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KOKKUVÕTE

Käesolev aruanne annab ülevaate Seesam Insurance AS solventsuse ja finantsseisundist seisuga 31.12.2016. 

Seesam Insurance AS on Eestis registreeritud aktsiaselts, mis osutab kahjukindlustusteenuseid Eestis ning 
filiaalide kaudu Lätis ja Leedus. 

Seesam on asutatud 1991. aastal ning Seesami ainuomanikuks on OP Vakuutus Oy (Soome). Läbi emafirma 
kuulub Seesam Soome juhtiva finantskontserni OP Financial Group koosseisu. 

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.

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

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

Seesami 2016. aasta kindlustustehniline tulem moodustas 2,1 miljonit eurot (2015. a 2,1 miljonit eurot). 
Kahjusuhe tõusis eelneva aastaga võrreldes 0,8 protsendipunkti moodustades 64,7%, kulusuhe aga vähenes 0,8 
protsendipunkti langedes 31,5% tasemele. Kombineeritud suhe säilitas eelmise aasta taseme 96,2%.

Ettevõtte strateegiate elluviimise, finantseesmärkide saavutamise, ettevõtte stabiilsuse ja usaldusväärsuse 
püsimise tagab tõhus riskijuhtimine. Seesami riskijuhtimissüsteem on integreeritud organisatsiooni kõikidesse 
üksustesse. Seesami kui kindlustusandja põhilised riskid tulenevad igapäevasest kahjukindlustusteenuse 
pakkumisest ja investeerimistegevusest. Suurimad riskid on seega kindlustusrisk ja tururisk.

Seesam kasutab Solventsus II direktiivi nõuetele vastava regulatiivse kapitalivajaduse arvutamiseks 
standardvalemit. Seisuga 31.12.2016 moodustasid regulatiivse solventsuskapitalinõude täitmiseks vajalikud 
omavahendid 17,0 miljonit eurot. Regulatiivse miinimumkapitalinõude täitmiseks vajalikud omavahendid 7,2 
miljonit eurot. Seesami omavahendite kogusumma oli 41,6 mijonit eurot. Seesami omavahendid ületasid 2016. 
aasta lõpu seisuga regulatiivset solventsuskapitalinõuet 2,5 kordselt, seega on Seesam tugeva kapitalibaasiga 
kindlustusandja. 
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A. ÄRITEGEVUS JA TULEMUSED 

A.1 Äritegevus

Ettevõte: Seesam Insurance AS
www.seesam.ee

Vambola 6, 10114 Tallinn, Eesti
Tel:    +372 6 281 800
Faks: +372 6 312 109
E-post: seesam@seesam.ee

Äriregistri nr: 10055752

Põhitegevusala: kahjukindlustusteenuse osutamine

Juhatuse esimees: Andri Püvi

Välisaudiitor: KPMG Baltics OÜ
Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Eesti
Tel:    +372 626 8700
Faks: +372 626 8777

Järelevalve teostaja: Finantsinspektsioon
Sakala 4, 15030 Tallinn, Eesti 
Tel: +372 668 0500
Faks: +372 668 0501
E-post: info@fi.ee

Seesam Insurance AS on Eestis registreeritud aktsiaselts, millel on filiaalid Lätis (Seesam Insurance AS Latvijas 
filiāle) ja Leedus (Seesam Insurance AS Lietuvos filialas). Seesam osutab kahjukindlustusteenuseid Eestis ning 
filiaalide kaudu Lätis ja Leedus. Seesamil on kokku 24 müügi- ja klienditeeninduspunkti üle Baltikumi, neist Eestis 
10, Lätis 5 ning Leedus 9. 

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.

Seesamis töötas 2016. aasta lõpu seisuga 350 inimest, neist Eestis 160, Läti filiaalis 88 ja Leedu filiaalis 102 
inimest. Müügitööga oli neist seotud vastavalt Eestis 97, Lätis 42 ja Leedus 62 töötajat. 
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Seesam on asutatud 1991. aastal ning Seesami ainuomanikuks on OP Vakuutus Oy (Soome). Läbi emafirma 
kuulub Seesam Soome juhtiva finantskontserni OP Financial Group koosseisu. OP Financial Group pakub 
mitmekülgseid pangandus-, varahaldus- ja kindlustusteenuseid ettevõtetele ja eraisikutele. 

A.2   Kindlustustehnilised tulemused

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

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

Preemiad kindlustuslepingutest 2016 2015

Sõidukikindlustus 18 168 599 17 499 170
Liikluskindlustus 13 935 802 12 466 000
Vara- ja ehitusriskidekindlustus 8 794 720 8 527 023
Kodukindlustus 6 855 642 6 639 306
Lühiajaline tervisekindlustus* 8 440 273 8 545 590
Vastutuskindlustus 2 251 158 1 985 754
Ärikatkestuskindlustus 519 611 615 896
Veosekindlustus 115 424 96 188
Väikelaevakindlustus 32 314 30 748
Garantiikindlustus 7 990 8 827
Brutopreemiad kokku 59 121 533 56 414 502

*Lühiajaline tervisekindlustus sisaldab reisi-, õnnetusjuhtumi- ja tervisekindlustust.
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Preemiad kindlustuslepingutest 2016 2015

Eesti 29 271 367 28 297 583

Läti 14 768 778 14 989 253

Leedu 15 081 388 13 127 666

Brutopreemiad kokku 59 121 533 56 414 502

2016. aasta jooksul hüvitati kahjusid (brutokahjud koos kahjukäsitluskuludega) pea sama palju kui eelneval 
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 ehitusriskide kindlustus 
koos eraisikute kodukindlustuse kahjude väljamaksed 21,7%, lühiajalise tervisekindlustuse, reisi- ja 
õnnetusjuhtumikindlustuse väljamaksed kokku 13,5%, muude kindlustusliikide 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%).

Kindlustushüvitised 2016 2015

Sõidukikindlustus 12 608 957 12 070 003

Liikluskindlustus 9 539 874 9 430 910

Vara- ja ehitusriskide kindlustus 3 144 219 3 374 442

Kodukindlustus 4 583 592 3 894 743

Lühiajaline tervisekindlustus* 4 814 690 5 810 840

Ärikatkestuskindlustus 264 893 94 317

Vastutuskindlustus 625 233 1 141 890

Veosekindlustus 7 893 11 898

Väikelaevakindlustus 40 559 44 368

Makstud kindlustushüvitised ja kahjukäsitluskulud 35 629 910 35 873 411

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%). Administratiivkulud 
moodustasid 5,9 miljonit eurot, investeerimistegevuse juhtimise kulud 0,1 miljonit eurot (2015. a vastavalt 5,7 
ja 0,1 miljonit eurot). Edasikindlustuse komisjonitasud ning kasumiosalus on arvatud tegevuskulude hulka 
kindlustustehnilise tulemi arvestamisel. 

2016 2015

Edasikindlustuse komisjonitasud ja kasumiosalus 104 864 83 440

Edasikindlustaja osa sõlmimisväljaminekutes 2 918 -756

Kokku 107 782 82 684

Seesami 2016. aasta kindlustustehniline tulem moodustas 2,1 miljonit eurot (2015. a 2,1 miljonit eurot). 
Kahjusuhe tõusis eelneva aastaga võrreldes 0,8 protsendipunkti moodustades 64,7%, kulusuhe aga vähenes 0,8 
protsendipunkti langedes 31,5% tasemele. Kombineeritud suhe säilitas eelmise aasta taseme 96,2%. Suurema 
osa kindlustustehnilisest tulemist teenis Seesam Eestist (1,8 miljonit eurot) ning Lätist (0,6 miljonit eurot), Leedu 
filiaali kindlustustehniline tulem jäi 2016. aastal negatiivseks (0,2 miljonit eurot). 

Kindlustusliikide kindlustustehniline tulem oli valdavalt positiivne, suurimat positiivset tulemit saadi varakindlustusest, 
vastutuskindlustusest ja tervisekindlustusest. Negatiivne tulem tekkis liikluskindlustusest ja kaskokindlustusest. 
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Ülevaade kindlustustehnilise tegevusega seotud riskijuhtimismeetmetest on esitatud punktis C1.

Seesamis rakendatud riskijuhtimismeetmed on piisavalt tõhusad, et saavutada ootuspäraseid kindlustustehnilisi 
tulemusi. 

A.3 Investeerimistulemused

Seesam Insurance AS 2016. aasta investeeringute tulem moodustas 1,0 miljonit eurot (2015. a 0,6 miljonit eurot)

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. Finantsinvesteeringutest 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%. Finantsinvesteeringud katavad kindlustustehnilisi 
eraldisi (netona edasikindlustusest) 1,8-kordselt (2015. a. 1,7-kordselt).

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

A.4 Muu tegevuse tulemused

Seesam on välja rentinud osa Tallinnas, Vambola tn 6 asuva kontorihoone kasutuspinnast, 2016. aastal teeniti 
sellega tulu 170 403 eurot (2015. a 157 497 eurot).
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B. JUHTIMISSÜSTEEM

B.1 Üldteave juhtimissüsteemi kohta

“Seesami juhtimissüsteemi kord” kirjeldab Seesami struktuuri, juhtorganite kohustusi ja vastutusvaldkondi, samuti 
kontrolli ja järelevalve põhimõtteid, lisaks on dokumendis  antud ülevaade ettevõttes kehtivatest poliitikatest ja 
kordadest.

Seesami juhtimissüsteem toetab ettevõtte üldiste eesmärkide täitmist ning tagab protsesside avatuse ja 
läbipaistvuse. 

