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Tegevusaruanne 2016
Seesam Insurance AS (edaspidi Seesam või ettevõte) tahab olla ettevõte, kellega on lihtne suhelda. 
Seesami eesmärgiks on 

 • pakkuda klientidele kindlustunnet  
 • olla parim tööandja  
 • olla usaldusväärne partner  
 • olla eetiline ja tulevikku suunatud ettevõte. 

Seesam Insurance AS on Eestis registreeritud ettevõte, mis pakub kindlustusteenust Eestis ning filiaalide 
kaudu Lätis ja Leedus. Seesamil on kokku 24 müügi- ja klienditeeninduspunkti üle Baltikumi, neist Eestis 
10, Lätis 5 ning Leedus 9. 

Seesam on asutatud 1991. aastal ning Seesami ainuomanikuks on OP Insurance Ltd (Soome). Seesam 
kuulub Soome juhtiva finantskontserni OP Financial Group koosseisu. OP Financial Group pakub mitme-
külgseid pangandus-, varahaldus- ja kindlustusteenuseid ettevõtetele ja eraisikutele. 

Keskkond ja kindlustusturg 
Euroala majandus kasvas 2016. aastal ootuspäraselt tagasihoidlikult, põhiliseks kasvumootoriks oli sise-
tarbimine, mis omakorda oli mõjutatud tööhõive tõusust. Suurusjärgus kuni 1,5% SKT kasvu oodatakse 
ka lähiaastatel, ehkki 2017. aasta väljavaated on võib-olla isegi nõrgemad, sest nafta- ja energiahindade 
madalseis on möödas ning Brexiti mõjud veel selgusetud. Euroopa Keskpank jätkab suure tõenäosusega 
senist rahapoliitikat, mistõttu võiks jätkuvalt madalad intressimäärad toetada investeerimistegevust. 

2017. aasta on mitmes Euroopa riigis valimiste aasta, kuna euroskeptikute toetused on suurenenud, ei 
saa üllatuslikke tulemusi päris välistada. Lisaks poliitilistele riskidele Euroopa Liidu sees, on selgusetud 
ka USA ja Suurbritannia tegevusplaanid ja nende võimalikud mõjud Euroopa Liidu ekspordile. Jätkuvalt 
on õhus ka Venemaalt tulenevad poliitilised pinged.

Balti riikide majandus kasvas 2016. aastal esialgsetel andmetel suhteliselt mõõdukalt. SKT juurdekasv 
oli suurim Leedus (2,2%), veidi väiksem Lätis (2,1%) ning Eestis 1,6%. Põhiliseks kasvumootoriks oli sise-
tarbimine, mida toetas palkade tõusust ning nõrgast inflatsioonitasemest tingitud  reaal sisse  tuleku te 
suurenemine. Ekspordi taastumine oli 2016. aastal tugevam kui eelneval perioodil. Euroopa Liidu 
struktuurifondide madalamad väljamaksed mõjusid pärssivalt investeeringutele ja eriti ehitussektorile 
ning palgataseme ja inflatsiooni tõus vähendasid ettevõtete kasumimarginaale. Sisemajanduse kogu-
toodangu reaalkasvuks 2017. aastal oodatakse Eestis umbes 2,0%, Lätis ja Leedus 2,7%-2,9%. 

Balti kahjukindlustusturg jätkas 2016. aastal hoogsa tempoga kasvamist. Võrreldes 2015. aastaga kasvas 
preemiate maht Leedus 11,2%, Eestis 8,4%, Lätis 6,4%. Kahjukindlustusturu juurdekasvud on suuresti 
toetatud uute sõidukite müügimahtude kasvuga ja teatavas osas ka kindlustushindade tõusuga. Kahjuks 
oleme jätkusuutlikust hinnatasemest veel kaugel, 2016. aasta oli rekordilise kahjumi aasta Balti liiklus-
kindlustuse turul ning ka kaskokindlustuse olukord tervikuna ei ole kiita. 

Seesami turuosa kindlustusmaksete põhjal moodustas Eesti kindlustusturul 9,7% (turuosade leidmisel 
on arvestatud ka välismaiste kindlustusandjate filiaalide kindlustusmaksete mahtu), Lätis on Seesamil 
5,5% turuosa ning Leedus 3,3% turuosa.
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Olulisemad sündmused ja tegevused 

Seesam 25

9. mail 1991 kirjutati Tallinnas alla Seesami asutamislepingule. 25 aastat kindlustusturul on pikk ja 
märkimis väärne periood. Seesam on selle ajaga kasvanud kindlustusteenuste pakkujaks, keda iseloomus-
tab kõrge professionaalsus, rahulolevad kliendid, toodete ja teenuste kaasaegsus ning võime areneda. 

25. sünnipäeva aasta oli meie jaoks hoolivuse aasta. Keskendusime eelkõige pere ja koduga seotud tege-
vustele ning osalesime just peredele ja lastele suunatud üritustel. Rääkisime rohkem oma hoiakutest ja 
väärtustest ning juhtisime inimeste tähelepanu lähedaste hoidmisele ning pere tähtsusele. 

Pere, kodu, lapsed 

Sügisel 2015 tuli Seesam välja uue ja ainulaadse pakkumisega - Seesami Perekindlustusega. Atrak tiivne 
ja meeldejääv toode hakkas paljudele silma. 2016. a aprillis toimus Tallinnas Lilleküla jalgpallihallis esma-
kordselt heategevuslik Eesti teatrite jalgpalliturniir koos vahva perepäevaga, kus Seesam ühe tubli toeta-
jana oli ka oma väljapaneku ja inimestega esindatud. Kõik ikka selleks, et panustada perekesksesse ja 
sportlikku ettevõtmisse, kohtuda oma klientidega ning meelde tuletada ja lähemalt tutvustada  Seesami 
perekindlustust.

Rõõmsate Laste Festival

Juulikuus osales Seesam Pärnu rannapargis Rõõmsate Laste Festivalil. Rõõmsate Laste Festivali eesmär-
giks oli pakkuda peredele kvaliteetset ja arendavat meelelahutust. Festivaliala oli jaotatud erinevate 
 teemade järgi. Näiteks huvitavate õpitubade ala, kus sai tutvuda Pärnu ja Pärnumaa turismi ettevõtjatega 
ning lustida neid tutvustavatel atraktsioonidel, õppida tundma oma pärimuslugu ja vanavanemate 
kombeid, toetada ettevõtlikke lapsi ja õpilasfirmadest alguse saanud ettevõtteid ning osta-müüa- 
vahetada hobitarbeid. 

Seesam pakkus festivali külalistele võimalust teha endast või oma perest meeleolukas pilt, kasutades 
uudset augmented selfie lahendust, kus pildile sai jääda koos valitud lisadetailidega. Oli võimalik  mängida 
täpsusmängu, korraldati kogupere tõukeratta loos ning muidugi said külalised soovi korral ülevaate ka 
kindlustustoodetest. 

Kõik festivalil toimuv oli kodumaine, kvaliteetne ning laste silmaringi avardav, kuid samas ka huvitav ja 
lõbus kõigile pereliikmetele.

Arvamusfestival

Augustis Paides toimunud Arvamusfestivalil osales Seesam samuti esimest korda. Festivalid annavad hea 
võimaluse kohtuda olemasolevate ja tulevaste klientidega ning saada paremini aru, millised teemad on 
inimeste jaoks aktuaalsed, mida nad üldises plaanis vajavad. 

Koostöös Päästeametiga korraldas Seesam arutelu teemal: „Kas ma saan eluga hakkama?“. Väikesed 
oota matused on vältimatud, kuid ette võib tulla ka elumuutvaid tragöödiaid. Peame selleks valmis 
olema ja oskama raskustega tegeleda. Kuidas seda teha? Kuidas säilitada seesmine rahu ja taastada 
kindlustunne? Milliseid hõlbustavaid vahendeid saame kasutada igapäevaste takistustega toimetulekuks 
ja milliseid erijuhtudel? Kuidas aidata neid, kes abi vajavad? Räägiti lapsi ja peresid ümbritsevatest ohtu-
dest ning kutsuti inimesi üles neile rohkem tähelepanu pöörama. Lisaks arutelule tutvustati ja tehti läbi 
praktilisi harjutusi paremaks hakkamasaamiseks ükskõik millises ootamatus olukorras. 
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Teine Seesami poolt korraldatud arutelu oli teemal „Vati sees kasvavad lapsed - kas on veel mängu-
ruumi?“. Täna tunnetame maailma ja ümbritsevat keskkonda ohtlikumana kui varem. Oleme muutunud 
tunduvalt ettevaatlikumaks. Kipume oma lapsi justkui vati sees hoidma. Kas selline käitumine on õigusta-
tud? Kas reeglid ja piirangud suurendavad turvalisust või pigem piiravad vabadust? Arvamust ja isiklikku 
kogemust jagasid tuntud inimesed erinevatelt elualadelt.

Selge Grupijuhi kampaania 

2016. aastal tähistas Selge Grupijuhi kampaania juba 20. sünnipäeva. Kakskümmend aastat järjepide-
vust ja traditsiooni on teinud Selgest Grupijuhist ühe pikemaealisema ning päris kindlasti ühe tuntuima 
liiklusohutust propageeriva sotsiaalkampaania Eestis. Nagu tavaks saanud, toetas Seesam ka sel aastal 
üritust. Kahesajast registreerijast aastal 1997 on saanud ligi kaks ja pool tuhat aastal 2016. Kam paania 
idee on olnud läbi aastate sama - inimesi kutsutakse üles olema jaanilaupäeval ja jaanipäeval oma 
seltskonna kaineks autojuhiks ning hoolitsema ka selle eest, et keegi osaleja sõpradest või tuttavatest 
alkoholijoobes rooli ei istuks. 

E-koolitused

Töötajate koolitamine ja arendamine on alati olnud Seesami eesmärkide fookuses. Sellest sõltub nii 
inimeste soov Seesami kollektiivis töötada kui ettevõtte tulemused. Sel aastal sisenes Seesam uude 
sisekoolituste ajajärku - nimelt lisandus traditsioonilisele nö klassiruumi koolitustele lisaks ka võimalus 
läbi viia e-koolitusi. Uue koolitusviisi ja e-koolituskeskkonna kasutusele võtmisega muudame oma kooli-
tustegevuse paindlikumaks ja jõuame iga vajaliku töötajani tema asukohast sõltumata. 

Ohutus ja turvalisus

Seesam korraldas või osales mitmes traditsioonilises ja ka uues kampaanias, mis aitavad tõsta ohutust 
ja turvalisust. 

Maanteeameti poolt korraldatud helkurikampaanias lõi Seesam kaasa juba kolmandat korda. Selle aasta 
sõnum oli „Olen silmapaistev“. Kampaaniaga rõhutati, et tihti ei piisa ka ainult ühest helkurist. Pimeduses 
helendavaid tooteid on väga erinevaid, nii saab igaüks valida endale sobivaima. Aktsioonidega külastati 
erinevaid sihtrühmi, näiteks oldi kohal spordiüritusel, käidi väikelastele suunatud teatrietendusel, külas-
tati ka eakamaid inimesi, kellele helkuri tähtsust selgitati ning helkureid ka jagati.

Koolitee Turvalisuse kampaania jaoks loodi koostöös Maanteeametiga interaktiivne test lastevanemate-
le, kus igaüks sai hinnata oma lapse koolitee turvalisust. Testi täites juhiti tähelepanu erinevatele ohu-
olukordadele ning anti nõu, kuidas laps kooliteed veelgi turvalisemalt saaks läbida. 

Lätis on Seesam juba aastaid teinud koostööd ettevõttega Getz Nordic ning korraldanud autojuhtidele 
suunatud kampaaniat „Üllata talve“, kus tehnik kontrollib sõidukite valmisolekut – rehvide, aku, klaasi-
puhastite seisukorda. 2016. aastal jõudis sama kampaania ka Eestisse, kus Seesam koostöös Getz Eestiga 
kontrollis autode talveks valmisolekut Bauhofi kaupluste ees. 

Seesam osales ka tänuväärses ettevõtmises Leedus autojuhtide jaoks - interaktiivselt kaardistati Vilniuse 
linna kõige ohtlikumad kohad.

Majandusaasta aruanne 2016
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Olulisemad finantsnäitajad

Majandustulemused
Kasum

Seesam Insurance AS 2016. aasta puhaskasum moodustas 3,1 miljonit eurot, sellest 2,1 miljonit eurot 
moodustas kindlustustehniline tulem ning 1,0 miljonit eurot investeeringute tulem. Kahjusuhe tõusis 
eelneva aastaga võrreldes 0,8 protsendipunkti moodustades 64,7%, kulusuhe aga vähenes 0,8 protsendi-
punkti langedes 31,5% tasemele. Kombineeritud suhe säilitas eelmise aasta taseme 96,2%.

Kindlustusmaksed 

Seesami põhilisteks kindlustusliikideks on kohustuslik liikluskindlustus, sõidukikindlustus,  füüsiliste 
ja juriidiliste isikute varakindlustus, tervisekindlustus, reisikindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus 
ja vastutuskindlustus. Vähemal määral tegeletakse ka garantiikindlustuse, veosekindlustuse ning 
väikelaevakindlustusega. 

Liikluskindlustuse ja sõidukikindlustuse osakaal moodustas 2016. aastal kokku 54,3% Seesami kindlustus-
portfellist, ettevõtete vara ja ehitusriskide kindlustus koos eraisikute kodukindlustusega moodustas 
26,5%, lühiajaline tervisekindlustus koos reisi- ja õnnetusjuhtumikindlustusega 14,3% ning ülejäänud 
liigid 4,9%.

Seesam kogus 2016. aastal kindlustusmakseid kolmes Balti riigis kokku 59,1 miljoni euro ulatuses, kasva-
des aastaga 4,8%. Eestis kogutud kindlustusmaksed moodustasid 49,5% Seesami kindlustusportfelli 
mahust, Läti osa 25,0% ning Leedu osa moodustas 25,5%.

Kindlustushüvitised

2016. aasta jooksul hüvitati kahjusid (brutokahjud koos kahjukäsitluskuludega) pea sama palju kui eel-
neval aastal, kokku 35,6 miljoni euro ulatuses (2015. a 35,9 miljoni euro ulatuses). Hüvitiste kogumahust 
moodustasid liikluskindlustuse ja sõidukikindlustuse kahjude väljamaksed 62,2%, ettevõtete vara ja 

Miljon € 2016 2015

Kogutud kindlustusmaksed 59,1 56,4

Tulu kindlustusmaksetest (netona edasikindlustusest) 55,3 53,2

Kindlustushüvitised ja kahjukäsitluskulud 34,7 34,9

Neto kindlustushüvitised 35,7 34,0

Puhaskasum (-kahjum) 3,1 2,7

Tehnilised eraldised (neto) 42,7 41,8

Investeeringud 75,2 71,1

Tegevuskulud 17,7 17,4

Neto kahjusuhe1 (%) 64,7 63,9

Neto kulusuhe2 (%) 31,5 32,3

Kombineeritud suhe3 (%) 96,2 96,2

 1	 neto	kindlustushüvitised	/tulu	kindlustusmaksetest	(neto)
 2	 (kindlustuslepingute	sõlmimiskulud	ja	administratiivkulud	–	edasikindlustuse	komisjonitasud	ja	kasumiosalus)	/ 
	 	 tulu	kindlustusmaksetest	(neto)
 3 neto kulusuhe + neto kahjusuhe
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ehitusriskide kindlustus koos eraisikute kodukindlustuse kahjude väljamaksed 21,7%, lühiajalise tervise-
kindlustuse, reisi- ja õnnetusjuhtumikindlustuse väljamaksed kokku 13,5%, muude kindlustus liikide 
väljamaksed moodustasid kokku 2,6%. Väljamakstud hüvitiste ja kahjukäsitluskulude suhe kogutud 
 kindlustusmaksetesse oli 60,3%. 

Neto kindlustushüvitised moodustasid 35,7 miljonit eurot (2015. a 34,0 miljonit eurot), neto kahjusuhe 
tõusis 64,7%ni (2015. a vastavalt 63,9%).

Kulud

Seesami tegevuskulud kasvasid 2016. aastal 1,5% ning moodustasid 17,7 miljonit eurot. 

Kindlustuslepingute sõlmimiseks kulus 2016. aastal 11,6 miljonit eurot, sõlmimiskulude suhe kogutud 
kindlustusmaksetesse moodustas 19,6% (2015. a vastavalt 11,6 miljonit eurot ja 20,5%). Administratiiv-
kulud moodustasid 5,9 miljonit eurot, investeerimistegevuse juhtimise kulud 0,1 miljonit eurot (2015. a 
vastavalt 5,7 ja 0,1 miljonit eurot). 

Finantsinvesteeringud

Seesami finantsinvesteeringute väärtus seisuga 31.12.2016 moodustas 75,2 miljonit eurot (2015. a 
71,1 miljonit eurot), suurenedes eelneva perioodiga võrreldes 4,1 miljoni euro võrra. Finantsinves-
teeringutest moodustavad 49,8% finantsasutuste, 18,3% valitsuste ning 11,0% ettevõtete võlakirjad. 
Aktsiatesse ja fondiosakutesse on paigutatud 20,8%, muude investeeringute osakaal on 0,2%. Aastal 
2016 teenis  Seesam finantsinvesteeringutelt kasumit 1,0 miljonit eurot (2015. a 0,6 miljonit eurot). 
 Finantsinvesteeringud katavad kindlustustehnilisi eraldisi (netona edasikindlustusest) 1,8-kordselt 
(2015. a. 1,7-kordselt).

Personal 
Seesamis töötas 2016. aasta lõpu seisuga 350 inimest, neist Eestis 160, Lätis 88 ja Leedus 102 inimest. 
Müügitööga oli neist seotud vastavalt Eestis 97, Lätis 42 ja Leedus 62 töötajat. 

Seesami personalist moodustasid 76% naised ning naiste osakaal on kõigis kolmes riigis sarnane. 
Töötajas konna keskmine vanus oli 39 aastat. Keskmine vanus oli kõrgeim Eestis - üle 44 aasta, Lätis ligi 
37 aastat ning Leedus 34 aastat. Seesami töötajate keskmine tööstaaž oli 7,3 aastat, Eestis 9,5 aastat, 
Lätis 5,7 aastat ning Leedus 5,4 aastat.

Läbi aastate on Seesam seadnud põhifookuseks oma töötajate kindlustusalaste teadmiste ja oskuste 
arendamise. Usume, et professionaalne meeskond on meie edu alus. Usaldusväärsed ja koolitatud 
kindlustustöötajad saavad pakkuda oma klientidele parimat teenust ja teenindust. Seesami stabiilsed 
tulemused kinnitavad, et kompetentsuse arendamise kaudu kasvatame töötajate eneseusku ning soovi 
oma tööd parimal viisil teha. 

2016. aastal oli personalivaldkonna üheks eesmärgiks tööandja imago analüüsimine ning mõtestamine, 
millise kuvandi on Seesam tööandjana endast loonud nii ettevõtte seest kui väljapoolt vaadates. 

