ja USA (3,8%-
lt 4,1%-le) investorite osakaal ning kahanes Suurbritannia (3,9%-lt 1,4%-le), Monaco (2,2%-lt 
1,2%-le) ja Poola (2,1%-lt 1,1%-le) investorite osakaal. Eesti investorite osakaal langes 61,9%-lt 
58,3%-le. 
 
2012. aastal otsustas dividendimakseid teha viis börsiettevõtet kogumahus ca 42,5 miljonit eurot. 
Aktsiate nimiväärtuse vähendamisega seonduvaid väljamakseid otsustas teha kaks börsiettevõtet  
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– Olympic Entertainment Group ja Premia Foods – ning kokku maksti aktsionäridele välja ca 19 
miljonit eurot.  
 
Möödunud aastal NASDAQ OMX Tallinna börsi liikmete arv ei muutunud. Aasta lõpu seisuga on 
Tallinna börsil kokku 28 liiget. 
 
Alternatiivturul First North lõppes 2012. aastal Aare Raigi Advokaadibüroo nõustajastaatus. 
Kokku oli Tallinna alternatiivturul aasta lõpu seisuga kuus lepingulist nõustajat.  
�

Äriühingute registreerimine 

2012. aasta lõpu seisuga oli EVK-s registreeritud väärtpaberite väärtus 7,24 miljardit eurot. Aasta 
lõpuks oli 6204st EVK-s registreeritud äriühingutest 4179 ehk 67% oma kapitali eurodesse 
konverteerinud. Kõigile EVKs registreeritud aktsiaseltsidele ja osaühingutele pakuti eelmisel 
aastal tasuta personaalset konsultatsiooni nii eurole ülemineku kui ka äriühingu väärtpaberitega 
seotud toimingute teemal.  
 
Kui registreeritud aktsiaseltside arv on mõningal määral vähenenud (registreeritud 3734), kasvab 
endiselt osaühingute huvi osade registreerimiseks EVK-s (registreeritud 2464). Osaühingu 
registreerimine annab võimaluse teha ostu-, müügi- ja pantimistehinguid mugavamalt ja 
soodsamalt, ilma notariaalsete toiminguteta. Eelmisel aastal lihtsustus osaühingu lahkumine 
väärtpaberite keskregistrist. Kui varem võimaldas seadus osaühingu osade kustutamist vaid 
äriühingu lõppemisel likvideerimis- või pankrotimenetluse lõpetamisega või äriühingu lõppemisel 
ühinemise või jagunemise korral, siis nüüd on osaühingul võimalik registrist lahkuda ka osanike 
otsuse alusel, kui puuduvad pandikanded. 
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Kogumispension 

2012. aastal taastusid tavapärased kohustusliku kogumispensioni maksed kõikidel kohustusliku 
kogumispensioniga liitunutel, st. et inimene maksis oma brutopalgast 2% ja riik lisas sellele 4% 
sotsiaalmaksust.  

Liitunute arv kasvas 2012. aastal 635 893 inimeseni, mida on 13 170 võrra enam kui 2011. aasta 
lõpus. Kohustusliku kogumispensioni fondide kogumaht oli 2012. aasta lõpus 1,46 miljardit eurot, 
mis on 29,7% rohkem kui 2011. aastal. Kogumispensioni fondide keskmist tootlust peegeldav EPI 
indeks tõusis 2012. aastal 9,51% 151,03 punktini. 

Kogumispensioni vahetusavalduste arv langes möödunud aastal 12 797 võrra võrreldes 2011. 
aastaga. Kui 2011. aastal esitati II samba kogumispensioni fondi vahetamiseks 115 720 avaldust, 
siis 2012. aastal langes vahetusavalduste arv 102 923ni. Märkimisväärsena oli enam kui 22% 
tehingute puhul tegu alla 100 pensionifondi osaku viimisega ühest fondist teise. Aktiivset 
pensionifondide vahetamist soodustas 2011. aasta alguses jõustunud seadusemuudatus, mis 
võimaldab pensionifondi vahetada ka juhul, kui kogutud on alla 500 fondiosaku. 

Alates 2011. aasta sügisest on riik laiendanud märkimisväärselt inimeste võimalusi 
pensionifondide vahetamiseks ja sissemaksete suunamiseks. Kogumispensioniga liitunutel on 
võimalik vahetada pensionifondi 3 korda aastas varem kehtinud 1 korra asemel. Lisaks on 
võimalik ühest pensionifondist teise üle viia korraga kõik või ainult osa (näiteks 25%, 50% või 
75%) vanasse pensionifondi kogunenud varadest. Juba pensioni koguvatel inimestel on võimalik 
suunata sissemaksed uude pensionifondi jooksvalt terve aasta vältel. Soovitud muudatus jõustub 
kohe ning juba järgmine sissemakse suundub valitud pensionifondi. 

Kogumispensioni väljamaksete saamiseks on alates 2009. aastast avalduse esitanud 13 104 
inimest. Ligi 5300 inimest, kellel on küll õigus kogumispensionit saada, ei ole avaldust esitanud ja 
on lükanud väljamaksete saamise edasi. 2013. aastal lisandub 4446 inimest, kellel on õigus 
teisest sambast pensionit saada. 
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Täiendava kogumispensioni (III samba) fondide mahud 2012. aastal tõusid 12,4% võrra 95,5 
miljoni euroni. Täiendava kogumispensioni klientide arv vähenes 46 213 investorilt 2011. a. lõpus 
42 326 investorini 2012. a. lõpus. Kokku oli Eestis 2012. aasta lõpu seisuga 13 täiendava 
kogumispensioni fondi. 

Alates 2012. aastast saavad tööandjad teha tulumaksuvabalt makseid oma töötajate III samba 
lepingusse. Kolmandasse sambasse saab tulumaksuvabalt sisse maksta kuni 15% 
maksustatavast sissetulekust, kuid maksimaalselt 6000 eurot aastas. 
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Majandustulemused  

NASDAQ OMX Tallinn AS-i tegevus ei oma hooajalist tegevusmõju, küll aga sõltub üldise 
majandustegevuse tsüklilisusest. Börsi majandustulemustele avaldab olulist mõju börsil 
noteeritud äriühingute turuväärtuse muutus ja kauplemise aktiivsus. 2012. aastal lisandus üks 
uus emitent ning kasvas enamike noteeritud ettevõtete turuväärtus. Samas iseloomustas 
möödunud aastat nii käibe kui tehingute arvu märgatav langus. Eesti Väärtpaberikeskuse 
tulemusi mõjutab registris olevate ettevõtete arvu ning kogumispensioni mahu muutus.  
 
