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Tegevusaruanne
Pocopay pakub makseteenuseid jaeklientidele ja white-label payment services (Makseteenus kui Teenus)
ettevõ tetele. Teenuseid pakutakse Pocopay makseasutuse tegevusloa alusel Euroopas.
2021. aastal kasvatas ettevõ te oma mü ü gitulu 33% 1.6 miljonilt eurolt 2.13 miljoni euroni. Kasv on tingitud
teenuse mahtude kasvust. Eelnevast tulenevalt lõ ppes ettevõ tte majandusaasta kasumiga summas 0.27
miljonit eurot (2020. aasta kasum summas 0.12 miljonit eurot).
Finantssektor on jä tkuvalt kiirelt arenemas. Lisaks pankade tugevale fookusele digitaliseerimisel, sisenevad
pangandusturule ka teised ettevõ tted, nagu jaekaubandus- ja telekomi ettevõ tted ning alternatiivsed
laenuandjad, kes soovivad pakkuda oma klientidele mugavaid makselahendusi ja laenutooteid.
Antud trend loob suuri ä rivõ imalusi Makseteenus kui Teenust pakkuvatele ettevõ tetele, kes võ imaldavad
pangatoodete turule toomist kiirelt, lihtsalt ja soodsalt.
Pocopay keskendub Makseteenus kui Teenuse arendusele ja pakkumisele Euroopas. Tä nu ü leeuroopalisele
makseasutuse tegevusloale ja MasterCard deebetkaardi vä ljastaja litsentsile, kõ rgelt skaleeritavale ja
efektiivsele pangatehnoloogiale ning ekspertide tiimile suudame pakkuda erinevaid soovitud lahendusi,
nagu white-label maksekaardid, ü leeuroopalised rahaü lekanded, mobiilsed rahakotid, lojaalsusprogrammid
jne.
2021 kokkuvõte
2021. aastal jä tkasime koostö ö d Uhendkuningriigi laenudele spetsialiseerunud ettevõ tte grupiga, kellega
ü hise koostö ö raames pakume lõ ppklientidele Makseteenus kui Teenus lahendust, mis võ imaldab
digitaalselt avada maksekonto ja tellida MasterCard deebetkaarte, teha erinevaid rahaü lekandeid ja
kasutada krediiti. Nimetatud teenust pakkusime kahes Euroopa riigis (Soomes ja Lä tis). Soome
tegevussuund lõ petati aasta teises pooles ja Lä ti tegevussuund 2022. aastal. Koostö ö leping sai lõ petatud
poolte kokkuleppel 2021, kuid klientide sujuva ü lemineku nimel, suletakse viimased kliendikontod 2022.
aastal.
2020. aastal alustasime koostö ö d USA NASDAQ bö rsil noteeritud ettevõ ttega Opera Limited ja selle
tü tarettevõ ttega OU PocoSys, mille raames pakkusime Makseteenust kui Teenust. 2021. aastal tõ ime ü hiselt
turule Dify kaubamä rgi Hispaanias, mis pakkus tarbijale digitaalse rahakoti lahendust ning võ imalust
cashback’i teenusega teha soodsaid internetioste. Pocopay osaks selles koostö ö s oli maksteenuse
pakkumine tarbijatele. Detsembris 2021 otsustas Opera Limited selle ä risuuna sulgeda ning seetõ ttu
lõ petasime koostö ö lepinguga ka tema tü tarettevõ ttega OU PocoSys. Koostö ö lõ ppemine lõ i vajaduse uute
klientide otsimiseks, millega jõ udsime 2022. aastal edukalt tulemuseni, et tagada Pocopay edasine kasv.
Eelnenud aasta lõ pus toimus muudatus Pocopay nõ ukogus – varasem liige Krystian Kolondra astus tagasi.
Lisaks astusid aasta jooksul tagasi ka Pocopay juhatuse liikmed Kristiina Truuverk ja Krystian Zubel.
Esimese asemel liitus juhatusega Mä rt Maarand. Alates 1. jaanuarist 2022 on Pocopay juhatus
kaheliikmeline - Raul Jä rve ja Mä rt Maarand, kelle vastutusvaldkonnad on vastavalt: 1) finantsid,
operatsioonid ja infotehnoloogia, 2) riskid ja vastavuskontroll. Uuenenud juhatuselt oodatakse uue
kliendiga koostö ö s kliendiportfelli kasumlikku kasvatamist ning Makseteenus kui Teenus lahendusega
uutele turgudele laienemist.
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2021. aasta lõ pus vä hendasime erakorraliselt tö ö tajate arvu seoses suuremahulisemate koostö ö lepingute
lõ petamisega. 2022. aasta jaanuari alguses oli Pocopay meeskond 13-liikmeline.
2022 plaanid
Kä esoleval aastal keskendume Makseteenus kui Teenuse pakkumisele uuele suurkliendile laiendades ja
tä iendades olemasolevaid teenuseid ning jä tkates ka Eesti jaeklientide teenindamist. Koostö ö uue
suurkliendiga võ imaldab uuel koostö ö partneril mitmekü lgse finantsteenuse pakkumist lõ ppklientidele.
Esimese teenuse lansseerimine jä äb plaanide kohaselt 2022. aasta neljandasse kvartalisse. Planeerime
hakata kliente leidma Saksamaal, Eestis ja hiljem ka teistes Euroopa Liidu riikides. Olemasolevate Eesti
jaeklientide teenindamine on plaanitud jä tkuma.
Plaanime investeerida sel aastal uute finantsteenuste juurutamisse (nä iteks ApplePay, GooglePay ja Euroopa
Liidu vä lised makselahendused) ja tiimi kasvatamisele pakkumaks kõ rgetasemelist klienditeenindust
teenuse kasutajatele.

Peamised finantssuhtarvud:
Suhtarvud
Mü ü gitulu
Tulu kasv (%)
Puhaskasum (kahjum)
Puhasrentaablus (%)
Lü hiajaliste kohustiste kattekordaja
ROA (%)
ROE (%)

2021
2 132 313
33.32%
268 224
12.58%
2,14
18.98%
30.77%

2020
1 599 355
188,12%
115 572
7,23%
1,37
7,57%
19,15%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
Tulu kasv (%) = (müügitulu 2021 – müügitulu 2020) / müügitulu 2020 * 100
Puhasrentaablus (%) = puhaskasum(kahjum) / müügitulu * 100
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustised
ROA (%) = puhaskasum (kahjum) / varad kokku *100
ROE (%) = puhaskasum (kahjum) / omakapital kokku * 100
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Raamatupidamise aastaaruanne
JUHATUSE DEKLARATSIOON
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jä rgitud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite
nõ udeid, nagu need on vastu võ etud Euroopa Liidu poolt, ning see aruanne kajastab õ igesti ja õ iglaselt
finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele
eeldab juhatuselt hinnangute andmist, mis mõ jutavad varasid ja kohustisi seisuga 31.12.2021 ning tulusid
ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põ hinevad aktuaalsel informatsioonil ettevõ tte seisundist
ning kavatsustest ja riskidest seisuga 31.12.2021. Kajastatud majandustehingute lõ plikud tulemused võ ivad
erineda antud hinnangutest.
Raamatupidamise aastaaruande koostamise kä igus on arvesse võ etud kõ iki olulisi asjaolusid, mis
mõ jutavad varade ja kohustiste vä ä rtust ja mis ilmnesid aruande koostamise kuupä evani 16.05.2022.
Juhatuse hinnangul on AS Pocopay jä tkuvalt tegutsev majandusü ksus.

Raul Jä rve

Juhatuse esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

16.05.2022

Mä rt Maarand

Juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/

16.05.2022
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FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(eurodes)
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid
Klientide vahendid
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
Ettemaksed
Käibevara kokku
Põhivara
Materiaalne põhivara
Kasutusõiguse vara
Immateriaalne põhivara
Muud pikaajalised ettemaksed
Pikaajalised finantsvarad
Põhivara kokku
VARAD KOKKU

Lisa

5
6

7
9
7
6
8

31.12.2021

31.12.2020

654 911
415 886
65 329
25 106
1 161 232

81 759
697 099
435 776
16 412
1 231 046

30 641
25 764
60 633
0
135 081
252 119
1 413 351

40 494
56 943
26 742
5 450
165 279
294 908
1 525 954

415 886
27 557
27 202
46 920
24 025
0
541 590

697 099
33 477
48 673
76 413
40 998
1
896 661

0
0

25 757
25 757

541 590

922 417

597 758
5 779
268 224
871 761

4 414 000
0
-3 810 464
603 536

1 413 351

1 525 954

KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
KOHUSTISED
Lühiajalised kohustised
Võlgnevused klientidele
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa
Võlad hankijatele ja muud võlad
Maksukohustised
Võlad töövõtjatele
Muud kohustised
Lühiajalised kohustised kokku

9
10

Pikaajalised kohustised
Pikaajalised rendikohustised
Pikaajalised kohustised kokku

9

KOHUSTISED KOKKU
OMAKAPITAL
Aktsiakapital ja ülekurss
Kohustuslik reservkapital
Jaotamata kasum (kahjum)
OMAKAPITAL KOKKU
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU

11
11

Lisad lehekü lgedel 11-34 on kä esoleva raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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KOONDKASUMIARUANNE

(eurodes)
Mü ü gitulu
Mü ü dud teenuste kulud
Varude allahindlus
Brutokasum

Lisa
12
13

2021
2 132 313
-393 179
0
1 739 134

2020
1 599 355
-303 072
-120 974
1 175 309

14
7,9

-1 395 246
-66 551
292

-977 320
-53 005
799

-20 458

-11 846

257 171

133 937

11 053
268 224

-18 365
115 572

Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum)

268 224

115 572

ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM (KAHJUM)

268 224

115 572

Mitmesugused tegevuskulud
Põ hivarade kulum ja vä ärtuse langus
Muud ä ritulud
Muud ä rikulud
Ärikasum (kahjum)
Finantstulud ja -kulud
Kasum (kahjum) enne maksustamist

15

Lisad lehekü lgedel 11-34 on kä esoleva raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eurodes)

Lisa

2021

2020

268 224

115 572

66 551

53 005

Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum)
Korrigeerimised:
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja likvideerimisest

7,9
7

-167

-757

Finantstulud

15

-13 946

-510

Finantskulud

15

2 892

18 875

Aritegevusega seotud nõ uete ja ettemaksete muutus

411 348

-243 582

Aritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-67 799

93 608

667 103

36 211

16

0

45 879

Materiaalse põ hivara soetus

7

-3 781

-34 890

Materiaalse põ hivara mü ü k

7

167

771

Immateriaalse põ hivara soetus

7

-53 125

-21 000

-56 739

-9 240

Rahavood äritegevusest kokku
Rahavood investeerimistegevusest
Tü tarettevõ tte mü ü gist laekunud raha