Aastal 2015 alustati Seesamis kaugtöö võimaluse pakkumisega. Täna on hea meel tõdeda, et paindlike 
töötingimuste võimaldamine töötajatele on tõstnud tööga rahulolu. Seda kinnitavad ka 2016.  aasta 
 personaliuuringu tulemused, Seesami rahulolu koondhinnang üle Baltikumi oli 5 palli skaalal 4,33. 
 Uuringus osales üle 83% töötajatest. Tulemustest selgus, et töötajate rahulolu on eelkõige seotud 
 k olleegide ning juhtide positiivse toetusega ning võimalusega oma tööd ning aega paindlikult korraldada. 

Värbamisel pöörab Seesam suurt tähelepanu potentsiaalsete töötajate isikuomadustele ja teenindus-
valmidusele. Samuti toetab Seesam uute töötajate sisseelamist, et neil oleks võimalik kiiresti kohaneda 
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organisatsiooni ja tööülesannetega. Sel aastal võeti esmakordselt kasutusele e-koolituste keskkond 
„Edutizer“, mis toetab iseseisvat õpet videokoolituste abil. E-koolituste kasutamine tagab meie uute 
töötajate paindlikuma ja kiirema kindlustusalase õppe. 

Senine tegevus oma töötajate toetamisel ja arendamisel on olnud väga tulemuslik ja lojaalsust loov, 
kuid see positiivse tööandja kuvand tuleb ka tulevaste tööotsijateni viia. Seesam soovib olla tööturul 
atraktiivne ning järgnevate aastate tegevuses järgime seda eesmärki sihipäraselt.

Juhtimine
2016. aasta jooksul töötas Seesami nõukogu järgmises koosseisus:

 hr Olli Ilmari Lehtilä, nõukogu esimees

 hr Jouko Markku Kalevi Pölönen 

 hr Jorma Juhani Alanne (kuni 10.03.2016)

 hr Karri Arne Olavi Alameri (alates 10.03.2016)

2016. aasta jooksul töötas Seesami juhatus järgmises koosseisus:

 hr Toomas Abner, juhatuse esimees 

 hr Aigars Freimanis 

 hr Andri Püvi

 pr Brigita Elona Blavaščiūnienė

Suunad aastaks 2017
Balti riikide kahjukindlustusturu preemiamahtude osas ootame lähiaastatel stabiilset kasvu suurusjärgus 
4%-5%. Seda toetavad Balti riikide sisemajanduse kogutoodangu kasv, mida omakorda veab põhiliselt 
elanikkonna ostujõu paranemine ning kodumaine tarbimine. Arvestades viimaste aastate turuosaliste 
suuri kahjumeid liikluskindlustuses, ennustame sellele liigile suuremat hinnatõusu. Tõenäoline on väike 
hinnatõus ka kaskokindlustuses, mille kasumlikkus on viimase paari aastaga oluliselt langenud. 

Hüvitatavate kahjude osas ootame 2017. aastaks müügimahtude kasvuga proportsionaalset või natuke 
kiiremat tõusu. Suhteliselt pehme talv mõjub soodsalt kahjude sagedusele sõidukikindlustuse liikides. 

Konkurents Balti riikide kindlustusturgudel püsib ka 2017. aastal stabiilselt tihe. Turul tegutsevad  mitmed 
suhteliselt uued tulijad, kelle ambitsioonides on esikohal turuosa kasvatamine, pöörates vähem või 
üldse mitte tähelepanu kasumlikkusele. Tihe konkurents hoiab kindlustuse hinnad klientidele jätkuvalt 
soodsana. Kindlustusseltsid avavad järjest uusi e-poode, kus pakutakse tavahindadega võrreldes veelgi 
paremaid hindu. 

Seesami prioriteedid püsivad stabiilsed. Planeerime mõõdukat müügikasvu, kuid põhifookuses on 
 klientide hea teenindamine, asjatundlik riskivalik ja kasumlikkus. Panustame e-teenuste kättesaadavuse 
parandamisse nii kindlustuslepingute sõlmimisel kui ka kahjude käsitlemisel. Oleme olnud oma klienti-
dele kõrge teeninduskultuuriga professionaalne partner ja püüame parimat, et teha seda ka edaspidi. 
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Raamatupidamise aastaaruanne 2016

Koondkasumiaruanne 

Lisa 2016 2015

Brutopreemiad 4 59 121 533 56 414 502

Edasikindlustuse maksed 4 -3 043 890 -3 199 724

Muutus ettemakstud preemiate eraldises 4 -755 360 1 280

Muutus ettemakstud preemiate eraldises, edasikindlustuse osa 4,17 -68 708 5 143

Netopreemiad 55 253 575 53 221 201

Investeeringute tulud, neto 5 1 127 567 793 461

Muud tegevustulud 6 278 185 240 181

Tulud kokku 56 659 327 54 254 843

Kindlustushüvitised ja kahjukäsitluskulud 7 -34 746 381 -34 852 101

Edasikindlustuse osa kindlustushüvitistes ja kahjukäsitluskuludes 7 -988 870 830 064

Neto kindlustushüvitised -35 735 251 -34 022 037

Kindlustuslepingute sõlmimiskulud 8 -11 615 358 -11 571 550

Administratiivkulud 8 -5 908 021 -5 698 833

Investeerimistegevuse juhtimise kulud 8 -144 132 -143 532

Tegevuskulud kokku -17 667 511 -17 413 915

KASUM ENNE TULUMAKSU 3 256 565 2 818 891

TULUMAKS 22 -187 173 -147 571

ARUANDEAASTA PUHASKASUM 3 069 392 2 671 320

ARUANDEAASTA KOONDKASUM 3 069 392 2 671 320

Aastaaruande lisad lehekülgedel 14-51 on käesoleva aruande lahutamatuks osaks.
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Finantsseisundi aruanne 
Lisa 31.12.2016 31.12.2015

VARAD

Materiaalne põhivara 10 862 688 3 108 194

Immateriaalne vara 11 992 533 778 720

Kapitaliseeritud sõlmimiskulud 11 2 397 290 2 290 187

Finantsinvesteeringud

Aktsiad ja fondiosakud, õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi/kahjumi 12,13 15 620 677 13 720 984

Võlainstrumendid õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi/kahjumi 12,13 59 423 827 57 182 515

Müügivalmis investeeringud 12 35 000 35 000

Deposiidid 140 012 140 016

Finantsinvesteeringud kokku 75 219 516 71 078 515

Muud nõuded 15 1 086 779 1 340 304

Edasikindlustuse varad 15 2 200 736 3 277 567

Nõuded edasikindlustusandjatele 3 670 99 838

Nõuded kindlustusvõtjatele ja –vahendajatele 15 4 553 036 4 237 489

Maksude ettemaksed 0 117 977

Raha ja raha ekvivalendid 14 2 230 296 2 220 367

Müügiootel põhivara 2 187 918 0

Edasilükkunud tulumaksu vara 22 20 243 31 841

VARAD KOKKU 91 754 705 88 580 999

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED

Omakapital

Aktsiakapital 16 3 000 000 3 000 000

Kohustuslik reservkapital 16 1 009 886 1 009 886

Jaotamata kasum 35 720 281 33 048 961

Aruandeaasta kasum 3 069 392 2 671 320

Omakapital kokku 42 799 559 39 730 167

Kohustused

Kohustused kindlustuslepingutest 17 44 917 835 45 046 004

Kohustused edasikindlustusandjatele 258 363 111 549

Muud kohustused kindlustustegevusest 18 2 072 786 1 988 354

Võlad hankijatele ja muud kohustused 19 841 296 794 167

Muud eraldised 19 493 024 555 732

Tulumaksukohustus 19 195 000 205 524

Muud maksukohustused 19 161 941 143 395

Edasilükkunud tulumaksukohustus 22 14 901 6 107

Kohustused kokku 48 955 146 48 850 832

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 91 754 705 88 580 999

Aastaaruande lisad lehekülgedel 14-51 on käesoleva aruande lahutamatuks osaks.
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Rahavoogude aruanne
Lisa 2016 2015

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Laekunud kindlustusmaksetest 57 189 982 54 400 059

Tasutud edasikindlustusmaksed -3 028 398 -3 044 164

Makstud kindlustushüvitiseks ja kahjukäsitluskuludeks -33 038 099 -33 114 142

Makstud tegevuskulud -17 174 406 -17 177 522

Makstud tulumaks -113 524 -182 412

Laekunud intressid 1 692 732 1 564 992

Aktsiate ja osaluste ost/müük, neto -1 180 000 143 594

Rahavood võlainstrumentidest ja deposiitidest -3 526 171 -2 697 117

Makstud investeeringute haldamise kulud 8 -144 132 -143 532

Kokku rahavood äritegevusest 677 984 -250 244

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Põhivara soetamine -654 518 -556 348

Kokku rahavood investeerimistegevusest -654 518 -556 348

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Kapitalirendi maksed -13 537 -16 746

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -13 537 -16 746

RAHAVOOD KOKKU 9 929 -823 338

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 220 367 3 043 705

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 14 2 230 296 2 220 367

MUUTUS RAHA- JA PANGAKONTODE JÄÄKIDES 9 929 -823 338

Aastaaruande lisad lehekülgedel 14-51 on käesoleva aruande lahutamatuks osaks.
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Omakapitali muutuste aruanne

Aktsiakapital Kohustuslik 
reservkapital

Jaotamata 
kasum Kokku

31.12.2014 3 000 000 1 009 886 33 048 961 37 058 847

Aruandeperioodi kasum/kahjum 0 0 2 671 320 2 671 320

Kokku aruandeaasta koondkasum 0 0 2 671 320 2 671 320

31.12.2015 3 000 000 1 009 886 35 720 281 39 730 167

Aruandeperioodi kasum/kahjum 0 0 3 069 392 3 069 392

Kokku aruandeaasta koondkasum 0 0 3 069 392 3 069 392

31.12.2016 3 000 000 1 009 886 38 789 673 42 799 559

Lisainformatsiooni ettevõtte aktsia- ja omakapitali kohta vaata lisast 16.

Aastaaruande lisad lehekülgedel 14-51 on käesoleva aruande lahutamatuks osaks.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel  
kasutatud olulisemad arvestuspõhimõtted
Seesam Insurance AS on Eesti äriregistris registreeritud ettevõte, mis pakub kindlustusteenust Eestis 
ning filiaalide kaudu Lätis ja Leedus. Kindlustusseltsi üle teostab järelvalvet Eesti Finantsinspektsioon. 
Kindlustusseltsi juriidiline aadress on Vambola 6, 10114 Tallinn.

Seesam Insurance AS-i üle omab lõplikku kontrolli OP Financial Group. OP Financial Group koondab 
 endas ligi 180 ühistupanka (member cooperative banks), OP keskühistut (OP Central Cooperative), 
 samuti muid ettevõtteid, krediidi-, finants- ning teenusasutusi, mille aktsiad või osakud kuuluvad täies 
mahus eelnimetatud organisatsioonidele või mille puhul eelnimetatud organisatsioonid omavad üle 
poole hääleõiguslikest häältest. 

Seesam Insurance AS-i 2016. a raamatupidamise aastaaruanne sisaldab Seesam Insurance AS Eesti 
 üksuse ning Läti ja Leedu filiaalide andmeid. 

1. KOOSTAMISE ALUSED 

1.1. Vastavuse kinnitus

2016. a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse 
standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt (IFRS EL; IFRS – International Financial 
Reporting Standards). Kirjeldatud arvestus- ja aruandluspõhimõtteid on rakendatud järjepidevalt kõigi 
aruandes esitatud perioodide kohta, välja arvatud juhul, kui on kirjeldatud teisiti.

Juhatuse poolt koostatud ning nõukogu poolt heaks kiidetud majandusaasta aruande, mis sisaldab ka 
raamatupidamise aastaaruannet, kinnitab Eesti Vabariigi äriseadustiku nõuete kohaselt aktsionäride 
üldkoosolek. Aktsionäridel on õigus juhatuse poolt koostatud ja esitatud majandusaasta aruannet mitte 
heaks kiita ning nõuda uue aruande koostamist.

Juhatus kiitis käesoleva majandusaasta aruande avalikustamise heaks 21. märtsil 2017.

1.2. Koostamise alused

Seesam Insurance AS-i aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arva-
tud järgmised varad, mida kajastatakse õiglases väärtuses:

•  finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi/kahjumi;
•  müügivalmis finantsvarad, välja arvatud sellised finantsvarad, mille õiglast väärtust ei ole võimalik
   usaldusväärselt hinnata;
•  müügiootel põhivara kajastatakse õiglases väärtuses või jääkmaksumuses, olenevalt kumb on  

 madalam.
Mitmed rahvusvaheliste finantsaruandluse standardid, mis on vastu võetud Euroopa Liidu poolt, nõuavad 
juhtkonnapoolsete hinnangute tegemist. Kuigi vastavad hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise 
kohaselt, ei pruugi need kokku langeda hilisema tegeliku tulemusega. Muudatusi juhtkonna hinnangutes 
kajastatakse muudatuse toimumise perioodi kasumis või kahjumis. Täpsem hinnangute käsitlus on kirjel-
datud lisas 2 ning investeeringute väärtuse hindamist puudutavad põhimõtted on toodud lisas 12.

1.3. Filiaalid

Filiaalid on ettevõtte nimel teenuste pakkumiseks loodud majandusüksused. Filiaal ei ole iseseisev jurii-
diline isik. Ettevõte vastutab filiaali tegevusest tulenevate kohustuste eest. Välismaal asuvate  filiaalide 
 kohta peetakse eraldi raamatupidamisarvestust, kasutades samu arvestuspõhimõtteid v.a. bruto-
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preemiate arvestus (vt lisa 1 punkt 4.1). Filiaalid koostavad raamatupidamisaruanded sama perioodi 
kohta. Kõik ettevõttesisesed saldod, kasumid ja tehingud elimineeritakse täies ulatuses.

2. ARVESTUS- JA ESITUSVALUUTA 

Ettevõtte arvestus- ja esitusvaluutaks on euro. 

Välisvaluutapõhised tehingud arvestatakse arvestusvaluutasse tehingu päeval kehtiva keskpanga  kursiga. 
Finantsseisundi aruandes hinnatakse välisvaluutapõhised monetaarsed varad ja kohustused ümber aru-
andepäeval kehtiva Euroopa Keskpanga kursiga. Rahaliste varade või kohustustega seotud kursivahedest 
tekkiv kasum või kahjum on aruandeperioodi alguse arvestusvaluutas fikseeritud korrigeeritud soetus-
maksumuse ja perioodi lõpul kehtiva vahetuskursiga ümberhinnatud välisvaluutas fikseeritud korrigeeri-
tud soetusmaksumuse vahe.

Välisvaluutas fikseeritud mitterahalised varad ja kohustused, mida kajastatakse õiglases väärtuses, 
hinna takse arvestusvaluutasse ümber kasutades nende õiglaste väärtuste määramise kuupäeval kehti-
nud valuutakursse. Välisvaluutas fikseeritud mitterahalised varad ja kohustused, mida kajastatakse 
soetusmaksumuses, hinnatakse arvestusvaluutasse ümber kasutades tehingu päeval kehtivaid valuuta-
kursse. Ümberhindamisest saadud kursikasumid ja kursikahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumis 
või kahjumis.

Aastaaruandes on kõik arvnäitajad esitatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID  

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse finantsseisundi aruandes ja rahavoogude aruandes kassas ole-
vat sularaha, nõudmiseni hoiuseid ja kuni 3-kuulisi tähtajalisi hoiuseid pankades. Rahavoogude aruanne 
koostatakse otsesel meetodil. 

4. KINDLUSTUSLEPINGUD 

Kindlustusleping on leping, mille alusel ettevõte võtab enda kanda kindlustusvõtja märkimisväärse 
kindlustusriski, kokkuleppega kompenseerida kindlustusvõtjale määratletud ebakindlast tuleviku 
sündmusest (kindlustusjuhtumist) põhjustatud kahju. Ettevõte sõlmib klientidega peamiselt lühiajalisi 
kindlustus lepinguid, milles on määratletud põhiliste riskidena kaetud varaga seotud kahjud ja vara hävi-
mine, isikute vastutus või lühiajalised tervisekahjud. Kõik ettevõtte poolt sõlmitud kindlustuslepingud 
klassifitseeruvad kindlustuslepinguteks IFRS 4 mõistes.

4.1. Kindlustusmaksed 

Brutopreemiatena on kajastatud kindlustuslepingu järgsed saadud või saadaolevad preemiad või 
 preemiate osamaksed, mille maksetähtaeg kuulub aruandeperioodi (v.a. Lätis ja Leedus). Kui preemia 
või preemia esimese osamakse maksetähtaeg on kindlustuslepingu jõustumise päevast hilisem, lähtu-
takse preemiatulu kajastamisel lepingu jõustumise kuupäevast. 

Läti ja Leedu filiaalides kajastatakse vastavalt kohaliku turu üldtunnustatud praktikale brutopreemiatena 
kindlustuslepingute järgsed kogusummad olenemata sellest, kas nende lepingute osamaksed kuuluvad 
täielikult või osaliselt aruandeperioodi. 

Mittejõustunud kindlustuslepingute osas vähendatakse eelnevalt arvestatud kindlustuspreemiaid ja 
-nõudeid kindlustusvõtjate vastu. Kindlustuslepingu katkestamisel arvestatakse kindlustuspreemiad 
 kuni lepingu lõppemiseni kulgenud aja eest.
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4.2. Kindlustushüvitised

Kindlustushüvitistena kajastatakse koondkasumiaruandes kahjusid kindlustusjuhtumitest nende välja-
maksmisel. Kuni hüvitamisotsuse tegemiseni kajastuvad hinnangulised kahjud rahuldamata nõuete 
eraldise koosseisus ja kajastuvad koondkasumiaruandes vastava eraldise muutuse läbi. Hüvitamis otsuse 
tegemise järgselt klassifitseeritakse kohustus rahuldamata nõuete eraldisest ümber kirjele „Muud 
 kohustused kindlustustegevusest“. Vaata ka lisa 2 punkt 2 jääkvara ja regresside kohta, mida kajastatakse 
kindlustushüvitise vähendusena. 

4.3. Kindlustustehniliste eraldiste kajastamine

4.3.1. Ettemakstud preemiate eraldis  

Ettemakstud preemiate eraldis moodustatakse jõusolevate kindlustuslepingute aruandepäevaks 
toimu mata kindlustusjuhtumitest tulenevate väljaminekute ja lepingute haldamisega seotud kulude 
 katteks. Kindlustuslepingu ettemakstud preemia eraldis arvutatakse kõikides kindlustusliikides Pro Rata 
 Temporis 365-päeva meetodil. Üksiklepingu ettemakstud preemiate eraldis moodustab antud lepingu 
bruto preemiast protsentuaalselt sama osa, kui aruandekuupäeva järgne kindlustuslepingu kehtivuse 
aeg moodustab kogu kindlustuslepingu kehtivuse ajast. 