Grupi äritulud kasvasid 2012. aastal 7% võrra 4,1 miljoni euroni (2011. a. 3,8 miljonit eurot),  
millest NASDAQ OMX Tallinna äritulud olid 1,3 miljonit eurot (2011. a. 1,0 miljon eurot). Grupi 
omakapital oli perioodi lõpus 2,2 miljonit eurot (2011. a. 2,9 miljonit eurot) ning 2012. aasta 
konsolideeritud puhaskasum 0,1 miljonit eurot (2011. a. 0,5 miljonit eurot). Kuigi enamus kulusid 
aasta varasemaga võrreldes  vähenes või jäi samaks, tulenes kasumi langus otsusest kanda 
maha mõned varasemate aastate tarkvaraarenduse investeeringud. 
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Tulu töötaja kohta 2012. aastal oli 108,1 tuhat eurot (2011. a. 89,3 tuhat eurot), kasum töötaja 
kohta 3,1 tuhat eurot (2011. a. 12,0 tuhat eurot). Puhaskasumi marginaal 2012. aastal oli 3% 
(2011. aastal 13%). 
 
 
Grupi olulisemad suhtarvud : 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Puhaskasumi marginaal 
(puhaskasum/netokäive) 

23% 41% 31% 24% 12% 13% 3%

Omakapitali rentaablus 
(puhaskasum/keskmine omakapital) 

23% 40% 24% 18% 10% 20% 5%

Koguvara rentaablus 
(puhaskasum/varad kokku) 

18% 32% 19% 15% 8% 17% 4%

Äritulude kasv 8% 29% -8% -3% -10% 6% 7%
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Sponsorlus ja heategevus 

NASDAQ OMX Tallinn AS grupi ettevõtete eesmärk on Eesti investorkultuuri edendamine – tõsta 
inimeste teadlikkust väärtpaberituru toimimisest, et neis oleks investorile vajalikku tarkust ja 
ettevõtjale vajalikku julgust. Seeläbi muutub väärtpaberiturg paremini toimivaks, atraktiivsemaks 
ja läbipaistvamaks. 

 
Sponsorlus 
Me toetame ettevõtmisi, mis aitavad kaasa investorkultuuri arengule. Sellisteks tegevusteks on 
teavitusüritused, õppematerjalide väljaandmine, õpilastele suunatud ettevõtmised jms. 

 
NASDAQ OMX Tallinna investorharidusprogrammi (www.rahakompass.ee) eesmärgiks on 
kasvatada ratsionaalselt mõtlevaid investoreid, kes oskaksid oma rahaga mõistlikult ümber käia 
ja oma tulevikku kindlustada. Selleks oleme: 

� korraldanud iga-aastast väärtpaberituruteemalist üliõpilastööde konkurssi; 
� viinud koos turuosalistega läbi investeerimismessi „Rahakompass“, 
� andnud välja eestikeelset investeerimiskirjandust ning teinud need tasuta 

kättesaadavaks gümnaasiumidele, ülikoolidele ja raamatukogudele (mh. 
„Finantsaabits“ (alates 2012. aastast ka vene keeles), „Kuidas ma investeerin 
börsiaktsiatesse“ (S. Saario), „Väärtpaberite teejuht“, „Investeerimise teejuht“), 

� toetanud investeerimist õpetavate mängude läbiviimist (AHHAA keskus) eesmärgiga 
soodustada investeerimishuvi tekkimist kooliõpilastes ning innustada neid end selles 
vallas harima. Samuti oleme toetanud inspireerivate esinejate ja arendavate 
teemakäsitlustega konverentsisarja TEDxTartu. 

� panustanud säästmist ja investeerimist käsitlevate õppeprogrammide arendusse 
(Finantskirjaoskuse edendamise strateegia) ning õppematerjalide koostamisse 
(Finantskirjaoskuse õpetamise metodoloogiline juhend ja õppematerjalid, Jussi 
multikad).  

 
Heategevus 
Rõõm väikestest heategudest on olnud motoks NASDAQ OMX Tallinna koostööle Palivere 
lastekoduga (mis ühendati 2012. aastal Haapsalu Hoolekandekeskusega) 

 
Soosime säästlikku eluviisi ja oleme loobunud ebaisikuliste ja hinnaliste meenete jagamisest; 
selle asemel korraldame lastele meeldejääva suusareisi. Seejuures peame oluliseks meie 
väikese panuse selget sihti, arendavat väärtust lastele ning järjepidevust. Koostöö Palivere 
lastekoduga sai alguse 2002. aastal. 
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2013. aasta tegevused 

Sarnaselt eelmistele aastatele on 2013. aastal meie peamiseks väljakutseks uute ettevõtete 
leidmine börsile. Samuti jätkame selgitustöö tegemist riigiettevõtete börsile toomiseks. Sel teemal 
töötame aktiivselt koos Finance Estonia liikmetega, et lükata sisse uus hoog kogu Eesti 
kapitaliturule. 
 
Balti väärtpaberiturgu on arendatud kui ühtset turgu, et kauplemine ja arveldamine oleks 
investoritele võimalikult mugav ja soodne. Kuna alates 2012. aastast kuulub ka Leedu 
depositoorium 100-protsendiliselt NASDAQ OMX-le, siis analüüsime võimalusi, kuidas turgu 
veelgi enam lõimida. 
 
2011. aasta algusest saab nii Tallinna kui Vilniuse väärtpaberiturgudel kaubelda ja arveldada 
eurodes. Analüüsime koos Balti kolleegidega võimalusi minna hiljemalt 2014. aasta algusest üle 
eurodes kauplemisele ja arveldamisele ka Riias. Arvestame oma tegevuses Läti Vabariigi 
valitsuse seatud eesmärki liituda euroalaga aastast 2014.�

Eesti Väärtpaberikeskuse eesmärgiks on jätkata kõrgetasemelise registriteenuse pakkumist 
olemasolevatele klientidele ja pensionisüsteemi toetava infrastruktuuri arendamist. Registriäri 
tulevik sõltub olulisel määral ka riigi otsustest. 2012. aasta suvel otsustas Riigikohus, et osa 
registripidamist puudutavaid sätteid on Põhiseadusega vastuolus. Valitsus ja Riigikogu peavad 
2013. aastal otsustama, kuidas need vastuolud kõrvaldada.  
 