Seesami juhtimissüsteem hõlmab:

 •  struktuuri 
 •  juhtimissüsteemi 
 •  kohustusi ja peamisi ülesandeid 
 •  võtmefunktsioone
 •  otsustusprotsessidega seotud dokumentatsiooni 
 •  siseläbivaatust 
 •  poliitikaid ja kordasid.

Organisatsiooni struktuur toetab Seesami üldiste strateegiliste eesmärkide täitmist ning Seesami põhiprotsesside 
toimimist. Ettevõtte struktuur on kinnitatud Seesami nõukogu poolt.
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Seesami juhtimissüsteem on sätestatud põhikirjas, mis on kinnitatud 23. aprillil 2012. Seesami juhtimissüsteem 
koosneb järgmistest organitest:

 •  Järelevalve organid:   aktsionäride üldkoosolek 
     nõukogu 
     auditikomitee
     riskijuhtimise- ja solventsuskomitee

 •  Juhtimisorganid:   juhatus  

 •  Administratiivorganid:  maajuhid  
     tsentraliseeritud funktsioonid 
     kohalikud juhid. 

Administratiiv- juhtimis- ja järelevalveorganite kohustused, volitused, tegevuspiirid, samuti aruandluskohustus on 
reguleeritud Seesami põhikirjaga, filiaali põhikirjaga või vastavate kordade või ametikirjeldustega. 

Seesami aktsionäride üldkoosolek omab kõrgeimat otsustuspädevust ning üldkoosolek valib Seesami nõukogu 
ning välisaudiitori. 

Seesami strateegilise juhtimise eest vastutab Seesami nõukogu. Nõukogu nõuandvaks organiks on auditikomitee. 
Nõukogu valib Seesami siseaudiitori. 

Seesami nõukogu on kinnitanud juhatuse töökorda puudutava dokumendi ning selles on kirjeldatud juhatuse 
kohustusi ning juhatuse koosolekute toimumise korda.

Seesami operatiivjuhtimise eest vastutab Seesami juhatus. Seesami juhatus moodustab riskijuhtimise- ja 
solventsuskomitee.

Seesamis on rakendatud järgmised võtmefunktsioonid: 

 •  Riskijuhtimise funktsioon  
 •  Vastavuskontrolli funktsioon  
 •  Siseauditi funktsioon  
 •  Aktuaari funktsioon. 

Võtmefunktsioonide roll, nende kohustused ja volitused on kirjeldatud Seesamis kehtivate kordade ja poliitikatega.

Otsuste tegemise kord Seesamis ning otsustusprotsesside dokumenteerimine on kirjeldatud Seesami põhikirjaga. 

Juhatuse töökord sätestab Seesami juhatuse kohustused, samuti juhatuse otsuste vastuvõtmise korra. 

Seesami administratiivorganite poolt tehtud otsuste dokumenteerimine on kirjeldatud sisemiste kordade ning 
ametijuhenditega.

Seesami juhatuse liikmete ja töötajate tasustamise (sh tulemustasude määramise) põhimõtted on kirjeldatud 
vastavates lepingutes ja Seesami sise-eeskirjades. Seesami juhatuse liikmete ja töötajate tasustamise põhimõtted 
ei ole 2016. aasta jooksul oluliselt muutunud. Seesami tasustamispõhimõtted ja tavad vastavad heale ja tõhusale 
riskijuhtimisele ning need ei julgusta liigset riskimist.

9



B.2 Sobivust ja nõuetekohasust käsitlevad nõuded

Eesti kindlustustegevuse seadus sätestab, et kindlustusandja juhtidel, vastutavatel isikutel ja võtmefunktsiooni 
täitjatel peab olema kindlustusandja juhtimiseks või võtmefunktsiooni täitmiseks vajalik haridus, teadmised ja 
kogemused ning laitmatu ärialane maine. 

Vastavalt Seesamis kehtivale sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise sise-eeskirjale „Fit and Proper Assessment 
at OP Financial Group“, teostab Seesami juhatuse liikmete, vastutavate isikute ja võtmefunktsiooni täitjate sobivuse 
hindamist Seesami nõukogu. Nõukogu liikmete sobivuse hindamist teostatakse OP Grupis. 

Vastavalt sise-eeskirjale toimub juhtide, vastutavate isikute ja võtmefunktsiooni täitjate sobivuse hindamine 
järgmistel juhtudel:

 •  enne isiku ametisse asumist 
 •  juhul kui isiku sobivus on langenud kahtluse alla  
 •  regulaarselt iga kahe aasta tagant. 

Isikud, kelle sobivust hinnatakse, peavad esitama andmed ja dokumendid, mille põhjal oleks võimalik hinnata 
nende sobivust ja nõuetekohasust ning koheselt teatama Seesamile, kui esitatud informatsioonis on mingeid 
muudatusi. 

2016. aastal hinnati järgmiste isikute sobivust:

 •  uue nõukogu liikme valimisel
 •  juhatuse liikme ametiaja pikendamisel  
 •  siseaudiitori valimisel.

2016. aastal teostatud hindamise käigus ei leitud ühtegi asjaolu, mis takistaks nende isikute tegutsemist juhtidena 
või võtmefunktsiooni täitajatena.

B.3 Riskijuhtimissüsteem, sealhulgas oma riskide ja maksevõime 
hindamine

Riskijuhtimise eesmärk on mõista, hinnata ja juhtida ettevõtte tegevusega kaasnevaid riske ning seeläbi tagada 
ettevõtte strateegiate elluviimine, finantseesmärkide saavutamine, ettevõtte stabiilsuse ja usaldusväärsuse 
püsimine.

„Seesami riskipoliitika“ kirjeldab Seesami riskijuhtimissüsteemi ülesehitust ja tegevuspõhimõtteid, peamisi 
ülesandeid, vastutusi ja aruandlusstruktuuri. Riskipoliitika määratleb olulisemad riskivaldkonnad, riskivalmiduse  
üldpõhimõtted, kapitaliadekvaatsuse põhimõtted ja riskilimiidid. Seesami riskipoliitika põhimõtted on tihedalt 
seotud OP Financial Groupi riskipoliitika põhimõtetega. Seesami juhatus uuendab Seesami riskipoliitikat iga-
aastaselt. Seesami juhatus vastutab ettevõtte riskijuhtimise funktsiooni tegevuse korraldamise ja järelevalve eest. 

Seesami riskijuhtimissüsteem on integreeritud organisatsiooni kõikidesse üksustesse läbi nn kolme kaitseliini 
kontseptsiooni rakendamise. 

Esimese liini moodustavad ettevõtte üksused, mis operatiivtasandil tuvastavad ja monitoorivad riske ning võtavad 
vastu kaalutletud riskiotsuseid tagades ettevõtte toimimise lubatud riskikandmisvõime piirides. Iga üksuse ja 
osakonna juht on vastutav riskijuhtimist puudutavate eeskirjade ja juhendite täitmise eest oma üksuses.
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Teise liini moodustab riskijuhtimisfunktsioon, mille vastutusala on riskijuhtimise toimimiseks vajaliku raamistiku 
loomine, selle toimimise hindamine ning riskidega seotud otsustus- ning aruandlusprotsesside kontroll.

Kolmanda kaitseliini moodustab siseauditi funktsioon, mis sõltumatult auditeerib ja hindab riskijuhtimise raamistikku 
ja selle rakendamist.

Seesami riskijuhtimisprotsess koosneb järgnevatest etappidest:

 •  riskianalüüs - võimalike riskide tuvastamine ja hindamine 
 •  riskiindikaatorite jälgimine - võimalike riskide määratlemine ja monitooring 
 •  riskijuhtumite järelevalve - realiseerunud riskide monitooring ja aruandlus
 •  riskide vähendamise tegevusplaanid - plaanide täitmise jälgimine ja aruandlus.

Omariskide ja maksevõime hindamise protsess on osa Seesami riskijuhtimissüsteemist. 

Omariskide ja maksevõime hindamise eesmärgiks on anda ettevõtte juhatusele kindlustunnet, et ettevõtte 
strateegia ning äriplaan on elujõulised ning et nendest ei tulene olulisi riske, mis võivad kahjustada ettevõtte 
maksevõime ja kapitalipositsiooni. Omariskide ja maksevõime hindamine viiakse läbi Seesami kui iseseisva 
juriidilise isiku tasandil hõlmates ühtlasi filiaalide tegevusest tulenevate riskide hindamist. 

Omariskide ja maksevõime hindamise protsess on ettevaatav ning tihedalt seotud nii eelarve- ja planeerimisprotsessi 
kui ka kogu riskijuhtimissüsteemiga. Varadest ja kohustustest või nende muutustest tulenevate mõjude 
hindamiseks kasutab Seesam omariskide ja maksevõime hindamise protsessis riskide modelleerimist. Tuleviku 
solventsuskapitali positsioon modelleeritakse mitme erineva stsenaariumi jaoks, põhistsenaarium vastab ettevõtte 
kolme aasta äriplaanile. Modelleerimise tulemusena saab määratleda, kui tundlik on Seesami kapitalipositsioon 
teatud riskifaktorite või nende kombinatsiooni suhtes ja milline võib olla erinevate stress-stsenaariumite mõju 
Seesami likviidsusele, kasumlikkusele ning kapitali adekvaatsusele. Omariskide ja maksevõime hindamise 
tulemusena võib tekkida vajadus muuta äriplaani tagamaks püstitatud eesmärkide kindlamat saavutamist.