Rahavood investeerimistegevusest kokku
Rahavood finantseerimistegevusest
Rendikohustiste põ hiosa tagasimaksed

9

-34 320

-32 515

Makstud intressid rendikohustistelt

9

-1 350

-2 246

15

-1 542

-1 356

Rahavood finantseerimistegevusest kokku

-37 212

-36 117

Rahavood kokku

573 152

-9 146

81 759

90 905

573 152
654 911

-9 146
81 759

Makstud intressid

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

Lisad lehekü lgedel 11-34 on kä esoleva raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(eurodes)
Aktsiakapital

Ülekurss

Muud
reservid

575 000

3 839 000

22 790

Aruandeperioodi puhaskasum

0

0

0

115 572

115 572

Aktsiaoptsioonid

0

0

-22 790

22 790

0

575 000

3 839 000

0

-3 810 464

603 536

Aktsiakapital

Ülekurss

Kohustuslik
reservkapital

575 000

3 839 000

0
0

Saldo seisuga 31.12.2019

Saldo seisuga 31.12.2020

Jaotamata
kahjum

Kokku

-3 948 826 4 87 964

(eurodes)

Saldo seisuga 31.12.2020
Aruandeperioodi puhaskasum
Kohustusliku reservkapitali
suurendamine
Kahjumi katmine ü lekursiga
Saldo seisuga 31.12.2021

0

Jaotamata
kasum
(kahjum)
-3 810 464

Kokku
603 536

0
0

0
5 778

268 224
-5 778

268 224
0

0

-3 816 242

0

3 816 242

0

575 000

22 758

5 778

268 224

871 760

Tä psem informatsioon aktsiakapitali ja muude omakapitali kirjete kohta on toodud lisas 11.

Lisad lehekü lgedel 11-34 on kä esoleva raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
Lisa 1 Uldine informatsioon
AS Pocopay on Eesti Vabariigis registreeritud makseasutus, mille peamiseks tegevuseks on finantsteenuste
osutamine. Ettevõ tte juriidiline aadress on Pä rnu mnt 18, Tallinn 10141. AS Pocopay emaettevõ te on OU
Poco Holding, kelle lõ plikuks emaettevõ tteks on OU Trust IN.
Kä esolev raamatupidamise aastaaruanne on AS Pocopay juhatuse poolt kinnitatud avaldamiseks
16.05.2022 ja vastavalt Eesti Vabariigi ä riseadustikule kuulub aastaaruanne kinnitamisele AS Pocopay
nõ ukogu ja aktsionä ride ü ldkoosoleku poolt. Aktsionä ridel on õ igus juhatuse poolt koostatud ja kinnitatud
majandusaasta aruannet mitte heaks kiita ning nõ uda uue aruande koostamist.

Lisa 2 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõ himõ tted
1. Koostamise alused
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõ las rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega
(IFRS), nagu need on vastu võ etud Euroopa Liidu poolt.
Arvestuspõ himõ tteid on kasutatud jä rjepidevalt kõ ikidel aruandeperioodidel, v.a juhtudel, mille kohta on
avaldatud eraldi info.
Pocopay 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi kohta, mis hõ lmab perioodi
01.01.2021 kuni 31.12.2021 ning võ rreldavad finantsnä itajad on esitatud perioodi 01.01.2020 kuni
31.12.2020 kohta.
Aruanne on koostatud soetusmaksumuse meetodil, vä lja arvatud juhtudel, kus on tä psustatud teisiti.
Raamatupidamise aastaaruande koostamine kooskõ las rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega
nõ uab teatud raamatupidamishinnangute kasutamist. Samuti nõ uab see juhtkonnalt mitmete otsuste
tegemist arvestuspõ himõ tete rakendamise osas. Need valdkonnad, mis eeldavad keerulisemaid hinnanguid
ning kus raamatupidamishinnangutel ja arvestatud eeldustel on oluline mõ ju raamatupidamise
aastaaruandes kajastatud informatsioonile, on avalikustatud eraldi Lisas 3.
Kä esoleva aruande koostamise hetkeks on vä lja antud uusi rahvusvahelisi finantsaruandluse standardeid
ning olemasolevate standardite muudatusi ja tõ lgendusi, mis on kohustuslikud ettevõ tte
aruandeperioodidele, mis algavad 01.01.2021 võ i hiljem. Ulevaade neist standarditest ning nende uute
standardite ja tõ lgenduste mõ just ettevõ tte aruannetele esitatud allpool.

1.1 Kokkuvõte olulistest arvestuspõhimõtetest
01.01.2021 alanud aruandeperioodidele kohalduvad mitu uut standardit, kuid need ei avalda ettevõ tte
raamatupidamise aruandele olulist mõ ju.
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Jä rgmised uued standardid, tõ lgendused ja muudatused 31.12.2021 lõ ppenud aruandeperioodidele veel ei
kohaldu ja seetõ ttu pole neid kä esoleva aruande koostamisel rakendatud. Ettevõ te kavatseb neid rakendada
siis, kui need jõ ustuvad.
Standardi IAS 1 „Finantsaruannete esitamine“ muudatused (kohaldatakse aruandeperioodidele, mis
algavad 01.01.2023 võ i hiljem; rakendatakse tagasiulatuvalt. Lubatud on varasem rakendamine). EL ei ole
muudatusi veel heaks kiitnud.
Muudatustega selgitatakse, et kohustiste liigitamine lü hi- võ i pikaajaliseks põ hineb ü ksnes ettevõ tte õ igusel
arveldamist aruandeperioodi lõ pus edasi lü kata. Ettevõ tte õ igus lü kata arveldamist edasi vä hemalt 12 kuud
alates aruande kuupä evast ei pea olema tingimusteta, kuid selle peab olema sisu. Klassifitseerimist ei
mõ juta juhtkonna kavatsused ega ootused selle kohta, kas ja millal ettevõ te oma õ igust kasutab.
Muudatustega selgitatakse ka olukordi, mida peetakse kohustiste tasumiseks.
Ettevõ tte hinnangul ei avalda muudatused esmakordsel rakendamisel ettevõ tte raamatupidamise aruandele
olulist mõ ju.
Iga-aastased IFRS-i edasiarendused 2018-2020 (Kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad
01.01.2022 võ i hiljem. Lubatud on varasem rakendamine). EL ei ole muudatusi veel heaks kiitnud.
IFRS-i edasiarendused (2018-2020) sisaldavad standardites tehtud kolme muudatust:
●

●

●

IFRS 9 „Finantsinstrumendid“ muudatustega selgitatakse, et hinnates, kas võ lainstrumentide
vahetamine olemasoleva laenuvõ tja ja laenuandja vahel toimub oluliselt erinevatel tingimustel,
sisaldavad koos rahavoogude diskonteeritud nü ü disvä ä rtusega kaasatavad tasud ainult uute
tingimuste sõ lmimiseks laenuvõ tja ja laenuandja vahel makstud võ i saadud tasusid (sisaldades ka
laenuvõ tja võ i laenuandja poolt teise osapoole nimel makstud võ i saadud tasusid).
IFRS 16 „Rendilepingud“ muudatustega eemaldatakse illustreeriv nä ide number 13, mis tekitab
praktikas nii rentniku kui ka rendileandja jaoks segadust seoses renditud vara parenduste
kajastamisega. Muudatuse eesmä rk on eemaldada segadust tekitav illustreeriv nä ide.
IFRS 41 „Põllumajandus“ muudatustega kaotatakse nõ ue kasutada põ llumajandusvarade õ iglase
vä ä rtuse mõ õ tmisel maksueelseid rahavoogusid. Varem nõ uti IAS 41-ga, et ettevõ te kasutaks
õ iglase vä ärtuse mõ õ tmisel maksueelseid rahavooge, kuid ei nõ utud maksueelse diskontomä ära
kasutamist nende rahavoogude diskonteerimiseks.

Ettevõ tte hinnangul ei avalda muudatused esmakordsel rakendamisel ettevõ tte raamatupidamise
aruandele olulist mõ ju.
IFRS 16 muudatus: COVID-19 pandeemiast tingitud rendi soodustuste kajastamine pärast
30.06.2021 (kohaldatakse 01.04.2021 võ i hiljem algavatele aruandlusperioodidele).
Standardi IFRS 16 „Rendilepingud“ muudatustega võ imaldati rentnikule erand kohustustest kä sitada
COVID-19 pandeemiast tingitud rendi soodustust lepingu muudatusena.
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2. Välisvaluutatehingute ja -saldode kajastamine
2.1 Arvestus- ja esitlusvaluuta
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, mis on ettevõ tte arvestus- ja esitusvaluuta.
Vä lisvaluutaks loetakse kõ ik teised valuutad peale euro.
2.2 Tehingud ja saldod välisvaluutas
Vä lisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võ etud tehingu toimumise pä eval ametlikult
kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Vä lisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustised
hinnatakse bilansipä eval ü mber arvestusvaluutasse bilansipä eval kehtivate Euroopa Keskpanga
valuutakursside alusel. Netokahjum valuutakursi muutustest kohustistelt tarnijate ees kajastatakse
koondkasumiaruande kirjel „Muud ä rikulud“ (juhul kui tulemuseks on netokasum, kajastatakse see kirjel
„Muud ä ritulud“). Kasum (kahjum) finantseerimis- ja investeerimistegevusega seotud vä lisvaluutas
fikseeritud nõ uete ja kohustiste valuutakursside muutustest kajastatakse koondkasumiaruande kirjel
„Finantstulud ja -kulud).

3. Varade ja kohustiste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustised on finantsseisundi aruandes jaotatud lü hi- ja pikaajalisteks. Vara kajastatakse
lü hiajalistena, s.t kä ibevarana, kui:
● see realiseeritakse, mü ü akse võ i tarbitakse normaalse tegevustsü kli jooksul;
● seda hoitakse kauplemiseesmä rgil;
● eeldatakse, et selle realiseerimine toimub aruandeperioodile jä rgneva 12 kuu jooksul;
● tegemist on raha võ i raha ekvivalendiga, v.a kui piirangutest tulenevalt ei ole võ imalik seda vahetada võ i
kasutada kohustiste tasumiseks aruandeperioodile jä rgneva 12 kuu jooksul.
Kõ ik ü lejä ä nud varad klassifitseeritakse pikaajaliseks, s.t põ hivaraks.
Kohustis on lü hiajaline, kui:
● see tasutakse normaalse tegevustsü kli jooksul;
● seda hoitakse kauplemiseesmä rgil;
● eeldatakse, et selle tasumine toimub aruandeperioodile jä rgneva 12 kuu jooksul;
● puudub tingimusteta õ igus lü kata selle tasumine hilisemaks kui 12 kuud peale aruandeperioodi.
Kõ ik ü lejä ä nud kohustised klassifitseeritakse pikaajaliseks.