Jätkame ettevalmistusi liitumiseks üleeuroopalise väärtpaberiarveldusplatvormiga TARGET2-
Securities, kaasates arutelusse turuosalisi, Eesti Panka, Rahandusministeeriumi ja 
Finantsinspektsiooni. 
 
2013. aastal jätkame ka pensionialaste teadmiste eksportimist Armeeniasse. 2011. aastal 
sõlmisime lepingu Armeenia Vabariigi valitsuse ja keskpangaga keskse pensioniregistri 
loomiseks. Register peab käivituma 2014. aasta alguses. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 1 446 054 1 325 924 2

Nõuded ja ettemaksed 335 873 407 893 3

Kokku käibevara 1 781 927 1 733 817  

Põhivara    

Finantsinvesteeringud 1 249 1 249 5

Materiaalne põhivara 62 152 76 838 7

Immateriaalne põhivara 919 198 1 636 450 8

Kokku põhivara 982 599 1 714 537  

Kokku varad 2 764 526 3 448 354  

Kohustused ja omakapital    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 464 915 464 604 11

Kokku lühiajalised kohustused 464 915 464 604  

Pikaajalised kohustused    

Laenukohustused 99 419 116 176 10

Eraldised 0 10 926 12

Kokku pikaajalised kohustused 99 419 127 102  

Kokku kohustused 564 334 591 706  

Omakapital    

Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital

Aktsiakapital nimiväärtuses 700 000 700 000 13

Kohustuslik reservkapital 174 862 174 862  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 1 206 786 1 465 978  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 118 544 515 808  

Kokku emaettevõtja aktsionäridele või

osanikele kuuluv omakapital
2 200 192 2 856 648  

Kokku omakapital 2 200 192 2 856 648  

Kokku kohustused ja omakapital 2 764 526 3 448 354  
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Konsolideeritud kasumiaruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Müügitulu 4 088 690 3 805 380 14

Muud äritulud 18 731 33 861  

Mitmesugused tegevuskulud -1 404 785 -1 357 332 15

Tööjõukulud -1 376 489 -1 355 724 16

Põhivara kulum ja väärtuse langus -372 454 -378 387 7,8

Muud ärikulud -633 860 -39 222  

Ärikasum (kahjum) 319 833 708 576  

Finantstulud ja -kulud 4 724 10 520  

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 324 557 719 096  

Tulumaks -206 013 -203 288  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 118 544 515 808  

Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) 118 544 515 808  
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Rahavood äritegevusest    

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 4 502 255 4 080 909  

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -1 350 246 -1 488 547  

Väljamaksed töötajatele -785 572 -768 087  

Laekumised sihtfinantseerimisest 0 5 492  

Muud rahavood äritegevusest -958 046 -899 715  

Kokku rahavood äritegevusest 1 408 391 930 052  

 

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -290 469 -1 080 323  

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist 0 1 508 466  

Antud laenude tagasimaksed 0 6 649  

Laekunud intressid 5 737 17 076  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -284 732 451 868  

 

Rahavood finantseerimistegevusest    

Makstud dividendid -775 000 -1 600 000 13

Makstud ettevõtte tulumaks -206 013 -203 288  

Muud laekumised finantseerimistegevusest 6 656 20 317  

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest -29 172 -37 771  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -1 003 529 -1 820 742  

Kokku rahavood 120 130 -438 822  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 325 924 1 764 746 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 120 130 -438 822  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 446 054 1 325 924 2
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Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku

Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv

omakapital

Aktsiakapital

nimiväärtuses

Kohustuslik

reservkapital

Jaotamata

kasum (kahjum)

31.12.2010 699 449 174 862 3 066 529 3 940 840

Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 515 808 515 808

Emiteeritud aktsiakapital 551 0 -551 0

Makstud dividendid 0 0 -1 600 000 -1 600 000

31.12.2011 700 000 174 862 1 981 786 2 856 648

Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 118 544 118 544

Makstud dividendid 0 0 -775 000 -775 000

31.12.2012 700 000 174 862 1 325 330 2 200 192

Täiendav informatsioon kontserni ettevõtete omakapitali kohta on toodud lisas 13.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

NASDAQ OMX Tallinna AS-i 2012.a. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea

raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud  Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida

täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse meetodist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Konsolideeritud aruande koostamine

Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud kõigi emaettevõtja kontrolli all olevate tütarettevõtjate finantsnäitajad. Elimineeritud on

kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused, kontserni ettevõtete vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja

kahjumid. 

2012.a. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad NASDAQ OMX Tallinna AS (emaettevõtja) ning tema tütarettevõtjate

AS Eesti Väärtpaberikeskus, AS eCSD EXPERT ja AS-i eCSD EXPERT tütarettevõtja AS OMX Registrikeskus finantsnäitajad. 

Emaettevõtja konsolideerimata aruannetes, mis on esitatud konsolideeritud aastaaruande lisades, kajastatakse investeeringuid

tütarettevõtjatesse soetusmaksumuses (vajadusel miinus allahindlused).

Finantsvarad

Ettevõttel on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded, ning lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud. 

 

Kõik finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne 

soetusmaksumus sisaldab ka kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi, sealhulgas tasud vahendajatele ja nõustajatele, 

tehinguga kaasnevad mittetagastatavad maksud ja muud sarnased kulutused, v.a. selliste finantsvarade, mida kajastatakse õiglases 

väärtuses muutusega läbi kasumiaruande, soetamisega seotud kulutused. 

 

Kõik tavapärastel turutingimustel toimuvad finantsvarade ostud ja müügid kajastatakse nende tehingute tehingupäeval, s.t. päeval, mil kontsern 

võtab endale kohustuse (näiteks sõlmib lepingu) teatud finantsvara ostuks või müügiks, v.a. lühi-ja pikaajalised finantsinvesteeringud, mis 

kajastatakse väärtuspäeval, s.t.  päeval mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvarale. 

Tavapärasel turutingimusel toimuvaks nimetatakse selliseid oste ja müüke, mille puhul ostetava või müüdava finantsvara üleandmine müüjalt 

ostjale toimub antud turul väljakujunenud või vastavate tururegulatsioonidega nõutud perioodi jooksul.  