Omariskide ja maksevõime hindamist teostatakse regulaarselt vähemalt kord aastas. Omariskide ja maksevõime 
ad-hoc hindamine algatatakse olulise muutuse korral Seesami riskiprofiilis või maksevõimevajaduses. Omariskide 
ja maksevõime hindamise tulemusi vaatab üle ja kiidab heaks Seesami juhatus. 
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B.4 Sisekontrollisüsteem

“Seesami sisekontrolli põhimõtted“ kohaselt on sisekontroll protsess, mida juhitakse Seesami juhatuse poolt ja 
teostatakse osakondade juhtide poolt, eesmärgiga kindlustada Seesami eesmärkide saavutamise efektiivsus ja 
tõhusus, finantsaruandluse usaldusväärsus ning vastavus kehtivatele seadustele ja määrustele. 

Sisekontrollisüsteem hõlmab Seesami kõiki toiminguid, organisatsioonilist tasandit ja protsesse ning on jagatud 
viieks põhieesmärgiks, mis sisaldavad kontrollimeetodeid ja kohaldamisala:  

Sisekontrollisüsteemi põhieesmärgid on täpsemalt kirjeldatud eelmainitud sisekontrolli sise-eeskirjas. Igapäevane 
protsesside jälgimine vastutavate isikute poolt on sisekontrollisüsteemi lahutamatu osa. 

Ettevõtte riskijuht vastutab sisekontrolli funktsiooni ja tegevuste arendamise ning koordineerimise eest.

Vastavuskontrolli funktsiooni ülesanne seisneb juhtimissüsteemi vastavuse hindamises õigusaktidega, samuti 
õigusaktide muudatuste jälgimises ning Seesami juhatuse nõustamises selleks, et tagada kindlustusandja 
tegevuse, juhtide ja töötajate tegutsemine vastavalt kehtivatele õigusaktidele, kehtestatud juhenditele ja heale 
äritavale.

Seesami nõukogu on nimetanud isikud, kes vastutavad vastavuskontrolli funktsiooni täitmise eest - Seesami 
vastavuskontrolli juhid igas Balti riigis. Vastavuskontrolli funktsioon koostab regulaarselt Seesami juhatusele ja 
nõukogule aruandeid.

B.5 Siseauditi funktsioon

Seesami siseauditi funktsiooni teostab OP Financial Group siseauditi üksus. Siseauditi funktsiooni eesmärk 
on anda ettevõtte nõukogule ja juhatusele usaldusväärseid ja ajakohaseid hinnanguid ettevõtte strateegiliste 
ja operatiivsete eesmärkide saavutamisele, sisekontrolli- ja riskijuhtimissüsteemi kvaliteedile, aruandluse 
usaldusväärsusele, seadustele ja teistele regulatiivsetele juhenditele vastavusele,  operatiivtegevuse jälgimise 
efektiivsusele ja sobivusele.

Siseauditi funktsioon tugineb Siseauditi juhenditele, mida uuendatakse järjepidevalt.

Siseauditi funktsioon on vastutav riskidel põhineva aastaplaani koostamise, siseauditite läbiviimise ja siseauditite 
tähelepanekute edastamise eest. Ettevõtte juhatus vastutab siseauditi aruannete käsitlemise, siseauditi aruandes 
tehtud soovituste juurutamise või muude rakendamismeetmete eest.
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Siseauditi funktsioon koostab aasta tegevusplaani, mille kinnitab Seesami nõukogu. Kinnitatud aasta tegevusplaan 
ei keela siseauditi funktsioonil läbi viia erakorralisi auditeid. Auditikeskne riskihindamine viiakse läbi konkreetse 
siseauditi ettevalmistamise faasis. Kohapealne siseauditi töö hõlmab andmete kogumist, analüüsi ja informatsiooni 
piisavuse hindamist siseauditi eesmärkide saavutamiseks.

Siseauditi funktsioon annab Seesami nõukogule regulaarselt aru siseauditi tähelepanekutest ja soovitustest. 
Lisaks jälgib siseauditi funktsioon süstemaatiliselt siseauditi raportites väljatoodud soovitustel põhinevate 
rakendamismeetmete juurutamist.

B.6 Aktuaarifunktsioon

Aktuaarifunktsiooni reguleerib sise-eeskiri „Aktuaarifunktsioon“. Sise-eeskirjaga  on sätestatud tegevused, mida 
aktuaarifunktsioon vastavalt Eesti kindlustustegevuse seadusele, Komisjoni Delegeeritud määrusele (EL) 2015/35 
ning Solventsus II Direktiivile 2009/138/EC peab täitma. 

Seesam Insurance AS aktuaarifunktsiooni täidavad Seesami vastutav aktuaar ning kaks aktuaari Seesami 
filiaalides. Vastutav aktuaar on aktuaarifunktsiooni omanik. 

Aktuaarifunktsioon vastutab kindlustustehniliste eraldiste ja solventsuskapitalinõuete arvutamise eest, andmete 
kvaliteedi eest, mida kasutatakse aktuaarsete arvutuste jaoks. Aktuaarifunktsioon koordineerib Solventsus II 
kvantitatiivse aruandluse protsessi. Samuti osaleb aktuaarifunktsioon kindlustustehnilise hinnastamise protsessis, 
riskijuhtimises, omariskide ja maksevõime hindamises ning osaleb ettevõtte äriplaani koostamisel.

Aktuaarifunktsioon koostab kord aastas aruande, milles annab ülevaate aktuaarifunktsiooni tegevustest. 

B.7 Funktsiooni või tegevuse edasiandmine

Tegevuste edasiandmist reguleerib sise-eeskiri „Tegevuste edasiandmine Seesamis“. Sise-eeskirjas on sätestatud 
tegevused, mis hõlmavad edasiantava tegevuse eelneva analüüsi (riskihindamine) etappi, tegevuse edasiandmise 
otsustusprotsessi kirjeldust, tegevuse edasiandmist reguleeriva lepingu sisu ettevalmistamise etappi ning 
edasiantud tegevuste pidevat monitoorimist Seesamis. 

Võtmefunktsioonidest on Seesam oma emaettevõttele edasi andnud siseauditi funktsiooni. 

B.8  Mis tahes muu teave

Seesami juhatuse hinnangul on Seesami juhtimissüsteem asjakohane ning vastab tegevusvaldkonnast tulenevate 
riskide olemusele, ulatusele ja kompleksusele. 
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C. RISKIPROFIIL

Seesami kui kindlustusandja põhilised riskid tulenevad kindlustusteenuse pakkumisest ja investeerimistegevusest. 
Suurimad riskid on seega kindlustusrisk ja tururisk, mis avaldub põhiliselt intressimäärade, valuutakursside ja 
finantsvarade hinnamuutuste kaudu.

Seesam kasutab Solventsus II direktiivi nõuetele vastava regulatiivse kapitalivajaduse arvutamiseks 
standardvalemit. Seisuga 31.12.2016 moodustasid regulatiivse solventsuskapitalinõude täitmiseks vajalikud 
omavahendid 17,0 miljonit eurot. Regulatiivse miinimumkapitalinõude täitmiseks vajalikud omavahendid  
7,2 miljonit eurot. Seesami omavahendite kogusumma oli 41,6 mijonit eurot. Seega ületavad Seesami 
omavahendid 2016. aasta lõpu seisuga regulatiivset solventsuskapitalinõuet 2,5 kordselt. 

C.1 Kindlustusrisk

Kindlustusrisk koosneb kindlustusmaksete, katastroofi- ja tehniliste eraldiste riskist. 

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. Kindlustustingimustega on sätestatud vaid ootamatu ja 
ettenägematu sündmuse mõjul toimunud kahjujuhtumite hüvitamine. 

Kindlustusmaksete risk seisneb selles, et kindlustusmaksed võivad olla ebapiisavad lepingujärgsete kohustuste 
katmiseks. 

Eeldusel, et kahjujuhtumid ei ole omavahel seotud, peaks suurema kindlustusportfelli korral teoreetiliselt 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 katastroofiriskiga, mis võib realiseeruda näiteks loodusjõudude 
mõjul või ka läbi inimtegevuse ning mis liidab mitmed eraldiseisvad riskid üheks suureks riskiks. 

Riskide kontsentratsioon on võimalik ka sissetuleku kaotuse kindlustuse puhul, kus on näiteks korraga kindlustatud 
kõik suure ettevõtte töötajad. Katastroofi korral võib sellise kahju suurus olla märkimisväärne, kuid edasikindlustuse 
rakendamise kaudu saab selle mõju kindlustusandjale piirata.

Tehniliste eraldiste risk seisneb selles, et tehnilised eraldised ei ole piisavad, et katta kahjusid ning 
kahjukäsitluskulusid. Peamised tehniliste eraldiste riski mõjutavad tegurid on ebatäpne tehniliste eraldiste 
parameetrite hindamine ning ebatäpne suurte kahjunõuete prognoosimine. 

Standardvalemi kohaselt tuleneb kõige suurem kapitalinõue Seesami jaoks kahjukindlustuse kindlustusriskist. 
Kahjukindlustuse kindlustusriski kõige olulisem komponent on kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk. 
Kahjukindlustuse kindlustusriski alamkomponendid on esitatud järgnevas tabelis. 