4. Raha ja raha ekvivalendid
Raha hõ lmab arvelduskontosid pankades. Raha ekvivalendid on lü hiajalised (3 kuud) ü lilikviidsed
investeeringud, mida saab kergesti muuta teadaoleva suurusega rahasummadeks ja mille vä ärtuse
muutumiste risk on vä ike. Aruandeperioodil hõ lmasid raha ja raha ekvivalendid ü ksnes arvelduskontosid
pankades.
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Aritegevuse rahavoogusid kajastatakse kaudsel meetodil, mille puhul aruandeperioodi kasumit võ i
kahjumit korrigeeritakse mõ judega, mis tulenevad mitterahalistest tehingutest, ä ritegevusega seotud
nõ uete ja võ lgnevuste muutusest ning muudest investeerimis- võ i finantseerimistegevuse rahavoogudest
tingitud korrigeerimistest. Investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavoogusid kajastatakse otsesel
meetodil.

5. Finantsvarad
5.1 Finantsvarade kajastamine ja kajastamise lõpetamine
Finantsvarade klassifitseerimine sõ ltub ettevõ tte ä rimudelist finantsvarade haldamisel ning rahavoogude
lepingulistest tingimustest. Ettevõ tte kõ ik finantsvarad on klassifitseeritud korrigeeritud
soetusmaksumuses mõ õ tmiskategooriasse ning see hõ lmab jä rgmisi finantsseisundi aruande kirjeid: „Raha
ja raha ekvivalendid“, „Klientide vahendid“, „Nõ uded ostjate vastu ja muud nõ uded“, „Pikaajalised
finantsvarad“
Klientidelt makseteenuste osutamiseks saadud rahalisi vahendeid kajastatakse finantsseisundi aruandes
varana kirjel „Klientide vahendid“ ja kohustisena kirjel „Võ lgnevused klientidele“. Neid rahalisi vahendeid
hoitakse eraldi enda ja makseteenuste osutamisega mitteseotud tegevusaladega seotud varadest.
Tavapä rastel turutingimustel toimuvad finantsvarade oste ja mü ü ke kajastatakse tehingupä eval ehk
kuupä eval, millal ettevõ te võ tab endale vara ostmise võ i mü ü mise kohustuse.
Finantsvarade kajastamine lõ petatakse kui õ igused finantsvarast tulenevate rahavoogudele lõ ppevad võ i
antakse ü le ja kui ettevõ te annab ü le sisuliselt kõ ik riskid ja hü ved.
Finantsvarad kajastatakse esmasel arvele võ tmisel õ iglases vä ärtuses, millele on lisatud tehingukulud, mis
on otseselt seotud finantsvara omandamisega, vä lja arvatud finantsvarade puhul, mida kajastatakse õ iglases
vä ärtuses muutustega lä bi kasumiaruande. Oiglases vä ärtuses muutustega lä bi kasumiaruande kajastavate
finantsvarade tehingutasud kajastatakse kuluna kasumiaruandes.
Võ lainstrumentide edasine kajastamine sõ ltub ettevõ tte ä rimudelist finantsvarade haldamisel ning
finantsvara lepingulistest rahavoogudest. Varad, mida hoitakse lepinguliste rahavoogude kogumiseks ning
mille rahavood on ainult põ hiosa ja tasumata põ hiosalt arvestatud intress, kajastatakse korrigeeritud
soetusmaksumuses, kasutades efektiivse intressimä ära meetodit. Korrigeeritud soetusmaksumusest
arvatakse maha vä ärtuse langusest tekkinud kahjum. Intressitulu, vä lisvaluuta kasumid ja kahjumid ning
vä ä rtuse langus kajastatakse koondkasumiaruandes. Kajastamise lõ petamisel tekkinud kasumeid võ i
kahjumeid kajastatakse koondkasumiaruandes.
5.2 Finantsvarade väärtuse langus
Ettevõ te hindab korrigeeritud soetusmaksumuses kajastavate võ lainstrumentide oodatavat
krediidikahjumit tuleviku informatsiooni baasil. Rakendatav vä ä rtuse languse metoodika sõ ltub sellest, kas
krediidirisk on oluliselt suurenenud.
Eeldatava krediidikahju mõ õ tmine võ tab arvesse:
●
●

erapooletut ja tõ enä osusega kaalutud summat, mille mä äramisel hinnatakse mitmeid võ imalikke
erinevaid tulemusi;
raha ajavä ä rtust; ja
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aruande perioodi lõ pus ilma liigsete kulude võ i pingutusteta kä ttesaadav mõ istlikku ja põ hjendatud
informatsiooni minevikus toimunud sü ndmuste, praeguste tingimuste ja tulevaste
majandustingimuste prognooside kohta.

Raha ja raha ekvivalentidele, Klientide vahenditele, Nõ uetele ostjate vastu ja muudele nõ uetele,
Pikaajalistele finantsvaradele ja lepingulistele varadele, kus puudub oluline finantseerimise komponent,
rakendab ettevõ te IFRS 9 jä rgi lubatud lihtsustatud lä henemist ning arvestab nõ uete allahindlust nõ uete
maksetä htaja jooksul oodatava krediidikahjumina nõ uete esmasel kajastamisel.

6. Varud
Varud on varad:
●
●
●

mida hoitakse mü ü giks tavapä rase ä ritegevuse kä igus;
mida parajasti toodetakse mü ü giks tavapä rase ä ritegevuse kä igus;
materjalid võ i tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis võ i teenuste osutamisel.

Varude soetusmaksumus on vara omandamise võ i tö ö tlemise ajal vara eest makstud raha võ i ü leantud
mitterahalise tasu õ iglane vä ä rtus. Oiglane vä ä rtus on summa, mille eest on võ imalik vahetada varasid võ i
arveldada kohustisi teadlike, huvitatud ja sõ ltumatute osapoolte vahelises tehingus. Varud võ etakse algselt
arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostu-, tootmis- ja muudest kulutustest, mis on vajalikud
varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude
bilansilise vä ä rtuse arvutamisel kasutatakse individuaalmaksumuse meetodit. Varusid kajastatakse nende
soetusmaksumuses võ i neto realiseerimisvä ä rtuses, sõ ltuvalt sellest kumb on madalam. Iga
aruandeperioodil lõ pul vaadatakse varude nimekiri ü le, et identifitseerida varude objektid, mille neto
realiseerimisvä ärtus võ ib olla langenud madalamale nende soetusmaksumusest. Varude allahindlusi nende
neto realiseerimisvä ärtusele kajastatakse aruandeperioodi kuludena. Juhul, kui varem allahinnatud varude
neto realiseerimisvä ärtus hilisematel perioodidel taas tõ useb, varasem allahindlus tü histatakse.

7. Põhivarad
7.1 Materiaalne põhivara
Materiaalse põ hivarana kä sitletakse materiaalset vara, mida kasutatakse ä ritegevuses ning mille eeldatav
kasulik tö ö iga on ü le ü he aasta maksumusega alates 500 eurost.
Materiaalne põ hivara võ etakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning soetamisega
otseselt seotud kulutustest. Finantsseisundi aruandes kajastatakse materiaalset põ hivara
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vä ärtuse langus. Kui materiaalne
põ hivara koosneb oluliselt erineva kasuliku tö ö eaga komponentidest, võ etakse need arvele iseseisvate
objektidena ja amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul.
Kui materiaalse põ hivara objekti valmistamine vä ltab pikema perioodi jooksul ning seda finantseeritakse
võ lainstrumendiga, kapitaliseeritakse sellega seotud laenukasutuse kulutused (sh intressid) valmistatava
objekti soetusmaksumusse alates hetkest, kui laenukasutuse kulutused on tekkinud ning vara valmistamist
on alustatud. Kapitaliseerimine lõ petatakse, kui vara on valmis võ i kasutamine on pikemaks ajaks peatatud.

15

AS Pocopay

Majandusaasta aruanne 2021

Materiaalse põ hivara objektile tehtud hilisemad kulutused lisatakse vara soetusmaksumusele võ i võ etakse
arvele eraldi varana ainult juhul, kui on tõ enä oline, et ettevõ te saab tulevikus vara objektist majanduslikku
kasu ja varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusvä ä rselt mõ õ ta. Jooksva hoolduse ja remondiga seotud
kulud kajastatakse koondkasumiaruandes kuludena.
Põ hivara kulumit arvestatakse lineaarsel meetodil alates põ hivara kasutuselevõ tmise kuust kuni selle
tä ieliku amortiseerumiseni võ i kasutusest eemaldamise kuule eelneva kuuni. Uute põ hivarade hinnanguline
kasulik eluiga on arvutitehnikal 4 aastat (aastane kulumimä är 25%) ja kontoriinventaril 5 aastat (aastane
kulumimä är 20%).
Jä relejä ä nud kasulik eluiga vaadatakse ü le kord aastas aasta inventuuri kä igus ning kasuliku eluea muutuse
mõ ju kajastatakse aruandeperioodi ja jä rgmiste perioodide koondkasumiaruandes.
Põ hivarad kantakse finantsseisundi aruandest vä lja, kui vara enam ei eksisteeri (on hä vinenud, hä vitatud,
kadunud jms). Maha kantud põ hivarade jä ä kmaksumus kajastatakse koondkasumiaruandes kirjel „Muud
ä rikulud“.
7.2. Immateriaalne põhivara
Immateriaalset põ hivara kajastatakse finantsseisundi aruandes ainult juhul, kui on tä idetud jä rgmised
tingimused:
● varaobjekt on ettevõ tte poolt kontrollitav;
● on tõ enä oline, et ettevõ te saab objekti kasutamisest tulevikus tulu;
● objekti soetusmaksumus on usaldusvä ärselt hinnatav.
Immateriaalse varana kajastatakse põ hitegevuses kasutatavat tarkvara, mis ei ole seonduva riistvara
lahutamatuks osaks. Arenduskulud, mis on otseselt seotud eristatavate tarkvara objektide arendamise ja
testimisega ning mis on ettevõ tte poolt kontrollitavad, kajastatakse immateriaalse varana, kui on tä idetud
jä rgmised tingimused:
● tarkvara kasutuskõ lblikuks muutmine on tehniliselt võ imalik;
● juhatus kavatseb tarkvara valmis saada ja seda kasutada võ i mü ü a;
● tarkvara on võ imalik kasutada võ i mü ü a;
● on võ imalik nä idata, kuidas tarkvara loob tõ enä olist tulevast majanduslikku kasu;
● tarkvara arendamise lõ petamiseks ja kasutamiseks on olemas piisavad tehnilised, rahalised ja muud
vahendid;
● tarkvara arenduskulusid saab usaldusvä ä rselt mõ õ ta.
Kapitaliseeritavad tarkvara arenduskulud hõ lmavad arendamisega otseselt seotud kulutusi (tarkvara
arendamiseks soetatud teenused, implementeerimine ja testimine, tö ö jõ ukulud) ning kulud, mis ei vasta
eeltoodud tingimustele, kajastatakse koondkasumiaruandes. Arenduskulusid, mis on algselt kajastatud
koondkasumiaruandes, ei kajastata hilisemal perioodil finantsseisundi aruandes varana.
Finantsseisundi aruandes kajastatakse immateriaalset põ hivara soetusmaksumuses, millest on maha
arvatud akumuleeritud kulum ja vä ä rtuse langus. Pangandustarkvara ja mobiilirakenduste kulud
amortiseeritakse kuludesse lineaarsel meetodil hinnangulise kasuliku eluea jooksul, mille pikkus on kuni 4
aastat (aastane kulumimä ä r 25%).
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7.3 Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük
Mü ü giootel põ hivara, mis suure tõ enä osusega võ õ randatakse jä rgneva 12 kuu jooksul, kajastatakse
kä ibevarana selle bilansilises jä äkmaksumuses võ i õ iglases vä ä rtuses (miinus mü ü gikulud), sõ ltuvalt
sellest, kumb on madalam. Mü ü giootel põ hivara ei amortiseerita.
Materiaalse ja immateriaalse põ hivara mü ü gist saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud
koondkasumiaruandes netosummas kirjel „Muud ä ritulud” võ i „Muud ä rikulud”.