Väärtuspäeval kajastatavate finantsvarade ostu ja müügi arvestusel kajastatakse soetatavate varade tehingu- ja bilansipäeva vahelisel perioodil 

toimunud väärtuse muutust aruande perioodi kasumi või kahjumina, analoogiliselt ettevõtte omanduses olevate samasuguste finantsvarade 

kajastamisele. 

 

Pärast algset arvelevõtmist kajastatakse kõiki finantsvarasid õiglases väärtuses, v.a.: 

 

• nõuded teiste osapoolte vastu, mida ettevõte ei ole soetanud edasimüügi eesmärgil ja lunastus-tähtajani hoitavad finantsinvesteeringud – 

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses; 

• investeeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata (k.a. 

selliste varadega seotud tuletisinstrumendid) – kajastatakse soetusmaksumuses. 

 

Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad 

Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad hinnatakse igal bilansipäeval ümber hetke õiglasele väärtusele, millest ei ole maha 

arvatud võimalikke vara realiseerimisega kaasnevaid tehingukulutusi. Börsil noteeritud väärtpaberite puhul baseerub õiglane 

väärtus bilansipäeva sulgemishindadel ja Euroopa Keskpanga ametlikel valuutakurssidel . Börsil noteerimata väärtpaberite puhul kasutatakse 

õiglast väärtust, mille leidmisel võetakse aluseks kogu kontsernile kättesaadav info investeeringu väärtuse kohta. 

 

Õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes real ”finantstulud ja –kulud”. Kasumid ja kahjumid 

õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade realiseerimisel nagu ka intressid ja dividendid vastavatelt väärtpaberitelt
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kajastatakse kasumiaruande real ”finantstulud ja -kulud”. 

 

Soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad 

Soetusmaksumuses kajastatavaid finantsvarasid tuleb hinnata alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui viimane on finantsvara bilansilisest

maksumusest madalam. Soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade kaetav väärtus on finantsvarast eeldatavasti tulevikus saadavad

rahavood diskonteerituna turu keskmise tulususemääraga sarnaste finantsvarade suhtes. Finantsvara allahindlus kajastatakse kasumiaruandes

finantskuluna. Soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade allahindlust hiljem ei tühistata. 

 

Finantsvarade kajastamine lõpetatakse siis, kui kontsern kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale

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

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes pangakontol hoitavat raha, nõudmiseni hoiuseid,

kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite, rahaturufondide ja muude ülilikviidsete fondide osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu

toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja

–kohustused, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise

tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Mitterahalised välisvaluutas fikseeritud varad

ja kohustused, mida mõõdetakse õiglases väärtuses, hinnatakse ümber arvestusvaluutasse, võttes aluseks Euroopa Keskpanga valuutakursid,

mis kehtivad õiglase väärtuse määramise päeval. Mitterahalisi välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase

väärtuse meetodil, bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid kajastatakse jätkuvalt tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi alusel.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtjaks loetakse ettevõtjat, kelle üle emaettevõtjal on kontroll. Tütarettevõtjat loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks,

kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel

võimeline kontrollima tütarettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat.

Kui emaettevõtja omandas või loovutas perioodi jooksul ettevõtja üle kontrolli, on vastav tütarettevõtja konsolideeritud alates selle

omandamise kuupäevast kuni müügikuupäevani.

Tütarettevõtja soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud

ostumeetodil). Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütarettevõtja varad, kohustused ja tingimuslikud kohustused (s.o

omandatud netovara) arvele nende õiglases väärtuses ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase

väärtuse vahe kajastatakse positiivse või negatiivse firmaväärtusena. 

Edasine tütarettevõtte kajastamine toimub kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema

soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel ettevõtte osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis (nii muutused

investeeringuobjekti kasumis/kahjumis kui muudel omakapitali kirjetel), omandamisel tekkinud firmaväärtuse võimalike allahindlustega ning

omandamisel tekkinud negatiivse firmaväärtuse tuluna kajastamisega. Omavahelised realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt ettevõtte

osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus.

Juhul kui ettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava investeeringuobjekti kahjumis on võrdne või ületab investeeringuobjekti

bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt. Juhul kui

ettevõte on garanteerinud või kohustatud rahuldama investeeringuobjekti kohustusi, kajastatakse bilansis nii vastavat kohustust kui

kapitaliosaluse meetodi kahjumit. Osalust omandatud tütarettevõtja varades ja kohustustes ning omandamisel tekkinud

firmaväärtust kajastatakse bilansis netosummana vastavalt ridadel „Pikaajalised finantsinvesteeringud”.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded teiste osapoolte vastu, mida kontsern ei ole soetanud edasimüügiks, ja lunastustähtajani hoitavad finantsvarad kajastatakse edaspidi 

korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Korrigeeritud soetusmaksumus arvutatakse kogu finantsvara 

kehtivusperioodi kohta, kusjuures arvesse võetakse igasugune soetamisel tekkinud diskonto või preemia ning tehinguga otseselt 

seotud kulutused. 

 

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatavaid finantsvarasid hinnatakse alla juhul, kui on tõenäoline, et nende kaetav väärtus 

on väiksem kui bilansiline väärtus. Korrigeeritud soetusmaksumusel kajastatavate finantsvarade kaetav väärtus on finantsvarast tulevikus 

saadavate rahavoogude nüüdisväärtus diskonteerituna esmasel kajastamisel fikseeritud efektiivse intressimääraga. Äritegevusega 

seotud finantsvarade allahindlus kajastatakse kasumiaruandes ärikuluna mitmesugused tegevuskulud ning investeerimistegevusega 

seotud finantsvarade allahindlus kajastatakse kasumiaruandes finantskuluna. 
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Nõuete allahindlust kajastatakse vastavalt kehtivale nõuete allahindamise poliitikale. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete

väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Nõuete laekumise tõenäosust

hinnatakse võimaluse korral iga nõude kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis

hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, lähtudes kontsernis kehtestatud nõuete allahindamise

poliitikast, mis on koostatud arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse

ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena.

Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete

laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. Varem alla hinnatud nõude laekumisel või muude

sündmuste korral, mis näitavad, et allahindlus ei ole enam põhjendatud, kajastatakse allahindluse tühistamine kasumiaruandes selle kulu

vähendusena, kus allahindlus algselt kajastati. 