Kahjukindlustuse kindlustusrisk 31.12.2016 31.12.2015 Muutus

Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk 10 770 595 10 198 791 571 805

Katastroofirisk 1 059 759 1 059 653 106

Lepingute katkemisrisk 1 916 494 2 138 555 -222 061

Riskide hajutamise mõju -2 499 232 -2 667 823 168 591

Kahjukindlustuse kindlustusrisk 11 247 617 10 729 175 518 442
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Põhilisteks kindlustusriskide juhtimise vahenditeks on Seesamis kasutusel riskivaliku põhimõtted ja reeglid, 
tarifitseerimine, edasi kindlustus, portfellianalüüs ja portfelli dünaamika jälgimine. Kindlustustoodete arendamisel 
reguleeritakse kindlustusriskide võtmist kindlustuskatete ulatuse ja kindlustussummade ülempiiriga.

Riskivaliku kriteeriumeid reguleerivad liigikesksed tootejuhendid, kus sätestatakse riskivaliku põhimõtted, 
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 maksevõime 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 kindlustuslepingud, 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. 

Tehniliste eraldiste riski maandamiseks viiakse läbi aktuaarsed arvutused, mis põhinevad ajalooliste andmete 
analüüsil. Senine kogemus on näidanud, et Seesam on tehniliste eraldiste arvestamisel konservatiivne ning  
hindab tehnilisi eraldisi viisil, mis tagavad alati eraldiste piisavuse.

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

C.2 Tururisk

Tururisk avaldub finantsinstrumendi õiglase väärtuse või rahavoo kõikumises tuleviku turuhindade muutuste tõttu.
Tururisk tuleneb põhiliselt intressimäärade, valuutakursside ja finantsvarade hinnamuutusest. Tururiskide, samuti 
likviidsus- ja krediidiriski juhtimisega tagatakse see, et  turuhindade muutus ei ohustaks ettevõtte maksevõimet.

Vastatavalt standardvalemile koosneb tururisk allolevas tabelis loetletud riskidest. 

Tururisk 31.12.2016 31.12.2015 Muutus

Intressirisk 912 584 2 038 422 -1 125 838

Aktsiarisk 1 204 700 1 157 897 46 803

Vararisk 0 575 000 -575 000

Hinnavaherisk 3 228 200 2 411 322 816 878

Konsentratsioonirisk 366 100 216 727 149 373

Valuutarisk 569 800 618 072 -48 272

Riskide hajutamise mõju -1 751 424 -2 483 797 732 373

Tururisk 4 529 960 4 533 643 -3 683

Vastavalt Seesami investeerimisstrateegiale paigutatakse vahendeid fikseeritud intressimääraga väärtpaberitesse, 
muutuva tulumääraga väärtpaberitesse, aktsiatesse ja kinnisvarasse eesmärgiga saada pikas perspektiivis head 
tootlust. Minimeerimaks võimalikke finantsriske, hajutatakse investeeringud erinevate finants instrumentide vahel.
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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 lunastustähtajani on 0,05%. 

Fondiosakute aktsiafondid teenivad tulu aktsiate hinnamuutustest ning portfelli koosseisus olevatelt aktsiatelt 
makstavatelt dividendidelt. Seega ei ole need intressimäära riskile avatud.

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

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%

Kindlustusvõtjate ja -vahendajate võlgnevusest laekub 100% eurodes. Seega, finantsinstrumendid valuutariski 
praktiliselt ei kanna ning ettevõte hindab valuutariski väga väikeseks.
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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

C.3 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 korralduse ning 
finantsinvesteeringute juhtimisega. Kindlustuskaitse kehtivuse tingimused on määratud ära ettevõtte üldistes 
lepingutingimustes. Kindlustusvahendajatega sõlmitud lepingutes on määratud maksetähtajad, nende täitmist 
kontrollitakse süsteemselt. Edasikindlustuslepingud on sõlmitud peamiselt emaettevõttega, kelle krediidireiting 
Standard & Poor`s järgi on väga hea (A+) ning millele on antud stabiilne väljavaade. 

Finantsinvesteeringute krediidiriski maandamine seisneb selles, et hoiuseid ja väärtpabereid hoidvad asutused 
valitakse usaldusväärsed ning finantsinvesteeringud on piisavalt hajutatud erinevate vastaspoolte vahel (näiteks 
erinevad emitendid, riigid, reitinguklassid, tagasimaksetähtajad). Investeerimisportfellis olevatele fikseeritud 
tulumääraga võlakirjadele on kehtestatud lubatud minimaalseks reitinguks BB-. Krediidiriski minimeerimiseks 
jälgitakse ka võlakirja portfelli keskmist reitingut. Minimaalne keskmine reitingu nõue kogu võlakirjaportfellile on A-.

Kõige suurema osa võlainstrumentidest moodustavad finantsasutuste võlakirjad. Nende osakaal on 63,0%. Nad 
kannavad küll suuremat riski kui valitsuse ja ettevõtte võlakirjad, aga nende tootlus on suurem. Valitsuse võlakirjade 
osakaal võlainstrumentidest moodustab 23,1%. Nende tootlus on väiksem, kuid neil on ka kõige väiksem riskitase 
- riigi võimalused pankrotiks on vähetõenäolised. 2016. aastal olid valitsuse võlakirjade intressimäärad äärmiselt 
madalad ning investeerimisplaan nägi ette hoida nende osakaal madalal tasemel.
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Ettevõtete võlakirjade osakaalu on samuti hoitud madalal tasemel, moodustades 2016. a 13,9%. 

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%

C.4 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. Võimalikku likviidsusriski, 
mis võib halvata kindlustustegevusest ja kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste täitmist, maandatakse 
investeerimisega lühiajalistesse deposiitidesse (k.a. üleöödeposiidid), erinevatesse fondidesse (aktsiafondi-, 
võlakirja- ja intressifondi osak), võlakirjadesse ning börsil noteeritud aktsiatesse, mida on võimalik kiiresti 
realiseerida. 

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
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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

C.5 Operatsioonirisk

Operatsiooniriskide juhtimisega seotud protsessid, aruandluse, dokumenteerimise ja monitoorimise põhimõtted 
on reguleeritud “Seesami Operatsiooniriskide juhtimise protseduurides”. 

Operatsiooniriskide haldamiseks kasutab Seesam riskijuhtimise standardiseeritud protsessi. Operatsiooniriskide 
juhtimise tegevusraamistik on järgmine: 

Riskide tuvastamiseks on Seesamis kasutusel emaettevõttega samalaadsete operatsiooniriski kategooriate ja 
standardsete riskide loetelud. Samuti kasutatakse standardiseeritud kriteeriumeid regulaarsete ohuhinnangute 
läbiviimisel majanduslike ja võimalike maineriskide hindamiseks. 

Operatsiooniriskide (s.h ka vastavusriskide) kaardistused viib läbi ettevõtte riskijuht koostöös Seesami peamiste 
funktsioonide ja osakondade juhtidega. Riskijuht teeb operatsiooniriskidest ülevaatliku aruande Seesami juhatusele 
vähemalt üks kord aastas. Riskide vähendamise tegevusplaanid valmistatakse ette vähemalt kõrgema taseme 
riskide kohta. 

Seisuga 31.12.2016 moodustas operatsiooniriski kapitalinõue vastavalt standardvalemile 1 750 985 eurot. 
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C.6 Muud olulised riskid

Lisaks eelnevalt kirjeldatud riskidele peab Seesam oluliseteks riskideks, millele ettevõtte on veel avatud, strateegilist 
riski ja maineriski. 

Strateegiline risk on võimalik kahju tekkimine ettevõttele kas valede äriotsuste tõttu, ressursside ebapiisavuse või 
vale jaotuse tõttu või ettevõtte ebapiisava paindlikkuse tõttu konkurentsi- või  majanduskeskkonna muutuste osas. 

Strateegiliste riskide haldamiseks kasutab Seesam riskijuhtimise standardiseeritud protsessi. Strateegiliste riskide 
kaardistuse ja mõjuanalüüsi viib läbi ettevõtte riskijuht koostöös Seesami juhatuse liikmetega. Riskijuht teeb 
strateegilistest riskidest ülevaatliku aruande Seesami juhatusele ja nõukogule vähemalt üks kord aastas. Riskide 
vähendamise tegevusplaanid valmistatakse ette vähemalt kõrgema taseme riskide kohta. 

Mainerisk on kahju, mis halveneb klientide ja teiste huvirühmade silmis Seesami mainet. 

Mainerisk tekib sageli muude riskide realiseerumise tagajärjel, sellisteks riskideks võivad olla näiteks tegevusrisk, 
strateegiline risk, vastavusrisk. Seetõttu on nimetatud riskiliikides rakendatud meetmed ka maineriski alandamise 
meetmeteks.

D. HINDAMINE SOLVENTSUSE EESMÄRGIL

D.1 Varad
Immateriaalne vara

Solventsus II aruandes on immateriaalse vara väärtus 0 eurot, kuna antud varal puudub turuväärtus ja seda ei ole 
võimalik kolmandatele isikutele edasi müüa. IFRS järgses aruandes kajastatakse immateriaalse vara all erinevaid 
ettevõttes kasutusel olevaid arvutiprogramme, seisuga 31.12.2016 oli immateriaalse vara suurus 992 533 eurot.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha ja selle ekvivalente, hoiuseid krediidiasutustes, nõudeid ning investeeringuid 
väärtpaberitesse.

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval, st päeval, mil ettevõte võtab endale kohustuse (nt 
sõlmib lepingu) teatud finantsvara ostuks või müügiks. Finantsvarad eemaldatakse finantsseisundi aruandest 
nende võõrandamisel tehingupäeval.

Sõltuvalt finantsvarade omandamise eesmärgist ja juhtkonna plaanidest klassifitseeritakse investeeringud 
väärtpaberitesse kategooriasse finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi/kahjumi või müügivalmis 
finantsvaradeks. 