8. Mittefinantsvarade väärtuse langus
Mä äramata kasuliku elueaga varasid (nä iteks immateriaalseid varasid, mis ei ole veel kasutamiseks valmis)
ei amortiseerita, vaid kord aastas kontrollitakse nende vä ä rtuse langust. Amortiseeritavate varade puhul
hinnatakse vara vä ärtuse võ imalikule langusele viitavate asjaolude esinemist, kui sü ndmused võ i asjaolud
viitavad sellele, et bilansiline maksumus ei ole kaetav. Vara vä ärtuse languse kahjumit kajastatakse summas,
mille võ rra vara bilansiline maksumus ü letab tema kaetavat vä ärtust. Vara kaetav vä ä rtus on kõ rgem kahest
jä rgnevast nä itajast:
● vara õ iglane vä ä rtus, millest on maha arvatud mü ü gikulutused;
● vara kasutusvä ä rtus.
Kui vara õ iglast vä ärtust, millest on maha arvatud mü ü gikulutused, ei ole võ imalik mä ärata, loetakse vara
kaetavaks vä ä rtuseks selle kasutusvä ä rtus. Varade kasutusvä ä rtus leitakse varade abil tulevikus
genereeritavate hinnanguliste rahavoogude nü ü disvä ärtusena.
Varade vä ärtuse langust võ idakse hinnata kas ü ksiku vara võ i varade grupi (raha genereeriva ü ksuse) kohta.
Raha genereerivaks ü ksuseks loetakse vä ikseim eraldi identifitseeritav varade grupp, millest genereeritavad
rahavood on olulises osas prognoositavad sõ ltumatult ü lejä ä nud varade poolt genereeritavatest
rahavoogudest. Kahjum vä ä rtuse langusest kajastatakse koheselt koondkasumiaruandes kuluna.
Vastavalt testi tulemustele võ idakse allahindlus hiljem kas osaliselt võ i tä ielikult tü histada (v.a
firmavä ärtuse puhul).

9. Finantskohustised
Finantskohustis on lepinguline kohustus anda teisele osapoolele raha võ i muid finantsvarasid ja lepinguline
kohustus vahetada teise osapoolega finantsvarasid võ i finantskohustisi potentsiaalselt ebasoodsatel
tingimustel.
Finantskohustised võ etakse algselt arvele õ iglases vä ä rtuses, millest on maha arvestatud tehingukulu.
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuses.
Finantskohustised on klassifitseeritud kategooriatesse „korrigeeritud soetusmaksumuses mõ õ detavad
kohustised“ ning sellesse kuuluvad jä rgmised finantskohustised (finantsseisundi aruande kirjed):
„Võ lgnevused klientidele“, „Pikaajaliste rendikohustiste lü hiajaline osa“, „Võ lad hankijatele ja muud võ lad“,
„Muud kohustised“ ning „Pikaajalised rendikohustised“. Tulenevalt nimetatud kohustiste maksetä htajast ja
tehingu tingimustest on nende bilansiline maksumus juhtkonna hinnangul ligilä hedane õ iglasele vä ärtusele.
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Finantskohustise kajastamine finantsseisundi aruandes lõ petatakse selle kohustise tä itmisel, tü histamisel
võ i aegumisel.

10. Aktsiapõhised maksed
Kokkulepete kohaselt saab ettevõ te teenuseid oma tö ö tajatelt ja võ tab kohustuse arveldada tehingute eest
omakapitaliinstrumentidega, mida kajastatakse omakapitaliinstrumentidega arveldatavate aktsiapõ histe
maksetena. Aktsiapõ histe maksete õ iglast vä ä rtust hinnatakse lä htudes Black-Scholes mudelist.
Raamatupidamisarvestuse eesmä rgil leitakse omakapitaliinstrumentide õ iglane vä ä rtus hindamispä eva
seisuga, st kui leping sõ lmiti ja mil pooled leppisid kokku aktsiapõ hise makse tingimustes. Vastav kulu
kajastatakse koondkasumiaruandes tö ö jõ ukuluna ja korrespondeeriv mõ ju omakapitali kirjel „Muud
reservid“ kajastatakse proportsionaalset lepinguperioodi jooksul (ooteperiood). Turul mittepõ hinevaid
ü leandmistingimusi, nt nõ ue, et isik jä äb tö ö le, võ etakse arvesse eeldatavalt ü leantavate
omakapitaliinstrumentide koguse hindamisel igal bilansipä eval. Juhul kui tö ö taja ja ettevõ tte vaheline
tö ö suhe lõ peb optsiooni ooteperioodi jooksul, hinnatakse ü mber aktsiapõ hine makse, mille tulemusel
vä hendatakse jooksva aruandeperioodi tö ö jõ ukulu ning vastav mõ ju omakapitali kirjel „Muud reservid“.
Optsioonide mittekasutamisel ja realiseerimisel vä hendatakse omakapitali kirjet „Muud reservid“ ja
krediteeritakse jaotamata kasumit.

11. Maksustamine
11.1 Ettevõtte tulumaks
Kehtiva tulumaksuseaduse alusel ei maksa Eestis registreeritud ettevõ te tulumaksu mitte teenitud vaid
jaotatud kasumilt. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt,
vastuvõ tukuludelt, ettevõ tlusega mitteseotud vä ljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Ettevõ tte
tulumaksumä är on 20/80 vä ljamakse netosummalt. Alates 2019. aastast rakendatakse madalamat
maksumä ära 14/86 regulaarsetele dividendivä ljamaksetele ulatuses, mis on vä iksem võ i võ rdne kolme
eelneva aasta keskmise maksustatud dividendidega. 2018. aasta on esimene arvesse võ etav aasta kolme
aasta keskmise maksustatud kasumi arvestamisel. Dividendide vä ljamaksmisega kaasnevat ettevõ tte
tulumaksu kajastatakse finantsseisundi aruandes kohustisena ja koondkasumiaruandes tulumaksukuluna
perioodil, mil dividendid vä lja kuulutatakse, sõ ltumata sellest, millise perioodi eest need on vä lja kuulutatud
võ i millal reaalne vä ljamakse teostatakse. Tulumaksukohustis tekib dividendide vä ljamaksele jä rgneva kuu
10. kuupä eval.
Maksustamissü steemi omapä rast lä htuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõ tjatel erinevusi vara
maksuarvestuslike ja bilansiliste jä äkvä ärtuste vahel ning sellest tulenevalt ei teki ka edasilü kkunud
tulumaksunõ udeid ega -kohustisi. Finantsseisundi aruandes ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustist,
mis tekiks jaotamata kasumist dividendide vä ljamaksmisel.
12. Eraldised ja tingimuslikud kohustised
Eraldised kajastatakse finantsseisundi aruandes juhul, kui ettevõ ttel on tekkinud eelnevate sü ndmuste
tagajä rjel seaduslikul võ i lepingulisel alusel põ hinev kohustis; on tõ enä oline, et kohustise tä itmine on
tõ enä oline ning selle suurust on võ imalik usaldusvä ä rselt hinnata.
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Eraldised on kajastatud juhtkonna parima hinnangu alusel ja nende tehingute tegelikud kulud võ ivad
erineda kä esoleva hetke hinnangutest.
Tingimuslike kohustistena avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades lubadused, garantiid ja
muud võ imalikud võ i eksisteerivad kohustised, mille realiseerumine on vä hetõ enä oline võ i millega
kaasnevate kulutuste suurust ei ole võ imalik piisava usaldusvä ä rsusega hinnata, kuid mis teatud tingimustel
võ ivad tulevikus muutuda kohustisteks.

13. Kohustuslik reservkapital
Kohustuslik reservkapital moodustatakse vastavalt ä riseadustikule iga-aastastest puhaskasumist. Igal
majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vä hemalt 1/20 puhaskasumist kuni reservkapital moodustab
1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võ ib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali
suurendamiseks. Reservkapitalist ei võ i teha vä ljamakseid aktsionä ridele.

14. Rendiarvestus
14.1 Ettevõte kui rentnik
Lepingu sõ lmimisel hindab ettevõ te, kas tegemist on rendilepinguga võ i kas see sisaldab rendisuhet. Leping
on rendileping võ i sisaldab rendisuhet juhul, kui lepinguga antakse tasu eest õ igus kontrollida
kindlaksmä äratud vara kasutamist teatud ajavahemikus.
Rendilevõ tjad peavad arvele võ tma:
(a) varad ja kohustised kõ ikidele ü le 12-kuuliste rendilepingute osas, v.a juhul, kui kasutusõ iguse vara
on vä hevä ärtuslik; ning
(b) kajastama koondkasumiaruandes kulumit kasutusõ iguse varadelt ja intressikulu rendikohustistelt.
Ettevõ te rakendas IFRS 16 „Rendilepingud“ alates 01.01.2019.
IFRS 16 rakendamisel kajastatakse ettevõ te finantsseisundi aruandes kuni 12-kuulised rendikohustised
kirjel „Pikaajaliste rendikohustiste lü hiajaline osa“ ja ü le 12-kuulised rendikohustised kirjel „Pikaajalised
rendikohustised“ ning vara, mis on rendile võ etud kajastatakse kirjel „Kasutusõ iguse vara“, mis varasemalt
olid klassifitseeritud kui kasutusrent vastavalt IAS 17. Intressikulu rendikohustistelt kajastatakse
koondkasumiaruande kirjel „Finantskulud“.
Algselt mõ õ detakse rendikohustist rendimaksete nü ü disvä ärtuses, mida ei ole veel makstud rendisuhete
alguspä evaks, kasutades rendi sisemist intressimä ä ra, võ i kui seda ei ole võ imalik kindlaks teha, siis
alternatiivset laenuintressimä ära. Rendimaksed sisaldavad jä rgmiseid komponente:
●
●
●

fikseeritud rendimaksed;
muutuvad rendimaksed, juhul kui need muutuvad vastavalt mingile alusindeksile;
kasutusõ iguse vara vä ljaostmise, rendiperioodi pikendamise võ i katkestamise optsioonide
kasutamisega kaasnevaid makseid (juhul kui nende optsioonide kasutamine võ i mittekasutamine on
piisavalt kindel, st on võ etud arvesse rendiperioodi pikkuse arvestamisel).

