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TEGEVUSARUANNE

Majandusaasta aruanne 2011

AS KIT Finance Europe

AS KIT Finance Europe (KFE) on 2004. aaastal Eestis registreeritud investeerimisiihing. KFE
ainuaktsionariks on KIT Finance (000), iiksjuhtivaid maaklereid Venemaa viiiirtpaberiturul.

KFE pohiliseks tegevuseks on maaklerteenuste pakkumine era- ja institutsionaalsetele investoritele.
Ettevotte vahendusel saab kaubelda Suurbritannia, USA, Kanada, Saksamaa, Hollandi, Prantsusmaa,
itaalia, Venemaa, Ukraina, Hongkongi viiiirtpaberiturgudel.

Aritegevus

20 II. a jiitkas KFE investeerimisteenuste pakkumist ja kliendisuhete arendamist. KFE pakub jiitkuvalt
oma teenuseid Londoni (Suurbritannia) ning Limassol'i (Kiipros) filiaalide ja Sankt-Peterburis
(Venemaa) asuva esinduse kaudu. Vorreldes 20 IO.aasta lopu seisuga on kliendibaas kasvanud 34%.

Arikeskkond

2011.aastal iseloomustas peamisi aktsiaturge korge volatiilsus, ITja III kvartalis valitses aktsiaturgudel
langustrend. Euroala volakriisi siivenemine Ding USA kolmekordse A reitingu langetamine augustis
Standard & Poors'i poolt olid ulatusliku miiiigilaine pohjustajateks erinevatel aktsiaturgudel.

Aruandeaasta algusega vorreldes alanesid septembri lopuks aktsiahinnad euroalal 20,7%, USAs 11,0%ja
Venemaal 25,6%. Valuutaturge iseloomustas euro norgenemine teiste pohivaluutade suhtes. Selle
peamine pohjus oli euroala volakriisi teravnemine, kuid aasta lopus ka oodatust madalamad
majandusniiitajad. Euroala volakriis sai peamiseks pohjuseks ka rahvusvahelise investeerimispanga MF
Global Inc. pankrotistumises. MF Global Inc., kelle Suurbritannia tiitarettevotja teenuseid vahendas KFE
oma klientide huvides, oli suurim derivatiivsete fmantsinstrumentide kauplemise teenuse vahendaja
asjakohasel turul.

MF Globali pankrotistumisega seotud siindmused

31.10.2011 esitas AS KIT Finance Europe partner MF GLobal UK Limited (MF GLobal)
Ohendkuningriigi kohtusse pankrotiavalduse, mille tulemusena blokeeriti ajutiselt ettevotte klientide
poolt investeeritud varad nimetatud iiriiihingus. Pankrotihalduriteks nimetati KPMG LLP.

AS KIT Finance Europe ja MF Global vahel solrnitud lepingute kohaselt on ettevotte klientide varad
eraldatud MF Global pankrotivaradest tulenevalt Ohendkuningriigis kehtivatest kliendi varade hoidmise
reeglitest. Pankrotihaldurite poolt viiljastatud info kohaselt alustatakse kreeditoridele varade tagastamist
2012. aasta esimese poolaasta jooksul.

Aktsiaselts KIT Finance Europe eesmiirgiks antud protsessis on oma klientide huvide kaitsmine ja varade
tagastamine esimesel voimalusel, tehes selleks tihedat koostOiid pankrotihalduritega. Ettevotte on valitud
MF GLobali jiirelevalvekomiteesse, mis tagab pideva ja tiipse iilevaate pankrotiprotsessi kulgemisest ja
klientide varade tagastamisest. AS KIT Finance Europe moodustas potentsiaalsete pankrotiprotsessiga
seonduvate juriidiliste kulude katteks reservi sumrnas 648 524 EUR.
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01ulisemad majandussiindmused aastal 2011

KFE tulu teenustasudeltja intressidelt moodustas 201l.a - 12 386 644 EUR (2010.a - 10 279 034 EUR)
ja aasta tulemuseks jai puhaskasum 733 694 EUR (201 O.a - 4 181 180 EUR).

2011. aastal astus noukogu esimees M.Tsyganov noukogust tagasi, uueks noukogu esimeheks valiti
A.Svintsov. Juhatuse liikmetele on sotsiaalmaksuga maksustatavat tasu makstud summas 146 505 EUR
(2010 - 108 125 EUR)ja tiiotajatele tOotasu (s.h. filiaalides) summas 607 310 EUR (2010 - I 042379
EUR).

Ettevotte peamised finantssubtarvud
(EUR)

Teenustasu- ja intressitulu
Puhaskasum
Keskmine omakapital
Omakapitali tulukus (ROE), %
Varad, keskmine

Vara tulukus, (ROA), %
Tegevuskulud kokku
Tulud kokku
Kulu / tulu suhe %

2011.a

12386644
733694

28994388
2,5

37309987
2,0

6632164
7365 858

90,1

2010.a

10279034
4181 180

26536915
15,8

28669953
14,6

2502266
6721921

37,2

Ulaltoodud suhtarvud on arvutatud jlirgmiste valemite alusel:

ROE (%) = Pubaskasum / Omakapital, keskmine * 100
Keskmine omakapital = (Aruandeaasta omakapital + Eelmise aasta omakapital)/2
ROA (%) = Puhaskasum / Varad, keskmine * 100
Varad, keskmine = (Aruandeaasta varad + Eelmise aasta varad)/2
Kulu / tulu suhe (%) = Tegevuskulud kokku / Tulud kokku *100
Tulud kokku = Neto komisjoni- ja teenustasud +Neto intressitulu + Neto kasum (-kahjum)
finantstehingutest + Muud tulud noustamisteenustest

KFE tegevuskulude kasv vorreldes eelmise aastaga on tingitud vaartpaherilaenu nouete allahindamisest
(4021552 EUR) ja MF Globali pankrotistumisega seotud reservi moodustamisest (648524 EUR).
Kulude ja tulude suhteniiitaja aruandeaastal moodustas 90,1% (2010 - 37,2%).

2011.a lopu seisuga pakub ettevote koos filiaalidega tood kokku 30 inimesele (2010.a - 32 inimesele).

Eesmiirgid jiirgmiseks majandusaastaks

Vottes arvesse ari-ja finantskeskkonna prognoose jargnevaks aastaks, on AS KIT Finance Europe
pohieesmargiks jatkuvalt firma turupositsiooni sailitamine ja kindlustamine olemasolevatel ja uutel
turgudel.
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RAAMA TUPIDAMISE AAST AARUANNE

Finantsseisundi aruanne
(EUR)

Lisa or 31.12.2011 31.12.2010
VARAD
Kiiibevara
Raha ja pangakootod 3 21500015 5991228
LUhiajalised finantsinvesteeringud 4 4504120 18979226
Finantsvarad 5 0 104984
Laenud ja nouded klientidele 6 17254020 5467408
Muud nouded 7 257 157 62122
Viitlaekumised ja ettemaksed 7 203842 239008
Materiaalne pehivara 10 25603 27999
lmmateriaalne pohivara II 870 2372
VARADKOKKU 43745627 30874347

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Voignevused klientidele 12 12626800 179340
Tuletisinstrumendid 9 134970 44159
Volad tarnijatele 889990 1915938
Maksuvolad 8 45154 49083
Viitvolad 13 38954 58286
Eraldised 14 648524 0
KOHUSTUSED KOKKU 14384392 2246806
Omakapital
Aktsiakapital 15 15616811 15616811
Kohustuslik reservkapital 659760 450705
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 12350970 8378845
Aruandeaasta kasum 733694 4181 180
OMAKAPITAL KOKKU 29361235 28627541
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 43745627 30874347

Initialed for identification ~nlY
Dale..r~ qSignaturc_ta-_r. _
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Koondkasumiaruanne
(EUR)

Tulumaks

Kasum enne tulumaksu

Muud tulud noustamisteenustest 16

Majandusaasta kasum

01101111 - 01101110-
31112/11 31112/10

7118671 7877887
-4707229 -2880287
2411 442 4997600

5266983 2401 146
-241602 -76565

5025381 2324581

66568 -549857

-138523 -50403
-71955 -600260

990 0

-554232 -631039
-442091 -499690

-4682857 0
-937 185 -1326545
-IS 799 -44992

-6632164 -2502266

733694 4219655

0 -38475

733694 4181180

733694 4181180

17
17

16

Lisa
nr

Andmetiiotluskulud
Administratiivkulud
Muud tegevuskulud 22
Toojou kulud
Pohivara kulum ja vaartuse langus 10,II
Kokku kulud

Intressitulud
Intressikulud
Neto intressitulu

Majandusaasta koondkasum kokku

Saadud komisjoni- ja teenustasud
Makstud komisjoni- ja teenustasud
Neto komisjoni ja teenustasud

Neto kasum (-kahjum) kauplemisest 9
Neto kasum (-kahjum) oiglases vaartuses kajastavatelt
finantsvaradelt 5,9
Neto kasum -(kabjum) finantstebingutest

Koondkasum jaotub
Emaettevotte omanikele 733694 4181180

Initialed for identification ~~Iy
Date.JC:a Q.....signat1Jrc~~~ _
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Rabavoogude aruanne
(BUR)

Rabavood iiritegevusest
Puhaskasum
Korrigeerimised:

Pohivara kulum ja vliJirtuse langus
Kasum (kabjum) fmantsinvesteeringutelt
Neto intressitulu
Tulumaks

Aritegevusega seotud nouete ja ettemaksete muutus
Aritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete
muutus
Makstud tulumaks
Makstud intressid
Kokku rabavood iiritegevusest

Rabavood investeerimistegevusest
Materiaalse pohivara soetus
Immateriaalse pohivara soetus
Tulu fmantsinvesteeringutelt
Tiihtajaliste hoiuste muutus
Antud laenud
Saadud intressid
Kokku rabavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud klientidelt muutus
Kokku rahavood finantseerimistegevusest

Rahavood kokku

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muuluS
Raba ja raba ekvivalendid perioodi lopus

Majandusaasta aruanne 2011

Lisa
Dr 2011 2010

733694 4181 180

10,11 18253 44992
5,9 3553 6244

-5025381 -2324581
0 38475

747684 414826

-309874 I 861486
-46200 -38475

-241 602 -78099
-4119873 4106047

10 -14356 -10770
II 0 -1344
5 100000 100000

14475106 I 543607
-12452862 -2378 957

5073312 2367529
7181200 1620065

12447460 -1 632370
12 447 460 -1632370

15508787 4093742

5991228 1897486
15508787 4093742
21500015 5991228

Initialed for Identification pu sonly
DateV'~a~ignature .