 

Intressitulu nõuetelt kajastatakse kasumiaruandes real ”finantstulud ja -kulud”. 

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara 

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 650 eurost. Varad, mille soetusmaksumus 

on alla 650 euro, kantakse kasutusea pikkusest olenemata soetamisel 100%-liselt kuludesse. 

 

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud 

mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. 

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud 

väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

 

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga seotud 

tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse 

kuluna nende toimumise momendil. 

 

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle 

eeldatavast kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse 

ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist 

jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. 

 

 

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

need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi 

amortisatsiooninormid.  

 

Aastased amortisatsioonimäärad põhivaragruppidele on järgmised: 

 

 

Muu inventar ja IT seadmed 20%-40% 

Muud masinad ja seadmed 20%-40% 

 

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui 

lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiootel põhivaraks”. 

Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. 

 

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem 

tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele. 

 

Immateriaalne põhivara 

Immateriaalset vara (arenguväljaminekud, patendid, litsentsid, kaubamärgid, tarkvara) kajastatakse bilansis siis, kui vara on ettevõtte 

poolt kontrollitav, tema kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku kasu ning vara soetusmaksumus on usaldusväärselt mõõdetav. 

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud 

kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja 

võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Määramata kasuliku elueaga immateriaalseid põhivarasid ei amortiseerita, kuid nende 

väärtuse kontrollimiseks viiakse igal bilansipäeval läbi väärtuse test ning juhul kui nende kaetav väärtus osutub väiksemaks 

bilansilisest jääkmaksumusest, hinnatakse vara alla kaetava väärtuseni. Määratud kasuliku elueaga immateriaalse põhivara 

amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Sõltuvalt immateriaalse põhivara kasutusvaldkonnast on aastane 

amortisatsioonimäär 20-40%. 

 

Arendusväljaminekud on kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute konkreetsete toodete, teenuste, protsesside või
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süsteemide väljatöötamiseks, kujundamiseks või testimiseks. Arendusväljaminekuid kapitaliseeritakse juhul kui eksisteerib kava projekti

elluviimiseks ning arendusväljaminekute suurust ja immateriaalsest varast tulevikus tekkivat majanduslikku kasu on võimalik usaldusväärselt

mõõta.  

Rendid

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina kajastatakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma

nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi

tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav

kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad

rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus. Kasutusrendimaksed kajastatakse

rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, 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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

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

sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole

tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg

on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande

kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval

tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Maksustamine

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

dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt.

Dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks on 21/79  väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada

edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. 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.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste

vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust,

mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi

dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

NASDAQ OMX Tallinn AS aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

• omanikke (emaettevõtjat ja emaettevõtja omanikke ning teisi aktsionäre);

• tütarettevõtjaid ja teisi OMX kontserni konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjaid;

• tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

• eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtjaid.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis 

lähtudes valmidusastme meetodist. 
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I Tulu börsiteenustelt 

• Tehingutasud. Tulu tehingutasudelt kajastatakse väärpaberitehingute teostamise järel.  

• Noteerimistasud. Tulu kajastatakse ettevõtte noteerimise järel. 

• Liikmemaksud. Liikmemaks, mis ei anna liikmetele täiendavaid soodustusi, kajastatakse tuluna lineaarselt vastavalt kokkulepitud perioodile,

mille eest see on tasutud. 

• Väärtpaberite aastamaks. Tulu aastamaksudelt jaguneb haldus- ja hooldustasudeks. Tulu kajastatakse lineaarselt vastavalt

kokkulepitud perioodile. 

• Infoedastustasud. Tulu infoedastuselt kajastatakse lineaarselt vastavalt kokkulepitud perioodile. 

 

II Tulu registriteenustelt 

• Registreerimistasud. Tulu kajastatakse registreerimistoimingu teostamise järel. 

• Hooldustasud. Tulu hooldustasudelt kajastatakse lineaarselt vastavalt EVK avalikus hinnakirjas ettenähtud hooldusperioodile.  

• Väärtpaberikonto haldustasud. Tulu haldustasudelt kajastatakse lineaarselt vastavalt EVK avalikus hinnakirjas ettenähtud haldusperioodile.  

• Kandetasud. Tulu kajastatakse kandetoimingu teostamise järel või lineaarselt vastavalt EVK avalikule hinnakirjale. 

• Tehingutasud. Tulu kajastatakse väärtpaberitehingute teostamise järel. 

• Infoedastustasud. Tulu kajastatakse päringute teostamise järel. 

• Kogumispensioni infosüsteemi kasutamise tasud. Tulu kajastatakse lineaarselt vastavalt EVK avalikus hinnakirjas ettenähtud

kasutusperioodile. 

• Projektipõhised teenused.Pikaajaliste teenuslepingute tulude ja kulude kajastamisel kasutatakse valmidusastme meetodit. Osutatava teenuse

valmidusaste 

leitakse teenuse osutamisega seotud tegelike kulude ja eelarveliste kogukulude suhtena bilansipäeval. Juhul, kui teenuse osutaja on

bilansipäevaks väljastanud tellijale arveid suuremas või väiksemas summas, kui valmidusastme meetodil arvestatud tulu, siis kajastatakse seda

vahet bilansis vastavalt kas saadud ettemaksena või nõudena.Kui on selgunud, et teenuse osutamisega kaasnevad kogukulud ületavad

teenuse osutamisest saadava tulu, siis kajastatakse oodatav kahjum koheselt ja täies ulatuses kasumiaruandes. 

 

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu

kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse

intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks. 

Kohustuslik reservkapital

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

eraldistest. Vastavalt äriseadustikule tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia-

või osakapitalist.

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

Garantiifond 

Garantiifond on börsiliikmete poolt börsitehingute tagamiseks NASDAQ OMX Tallinn AS-le makstavad garantiisummad, mille hoidmist ja

kasutamist reguleerib Rahandusministri 14.augusti 2003.a määrus nr 48, Tallinna Börsi reglemendi ja juhatuse otsuste  kohaselt.

Garantiifondis olev raha kajastatakse bilansis raha ja pangakontode kirjel ning vastav kohustus garantiifondi kirjel pikaajalise võlakohustusena.