Kasutusõ iguse vara amortiseeritakse lineaarsel meetodil rendi alguskuupä evast kuni rendiperioodi lõ puni,
vä lja arvatud juhul, kui rendilepinguga antakse alusvara omandiõ igus rendiperioodi lõ pus ü le ettevõ ttele
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võ i kui kasutusõ iguse vara jä äkvä ärtus viitab sellele, et ettevõ te plaanib kasutada vara vä ljaostuoptsiooni.
Sellisel juhul amortiseeritakse kasutusõ iguse vara alusvara kogu kasuliku eluea jooksul, mis mä äratakse
samadel alustel nagu vastavate ettevõ tte poolt omavate materiaalsete põ hivarade puhul. Peale esialgset
arvelevõ ttu hakatakse kasutusõ iguse vara amortiseerima ning kohustistelt arvestatakse intressi. Vastavalt
standardile kasutatakse diskontomä äraks ü hte kahest:
-

rendi sisemine intressimä ä r – juhul kui see on „lihtsasti leitav“, võ i
rentniku alternatiivset laenuintressimä ära – intressimä ä ra, mida rentnik peaks maksma, kui ta
finantseeriks sarnase vara kasutusõ iguse ostu laenuga.

Intressimä ä raks (diskonteerimismä äraks) on rendikohustiste puhul arvestatud 2,92% (kuni 31.12.2019
1,85%). Intressimä ä ra leidmisel on kasutatud Eesti Panga statistikat, mis on avaldatud lehel
https://statistika.eestipank.ee/#/et/p/FINANTSSEKTOR/147/979. Uuest rendiarvestusest tingituna on
rendikulu rendiperioodi alguses suurem, kuigi rentnik maksab jä tkuvalt igakuised võ rdseid rendimakseid.
Uue rendi kajastamise alla ei lä he vä hevä ärtuslikud (kuni 5000 euro suurused rendid) ja lü hiajalised (kuni
12 kuud) rendilepingud.
Nii rendikohustised kui kasutusõ iguse vara kajastatakse rendimaksete nü ü disvä ärtuses. Peale algset arvele
võ tmist kajastatakse kasutusõ iguse vara korrigeeritud soetusmaksumuses – soetusmaksumus miinus
amortisatsioon. Amortisatsiooni perioodiks on rendiperiood.
Rendikohustis tuleb finantsseisundi aruandes ü mber hinnata, kui muutub hinnang rendimaksetele –
ü mberarvestuse viis sõ ltub põ hjustest:
●

●
●

muutunud on hinnang kasutusõ iguse vara vä ljaostmise, rendilepingu pikendamise võ i
katkestamise optsioonide kasutamise suhtes (optsiooni kasutamine muutus on piisavalt kindel võ i
vastupidi) – uued rendimaksed tuleb diskonteerida uue diskontomä äraga;
muudatusega vä heneb rendi ulatus – uued rendimaksed tuleb diskonteerida uue diskontomä ä raga;
rendimaksed on muutunud inflatsiooni võ i muu alusindeksiga korrigeerimise tulemusel –
eeldatakse, et uued rendimaksed kehtivad kuni rendiperioodi lõ puni. Uued rendimaksed tuleb
diskonteerida esialgse diskontomä äraga.

Rentnik kajastab rendilepingu muudatust eraldi rendina juhul, kui:
●
●

muudatusega suurendatakse rendi ulatust, lisades sellele ü he võ i enama alusvara kasutamisõ iguse;
rendi hind suureneb tasu võ rra, mis vastab ulatuse suurenemise eraldiseisvale hinnale, mida on
korrigeeritud vastavalt konkreetse lepingu asjaoludele.

Koos rendikohustisega korrigeeritakse ka kasutusõ iguse vara bilansilist maksumust.
Juhul, kui ettevõ te rendib edasi kasutusõ iguse vara kolmandatele isikutele, on tegemist allrendiga. Allrendi
korral võ ib tegemist olla kasutusrendiga (juhul, kui renditakse edasi kasutusõ iguse vara) võ i kapitalirendiga
(renditakse edasi reaalset alusvara). Allrendi liigitamisel kasutus- võ i kapitalirendiks toimub jä rgmistel
alustel:
●
●

kui pearendi puhul on tegemist lü hiajalise rendilepinguga, mille rentnik on arvestanud kajastamise
vabastuse kohaldamisega, klassifitseeritakse allrendileping kasutusrendiks;
vastasel juhul klassifitseeritakse allrendi pearendist tuleneva kasutusõ iguse vara, mitte alusvara
alusel.
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Allrendi puhul, kui allrendis sisalduvat diskontomä ä ra ei ole võ imalik kindlaks mä ä rata, võ ib vahendav
rendileandja kasutada edasirendi puhul pearendi diskontomä ära.

15. Tulude arvestus
Mü ü gitulu on tulu, mis tekib ettevõ tte tavapä rase ä ritegevuse kä igus. Mü ü gitulu kajastatakse tehinguhinnas.
Tehinguhind on kogutasu, mida ettevõ ttel on õ igus saada lubatud teenuste kliendile ü leandmise eest, millest
on maha arvatud kolmandate isikute nimelt kogutavad summad. Ettevõ te kajastab mü ü gitulu siis, kui
kontroll teenuse ü le antakse kliendile.
15.1 Tulud kliendilepingutest
Pocopay osutas endisele sõ sarettevõ ttele OU PocoSys ja Uhendkuningriigi laenudele spetsialiseerunud
ettevõ tte grupile Makseteenus kui Teenust, koos finantsjuhtimise ja back-office’ga. Mü ü gitulu kajastatakse
perioodil, mil teenuseid osutatakse. Detsembris 2021 lõ petati omavaheline koostö ö .
15.2 Makseteenuste tulud
Pocopay teenib teenustasutulusid klientidele osutatavatelt finantsteenustelt.
15.3 Finantseerimise komponent
Ettevõ ttel puuduvad lepingud, kus periood klientidele lubatud teenuste ü leandmise ja kliendilt makse
saamise vahel oleks pikem kui ü ks aasta. Sellest tulenevalt ei korrigeeri ettevõ te tehinguhinda raha
ajavä ärtuse mõ ju osas.

Lisa 3 Raamatupidamisarvestust puudutavad olulised otsused ja hinnangud
Aruannete koostamisel on kasutatud raamatupidamishinnanguid ja eeldusi, mis mõ jutavad aruandes
kajastatud varasid ja kohustisi. Kuigi nimetatud hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt,
ei pruugi need kokku langeda hilisema tegeliku tulemusega. Muudatusi juhtkonna hinnangutes kajastatakse
muudatuse toimumise perioodis. Alljä rgnevad hinnangud omavad suurimat mõ ju kä esolevas
raamatupidamise aastaaruandes kajastatud finantsinformatsioonile.
Juhtkond on koostanud raamatupidamise aastaaruande tegevuse jä tkuvuse printsiibist lä htuvalt. Vastavalt
koostatud prognoosidele ei ole Pocopayl tegevuse lõ petamise kavatsust ega vajadust ning jä tkuvuse osas ei
eksisteeri juhtkonna hinnangul aruande koostamise kuupä eva seisuga ebakindlust.
●

●

●

Nõ uded ostjate vastu ja muud nõ uded seisuga 31.12.2021 summas 65 329 eurot (31.12.2020: 435
776 eurot) on juhtkonna hinnangul tõ enä oliselt laekuvad. Juhtkonna hinnangul koostö ö partnerite
finantsseisu prognoosid annavad piisavalt alust hinnata nõ udeid tõ enä oliselt laekuvateks (Lisa 5).
Makseteenuste osutamiseks on Pocopay avanud oma arvelduskontodest eraldi kontod, kus hoitakse
kliendi varasid. Ettevõ te ei saa seda raha enda hü vanguks kasutada ning seetõ ttu kliendi varasid
hoitakse lahus kontodest, kus hoitakse ettevõ tte enda varasid.
Materiaalse ja immateriaalse põ hivara (seisuga 31.12.2021 summades vastavalt 30 641 eurot ja 60
633 eurot, seisuga 31.12.2020 summades vastavalt 40 494 eurot ja 26 742 eurot, vt ka Lisa 7)
kasulik eluiga mä äratakse lä htuvalt juhtkonna hinnangust vara tegeliku kasutamise perioodi kohta,
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mis on esitatud Lisas 2 lõ ikudes „Materiaalne põ hivara“ ja „Immateriaalne põ hivara“. Juhtkonna
hinnangul ei esinenud mä rke, mis viitaks vara vä ärtuse langusele ning tä iendavaid allahindlusi ei
tehtud.

Lisa 4 Riski- ja kapitali juhtimine
Pocopay riskid on kaardistatud ning jä rgime sisekordasid riskide tuvastamiseks, ennetamiseks ning
nendega tegelemiseks. Igapä evases tegevuses puutub ettevõ te lisaks allpool tä psemalt kä sitletud
finantsvaldkonna riskidele kokku ja teadvustab eelkõ ige jä rgmiseid riske:
●

Talituspidevuse risk – oht, et Pocopay ei suuda jä tkusuutlikult osutada makseteenuseid oma
infotehnoloogiliste lahenduste võ i kasutatavate maksesü steemide tö ö korra katkemise tõ ttu.

●

Vä lise rü nde risk – oht, et Pocopay infotehnoloogilisi lahendusi rü nnatakse Pocopay-vä liste tegurite
poolt, mis võ ib ohustada Pocopay poolt osutatavate makseteenuste jä tkusuutlikku toimimist.