Donaway Assurance

7



__ KITFinance
Europe Majandusaasta aruanne 2011

Omakapitali muutuste aruanne
(EUR)

Aktsia- Kohus- Jaotamata Kokku
kapital tuslik kasum

reserv-
kapital

Saldo seisuga 31.12.2009 15616811 271113 8558437 24446361
Kohustuslik reservkapital 0 179592 -179592 0
Aruandeperioodi puhaskasum 0 0 4181 180 4181180
Saldo seisuga 31.12.2010 15616811 450705 12 560 025 28627541
Kohustuslik reservkapital 0 209055 -209055 0
Aruandeperioodi puhaskasum 0 0 733694 733694
Saldo seisuga 31.12.2011 15616811 659760 13084664 29361235

Tlipsem infonnatsioon aktsiakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 15.

Initialed for identification pum6se~;;i;:
Dat~Vt:?t'~igllature~i#_-_-' ._.,
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RAAMA TUPIDAMISE AAST AARUANDE LISAD

Majandusaasta aruanne 2011

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspohimotted

AS KIT Finance Europe (edaspidi "Ettevote") on 2. augustil 2004 Eestis registreeritud investeerimis-
iihing. Ettevotte kontor asub aadressil Roosikrantsi 11, Tallinn, Eesti. Ettevote osutab maaklerteenuseid
era- ja institutsionaalsetele investoritele.

Vastavuse kinnitus
AS KIT Finance Europe 20 11.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskolas rahvusvaheliste
finantsaruandluse standarditega (IFRS) nagu need on vastu voetud Euroopa Liidu poolt.

Juhatus kiitis raamatupidamise aastaaruande avalikustamise heaks 16. aprillil 2012. Aastaaruande vaatab
liibi noukogu ja kinnitab aktsioniiride iildkoosolek. Aktsioniiride iildkoosolekul on oigus teha aasta-
aruandes muudatusi.

Muudatus arvestusvaluutas
1. jaanuaril2011 iihines Eesti Vabariik euroalagaja vottis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas
Eesti krooni. Sellest tulenevalt on Ettevotte arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 20 II euro. Muutus
arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga I. jaanuar 20 lIon Ettevote teostanud
raamatupidamiskontode saldode iimberarvestuse, liihtudes valuutakursist 15,6466 kroonileuro. Aruandes
esitatud vordlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse iimber arvestatud iileminekukursiga 15,6466
kroonileuro. Kuna nimetatud kurss on iihtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud
vahetuskurss, ei tekkinud iimberarvestusest kursierinevusi.

Koostamise alused
Aastaaruande koostamisel on liihtutud soetusmaksumuse printsiibist, viilja arvatud juhtudel, mida on
kirjeldatud alljiirgnevates arvestuspohimotetes. Toodud arvestuspohimotteid on jiirjepidevalt kasutatud
koikidele aruandes toodud perioodidele, viilja arvatud juhtudel, kui on kirjeldatud teisiti.

Majandusaasta algas 1. jaanuaril 20 II ja loppes 31. detsembril 2011. Raamatupidamise aastaaruande
arvniiitajad on esitatud eurodes ja tiiisiihikutes, kui ei ole miirgitud teisiti.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel aluste!. Raamatupidamise aastaaruande
koostamine nouab hinnangute andmist. Need hinnangud pohinevad aktuaalsel informatsioonil iiriiihingu
seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispiieva seisuga.
Majandusaastal voi varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute loplik tulemus voib erineda
kiiesoleval perioodil antud hinnangust. Initialedfor identificationP"rp~y

Dat«;\:?C'f*Signalure_~ _
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Raba ja raba ekvivalendid

Majandusaasta aruanne 2011

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rabavoogude aruandes kassas olevat sularaba, noudmiseni
hoiuseid pankades, tiihtajalisi hoiuseid tiihtajaga kuni 3 kuud ja rabaturufondi osakuid. Tiihtajalised
hoiused tiihtajaga 3 kuni 12 kuud on kajastatud liihiajalistena finantsinvesteeringutena.

Finantsinvesteeringud

Ettevote k1assifitseerib oma fmantsvarad soltuvalt nende omandarnise eesmargist jargmistesse
kategooriatesse:

oiglases viiiirtuses muutustega labi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad
laenud ja nouded

• investeerimisportfelli lunastustiihtajani hoitavad varad
miiiigiootel varad, mille alia kuuluvad investeerimisportfelli investeeringud, millede oiglast
viiiirtust ei ole voimalik usaldusvaarselt hinnata ning mida kajastatakse soetusmaksumuses
(miinus allabindlused).

Finantsinvesteeringute oste ja miiiike kajastatakse viiiirtuspaeva!. Ettevote ei ole klassifitseerinud iihtegi
finantsvara lunastustiihtajani boitavaks.
Finantsvarad voetakse algselt arvele oiglases vaiirluses, millele lisatakse koigi fmantsvarade puhul, mis ei
ole oiglases vaiirtuses muutusega labi kasumiaruande, nende soetamisega otseselt seotud tehingukulud.

Oiglases vatirtuses muutustega labi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad
Finantsvaradena oiglases vaiirtuses muutustega labi kasumiaruande kajastatakse kauplemise eesmargil
hoitavaid fmantsvarasid (s.t. vara on omandatud voi tekkinud peamiselt edasimiiiigi voi tagasiostmise
eesmargil liihitulevikus voi tuletisinstrument, mis ei ole riskimaandamisinstrument) ja muid
finantsvarasid, mida nende esmasel kajastamisel on maaratletud oiglases vaartuses muutustega labi
kasumiaruande kajastatavaks. Parast esmast arvelevotrnist kajastatakse antud kategoorias finantsvarasid
nende oiglases viiiirtuses. Nende varade oiglase vaiirtuse muutused kajastatakse jarjepidevalt, kas kasumi
voi kabjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.
Investeeringute oiglaseks viiiirtuseks on noteeritud vaartpaberite puhul nende ostunoteering. Turul
aktiivselt mittekaubeldavate investeeringute oiglase viiiirtuse leidmiseks kasutatakse altematiivseid
meetodeid nagu biljutistes tehingutes kasutatud hind (kui tegu on turutingimustega), diskonteeritud
rahavoogude meetod voi optsioonide bindamise mudelid.

Laenudja nouded
Laenud ja nouded on fikseeritud voi kindlaksmaaratavate maksetega tuletisinstrumentideks mitteolevad
fmantsvarad, mis ei ole noteeritud aktiivsel turn!. Parast esmast arvelevotrnist kajastab ettevote laenusid ja
noudeid korrigeeritud soetusmaksumuses, mida on vajadusel korrigeeritud pahiosa tagasimaksete ja
voimalike viiiirtuse langusest tulenevate allabindlustega, arvestades jargnevatel perioodidel noudelt
intressitulu ning kasutades sisemise intressimaara meetodit.
Kui on t5enaoline, et ettevote ei suuda koguda koiki saadaolevaid summasid vastavalt nouete
tingimustele, hinnatakse nouded alia. Allabindluse summa on bilansilise vaiirtuse ja kaetava viiiirtuse
vabe. Kaetav vaiirtus on tulevikus oodatavate rabavoogude summa diskonteeritud samaste laenuvotiate
turu intressimaaraga. Seejuures hinnatakse iga konkreetse noude laekumist eraldi, arvestades teadaolevat
informatsiooni volgniku maksevoime kobta. Voimalikud viiiirtuse langusest tulenevad allabindlused
kajastatakse kasumiaruandes perioodi kuluna. Ebat5enaoJiselt laekuvad nouded hinnatakse bilansis alia
toenaoliselt laekuva summani. Lootusetud nouded kantakse bilansist valja.

Initial~d for idcntificationp~rpoees-only
Oat• .!?,"'" /""Signature.~u._~~_~__
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Nouded ostjate vastu

Majandusaasta aruanne 201 J

Nouetena ostjate vastu kajastatakse Ettevotte tavaparase aritegevuse kaigus tekkinud noudeid, v.a noudeid
teiste kontserni ettevotete ja sidusettevotete vastu. Noudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud
soetusmaksumuses (s.o nominaalviiiirtus miinus vajadusel tehtavad a1lahindlused).

Nouete laekumise t5enaosust binnatakse voimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nouete individuaalne
hindamine ei ole nouete arvust tulenevalt voimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainu It olulisi noudeid.
Olejaanud noudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jaiinud nouete
osas. Varem alia hinnatud ebatoenaoliste ebatoenaoliselt laekuvate nouete laekumist kajastatakse
ebat5enaoliselt laekuvate nouete kulu viihendamisena.

Derivatiivsed finantsinstrumendid

Derivatiivsed finantsinstrumendid (forward-, futuur-, swap- voi optsioonilepingud) kajastatakse bilansis
nende oiglases viiiirtuses. Kasumid Ding kahjumid fmantsinstrumentidelt kajastatakse
koondkasumiaruandes perioodi tulu ning kuluna. Ettevote ei kasuta derivatiivsete fmantsinstrumentide
arvestusel riskimaandamisarvestuse (hedge accounting) erireegleid.