Varade hindamine

Ettevõte hindab igal aruandepäeval finantsvarade või finantsvarade grupi allahindluse vajadusele viitavaid 
asjaolusid. Finantsvara või finantsvarade grupi väärtus on langenud ning vastav allahindlus kajastatakse 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 informatsioon 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.
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Kui korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud laenude ja nõuete või lõpptähtajani hoitavate väärtpaberite 
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.

Materiaalne põhivara

SII aruandes ei ole varade all arvesse võetud materiaalset põhivara. IFRS järgses aruandes kajastatakse materiaalse 
põhivara all varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, 
millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset amortisatsioonimeetodit. Amortisatsiooninorm määratakse 
igale põhivara grupile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. 

D.2 Tehnilised eraldised

Tehnilised eraldised Solventsus II raames koosnevad kahest osast: parim hinnang ning riskimarginaal. 

Ettemakstud preemiate eraldise parim hinnang  

Ettemakstud preemia eraldise parima hinnangu arvutamiseks kasutati lihtsustust. 

Ettemakstud preemia eraldis on arvutatud brutopreemia alusel. Brutopreemiatena on kajastatud kindlustuslepingu 
järgsed saadud või saadaolevad preemiad või preemiate osamaksed, mille maksetähtaeg kuulub aruandeperioodi. 
Kui preemia või preemia esimese osamakse maksetähtaeg on kindlustuslepingu jõustumise päevast hilisem, 
lähtutakse preemiatulu kajastamisel lepingu jõustumise kuupäevast. 

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

Tuleviku rahavoogude jaotuse modelleerimiseks on kasutatud makstud kahjude ajalugu. Tuleviku rahavood on 
arvutatud kindlustusliikide lõikes. Pärast rahavoogude modelleerimist, reservid diskonteeritakse kasutades EIOPA 
poolt avaldatud riskivaba intressimäära. 

Kuna rahavood on väga lühikesed tänu kahjukindlustuse äri iseloomule ning riskivabad intressid on hetkel miinus 
märgiga, siis diskonteerimine ei avalda suurt mõju tehnilistele eraldistele. 
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Kahjude eraldiste parim hinnang

Kahjude eraldiste parim hinnang koosneb kolmest osast: 

 •   Teatatud ja käsitluses olevate kahjude eraldis moodustatakse enne aruandekuupäeva toimunud ja veel 
  käsitluses olevate kindlustusjuhtumite lõplike või hinnanguliste väljaminekute katmiseks. 
 •   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, teenitud  
  preemiat ning teisi parameetreid.
 •   Kaudsete kahjukäsitluskulude eraldis on mõeldud enne antud aruandekuupäeva toimunud ja veel  
  käsitluses olevate ning kindlustusseltsile veel teadmata kahjude kaudsete käsitlemiskulude katmiseks.

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 
mõõdikutesse jäävad samaks. 

Tuleviku rahavoogude jaotuse modelleerimiseks on kasutatud makstud kahjude ajalugu. Tuleviku rahavood on 
arvutatud kindlustusliikide lõikes. Pärast rahavoogude modelleerimist, reservid diskonteeritakse kasutades EIOPA 
poolt avaldatud riskivaba intressimäära. 

Kuna rahavood on väga lühikesed tänu kahjukindlustuse äri iseloomule ning riskivabad intressid on hetkel väga 
madalad, siis diskonteerimine ei avalda suurt mõju tehnilistele eraldistele. 

Riskimarginaal

Riskimarginaali arvutamiseks on kasutatud kolmanda taseme lihtsustusi.

Nõuded edasikindlustuslepingutest

Edasikindlustuse osa kindlustustehnilistest eraldistest (nõue edasikindlustuslepingust) arvutatakse 
lähtuvalt omavastutust ületavast kindlustussumma määrast. Ettemakstud preemiate puhul moodustab nõue 
edasikindlustuslepingust edasikindlustuspreemiast protsentuaalselt sama osa, kui aruandekuupäevajärgne 
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. 
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Tehnilised eraldised 31.12.2016

 Kahjude eraldis Preemia eraldis Riski-
marginaal

 Buto
Edasi-

kindlustuse 
osa

Neto Buto
Edasi-

kindlustuse 
osa

Neto  

Ravikindlustus 942 215 0 942 215 1 489 899 0 1 489 899 82 156
Sissetuleku kaotuse 
kindlustus 459 648 0 459 648 554 387 0 554 387 52 851

Mootorsõiduki valdaja 
vastustuskindlustus 8 284 594 121 649 8 162 945 4 770 321 0 4 770 321 313 216

Maismaasõiduki kindlustus 3 058 941 0 3 058 941 5 451 670 0 5 451 670 338 822
Merenduse, lennunduse ja 
transpordi kindlustus 45 982 104 45 878 23 259 510 22 749 3 271

Tule- ja muu varakahju 
kindlustus 6 117 228 1 356 234 4 760 994 3 828 181 24 945 3 803 236 275 278

Üldine vastutuskindlustus 1 349 410 80 138 1 269 272 387 758 21 227 366 531 81 867
Krediidi - ja 
garantiikindlustus 631 0 631 286 0 286 430

Mitmesugune finantskahju 32 558 4 553 28 005 82 041 7 634 74 407 8 031
Kahjukindlustuslepingutest 
tulenevate kohustustega 
seotud annuiteedid

3 374 016 539 627 2 834 389 0 0 0 16 189

KOKKU 23 665 223 2 102 305 21 562 918 16 587 802 54 316 16 533 486 1 172 111

Tehnilised eraldised 31.12.2015

Kahjude eraldis Preemia eraldis
Riski-

marginaal

 Buto
Edasi-

kindlustuse 
osa

Neto Buto
Edasi-

kindlustuse 
osa

Neto  

Ravikindlustus 910 702 0 910 702 1 750 625 0 1 750 625 98 936
Sissetuleku kaotuse 
kindlustus 538 809 0 538 809 651 323 0 651 323 50 253

Mootorsõiduki valdaja 
vastustuskindlustus 8 687 650 340 686 8 346 964 4 824 204 0 4 824 204 299 125

Maismaasõiduki kindlustus 2 768 965 0 2 768 965 5 121 079 0 5 121 079 305 977
Merenduse, lennunduse ja 
transpordi kindlustus 29 800 0 29 800 25 956 634 25 322 2 578

Tule- ja muu varakahju 
kindlustus 6 341 219 1 993 301 4 347 918 3 285 392 54 713 3 230 679 252 084

Üldine vastutuskindlustus 1 999 092 106 433 1 892 659 329 110 19 858 309 252 90 698
Krediidi- ja 
garantiikindlustus 534 0 534 287 0 287 455

Mitmesugune finantskahju 281 277 116 517 164 760 122 491 21 518 100 973 12 906
Kahjukindlustuslepingutest 
tulenevate kohustustega 
seotud annuiteedid

3 033 256 555 668 2 477 588  0  0  0 23 597

KOKKU 24 591 304 3 112 605 21 478 699 16 110 467 96 723 16 013 744 1 136 609

Seesam ei kasuta kindlustustehniliste eraldiste arvutamisel kattuvuse kohandust, volatiilsuse kohandust, 
üleminekulist intressikõverat, üleminekulist mahaarvamist. Seisuga 31.12.2016 pole tehniliste eraldiste arvutamise 
meetodid võrreldes eelmise perioodiga muutunud. Olulised muutused meetodites on plaanis teha 2017. aastal. 

Kindlustustehniliste eraldiste arvutamisel prognoositakse tulevased rahavood, samas võivad tegelikud rahavood 
hinnangutest erineda. 2015. aasta kindlustustehniliste eraldiste hindamisel run-off analüüsi abil leiti, et kahjude 
eraldis oli ülehinnatud. Kuna arvutuste meetodid pole aastaga muutunud, võib järeldada, et ka 31.12.2016 seisuga 
esineb eraldiste hindamisel ülehindamise risk. Kindlustustehniliste eraldiste ülehindamist planeeritakse vähendada 
muutes 2017. aastal reservide arvutamise metoodikat. 
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D.3 Muud kohustised

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, muud lühi- ja pikaajalised finantskohustused, saadud laenud, 
emiteeritud võlakirjad) võetakse algselt arvele nende õiglases väärtuses, miinus tehingukulud ja kajastatakse hiljem 
korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivse intressimäära meetodit. Lühiajaliste finantskohustuste 
korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu 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 järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades efektiivse 
intressimäära meetodit.

Muud eraldised ja potentsiaalsed kohustused

Finantsseisundi aruandes kajastatakse eraldisena enne aruandepäeva toimunud kohustavast sündmusest 
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 finantsseisundi aruandes summas, mis on juhtkonna 
hinnangu kohaselt aruandepäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse 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 ebaoluline. Eraldiste kulu kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

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

Kapitalirent

Kapitalirendi tehinguks loetakse tehingut, mille kohaselt kõik olulised vara omandiõigusega seostatavad riskid ja 
hüved siirduvad ettevõttele. Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara kajastatakse madalamana kas põhivara 
õiglasest väärtusest või minimaalsete liisingmaksete nüüdisväärtusest, millest lahutatakse akumuleerunud kulum ja 
varade väärtuse vähenemisest tulenevad kahjumid. 2016. aastal on ettevõte tasunud sõiduki kapitalirendimakseid 
summas 16 245 eurot. Seisuga 31.12.2016 oli ettevõttel kapitalirendikohustusi summas 33 063 eurot.

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. 