●

Koostö ö partnerite risk – oht, Pocopay koostö ö partnerite osutatavate teenustega ja pakutavate
toodetega, mida Pocopay kasutab makseteenuste osutamisel, seoses esineb tõ rked, mis võ ivad
ohustada ka Pocopay poolset makseteenuste osutamist.

●

Geopoliitiline risk – oht, et makseteenuste osutamine ja jä tkusuutlik toimimine võ ib olla ohustatud
poliitilise olukorra halvenemise tõ ttu.

●

Tegevusest tulenev risk – tö ö tajate ebaseaduslikult kä itumisest võ i tö ö protsesside puudulikkusest
tulenev risk, mistõ ttu Pocopay tegevus, maine võ i muud huvid võ ivad oluliselt kahjustuda.

●

Seadusandlusest tulenev risk – õ igusruum, kus Pocopay osutab makseteenuseid, on pidevas
muutumises – oht, et seadusandlust olulisel muudetakse mä äral, mistõ ttu Pocopay ei saa osutada
makseteenuseid efektiivselt ja mugavalt.

●

Pettuse ja rahapesu risk – oht, et klient kasutab Pocopay poolt osutatavaid teenuseid võ i tooteid, et
panna toime pettus, rahapesu, terrorismi rahastamine võ i muu finantssektorisse puutuv sü ü tegu.

●

Aririsk – ä rikeskkonna võ i selle toimimise olulisest muutumisest tulenevad riskid, mis võ ivad
mõ jutada Pocopay tegevuse ä rilist otstarbekust, sealhulgas riskid, mis tulenevad klientide võ i
koostö ö partnerite tegevusest võ i tehnoloogia kiirest arengust. Riski realiseerumisel Pocopay
ä ritegevuse tasuvus võ ib oluliselt vä heneda, mis omakorda võ ib kahjustada Pocopay ä ritegevuse
jä tkusuutlikku ja kõ rgekvaliteedilist toimimist.

●

Likviidsusrisk – oht, et Pocopay ei suuda õ igeaegselt ja kohaselt tä ita oma rahalisi kohustusi.

●

Tururisk - Oht, et Pocopay teenitavat tulu mõ jutavad intressimä ärad võ i valuutakursid liiguvad
Pocopay jaoks negatiivselt.

●

Mainerisk – Pocopay maine halvenemise oht klientide, ä ripartnerite, omanike võ i jä relevalve
teostaja silmis.

●

Põ hivara riknemise võ i hä vimise risk – oht, et vä listest teguritest põ hjustatuna Pocopay põ hivara
rikneb võ i hä vineb.

●

Vastavusrisk – oht, et Pocopay võ ib õ igusaktide võ i muude reeglite rikkumise tõ ttu mitte tä ita
klientide ja jä relevalveasutuste poolt eeldatud standardeid ja tavasid. Selliste standardite
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mittetä itmine võ ib kaasa tuua jä relevalveasutuste poolsed karistused, kriminaalmenetluse, trahvid
ja/võ i tegevusloa kehtetuks tunnistamine.
Nimetatud riske hinnatakse Pocopays regulaarselt, riskide juhtimist reguleerib riskinde maandamise ja
vä ltimise sisekord ja valdkonna spetsiifilised sisekorrad (eelkõ ige infotehnoloogia ning rahapesu ja
terrorismi rahastamise ning sanktsioonide rakendamise valdkondades). Kuivõ rd Pocopay pole
makseteenuste turu mõ ttes vä ga suure mõ juga, siis oleme vä hem atraktiivne ka riskantseid tehinguid
planeerivatele isikutele. Lisaks on Pocopay riskiisu olnud seni vä ga piiratud – oleme klientideks võ tnud EEA
riikide kodanikke ning keskendunud eraisikutele. Tehingute limiidid on suhteliselt vä ikesed ning teevad
võ imatuks suure mahuga riskantsete tehingute tegemise. Hä sti juhitud riskiprofiilist hoolimata on Pocopay
vä lja arendanud ja rakendanud nii automaatkontrolle kui rakendanud tagatoa tö ö tajaid monitooringu
protsessidesse, et riske tõ husalt juhtida.
Ettevõ tte riskijuhtimine on ü les seatud mitmetasandilisena, kus esimene kaitseliin ehk iga eraldiseisev
ä rivaldkond on vastutav oma osakonna riskide võ tmise ning igapä evase juhtimise eest. Teine kaitseliin ehk
vastavuskontrolli ja riskide osakond, on vastutav riskide juhtimise jä relevalve ja maandamise kontrolli eest.
Kolmandaks kaitseliiniks on ettevõ ttel siseaudit, mis teostab sõ ltumatut jä relevalvet kogu organisatsioonile.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõ kestamise valdkonna riskide juhtimine toimub kooskõ las valdkonna
spetsiifiliste regulatsioonidega. 2021. aasta jooksul teostati ka põ hjalik rahapesu ja terrorismi rahastamise
(sh ka sanktsioonide rakendamise ja massihä vitusrelvade leviku rahastamist kattev) riskihinnang ning
sellest lä htuvalt kehtestas juhatus uue rahapesu ja terrorismi rahastamise valdkonna riskiisu.
4.1 Kapitali juhtimine
Pocopay eesmä rk kapitali juhtimisel on:
●
●
●

tagada ettevõ tte tegevuse jä tkuvus;
sä ilitada tugev kapitalibaas, mis toetab ä ritegevuse arengut;
tä ita kapitalile kehtestatud nõ udeid, nagu need on ettenä htud õ igusaktides ning jä relvalveorganite
poolt.

Nõ uded omavahendite suurusele on sä testatud makseasutuste ja e-raha asutuste seaduses. Seisuga
31.12.2021 ja 31.12.2020 olid kapitalinõ uded tä idetud, seejuures ü letasid omavahendid seaduses
ettenä htud normatiivi.
4.2 Krediidirisk
Pocopay finantsvarad:
1)
2)
3)
4)

Nõ uded krediidiasutustele (raha ja raha ekvivalendid)
Klientide vahendid
Nõ uded ostjate vastu ja muud nõ uded
Pikaajalised finantsvarad

23

AS Pocopay

Majandusaasta aruanne 2021

Krediidirisk kajastab potentsiaalset kahju, mis tuleneb vastaspoole suutmatusest tä ita õ igeaegselt endale
võ etud kohustusi Pocopay ees.
Maksimaalne krediidiriskile avatud positsioon
(eurodes)
Raha ja raha ekvivalendid
Klientide vahendid
Nõ uded ostjate vastu ja muud nõ uded
Pikaajalised finantsvarad
Kokku maksimaalne krediidiriskile avatud positsioon

Lisa

5
8

31.12.2021
654 911
415 886
65 329
135 081
1 271 207

31.12.2020
81 759
697 099
435 776
165 279
1 379 913

Pocopay hoiustab raha depoopangas Bank of Lithuania (Leedu keskpank, reiting puudub) ja AS-i LHV Pank
(Moody’s reiting Baa1) juures avatud arvelduskontodel. Krediidiriskile avatud positsioon rahast ja raha
ekvivalentidest, mida hoitakse teistes krediidiasutustes, kannab juhtkonna hinnangul olemuselt madalat
krediidiriski.
Nõ uded ostjate vastu ja muud nõ uded seisuga 31.12.2021 ei oma juhtkonna hinnangul kõ rget riski, kuna
koosneb suures osas peamisele koostö ö partnerile esitatud mü ü giarvetest. Partneri senise maksekä itumise
põ hjal hindab juhtkond antud partnerist tulenevat krediidiriski madalaks. Nõ uded on pä rast
aruandekuupä eva laekunud.
4.3 Tururisk
Tururisk vä ljendab potentsiaalset kahju, mis võ ib tekkida valuutakursside võ i intressimä ärade
ebasoodsatest muutustest.
4.3.1 Valuutarisk
Valuutarisk võ ib tekkida seoses vä lisvaluutas nõ uete ja kohustiste tekkimisega klientide vastu. Ettevõ tte
peamiseks valuutaks on euro. Jä rgnevad tabelid annavad ü levaate valuutade avatud positsioonist. Erinevad
valuutades nomineeritud varad ja kohustised on tabelis toodud euro ekvivalendis vastavalt
aruandekuupä eval kehtinud valuutakursile.
31.12.2021
(eurodes)
Finantsvarad
Raha ja raha ekvivalendid
Klientide vahendid
Nõ uded ostjate vastu ja muud nõ uded
Pikaajalised finantsvarad
Finantsvarad kokku
Finantskohustised
Võ lgnevused klientidele
Võ lad hankijatele ja muud võ lad
Finantskohustised kokku
Avatud valuutapositsioon

Lisa

5
8

EUR

USD

PLN

Kokku

654 911
415 886
20 395
0
1 091 192

0
0
44 146
135 081
179 227

0
0
0
0
0

654 911
415 886
64 541
135 081
1 270 419

415 886
15 864
431 750
659 442

0
11 304
11 304
167 923

0
35
35

415 886
27 202
443 089
827 330

-35
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31.12.2020
(eurodes)
Finantsvarad
Raha ja raha ekvivalendid
Klientide vahendid
Nõ uded ostjate vastu ja muud nõ uded
Pikaajalised finantsvarad
Finantsvarad kokku
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Lisa

5
8

Finantskohustised
Võ lgnevused klientidele
Võ lad hankijatele ja muud võ lad
Muud kohustised
Finantskohustised kokku
Avatud valuutapositsioon