4.3.2. Rahuldamata nõuete eraldis

Rahuldamata nõuete eraldis koosneb kolmest osast.
a) Teatatud ja käsitluses olevate kahjude eraldis moodustatakse enne aruandekuupäeva toimunud ja 

veel käsitluses olevate kindlustusjuhtumite lõplike või hinnanguliste väljaminekute katmiseks. 
b) Toimunud, kuid teatamata kahjude eraldis (edaspidi IBNR) moodustatakse eraldi igas kindlustusliigis 

antud aruandekuupäevaks toimunud, kuid kindlustusseltsile veel teadmata kahjude hüvitamiseks. 
IBNR arvutamise metoodika on kindlustusliigiti erinev. IBNR arvestatakse statistiliste meetoditega, 
sealjuures arvestatakse kahju teatamise perioodi pikkust, eeldatava kahju suurust, kahjusuhet, teeni-
tud preemiat ning teisi parameetreid.

c) Kaudsete kahjukäsitluskulude eraldis on mõeldud enne antud aruandekuupäeva toimunud ja veel 
käsitluses olevate ning kindlustusseltsile veel teadmata kahjude kaudsete käsitlemiskulude katmiseks. 

Rahuldamata nõuete eraldist ei diskonteerita, v.a. Eestis liikluskindlustuse seadusest tulenev kindlustus-
pensionide osa. Rahuldamata nõuete eraldist ei vähendata tõenäoliste regresside ega jääkvara väärtuse 
võrra, v.a. Leedus, kus rahuldamata nõuete eraldist vähendatakse laekumise tõenäosusega kaalutud 
regresside väärtuse võrra veel lõpuni hüvitamata kahjude osas. 

4.3.3. Möödumata riskide eraldis

Möödumata riskide eraldis moodustatakse kindlustusliigiti juhul, kui ettemakstud preemiate eraldis 
või rahuldamata nõuete eraldis ei ole arvestuslikult piisav enne aruandekuupäeva kehtima hakanud 
kindlustus lepingute pärast aruandekuupäeva toimuvate kahjude ning lepingute haldamisega seotud 
 kulude katmiseks. Kui kohustuste piisavuse testi hinnang näitab kohustuste ebapiisavust, moodusta-
takse möödumata riskide eraldis kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekuid vähendamata.

5. EDASIKINDLUSTUSE KOMISJONITASUDE KAJASTAMINE 

Edasikindlustuse komisjonitasud on arvestatud lähtuvalt edasikindlustajatega sõlmitud lepingutes 
fikseeritud komisjonitasude suurusest. Nõuded edasikindlustuse komisjonitasude osas kajastatakse 
finantsseisundi aruandes lepingujärgse nõudeõiguse tekkimise momendil, milleks on kokkulepitud tingi-
mustel kindlustuslepingu sõlmimine kliendiga ja sellelt arvestatud edasikindlustuspreemia kajastamine. 
Nõuded edasikindlustuse komisjonitasude osas võetakse arvele õiglases väärtuses koos tehingu kuludega 
ja kajastatakse edaspidi korrigeeritud soetusmaksumuses.
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6. NÕUDED EDASIKINDLUSTUSLEPINGUTEST

Edasikindlustuse osa kindlustustehnilistest eraldistest (nõue edasikindlustuslepingust) arvutatakse 
lähtuvalt omavastutust ületavast kindlustussumma määrast. Ettemakstud preemiate puhul moodus-
tab nõue edasikindlustuslepingust edasikindlustuspreemiast protsentuaalselt sama osa, kui aruande-
kuupäevajärgne edasikindlustuslepingu kehtivuse aeg moodustab kogu edasikindlustuslepingu kehtivuse 
ajast vastava kindlustuslepingu suhtes. Kui rahuldamata nõuete eraldise koosseisus olev kahju ületab 
ettevõtte omavastutuse määra, siis on vastavat summat ületav osa kajastatud edasikindlustuslepingust 
tulenevalt kui nõue edasikindlustuslepingust. Vastav hinnanguline edasikindlustusnõude arvestus on 
tehtud ka teatamata kahjude osas. 

Edasikindlustuslepingutest tulenevad nõuded kindlustustehniliste eraldiste osas on kajastatud finants-
seisundi aruandes real „Edasikindlustuse varad“.

Võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse perioodi kasumis/kahjumis.

7. FINANTSVARAD 

Finantsvaradeks loetakse raha ja selle ekvivalente, hoiuseid krediidiasutustes, nõudeid ning investeerin-
guid väärtpaberitesse. Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval, st päeval, mil ettevõte 
võtab endale kohustuse (nt sõlmib lepingu) teatud finantsvara ostuks või müügiks. Finantsvarad eemal-
datakse finantsseisundi aruandest nende võõrandamisel tehingupäeval.

Sõltuvalt finantsvarade omandamise eesmärgist ja juhtkonna plaanidest klassifitseeritakse investeerin-
gud kategooriasse finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi/kahjumi või müügivalmis 
finantsvarad.

7.1. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumi/kahjumi

Finantsvaradena õiglases väärtuses muutustega läbi kasumi/kahjumi kajastatakse kauplemise eesmärgil 
hoitavaid finantsvarasid (st vara on omandatud või tekkinud peamiselt edasimüügi või tagasiostmise 
eesmärgil lähitulevikus; ühiselt hallatava finantsinstrumentide portfelli osa; või tuletisinstrument, mis ei 
ole riskimaandamisinstrument) ja muid finantsvarasid, mida nende esmasel kajastamisel on määratle-
tud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumi/kahjumi kajastatavaks. Siia gruppi kuuluvad finantsvarad 
võetakse algselt arvele nende õiglases väärtuses (ei sisalda tehingukulusid). Pärast esmast arvelevõtmist 
kajastatakse antud kategoorias finantsvarasid nende õiglases väärtuses ja õiglase väärtuse muutusest 
tulenevaid kasumeid/kahjumeid kajastatakse perioodi kasumis või kahjumis.

7.2. Laenud ja nõuded

Laenud ja nõuded on fikseeritud või kindlaksmääratavate maksetega tuletisinstrumentideks mitte-
olevad finantsvarad, mis ei ole noteeritud aktiivsel turul. Laenud ja nõuded võetakse esmalt arvele 
nende  õiglases väärtuses koos tehingukuludega. Pärast esmast arvelevõtmist kajastatakse laenusid ja 
nõudeid korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades sisemist intressimäära meetodit. Seda meetodit 
kasuta takse järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu arvestamisel. Võimalikud väärtuse langusest 
tulenevad allahindlused kajastatakse kasumis/kahjumis. 

7.3. Müügivalmis finantsvarad

Müügivalmis finantsvarad on finantsvarad, mis ei ole derivatiivsed finantsvarad ja mis on kas  määratud 
sellesse kategooriasse või pole liigitatud ühekski teiseks. Pärast esialgset kajastamist hinnatakse 
müügivalmis finantsvarasid õiglases väärtuses muutusega läbi muu koondkasumi/koondkahjumi. Kui 
omakapitali instrumentide väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, kajastatakse neid soetus-
maksumuses. Ettevõte ei ole aruandeperioodil klassifitseerinud ühtegi finantsvara lunastustähtajani 
hoitavaks investeeringuks.
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8. NETOARVESTUSED 

Finantsvarade ja -kohustuste vahel tehakse netoarvestusi ainult juhul, kui selleks eksisteerib juriidiline 
õigus ning on kavas nimetatud summad realiseerida samaaegselt või netobaasil.

9. FINANTSKOHUSTUSED 

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, muud lühi- ja pikaajalised finantskohustused, saadud  laenud, 
emiteeritud võlakirjad) võetakse algselt arvele nende õiglases väärtuses, miinus tehingukulud ja kajasta-
takse hiljem korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivse intressimäära meetodit. Lühiajaliste 
finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mis-
tõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse finantsseisundi aruandes maksmisele kuuluvas summas. 
Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt 
 arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgneva-
tel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades efektiivse intressimäära meetodit.

10. KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Igal majandusaastal tuleb reserv-
kapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. 
Reserv kapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist 
ei või teha aktsionäridele väljamakseid. Reservkapital moodustatakse üldkoosoleku kinnitatud raamatu-
pidamise aastaaruandes fikseeritud puhaskasumist.

11. IMMATERIAALNE VARA

11.1. Immateriaalne põhivara 

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja 
otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, 
 millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlu-
sed. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amorti-
satsioonimäärad lähtuvad vara kasulikust elueast, mis on üldjuhul 3-5 aastat. Amortisatsioonikulu 
kajastatakse koondkasumiaruandes administratiivkulude all.

11.2. Immateriaalne kindlustusvara (sõlmimisväljaminekute kajastamine)

Nende kindlustuslepingute sõlmimiskulud, mis on seotud järgmisesse aruandeperioodi ülekantavate 
preemiatega, kapitaliseeritakse ettemakstud kuludena finantsseisundi aruandes kirjel „Immateriaalne 
kindlustusvara“. Kapitaliseerimisele kuuluvad ainult otsesed sõlmimiskulud. Otsesed sõlmimisvälja-
minekud, mille kohta on peetud arvestust kindlustuslepingute kaupa, näiteks maakleritasud ja muud 
kindlustuslepingute vahendustasud, on kapitaliseeritud lepingute põhiselt. Liikluskindlustuse sõlmimis-
väljaminekud, mille arvestus ei ole lepingute põhine, on kapitaliseeritud ettemakstud preemiate  eraldise 
kogusumma ja brutopreemia kogusumma suhte alusel. Sõlmimiskulude amortiseerimine toimub lineaar-
selt kindlustuslepingu kehtivusperioodi jooksul. Muud sõlmimisväljaminekud, mida ei loeta otses teks 
sõlmimiskuludeks, kajastatakse perioodi kuluna nende tekkimisel.

12. MATERIAALNE PÕHIVARA 

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara 
 võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud 
mitte tagastatavad maksud) ning otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimi-
seks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse tema soetusmaksumuses, 
millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 
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Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset amortisatsioonimeetodit. Amortisatsiooninorm 
määratakse igale põhivara grupile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kasulikud eluead on põhivara 
gruppidel järgnevad:
 •  hooned 50  aastat;
 •  arvutid ja seadmed 4  aastat;
 •  mootorsõidukid 5  aastat;
 •  kontoriinventar 5  aastat;
 •  mööbel 10  aastat.

Vara kasuliku eluea jooksul amortiseeritakse kulusse selle vara soetusmaksumuse ja lõppväärtuse 
 vaheline summa. Igal aruandepäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsiooni-
meetodi ja varadele määratud lõppväärtuste põhjendatust. Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist 
jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Ettevõte hindab perioodiliselt (või kui ilmneb asjaolusid, mis võivad viidata väärtuse langusele) põhi-
vara bilansilise väärtuse vastavust kaetavale väärtusele. Juhul kui põhivara kaetav väärtus (so kõrgem 
kahest järgnevast näitajast: vara õiglane väärtus miinus eeldatavad müügikulud või vara kasutusväärtus) 
on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, hinnatakse materiaalse põhivara objektid alla nende 
 kaetavale väärtusele.

Materiaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul, klassifitseeritakse 
ümber müügiootel põhivaraks. Müügiootel põhivara kajastatakse nende bilansilises jääkmaksumuses. 
Ettevõttel on aruandeperioodil üks objekt kajastatud müügiootel põhivarana (vt lisa 10).

13. VARA VÄÄRTUSE LANGUS

13.1. Finantsvarad korrigeeritud soetusmaksumuses

Ettevõte hindab igal aruandepäeval finantsvarade või finantsvarade grupi allahindluse vajadusele viita-
vaid asjaolusid. Finantsvara või finantsvarade grupi väärtus on langenud ning vastav allahindlus kajas-
tatakse ainult juhul, kui allahindluse vajadusele viitavad objektiivsed asjaolud, mis selgusid pärast vara 
esmast kajastamist („kahjulik sündmus“) ja see kahjulik sündmus (kahjulikud sündmused) omab mõju 
finantsvara või finantsvarade grupi usaldusväärselt mõõdetavale tuleviku rahavoole. Objektiivne asjaolu, 
mis viitab finantsvara või finantsvarade grupi väärtuse langusele on ettevõttele kättesaadav informat-
sioon nagu näiteks:

•  võlgniku olulised finantsraskused;
•  lepingutingimuste rikkumine, sealhulgas maksete mittetähtaegne laekumine;
•  on tõenäoline, et võlgnik on pankrotti minemas;
•  finantsvara aktiivse turu kadumine seoses finantsraskustega;
•  teadaolev informatsioon, mis viitab olulisele langusele finantsvara või finantsvarade grupi oodatud 

tuleviku rahavoogudes, kuigi nimetatud langust ei ole võimalik veel usaldusväärselt mõõta.

Kui korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud laenude ja nõuete või lõpptähtajani hoitavate väärt-
paberite väärtuse langusele viitavad objektiivsed asjaolud, siis tekkinud kahjum leitakse vara bilansilise 
maksumuse ja tuleviku rahavoogude nüüdisväärtuse (välja arvatud tuleviku allahindlused, mis ei ole veel 
realiseerunud) vahena, mis on diskonteeritud finantsvara efektiivse intressimäära abil. Vara bilansilist 
maksumust vähendatakse läbi nõuete allahindluse konto ja tekkinud kahju kajastatakse kasumis/kahjumis.

Kui järgnevatel aruandeperioodidel kajastatud vara väärtuse langus peaks vähenema ning seda  sündmust 
on võimalik usaldusväärselt seostada sündmusega, mis leidis aset pärast allahindluse kajastamist ( näiteks 
krediidireitingu paranemine), siis esialgselt kajastatud allahindlus tühistatakse. Tühistatud allahindlus 
kajastatakse kasumis/kahjumis.
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13.2. Finantsvarade gruppi mittekuuluvad varad

Piiramatu kasuliku elueaga vara ei amortiseerita, vaid kontrollitakse kord aastas selle vara võimalikku 
väärtuse langust, võrreldes selle bilansilist maksumust kaetava väärtusega. Amortiseeritavate varade 
puhul hinnatakse vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude 
esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega. 
Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas mille võrra vara bilansiline maksumus ületab 
selle kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügi-
kulutused, või selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Vara väärtuse languse hindamise 
eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik 
rahavoogusid eristada.

14. ETTEVÕTTE TULUMAKS 

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri 
ka edasi lükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata 
 kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 (aastal 2015 oli tulumaks 20/80) neto-
dividendi na  väljamakstud summalt.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse koondkasumiaruandes tulu-
maksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest 
need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Maksustamissüsteemi omapärast 
lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel varade ja kohustuste bilansiliste väärtuste ning maksu-
baasi ajutistest erinevustest tekkinud edasilükkunud tulumaksu varasid ega kohustusi.

Maksimaalne tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda dividendide väljamaksmisega, on  esitatud 
lisas 22.

Lätis ja Leedus on teenitud kasum tulumaksuga maksustatav. Enne maksustamist korrigeeritakse  kasumit 
kohalike tulumaksuseaduse nõuetest lähtuvalt püsivate ja ajutiste erinevustega. 

Ettevõtte tulumaksu määrad 2016 2015

Leedu 15% 15%

Läti 15% 15%

Välismaal asuvates filiaalides kajastatakse edasilükkunud tulumaksukohustust ja -vara aruandelise 
 kohustuse meetodil, mille kohaselt näidatakse finantsseisundi aruandes ajutiste erinevuste tõttu edasi-
lükkunud maksusummad. Edasilükkunud tulumaksukohustus on kajastatud finantsseisundi aruandes. 

15. KASUTUS- JA KAPITALIRENT 

Kapitalirendi tehinguks loetakse tehingut, mille kohaselt kõik olulised vara omandiõigusega seosta-
tavad riskid ja hüved siirduvad ettevõttele. Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara kajastatakse 
 madalama na kas põhivara õiglasest väärtusest või minimaalsete liisingmaksete nüüdisväärtusest,  millest 
lahutatakse akumuleerunud kulum ja varade väärtuse vähenemisest tulenevad kahjumid.

15.1. Ettevõte kui rentnik

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt aruandeperioodi kuludes.

15.2. Ettevõte kui rendileandja

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

20



Raamatupidamise aastaaruanne 2016

16. MUUD ERALDISED JA POTENTSIAALSED KOHUSTUSED 

Finantsseisundi aruandes kajastatakse eraldisena enne aruandepäeva toimunud kohustavast sündmu-
sest tulenevaid kohustusi, millel on kas seaduslik või lepinguline alus või mis tulenevad ettevõtte senisest 
tegevuspraktikast, mis nõuavad varast loobumist, mille realiseerumine on tõenäoline ja mille maksumust 
on võimalik usaldusväärselt mõõta, kuid mille realiseerimise aeg või summa ei ole täpselt teada. Eraldiste 
kajastamisel finantsseisundi aruandes on lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt 
vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse finants seisundi aruandes 
summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt aruandepäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohus-
tuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolele. Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt 
hiljem kui 12 kuu jooksul pärast aruandepäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega 
seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on eba-
oluline. Eraldiste kulu kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mille realiseerumine on vähetõenäoline või millega kaasne-
vate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, kuid mis teatud tingimustel 
võivad tulevikus muutuda kohustusteks, on avalikustatud aruande lisades potentsiaalsete kohustustena.

17. PUHKUSETASU KOHUSTUS 

Kohustused töötajate ees sisaldavad töölepingust tulenevat tekkepõhist kohustust ning kehtivate Eesti 
Vabariigi, Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigi seaduste kohaselt arvestatud puhkusetasu eraldist bilansipäeva 
seisuga. Nimetatud kohustused sisaldavad ka nendelt arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu.

18. KOHUSTUSTE PIISAVUSE TEST

Iga aruandepäeva seisuga viib ettevõte läbi kohustuste piisavuse testi, hindamaks kindlustuslepingutest 
tulenevaid tuleviku rahavoogusid (netona kapitaliseeritud väljaminekutest ja äriühenduse käigus üle-
võetud varadest). Kohustuste piisavuse test viiakse läbi kindlustusliigiti netoeraldiste suhtes. Mudelis 
on kasutatud prognoositud kahjusuhet ning kulusuhet kindlustusliigiti. Testi teostatakse riikide  põhiselt, 
kuid ühtse metoodika alusel. Testi tulemusi ei summeerita, mis tähendab, et ühe üksuse positiivne 
 tulemus ei kompenseeri teise üksuse negatiivset tulemust. 

Kui kindlustuskohustuste bilansiline väärtus (miinus seotud kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud ja 
seotud immateriaalsed varad) on hinnanguliste tulevaste rahavoogude valguses ebapiisav, tuleb kogu 
puudujääk kajastada perioodi kasumis/kahjumis ning kajastada täiendav eraldis (möödumata riskide 
eraldis). 

Tulevaste rahavoogude prognoosimiseks kasutatakse neto kahjusuhteid kindlustusliigiti. Kahjusuhete 
leidmiseks kasutatakse ajaloolisi andmeid. Reeglina on prognoosi aluseks viimase 12 kuu neto kahjusuhe. 
Kui tegemist on kindlustusliigiga, kus tulemused on väga volatiilsed, siis kasutatakse pikemat perioodi. 
Kulusuhte prognoosimiseks kasutatakse viimase 12 kuu andmeid kulude kohta. 

Möödumata riskide eraldise kajastamise põhimõtted on kirjeldatud lisa 1 punktis 4.3.3, testi tulemused 
on kirjeldatud lisas 17.
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19. TULUD 

19.1. Muu tulu

Muud tulud kajastatakse tekkepõhiselt vastavate tehingute toimumise hetkel.