Edasilükatud maksude kohustus

Välismaal asuvates filiaalides kajastatakse edasilükkunud tulumaksukohustust ja -vara aruandelise kohustuse 
meetodil, mille kohaselt näidatakse finantsseisundi aruandes ajutiste erinevuste tõttu edasilükkunud maksusummad.

Kuna kindlustustegevusest saadud tulu maksustatakse ainult Lätis ja Leedus, siis on arvutused tehtud maapõhiselt. 

Edasilükkunud tulumaksukohustus IFRS järgses aruandes moodustas 14 901 eurot. Täiendava edasilükatud 
maksude arvutuskäik on toodud allolevas tabelis.
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IFRS Ettemakstud 
preemia eraldis 

31.12.2016 

Kombineeritud 
suhe 2017 aastal

Kasum EPE-st Tulumaks*

Läti 6 811 937 95,53% 304 483 45 672,43

Leedu 6 477 144 97,06% 190 164 28 524,57

KOKKU    74 197,00

*Tulumaksu määr moodustab Lätis ja Leedus 15%. 

Seega kokku kujunes edasilükkunud tulumaksukohustuseks Solventsus II aruandes 89 098 eurot.

D.4 Alternatiivsed hindamismeetodid

Solvensts II direktiivi nõuete kohane vaikimisi hindamismeetod on varade ja kohustuste hindamine samade varade 
või kohustuste noteeritud turuhindade abil. Kui samade varade või kohustuste noteeritud turuhinnad aktiivsetel 
turgudel ei ole kättesaadavad, peavad kindlustusandjad teise valikuna kasutama sarnaste varade või kohustuste 
noteeritud turuhindu aktiivsetel turgudel koos kohandustega erinevuste kajastamiseks. Lisaks on võimalus 
rakendada alternatiivseid hindamismeetodeid.

Seesam ei kajasta Solventsus II põhistes aruannetes alternatiivsete hindamismeetoditega hinnatud varasid.

D.5 Mis tahes muu teave  

Ettevõte on seisuga 31.12.2016 muude varade all kajastanud müügiootel põhivara. Tegemist on Seesami peakontori 
hoonega asukohas Tallinnas Vambola tn 6, mille Seesami nõukogu otsustas müüa. Vara on kajastatud õiglases 
väärtuses summas 2 187 918 eurot, hind kujunes vastavalt kinnisvaramaakleri poolt võetud ostupakkumistele.
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E. KAPITALI JUHTIMINE

Alates 01.01.2016 kehtivad kindlustusandjatele uued kapitalinõuded. Vastavalt Eesti kindlustustegevuse seadusele 
peab kindlustusandja vähemalt kord aastas standardvalemi, sisemudeli või osalise sisemudeli alusel tegevuse 
jätkuvuse printsiibist lähtudes arvutama solventsuskapitalinõude. Solventsuskapitalinõue vastab kindlustusandja 
omavahendite suurusele, mis võimaldab kindlustusandjal 99,5-protsendilise 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 kõrge 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 ettevõtte strateegiale ning kehtivale riskipoliitikale on Seesam mõõdukas riskivõtja. Sarnaselt OP Grupile 
on Seesam Solventsus II kapitalinõuete täitmise minimaalseks määraks kehtestanud 120% ning puhverkapitaliks 
3 miljonit eurot. Sätestatud piirnormide mittetäitmise puhuks on Seesami omanikud ettevõtte jätkusuutlikkuse 
tagamiseks koostanud mitmetasandilise tegevuskava ja finantseerimisplaani.

Seisuga 31.12.2016 täidab ning ületab Seesam märkimisväärselt miinimumkapitali- ja solventsuskapitalinõudeid.

E.1 Omavahendid

Seesami omavahendite struktuur on lihtne ning koosneb põhiomavahenditest (kohustusi ületavatest varadest). 
Korrigeerimisreserv on leitud põhiomavahendite ja aktsiakapitali vahena. 

Seesamil ei ole omavahendeid, mis kvalifitseeruksid lisaomavahenditeks ega subordineeritud kohustisi.

Omavahendid hinnatuna Solventsus II regulatsiooni järgi moodustavad 31.12.2016 seisuga 41 631 095 eurot.

Kõik Seesami olemasolevad omavahendeid  kuuluvad piiranguteta esimese taseme omavahendite hulka. 

Järgmine tabel kirjeldab omavahendite struktuuri ja muutusi. 

 Esimese taseme omavahendid piiranguteta

 31.12.2016 31.12.2015 Muutus

Lihtaktsiakapital 3 000 000 3 000 000 0

Korrigeerimisreserv 38 631 095 36 718 462 1 912 633
Nõuetekohased omavahendid solventsuskapitalinõude 
täitmiseks 

41 631 095 39 718 462 1 912 633

Nõuetekohased omavahendid miinimumkapitalinõude 
täitmiseks 

41 631 095 39 718 462 1 912 633
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E.2 Solventsuskapitalinõue ja miinimumkapitalinõue

Seesam kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit. Ettevõttespetsiifilisi parameetreid ega 
lihtsustusi solventsuskapitalinõude arvutamiseks ei kasutata. 

Seisuga 31.12.2016 moodustas solventsuskapitalinõue 16 895 739 eurot, aastaga on see vähenenud 232 596 euro 
võrra. Miinimumkapitalinõue moodustas 31.12.2016 seisuga 7 207 865 eurot ning aastaga on kasvanud 266 993 
euro võrra. Allolev tabel näitab solventsuskapitalinõuet riskimoodulite lõikes. Kõige suurem muutus toimus 2016. 
aastal vastaspoole maksejõuetuseriskis. Selle riski vähenemine on tingutud edasikindlustuse osa vähenemisega 
kahjude eraldistes. Omavahendite ja solventsuskapitalinõude suhe 31.12.2016 seisuga moodustas 250%, mis 
näitab, et Seesam on hästi kapitaliseeritud ettevõte.

Solventsuskapitalinõue riskimoodulite lõikes 31.12.2016 31.12.2015 Muutus

Kahjukindlustuse kindlutustusrisk 11 247 617 10 729 175 518 442

Tururisk 4 529 960 4 533 643 -3 683

Vastaspoole maksejõuetusrisk 2 476 755 3 449 178 -972 423

Tervisekindlustusrisk 2 087 778 2 359 174 -271 395

Operatsioonirisk 1 750 985 1 692 473 58 512

Elukindlutustuse kindlustusrisk 261 576 389 662 -128 086

Kahjumi katmise võimet arvestav kahandamine 89 098 89 265 -167

Immateriaalse vara risk 0 0 0

Riskide hajutamise mõju -5 780 626 -6 346 832 566 206

Solvetsuskapitalinõue 16 663 143 16 895 739 -232 596

Miinimumkapilali nõue 7 474 858 7 207 865 266 993

Omavahendid 41 631 095 39 718 462 1 912 633

Omavahendid/Solvetsuskapitalinõue 250% 235% 15%

Omavahendid/Miinimumkapilali nõue 557% 551% 6%

Miinimumkapitalinõue on arvutatud kasutades lineaarset miinimumkapitalinõuet. Miinimumkapitalinõude 
arvutamise sisendiks on neto kindlustustehnilised eraldised kindlustusliigiti ilma riskimarginaalita ning neto teenitud 
preemiad viimase 12 kuu jooksul.

Kindlustusliik
Neto tehnilised eraldised 

31.12.2016
Neto teenitud preemiad
01.01.2016-31.12.2016

Ravikindlustus 2 432 114 5 942 908

Sissetuleku kaotuse kindlustus 1 014 035 2 378 457

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus 12 933 266 13 118 879

Maismaasõiduki kindlustus 8 510 611 17 788 639

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus 68 627 79 162

Tule- ja muu varakahju kindlustus 8 564 230 13 684 789

Üldine vastutuskindlustus 1 635 803 1 772 694

Krediidi - ja garantiikindlustus 917 8 987

Mitmesugune finantskahju 102 412 253 647
Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud 
annuiteedid 2 834 389  

KOKKU 38 096 404 55 028 162

2016. aastal on miinimumkapitalinõue kasvanud võrreldes 2015. aastaga 266 993 euro võrra, kuna mõlemad 
sisendid, nii neto tehnilised eraldised kui ka neto teenitud preemia, kasvasid aasta jooksul.
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E.3 Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kasutamine solventsus-
kapitalinõude arvutamisel

Seesam ei kasuta oma solventsuskapitalinõude arvutamiseks kestusel põhinevat aktsiariski alammoodulit. 

E.4 Erinevused standardvalemi ja mistahes kasutatud sisemudeli vahel 

Seesam ei kasuta oma solventsuskapitalinõude arvutamiseks sisemudelit.

E.5 Muu oluline teave

Eeldame, et konkurents Balti riikide kindlustusturgudel püsib ka 2017. aastal stabiilselt kõrge. 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 klientidele kõrge teeninduskultuuriga 
professionaalne partner ja püüame parimat, et teha seda ka edaspidi.