Materiaalne pohivara

Materiaalseks pCihivaraks loetakse ettevotte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku
tOiieaga iile iihe aasta, millesoetusmaksumusilletab640 eurol.

Materiaalne pohivara v5etakse 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 tooseisundisse ja -asukohta. Materiaalset pohivara kajastatakse bilansis tema
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja voimalikud vaartuse langusest
tulenevad allahindlused.

Pohivara parendusvaljaminekud, mis suurendavad pohivara toojoudlust iile algselt arvatud taseme ja
toenaoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis pCihivarana.
Kulutused, mis tehakse eesmiirgiga tagada ning sailitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu,
kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt liihtudes jiirgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Muud masinad ja seadmed
Muu invenlar ja IT seadmed

ImmateriaaIne p(ihivara

20% aastas
20-35% aastas

Immateriaalne pohivara v5etakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset pohivara kajastatakse bilansis tema
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja voimalikud vaartuse langusest
tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lahtudes jiirgmistest eeldatavatest
kasulikest eluigadest: Initialedforidentificationp~nly
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Tarkvara, patendid, litsentsid, kaubamargid ja muu immateriaalne pOhivara

Finantskohustused

3-5 aastat

Koik finantskohustused (volad hankijatele, voetud laenud, viitvolad ning muud volakohustused) voetakse
algselt arvele nende oiglases vaartuses, mis sisaldab ka koiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

L(ihiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on tildjuhul vordne nende nominaal-
valirtusega, mistottu lUhiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise
intressimaara meetodit. Finantskohustus liigitakse IUhiajaliseks, kui selle tasum;se tiihtaeg on kaheteist
kuu jooksul alates bilansikuupaevast; voi ettevottel pole tingimusteta oigust kohustuse tasumist edasi
lUkata rohkem kui 12 kuud parast bilansikuupaeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tiihtaeg on 12 kuu
jooksul bilansipaevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks parast bilansipaeva, kuid enne
aastaaruande kinn;tamist, kajastatakse IUhiajalistena. Samuti kajastatakse lUhiajalistena laenukohustusi,
mida laenuandjal oli oigus bilansipaeval tagasi kutsuda laenulepingus satestatud tingimuste rikkumise
tottu. Laenukasutuse kulutused kajastatakse tekkeperioodil kuludena.

Kohustused tiiiivotjate ees

Kohustused toovotjate ees sisaldavad toolepingute ja kehtivate seaduste kohaselt arvestatud puhkusetasu
kohustust bilansipaeva seisuga. Puhkusetasude maksmiseks arvestatud kohustust kajastatakse koos
sotsiaal- ja t06tuskindiusmaksudega bilansis viitvolgade koosseisus ja kasumiaruandes t06joukuludena.

Rendiarvestus
Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul koik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hUved
kanduvad ule rentnikule. Ulejaiinud rendilepinguid kasitletakse kasutusrendina.
Ettevotte rendilepingud on kasutusrendilepingud. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul
lineaarselt kuluna.

Ettevotte tulumaks ja edasiliikkunud tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevotete kasumit ei maksustata, mistottu ei eksisteeri ka
edasilUkkunud tulumaksu noudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis dividendidena
jaotatavat kasumit mwaga 21/79 netodividendina viiljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud
ettevotte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendi de valjakuulutamise perioodi kasumiaruandes,
soltumata sellest, millise perioodi eest need on valja kuulutatud voi millal dividendid valja makstakse.
Bilansipaeva seisuga valjamaksmata dividendidelt arvestatud tulumaksukohustust ja -kulu korrigeeritakse
vastavalt uuel aruandeperioodil kehtivale tulumaksu mwale.

Maksimaalne voimalik tulumaksukohustuse summa, mis voiks kaasneda dividendi de valjamaksmisega,
on lira toodud aastaaruande lisades.

Kasumiaruandes on kajastatud KUprose filiaalil arvestatud tulumaks vastavalt KUprose seadusandlusele.
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Tehingud viilisvaluutas ning viilisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Viilisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks voetud tehingu toimumise piieval ametlikult kehtinud
Euroopa Keskpanga valuutakursid (kuni 31.12.20 10: Eesti Panga). Viilisvaluutas fikseeritud monetaarsed
finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed fmantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse oiglase
viiiirtuse meetodil, on timber hinnatud eurodesse bilansipiieval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga
valuutakursside alusel (kuni 31.12.2010: Eesti Panga). Kursimuutustest tekkinud kasumidja kahjumid on
kajastatud kasumiaruandes saldeerituna.

Tulude arvestus

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepohise arvestusprintsiibi alusel. Teenustasutulud (sh. kontohaldus- ja
privaatportfellide tasud) kiIjendatakse raamatupidamises siis, kui teenus on osutatud ja ettevottel on
tekkinud summale noudeoigus.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tOeniiolineja tulu suurust on voimalik
usaldusviiiirselt hinnata. tntressitulu kajastatakse tekkep5hiselt kasutades vara sisemisest intressimaara,
viilja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu
kassapohiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik oigus nende saamiseks.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - iiritegevuse rahavoogude leidmisel on
korrigeeritud puhaskasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute moju ja iiritegevusega seotud
kiiibevarade ning liihiajaliste kohustuse saldode muutused. tnvesteerimis- ja fmantseerimistegevusest
tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil. Netosummana kajastatakse jiirgmisi p5hi-,
investeerimis- ja fmantseerimistegevuse rahavoogusid: klientide nimel tehtud viiljamaksed voi raha
laekumine, kui rahavood kajastavad pigem klientide kui ettevotte tegevust; ja selliste varaobjektide eest
laekunud ja makstud raha, mida iseloomustavad kiire kiiive, suured kogused ja ltihikesed lopptiihtajad.

Bilansipiievajiirgsed siindmused

Raarnatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mojutavad asjaolud,
mis iinmesid bilansi kuupiieva, 31. detsembri 20 II ja aruande koostarnise kuupiieva vahemikul, kuid on
seotud aruandeperioodil voi varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipiievajiirgsed stindmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse voetud, kuid mis
oluliselt mojutavad jiirgmise majandusaasta tegevust on avalikustatud aastaaruande lisades.

Netoarvestused

Finantsvarade ja - kohustuste vahel tehakse netoarvestusi ainu It siis, kui selleks eksisteerib juriidiline
oigus ning nimetatud summad on kavas realiseerida samaaegselt voi netobaasil.

Uued rahvusvahelise finantsaruandluse standardid ja Rahvusvahelise Finantsaruandluse
Tolgenduste Komitee (lFRIC) tolgendused

Kiiesoleva aruande koostamise hetkeks on vastu voetud moned uued rahvusvahelised finantsaruandluse
standardid ning nende muudatused ja tolgendused, mis on muutunud ettevottele kohustuslikuks alates 01.
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jaanuarist 2011 voi hiljem algavate perioodide aruannetes. Allpool on esitatud ettevotte juhtkonna
hinnang nende standardite ja tolgenduste voimaliku moju kohta.

Standardi lAS 24 "Seotud osapooli kiisitleva teabe avalikustamine" muudatus. Muudetud standard
lihtsustab avalikustamise noudeid riigiettevotetele ja selgitab seotud osapoole moistet. Ettevotte
juhtkonna hinnangul ei mojuta lAS 24 muudatused finantsaruandeid.

"Muudatused IFRS-des", vlilja antud mais 2010. Muudatused holmavad sisulisi muudatusi ja selgitusi
jargmistes standardites ja tolgendustes: IFRS 1 on muudetud (i) lubamaks eelmise raarnatupidamistava
jargset bilansilist maksumust kasutada materiaalse voi immateriaalse pohivara tuletatud
soetusmaksumusena, juhul, kui seda vara kasutati aritegevuses, mille tulud on reguleeritud, (ii) lubamaks
siindmusest tulenevat iimberhindlust kasutada materiaalse pohivara tuletatud soetusmaksumusena ka
juhul, kui iimberhindlus toimub esimeses IFRS-de kohaselt koostatud raamatupidamisaruandes hOlmatud
perioodi jooksul ja (iii) noudmaks esmarakendajalt selgitusi muutuste kohta arvestuspahimotetes voi
IFRS 1 vabastustes, mis on muutunud esirnese IFRS vahearuande ja esimese IFRS raamatupidamise
aruande vahel; IFRS 3 on muudetud (i) noudmaks, et sellised mittekontrollivad osalused, millel ei ole
kehtivat osalust voi mis ei anna omanikule oigust likvideerimise korral saada proportsionaalset osa
ettevotte netovaradest, tuleb kajastada oiglases vaarruses (v.a juhul, kui mingi muu !FRS standard nouab
muud m06tmise alust), (ii) andmaks juhiseid omandatava ettevotte aktsiapohiste maksete kajastamiseks,
kui neid ariiihenduse tulemusena ei asendatud voi asendati vabatahtlikult ja (iii) selgitamaks, et muudatusi
tingimuslikes tasudes, mis tekkisid enne muudetud IFRS 3 (valja antud jaanuaris 2008)
rakendumiskuupaeva toimunud ariiihendustest, kajastatakse liihtuvalt eelmises !FRS 3 versioonis
kehtinud juhistele; IFRS 7 on muudetud, selgitamaks teatud avalikustamise noudeid, peamiselt (i) Iisades
selgesonalise rohuasetuse kvalitatiivse ja kvantitatiivse info seostamise kohta finantsriskide olemuse ja
ulatuse avalikustamisel, (ii) eemaldades noude avalikustada selliste finantsvarade bilansiline vaartus,
mille tahtaeg on muudetud ja mis oleks muidu iiletiihtaegsed voi mille vaarrus oleks langenud, (iii)
asendades tagatise oiglase vaartuse avalikustamise noude iildisema noudega avalikustada selle
finantsmoju ja (iv) selgitades, et ettevote peab avalikustama iilev6etud tagatiste mahu bilansipaeva
seisuga, mitte mahu aruandeperioodi jooksul; lAS I on muudetud selgitamaks, et omakapitali aruande
komponentideks on kasum voi kahjum, muu koondkasum, aruandeperioodi koondkasum ja tehingud
omanikega ning et muu koondkasumi komponentide detailsem analiiiis voib olla esitatud lisades; lAS 27
on muudetud, selgitamaks iileminekureegleid lAS 21, 28ja 31 muudatustele, mis tekkisid muudetud lAS
27 (muudetud jaanuaris 2008) vastuvotrnisel; lAS 34 on muudetud, lisamaks taiendavaid niiiteid olulistest
siindmustest ja tehingutest, mida tuleb avalikustada liihendatud vahearuandes, sh.
iimberklassifitseerimised oiglase vaarruse hierarhias, muudatused finantsvarade klassifitseerimises voi
muudatused ari- voi majanduskeskkonnas, mis mojutavad ettevotte finantsinstrumentide oiglasi viiartusi;
ja !FRIC 13 on muudetud, selgitamaks boonuspunktide oiglase vii1irtuse mootrnist. Eelmainitud
muudatuste tulemusena taiendati voi muudeti aruandes avalikustatavat inforrnatsiooni, kuid puudusid
olulised mojud kiiesolevas aastaaruandes esitatud tehingute voi saldode m06trnisele voi kajastamisele.