19.2. Intressitulu

Intressitulu kajastatakse koondkasumiaruandes kasutades sisemise intressimäära meetodit.  Sisemine 
intressimäär on intressimäär, mis diskonteerib täpselt eeldatava tulevase rahavoo läbi finantsvara 
eeldata va eluea (või vajadusel läbi lühema perioodi) finantsvara bilansilise väärtuseni.

19.3. Dividenditulu

Dividenditulu kajastatakse hetkel, mil tekib õigus nendele dividendidele ja kui tulu laekumine on 
tõenäoline.

19.4. Kindlustuspreemiad

Kindlustuspreemiate kajastamise põhimõtted on kirjeldatud lisa 1 punktis 4.1.

20. TEGEVUSKULUD 

Üldpõhimõte kulude jagamisel koondkasumiaruande kirjetele on järgmine: kulud, mida on võimalik 
 jagada täpselt, jagatakse vastavatele kirjetele otse. Kulud, mida ei ole võimalik otse jagada, jagatakse 
proportsionaalselt antud valdkonnaga tegelevate töötajate arvulisele osatähtsusele või antud vald-
konnaga seotud töötajate hinnangulisele tööajale.

20.1. Kahjunõuete käsitluskulud

Kahjunõuete käsitluskulud koosnevad otseselt nõuete käsitlemise ja välja maksmisega seonduvatest 
 kuludest ja kaudsetest nõuete käsitlemisega seotud administratiivkuludest. Kaudsete kulude all näida-
takse kahjusid käsitlenud töötajate selleks kulutatud hinnangulisele ajale vastav palgakulu, maksu- ja 
muud kulud.

20.2. Sõlmimiskulud

Sõlmimiskulud tulenevad kindlustuslepingute sõlmimisest ja koosnevad kolmest osast:

a) otsesed kulud, nagu komisjonitasud ja otseselt sõlmimisega seotud töötajatele tehtud kulutused;
b) jaotatavad kulud, nagu näiteks sidekulud, reklaam, reklaamtrükiste kulud, müügiesindajate koolitus-

kulud, kulud ruumidele, kantseleitarvete kulud jne;
c) kaudsed kulud, nagu administratsiooni töötajate müügitoetusele kulutatud hinnangulisele ajale  vastav 

palgakulu, maksu- ja muud kulud.

20.3. Administratiivkulud

Administratiivkulud on seotud preemiate kogumise, portfelli haldamise, boonuste ja allahindluste 
käsitlemise ning sissetuleva ja väljamineva edasikindlustusega. Siia kuuluvad personalikulud ja amorti-
satsioonikulud sedavõrd, kuivõrd need ei kuulu sõlmimiskulude või kahjunõuete käsitluskulude hulka. 
Administratiivkulud koosnevad kahest osast:

a) otsesed kulud, nagu administreerimisega seotud töötajatega otseselt tehtud kulutused;

b) jaotatavad kulud nagu näiteks sidekulud, kulud ruumidele, kantseleitarvete kulud jne.

20.4. Investeeringute haldamise kulud

Investeeringute haldamise kulude all näidatakse varahalduslepingu alusel OP Asset Management Ltd-le 
makstud tasusid investeerimisportfelli haldamise ja valitsemise eest.
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21. UUED RAHVUSVAHELISED FINANTSARUANDLUSE STANDARDID NING RAHVUSVAHELISE 
FINANTSARUANDLUSE TÕLGENDUSTE KOMITEE (IFRIC) TÕLGENDUSED

21.1. Aruandeperioodil mitterakendatud standardid, tõlgendused ja standardite muudatused

IFRS 9 „Finantsinstrumendid“
(Kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 1.  jaanuaril 2018 või hiljem; rakendatakse tagasi-
ulatuvalt mõnede eranditega. Eelnevate perioodide ümberarvestus ei ole vajalik ja see on lubatud vaid 
sellise informatsiooni alusel, mida pole mõjutanud hiljem ilmsiks tulnud asjaolud. Lubatud on varasem 
rakendamine.)

Standard asendab standardi IAS 39 „Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine“  v.a standardi IAS 
39 erand, mis puudutab finantsvarade või -kohustuste portfelli intressimäärariskile avatud positsiooni 
õiglase väärtuse riskimaandamist. Nimetatud erand jääb kehtima ning ettevõtted võivad valida, millist 
arvestusmeetodit kasutada – kas rakendada standardi IFRS 9 riskimaandamisarvestuse nõudeid või 
 jätkata standardi IAS 39 nõuete rakendamist kõigi instrumentide riskimaandamise arvestusel. 

Standardi IFRS 9 väärtuse languse mudel asendab standardi IAS 39 „tekkinud kahjumi“ mudeli „eelda-
tava krediidikahjumi“ mudeliga, mis tähendab seda, et enam ei pea enne väärtuse langusest tuleneva 
allahindluse kajastamist olema toimunud kahjujuhtum.

Standardis IFRS 9 on sätestatud uus üldine riskimaandamisarvestuse mudel, mis seob riskimaandamis-
arvestuse tihedamalt riskijuhtimisega. Riskimaandamissuhete liigid – õiglane väärtus, rahavoog ja neto-
investeering välismaises äriüksuses – jäävad samaks, aga nõutakse täiendavaid otsuseid. Standardis 
on sätestatud uued nõuded riskimaandamisarvestuse alustamiseks, jätkamiseks ja lõpetamiseks ning 
riskimaandamise objektiks olevate instrumentidena on lubatud määratleda täiendavaid riskile avatud 
positsioone.

Standardi IFRS 4 muudatused: standardi IFRS 9 „Finantsinstrumendid“ rakendamine koos  
standardiga IFRS 4 „Kindlustuslepingud“
(Kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 1. jaanuaril 2021 või hiljem; rakendatakse edasi-
ulatuvalt. Ei ole veel vastu võetud Euroopa Liidu poolt.)

Muudatused käsitlevad probleeme, mis tekivad standardi IFRS 9 rakendamisest enne seda, kui  võetakse 
kasutusele asendusstandard, mida IASB arendab standardi IFRS 4 jaoks. Muudatused pakuvad kahte 
 lahendust. Üheks lahenduseks on ajutine vabastus standardist IFRS 9, mis sisuliselt lükkab selle  standar di 
rakendamise mõne kindlustusandja jaoks edasi. Teiseks lahenduseks on kasutada esitusviisi puhul 
 tasandavat lähenemisviisi, et leevendada volatiilsust, mis võib tekkida standardi IFRS 9 rakendamisel 
enne uue kindlustuslepingute standardi rakendamist.

IFRS 9 esmakordne rakendamine avaldab suure tõenäosusega olulist mõju Ettevõtte finantsaruannetele, 
kuna muutub finantsinstrumentide liigitamine ja mõõtmine. Ettevõte ei suuda käesoleval hetkel veel 
määrata IFRS 9 esmakordsest rakendamisest tuleneva eeldatava mõju suurust oma IFRS-aruannetele 
ja ettevõte kaalub standardi rakendamise edasilükkamist kuni standardi IFRS 4 „Kindlustuslepingud“ 
rakendamiseni.
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IFRS 15 „Tulu kliendilepingutest“
(Kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 1. jaanuaril 2018 või hiljem. Lubatud on varasem 
rakendamine.)

Uues standardis antakse raamistik, mis asendab senised IFRS standardites antud juhised tulu kajastami-
seks. Ettevõtted võtavad kasutusele viieastmelise mudeli, et kindlaks määrata, millal ja millises summas 
tulu kajastada. Uue mudeli kohaselt tuleb tulu kajastada siis (või sel ajal), kui ettevõte annab kliendile 
üle kontrolli kaupade või teenuste üle ning sellises summas, mida ettevõte loodab nende kaupade või 
teenuste eest saada. Sõltuvalt sellest, kas on täidetud teatud kriteeriumid, kajastatakse tulu:

• aja jooksul ja viisil, mis kajastab ettevõtte tulemusi või
• ajahetkel, kui kontroll kaupade või teenuste üle antakse üle kliendile. 

Ettevõtte hinnangul ei mõjuta muudatus oluliselt ettevõtte finantsaruandeid.

IFRS 16 „Rendilepingud“
(Kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 1. jaanuaril 2019 või hiljem. Lubatud on varasem 
 rakendamine, kui ettevõte rakendab ka standardit IFRS 15. Ei ole veel vastu võetud Euroopa Liidu poolt)

IFRS 16 asendab standardi IAS 17 „ Rendilepingud“ ja sellega seotud tõlgendused. Standard likvideerib 
rentnike jaoks praeguse kaht liiki arvestuse mudeli ja nõuab selle asemel, et ettevõtted kajastaksid ena-
mikku rendilepingutest ühtse mudeli alusel bilansis, likvideerides kasutus- ja kapitalirendi eristamise.

Rendileandja arvestuspõhimõtted uue standardi rakendamisest suures osas ei muutu ja jätkuvalt   
tehakse vahet kasutus- ja kapitalirendil.

Ettevõte ei ole veel lõpetanud standardi võimalike mõjude analüüsimist. Juhtkonna hinnangul võib 
 standardi esmakordne rakendamine avaldada mõju bilansimahule.

21.2. Aruandeperioodil kehtima hakanud standardid, tõlgendused ja standardite muudatused

Aruandeperioodil hakkasid kehtima järgnevad standardid, tõlgendused ja standardite muudatused:

• Standard IAS 1 muudatused
• Standard IFRS 11 muudatused „Ühises äriüksuses osaluse omandamise arvestus”
• Standardite IAS 16 ja IAS 38 muudatused „Kulumi- ja amortisatsiooniarvestuse lubatavate meeto-

dite selgitus”
• Standard IAS 19 muudatused „Kindlaksmääratud hüvitistega plaanid: töötajate sissemaksed”
• Standard IAS 27 muudatused „Kapitaliosaluse meetodi kasutamine konsolideerimata 

finantsaruannetes” 

Nimetatud standardid ei omanud olulist mõju ettevõtte raamatupidamise aruannetele.

22. BILANSIPÄEVAJÄRGSED SÜNDMUSED 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asja-
olud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2016 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, 
kuid mis on seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega. 
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Lisa 2. Juhtkonna olulisemad hinnangud, mida on 
raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
1. ERALDISTE ARVESTAMISEL KASUTATUD HINNANGUD

1.1. Toimunud, kuid teatamata kahjude eraldis

Toimunud, kuid teatamata kahjude eraldis (edaspidi IBNR) moodustatakse eraldi igas kindlustusliigis 
antud aruandekuupäevaks toimunud, kuid kindlustusseltsile veel teadmata kahjude hüvitamiseks. IBNR 
arvutamise metoodika on kindlustusliigiti erinev. 

IBNR arvutamiseks kasutatakse ahel-redel, Bornhutter-Ferguson ning muid statistilisi meetodeid,  milles 
arvestatakse kahju teatamise perioodi jaotust. Kuna need meetodid põhinevad nõuete kujunemise 
 ajaloolisel infol, siis eeldatakse, et nõuete arengu ajalooline muster esineb tulevikus uuesti.

Ettevõte usub, et 2016. aasta lõpus moodustatud eraldised on adekvaatsed, kuid reserveerimisprotsessi 
olemusliku ebakindluse tõttu ei saa tagada, et need summad oleksid lõplikud.

Kindlustusliikides, kus andmed ei võimalda kasutada statistilisi meetodeid, arvutatakse eraldist prot-
sendi na viimase nelja kvartali jooksul teenitud preemiast.

1.2. Kaudsete kahjukäsitluskulude eraldis

Kaudsete kahjukäsitluskulude eraldis moodustatakse eraldi igas kindlustusliigis protsendina toimunud, 
kuid väljamaksmata kahjude ning toimunud, kuid teatamata kahjude kohta. Eraldise arvutamise aluseks 
on Lätis ja Leedus kasutatud kaudsete kahjukäsitluskulude ning makstud kahjude suhet, Eestis  viimase 
kalendriaasta kaudsete kahjukäsitluskulude suhet teenitud preemiatesse. Kuna suhete leidmiseks on 
kasutatud ajaloolisi andmeid, siis eeldatakse, et kaudsete kahjukäsitluskulude suhted vastavatesse 
mõõdiku tesse jäävad samaks. 

1.3. Teatatud, kuid väljamaksmata kahjude hindamine

Teatatud, kuid väljamaksmata kahjude eraldise määramiseks hinnatakse igat üksikjuhtumit. 

Sõidukitega seotud liikides (kohustuslik liikluskindlustus, vabatahtlik sõidukikindlustus) antakse e  smane 
hinnang kahjustunud sõiduki ülevaatusel, kus määratakse ja reserveeritakse oletuslik kahju. Sõiduk 
suunatakse kahju hindamiseks remondiettevõttesse, kust saadud eelkalkulatsiooni alusel reserv täpsus-
tatakse. Kui sõiduki taastamine on majanduslikult või kindlustustingimuste alusel (uusväärtuskindlustus) 
põhjendamata, siis reserveeritakse summa, mis vastab sõiduki turuväärtusele.

Liikluskindlustuse isikukahjude korral reserveeritakse sõltuvalt vigastuse raskusest esitatud ravikulud 
ja ajutise töövõimetusega seotud kulu. Vigastuste raskust ja vigastatu eelnevaid sissetulekuid hinnates 
(esitab raviasutus ja kannatanu ise) reserveeritakse oletuslik ravikulu ja ajutise töövõimetuse kulu. 

Liikluskindlustuspensionide (püsiva töövõime kaotuse hüvitis või elatise vähenemise hüvitis hukkunu 
pere liikmetele) eraldis moodustatakse annuiteetide väljamaksmiseks. Annuiteetide arvutamiseks on 
kasutatud Eesti Statistikaameti poolt koostatud 2011. aasta rahvastiku elueatabeleid. Reservid diskon-
teeritakse, kasutatav intressimäär on 2%.

Varakindlustuse kahjude korral hinnatakse esialgu samuti oletuslik kahju suurus ja täpsustatakse seda 
eksperthinnangute ja eelkalkulatsioonide saabumisel. Kindlustusliikides, kus kindlustusvõtjal on oma-
vastutus, ei sisalda reserv omavastutussummat.

Varavastaste kuritegude (varguste) korral hinnatakse kahjude ulatust ja reserveeritakse kas kogu 
kindlustus summa või hinnanguline osa sellest (vastavalt kannatanu poolt esitatud nõudele).

Reisikindlustuse korral reserveeritakse esitatud nõue või suuremate kahjude korral oletuslik kahju-
summa (ravikulude hüvitis). 
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Õnnetusjuhtumikindlustuses on eripäraks see, et reserv moodustatakse võimalikest invaliidsus- või 
 surmajuhtumihüvitistest, kuna päevaraha ja valuraha hüvitistaotluse nõue hüvitatakse reeglina  koheselt. 
Kui hüvitamise otsuse tegemiseks ei ole teavet piisavalt, reserveeritakse nõudesumma.

1.4. Kohustuste piisavuse test

Juhtkond hindab eraldiste adekvaatsust läbi kohustuste piisavuse testi. Kohustuste piisavuse testis 
hinnatakse kindlustuslepingutest tulenevaid rahavoogusid ning võrreldakse neid kohustuste bilansilise 
väärtusega. Tulevaste rahavoogude prognoosimiseks kasutatakse olemasolevate andmete põhjal leitud 
kahju- ja kulusuhet ning nimetatud suhtarvude prognoose. 

2016. aasta lõpu seisuga leiti, et osades kindlustusliikides ületavad tulevased hinnangulised rahavood 
kohustuste bilansilist väärtust. Erinevus on kajastatud möödumata riskide eraldistes. Täpsemalt vt lisa 
17.

2. MUUD NÕUDED

2.1. Jääkvara

Jääkvara tekib ettevõttele liiklus-, sõiduki- ja varakindlustuse lepingute alusel, juhul kui ettevõte hüvitab 
kindlustusjuhtumi läbi kahjustunud vara. Kahjustunud vara omandiõigus läheb sellisel juhul üle ette-
võttele ja ettevõte realiseerib selle. Realiseerimine toimub läbi koostööpartneri, kes korraldab müügi 
enampakkumiste kaudu. Kahjustunud sõidukite puhul määratakse jäänukile eeldatav müügihind. 

Müügihinna aluseks on sõidukite puhul esmalt vigastuste iseloom ning ulatus, seejärel margi ja mudeli 
populaarsus turul. 

Võttes aluseks müügilolevate jäänukite eeldatava arvestusliku müügihinna, kajastatakse vara omanda-
mi  sel ja aruandekuupäeval vastavaid summasid finantsseisundi aruandes muude nõuete hulgas ja 
koondkasumiaruandes kindlustushüvitiste vähendusena. 

2.2. Regressinõuded

Regressinõuded esitatakse kindlustuskahju tekitanud süüdlasele, kui seda näevad ette vastava liigi 
kindlustus tingimused. Vabatahtlikes kindlustusliikides esitatakse regressinõue juhtumitel, kus  kahju 
 tekitaja vastutab tsiviilkorras ja kohustuslikus liikluskindlustuses seaduses ettenähtud juhtumitel. 
 Ettevõte hindab nõude esitamise mõistlikkust tulenevalt sissenõudmise eeldatavast tulemuslikkusest 
ja konkreetse nõude eeldatavast tulu-kulu suhtest. Ettevõttel on õigus sõlmida ka maksegraafikuid 
 isikutega, kes nõuet tunnistavad, kuid ei suuda seda korraga tasuda. Nõudeid, mida saaja ei tunnista või 
millele võlgnik ei reageeri, vaadatakse ettevõtte poolt uuesti läbi ja hinnatakse, kas esitada kohtuhagi 
või loobuda nõudest. 

Regressinõude tekkimise hetkel ja aruandekuupäeval kajastatakse kõik esitatud regressinõuded 
 finantsseisundi aruandes nõuete koosseisus ja koondkasumiaruandes kindlustushüvitiste vähendusena. 
 Esitatud regressinõuete summat hinnatakse vastavalt oodatavale nõuete laekumise tõenäosusele lähtu-
des ettevõtte ajaloolisest kogemusest ning võttes aluseks kindlustusliigi omapära ja informatsiooni kahju 
tekitaja krediidivõime kohta.
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Lisa 3. Riskide juhtimine 

1. RISKIJUHTIMISE PRINTSIIBID

Seesami riskipoliitika põhineb OP Grupi riskipoliitikal, OP Grupi riskijuhtimissuunistel, Eesti Finants-
inspektsiooni suunistel ning EL Solventsus II raamdirektiivil. 

Seesami riskipoliitika kirjeldab strateegiaid, peamisi ülesandeid ja kohustusi, olulisemaid riske ja muid 
tegevuspõhimõtteid, mis moodustavad olulise ja lahutamatu osa Seesami riskijuhtimissüsteemist.

Riskijuhtimise eesmärk on juhtida ja hinnata ettevõtte tegevusega kaasnevaid riske, kindlustada ette-
võtte stabiilsus, usaldusväärsus ja kasumlikkus.

Seesami juhatus vastutab ettevõtte riskijuhtimise funktsiooni tegevuse korraldamise ja järelevalve eest.