Vastavalt nõukogu otsusele eraldatakse börsireglemendi rikkumise eest NASDAQ OMX Tallinn AS-le tasutud trahvid garantiifondist ja

kajastatakse kohustuste koosseisus eraldisena investorhariduse investeeringute tagamiseks.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande

koostamispäeva vahel, 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 raamatupidamise aastaruandes avalikustatud.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Arvelduskontod 1 446 054 917 984

Tähtajalised hoiused 0 407 940

Kokku raha 1 446 054 1 325 924

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 183 700 183 700    

Ostjatelt laekumata arved 273 788 273 788    

Ebatõenäoliselt laekuvad

arved
-90 088 -90 088    

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
64 718 64 718   4

Muud nõuded 26 796 26 796    

Viitlaekumised 26 796 26 796    

Ettemaksed 60 659 60 659    

Tulevaste perioodide kulud 60 659 60 659    

Kokku nõuded ja ettemaksed 335 873 335 873    

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 197 844 197 844    

Ostjatelt laekumata arved 292 341 292 341    

Ebatõenäoliselt laekuvad

arved
-94 497 -94 497    

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
40 236 40 236   4

Muud nõuded 87 758 87 758    

Intressinõuded 1 013 1 013    

Viitlaekumised 86 745 86 745    

Ettemaksed 82 055 82 055    

Tulevaste perioodide kulud 82 055 82 055    

Kokku nõuded ja ettemaksed 407 893 407 893    
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 64 718 0 40 236 0

Üksikisiku tulumaks 0 33 231 0 29 452

Erisoodustuse tulumaks 0 992 0 2 012

Sotsiaalmaks 0 59 095 0 55 149

Kohustuslik kogumispension 0 3 370 0 2 714

Töötuskindlustusmaksed 0 5 221 0 6 007

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 64 718 101 909 40 236 95 334

Maksude ettemaksed on kirjeldatud bilansireal "Nõuded ja ettemaksed" (lisa nr.3) ja maksuvõlad on kirjeldatud bilansireal "Võlad ja ettemaksed"

(lisa nr.11).

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud 1 249 1 249

Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud 1 249 1 249

AS-i Eesti Väärtpaberikeskus osalus Väärtpaberite Identifitseerimisnumbri Rahvuslike Agentide Assotsiatsioonis (The Association of

National Numbering Agencies, edaspidi “ANNA”) on omandatud eesmärgiga saada väärtpaberite identifitseerimisnumbri rahvusliku

agendi õigused. Väärtpaberite identifitseerimisnumbri rahvusliku agendina võib tegutseda üksnes ANNA liige ning vastavalt ANNA

põhikirjale eeldab liikmestaatus ühe ANNA aktsia omamist. 

Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon

Tütarettevõtja

registrikood
Tütarettevõtja nimetus Asukohamaa Põhitegevusala

Osaluse määr (%)

31.12.2011 31.12.2012

10111982 AS Eesti Väärtpaberikeskus Eesti
Finantseteenuste

abitegevusalad
100 100

10758689 AS eCSD EXPERT Eesti Finantsnõustamine 100 100



25

NASDAQ OMX Tallinn Aktsiaselts 2012. a. majandusaasta aruanne

Lisa 7 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Arvutid ja

arvuti-

süsteemid

31.12.2010  

Soetusmaksumus 284 658 284 658 291 172 575 830

Akumuleeritud kulum -257 599 -257 599 -283 329 -540 928

Jääkmaksumus 27 059 27 059 7 843 34 902

  

Ostud ja parendused 67 445 67 445 1 998 69 443

Muud ostud ja parendused 67 445 67 445 1 998 69 443

Amortisatsioonikulu -22 922 -22 922 -4 585 -27 507

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 352 103 352 103 293 170 645 273

Akumuleeritud kulum -280 521 -280 521 -287 914 -568 435

Jääkmaksumus 71 582 71 582 5 256 76 838

  

Ostud ja parendused 7 230 7 230 21 685 28 915

Muud ostud ja parendused 7 230 7 230 21 685 28 915

Amortisatsioonikulu -37 712 -37 712 -5 889 -43 601

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 359 333 359 333 311 722 671 055

Akumuleeritud kulum -318 233 -318 233 -290 670 -608 903

Jääkmaksumus 41 100 41 100 21 052 62 152

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

 2012 2011

Muu materiaalne põhivara 749 0

Kokku 749 0
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Lisa 8 Immateriaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Arvutitarkvara Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed

31.12.2010  

Soetusmaksumus 1 559 718 976 969 2 536 687

Akumuleeritud kulum -1 186 863 0 -1 186 863

Jääkmaksumus 372 855 976 969 1 349 824

  

Ostud ja parendused 1 498 013 -860 507 637 506

Amortisatsioonikulu -350 880 0 -350 880

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 2 788 332 116 462 2 904 794

Akumuleeritud kulum -1 268 344 0 -1 268 344

Jääkmaksumus 1 519 988 116 462 1 636 450

  

Ostud ja parendused 111 884 -93 475 18 409

Amortisatsioonikulu -328 853 0 -328 853

Mahakandmised -406 808 0 -406 808

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 2 445 166 22 987 2 468 153

Akumuleeritud kulum -1 548 955 0 -1 548 955

Jääkmaksumus 896 211 22 987 919 198

Immateriaalse põhivara ettemaks sisaldab maksete- ja registrisüsteemide arenduse tasusid.

Seoses üldiste turutingimuste muutustega ja sellest tulenevalt klientide mitte valmisolekuga investeerida fondi- ja

portfellihaldussüsteemi Portfolio 3000, otsustas ettevõtte nõukogu nimetatud toote aasta lõpus maha kanda ning peatada kõik selle projektiga

seotud lepingud.

Lisa 9 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2012 2011

Kasutusrendikulu 161 648 160 497

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2012 31.12.2011

12 kuu jooksul 956 15 166
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1-5 aasta jooksul 0 31 791

Kasutusrendikulus on 2012.a. kajastatud ruumide rent summas 144 086 eurot  ja sõiduautode rent summas 17 562 eurot (2011.a. ruumide

rent 138 939 eurot ja sõiduautode rent 21 558 eurot).

Ruumide rendilepingut (sõlmitud 17.11.2003) on võimalik katkestada 6-kuulise etteteatamisega. Rendileandjal on õigus põhjendatud

ettepaneku alusel korrigeerida hindu turuhindadele vastavaks.

Sõidukite kasutusrendilepingute järgselt on rentijal võimalik kasutada väljaostuõigust, kuid ettevõte ei plaani seda kasutada.