IFRIC 14 muudatus "Minimaalse rahastamisnoude ettemaksed". See muudatus rakendub ettevotetele,
kes peavad tegema minimaalse rahastamise sissemakseid kindlaksmiiaratud hiivitistega pensioniplaani. Ta
eemaldab tahtrnatu !FRIC 14 tagajiiJje vabatahtlike pensioni ettemaksete kajastamisele, kui nendega on
seotud minimaalse rahastamise noue. Ettevotte juhtkonna hinnangul ei mojuta !FRIC 14 muudatused
finantsaruandeid.

IFRIC 19 muudatus "Finantskohustuste lunastamine omakapitaliinstrumentidega". See t6lgendus
selgitab, kuidas kajastada tehingut, kui ettevote muudab oma volakohustuse tingimusi, nii et selle
tulemusena kohustus lunastatakse ettevotte poolt enda omakapitaliinstrumentide viiljastamise teel
kreeditorile. Omakapitaliinstrumentide oiglase viiartuse ja laenukohustuse bilansilise viiartuse vahe
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kajastatakse tulu voi kuluna kasumiaruandes. Ettevotte juhtkonna hinnangul ei mojuta IFRIC 19
muudatused finantsaruandeid.

Standardid, muudatused ja kaesolevate standartide tiJlgendused, mis ei ole veel jiJustunud ning mida
EtteviJne ei ole rakendanud ennetahtaegselt.

[FRS [ muudatus "Piiratud vabastus esmarakendajatele [FRS 7 viJrdlusandmete avalikustamisel".
Miirtsis 2009 muudetud IFRS 7 ,,Finantsinstrumendid: avalikustatav infonnatsioon" poolt tiiiendava info
avalikustamise noude osas vabastati IFRS aruannete koostajad kohustusest esitada vastav info
vordlusandmete kohta. See IFRS I muudatus pakub esmarakendajatele samad iileminekureeglid, mis on
toodud IFRS 7-s. Ettevotte juhtkonna hinnangul ei mojuta IFRS I muudatused finantsaruandeid.

[FRS 1 "Rank hiiperinjlatsioon ja jikseeritud kuupaevade eemaldamine esmarakendajate jaoks"
muudatus (rakendub 1.juulil 20 II voi hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu voetud
Euroopa Liidu poolt). Muudatused pakuvad IFRS esmarakendajatele vabastuse enne LFRS-dele
iilemineku kuupiieva toimunud tehingute taastamisest, ja juhendid ettevotetele, mis piirast riingast
hiiperinflatsioonist viiljumist hakkavad uuesti koostarna IFRS aruandeid voi koostarna IFRS aruandeid
esimest korda. Ettevotte jubtkond hindab muudatuste moju finantsaruandele.

[FRS 7 muudatus "Avalikustatav informatsioon -jinantsvarade iilekandmised" -{rakendub I. juulil
2011 voi hiljem algavatele aruandeperioodidele). Muudatus nouab tiiiendava infonnatsiooni
avalikustamist riskide kohta, mis tekivad iile kantud finantsvaradest. Selliste finantsvarade kohta, mis on
iile kantud kolmandale osapoolele, kuid kajastatakse edasi majandusiiksuse bilans is, tuleb klasside loikes
avalikustada nende olemus, bilansiline maksumus ning riskide ja hiivede kirjeldus. Kohustuslik on
avalikustada ka informatsioon, mis voimaldaks aruande kasutajal moista voimalike seonduvate kohustuste
suurust ja nende seost vastavate fmantsvaradega. Kui iilekantud finantsvarad on bilansist eemaldatud,
kuid majandusiiksus on endiselt avatud neist tulenevatele teatud riskidele ja hiivedele, on kohustuslik
avalikustada tiiiendavat infonnatsiooni, et moista nende riskide moju. Ettevotte juhtkond hindab
muudetud standardi moju fmantsaruandes avalikustatavale teabele.

[FRS 7"Avalikustamise niJuded - jinantsvarade ja -kohustuste saldeerimine" muudatused (rakendub
1.jaanuaril 2013 voi hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu voetud Euroopa Liidu
poolt). Muudatus nouab sellise infonnatsiooni avalikustarnist, mis voimaldab ettevotte fmantsaruande
kasutajatel hinnata saJdeerimiskokkulepete, sh. saldeerimisoiguste moju voi voimalikku moju. Muudatus
mojutab avalikustatavat infonnatsiooni, kuid ei mojuta finantsinstrumentide mootmist ega kajastarnist.

[FRS 9, "Finantsinstrumendid": klassifitseerimine ja miJiJtmine (rakendub 1.jaanuaril 2015 voi hiljem
algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu voetud Euroopa Liidu poolt). IFRS 9, mis anti viilja
novembris 2009, asendab lAS 39 need osad, mis kiisitlevad finantsvarade k1assifitseerimist ja mootrnist.
IFRS 9-t tiiiendati oktoobris 2010, kiisitlemaks finantskohustuste klassifitseerimist ja mootrnist, ning
detsembris 20 11, muutrnaks rakenduskuupiieva ning lisamaks nouded iilemineku kohta avalikustatava
informatsiooni osas. Ettevotte juhtkond hindab standardi pohimotteid ning mojusid finantsaruandele.

[FRS 10 "Konsolideeritud aruanded (rakendub 1.jaanuaril 2013 voi hiljem algavatele
aruandeperioodidele; ei ole veel vastu voetud Euroopa Liidu poolt). Standard asendab kontrolli ja
konsolideerimise kohta kehtivad juhised lAS 27-s "Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded"
ja SIC 12-s "Konsolideerimine - eriotstarbelised majandusiiksused". IFRS 10 muudab kontrolli moistet,
nii, et koikide ettevotete puhul rakendatakse kontrolli miiiiramiseks samu kriteeriume. Moiste
rakendamisel on abiks ulatuslikud rakendusjuhised. Ettevotte juhtkond hindab standardi pohimotteid ning
mojusid finantsaruandele. Initialed for identification plC~ly
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/FRS 11 "Uhisetlevotmised" (rakendub 1.jaanuaril 2013 viii hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei
ole vee! vastu viietud Euroopa Liidu poolt). Asendab standardi lAS 31 "Osalused iihisetteviitmistes" ja
tiilgenduse SIC 13 "Ohiselt kontrollitavad iiksused - iihisettevotjate mitterahalised sissemaksed".
Muudatused miiistetes on vahendanud iihisetteviitmiste liike kahele - iihiselt kontrollitavad tegevused ja
iihisettevotted. Praegu kehtiv voimaJus valida iihisettevotte arvestusmeetodiks proportsionaalne
konsolideerimine on elimineeritud. Ohisettevotetes osaluse omanikel on kohustuslik kasutada
kapitaliosaluse meetodit Etteviitte juhtkond hindab standardi pohimiitteid ning miijusid finantsaruandele.