EUR

USD

Kokku

81 759
697 099
435 776
0
1 214 634

0
0
0
165 279
165 279

81 759
697 099
435 776
165 279
1 379 913

697 099
36 610
1
733 710
480 925

0
12 063
0
12 063
153 216

697 099
48 673
1
745 773
634 141

Ettevõ tte juhtkonna hinnangul on valuutarisk minimaalne.
4.3.2 Intressimäära risk
Intressimä ä ra risk avaldub Pocopay puhul ainult nõ uetele krediidiasutuste vastu, mis kannavad ettevõ tte
juhtkonna hinnangul ebaolulist intressimä ära riski.
4.4 Likviidsusrisk
Oht, et Pocopay ei suuda õ igeaegselt ja kohaselt tä ita oma rahalisi kohustusi.
Likviidsusrisk hõ lmab jä rgmisi finantskohustisi (finantsseisundi aruande kirjed): „Võ lgnevused klientidele“,
„Pikaajaliste rendikohustiste lü hiajaline osa“, „Võ lad hankijatele ja muud võ lad“, „Muud kohustised“ ning
„Pikaajalised rendikohustised“ seisuga 31.12.2021 summad 470 645 eurot (31.12.2020: 805 006 eurot).
Likviidsusriski maandamiseks omab Pocopay pidevalt piisavalt kä ibevahendeid, et tä ita kä ibekohustusi.
Klientide varasid hoitakse lahus muudest varadest.
Juhtkonna hinnangul on likviidsuse risk ebaoluline, kuivõ rd kä ibevara ü letab lü hiajalisi kohustisi ü le kahe
korra (31.12.2020: ü le ü he korra) ning seisuga 31.12.2021 ü letavad finantsvarad finantskohustisi ligikaudu
kolm korda (31.12.2020: ligikaudu kaks korda).
4.5 Operatsioonirisk
Operatsioonirisk on võ imalik kahju, mis tuleneb inimeste, protsesside võ i infosü steemi vigadest.
Operatsiooniriskide hindamisel, jä lgimisel ja maandamisel on esmane roll igal valdkonnal, mis kaardistab
ja juhib konkreetse valdkonna operatsiooniriske vastavalt Pocopay riskijuhtimise kordadele, riskiisule ning
nõ ukogu otsustele. Valdkondade ü le jä relevalve teostamisel on oluline roll nii vastavuskontrollil kui
siseaudiitoril. Vastavuskontrolli peamiseks ü lesandeks on makseasutuste ja e-raha asutuste seadusest
tulenevalt kontrollida ja suunata Pocopay tegevuse vastavust õ igusaktidele, pä devate asutuste juhenditele
ja sise-eeskirjadele.
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Siseaudit on sõ ltumatu ja objektiivne funktsioon, mis seadusest tulenevalt kontrollib kogu ettevõ tte
tegevuse ja protseduuride vastavust õ igusaktidele ja pä devate asutuste juhenditele ning aitab sellega tagada
kindlust ettevõ tte protsesside toimimise ning jä rgimise kohta.
4.6 Finantsvarade ja -kohustiste õiglane väärtus
Oiglase vä ärtuse hindamisel tuleks ü ldjuhul kasutada ettevõ ttevä liste professionaalsete hindajate abi, vä lja
arvatud juhul, kui ettevõ ttel on olemas vastava kvalifikatsiooniga spetsialistid, vastasel juhul muutub
kü sitavaks õ iglase vä ärtuse usaldatavus.
Juhtkonna hinnangul ei erine finantsseisundi aruandes korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud varade
ja kohustiste bilansiline vä ä rtus oluliselt nende õ iglasest vä ärtusest.

Lisa 5 Nõ uded ostjate vastu ja muud nõ uded
(eurodes)
Nõ uded ostjate vastu
Muud nõ uded
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku

31.12.2021

31.12.2020

20 395
44 934
64 329

423 780
11 996
435 776

Real „Muud nõ uded“ kajastub nõ ue MasterCardi vastu summas 44 146 eurot, mis laekus jaanuaris 2022
(Lisa 8).

Lisa 6 Ettemaksed
(eurodes)
Muud ettemakstud kulud
Rendi ettemakse
sh lühiajaline rendi ettemakse
sh pikaajaline rendi ettemakse
Ettemaksed kokku

31.12.2021

31.12.2020

19 656
5 450
5 450
0
25 106

16 412
5 450
0
5 450
21 862

Muud ettemakstud kulud sisaldavad info- ja makseteenuste tasusid, ettemakstud jä relevalvetasu
Finantsinspektsioonile ja ajakirjandusvä ljaannete tasusid. Ettemaksed kasutatakse ä ra 12 kuu jooksul
arvates bilansipä evast ja seetõ ttu on arvele võ etud kä ibevarana.
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Lisa 7 Materiaalne ja immateriaalne põ hivara

(eurodes)
Saldo 31.12.2019
Soetusmaksumus

Materiaalne
põhivara

Immateriaalne
põhivara

Ettemaksed
immateriaalse
põhivara eest

Kokku

90 908

126 458

0

217 366

Akumuleeritud kulum

-67 814

-117 726

0

-185 540

Jääkmaksumus 31.12.2019

23 094

8 732

0

31 826

Soetatud põhivara

34 890

3 000

18 000

55 890

-17 476

-2 990

0

-20 466

-9 290

0

0

-9 290

9 276

0

0

9 276

Saldo 31.12.2020
Soetusmaksumus

116 508

129 458

0

263 966

Akumuleeritud kulum

-76 014

-120 716

0

-196 730

Jääkmaksumus 31.12.2020

40 494

8 742

0

67 236

5 584

71 125

-18 000

58 709

-14 325

-19 234

0

-33 559

-3 466

0

0

-3 466

2 354

0

0

2 354

Soetusmaksumus

118 626

200 583

-18 000

319 209

Akumuleeritud kulum

-87 984

-139 950

0

-227 934

Jääkmaksumus 31.12.2021

30 641

60 633

-18 000

91 274

Amortisatsioonikulu
Müüdud ja mahakantud põhivara soetusmaksumus
Müüdud ja mahakantud põhivara kulum

Soetatud põhivara
Amortisatsioonikulu
Müüdud ja mahakantud põhivara soetusmaksumus
Müüdud ja mahakantud põhivara kulum
Saldo 31.12.2021

Materiaalne põ hivara sisaldab arvuteid ja kontoritehnikat, mö ö blit ja kontori parendamiseks tehtud
kapitaliseeritud kulusid. Immateriaalne põ hivara sisaldab pangandustarkvara ja mobiilirakenduse litsentse.
Mü ü dud põ hivara mü ü gihinnas oli summas 167 eurot (2020: 771 eurot) ning kasum põ hivara mü ü gist
summas 167 eurot (2020: 757 eurot).
2021. ja 2020. aastal ei ole ilmnenud mä rke materiaalse võ i immateriaalse põ hivara kasutusvä ärtuse
langusest.
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Lisa 8 Pikaajalised finantsvarad
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

MasterCard tagatisdeposiit

135 081

165 279

Pikaajalised finantsvarad kokku

135 081

165 279

MasterCard´i deposiit on vastavalt kaarditehingute ja maksetehingute tagamiseks, kä sitletakse pikaajalise
finantsvarana. MasterCard tagatisdeposiit on sõ lmitud USA dollarites. Detsembris 2021 tehti taotlus
MasterCardile tagatisdeposiidi osaliseks tagastamiseks summas 50 000 dollarit (Lisa 5).

Lisa 9 Kasutusõ iguse varad ja rendikohustised
Pocopay rendib kontoriruume ning rendileping on sõ lmitud tä htajalisena kuni 30.09.2022. Alates
01.01.2019, kajastab ettevõ te rendilepinguid kasutusõ iguse vara ja vastava kohustisena ajal, mil renditav
vara on kasutamiseks saadaval. Rendileping on katkestatav teatud tingimustel poolte kokkuleppel.

Alljä rgnevas tabelis on vä lja toodud kasutusõ iguse vara ja rendikohustiste liikumised:

(eurodes)
Saldo seisuga 31.12.2019

Kasutusõiguse
vara
89 482

Amortisatsioonikulu
Saldo seisuga 31.12.2020

-32 539
56 943

Korrigeerimine tulenevalt indeksi muutustest
Amortisatsioonikulu
Saldo seisuga 31.12.2021

1 814
-32 992
25 764
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Saldo seisuga 31.12.2019
Lü hiajaline osa
Pikaajaline osa
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Rendikohustised
91 749
32 515
59 234

Intressikulu
Rendikohustiste põ hiosa tagasimaksed
Saldo seisuga 31.12.2020
Lü hiajaline osa
Pikaajaline osa

2 246
-34 761
59 234
33 477
25 757

Korrigeerimine tulenevalt indeksi muutustest
Intressikulu
Vara soetusmaksumus
Rendikohustiste põ hiosa tagasimaksed
Saldo seisuga 31.12.2021
Lü hiajaline osa
Pikaajaline osa

1 814
1 296
829
-35 616
27 557
27 557
0

Rendikohustiste all on kajastatud aastal 2021 lisaks kontoriruumi rendilepingule kapitalirendi tingimustel
ostetud mobiiltelefon. Põ hiosa tagasimaksed olid summas 394 eurot. Vara on kajastatud lisas 7.
Intressikulu rendikohustistelt on toodud Lisas 15.

Alljä rgnevas tabelis on toodud rendimaksete miinimumsumma kuni rendilepingu lõ puni:
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

27 453

34 761

0

26 071

27 453

60 832

31.12.2021

31.12.2020

Sotsiaalmaks

19 668

22 414

Kinnipeetud tulumaks

12 627

12 144

Kä ibemaks

12 597

38 905

1 028

1 124

960

1 618

40

208

46 920

76 413

kuni 1 aasta
1-5 aastat
Kokku

Lisa 10 Maksukohustised
(eurodes)

Kogumispensioni makse
Tö ö tuskindlustusmaks
Erisoodustuste tulumaks
Maksukohustised kokku
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Pocopayl oli 2021. aastal maksuvabadest finantsteenustest 85% ja 2020 aastal 92% maksustatava kä ibe
suhe kogukä ibesse. Kä ibemaksu proportsioonist tekkiv kulu kajastub ä rikuludes.
Ettevõ ttes pole algatatud maksurevisjoni ega mä äratud selle tulemusel maksukohustist.
Maksuhalduril on õ igus kontrollida ettevõ tte maksuarvestust kuni 5 aasta jooksul maksudeklaratsiooni
esitamise tä htajast ning vigade tuvastamisel mä ä rata tä iendav maksusumma, intressid ning trahv. Ettevõ tte
juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võ iks maksuhaldur mä ärata olulise tä iendava
maksusumma.

Lisa 11 Omakapital
Aktsiakapital ja ülekurss
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

575 000

575 000

22 758

3 839 000

Aktsiakapital ja ülekurss kokku

597 758

4 414 000

Aktsiate arv

575 000

575 000

1

1

Aktsiakapital
Ulekurss

Aktsia nimivä ärtus (eurodes)

Seisuga 31.12.2021 ja 31.12.2020 koosnes aktsiakapital lihtaktsiatest. Seisuga 31.12.2021 ja 31.12.20120
oli põ hikirja jä rgi ettevõ tte minimaalne aktsiakapital 300 000 eurot ning maksimaalne aktsiakapital
1 200 000 eurot. Kõ igi emiteeritud aktsiate eest on tasutud.
2021. aasta septembris võ eti vastu otsus katta Pocopay eelmiste perioodide kahjum summas 3 816 242
eurot ü lekursi arvel.
Aktsiate arv
Aktsiate arv 31.12.2019

575 000

Aktsiate arv 31.12.2020

575 000

Aktsiate arv 31.12.2021

575 000
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Aktsiate arv

Osalus %

1. OÜ Poco Holding

575 000

100,00

Kokku

575 000

100,00

Aktsiate arv

Osalus %

1. OU Poco Holding

575 000

100,00

Kokku

575 000

100,00

31.12.2021
5 779

31.12.2020
0

5 779

0

Aktsionäride struktuur seisuga 31.12.2020

Kohustuslik reservkapital
(eurodes)
Kohustuslik reservkapital
Kokku

2020. a. majandusaasta kasumist kanti reservkapitali 2021 aastal 5 779 eurot. 2021. a. majandusaasta
kasumist teeb juhatus aktsionä rile ettepaneku kanda reservkapitali 13 411 eurot.
Seisuga 31.12.2021 moodustas ettevõ tte jaotamata kasum 268 224 eurot (31.12.2020 jaotamata kahjum 3
810 464 eurot). Seisuga 31.12.2021 on võ imalik dividendina omanikele vä lja maksta 254 813 eurot (2020:
0 eurot). Kaasnev tulumaksukulu oleks 63 703 eurot (2020: 0 eurot).