Lisa 10 Laenukohustused
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Muud laenukohustused  

Pikaajalised kohustused 99 419  99 419  
Muud laenukohustused kokku 99 419  99 419  
Laenukohustused kokku 99 419  99 419  
 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Muud laenukohustused  

Pikaajalised kohustused 116 176  116 176  
Muud laenukohustused kokku 116 176  116 176  
Laenukohustused kokku 116 176  116 176  

Börsi garantiifond summas  99 419 eurot (2011: 116 176 eurot) sisaldab Tallinna börsi liikmete poolt sissemakstud garantiifondi

summasid. Garantiifondi kasutamine on reguleeritud Tallinna börsi reglemendiga.
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Lisa 11 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 53 646 53 646    

Võlad töövõtjatele 204 120 204 120    

Maksuvõlad 101 909 101 909   4

Muud võlad 90 625 90 625    

Muud viitvõlad 90 625 90 625    

Saadud ettemaksed 14 615 14 615    

Tulevaste perioodide

tulud
14 615 14 615    

Kokku võlad ja

ettemaksed
464 915 464 915    

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 93 703 93 703    

Võlad töövõtjatele 241 220 241 220    

Maksuvõlad 95 334 95 334   4

Muud võlad 33 915 33 915    

Muud viitvõlad 33 915 33 915    

Saadud ettemaksed 432 432    

Tulevaste perioodide

tulud
432 432    

Kokku võlad ja

ettemaksed
464 604 464 604    

Lisa 12 Eraldised
(eurodes)

 31.12.2010 Kasutamine 31.12.2011

Eraldis investorharidusse 39 889 -28 963 10 926

Kokku eraldised 39 889 -28 963 10 926

 

 31.12.2011 Kasutamine 31.12.2012

Eraldis investorharidusse 10 926 -10 926 0

Kokku eraldised 10 926 -10 926 0

NASDAQ OMX Tallinn liikmete trahvirahadest moodustunud garantiifondi osa (garantiifondi reserv) kajastatakse alates 2009. aastast

pikaajaliste kohustuste all sihtotstarbelise investorhariduse eraldisena.  Eraldis realiseeritakse vastavalt NASDAQ OMX Tallinn nõukogu

poolt iga-aastaselt kinnitatavale investorhariduse eelarvele. 
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Lisa 13 Aktsiakapital
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Aktsiakapital 700 000 700 000

Aktsiate arv (tk) 700 000 700 000

Aktsiate nimiväärtus 1 1

AS NASDAQ OMX Tallinn aktsiakapital seisuga 31.12.2012 koosneb 700 000 lihtaktsiast nimiväärtusega 1 eurot (seisuga 31.12.11: 700 000

lihtaktsiat nimiväärtusega 1 eurot).

Põhikirja kohaselt maksimaalselt lubatud aktsiakapitali suurus on 2 000 000 eurot.

2012. aastal on aktsionäridele välja kuulutatud ja välja makstud dividende summas 775 000 eurot. (2011. aastal maksti dividende summas 1

600 000 eurot). Dividendide väljamaksmisega kaasnev tulumaks 2012.aastal oli 158 165 eurot ja 2011. aastal 123 542 eurot.

NASDAQ OMX Tallinn AS jaotamata kasum seisuga 31.12.2012 moodustas 1 325 330 eurot (2011: 1 981 786 eurot).

Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneb sellega tulumaksukulu 21/79 netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on

bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 1 047 011 eurot ning dividendide

väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 278 319 eurot.

Lisa 14 Müügitulu
(eurodes)

 2012 2011

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes   

Müük Euroopa Liidu riikidele   

Eesti 2 950 428 3 023 081

Müük Euroopa Liidu riikidele, muud 886 286 494 977

Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku 3 836 714 3 518 058

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike   

Armeenia 251 966 287 110

Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud 10 212

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku 251 976 287 322

Kokku müügitulu 4 088 690 3 805 380

Müügitulu tegevusalade lõikes   

Emitentide tasud 1 487 336 1 534 248

Kontohaldurite tasud 628 833 663 657

Pensioniregistri teenused 607 595 566 722

Tehingutasud 63 386 90 933

Turuosaliste tasud 151 346 154 719

Infoedastustasud 751 503 340 346

Koosolekuteenused 17 642 16 538

Muud tulud 381 049 438 217

Kokku müügitulu 4 088 690 3 805 380
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Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2012 2011

Üür ja rent 186 877 176 519

Mitmesugused bürookulud 21 375 24 170

Lähetuskulud 39 723 61 122

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 20 592 14 035

Turunduskulud 56 803 103 167

Personalikulud 144 592 184 128

Postituskulu 21 265 19 363

Ostetud teenused 298 029 162 963

IT kulud 414 967 419 925

Kindlustus 26 190 25 449

Kontserni juhtimistasu 71 777 60 236

Muud 102 595 106 255

Kokku mitmesugused tegevuskulud 1 404 785 1 357 332

Lisa 16 Tööjõukulud
(eurodes)

 2012 2011

Palgakulu 1 046 377 1 036 981

Sotsiaalmaksud 330 112 318 743

Kokku tööjõukulud 1 376 489 1 355 724

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 38 43

Lisa 17 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus NASDAQ OMX Nordic OY

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud Soome

Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja The NASDAQ OMX Group Inc

Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud USA

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2012 Ostud Müügid

Emaettevõtja 0 30 000

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad

261 237 788 076
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2011 Ostud Müügid

Emaettevõtja 0 30 000

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad

217 606 374 476

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2012 2011

Arvestatud tasu 260 756 221 533

Muud soodustused 21 042 20 648

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid. Seotud osapoolte vastu

olevate nõuete osas ei ole 2012.a nii nagu ka 2011.a moodustatud allahindluseid.

Kontserni tegevjuhtkonnale (juhatuse liikmed) makstud tasud olid 261 tuhat eurot (2011. aastal 222 tuhat eurot), millest emaettevõtja

juhtkonna liikmete tasud olid 99 tuhat eurot (2011.a. 68 tuhat eurot). Muud soodustused tegevjuhtkonnale olid 2012. aastal 21 tuhat eurot

(2011.a. 21 tuhat eurot), millest emaettevõtja juhtkonna liikmetele 7 tuhat eurot (2011.a. 8 tuhat eurot). 