/FRS I2 "Avalikustamise nouded osaluste kohta teistes etlevotetes" (rakendub 1.jaanuaril 2013 viii
hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu viietud Euroopa Liidu poolt). Standard rakendub
ettevotetele, kellel on osalused tiitarettevottes, iihisettevotmises, sidusettevottes voi konsolideerimata
struktureeritud iiksuses; see asendab lAS 28-s ,,Investeeringud sidusetteviitetesse" praegu sisalduvad
avalikustamise niiuded. !FRS 12 nouab etteviitetelt sellise informatsiooni avalikustarnist, mis aitaks
finantsaruande lugejatel hinnata tiitar- ja sidusetteviitetes, iihisetteviitmistes ja konsolideerimata
struktureeritud iiksustes osaluste olemust ja osalustega seotud riske ja finantsmojusid. Nende eesmiirkide
tliitmiseks niiuab uus standard erinevate valdkondade kohta info avalikustamist, sh tuleb avalikustada (i)
olulised otsused ja hinnangud, mida tehti mliiiramaks, kas etteviite kontrollib, iihiselt kontrollib viii omab
olulist moju teise etteviitte iile; (ii) rohkem infot mittekontrollivale osalusele kuuluva osa kohta kontserni
tegevustes ja rahavoogudes; (iii) summeeritud finantsinformatsioon tiitarettevotete kohta, milles on
olulised mittekontrollivad osalused; ja (iv) detailne info osaluste kohta konsolideerimata struktureeritud
iiksustes. Ettevotte juhtkond hindab standardi pohimiitteid ning miijusid finantsaruandele.

lAS J"Muu koondkasumiaruande kirjete esitamine" muudatused (rakendub 1.juulil 2012 viii hiljem
algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu viietud Euroopa Liidu poolt). Muudatused niiuavad
ettevotetelt muus koondkasumiaruandes esitatud kirjete jagarnist kahte riihma, soltuvalt sellest, kas neid
voib voi ei tohi tulevikus timber klassifitseerida kasumiaruandesse. Muudetud on lAS I poolt kasutatavat
soovituslikku aruande nimetust, uus nimetus on "Kasumi- ja muu koondkasumiaruanne". Juhtkonna
hinnangul tuleb muudetud standardi tulemusena muuta finantsaruannete esitusviisi, kuid see ei miijuta
tehingute ega saldode kajastamist.

lAS 12 "Edasiliikkunud tulumaks: alusvarade maksumuse katmine" muudatused (rakendub
1.jaanuaril 2012 viii hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu viietud Euroopa Liidu
poolt). Muudatus kehtestab erandi praegu kehtivaJe piihimiittele edasiliikkunud tulumaksu varade ja
kohustuste mOiitmisel oiglases vliiirtuses kajastatavate kinnisvarainvesteeringute puhul. Etteviitte
juhtkond hindab muudatuste moju finantsaruandele.

lAS 19 "Hiivitised tootajatele" muudatused (rakendub 1.jaanuaril 2013 voi hiljem algavatele
aruandeperioodidele; ei ole veel vastu viietud Euroopa Liidu poolt). Muudab oluliselt (i)
kindlaksmliiiratud hiivitistega pensioni kulu ja toosuhte liipetamise hiivitiste kajastarnist ja mOiitmist ning
(ii) koikide tootajatele antavate hiivitiste kohta avalikustatavat informatsiooni. Standard nouab, et kiiik
muudatused kindiaksmliiiratud hiivitise netokohustuses (varas) tuleb kajastada nende toimumise hetkel
jlirgnevalt: (i) tooalase teenistuse kulutus ja neto intressitulu (-kulu) kasumiaruandes ja (ii)
iimberhindarnine muus koondkasumiaruandes. Ettevotte juhtkond hindab muudatuste miiju
finantsaruandele.

/FRS /3 "Oiglase viiiirtuse mootmine" (rakendub 1.jaanuaril 2013 voi hiljem algavatele
aruandeperioodidele; ei ole veel vastu voetud Euroopa Liidu poolt). Standardi eesmlirgiks on iihtlustarnine
ja keerukuse vahendarnine; seetottu sisaldab standard oiglase vlilirtuse korrigeeritud definitsiooni ning
oiglase vliiirtuse mOiitmise aluseid ja avalikustamise noudeid, mis on kasutatavad llibi erinevate !FRS
standardite. Etteviitte juhtkond hindab standardi piihimiitteid ning miijusid finantsaruandele.
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lAS 27 (muudetud 2011) "Konsolideerimata jinantsaruanded" (rakendub 1. jaanuaril 2013 voi hiljem
algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu voetud Euroopa Liidu poolt). Muudetud standardi
eesmargiks on satestada tiitar-, iihis- ja sidusettevotetesse investeeringute kajastamise ja avalikustamise
nouded, kui ettevote koostab konsolideerimata aruandeid. Juhised kontrolli ja konsolideeritud aruannete
kohta asendas standard IFRS 10 "Konsolideeritud finantsaruanded". Ettevotte juhtkond hindab standardi
pohimotteid ning mojusid finantsaruandele.

lAS 28"lnvesteeringud sidus- ja iihisettevotetesse"(muudetud 2011) (rakendub I.jaanuaril 2013 voi
hiljem algavate!e aruandeperioodidele; ei ole vee! vastu voetud Euroopa Liidu poolt). Standard it muudeti
seoses IFRS 11 valjaandmisega ja see sisaldab niiiid nouet, et iihisettevotted tuleb samaselt
sidusettevotetega kajastada kapitaliosaluse meetodil. Ettevotte juhtkond hindab standardi pohimotteid
ning mojusid finantsaruandele.

lAS 32 "Miirkimisoiguste emissioonide klassifitseerimine" muudatus. Muudatuse tulemusena ei
klassifitseerita enam tuletisinslrumentideks teatud emiteeritud aktsiate markimisoigusi, mille eest
saadakse tasu valisvaluutas. Ettevotte juhtkonna hinnangul ei mojuta lAS 32 muudatused
finantsaruandeid.

lAS 32"Finantsvarade ja -kohustuste saldeerimine" muudatused (rakendub I.jaanuaril 2014 VOl

hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vaslU voetud Euroopa Liidu poolt). Muudatus lisas
rakendusjuhised standardisse lAS 32, kasitlemaks vasturaakivusi, mida on taheldatud monede
saldeerimise kriteeriumide rakendamisel. Muu hulgas selgitati, mida tahendab "on kehtiv juriidiline oigus
saldeerimiseks"; samuti seda, et moningaid brutoarvelduse siisteeme voib pidada vordeliseks
netoarveldusega. Ettevotte juhtkond hindab muudatuste moju finantsaruandele.

IFRIC 20 "Maavara katva nUJakihi eenUJldamise kulud avakaevanduse tootmisfaasis" (rakendub
I.jaanuaril 2013 voi hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu voelUd Euroopa Liidu
poolt). Tolgendus selgitab, et maavara katva maakihi eemaldamisest tulenevad hiived tuleb
raamatupidamises kajastada kas vastavalt standardile lAS 2 "Varud", selles ulatuses, mil hiivesid
realiseeritakse toodetava varuna. Selles ulatuses, mil hiive sisuks on parem ligipaas maavarale, tuleb need
kulutused kajastada pllhivarade hulgas kui ,,katendi eemaldamise tegevusest tulenev vara", juhul kui
teatud kriteeriumid on taidetud. Ettevotte juhtkonna hinnangul ei mojuta tolgenduse muudatused
finantsaruandeid.

Lisa 2 Riskide juhtimise iildpohimotted

AS KIT Finance Europe tegevuse kiiigus tekkivate riskide kindlaksmaaramise, juhtimise ja kontrolli
pohimotted on kehtestatud juhatuse poolt valja tOiitatud Riskijuhtimise poliitikaga, mis on viilja tOiitatud
kooskolas EV viiartpaberituru seaduse ning Baseli komitee soovitustega. Riskijuhtimise strateegia
pllhineb Investeerimisiihingu aritegevuse kasumlikkuse ja voetavate riskide taseme vahelise suhte
optimeerimisel. Riskide hindamismetoodikate viiljatiiiitamine ja kriteeriumide arvparameetrite
kehtestamine kuulub taielikult Investeerimisiihingu juhatuse piidevusse.
Investeerimisiihingu pohilised riskid on krediidirisk, valuutarisk, likviidsusriskja operatsioonirisk.

Krediidirisk

Krediidirisk on oh!, et klient voi vaartpaberitehingu vastaspool ei taida lepingulisi raha ja/voi
vaartpaberite loovutamise kohustusi.
Klientide krediidiriski vahendamiseks nouab investeerimisiihing iildjuhul vaartpaberitehingute
arveldamiseks vajalike rahaliste vahendite ja vaartpaberite ee!deponeerimist investeerimisiihingu
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kontodele. Eeldeponeerimise noudest erandi tegemist otsustab igal konkreetsel juhul investeerimisUhingu
juhatus. Laenu maksimaalne summa soltub tagatisvarade turuviilirtusestja limiitide kehtestamisest

Yaluutarisk

Valuutarisk on oht, et valuutakursside muutumine mojutab investeerimisUhingu varade ja tulude viilirtust
Umberarvutatuna eurodesse ebaproportsionaalselt vorreldes kohustuste ja kulude viiiirtusega.
InvesteerimisUhingu tulud laekuvad piihiliselt USA dollarites ja Yenemaa rublades ning kulud on
eurodes. Sellest tulenevalt on investeerimisUhing avatud valuutariskile nende valuutade kurssi koikumise
osas. Lisaks tekih valuutarisk seoses viilisvaluutas nomineeritud viiiirtpaberite omandamisega ja
kohustuste votmisega. Info valuutariski kandvate varade ja kohustuste kohta on toodud lisas 20.

Likviidsusrisk

Likviidsusrisk on oht, et investeerimisUhingul ei ole piisaval hulgallikviidseid varasid, et taita oigeaegselt
oma kohustusi.
InvesteerimisUhing paigutab oma vabad rahalised vahendid hoiustesse ja fikseeritud tulumaaraga
viiiirtpaberitesse selliselt, et tagada oma kohustuste oigeaegset tiiitmist iga voimaliku turustsenaariumi
puhul. Soetatud fikseeritud tuiumiiiiraga volakirjad on kaubeldavad jiirelturul.

Operatsioonirisk

Operatsiooni risk on oht, et sisemised protsessid ja/voi sUsteemid ei toimi voi toimivad ebaadekvaatselt,
pohjustatuna tehniliselt yeast voi rikkest, investeerimisUhingu personali tegevusest voi tegevusetusest, voi
viilistest sUndmustest.
Aruandeperioodil rakendati voimalike kahjude minimeerimiseks ,,nelja silma" printsiipi, mille jiirgi peab
raha voi viiiirtpaberite Ulekande teostamiseks olema kahe tootaja kinnitus. Operatsiooniriskide hindamisel
on oluline roll vastavuskontrollil.