Peamist vastutust riskijuhtimise funktsiooni toimimise osas kannab ettevõtte riskijuht (Corporate Risk 
Manager). 

Vastavalt Seesami riskipoliitikale on peamised riskid järgnevad:
• strateegilised riskid;
• kindlustusriskid;
• finantsriskid;
• operatsiooniriskid;
• kontsentratsiooniriskid;
• maineriskid.

2. KINDLUSTUSRISKIDE JUHTIMINE

Kindlustuslepingu sõlmimisega annab kindlustusvõtja oma kindlustusriski üle kindlustusandjale ja 
 maksab selle eest kokkulepitud preemiat. Kahjukindlustuslepingust tulenev kindlustusrisk koosneb 
 kahest  elemendist. Esiteks kahjujuhtumi toimumisest, mis ei pruugi olla vaid üks sündmus, ning  teiseks 
kahjujuhtumi suurusest, kusjuures mõlemad elemendid on eelduslikult juhuslikud. Kindlustustingi-
mustega on sätestatud vaid ootamatu ja ettenägematu sündmuse mõjul toimunud kahjujuhtumite 
hüvitamine.

Eeldusel, et kahjujuhtumid ei ole omavahel seotud, peaks suurema kindlustusportfelli korral teoreetili-
selt suhteline kulu kindlustushüvitistele vähenema. Tegelikkuses antud eeldus 100% kindlusega ei toimi 
ning alati on olemas nn jääkrisk, mis on seotud näiteks keskkonna muudatustega, tegevusvaldkonna 
muudatustega, majanduse arenguga või ühiskonna vajaduste muutustest tulenevast survest muuta 
 kohustuslikke kindlustusliikide tingimusi. Arvestada tuleb ka riskide kumuleerumise ehk katastroofi-
riskiga, mis võib realiseeruda näiteks loodusjõudude mõjul või ka läbi inimtegevuse ning mis liidab 
 mitmed eraldiseisvad riskid üheks suureks riskiks.

Tõenäolisemad katastroofistsenaariumid:
• torm ja tormist tingitud üleujutus;
• paduvihm ja sellega kaasnev üleujutus;
• laevahukk või lennuõnnetus;
• pandeemia (mõju Seesamile reisikindlustuse ja tervisekindlustuse kaudu). 

Põhilisteks kindlustusriskide juhtimise vahenditeks on Seesamis kasutusel riskivaliku põhimõtted ja 
 reeglid, tarifitseerimine, edasikindlustus, portfellianalüüs ja portfelli dünaamika jälgimine. Kindlustus-
toodete arendamisel reguleeritakse kindlustusriskide võtmist kindlustuskatete ulatuse ja kindlustus-
summade ülempiiriga.
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Riskivaliku kriteeriumeid reguleerivad liigikesksed tootejuhendid, kus sätestatakse riskivaliku põhi-
mõtted, olulisemad piirangud lepingute sõlmimisel ning hüvitislimiidid. Kui tootejuhendis kirjeldatakse 
üldiseid tootega seotud piiranguid ja limiite, siis personaalsed isikupõhised limiidid antakse töötajale 
alles peale koolitusprogrammi ning sellele järgnevate toote ja riskivaliku eksamite edukat läbimist. Mida 
kõrgem on töötaja kompetentsitase, seda enamates kindlustusliikides ja suuremad allkirjaõigused on 
talle antud. Allkirjaõigused on reguleeritud arendusosakonna juhi korraldusega. 

Seesami edasikindlustuslepingud on valdavalt mitteproportsionaalset (excess of loss) tüüpi ning ostetud 
läbi emaettevõtte OP Insurance Ltd. Olemas on nii riskipõhised (objektipõhised) edasikindlustuslepingud 
kui ka katastroofide põhine edasikindlustus. Edasikindlustusprogramm tervikuna tagab ettevõtte makse-
võime väga suurte kahjude korral. Emaettevõtte edasikindlustajateks on suures enamuses ettevõtted, 
kelle reiting on Standard ja Poor’si skaala järgi vähemalt A. Seesamil on ka fronting tüüpi kindlustus-
lepingud, st Seesam on need täies mahus edasikindlustanud ning riskiosa ei oma.

Portfelli analüüsiks ja portfelli dünaamika jälgimiseks on välja töötatud meetodid, mis kindlustusliikide 
eripära arvestades varieeruvad. Kindlustusliikide tulemuslikkust jälgitakse kuupõhise aruandluse kaudu 
ning vastavalt tekkinud vajadusele korrigeeritakse kindlustusliikide tariife. 

Kindlustuskatete ulatus on määratud kindlustustingimuste tekstiga ja poliiside lisatekstidega. Kõik 
kindlus tustingimused kinnitatakse juhatuse poolt enne nende rakendamist.

Järgnevas tabelis on välja toodud kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste kontsentratsioon 2016. a  
lõpu seisuga kindlustusliigiti. 

Kohustused  
kindlustuslepingutest 

(bruto)

Kohustused  
kindlustuslepingutest 
edasikindlustaja osa

Kohustused  
kindlustuslepingutest 

(neto)
Liikluskindlustus 17 040 185 662 974 16 377 211

Sõidukikindlustus 9 270 067 0 9 270 067

Varakindlustus (juriidilised isikud) 7 221 924 1 374 563 5 847 361

Lühiajaline tervisekindlustus 4 279 745 0 4 279 745

Varakindlustus (füüsilised isikud) 4 170 646 0 4 170 646

Vastutuskindlustus 2 179 453 128 917 2 050 536

Muud liigid 755 815 34 282 721 533

KOKKU 44 917 835 2 200 736 42 717 099

3. KINDLUSTUSLEPINGU TÜÜBID

3.1. Tähtajaline kindlustusleping 

Leping sõlmitakse kindlaks perioodiks, mis märgitakse poliisile. Perioodi möödumisel leping lõppeb, 
kuid olenevalt lepingu tingimustest võib lepingust tulenevate kohustuste täitmine jätkuda. Tähtajalise 
kindlustus lepingu perioodi pikkus on reeglina üks aasta. Erandina võib lepingu pikkus olla ka lühem või 
pikem kui üks aasta, näiteks konkreetsete projekti- või tootepõhiste kindlustuslepingute korral. Reisi-
kindlustuse lepingute pikkus on samuti sageli lühem kui üks aasta. 

3.2. Pidev kindlustusleping 

Leping sõlmitakse kindlaks perioodiks, mis märgitakse poliisile. Selle lõppedes leping pikeneb automaat-
selt järgmiseks sama pikaks perioodiks juhul, kui üks pooltest ei lõpeta lepingut ettenähtud korra järgi. 
Pidev kindlustuslepingu tüüp on kasutusel hetkel vaid Eesti Vabariigis sõlmitud kindlustuslepingutel.
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4. KINDLUSTUSLIIGID

Seesam väljastab kindlustuslepinguid järgnevates kindlustusliikides: liikluskindlustus, sõidukikindlus-
tus, füüsiliste ja juriidiliste isikute varakindlustus, reisi- ja õnnetusjuhtumikindlustus, tervisekindlustus, 
 vastutuskindlustus, garantiikindlustus, veosekindlustus ja väikelaevakindlustus.

4.1. Liikluskindlustus

Tegemist on kohustusliku kindlustusliigiga, mille kindlustustingimused ja hüvitamisreeglid on ette kirjuta-
tud liikluskindlustuse seadusega ja muude õigusaktidega. Kindlustuskaitse katab ka liikluskahjud, mis on 
aset leidnud Euroopa Liidu riikides ja rohelise kaardi konventsiooni maades. Mitmetes rohelise kaardi 
kehtivuspiirkonna riikides on isikukahjude hüvitislimiit piiramata ja kindlustusjuhtumi korral kehtivad 
asukohariigi õigusaktid ja kindlustussummad.

Liikluskindlustuse tarifitseerimisel on kasutuses bonus-malus süsteem, mis alandab kahjude puudumisel 
kindlustusmakset ja tõstab kahjude esinemise korral kindlustusmakset.

Enamiku liikluskindlustuse väljamaksetest moodustavad varakahju hüvitised. Kuid on võimalikud ka pika-
ajalised hüvitismaksed, nn kindlustuspensionid ja püsiva töövõimetuse hüvitised, mille väljamaksmise 
kestvus võib olla aastakümneid.

4.2. Füüsiliste ja juriidiliste isikute vara-, sõiduki- ja isikukindlustus

Seesam lähtub vara, sõidukite ja isikute kindlustamisel vastavalt kindlustusliigile nii vara kui ka isiku asu-
kohast, sõidukite puhul sõiduki registreerimiskohast. Arvestades piiriüleseid kindlustuspiiranguid, valib 
Seesam reeglina oma kindlustusportfelli Eestis, Lätis ja Leedus asuvaid kindlustusriske. Väljaspool Balti 
riike kindlustab Seesam rahvusvahelise haardega ärikliente, kelle varad asuvad põhiliselt Eestis, Lätis ja/
või Leedus, kuid kes tegutsevad ka Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides.

Pakutav kindlustuskaitse varieerub koguriskist nimeliste riskideni. Sõltuvalt vara liigist ja konkreetse 
kindlustusliigi tingimustest, on ettevõttesisestes juhendmaterjalides kirjeldatud nii kindlustussummade 
kui ka kindlustuskaitsete konkreetsed piirangud. Seesam jälgib eraldi ka riskide kumuleerumise ohtu.

Varade kindlustamisel mõjutab riski kõige enam vara tüüp, koostekvaliteet, vanus, tegevusala, turva-
lisus. Suuremad kahjud on põhjustatud reeglina tule-, vee- ja loodusõnnetuste riski realiseerumisest. 
Isikute puhul on suuremad kahjujuhtumid seotud isiku riskikäitumisega, töökeskkonnaga, eluviisiga ning 
tervisest tulenevate erisustega.

Riskivalikul juhindub Seesam nii ettevõttesisestest toote- ja riskijuhenditest, kus on konkreetsemad 
 tegutsemisjuhised ning riskantsemad valdkonnad välja toodud, kui ka ettevõtte edasikindlustus-
lepingutest tulenevatest nõuetest. Kindlustuslepingute koostamise korrektsust ja nõuetele vastavust 
kontrollitakse regulaarselt ning kehtivaid juhendeid korrigeeritakse vastavalt toote- või müügiprotsessi 
muudatustele.

2016. aastal toimusid Seesamis varakindlustuse osas mitmed muudatused. 

Leedus muudeti ettevõtete üld- ja koguriskikindlustuse tingimusi. Täiendati perekindlustuse  toodet 
 võimalusega valida juurde vastutuskindlustus ning kodukindlustuse toodet võimalusega lisada  kodu abi- 
  teenus. Lisaks kaasajastati automaatlahendusi infovahetuses partnerkanalitega ja iseteenindus  - 
süsteemides.

Lätis uuendati kodukindlustuse tingimusi, muutes toodet turul atraktiivsemaks ning võimaldades alter-
natiivina kindlustuskatete loetelule nüüdsest valida ka koguriski kindlustuslahendust. Samuti uuendati 
õnnetusjuhtumikindlustuse tingimusi, fikseerides täiskasvanute jaoks kolm erinevat paketti. 2016. aas-
tast on võimalik osta mitmeaastaseid kaskokindlustuse poliise. Samuti kaasajastati kahjude teavitamise 
iseteeninduskeskkonda automaatse andmevahetuse osas. 
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Eestis valmisid uued reisikindlustuse tingimused. Kindlustuskaitse laienes nii reisitõrke kui ka valikuliste 
lisakaitsete osas - hakati kaitset pakkuma ka terrorismi, streigi ja pankroti kaitseks. Kodukindlustuses 
muudeti põhjalikult riskivaliku põhimõtteid. 

4.3. Tervisekindlustus

Seesam pakub tervisekindlustust ettevõtetele ning nende töötajatele. Ravikulude kindlustussumma on 
kindlustatud isiku kohta piiratud. Enamik kahjujuhtumeid on seotud ambulatoorse raviga, kus kahju-
hüvitised on väikesed. Statsionaarse raviga seotud kahjuhüvitised on suuremad ning nende kohta on 
tingimustesse sätestatud piirhüvitise määrad. Tervisekindlustust pakub Seesam hetkel ainult Lätis.

4.4. Garantiikindlustus

Garantiikindlustust pakume põhiliselt meie koostööpartneritest reisibüroodele Lätis ja Leedus.

4.5. Vastutuskindlustus

Kindlustus hüvitab varalised ja isikukahjud, mida kindlustatud isik tekitab kolmandatele isikutele. 
 Vastutuskindlustuse riskide hindamisel ja valikul on eriti oluline jälgida kliendi tegevusvaldkonda ja 
 kliendi oskusi ning kogemusi antud tegevusvaldkonnas tegutsemisel. Välja on töötatud nimekiri tegevus-
aladest, kus kindlustusrisk on märgatavalt suurem ning mille puhul Seesam kindlustuslepingut sõlmida 
ei soovi. Vastutuskindlustuse kahjude arvu taga on sageli eelkõige korteriühistutes toimunud veekahjud 
ja hoone seisukorrast tingitud katuse ja keldri läbijooksud.

Vastutuskindlustuse hüvitamisprotsess on üldiselt pikk, kuna nõuete tõendamine ehk vastutuse tekki-
mine on reguleeritud vastava seadusandlusega. Hüvitised on reeglina olnud ühekordsed hüvitismaksed. 
Kuid on võimalikud ka pikaaegsed hüvitised, nt kindlustuspensionid ja püsiva töövõimetuse läbi tekkivad 
hüvitismaksed.

2016. aastal muudeti Läti vastutuskindlustuse tingimusi. Lisati uusi kindlustuskatteid, muutes toodet 
turul atraktiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

4.6. Veosekindlustus

Kindlustus hüvitab veetavatele kaupadele ja veetavale varale tekkinud kahju, samuti kauba laadimisel 
ja vaheladustamisel kaupadele tekkinud kahjud. Riskid seoses veosekindlustusega on seotud eelkõige 
veetava kauba iseloomuga, ent oluliselt mõjutavad riski ka veose marsruut ning millist transporti  veoste 
toimetamisel kasutatakse. Kahjud on suhteliselt harvad ning nende iseloom varieerub. Enamasti on 
 kahjud väikesed. 

4.7. Väikelaevakindlustus

Kindlustus hüvitab kahjud, mis tekivad kindlustatud väikelaeva vigastuse, hävimise või kaotamise läbi. 
Väikelaeva kindlustusega müüakse alati kaasa ka väikelaeva vastutuskindlustus summas 190 000 eurot. 
Väikelaeva kindlustussummad ületavad väga harva 150 000 euro piiri. Väikelaevakindlustust pakume 
vaid Eestis.

Meie hinnangul on Seesami kindlustusportfellid nii kindlustatud riskide kui erinevate kindlustusliikide 
lõikes piisavalt diferentseeritud. Sellest tulenevalt olulist riskide kontsentratsiooni ei esine.
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5. SENSITIIVSUSANALÜÜS

Allolev sensitiivsusanalüüs iseloomustab olulisemate kindlustusriskide muutuste mõju ettevõtte 
majandus aasta tulemile, omavahenditele ning kombineeritud suhtele. Oluliste riskiparameetrite  loetelus 
on kindlustusportfelli mahu muutus, kahjunõuete muutus ning administratiivkulude muutus. Mõju 
 arvestamisel muudeti korraga vaid üht riskiparameetrit 1% ulatuses eeldusel, et kõik muud asjaolud on 
konstantsed. Suureks kahjuks sensitiivsuse analüüsis loeb ettevõte kahjunõuet suurusega vähemalt 0,5 
miljonit eurot. 

Riskiparameeter
Kasumiaruanne 

2016. a (miljon €)
Muutus riski 
parameetris

Mõju 2016. a  
puhas kasumile/  

omakapitalile (miljon €)

Mõju 2016. a  
kombineeritud 

suhtele
Neto teenitud preemiad 55,3 vähenemine 1% -0,6 1,0%

Neto kahjunõuded 35,7 kasv 1% -0,4 0,6%

Suur kahju  
(koos kahjukäsitluskuludega)

1 lisandunud 
kahjunõue -0,5 0,9%

Tegevuskulud 17,7 kasv 1% -0,2 0,3%

6. KAHJUDE KUJUNEMISE ANALÜÜS

Allesitatud tabel annab ajaloolise ülevaate kahjude toimumise, väljamakse ja eraldiste moodustamise 
adekvaatsuse kohta (brutokahjud tuhandetes eurodes). Kahjude kujunemise tabel võimaldab võrrelda 
finantsaruannetes sisalduvaid maksmata nõuete hinnanguid eelnenud aastate kahjudega. Kahju  nõuded 
on esitatud kahju toimumise aasta järgi. Tabelis on toodud kahjunõuete kumulatiivsed hinnangud 
(makstud hüvitised, sh regressid ning päästetud vara ning rahuldamata nõuete eraldis, sh IBNR-eraldis). 
Tabelis ei sisaldu teave tegelike kahjukäsitluskulude ning kaudsete kahjukäsitlus-kulude eraldise kohta. 

Juhtkond usub, et 2016. aasta lõpus kahjude katteks moodustatud kindlustustehniliste eraldiste hinnan-
gud on adekvaatsed. Siiski ei saa reserveerimisprotsessi hinnangulisuse ja ajas muutuvate mõjutegurite 
tõttu tagada, et sellised summad oleksid lõplikud.

Kahju toimumise aasta (tuhat €) 2012 2013 2014 2015 2016

Kahju tekkimise aasta lõpuks 32 980 30 921 34 731 37 072 40 453

Üks aasta hiljem 27 303 29 393 35 379 34 684  

Kaks aastat hiljem 26 301 29 779 32 799   

Kolm aastat hiljem 28 029 29 052    

Neli aastat hiljem 27 192    

Kumulatiivsed hüvitised kuni 31.12.2016 26 235 28 244 31 241 32 238 27 219

Kahjude eraldis juhtumiaasta kaupa
(sh IBNR) seisuga 31.12.2016

957 809 1 557 2 446 13 234

Enne 2012. aastat toimunud kahjude eraldis (sh IBNR) moodustas 31.12.2016 seisuga 3 044 tuhat eurot. 

Enne 2012. aastat toimunud kahjude eraldis sisaldab Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS (Seesam 
Insurance AS eelkäija) andmeid ning Seesami filiaalide kahjusid perioodist 01.06.2011 - 31.12.2011.
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7. FINANTSRISKIDE JUHTIMINE 

Nii kindlustustegevus kui ka investeerimistegevus sisaldavad endas finantsriski, mis võib avalduda 
järgnevalt:

• tururisk – risk, et finantsinstrumendi õiglane väärtus või rahavood kõiguvad tulevikus turu hindade 
muutuste tõttu. Tururisk koosneb kolme liiki riskist: intressimäärariskist, valuutariskist ja muust 
hinna riskist;

• krediidirisk – risk, et finantsinstrumendi üks osapool põhjustab teisele rahalise kaotuse, sest ta ei 
suuda oma kohustusi täita;

• likviidsusrisk – risk, et ettevõttel tekib raskusi oma finantskohustistega seotud kohustuste täitmisel.