F. LISAD

Vastavalt Euroopa Komisjoni Rakendusmäärusele (EL) 2015/2452 on alljärgnevates lisades väljatoodud 
arvnäitajad esitatud tuhandetes eurodes.
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S.02.01.02 Bilanss

Solventsus II 
kohane  
väärtus

VARAD C0010

Immateriaalsed varad R0030

Edasilükkunud tulumaksu varad R0040 20

Pensionihüvitiste ülejääk R0050

Materiaalne põhivara omakasutuseks R0060

Investeeringud  (v.a  investeerimisriskiga  ja  indeksiga  seotud  investeerimisriskiga  lepingute 
jaoks hoitavad varad) R0070 75 167

Kinnisvara (v.a omakasutuseks) R0080

Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused R0090

Aktsiad R0100

Aktsiad - noteeritud R0110

Aktsiad - noteerimata R0120

Võlakirjad R0130 59 424

Riigivõlakirjad R0140 13 731

Äriühingu võlakirjad R0150 45 692

Struktureeritud väärtpaberid R0160

Kollateraliseeritud väärtpaberid R0170

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad R0180 15 603

Tuletisinstrumendid R0190

Muud hoiused kui raha ekvivalendid R0200 140

Muud investeeringud R0210

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad R0220

Laenud ja hüpoteeklaenud R0230

Kindlustuslepingutega seotud laenud R0240

Eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud R0250

Muud laenud ja hüpoteeklaenud R0260

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses järgmisega: R0270 2 157

Kahjukindlustus ja kahjukindlustusega sarnane tervisekindlustus R0280 1 617

Kahjukindlustus v.a. tervisekindlustus R0290 1 617

Kahjukindlustusega sarnane tervisekindlustus R0300

Elukindlustus ja elukindlustusega sarnane tervisekindlustus, v.a tervise-
kindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus R0310 540

SLT tervisekindlustus R0320

Elukindlustus, v.a. tervisekindlustus ja investeerimisriskiga 
 elukindlustus R0330 540

Investeerimisriskiga elukindlustus R0340

Hoiused edasikindlustusvõtjates R0350

Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu R0360 4 298

Edasikindlustusega seotud nõuded R0370 4

Nõuded (nõuded klientide vastu, muu kui kindlustus) R0380 1 104

Omaaktsiad (otse hoitavad) R0390

Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvad summad, mis on sisse 
 nõutud, kuid veel sisse maksmata R0400

Raha ja raha ekvivalendid R0410 2 230

Muud, mujal kajastamata varad R0420 2 188

Varad kokku R0500 87 168
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KOHUSTISED C0010

Tehnilised eraldised - kahjukindlustus R0510 38 035

Tehnilised eraldised - kahjukindlustus v.a. tervisekindlustus R0520 34 454

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised R0530

Parim hinnang R0540 33 433

Riskimarginaal R0550 1 021

Tehnilised eraldised - NSLT  tervisekindlustus R0560 3 581

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised R0570

Parim hinnang R0580 3 446

Riskimarginaal R0590 135

Tehnilised eraldised - elukindlustus (v.a. investeerimisriskiga elukindlustus) R0600 3 390

Tehnilised eraldised - SLT tervisekindlustus R0610

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised R0620

Parim hinnang R0630

Riskimarginaal R0640

Tehnilised eraldised – elukindlustus  (v.a tervisekindlustus ja investeerimis-
riskiga elukindlustus) R0650 3 390

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised R0660

Parim hinnang R0670 3 374

Riskimarginaal R0680 16

Tehnilised eraldised - investeerimisriskiga elukindlustus R0690

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised R0700

Parim hinnang R0710

Riskimarginaal R0720

Tingimuslikud kohustised R0740

Muud kui tehnilised eraldised R0750

Pensionihüvitisega seotud kohustised R0760

Edasikindlustusandjatelt saadud hoiused R0770

Edasilükkunud tulumaksu kohustised R0780 89

Tuletisinstrumendid R0790

Võlad krediidiasutuste ees R0800

Muud finantskohustused kui võlad krediidiasutuste ees R0810 33

Kindlustuslepingutega seotud võlgnevused ja võlgnevused kindlustusvahendajatele R0820 2 073

Edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused R0830 258

Võlgenused (klientidele, mitteseotud kindlustusega) R0840 1 658

Allutatud kohustised R0850

Põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised R0860

Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised R0870

Muud, mujal kajastamata kohustised R0880

Kohustised kokku R0900 45 537

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi R1000 41 631
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S.05.01.02 Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa   

31

Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad 
kohustused (otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus)

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120

Kindlustusmaksed            

Bruto – otsekindlustus-
tegevus  R0110 6 008 2 433 13 810 18 295 148 15 631 2 251 8 514

Bruto –  aktsepteeritud 
proportsionaalne 
 edasi kindlustus

R0120 19 5

Bruto – aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0130

Edasikindlustajate osa  R0140 33 21 415 122 56 1 578 530 0 289

Neto  R0200 5 975 2 411 13 395 18 173 92 14 073 1 721 8 231

Teenitud kindlustusmaksed            

Bruto – otsekindlustus-
tegevus  R0210 6 108 2 408 13 642 18 010 145 15 297 2 159 9 567

Bruto –  aktsepteeritud 
 proportsionaalne 
 edasikindlustus

R0220 16 5

Bruto – aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0230

Edasikindlustajate osa  R0240 33 21 415 122 56 1 634 525 0 306

Neto  R0300 6 075 2 387 13 227 17 888 89 13 679 1 634 9 265

Tekkinud nõuded            

Bruto – otsekindlustus-
tegevus  R0310 3 560 740 8 477 11 965 50 6 956 -40 -0 4

Bruto –  aktsepteeritud 
 proportsionaalne 
 edasikindlustus

R0320 8 0

Bruto – aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0330

Edasikindlustajate osa  R0340 -162 -1 0 -500 -227 -102

Neto  R0400 3 560 740 8 639 11 966 50 7 464 187 -0 106

Muude tehniliste eraldiste 
muutused            

Bruto – otsekindlustus-
tegevus  R0410

Bruto –  aktsepteeritud 
 proportsionaalne 
 edasikindlustus

R0420

Bruto – aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0430

Edasikindlustajate osa  R0440

Neto  R0500

Tekkinud kulud  R0550 1 966 1 227 4 679 6 074 30 5 424 610 2 100

Muud kulud  R1200

Kulud kokku  R1300
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Äriliin: aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 

edasikindlustus 

C0130 C0140 C0150 C0160 C0200

Kindlustusmaksed            

Bruto – otsekindlustus-
tegevus  R0110 59 097

Bruto –  aktsepteeritud 
 proportsionaalne 
 edasikindlustus

R0120 24

Bruto – aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0130

Edasikindlustajate osa  R0140 3 044

Neto  R0200 56 078

Teenitud kindlustus-
maksed            

Bruto – otsekindlustus-
tegevus  R0210 58 345

Bruto –  aktsepteeritud 
 proportsionaalne 
 edasikindlustus

R0220 22

Bruto – aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0230

Edasikindlustajate osa  R0240 3 113

Neto  R0300 55 254

Tekkinud nõuded            

Bruto – otsekindlustus-
tegevus  R0310 31 713

Bruto –  aktsepteeritud 
 proportsionaalne 
 edasikindlustus

R0320 8

Bruto – aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0330

Edasikindlustajate osa  R0340 -991

Neto  R0400 32 711

Muude tehniliste eraldiste 
muutused            

Bruto – otsekindlustus-
tegevus  R0410

Bruto –  aktsepteeritud 
 proportsionaalne 
 edasikindlustus

R0420

Bruto – aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0430

Edasikindlustajate osa  R0440

Neto  R0500

Tekkinud kulud  R0550 20 113

Muud kulud  R1200

Kulud kokku  R1300 20 113
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Äriliin: elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused 

Elukindlustuse 
edasikindlustus-

lepingutest 
 tulenevad 

 kohustused 

Kokku

C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300

Kindlustusmaksed            

Bruto R1410

Edasikindlustajate 
osa R1420

Neto R1500

Teenitud 
kindlustus maksed            

Bruto R1510

Edasikindlustajate 
osa R1520

Neto R1600

Tekkinud nõuded            

Bruto R1610 303 303
Edasikindlustajate 
osa R1620 2 2

Neto R1700 302 302
Muude tehniliste 
eraldiste  muutused            

Bruto R1710

Edasikindlustajate 
osa R1720

Neto R1800

Tekkinud kulud  R1900

Muud kulud  R2500

Kulud kokku  R2600
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S.05.02.01 Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa

Päritolu-
riik 

Viis riiki, mille puhul on brutokindlustus maksete 
summa kõige suurem – kahjukindlustus-

lepingutest tulenevad kohustused 

Viis riiki ja 
päritoluriik 

kokku
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070

R0010 Leedu Läti
C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140

Kindlustusmaksed            
Bruto – otsekindlustustegevus  R0110 29 271 15 081 14 744 59 097
Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne  
edasikindlustus R0120 24 24

Bruto –  aktsepteeritud mitte-
proportsionaalne edasikindlustus R0130

Edasikindlustajate osa  R0140 1 523 739 782 3 044
Neto  R0200 27 748 14 342 13 987 56 078

Teenitud kindlustusmaksed            
Bruto – otsekindlustustegevus  R0210 28 996 14 804 14 544 58 345
Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne  
edasikindlustus R0220 -3 25 22

Bruto – aktsepteeritud mitte-
proportsionaalne edasikindlustus R0230

Edasikindlustajate osa  R0240 1 538 776 798 3 113
Neto  R0300 27 455 14 028 13 770 55 254

Tekkinud nõuded            
Bruto – otsekindlustustegevus  R0310 15 886 8 648 7 482 32 016
Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne  
edasikindlustus R0320 8 0 8

Bruto – aktsepteeritud mitte-
proportsionaalne edasikindlustus R0330

Edasikindlustajate osa  R0340 -191 -38 -760 -989
Neto  R0400 16 085 8 686 8 242 33 013

Muude tehniliste eraldiste muutused            
Bruto – otsekindlustustegevus  R0410