Kapitali juhtimine

KFE kapitali juhtimisel tiiidab kapitalile kehtestatud nouded, nagu need on EV viiiirtpaberituru seaduses
ette niihtud. InvesteerimisUhing on oma usaldusviiiirsuse tagamiseks ning investeerimisteenuste
osutamisega seotud riskide viihendamiseks kohustatud pidevaltjiirgima usaldatavusnormatiive.
Jiirelvalveorganitele esitatakse aruandlus investeerimisUhingule kehtestatud usaldatavusnorrnatiivide
nouete ning riskide katmiseks vajalike kapitalinouete tiiitmise kohta igakuiselt.
InvesteerimisUhingu koik olulised riskid peavad olema igal ajahetkel adekvaatselt kaetud
omavahenditega. InvesteerimisUhingu omavahendid peavad olema vordsed voi Uletama seaduses
siitestatud aktsiakapitali minimaalsuurust (730 000 EUR) ning 25 protsenti investeerimisUhingu pUsivatest
Uldkuludest. Ettevotte omavahendid Uletavad bilansipiieval seadusega kehtestatud minimaalsuurust.
20 II.a. aasta jooksul ei ole esinenud probleeme kapitali adekvaatsuse nouete tiiitmisega.

Lisa 3 Raha ja pangakontod

Raha ja raha ekvivalendid
Sularaha kassas valuutas
Noudmiseni hoiused EUR
Noudmiseni hoiused valuutas
Tiihtajalised hoiused (kuni 3 kuud)
Raha ja raha ekvivalendid kokku

31.12.2011
34

18282234
2214551
1003 196

21500015

31.12.2010
6

761
2487265
3503196
5991228
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Lisa 4 Liihiajalised finantsinvesteeringud

Tahtajalised hoiused (3 kuni 12 kuud)
Liihiajalised finantsinvesteeringud kokku

Tahtajaliste hoiuste intressimaar on vahemikus I, I% - 9,15%.

31.12.2011
4504120
4504120

31.12.2010
18979226
18979226

Lisa 5 Finantsvarad

VolakiIjad ja muud ftkseeritud tulumaaraga viiiirtpaberid on juhtkonna hinnangul oiglases vaartuses labi
kasumiaruande liigitatud fmantsvara.

VolakiIjade intressimaar on 6,45%ja valuutaks on EUR

Perioodi alguses
Miiiik (lunastus)
Intressitulu perioodi jooksul
Intresside laekumine perioodi jooksul
Oiglase vaartuse muutus
Perioodi lopus (lisa 20)

Volakirjad
2011

104984
-100000

5019
-6450
-3553

o

Volakirjad
2010

213 280
-100000

12198
-14250
-6244

104984

Lisa 6 Laenud ja nouded klientidele

Konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevotete laekumata
arved (lisa 23)
Muud laenud
Muud nouded
Laenud ja nouded k1ientidele (lisa 20)

2011 2010

0 1030
17245643 4792 781

8377 673 597
17254 020 5467408

Muude laenude koosseisus on fmantsvoimenduse liihiajalised laenud, mis on antud vaiirtpaberite tagatisel
ja moodustavad 16 245643 EUR (intress 7-15%), sarnuti on antud mitteseotud ettevottele liihiajaline
laen tahtajaga kuni 31.01.2012 summas 1000000 EUR intressiga 2,5%.
2011.aastal hinnati alla vaiirtpaberilaenu nouded summas 4 021 552 EUR (201O.aastal ei hinnatud
noudeid vaartuse languse tottu alIa). Juhtkond hindas viiiirtpaberilaenu nouded individuaalselt lahtudes
konservatiivsuse printsiibist ning vottes arvesse kogu informatsiooni, sh kliendi maksevoime, tagatise
vaartust ja aktsiaturgu likviidsust. Nouete allahindamisel on voetud aluseks tagatise realiseerimisel
loodetavate rahavoogude niiiidisvaartus diskonteerituna lepingus satestatud intressimaaraga ning
arvestades tagatise realiseerimiseks prognoositava ajaperioodi.
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Lisa 7 Muud nouded, viitlaekumised ja ettemaksed

31.12.2011 31.12.2010

Konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevotete intressinoue (lisa
23)

Emaettevotte intressinoue (lisa 23)
Muud intressinouded

Muud nouded

Muud Douded kokku (lisa 20)

Maksude ettemaksed ja tagasinouded (lisa 8)

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Viitlaekumised kokku (lisa 20)

0 56273

I 558 0
255489 5672

110 177

257157 62122

98671 39012

105171 199996

203842 239008

Tahtajaliste hoiuste laekumata intressid on bilansis kajastatud intressinouetena sum mas 255489 EUR.
Summa 105 171 EUR sisaldab tarkvara iitsentsi-, finantsinspektsiooni- ja muude kulude ettemaksu.

Lisa 8 Maksud

31.12.2011

Ettemaks Voig

31.12.2010

Ettemaks Viilg

Kaibemaks 7757 0 7 173 0

Valisriigis tasutud kaibemaks 3214 0 5168 0

Ettevotte tulumaks 0 563 0 306

Valisriigis tasutud ettevotte 83984 0 25334 0
tulumaks
Oksikisiku tulumaks 0 14176 0 13793

Sotsiaalmaks 0 24711 0 23746

Kohustuslik kogumispension 0 1 147 0 916

Tiiiituskindiustusmaks 0 1937 0 1985

Ettemaksukonto saldo 3691 0 1337 0

Muud maksud valisriigis 25 2620 0 8337

Maksud kokku (lisa 7, 20) 98671 45154 39012 49083
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Lisa 9 Neto kasum -(kabjum) finantstebingutest

Valuuta1cursimuutustest tingitud:
valuuta konverteerimise kasum klientide tehingutest
iimberhindluse kosum

Neto kasum (-kahjum) kauplemisest
Valuula tuletisinslrumendid:

arveldatud mhas (+laekunud/-tasutud)
Neto kasum (-kabjum) kauplemisest

Valuula tuletisinstrumendid oiglases viiiirtuses
Neto kasum (-kahjum) oiglases viiiirtuses kajastavatelt
finantsvaradelt
Neto kasum (-kabjum) finantsvaradelt

2011 2010

504867 283269
166616 48178
338251 235091

·]55616 -575269
-282683 -257857
-282683 -257857

66568 -549857

2011 2010

-134970 -44159

-3553 -6244
-138523 -50403

Lisa 10 Materiaalne pohivara

Masinadja Muu inventar Kokkuseadmed
Soetusmaksumus 31.12.2010 60223 106189 166412
Soelamine 4020 10336 14356
Mahakandmine -28451 -7795 -36246
Soetusmaksumus 31.12.2011 35792 108730 144522

0
Akumuleeritud kulum 31.12.2010 55081 83332 138413

Aruandeaastal arvestatud kulum (+) 3161 11 135 14296
Mahakantud pohivara kulum -28451 -5339 -33790
Akumuleeritud kulum 31.12.2011 29791 89128 118919

0
Jlilikmaksumus 31.12.2010 5142 22857 27999
Jlilikmaksumus 31.12.2011 6001 19602 25603
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Lisa 11 Immateriaalne plihivara

Liikumised:

Jiiiikmaksumus 31.12.2010

Aruandeperioodi kulum
Akumuleeritud kulum 31.12.2011
Jiiiikmaksumus 31.12.2011

Ostetud
maaklertarkvara,

litsentsid jne
2373

-1503
-48784

870

Lisa 12 Vlilgnevused klientidele

Voignevused klientidele valuutas USD
Voignevused klientidele valuutas GBP
Voignevused klientidele valuutas CAD
Voignevused klientidele valuutas RUB
Voignevused klientidele valuutas SEK
VOIgnevused klientidele kokku (lisa 20)

31.12.2011
4976388

822 133
164129

6663965
185

12 626 800

31.12.2010
63717

o
115623

o
o

179340

Ettevote hoiab oma rahalised vahendid peamiselt eurodes, seoses sellega tekivad klientide tehingute
arveldusteks vOlgnevused teistes valuutades (peamiselt USD-s ja RUB-des) ja nad on liihiaja1ise
iseloomuga. Vorreldes eelmise aastaga volgnevus on suurenenud seoses klientide tehingute mahu
kasvuga.

Lisa 13 Viitvlilad

Volad tOovoijatele
Intressivolad
Muud viitvolad
Viitvolad kokku

31.12.2011
11713

o
27241
38954

31.12.2010
33425
12143
12718
58286

Lisa 14 Eraldised

Muud eraldised
Muud eraldised kokku

31.12.2011
648524
648524

31.12.2010
o
o
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Seoses MF Global pankrotistumisega moodustas Ettevote potentsiaalsete pankrotiprotsessiga seonduvate
juriidiliste kulude katteks reservi summas 648 524 EUR. Juhlkond hindab nimetatud kulude tekkimist
tulevikus toenaoliseks.

Lisa 15

Aktsiakapital

Omakapital

Aktsiakapital (eurodes)
Aktsiate arv (lk)

Aktsiate nimiviiiirtus (eurodes)

31.12.2011
15616811

244350
64

31.12.2010
15616811

244350
64

Aktsiaseltsi aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 15616811 EURja maksimumsuuruseks on 62 467 244
EUR, mille piires voib aktsiakapitali suurendadaja viibendada ilma pCihikirja muutmata.
A],:tsionandel on oigus saada dividende. Iga aktsia annab Ettevotle aktsioniiride iildkoosolekul iihe hiiiile.

Kobustuslik reservkapital

Vastavalt iiriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-
aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vahemalt 1/20
pubaskasumist, kuni reservkapital moodustab III 0 aktsiakapitalist. Reservkapitali voib kasutada kahjumi
katmiseks, sarnuti aktsia suurendamiseks. Reservkapitalist ei voi teha valjamakseid aktsionaridele.