Ettevõte on avatud võimalikele finantsriskidele läbi finantsvarade, finantskohustuste, edasikindlustusest 
tulenevate nõuete ja kohustuste ning kindlustuslepingutest tulenevate nõuete ja kohustuste. Kõige 
tähtsa mad finantsriski komponendid on intressimäära risk, valuuta risk, krediidirisk ja likviidsusrisk. 

Kindlustustegevuses väljendub riski realiseerumine kas kindlustustehniliste eraldiste kattevara väärtuse 
languses või teise osapoole (näiteks edasikindlustuspartneri) makseraskustes. Investeerimistegevuses 
on kõige olulisemad finantsvaradega seotud riskid intressirisk, mis väljendub investeeringute oodatust 
madalamas tootluses ning hinnarisk, mis on põhjustatud investeeringute väärtuse langusest. 

Ettevõtte investeerimisplaan vaadatakse üle ja kinnitatakse Seesami Nõukogu poolt igaks järgnevaks 
majandusaastaks. Investeerimisplaaniga on määratud investeeringute struktuur, ootused tulususele, 
krediidi-, intressi- ja valuutariskide limiidid ning limiidid reitingutele, investeerimisotsuste tegemisel 
kehtivad volitused ja nende ulatus. Samuti jälgitakse, et oleks tagatud investeerimisportfelli vastavus 
kindlustustegevuse seadusest tulenevatele nõuetele.

Seesami investeerimisportfelli haldamist teostab täies ulatuses OP Asset Management Ltd, kes pöörab 
erilist tähelepanu finantsriski hajutamisele, investeeringute likviidsusele ning kolmanda osapoole riskile. 
Igal aastal koostatakse järgnevaks aastaks investeerimispoliitika vastavalt majanduse olukorrale. 

Vastavalt investeerimisstrateegiale paigutatakse vahendeid fikseeritud intressimääraga väärtpaberi-
tesse, muutuva tulumääraga väärtpaberitesse, aktsiatesse ja kinnisvarasse eesmärgiga saada pikas 
perspek tiivis head tootlust.

Minimeerimaks võimalikke finantsriske, hajutatakse investeeringud erinevate finantsinstrumentide 
 vahel. Investeeringute tegemises arvestatakse ka kindlustustegevuse seadusest tulenevate nõuetega 
ning ettevõtte iga-aastase investeerimisplaaniga, mille peamine eesmärk on piisava tulu teenimine, 
inves teeringute väärtuse säilitamine ning selle suurendamine, riskide maandamine ja kindlustustehni-
liste reservide katmine. 

7.1. Tururisk 

Tururisk tuleneb intressimäärade, valuutakursside ja finantsvarade hinnamuutusest.

7.1.1. Intressimäära risk

Risk, et finantsinstrumendi õiglane väärtus või tulevased rahavood kõiguvad turu intressimäärade 
muutuste tõttu. Sellisteks investeeringuteks ettevõttel on fikseeritud ja ujuva tulumääraga võlakirjad 
ning võlakirja- ja intressifondiosakud. Enamik ettevõtte investeeringutest on paigutatud võlakirjadesse. 
Võlakirjade kaalutud keskmine kestus on 2,41 aastat; võlakirjade kaalutud keskmine tootlus lunastus-
tähtajani on 0,05% (2015. aastal vastavalt 2,33 aastat ja 0,27%). 
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Võlakirjade jagunemine intressimäärade lõikes seisuga 31.12.2016

Nimiväärtus Õiglane väärtus ehk  
raamatupidamislik väärtus

Fikseeritud tulumääraga võlakirjad   

Intressimäär 0-2,50% 34 769 000 35 968 738

Intressimäär 2,51% -3,50% 5 717 000 6 198 998

Intressimäär 3,51% -4,50% 8 750 000 9 643 616

Intressimäär 4,51% -5,50% 3 600 000 4 132 345

Intressimäär 5,51% -6,50% 3 050 000 3 480 130

Kokku 55 886 000 59 423 827
Ujuva tulumääraga võlakirjad 0 0

Võlakirjad KOKKU 55 886 000 59 423 827

Võlakirjade jagunemine intressimäärade lõikes seisuga 31.12.2015

Nimiväärtus Õiglane väärtus ehk  
raamatupidamislik väärtus

Fikseeritud tulumääraga võlakirjad   

Intressimäär 0-2,50% 28 500 000 29 454 541

Intressimäär 2,51% -3,50% 3 400 000 3 741 936

Intressimäär 3,51% -4,50% 13 020 000 14 009 924

Intressimäär 4,51% -5,50% 5 500 000 6 244 012

Intressimäär 5,51% -6,50% 2 750 000 3 127 676

Kokku 53 170 000 56 578 089

Ujuva tulumääraga võlakirjad 600 000 604 426

Võlakirjad KOKKU 53 770 000 57 182 515

Järgnev intressimäära riski sensitiivsusanalüüs on teostatud kasutades modifitseeritud kestust. Modifit-
seeritud kestus on väärtpaberite riski mõõde, mis mõõdab väärtpaberi hinna tundlikkust turu intresside 
muutusele, ehk kasumlikkuse riski. Matemaatiliselt väljendatakse seda protsentuaalse muutusena 
väärtpaberi hinnas, mida põhjustab tootluse muutus 1% võrra.

Turuväärtus 
31.12.2016 Riski parameeter Muutus Mõju turuväärtusele 

31.12.2016
Intressimäärarisk 69 947 003 intressimäära vahe 1,0% 1 648 652

Sensitiivsusanalüüsi arvestuse aluseks on võetud võlainstrumendid õiglases väärtuses muutusega läbi 
kasumi/kahjumi summas 59 423 827 eurot ning fondiosakutest võlakirja- ja intressifondi osakud summas 
10 523 176 eurot (sisalduvad finantsseisundi aruande kirjel „Aktsiad ja fondiosakud, õiglases väärtuses 
muutusega läbi kasumi/kahjumi“). Fondiosakute aktsiafondid summas 5 097 501 eurot on sensitiivsus-
analüüsi arvestusest välja jäetud – fondid teenivad tulu aktsiate hinnamuutustest ning portfelli koossei-
sus olevatelt aktsiatelt makstavatelt dividendidelt. Seega ei ole need intressimäära riskile avatud.

7.1.2. Valuutarisk

Risk, et finantsinstrumendi õiglane väärtus või rahavood kõiguvad tulevikus vahetuskursi muutuste 
 tõttu. 2016. aasta lõpu seisuga on 100% finantsinvesteeringutest eurodes. Finantsvarad muus valuutas 
kui euro moodustavad kõikidest finantsvaradest vaid 0,03% (2015. a 0,02%).
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Kindlustusvõtjate ja -vahendajate võlgnevusest laekub 100% eurodes. Seega, finantsinstrumendid 
 valuutariski praktiliselt ei kanna ning ettevõte hindab valuutariski väga väikeseks.

Finantsvarade ja kohustuste bilansilised väärtused valuutade lõikes 31.12.2016
EUR USD Kokku

Võlakirjad 59 423 827 0 59 423 827

Fondiosakud 15 620 677 0 15 620 677

Aktsiad 35 000 0 35 000

Tähtajalised deposiidid 140 012 0 140 012

Muud nõuded 705 746 0 705 746

Nõuded edasikindlustusandjatele 3 670 0 3 670

Nõuded kindlustusvõtjatele ja -vahendajatele 4 553 036 0 4 553 036

Raha ja raha ekvivalendid 2 204 818 25 478 2 230 296

Finantsvarad kokku 82 686 786 25 478 82 712 264

Finantskohustused 2 061 109 0 2 061 109

Netopositsioon 80 625 677 25 478 80 651 155

Finantsvarade ja kohustuste bilansilised väärtused valuutade lõikes 31.12.2015
 EUR USD Kokku

Võlakirjad 57 182 515 0 57 182 515

Fondiosakud 13 720 984 0 13 720 984

Aktsiad 35 000 0 35 000

Tähtajalised deposiidid 140 016 0 140 016

Muud nõuded 969 307 0 969 307

Nõuded edasikindlustusandjatele 99 838 0 99 838

Nõuded kindlustusvõtjatele ja -vahendajatele 4 237 489 0 4 237 489

Raha ja raha ekvivalendid 2 207 145 13 222 2 220 367

Finantsvarad kokku 78 592 294 13 222 78 605 516

Finantskohustused 1 812 729 0 1 812 729

Netopositsioon 76 779 565 13 222 76 792 787

7.1.3. Muu hinnarisk

Risk, et finantsinstrumendi õiglane väärtus või tulevased rahavood kõiguvad muutuste tõttu turu-
hindades (muud kui intressimäärariskist või valuutariskist tulenevad), olgu need muutused põhjustatud 
üksikule finantsinstrumendile või selle emiteerijale omastest teguritest või teguritest, mis mõjutavad 
kõiki sarnaseid finantsinstrumente, millega turul kaubeldakse.

Ettevõte on hinnariskile avatud läbi investeeringute omakapitaliinstrumentidesse ja võlakirjadesse.  
Kui seisuga 31.12.2016 oleks võlakirjade ja fondiosakute õiglane väärtus (kogunenud intressita) kasva-
nud või kahanenud 10%, siis ettevõtte tulem ja omavahendid oleksid vastavalt kasvanud või kahanenud  
7 504 450 eurot (2015. a 6 989 715 eurot). 
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Järgnevas tabelis on välja toodud võlakirjade jaotus geograafiliste piirkondade kaupa. Muutused 
erineva te geograafiliste piirkondade majanduses võivad mõju avaldada ka nende piirkondade finants-
varade  õiglasele väärtusele. Ettevõte on viimastel aastatel realiseerinud nõrgemate majandustega 
Lõuna- Euroopa riikide (Itaalia, Hispaania, Kreeka) võlakirjad. Enim on portfellis Soome ning Hollandi 
ettevõtete, finantsasutuste ja valitsuse võlakirju, moodustades kokku 45,1% kogu võlakirjade portfellist 
(2015. a 38,8%) ning Prantsusmaa, Rootsi ja USA ettevõtete ja finantsasutuste võlakirju, moodustades 
kokku 38,9% võlakirjade portfellist (2015. a 38,4%). Kõigi ülejäänud riikide võlakirjade osakaal moodus-
tas 16,0% (2015. a 22,8%).

 31.12.2016 31.12.2015

Holland 13 498 147 12 618 849

Soome 13 314 026 9 571 931

Prantsusmaa 8 706 003 5 874 337

Rootsi 8 335 851 7 138 782

USA 6 041 476 8 954 493

Suurbritannia 5 113 553 9 061 779

Šveits 3 049 623 3 101 082

Taani 1 054 104 537 625

Saksamaa 311 044 323 637

Kokku 59 423 827 57 182 515

7.2. Krediidirisk

Krediidirisk seisneb selles, et finantsinstrumendi üks osapool põhjustab teisele rahalise kaotuse, sest ei 
suuda oma kohustust täita.

Ettevõtte krediidirisk on seotud kindlustusvõtjate ja -vahendajate maksevõime, edasikindlustuse korral-
duse ning finantsinvesteeringute juhtimisega. Kindlustuskaitse kehtivuse tingimused on määratud 
ära ettevõtte üldistes lepingutingimustes. Kindlustusvahendajatega sõlmitud lepingutes on määratud 
makse tähtajad, nende täitmist kontrollitakse süsteemselt. Edasikindlustuslepingud on sõlmitud peami-
selt emaettevõttega, kelle krediidireiting Standard & Poor`s järgi on väga hea (A+) ning millele on antud 
stabiilne väljavaade. 

Krediidiriskiga seotud nõuded on toodud allpool olevas tabelis.

 31.12.2016 31.12.2015

Nõuded kindlustusvõtjatele ja -vahendajatele
- maksetähtaeg saabumata 3 723 175 3 268 473

- üle tähtaja: 829 861 969 016

    sh kuni 3 kuud 808 595 937 408

    sh 3 kuni 6 kuud 12 757 10 163

    sh 6 kuni 12 kuud 1 671 8 636

    sh üle 1 aasta 6 838 12 809

Kokku 4 553 036 4 237 489
Nõuded edasikindlustusandjatele
- maksetähtaeg saabumata 3 670 99 838

Kokku 3 670 99 838
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Finantsinvesteeringute krediidiriski maandamine seisneb selles, et hoiuseid ja väärtpabereid hoidvad 
 asutused valitakse usaldusväärsed ning finantsinvesteeringud on piisavalt hajutatud erinevate vastas-
poolte vahel (näiteks erinevad emitendid, riigid, reitinguklassid, tagasimaksetähtajad). Investeerimis-
portfellis olevatele fikseeritud tulumääraga võlakirjadele on kehtestatud lubatud minimaalseks reitinguks 
BB-. Krediidiriski minimeerimiseks jälgitakse ka võlakirja portfelli keskmist reitingut. Minimaalne kesk-
mine reitingu nõue kogu võlakirjaportfellile on A-.

Kõige suurema osa võlainstrumentidest moodustavad finantsasutuste võlakirjad. Nende osakaal on 
63,0% (2015. a 65,0%). Nad kannavad küll suuremat riski kui valitsuse ja ettevõtte võlakirjad, aga nende 
tootlus on suurem. Valitsuse võlakirjade osakaal võlainstrumentidest moodustab 23,1% (2015. a 24,4%). 
Nende tootlus on väiksem, kuid neil on ka kõige väiksem riskitase - riigi võimalused pankrotiks on vähe-
tõenäolised. 2015. ja 2016. aastal olid valitsuse võlakirjade intressimäärad äärmiselt madalad ning inves-
teerimisplaan nägi ette hoida nende osakaal madalal tasemel.

Ettevõtete võlakirjade osakaalu on samuti hoitud madalal tasemel, moodustades 2016. a 13,9% ( 2015. a   
10,6%). 

Fikseeritud tulumääraga investeeringutest on 66,8% paigutatud väärtpaberitesse, mille emitendi võime 
 täita oma kohustust on äärmiselt tugev või tugev (krediidireiting vähemalt A- Standard & Poor’s  põhjal). 
Aastal 2015 oli osakaal 76,1%. 2016. aastal on emitendid oma krediidireitingu kas säilitanud samal 
 tasemel või on see tõusnud ühe taseme võrra, v.a. üks emitent, kellel krediidireiting langes ühe taseme 
võrra (A+`lt A`le).

Fikseeritud ja ujuva tulumääraga investeeringud jagunevad krediidireitingu järgi bilansilise väärtuse 
alusel järgmiselt:
 31.12.2016 Osakaal 31.12.2015 Osakaal 

AAA 7 043 917 11,8% 10 927 753 19,1%

AA+ 7 307 924 12,3% 7 384 893 12,9%

AA- 7 168 629 12,1% 7 268 757 12,7%

A+ 5 810 929 9,8% 4 441 533 7,8%

A 10 982 488 18,5% 9 641 678 16,9%

A- 1 373 394 2,3% 3 831 038 6,7%

BBB+ 13 649 885 23,0% 8 175 392 14,3%

BBB 6 086 661 10,2% 5 511 471 9,6%

Kokku 59 423 827 100% 57 182 515 100%

7.3. Likviidsusrisk

Likviidsusriski realiseerumisel võib tekkida olukord, kus finantsvarad tuleks realiseerida turuhinnast 
 tunduvalt madalama hinnaga. Likviidsuse juhtimise põhieesmärk on kindlustada ettevõtte suutlikkus 
 täita kõik oma kindlustuslepingutest ja kindlustustegevusest tulenevad kohustused õigeaegselt. Võima-
likku likviidsusriski, mis võib halvata kindlustustegevusest ja kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste 
täitmist, maandatakse investeerimisega lühiajalistesse deposiitidesse (k.a. üleöödeposiidid), erineva-
tesse fondidesse (aktsiafondi-, võlakirja- ja intressifondi osak), võlakirjadesse ning börsil noteeritud 
aktsiatesse, mida on võimalik kiiresti realiseerida. Allpool esitatud tabel näitab soetatud võlakirjade ja 
muude fikseeritud tulumääraga väärtpaberite jaotust lunastustähtaegade lõikes juhul, kui neid kavatse-
takse hoida lunastustähtajani. 
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Finantsvarade ajaline jaotus seisuga 31.12.2016

Realiseerimise aeg 0-1 aastat 1-3 aastat 3-5 aastat 5-7 aastat
Võlainstrumendid õiglases väärtuses  
muutusega läbi kasumi/kahjumi

11 038 677 27 405 618 18 212 586 2 766 946

Aktsiad ja fondiosakud, õiglases väärtuses  
muutusega läbi kasumi/kahjumi

15 620 677 0 0 0

Müügivalmis investeeringud 35 000 0 0 0

Tähtajalised deposiidid 140 012 0 0 0

Muud nõuded 705 746 0 0 0

Nõuded edasikindlustusandjatele 3 670 0 0 0

Nõuded kindlustusvõtjatele ja -vahendajatele 4 553 036 0 0 0

Raha ja raha ekvivalendid 2 230 296 0 0 0

Kokku 34 327 114 27 405 618 18 212 586 2 766 946

Finantsvarade ajaline jaotus seisuga 31.12.2015
Realiseerimise aeg 0-1 aastat 1-3 aastat 3-5 aastat 5-7 aastat
Võlainstrumendid õiglases väärtuses  
muutusega läbi kasumi/kahjumi

6 073 894 32 662 234 14 794 258 3 652 129

Aktsiad ja fondiosakud, õiglases väärtuses  
muutusega läbi kasumi/kahjumi

13 720 984 0 0 0

Müügivalmis investeeringud 35 000 0 0 0

Tähtajalised deposiidid 140 016 0 0 0

Muud nõuded 969 307 0 0 0

Nõuded edasikindlustusandjatele 99 838 0 0 0

Nõuded kindlustusvõtjatele ja -vahendajatele 4 237 489 0 0 0

Raha ja raha ekvivalendid 2 220 367 0 0 0

Kokku 27 496 895 32 662 234 14 794 258 3 652 129

Finantskohustuste ajaline jaotus seisuga 31.12.2016
Realiseerimise aeg 0-1 aastat 1-3 aastat

Kohustused edasikindlustusandjatele 258 363 0

Kohustused kindlustusvõtjatele 48 843 0

Kohustused kindlustusvahendajatele 912 607 0

Võlad hankijatele ja muud kohustused 823 123 18 173

Kokku 2 042 936 18 173

Finantskohustuste ajaline jaotus seisuga 31.12.2015
Realiseerimise aeg 0-1 aastat 1-3 aastat

Kohustused edasikindlustusandjatele 111 549 0

Kohustused kindlustusvõtjatele 37 894 0

Kohustused kindlustusvahendajatele 869 119 0

Võlad hankijatele ja muud kohustused 759 750 34 417

Kokku 1 778 312 34 417

37



Raamatupidamise aastaaruanne 2016

Ettevõte on hinnanud rahuldamata nõuete eraldistest tulenevaid tuleviku väljamaksekohustusi alljärgnevalt:
Realiseerimise aeg 0-1 aastat 1-3 aastat 3-5 aastat 5-7 aastat 7-10 aastat üle 10 aasta

Rahuldamata nõuete eraldis 
31.12.2016 14 230 171 6 712 945 1 032 990 358 530 250 607 1 122 974

Rahuldamata nõuete eraldis 
31.12.2015 13 921 046 5 743 846 1 270 569 878 864 878 848 1 898 573

Hindamise aluseks on viimaste aastate hüvitiste statistilised andmed. Suurem osa hüvitistest makstakse 
reservist esimese aasta jooksul. Liikluskindlustuspensionid makstakse annuiteetidena, ligikaudu pool 
reservis olevatest pensionidest makstakse peale 10 aasta möödumist.