Tegevjuhtkonnaga seotud kohustused on summas 20 tuhat eurot.

Lisaks muudele soodustustele on NASDAQ OMX kontsernis töötajatele grupiülene aktsiaprogramm, mille alusel on võimalik ettevõtte ja

töötaja eesmärkide saavutamise korral omandada NASDAQ OMX aktsiaid (sh. aktsiaoptsioone).

Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva

NASDAQ OMX kontsernis on otsustatud sulgeda äriühingud, mida ei ole majanduslikult otstarbekas eraldi äriühinguna säilitada.

Seoses sellega ühines 01.01.2013.a. AS OMX Registrikeskus NASDAQ OMX Tallinna gruppi kuuluva AS-iga eCSD expert, mille käigus läks üle

ka aktsionäride üldkoosolekute korraldamise teenuse osutamine.
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Lisa 19 Konsolideerimata bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Varad   

Käibevara   

Raha 534 003 832 115

Nõuded ja ettemaksed 60 499 67 652

Kokku käibevara 594 502 899 767

Põhivara   

Finantsinvesteeringud 446 745 446 745

Materiaalne põhivara 21 876 27 596

Immateriaalne põhivara 9 602 13 357

Kokku põhivara 478 223 487 698

Kokku varad 1 072 725 1 387 465

Kohustused ja omakapital   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 131 473 154 190

Kokku lühiajalised kohustused 131 473 154 190

Pikaajalised kohustused   

Laenukohustused 99 419 116 175

Eraldised 0 10 926

Kokku pikaajalised kohustused 99 419 127 101

Kokku kohustused 230 892 281 291

Omakapital   

Aktsiakapital nimiväärtuses 700 000 700 000

Kohustuslik reservkapital 174 862 174 862

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -543 688 -15 161

Aruandeaasta kasum (kahjum) 510 659 246 473

Kokku omakapital 841 833 1 106 174

Kokku kohustused ja omakapital 1 072 725 1 387 465
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Lisa 20 Konsolideerimata kasumiaruanne
(eurodes)

 2012 2011

Müügitulu 1 335 185 983 225

Muud äritulud 233 184

Mitmesugused tegevuskulud -383 637 -446 699

Tööjõukulud -436 864 -450 501

Põhivara kulum ja väärtuse langus -18 079 -11 774

Muud ärikulud -12 012 -11 457

Kokku ärikasum (-kahjum) 484 826 62 978

Finantstulud ja -kulud 183 998 307 037

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 668 824 370 015

Tulumaks -158 165 -123 542

Aruandeaasta kasum (kahjum) 510 659 246 473
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Lisa 21 Konsolideerimata rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011

Rahavood äritegevusest   

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 1 319 889 1 013 773

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -327 488 -455 459

Väljamaksed töötajatele -247 906 -243 608

Laekumised sihtfinantseerimisest 0 1 591

Muud rahavood äritegevusest -253 866 -279 166

Kokku rahavood äritegevusest 490 629 37 131

 

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -18 071 -38 335

Tasutud tütarettevõtjate soetamisel 0 -35

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist 0 1 125 196

Antud laenude tagasimaksed 0 6 649

Laekunud intressid 5 011 12 985

Laekunud dividendid 180 000 300 000

Kokku rahavood investeerimistegevusest 166 940 1 406 460

 

Rahavood finantseerimistegevusest   

Makstud dividendid -775 000 -1 600 000

Makstud ettevõtte tulumaks -158 165 -123 542

Muud laekumised finantseerimistegevusest 6 656 20 317

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest -29 172 -37 771

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -955 681 -1 740 996

Kokku rahavood -298 112 -297 405

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 832 115 1 129 520

Raha ja raha ekvivalentide muutus -298 112 -297 405

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 534 003 832 115
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Lisa 22 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku

Aktsiakapital

nimiväärtuses

Kohustuslik

reservkapital

Jaotamata

kasum (kahjum)

31.12.2010 699 449 174 862 1 585 390 2 459 701

Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 246 473 246 473

Emiteeritud aktsiakapital 551 0 -551 0

Makstud dividendid 0 0 -1 600 000 -1 600 000

31.12.2011 700 000 174 862 231 312 1 106 174

Valitseva ja olulise mõju all

olevate osaluste bilansiline

väärtus

0 0 -446 745 -446 745

Valitseva ja olulise mõju all

olevate osaluste väärtus

arvestatuna kapitaliosaluse

meetodil

0 0 2 197 219 2 197 219

Korrigeeritud

konsolideerimata omakapital

31.12.2011

700 000 174 862 1 981 786 2 856 648

Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 510 659 510 659

Makstud dividendid 0 0 -775 000 -775 000

31.12.2012 700 000 174 862 -33 029 841 833

Valitseva ja olulise mõju all

olevate osaluste bilansiline

väärtus

0 0 -446 745 -446 745

Valitseva ja olulise mõju all

olevate osaluste väärtus

arvestatuna kapitaliosaluse

meetodil

0 0 1 805 104 1 805 104

Korrigeeritud

konsolideerimata omakapital

31.12.2012

700 000 174 862 1 325 330 2 200 192

Lisa 23 Bilansivälised kohustused

Eesti Väärtpaberikeskus tegeleb kogumispensioni, investeerimisfondide ja väärtpaberitega seotud maksete edastajana. Makse saajatele välja

jaotamata summad on deponeeritud Eesti Pangas Eesti Väärtpaberikeskuse nimel ning ettevõte kajastatab nimetatud summat bilansivälise

kohtustusena.

 31.12.2012 31.12.2011

II sammas* 1 291 775 80 331

Muud fondid** 89 277 205 557

Intressi ja dividendirahad*** 83 764 82 889

Kokku 1 464 816 368 777
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* Kohustusliku kogumispensioni maksed, mille eest ei ole osakuid veel välja lastud.

** Muude investeerimisfondide märkimisrahad, mille eest ei ole osakuid veel välja lastud või mille eest on osakud välja lastud, kuid raha on veel

fondile edasi kandmata.

*** Summad väärtpaberitelt tehtavate väljamaksete eest (intressi-, lunastus-, hüvitis- ja dividendimaksed), mis kuuluvad investoritele

väljamaksmisele.

Kõik summad kuuluvad edasikandmisele ühe kuu jooksul. Tagasitulevate maksete lahendamisega tegeletakse igapäevaselt.