Poteotsiaaloe tulumaks
Ettevotte vaba omakapital (arvestades seaduses ette oiibtud kohustust kaoda 1/20 aruandeaasta
puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 3 I. detsember 20 II moodustas 13 047 979
EUR (2010: 12350926 EUR). Bilansipaeva seisuga on omanikele voimalik dividendidena valja maksta
10 307 904 EUR (20 I0: 9 757232 EUR) ning divideodide valjarnaksmisega kaasneks dividendide
tulumaks sum mas 2 740075 EUR (2010: 2 593 694 EUR).

Lisa 16 Komisjoni- ja teenustasud

Geograafilised piirkoooad

Euroopa Liit (Kiipros, Lati, Suurbritannia, Soome, Saksamaa, Rootsi)

Muu maailm (Venemaa, Kasahstan, Armeenia, Ukrainajt)

Kokku

Tegevusalad
Vaiirtpaberite ja kaubalepingute maaklerlus (EMT AK 6612 I)

Finantsnoustamioe (EMTAK 66191)

Kokku

2011
584465

6535196

7119661

2011
7118671

990

7119661

2010
841061

7036826

7877887

2010
7877 887

o
7877 887
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Lisa 17 Neto intressitulud

Intressitulud
Tahtajalistelt hoiustelt
N5udmiseni hoiustelt
Finantsvatadelt 5iglases vliiirtuses muutustega labi
kasumiaruande (lisa 5)

Antud laenudelt

Kokku

Intressikulud

Muud intressikulud
Kokku
Antud laenude intressitulud kliendi asukoba jiirgi
Euroopa Liit (Kiipros, Lati, Suurbritannia, Soome, Saksamaa,
Rootsi)
Muu maailm (Venemaa, Ukraina, Kasahstan, Armeeniajt)
Kokku

Tiibtajalistelt boiustelt intressitulud panga asukoba jiirgi
Euroopa Liit (Eesti)
Muu maailm (Venemaa)
Kokku

2011 2010
746321 I 693029

6429 304
5019 12198

4509214 695615

5266983 2401146

2011 2010
-241602 ·76565

-241602 -76565
2011 2010

1290115 48060

3219099 647555
4509214 695615

2011 2010
2574 68

743747 1692961
746321 1693029

Lisa 18 Kasutusrent

Ettev5te rendib kasutusrendi tingimustel s5iduautot. Aruandeaastal kajastati kuludes
kasutusrendimakseid summas 9 991 EUR. Jargmistel perioodidel tasumisele
kasutusrendimaksed jagunevad ajaliselt:

s5iduauto
kuuluvad

Kuni iihe aastase tiihtajaga rendimaksed
Uhe kuni viie aastase tiihtajaga rendimaksed

31.12.2011

9991
3330

31.12.2010

9991
13321

Ettev5te rendib kasutusrendi tingimustel kontoriruume. Aruandeaastal kajastati kuludes kasutusrendimak·
seid summas 106 527 EUR (s.h. filiaalid).

Lisa 19 Laenu tagatis ja panditud vara

Investeerimisiihingul on AS SEB Panga poolt valjastatud VISA krediitkaart limiidiga 3 196 EUR mille
tagamiseks on avatud Investeerimisiihingu nimele tagatishoius summas 3 196 EUR.
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Lisa 20 Finantsinstrumendid

Varade ja kobustuste jagunemine valuutade loikes

31.12.2011 EUR USD GBP RUB CAD muud Kokku
Varad
Raha ja pangakontod 18952809 1544 909 0 983267 0 19030 21500 015
Lilhiajalised fmantsinvesteeringu, 1990 000 0 0 2514 120 0 0 4504 120
Finantsvarad 0 0 0 0 0 0 0
Laenud ja nOuded klientnele 1077 682 6395027 1031346 8580 985 168980 0 17254 020
Muud nOuded 86809 0 0 170348 0 0 257 157
Viitalaekumised ja ettemaksed 182 779 0 19650 I 413 0 0 203842
Kokku 22 290 079 7 939 936 I 050 996 12 250133 168980 19030 43719154

Kobustused
Volgnevused klientne le 0 4976388 822 133 6663965 164 129 185 12626800
Tu1etisinstrwnendid 134970 0 0 0 0 0 134970
Volad tarnijatele 109 053 14299 78 766 560 0 0 889990
Maksuvolad 44146 0 1008 0 0 0 45154
Viitvolad ja eraldised 676233 2405 5128 3607 0 105 687478
Kokku 964402 4 993 092 828347 7434 132 164 129 290 14384392

31.12.2010 EUR USD GBP RUB CAD muud Kokku
Varad
Raila ja pangakontod 3713 002 77049 208868 1992309 0 0 5991228
Liihiajalised fmantsinvesteeringu< 17 754 531 0 0 1224695 0 0 18979226
Finantsvatad 104 984 0 0 0 0 0 104 984
Laenud ja nouded klientidele 531394 2063970 40 2872 004 0 0 5467408
Muud nouded 9181 I 0 52940 0 0 62122
Viitalaekumisedja ettemaksed 215696 0 23287 25 0 0 239008
Kokku 22328788 2 141 020 232195 6141 973 0 o 30843976

Kobustused
Volgnevused klientidele 0 63717 0 0 115623 0 179340
Tuletisinstrwnendid 44 159 0 0 0 0 0 44 159
Volad tarnijatele 248634 0 9847 I 657457 0 0 I 915938
Maksuvolad 42157 0 6926 0 0 0 49083
Viitvolad 30332 7593 16908 3453 0 0 58286
Kokku 365282 71310 33681 I 660910 115623 0 2246806

Riskide juhtimise ii1dised pi5himotted on toodud lisas 2.

Valuutarisk

Ettevotte tegutseb rabvusvabelistel vaartpaberiturgudel ja on solminud tehinguid valuutades, mis erinevad
funktsionaalsest valuutast, mis on euro. Ettevote maandab oma vaJuutariske tuletisinstrumentide abi!.
Vastavalt valuutariskide jubtimise reeglitele hindab riskijuht voimalikud valuuta muutuste mojud
igapaevaselt.
Tundlikkuse analUUs valuutariskile avatud positsioonidest tulenevate voimalike muutuste moju kohta
koondkasumiaruandele juhul, kui koik muud muutujad on konstantsed on toodud alljargnevas tabelis:
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Moju koondkasumiaruandele

USD kurss

RUB kurss

GBP kurss

Krediidirisk

Kursimuutus %
10%

-10%

10%
-10%
10%

-10%

31.12.2011

294684

-294684

481600
-481600

21600
-21600

Kursimuutus %
10%

-10%

10%
-10%
10%

-10%

31.12.2010

206946

-206946

448 104
-448 104

19142

-19142

Krediidirisk on risk, et Ettev5tte peab kandma kahjusid s5lmitud lepingutest tulenevate kohustuste
taitmata jatmise, mitte5igeaegse voi mittetaieliku taitmise totto Ettev5tte vaartpaberitehingute
vastaspoolteja klientide poolt. Krediidirisk v5ib tekkidajargmisteljuhtudel:

Ettevotte poolt omavahendite paigutamisel pangadeposiitidele, volakirjadesse ja muudesse
finantsvaradesse;
Ettevotte klientide krediteerimisel tehingute tegemiseks viiiirtpaberiturul;
klientide operatsioonide totto, juhul kui Ettevotte lubab nimetatud klientidel sooritada tehinguid
ilma tagatise eelneva deponeerimiseta;
Ettevotte maksab viiartpaberitehingute vastaspoolele vaartpaberite eest enne nende kiittesaamist
voi kanoab iile viiiirtpaberid enne, kui nende eest on tasu saadud;
koigi muude tehingute korral, mis toovad endaga kaasa tagamata kohustuste tekkimise Ettev5tte
ees.

Krediidiriski katteks kapitalinouete arvutamiseks kasutab investeerimisiihing standardmeetodit. Jargmises
tabelis on esitatud krediidiriski kapitalinoue seisuga 31.12.20 II ja 31.12.2010:

31.12.2011 31.12.2010

Vara VliArtus Riskikaal Kap.oOue VAiirtus
Riskikaal Kap.oOue

% %

ROOaja paogakoDlod 20496819 0% 0 2488032 0% 0
Tahtajalised hoiused (kuni 3
kuud) 1003 196 20% 20064 3503 196 20% 70064
Liihiajalised
finaotsinvesteeringud 4504 120 100% 450412 18979226 100% I 897923
Finaotsvarad 0 0% 0 104984 100% 10498
Laenud ja nOuded klientidele 17254020 100% 1725402 5467408 100% 546741
Muud nouded 257 157 100% 25716 62122 100% 6212
Viitalaekumised ja
eltemaksed 203842 100% 20384 239008 100% 23901
Materiaalne pohivara 25603 100% 2560 27999 100% 2800

KOKKU 43744757 2244538 30871 975 2558139

Intressirisk
Juhul kui klientide antud laenud voi liihiajalised investeeringud on fikseeritud intressiga ja see osutub
vaiksemaks, kui turuintress sarnaste finantsinstrumentide puhul, tekib ettevottel intressirisk. Ettev5te
juhtkonoa hinnangul intressiriski tekkimise voimalus on madal, sest ta pidevalt jalgib intressitootvate
toodete kasumlikkustja intressimiiarade liikumist turu!.

Imtialed for identification p~ly
Date..i?C-i"~--Sigllaturc_~ _
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Yarade ja kohustuste oiglaue vlilirtus
Yarade ja kohustuste oiglane vaiirtus ei erine juhtkonna hinnangul oluliselt nende bilansilisest vaiirtusest.
Suurema osa varadest moodustab raha ja selle ekvivalendid ning liihiajalised investeeringud. Antud
laenud ja nouded ning volgnevused krediidiasutustele ja klientidele on vaga IUhiajalised.