Lisa 12 Mü ü gitulu
(eurodes)
Mü ü gitulu Eestis
Mü ü gitulu Euroopa Liidus
Müügitulu kokku, sh
Tulu kliendilepingutest
Makseteenuste tulud
Edasimüügi eesmärgil ostetud kaubad ja teenused

2021

2020

1 803 240
329 073

1 455 963
143 392

2 132 313
1 794 442
323 871
14 000

1 599 355
1 442 392
121 031
35 932

Makseteenuste tuludes kajastuvad makseteenuste teostamise eest võ etavad teenus- ja kaardimaksetasud
ning muud nendega seotud finantsteenuste eest võ etavad tasud.
Mü ü gitulu seotud osapooltele on toodud Lisas 16.
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Lisa 13 Mü ü dud teenuse kulud
(eurodes)
Maksetehingutega seotud kulud
Klienditoe kulud
KYC kulud
Kaartidega seotud kulud
Mü ü dud kaubad ja teenused soetushinnas
Muud kulud
Müüdud teenuste kulud kokku

2021

2020

-348 908
-12 039
-9 000

-220 011
-12 437
-9 256

-7 564
-15 668
0
-393 179

-25 409
-35 932
-26
-303 072

2021
-183 100
-19 074
-41 532
-20 766
-20 646
-120
0
-1 142 458
-861 554
-261 770
-6 498
-5 923
-6 713
-2 716
-6 366
-1 395 246

2020
-191 780
-17 536
-81 375
-53 290
-23 640
-2 645
-1 800
-676 044
-492 981
-165 914
-7 835
-4 481
-4 833
-2 811
-7 774
-977 320

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)
IT kulud
Kontorikulud
Ostetud teenused, sealhulgas
juriidilised kulud
raamatupidamis- ja audiitorkulud
tõ lkekulud
konsultatsioonikulud
Personalikulud, sealhulgas
palgad ja preemiad
sotsiaalmaks ja muud maksud
erisoodustuskulud
tö ö tajate koolitus- ja lä hetuskulud
muud personalikulud
Finantsinspektsiooni jä relvalvetasu
Muud tegevuskulud
Mitmesugused tegevuskulud kokku

Seisuga 31.12.2021 tö ö tas Pocopays 15 tö ö tajat, aruandeperioodil keskmine tö ö tajate arv oli 22 tö ö tajat
(31.12.2020: 23 tö ö tajat, 2020. aastal keskmine tö ö tajate arv oli 12).
Mitmesugused tegevuskulud seotud osapooltelt on toodud Lisas 16.
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Lisa 15 Finantstulud ja -kulud
Finantstulud
(eurodes)
Kasum valuutakursi muutustest
Panga- ja deposiidi intressitulud

2021

2020

13 810
136

0
510

Finantstulud kokku

13 946

510

Finantskulud
(eurodes)
Intressikulu rendikohustistelt
Kahjum valuutakursi muutustest
Panga- ja deposiidi intressitulud

2021

2020

-1 351
0
-1 542

- 2 246
-15 273
-1 356

Finantskulud kokku

-2 893

-18 875

Lisa 16 Tehingud seotud osapooltega
Pocopay raamatupidamise aastaaruandes on loetud seotud osapoolteks:
●
●
●
●

emaettevõ tjat ja emaettevõ tjat kontrollivat isikut ning muid olulist mõ ju omavaid omanikke;
teisi emaettevõ tja konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõ tjaid;
Pocopay juhatuse ja nõ ukogu liikmeid;
eespool nimetatud isikute poolt kontrollitavaid võ i nende olulise mõ ju all olevaid ettevõ tjaid.

Tehingute maht
(eurodes)
Pocopay emaettevõ tjalt:
Laekumised aktsiate mü ü gist

2021

2020

0

45 879

Teised Pocopay emaettevõ tja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõ tjad:
Ostud:
0
Tasu immateriaalse põ hivara kasutamise eest
0
Mü ü gid:
0
Tulu kliendilepingust
0
Juhatuse liikmete tasud:
230 529
Tö ö tasud koos maksudega
230 529

840
840
15 655
15 655
165 406
165 406
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Pocopay emaettevõ te on OU Poco Holding, kelle lõ plikuks emaettevõ tjaks on OU Trust IN. Konsolideeriv ü ksus
OU Trust IN.
2021. aasta detsembris lõ ppes koostö ö Pocopay ja OU PocoSys vahel ning sõ lmiti lepingu lõ petamise kokkulepe.
Nõ ue Pocopay emaettevõ tjalt laekus jaanuaris 2020 summas 45 879 eurot, mis oli seotud OU PocoSys
võ õ randamisega 2016. aastal emaettevõ tjale OU Poco Holding. Nõ ue on tä ies mahus laekunud.
Nõ uded ja kohustised seotud osapooltega seisuga 31.12.2021 ning 31.12.2020 puuduvad.
Ostud seotud osapooltelt on kajastatud koondkasumiaruandes real „Mitmesugused tegevuskulud“ summas 0
eurot (2020: 840 eurot) (Lisa 14).
Mü ü gid seotud osapooltele on kajastatud koondkasumiaruandes real „Mü ü gitulu“ summas 0 eurot (2020: 15
655 eurot) (Lisa 12).
2021. aastal on maksnud ettevõ te juhtkonnale tö ö tasu summas 230 529 eurot (2020: tö ö tasu summas 165 406
eurot), koos kõ igi maksudega. Seisuga 31.12.2021 on kohustisena juhtkonna ees kajastatud puhkusekohustis
finantsseisundi aruandes real „Võ lad tö ö võ tjatele“ summas 3 274 eurot (31.12.2020 12 166 eurot), koos kõ igi
maksudega.
Nõ ukogu liikmetele kä esoleval ja eelmistel aruandeperioodil tasusid ei arvestatud.
Seotud osapoolte vastu nõ uete osas ei ole 2021. aastal ega 2020. aastal moodustatud allahindlusi.

Lisa 17 Bilansipä eva jä rgsed sü ndmused
Pocopay on leidnud uue potentsiaalse omaniku, kes on huvitatud ettevõ tte omandamisest ning tehingu
jõ ustumiseks on vajalik Eesti Finantsinspektsiooni heakskiit.
Seoses kahe suurkliendi koostö ö lepingu lõ ppemisega suleti 2022 esimeses kvartalis enamus eraklientide
maksekontosid.
14.01.2022.a. sõ lmiti uus suurkliendi teenuse leping.
24. veebruaril 2022 algas sõ jaline konflikt Venemaa ja Ukraina vahel. Tulenevalt ebakindlast olukorrast ning
selle kiirest muutumisest pole juhtkonnal esialgu võ imalik anda usaldusvä ärset kvantitatiivset hinnangut
konflikti mõ ju kohta ettevõ ttele.
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Juhatuse ettepanek kasumi jaotamise kohta
AS Pocopay juhatus kinnitas 2021. majandusaasta kasumi summas 268 224 eurot. Juhatuse ettepanek
aktsionä ride ü ldkoosolekule on dividende mitte maksta, eraldada reservkapitali 13 411 eurot ja kajastada
254 813 eurot finantsseisundi aruande real „Jaotamata kasum“.

Raul Jä rve

Juhatuse esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

16.05.2022

Mä rt Maarand

Juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/

16.05.2022
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Juhatuse liikmete allkirjad 2021. aasta majandusaasta aruandele
Juhatus on 16.05.2022 koostanud AS Pocopay tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande. AS
Pocopay nõ ukogu on juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja
raamatupidamise aastaaruandest ning millele on juurde lisatud sõ ltumatu vandeaudiitori aruanne, lä bi
vaadanud ja aktsionä ride ü ldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

AS Pocopay 2021. a majandusaasta aruande on allkirjastanud:

Raul Jä rve

Juhatuse esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

16.05.2022

Mä rt Maarand

Juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/

16.05.2022
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
AS Pocopay aktsionärile
Arvamus
Oleme auditeerinud AS Pocopay (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab finantsseisundi aruannet
seisuga 31. detsember 2021, koondkasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet
eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab lehekülgedel 6 kuni 36 esitatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades
õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2021 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu Euroopa Liit on
need vastu võtnud.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele
standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise
aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga
(Eesti) (sh sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele
nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie
arvamusele.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon sisaldab tegevusaruannet, kuid ei hõlma
raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis
vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda
tehes, kas muu informatsioon lahkneb oluliselt raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud
teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud
sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.
Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas rahvusvaheliste
finantsaruandluse standarditega, nagu Euroopa Liit on need vastu võtnud ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond
peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise
aastaaruande koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata
jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja
kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte
likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve
teostamise eest.

KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a
member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), a Swiss entity. Reg no 10096082.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas
pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie
arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise
eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati
avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib
põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad
raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame
kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:
teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise
väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele riskidele ning
hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva
olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest
pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või
sisekontrolli eiramist;
omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes
asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse
kohta;
hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega
seoses avalikustatud info põhjendatust;
teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta
ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste
suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana.
Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori
aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud
info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande
kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada
ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud
informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi
viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning
märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mistahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta,
mille oleme tuvastanud auditi käigus.
KPMG Baltics OÜ
Audiitorettevõtja tegevusluba nr 17
/allkirjastatud digitaalselt/
Eero Kaup
Vandeaudiitori number 459
Tallinn, 16. mai 2022
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Mü ü gitulu jaotus vastavalt
klassifikaatorile (EMTAK)

Eesti

majanduse

tegevusalade

AS Pocopay mü ü gitulu eurodes on jaotatud vastavalt EMTAK-i koodidele alljä rgnevalt:
(eurodes)
EMTAKi kood

EMTAKi grupi nimetus

2021

2020

62091

Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused

72 000

80 805

64991

Mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a

323 871

121 031

1 736 442

1 397 519

2 132 313

1 599 355

kindlustus ja pensionifondid
82991

Muud mujal liigitamata ä ritegevust abistav tegevus

Müügitulu kokku

39