8. OPERATSIOONIRISKI JUHTIMINE

Operatsiooniriski all mõtleme riski saada kahju sisemiste protsesside, inimeste tegevuse või süsteemide 
ebaadekvaatsusest või mittetoimimisest oodatud viisil või välistest sündmustest. Operatsiooniriski hulka 
loeme ka juriidilise riski.
Operatsiooniriski poliitika elluviimise eest vastutab ettevõtte juhatus, kuid igapäevase juhtimise eest 
vastutavad osakondade või funktsioonide juhid. Operatsiooniriskide kaardistused ja ohuhinnangud 
viiakse Seesamis läbi regulaarselt ning mitte vähem kui üks kord aastas.
Seesami äritegevus on olulisel määral sõltuv infotehnoloogiast ning IT süsteemidest. Osaliselt on IT 
lahendused sisseostetud. Seesam pöörab erilist tähelepanu andmebaaside turvalisusele ning püüab 
ennetada riske, mis võivad tuleneda viirustest või infosüsteemide funktsioneerimise tõrgetest. IT süs-
teemid on varustatud talituspidevuse- ja taasteplaanidega. 
Seesamis on kehtestatud väliste teenusepakkujate (outsourcing) kasutamise põhimõtted ning talituspi-
devuse riskide vähendamiseks on Seesamis koostatud koos emaettevõtte riskijuhtimise spetsialistidega 
talituspidevuse plaan (Business Continuity Plan). Talituspidevuse tegevuste planeerimisel oleme arves-
tanud kolme suurima ohuga, mis tänapäeva ettevõtet võivad mõjutada: midagi juhtub ruumidega, kus 
me kliente teenindame või ise töötame; midagi tõsist leiab aset meie töötajatega või toimub laiaulatuslik 
IT süsteemi häire. Vastavalt plaanile moodustame talituspidevuse ohu korral kriisitoimkonna, kelle üles-
andeks on algatada planeeritud tegevused ning jagada infot toimunud olukorrast. Talituspidevuse riske 
testime vastavalt testimise plaanile ning plaani ennast uuendame ja täiendame vastavalt vajadusele. 

9. KAPITALI JUHTIMINE

Alates 01.01.2016 kehtivad kindlustusandjatele uued kapitalinõuded. Vastavalt Kindlustustegevuse 
seadu sele peab kindlustusandja vähemalt kord aastas standardvalemi, sisemudeli või osalise sisemudeli 
alusel tegevuse jätkuvuse printsiibist lähtudes arvutama solventsuskapitalinõude. Solventsuskapitali-
nõue vastab kindlustusandja omavahendite suurusele, mis võimaldab kindlustusandjal 99,5-protsendi-
lise tõenäosusega täita järgmise 12 kuu jooksul kindlustuslepinguga võetud kohustused. 
Miinimumkapitalinõue vastab nõuetekohaste põhiomavahendite suurusele, millest väiksemas summas 
nõuetekohaste põhiomavahendite olemasolu korral oleks kindlustusandja tegevuse jätkumisel liiga k  õrge 
oht, et kindlustusvõtjate, kindlustatute ja soodustatud isikute ees võetud kohustused jäävad täitmata.
Kindlustusandja peab tagama solventsuskapitalinõude ja miinimumkapitalinõude täitmiseks vajalike 
omavahendite nõuetekohasuse, lähtudes Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 
artiklis 82 sätestatud kvantitatiivsetest piirangutest. 
Seesami kapitali juhtimise printsiibid on defineeritud Seesami riskipoliitikas. Kapitali juhtimise eesmärk on 
tagada jätkusuutlik ning piisav kapitalimaht ettevõtte äritegevuse jaoks. Vastavalt OP Financial Group stratee-
giale on Seesam mõõdukas riskivõtja, miinimum puhverkapitaliks on Seesami jaoks määratud 3 miljonit eurot 
ning alates 2016. aastast kehtima hakanud Solventsus II kapitalinõuete täitmise minimaalseks määraks 120%. 
Seisuga 31.12.2016 täidab ning ületab Seesam märkimisväärselt miinimumkapitali- ja solventsus - 
kapitalinõudeid.
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Lisa 4. Preemiad

Kindlustus- 
lepingutest 2016

Edasikindlustuse 
osa 2016

Kindlustus- 
lepingutest 2015

Edasikindlustuse 
osa 2015

Sõidukikindlustus 18 168 599 -121 752 17 499 170 -121 052
Liikluskindlustus 13 935 802 -415 000 12 466 000 -450 000
Vara- ja ehitusriskidekindlustus 8 794 720 -1 423 054 8 527 023 -1 571 702
Kodukindlustus 6 855 642 -154 682 6 639 306 -185 587
Lühiajaline tervisekindlustus* 8 440 273 -54 373 8 545 590 -66 246
Vastutuskindlustus 2 251 158 -530 241 1 985 754 -396 384
Ärikatkestuskindlustus 519 611 -288 883 615 896 -347 121
Veosekindlustus 115 424 -53 589 96 188 -58 653
Väikelaevakindlustus 32 314 -2 200 30 748 -2 878
Garantiikindlustus 7 990 -116 8 827 -101
Brutopreemiad kokku 59 121 533 -3 043 890 56 414 502 -3 199 724
Muutus EPE-s** -755 360 -68 708 1 280 5 143
Teenitud preemiad kokku 58 366 173 -3 112 598 56 415 782 -3 194 581

* Lühiajaline tervisekindlustus sisaldab reisi-, õnnetusjuhtumi- ja tervisekindlustust.     
** Vaata ka lisa 17.

2016 Eesti Läti Leedu Kokku
Preemiad kindlustuslepingutest 29 271 367 14 768 778 15 081 388 59 121 533

Edasikindlustuse osa -781 528 -739 383 -1 522 979 -3 043 890

2015 Eesti Läti Leedu Kokku
Preemiad kindlustuslepingutest 28 297 583 14 989 253 13 127 666 56 414 502

Edasikindlustuse osa -1 577 091 -876 613 -746 020 -3 199 724

Lisa 5. Investeeringute tulud, neto

2016 Investeeringu 
tulu

Realiseerimata 
kasum/kahjum

Kasum/kahjum  
realiseerimisest Kokku

Finantsvarad õiglases väärtuses  
muutusega läbi kasumi/kahjumi     

 - fondiosakud 93 930 385 902 163 479 995

 - võlakirjad 1 455 040 -676 468 -132 979 645 593

Deposiidid 1 979 0 0 1 979
Kokku 1 550 949 -290 566 -132 816 1 127 567

2015 Investeeringu 
tulu

Realiseerimata 
kasum/kahjum

Kasum/kahjum  
realiseerimisest Kokku

Finantsvarad õiglases väärtuses  
muutusega läbi kasumi/kahjumi     

 - fondiosakud 107 807 469 625 57 136 634 568

 - võlakirjad 1 443 705 -1 095 891 -190 098 157 716

Deposiidid 1 177 0 0 1 177
Kokku 1 552 689 -626 266 -132 962 793 461

39

4



Raamatupidamise aastaaruanne 2016

Lisa 6. Muud tegevustulud 
2016 2015

Edasikindlustuse komisjonitasud ja kasumiosalus 104 864 83 440

Edasikindlustaja osa sõlmimisväljaminekutes 2 918 -756

Muud tulud 170 403 157 497

Kokku muu tegevustulu 278 185 240 181

Lisa 7. Kindlustushüvitised ja kahjukäsitluskulud

Kindlustushüvitised Kindlustus- 
lepingutest 2016

Edasikindlustuse 
osa 2016

Kindlustus- 
lepingutest 2015

Edasikindlustuse 
osa 2015

Sõidukikindlustus 12 608 957 813 12 070 003 1 513

Liikluskindlustus 9 539 874 -72 630 9 430 910 -92 632

Vara- ja ehitusriskide kindlustus 3 144 219 -60 637 3 374 442 -407 891

Kodukindlustus 4 583 592 -76 932 3 894 743 0

Lühiajaline tervisekindlustus* 4 814 690 -560 5 810 840 0

Ärikatkestuskindlustus 264 893 -10 111 94 317 0

Vastutuskindlustus 625 233 200 804 1 141 890 -244 045

Veosekindlustus 7 893 0 11 898 0

Väikelaevakindlustus 40 559     0 44 368 0

Makstud kindlustushüvitised ja 
kahjukäsitluskulud 35 629 910 -19 253 35 873 411 -743 055

Rahuldamata nõuete  
eraldise muutus kokku

-883 529 1 008 123 -1 021 310 -87 009

Kokku 34 746 381 988 870 34 852 101 -830 064

*Lühiajaline tervisekindlustus sisaldab reisi-, õnnetusjuhtumi- ja tervisekindlustust.

Koondkasumiaruande rida kindlustushüvitised ja kahjukäsitluskulud sisaldab ka muutust rahuldamata 
nõuete eraldises (vt lisa 17) ja kahjukäsitluskulusid summas 2 770 352 eurot (2015. aastal 2 387 947 
eurot). Makstud hüvitiste summa ei lange kokku rahavoo aruandes väljatoodud summaga makstud 
kindlustus hüvitiseks ja kahjukäsitluskuludeks, kuna ülalpool toodud summa sisaldab ka kaudselt jaotata-
vaid kulusid.

Kahjukäsitluskulud 2016 2015

Töötasu 1 580 196 1 498 467

Muud tegevuskulud 428 181 368 997

Materiaalse ja immateriaalse vara väärtuse muutus 56 126 53 553

Teenused kolmandatelt isikutelt 705 849 466 930

KOKKU 2 770 352 2 387 947
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Lisa 8. Tegevuskulud
Tegevuskulude jagunemist sõlmimis- ja administratiivkuludeks iseloomustab järgmine tabel:

2016 2015

Tööjõukulu 6 871 549 6 803 411

Sõlmimiskulud 3 853 208 3 803 827

Administratiivkulud 3 018 341 2 999 583

Komisjonitasud vahendajatele 6 283 664 5 931 826

Sõlmimiskulud 6 283 664 5 931 826

Põhivara kulum 551 854 542 837

Sõlmimiskulud 97 608 123 053

Administratiivkulud 454 246 419 784

Tasutud rent ja kommunaalmaksed 615 534 553 377

Sõlmimiskulud 286 888 284 329

Administratiivkulud 328 646 269 048

Muud tegevuskulud 3 307 881 3 425 272

Sõlmimiskulud 1 201 093 1 414 854

Administratiivkulud 2 106 788 2 010 418

Kokku 17 630 482 17 256 723

Kapitaliseeritud sõlmimiskulude muutus -107 103 13 661

Kokku sõlmimiskulud 11 615 358 11 571 550

Kokku administratiivkulud 5 908 021 5 698 833

Investeerimistegevuse juhtimise kulud 144 132 143 532

Kokku tegevuskulud 17 667 511 17 413 915

Kahjukäsitluskulude jaotus on toodud lisas 7. 

Aruandeaasta keskmine töötajate arv oli 350 (2015. aastal 353 inimest). 

Juhatusele arvestatud tasud on avalikustatud seotud osapoolte lisas 23.

Lisa 9. Edasikindlustuse tulem
2016 2015

Edasikindlustajatele makstud preemiad -3 043 890 -3 199 724

Edasikindlustaja osa ettemakstud preemiate eraldise muutuses -68 708 5 143

Edasikindlustajate poolt makstud komisjonide osa 104 864 83 440

Edasikindlustajate poolt makstud kahjude osa 19 253 743 055

Edasikindlustaja osa rahuldamata nõuete eraldise muutuses -1 008 123 87 009

Edasikindlustaja osa sõlmimisväljaminekutes 2 918 -756

Valuutakursi muutus edasikindlustusest (administratiivkuludes) 7 54

Netotulem -3 993 679 -2 281 779
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Lisa 10. Materiaalne põhivara

 Hooned Mootor- 
sõidukid

Riistvara, 
seadmed

Kontori- 
sisustus

Muu  
inventar Ettemaks Põhivara 

KOKKU
Soetusmaksumus 
31.12.2014

2 838 324 327 055 964 201 947 938 126 137 7 137 5 210 792

Soetamine 4 488 20 050 141 000 107 388 2 892 17 220 293 038
Müük ja  
mahakandmine

0 -10 631 -31 736 -55 002 0 -7 137 -104 506

Soetusmaksumus 
31.12.2015

2 842 812 336 474 1 073 465 1 000 324 129 029 17 220 5 399 324

Soetamine 1 890 2 150 141 653 105 986 7 350 62 333 321 362
Müük ja maha-
kandmine

0 -27 514 -199 858 -40 164 -5 350 0 -272 886

Ümber- 
klassifitseerimine*

-2 844 702 0 0 0 0 0 -2 844 702

Soetusmaksumus 
31.12.2016

0 311 110 1 015 260 1 066 146 131 029 79 553 2 603 098

Akumuleeritud kulum 
31.12.2014

-554 896 -263 836 -703 263 -492 446 -60 227 0 -2 074 667

Arvestatud kulum -53 137 -15 002 -132 260 -68 039 -23 809 0 -292 246
Mahakantud põhivara 
kulum

0 0 31 733 44 050 0 0 75 783

Akumuleeritud kulum 
31.12.2015

-608 033 -278 838 -803 789 -516 435 -84 036 0 -2 291 130

Arvestatud kulum -48 751 8 317 -102 629 -76 682 -20 817 0 -240 562
Mahakantud põhivara 
kulum

0 0 166 368 22 949 1 734 0 191 051

Ümber- 
klassifitseerimine*

656 784 0 0 0 0 -56 553 600 231

Akumuleeritud kulum 
31.12.2016

0 -270 520 -740 050 -570 168 -103 119 -56 553 -1 740 410

Jääkmaksumus 
31.12.2014 2 283 428 63 219 260 938 455 493 65 910 7 137 3 136 125

Jääkmaksumus 
31.12.2015 2 234 779 57 636 269 676 483 889 44 994 17 220 3 108 194

Jääkmaksumus 
31.12.2016 0 40 590 275 210 495 978 27 910 23 000 862 688

* Hoone amortiseerimine lõpetati 30.11.2016 ja jääkmaksumus tõsteti bilansis müügiootel põhivarasse, kuna hoone suunati müüki.
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Lisa 11. Immateriaalne vara 

Immateriaalne vara
Arvutitarkvara

Soetusmaksumus 31.12.2014 1 881 132

Akumuleeritud kulum 31.12.2014 -1 209 484

Jääkmaksumus 31.12.2014 671 649
Soetamine 394 079

Müük, mahakandmine 0

Amortisatsioon -287 007

Soetusmaksumus 31.12.2015 2 275 211

Akumuleeritud kulum 31.12.2015 -1 496 491

Jääkmaksumus 31.12.2015 778 720
Soetamine 517 336

Müük, mahakandmine -566 267

Amortisatsioon 262 744

Soetusmaksumus 31.12.2016 2 226 280

Akumuleeritud kulum 31.12.2016 -1 233 747

Jääkmaksumus 31.12.2016 992 533

Kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud

Jääkmaksumus 31.12.2014 2 310 619

Amortiseeritud osa -4 158 824

Lisandumised uutest lepingutest 4 138 392

Jääkmaksumus 31.12.2015 2 290 187

Amortiseeritud osa -4 347 026

Lisandumised uutest lepingutest 4 454 129

Jääkmaksumus 31.12.2016 2 397 290

Immateriaalse vara ja kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute saldo moodustab 3 389 823 eurot (2015. 
aastal 3 068 907 eurot).

Lisa 12. Finantsinvesteeringud 

Finantsinvesteeringud

Ettevõtte investeeringud võlainstrumentidesse, aktsiatesse ja fondiosakutesse on kajastatud õiglases 
väärtuses muutusega läbi kasumi/kahjumi. Fikseeritud ja ujuva tulumääraga väärtpaberid hõlmavad 
valitsuse, finantsasutuste ja ettevõtete poolt emiteeritud võlakirju.
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Väärtpaberid emitendi tüübi järgi
 31.12.2016 31.12.2015
Fikseeritud tulumääraga väärtpaberid   
Valitsuse võlakirjad 13 731 388 13 936 948

Finantsasutuste võlakirjad 37 427 952 36 551 966

Ettevõtete võlakirjad 8 264 487 6 089 175

Kokku 59 423 827 56 578 089
Ujuva tulumääraga väärtpaberid   
Finantsasutuste võlakirjad 0 604 426

Kokku 0 604 426
Võlakirjad kokku 59 423 827 57 182 515

Müügivalmis investeeringute all on EGCC (MTÜ Estonian Golf & Country Club) D-aktsia, mis on  kajastatud 
soetusmaksumuses.

EGCC D-aktsia
31.12.2016 31.12.2015

Müügivalmis investeering (soetusmaksumuses) 35 000 35 000

Osaluse protsent 0,29% 0,29%

Finantsinvesteeringute õiglase väärtuse määramisel kasutatakse Bloomberg infosüsteemist saadud 
aktiivse turu hinnanoteeringuid. Börsil noteerimata finantsvarade õiglase väärtuse leidmiseks kasuta-
takse üldtunnustatud väärtuse hindamise tehnikaid. Juhul kui võlakirjal puudub turu hinnanoteering, 
tuletatakse hinnavahemik kuu lõpu hinna järgi swap kõvera alusel. 2016. a ja 2015. a ettevõttel selliseid 
väärtpabereid ei olnud.

Lisa 13. Finantsvarade ja -kohustuste õiglane väärtus
Bilansiline 
maksumus

Õiglane  
väärtus

Bilansiline 
maksumus

Õiglane  
väärtus

31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2015
Võlainstrumendid õiglases väärtuses  
muutusega läbi kasumi/kahjumi (lisa 12)

59 423 827 59 423 827 57 182 515 57 182 515

Aktsiad ja fondiosakud, õiglases väärtuses  
muutusega läbi kasumi/kahjumi (lisa 12)

15 620 677 15 620 677 13 720 984 13 720 984

Müügivalmis investeeringud (lisa 12) 35 000 -* 35 000 -*

Tähtajalised deposiidid 140 012 140 012 140 016 140 016

Nõuded klientidele ja muud nõuded (lisa 15) 5 262 452 5 262 452 5 306 634 5 306 634

Raha ja raha ekvivalendid (lisa 14) 2 230 296 2 230 296 2 220 367 2 220 367

Finantsvarad kokku 82 712 264 82 677 264 78 605 516 78 570 516
Kohustused edasikindlustusandjatele (lisa 15) 258 363 258 363 111 549 111 549

Kohustused kindlustusvõtjatele (lisa 18) 48 843 48 843 37 894 37 894

Kohustused kindlustusvahendajatele (lisa 18) 912 607 912 607 869 119 869 119

Võlad hankijatele ja muud kohustused (lisa 19) 841 296 841 296 794 167 794 167

Finantskohustused kokku 2 061 109 2 061 109 1 812 729 1 812 729

* Õiglast väärtust EGCC aktsiale ei ole määratud kuna vara õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt mõõdetav.  
Ettevõtte juhtkonna kinnitusel EGCC aktsiat plaanis realiseerida ei ole.
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Finantsvarade ja –kohustuste hierarhia 

IFRS 13 poolt sätestatud õiglase väärtuse määramise hierarhia kolm taset:
1. finantsvarad, mille õiglane väärtus määratakse kasutades aktiivsetel turgudel noteeritud hindu;
2. finantsvarad, mille kõik õiglase väärtuse määramiseks vajalikud olulised sisendandmed on jälgitavad;
3. finantsvarad, mille õiglase väärtuse määramiseks ei ole kasutatud jälgitavaid turuandmeid.