Lisa 21 Bilansivlilised varad ja kohustused

31.12.2010
199065927

2908041 SIS
3107107442

31.12.2011
76 162081

2473 612759
2549774840

AS KIT Finance Europe, kes tegutseb kontohaldurina, hoiab oma vastutaval hoiul voi vahendab jargmisi
klientide vahendeid:
Yarad
Klientide raha
Klientide vlilirtpaberid
Kokku

Kohustused
Klientide vlilirtpaberid
Kokku

31.12.2011
10 046 270
10046270

31.12.2010
10 495407
10 495 407

Yalirtpaberid on kajastatud nende oiglases vli3rtuses.

Laenunouete allahindlus (lisa 6)
Eraldis (lisa 14)
Muudkulud
Kokku

Lisa 22 Muud tegevuskulud
2011

-4021552
-648524
-12781

-4682857

2010
o
o
o
o

Lisa 23 Tehingud seotud osapooltega

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid ema- ja ttitarettevotjatega, aktsionaridega, juhtkonna
liikmetega, nende llihisugulastega ja Uhist kontrolli omavate ettevotetega. InvesteerimisUhingu
emaettevote on KIT Finance (000) ja kontsemi emaettevote on KIT Finance Holding Company (000).
Seotud osapooltega toimunud tehingud on kajastatud jargnevalt:

2011 2010

Tehingud seotud osapooltega
MakslUd Saadud MakslUd Saadud

komisjoni-ja komisjoni-ja komisjoni-jakomisjoni-ja
teenustasud teenustasud teenustasud teenustasud

Emaettevote
Konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevotted
Tehingud seotud osapooltega kokku

436496
o

436496

39
21801

21840

407326
13882

421208

10705
505508
516213

Initialed for identification pU-':B~only
Date~ ""'"a-&ignature_Gi_;E_. _
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Intressitulu
Emaettevote
Konsolideerimisgruppikuuluvad ettevotted
Intressitulu kokku

Intressikulu
Emaettevote
Intressikulu kokku

Neto kasum (-kahjwn) kauplemisest
Konsolideerimisgruppikuuluvad ettevotted
Neto kasum (-kahjum) kauplemisest

Saldod seotud osapooltega:

2011
5352
1215

6567

62560
62560

o
o

2010
o

1793935
1793935

1640
1640

2706
2706

Raha ja pangakontod
Pangakontod emaettevottes
Pangakontod konsolideerimisgruppikuuluvates ettevotetes
Hoiused konsolideerimisgruppikuuluvates ettevOtetes (lisa 4)
Raha ja pangakontod kokku

Liihiajalised nonded
Emaettevotte intressinoue
Konsolideerimisgruppikuuluvate ettevOtete Iaekumata arved
Konsolideerimi<>gruppikuuluvate ettevotete intressinOue (lisa 7)
Liihiajalised nonded kokkn

Liihiajalised vOlad
EmaettevOte
Konsolideerimisgruppil'Uuluvadettevotted
Liihiajalised volad kokku

31.12.2011 31.12.2010

15505 182 0
0 2069574
0 18979226

15505 182 21 048800

1 558 0
0 1030
0 56273

1558 57303

1561 2057
0 58

1561 2115

Initialed for identification Pll~
Date. ?,.....?~/.,.:;signatul'c_~_

Donaway Assurance

Ettevotte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast
oluliselt erinevaid hindu.

Juhatuse liikmetele on sotsiaalmaksuga maksustatavat tasu makstud summas 146 505 EUR (2010 -
108 125 EUR). Lepingute lopetamise korral juhatusele makstakse htivitist 3 kuulise tasu ulatuses.
Noukogu liikmetele volituste loppemisel htivitist ei maksta. Juhatuse- ja noukogu liikmetel ei ole
optsioone AS KIT Finance Europe aktsiate omandamiseks.
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JURA TUSE JA NOUKOGU ALLKIRJAD 2011. A MAJANDUSAAST A ARUANDELE

Juhatus on 16. aprillil2012 koostanud AS KIT Finance Europe tegevusaruande ning raamatupidamise
aastaaruande.

AS KIT Finance Europe noukogu on juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande, mis koosneb
tegevusaruandestja raamatupidamise aastaaruandest ning soltumatu vandeaudiitori aruande labi vaadanud
ja iildkoosolekule esitamiseks heaks kiitoud.

Majandusaasta aruandele on alia kirjutanud koikjuhatuse ja noukogu liikmed.

Nimi Ametinimetus Allkiri Kuupaev

Kaido Kaljulaid jubatuse liige 4:t?'f, .lQ;(.

Zhyulnar Asfari juhatuse liige 160'l'20/Z

Alexander Svintsov noukogu esimees IV ell,41V-Z

Maivi 0ts noukogu liige 05· OG WIJ.;

Eleoa Shilova noukogu liige (I. tfJ(;. 2012.
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A Crowe Horwath.

SOLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

AS KIT Finance Europe aktsionliridele

Donaway Assurance 00
AlfJmbfJrCmweHotwattlIntltnWthotUtl

Narva mnt 13, Tallinn
10151 Estonia
Tel. +372 68 25 750
donaway@crowehorwath.ee
www.crowehorwath.ee
AudiitorettevOlja tegevusluba nr n

Oleme auditeerinud AS KIT Finance Europe raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab finantsseisundi
aruannet seisuga 31. detsember 2011, koondkasumiaruannet, omakapilali muuluste aruannel ja
rahavoogude aruannet eeltoodud kuupaeval IOppenud majandusaasla kohla, aastaaruande koostamisel
kasutatud olulisle arvesluspOhimOlele kokkuvOlel ning muid selgilavaid lisasid. Auditeerilud
raamalupidamise aaslaaruanne, mis on loodud lehekOlgedel 5 kuni 28 on kaasatud kaesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamise aastaaruande osas
Juhlkond vastutab raamalupidamise aastaaruande koostamise ja Oiglase esitamise eesl kooskOlas
rahvusvaheliste finantsaruandluse standardilega, nagu need on vaslu vOelud Euroopa Liidu pooll ning
sellise sisekonlrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et vOimaldada pellusest vOi yeast luleneva olulise
vaarkajaslamisela raamalupidamise aastaaruande koostamisl.

Vandeaudiilori kohustus
Meie kohusluseks on avaldada oma auditi pOhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohla.
Viisime oma audili labi kooskOlas rahvusvaheliste auditeerimisslandardilega (Eesli). Nende standardite
kohaselt on nOulav, et oleme kooskOlas eelikanOuetega ning planeerime ja viime audili labi omandamaks
pOhjendalud kindluse selle kohta, kas raamalupidamise aaslaaruanne on olulise vaarkajaslamiseta.

Audit hOlmab raamalupidamise aastaaruandes esitalud arvnaitajate ja avalikustatud informatsiooni kohla
audili tOendusmalerjali hankimiseks vajalike prolseduuride labiviimisl. Valitud prolseduurid sOlluvad
vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, el raamalupidamise aaslaaruanne vOib
sisaldada pelluslesl vOi vigadest lulenevaid olulisi vaarkajaslamisi. Nende riskihinnangute legemisel vOlab
vandeaudiilor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusOksuse raamatupidamise aastaaruande
kooslamisel ja Oiglasel kajastamisel, kavandamaks antud lingimusles asjakohaseid auditiprotseduure, kuid
mille arvamuse avaldamise eesmargil majandusOksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audil hOlmab
sam uti juhtkonna pooll kasutalud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute
pOhjendaluse ning ka raamatupidamise aastaaruande Qldise esilusviisi hindamisl.

Usume, el auditi IOendusmalerjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie
auditiarvamusele.

Arvamus
Meie arvates kajaslab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kOigis olulistes osades Oiglaselt AS KIT
Finance Europe finanlsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupaevallOppenud
majandusaasta finantslulemusl ja rahavoogusid kooskOlas rahvusvahelisle finantsaruandluse slandarditega,
nagu need on vaslu vOelud Euroopa Liidu pooll.

30. aprill 2012
Donoway Assurance 00 nimel

Donoway Assuf1l1J1» Ltd,.. member of CnMe Hotwath InterMlJonaI, II S\MSS ~ (Crowe HeJrwath) E«:h member firm of em- Horwalh IS IJ sepantlo end IfICIopenclent IoplII
entty. Donoway Assuntnc:e Ud and ts alPiNr&s 8re not responSIble Of liable lor any acts or omfSSlOtlS 01Cmwe Hotwattr Of any other memoer 01Crowe Horwath and speofrt:;MIy
~ any and" responSlbiliy Of lfabtlq lex acts orOfflfSSolOn$ 01 Crowe HotwattI or any otlHK CtOWe Hotwatfl membef C 2012 Donoway ASSUfafICe
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KASUNUJAOTANUSEETTEPANEK
(EUR)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum
2011. aasta puhaskasum
Kokku jaotuskiJlbulik kasum seisuga 31.12.2011:

Majandusaasta aruanne 2011

12350970
733694

13 084 664

AS KIT Finance Europe juhatus teeb aktsioniiride iildkoosolekule ettepaneku kasumi
jaotamiseks alljiirgnevalt:

Eraldised kohustuslikku reservkapitali

Jaotamata kasumi jiiiik peale kasumi jaotamist

36685

13 047 979

Ohtlasi teeb juhatus ainuaktsioniirile ettepaneku jaotamata kasumist dividende mitte maksta.
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TEGEVUSALADELOETELU

Tegevusalad
Vaartpaberite ja kaubalepingute maakJerius (EMTAK 66121)
Finantsnoustamine (EMTAK 66191)

Kokku

Uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalad :

Vaartpaberite ja kaubalepingute maakJerlus ( EMTAK 66121)

Majandusaasta aruanne 2011

2011
7118671

990

7119661

32