Arvestades IFRS 13 poolt sätestatud õiglase väärtuse määramise hierarhia kolme taset, kuulusid ette-
võtte õiglases väärtuses kajastatavad finantsinvesteeringud seisuga 31.12.2016 esimesse tasemesse.

Finantsvarade ja -kohustuste hindamine vastavalt IFRS 13 tasemetele 31.12.2016
Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku

Võlainstrumendid õiglases väärtuses  
muutusega läbi kasumi/kahjumi 59 423 827 0 0 59 423 827

Aktsiad ja fondiosakud, õiglases väärtuses  
muutusega läbi kasumi/kahjumi 15 620 677 0 0 15 620 677

Tähtajalised deposiidid 0 140 012 0 140 012

Nõuded klientidele ja muud nõuded (lisa 15) 0 0 5 262 452 5 262 452

Raha ja raha ekvivalendid (lisa 14) 0 0 2 230 296 2 230 296

Finantsvarad kokku 75 044 504 140 012 7 492 748 82 677 264

Finantskohustused kokku 0 0 2 061 109 2 061 109

Finantsvarade ja -kohustuste hindamine vastavalt IFRS 13 tasemetele 31.12.2015
Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku

Võlainstrumendid õiglases väärtuses  
muutusega läbi kasumi/kahjumi 57 182 515 0 0 57 182 515

Aktsiad ja fondiosakud, õiglases väärtuses  
muutusega läbi kasumi/kahjumi 13 720 984 0 0 13 720 984

Tähtajalised deposiidid 0 140 016 0 140 016

Nõuded klientidele ja muud nõuded (lisa 15) 0 0 5 306 634 5 306 634

Raha ja raha ekvivalendid (lisa 14) 0 0 2 220 367 2 220 367

Finantsvarad kokku 70 903 499 140 016 7 527 001 78 570 516

Finantskohustused kokku 0 0 1 812 729 1 812 729

Lisa 14. Raha ja raha ekvivalendid 
 31.12.2016 31.12.2015
Sularaha kassas 9 411 9 008

Nõudmiseni hoiused pangas 2 220 885 2 211 359

Kokku 2 230 296 2 220 367

Raha ja raha ekvivalendid valuutade lõikes
 31.12.2016 31.12.2015
EUR 2 204 818 2 207 145

USD 25 478 13 222

Kokku 2 230 296 2 220 367
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Lisa 15. Nõuded
Muud nõuded
 31.12.2016 31.12.2015
Esitatud regressinõuded* 495 977 673 363

Jääkvara 45 392 52 070

Muud finantsvarad 164 377 243 874

Ettemakstud kulud 381 033 370 997

Kokku 1 086 779 1 340 304

*Esitatud regressinõuded 2 078 736 eurot, nõuete väärtuse langus 1 582 759 eurot (2015. a esitatud regressinõuded 2 881 108 eurot, 
nõuete väärtuse langus 2 207 745 eurot).

Edasikindlustuse varad
 31.12.2016 31.12.2015
Ettemakstud preemiate eraldise edasikindlustaja osa 98 136 166 844

Rahuldamata nõuete eraldise edasikindlustaja osa 2 102 600 3 110 723

Kokku 2 200 736 3 277 567

Nõuded ja kohustused edasikindlustusandjatele
 31.12.2016 31.12.2015
Nõuded edasikindlustusandjatele 3 670 99 838

Kohustused edasikindlustusandjatele 258 363 111  549

Ühe edasikindlustusandja lõikes arvestatud nõuded ja kohustused on kajastatud finantsseisundi aru-
andes netosummas, vastavalt edasikindlustajatega sõlmitud lepingutele. Kõik nõuded on realiseeritavad 
lähima 12 kuu jooksul. Muud kohustused kindlustustegevusest (vt lisa 18) sisaldavad edasikindlustajate 
osa sõlmimisväljaminekutes summas 11 274 eurot (2015. a 14 191 eurot).

Nõuded kindlustusvõtjatele ja -vahendajatele
31.12.2016 31.12.2015

Nõuded kindlustusvõtjatele ja -vahendajatele 4 553 036 4 237 489

Kokku 4 553 036 4 237 489

Kõik nõuded on realiseeritavad lähima 12 kuu jooksul. Aasta jooksul kanti kuludesse ebatõenäoliselt 
laekuvaid nõudeid summas 9 233 eurot (2015. a 17 753 eurot). 

Lisa 16. Omakapital
31.12.2016 31.12.2015

Aktsiakapital 3 000 000 3 000 000

Aktsiate arv (tk) 469 398 469 398

Aktsiate nimiväärtus (eurodes) puudub puudub

Põhikirja järgi on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 3 000 000 eurot ja maksimaalseks suuruseks 
12 000 000 eurot. Kõik aktsiad on nimiväärtuseta nimelised aktsiad, ühte liiki ja võrdsete õigustega. 
Ettevõtte ainuaktsionäriks on OP Insurance Ltd, kes omab 100% Seesam Insurance AS-i hääleõiguslikest 
aktsiatest. Ettevõttel on ühte tüüpi lihtaktsiad. Lihtaktsiad annavad nende omanikele kõik äriseadustikus 
nimetatud õigused: õigus osaleda aktsionäride üldkoosolekul, kasumi jaotamisel ja ettevõtte lõpetami-
sel allesjäänud vara jaotamisel, õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet ettevõtte tegevuse kohta. 
Omakapitali reservid koosnevad kohustuslikust reservkapitalist (vaata lisa 1 punkt 10). Ettevõtte kohus-
tuslik reservkapital moodustas 31.12.2016 seisuga 1 009 886 eurot (2015. aastal 1 009 886 eurot).

Tähtajaliste deposiitide intress jäi vahe-
mikku 0,25%-1,4%. 
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Lisa 17. Kohustused kindlustuslepingutest
31.12.2016 31.12.2015

Ettemakstud preemiate eraldis 21 087 377 20 247 281

Rahuldamata nõuete eraldis 23 708 217 24 591 746

Möödumata riskide eraldis 122 241 206 977

Kokku 44 917 835 45 046 004
Edasikindlustaja osa ettemakstud preemiate eraldises 98 136 166 844

Edasikindlustaja osa rahuldamata nõuete eraldises 2 102 600 3 110 723

Kokku edasikindlustuse varad 2 200 736 3 277 567
Tehnilised eraldised neto 42 717 099 41 768 437

Rahuldamata nõuete eraldis 
31.12.2016 31.12.2015

Teatatud kahjude eraldis 18 182 626 18 714 857

Toimunud, kuid teatamata kahjude eraldis 4 389 735 4 692 769

Kaudsete kahjukäsitluskulude eraldis 1 135 856 1 184 120

Rahuldamata nõuete eraldis kokku 23 708 217 24 591 746
Edasikindlustaja osa teatatud kahjudes 2 065 993 3 068 674

Edasikindlustaja osa toimunud, kuid teatamata kahjudes 14 100 42 049

Edasikindlustaja osa rahuldamata nõuete eraldises 2 102 600 3 110 723
Rahuldamata nõuete eraldis neto 21 605 617 21 481 023

Kohustuste piisavuse test 

Ettevõtte kindlustustehnilised kohustused on hinnatud kohustuste piisavuse testiga. Testi tulemusena 
leiti, et osades kindlustusliikides ületavad tulevased hinnangulised rahavood kohustuste bilansilist väär-
tust. Erinevus on kajastatud möödumata riskide eraldistes järgnevas tabelis. Ülejäänud kindlustusliikides 
tulevased hinnangulised rahavood bilansilisi kohustusi ei ületanud. 

Möödumata riskide eraldis
Kindlustusliik 31.12.2016 31.12.2015
Tervisekindlustus 52 062 62 395

Sõidukikindlustus 70 179 29 277

Liikluskindlustus 0 115 305

Kokku 122 241 206 977

Rahuldamata nõuete eraldise muutused 
Kohustused  

kindlustuslepingutest
Nõuded edasi- 

kindlustuslepingutest Neto

Saldo 31.12.2014 25 613 057 3 023 715 22 589 341
Aruandeperioodi kahjud 37 941 900 679 593 37 262 307

Makstud kahjud -35 873 411 -743 055 -35 130 356

Eelmiste perioodide reservi muutus -3 089 800 150 470 -3 240 269

Saldo 31.12.2015 24 591 746 3 110 723 21 481 023
Aruandeperioodi kahjud 40 453 142 618 048 39 835 095

Makstud kahjud -35 629 910 -19 253 -35 610 657

Eelmiste perioodide reservi muutus -5 706 761 -1 629 425 -4 077 337

Saldo 31.12.2016 23 708 217 2 080 093 21 628 124
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Ettemakstud preemiate eraldise muutused 

Kohustused  
kindlustuslepingutest

Nõuded edasi- 
kindlustuslepingutest Neto

Saldo 31.12.2014 20 193 851 161 701 20 032 150

Kogutud kindlustusmaksed 56 414 502 3 199 724 53 214 778

Teenitud preemiad aasta jooksul -56 361 072 -3 194 581 -53 166 491

Saldo 31.12.2015 20 247 281 166 844 20 080 437

Kogutud kindlustusmaksed 59 121 533 3 043 890 56 077 643

Teenitud preemiad aasta jooksul -58 281 437 -3 112 598 -55 168 839

Saldo 31.12.2016 21 087 377 98 136 20 989 241

Koondkasumiaruande kirje „Muutus ettemakstud preemiate eraldises“ sisaldab ka möödumata riskide 
eraldise muutust.

Lisa 18. Muud kohustused kindlustustegevusest
31.12.2016 31.12.2015

Kindlustusvõtjate ettemaksed 1 100 062 1 067 150

Kohustused kinnitatud kindlustushüvitistest kindlustusvõtjatele 48 843 37 894

Kohustused kindlustusvahendajate ees 912 607 869 119

Edasikindlustuse osa sõlmimisväljaminekutes 11 274 14 191

Muud kohustused kindlustustegevusest 2 072 786 1 988 354

Lisa 19. Võlad hankijatele ja muud kohustused
31.12.2016 31.12.2015

Muud kohustused 198 679 182 400

Puhkusetasu kohustus 395 343 423 715

Võlad hankijatele 214 211 137 390

Kohustused kapitalirendist 33 063 50 662

Võlad hankijatele ja muud kohustused 841 296 794 167

Tulumaksu kohustus 195 000 205 524

Sotsiaalmaksu kohustus 161 941 143 395

Maksukohustused 356 941 348 919

Muud eraldised 493 024 555 732

Kokku 1 691 261 1 698 818

Muud eraldised summas 493 024 eurot koosnevad hinnangulisest boonuste eraldisest majandusaasta 
tulemuste eest ning ühe koostöölepingu tulevaste maksete reservist.
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Lisa 20. Kasutusrent ja kapitalirent
Kasutusrent
a. Ettevõte kui rentnik 

Ettevõte tasus vastavalt sõlmitud rendilepingutele esinduste kontoriruumide rendimakseid:
2016 2015

Tasutud rendimaksed 769 260 749 641

Rendilepingud on lõpetatavad kuni üheaastase etteteatamisajaga. Kui rendilepinguid ei katkestata 
 kuulub järgmisel majandusaastal tasumisele kasutusrendimakseid summas 922 858 eurot. 

b. Ettevõte kui rendileandja 

Ettevõttel on sõlmitud üks bürooruumide rendileping, mis on lõpetatav kuuekuulise etteteatamis tähtajaga.  
2016 2015

Saadud rendimaksed 34 288 35 261

Kapitalirent
a. Ettevõte kui rentnik 

2016. aastal on ettevõte tasunud sõiduki kapitalirendimakseid summas 16 245 eurot. Seisuga 31.12.2016 
oli ettevõttel kapitalirendikohustusi summas 33 063 eurot, renditava vara bilansiline maksumus oli  
33 063 eurot. Rendilepingu intressimäärad on muutuvad – baasmäär 3 kuu Euribor + marginaalid jäävad 
vahemikku 0,5%-1,5%. Kapitalirendimaksete jaotus on järgmine:

Rendimaksete suurus eurodes
Maksetähtajaga kuni 1 aasta 14 891

Maksetähtajaga 1 kuni 3 aastat 18 173

Lisa 21. Potentsiaalsed kohustused
Kohtuvaidlused

Seesam Insurance AS vastu esitatud kindlustustegevusest tulenevad haginõuded on fikseeritud kindlus-
tustehnilistes andmebaasides ja on kajastatud ettevõtte finantsseisundi aruandes eraldiste koosseisus.

Lisa 22. Tulumaks
Tulumaksukulu 
 2016 2015
Tulumaksukulu 166 781 150 432

Edasilükkunud tulumaksu muutus 20 392 -2 861

Tulumaksukulu kokku 187 173 147 571

Kajastatud edasilükkunud tulumaksukohustus
31.12.2016 31.12.2015

Vähenduskõlbulikud ajutised erinevused:   

Põhivaralt 44 980 39 173

Muudelt kohustustelt (reservid töötajatele) -30 079 -33 066

Kokku 14 901 6 107
Tulumaksuvarad ja -kohustused on sama jurisdiktsiooni/riigi lõikes näidatud netosummas
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Kajastatud edasilükkunud tulumaksuvara

31.12.2016 31.12.2015
Vähenduskõlbulikud ajutised erinevused:

Põhivaralt -18 308 -14 462

Muudelt kohustustelt (reservid töötajatele) 38 551 46 303

Kokku 20 243 31 841

Tulumaksuvarad ja -kohustused on sama jurisdiktsiooni/riigi lõikes näidatud netosummas

Raamatupidamiskasumi ja tulumaksukulu võrdlus

 31.12.2016 31.12.2015

Tulumaksueelne kasum 3 256 565 2 818 891

Välisriikide maksumäärade mõju 115 837 68 148

Maksuvaba tulu ja maksustatavate kulude mõju 50 945 82 285

Kajastatud edasilükkunud tulumaksukohustuse muutus 12 640 -1 595

Kajastatud edasilükkunud tulumaksuvara muutus 7 751 -1 267

Aruandeaasta tulumaksukulu (tulu) 187 173 147 571

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.12.2016 moodustas 38 789 673 eurot (2015. a 35 720 281).  Kogu 
jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena kaasneks tulumaksukulu 20/80 netodividendidena 
välja makstavalt summalt. Aruandepäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist oleks omanikele 
võimalik dividendidena välja maksta 32 386 206 eurot ning dividendide väljamaksmisega kaasneks divi-
dendide tulumaks summas 6 403 467 eurot. Tulumaksukulu leidmisel on arvesse võetud asjaolu, et Läti 
ja Leedu üksuste kasumid maksustatakse nende teenimisel tegevuskohas.

Jaotatava kasumi leidmisel ei ole arvesse võetud asjaolu, et vastavalt kindlustustegevuse seadusele 
arvatakse aktsionäridele väljamakseid tehes jaotamata kasumist maha immateriaalse vara raamatu-
pidamislik väärtus. 

Lisa 23. Tehingud seotud osapooltega 
Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju 
teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolte näideteks on:

• emaettevõte (ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);

• tütarettevõtted;

• sidusettevõtted;

• teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (nt emaettevõtte ülejäänud 
tütarettevõtted);

• tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul,  
kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele;

• eelnevas punktis kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (so pereliikmed, kelle puhul võib  
eeldada olulise mõju olemasolu; näiteks elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad  
või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.
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Seotud osapooled Seesamis on:

• omanikud (OP Insurance Ltd ja lõplikku kontrolli omav osapool OP Financial Group);  
teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (OP Corporate Bank plc Eesti filiaal,  
OP Yrityspankki Oyj, OP Finance AS, OP Finance SIA, OP Finance UAB, OP Asset Management Ltd,  
OP IT Procurement Ltd);

• juhatuse ja nõukogu liikmed;
• eespool loetletud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Ettevõttel on sõlmitud edasikindlustusleping emaettevõttega OP Insurance Ltd.

 Arvestatud  
edasikindlustuse preemiad

Saadud hüvitised ja  
komisjonitasud

 2016 2015 2016 2015

OP Insurance Ltd 2 573 284 3 063 990 60 671 135 147

Investeerimisportfelli haldamise leping on sõlmitud OP Asset Management Ltd-ga.

 
Ostetud teenused

 2016 2015

OP Asset Management Ltd 144 132 143 532

Nõuded ja kohustused Pohjola Insurance Ltd-ga.

 31.12.2016 31.12.2015

Netonõue edasikindlustusest 0 99 838

Muud nõuded 41 046 37 797

Kokku nõuded 41 046 137 635

Netokohustus edasikindlustusest 168 454 6 448

Kokku kohustused 168 454 6 448

Ettevõte ostab OP Finance-lt sõiduautode liisingteenust. Ostetud teenuse maht 2016. aastal oli 137 618 
eurot (2015. a 123 725 eurot). 

Juhatuse liikmetele maksti 2016. aastal erinevateks tasudeks 335 265 eurot (2015. a erinevateks  tasudeks 
293 196 eurot). Juhatuse liikmete töötasu koosneb põhitasust ja tulemustasust. Makstav tulemus tasu 
osakaal ei ületa 30% põhipalgast. Vastavalt juhatuse liikme lepingule on ühel juhatuse liikmel õigus 
lahkumishüvitisele.

Tulemustasu maksmise aluseks on OP Financial Groupis kehtestatud tulemustasude põhimõtted  (General 
Terms and Conditions of OP Financial Group’s Remuneration Schemes). Seesam Insurance AS-i juhatuse 
ja töötajate tulemustasud sõltuvad majandustulemustest mõõdetuna läbi erinevate suhtarvude ning 
kokkulepitud personaalsete eesmärkide täitmisest. 

Nõukogu liikmetele 2016. aastal ja 2015. aastal tasusid makstud ei ole.
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Juhatuse liikmete allkirjad 2016. aasta majandusaasta aruandele

Seesam Insurance AS juhatus on koostanud 2016. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aasta-
aruande, aruande allkirjastamine 21. märts 2017:
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Kasumi jaotamise ettepanek

Seesam Insurance AS juhatus kinnitas 2016. aasta kasumi 3 069 392 eurot. 

Juhatuse ettepanek aktsionäride üldkoosolekule on suunata 2016. aasta kasum eelmiste perioodide 
jaotamata kasumisse.
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Tegevusalade loetelu

Aruandeperioodi 1.1. ‒ 31.12.2016 tegevusalad Summad

Kahjukindlustusteenus (65121) 59 121 533

Kokku 59 121 533

Kavandatavad tegevusalad aruandeperioodiks 1.1. ‒ 31.12.2017

Kahjukindlustusteenus (65121)
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