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne  
edasikindlustus R0420

Bruto – aktsepteeritud mitte-
proportsionaalne edasikindlustus R0430

Edasikindlustajate osa  R0440

Neto  R0500

Tekkinud kulud  R0550 9 557 5 585 4 971 20 113
Muud kulud  R1200

Kulud kokku  R1300 20 113

Päritolu-
riik 

Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete 
summa kõige suurem – elukindlustuslepingutest 

tulenevad kohustused 

Viis riiki ja 
päritoluriik 

kokku
C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

R1400 Leedu Läti
C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280

Kindlustusmaksed            
Bruto R1410

Edasikindlustajate osa R1420

Neto R1500

Teenitud kindlustusmaksed            
Bruto R1510

Edasikindlustajate osa R1520

Neto R1600

Tekkinud nõuded            
Bruto R1610 171 54 78 303
Edasikindlustajate osa R1620 2 2
Neto R1700 170 54 78 302

Muude tehniliste eraldiste muutused            
Bruto R1710

Edasikindlustajate osa R1720

Neto R1800

Tekkinud kulud  R1900

Muud kulud  R2500

Kulud kokku  R2600
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Investeerimisriski-
ga elukindlustus  Muu elukindlustus 

Tervisekindlustus 
(otsekindlustus-

tegevus)

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

Tervikuna arvutatud  
tehnilised eraldised R0010

Edasikindlustus lepingu-
test, eriotstarbelistest 
varakogumitest ja 
piiratud edasikindlustu-
sest sissenõutavad 
summad kokku pärast  
vastaspoole makseviivi-
tusest tingitud oodata-
vast kahjust tulenevat  
kohandust seoses 
tervikuna arvutatud  
tehniliste eraldistega

R0020

Parima hinnangu 
ja riskimarginaali 
summana arvutatud 
tehnilised eraldised 

Parim hinnang

Parima 
 hinnangu 
 brutoväärtus  

R0030 3 374 3 374

Edasikindlustus-
lepingutest, 
eriotstarbelistest  
vara kogumitest 
ja piiratud edasi-
kindlustusest 
sisse nõutavad 
summad kokku 
pärast vastas-
poole makse-
viivitusest tingi-
tud oodatavast  
kahjust tulenevat  
kohandust 

R0080 540 540

Parim  hinnang 
miinus edasi- 
kindlustuslepin-
gutest, eriots-
tarbelistest 
vara kogumitest 
ja piiratud edasi-
kindlustusest 
sissenõutavad 
summad – kokku 

R0090 2 834 2 834

Riskimarginaal R0100 16 16
Tehniliste eraldiste  
üleminekulise maha-
arvamise summa

Tervikuna arvutatud  
tehnilised eraldised R0110

Parim hinnang R0120

Riskimarginaal R0130

Tehnilised eraldised – 
kokku  R0200 3 390 3 390

S.12.01.02 Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised 
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S.17.01.02 Kahjukindlustuse tehnilised eraldised
Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne  

edasikindlustus

Aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 

edasikindlustus 

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180
Tervikuna arvutatud tehnilised 
eraldised R0010

Edasikindlustuslepingutest, eri-
otstarbelistest varakogumitest ja 
piiratud edasikindlustusest sisse-
nõutavad summad kokku pärast 
vastaspoole makseviivitusest 
tingitud oodatavast kahjust tulene-
vat  kohandust seoses tervikuna 
 arvutatud tehniliste eraldistega

R0050

Parima hinnangu ja riski-
marginaali summana arvutatud 
tehnilised eraldised 

Parim hinnang
Kindlustusmaksete 
eraldised

Bruto R0060 1 490 554 4 770 5 452 23 3 828 388 0 82 16 588
Edasikindlustuslepin-
gutest, eriotstar be   lis -
test varakogumi test 
ja piiratud edasi kind-
lustusest sissenõuta-
vad  summad kokku 
pärast vastaspoole 
makse viivitusest 
tingitud oodatavast 
kahjust tulenevat 
kohandust

R0140 1 25 21 8 54

Kindlustusmaksete 
eraldiste parima 
 hinnangu netoväärtus

R0150 1 490 554 4 770 5 452 23 3 803 367 0 74 16 533

Kahjude eraldised
Bruto R0160 942 460 8 285 3 059 46 6 117 1 349 1 33 20 291
Edasikindlustus lepin-
gutest, eriotstarbelis-
test  varakogumitest 
ja piiratud edasikind-
lustusest sissenõuta-
vad summad kokku 
pärast vastaspoole 
makse viivitusest 
tingitud  oodatavast 
kahjust tulenevat 
kohandust

R0240 122 0 1 356 80 5 1 563

Kindlustusmaksete 
eraldiste parima 
 hinnangu netoväärtus

R0250 942 460 8 163 3 059 46 4 761 1 269 1 28 18 729

Parim hinnang kokku - bruto R0260 2 432 1 014 13 055 8 511 69 9 945 1 737 1 115 36 879
Parim hinnang kokku - neto R0270 2 432 1 014 12 933 8 511 69 8 564 1 636 1 102 35 262

Riskimarginaal R0280 82 53 313 339 3 275 82 0 8 1 156
Tehniliste eraldiste üleminekulise 
mahaarvamise summa

Tervikuna arvutatud tehnilised 
eraldised R0290

Parim hinnang R0300
Riskimarginaal R0310

Tehnilised eraldised - kokku
Technical provisions - total R0320 2 514 1 067 13 368 8 849 73 10 221 1 819 1 123 38 035
Edasikindlustuslepingutest, 
eri otstarbelistest varakogumit-
est ja piiratud edasikindlustus-
est  sissenõutavad  summad 
kokku pärast vastaspoole 
makseviivitu sest tingitud 
oodatavast kahjust tulenevat 
kohandust - kokku

R0330 122 1 1 381 101 12 1 617

Tehnilised eraldised miinus 
edasi kindlustuslepingutest, eri-
otstarbelistest varakogumitest 
ja piiratud edasikindlustusest 
sissenõutavad summad - kokku 

R0340 2 514 1 067 13 246 8 849 72 8 840 1 718 1 110 36 418
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S.19.01.21 Kahjukindlustuse nõuded 

37

Väljamakse kujunemise aasta

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & + Jooksval 
aastal

Aastate 
summa 
(kumu-
latiivne)

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0170 C0180

Enne R0100 -1 Enne R0100 -1 -1
2007 R0160 24 320 6 748 226 -2 -24 19 13 -4 -4 15 2007 R0160 15 31 307
2008 R0170 26 231 6 869 133 32 -81 -62 47 -17 -60 2008 R0170 -60 33 091
2009 R0180 27 283 6 197 234 84 438 58 -14 32 2009 R0180 32 34 311
2010 R0190 23 873 8 291 457 290 79 67 8 2010 R0190 8 33 065
2011 R0200 24 006 5 069 615 224 1 206 2011 R0200 206 30 122
2012 R0210 17 706 5 544 791 314 123 2012 R0210 123 24 478
2013 R0220 20 941 5 725 154 57 2013 R0220 57 26 876
2014 R0230 24 328 3 561 233 2014 R0230 233 28 122
2015 R0240 24 794 5 212 2015 R0240 5 212 30 006
2016 R0250 26 879 2016 R0250 26 879 26 879

Kokku R0260 32 704 298 257

Nõuete eraldiste diskonteerimata parim brutohinnang
(absoluutsumma)   

Väljamakse kujunemise aasta Aasta 
lõpus  

(diskon-
teeritud  
andmed)  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +

C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0360

Enne R0100 Enne R0100

2007 R0160 2007 R0160

2008 R0170 2008 R0170

2009 R0180 2009 R0180

2010 R0190 2010 R0190

2011 R0200 2011 R0200

2012 R0210 2012 R0210

2013 R0220 2013 R0220

2014 R0230 2014 R0230

2015 R0240 2015 R0240

2016 R0250 11 635 2016 R0250 11 647
Kokku R0260 11 647

Kahjukindlustustegevus kokku

Õnnetusjuhtumi aasta  
või kindlustusaasta Z0010 Õnnetusjuhtumi    aasta

Tasutud nõuete brutosumma (mittekumulatiivne)
(absoluutsumma)   



S.23.01.01 Omavahendid  

38

Kokku

Piirangu-
teta  

esimese  
taseme 
omava-
hendid

Piiran-
gutega  

esimese  
taseme  
omava-
hendid 

Teise  
taseme  
omava-
hendid 

Kolman-
da  

taseme  
omava-
hendid   

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050
Põhiomavahendid enne muudes finantssektori üksustes olevate märkimisväärsete 
osaluste mahaarvamist vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68

Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad)  R0010 3 000 3 000
Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss  R0030
Vastastikuste ja vastastikust tüüpi ettevõtjate algkapital, liikmete sissemaksed  
või samaväärne põhiomavahendite kirje R0040

Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid  R0050
Vahendite ülejääk  R0070
Eelisaktsiad R0090
Eelisaktsiatega seotud ülekurss  R0110
Korrigeerimisreserv R0130 38 631 38 631
Allutatud kohustised  R0140
Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega  R0160
Muud eespool nimetamata omavahendite kirjed, mida järelevalveasutus 
 aktsepteerib põhiomavahenditena R0180

Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei 
tuleks kajastada ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks 
 liigitamise kriteeriumidele

Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks 
kajastada ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise 
 kriteeriumidele

R0220

Mahaarvamised 
Mahaarvamine seoses märkimisväärsete osalustega finantseerimis- ja krediidi-
asutustes R0230

Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi R0290 41 631 41 631
Lisaomavahendid       

Sissemaksmata ja sissenõudmata lihtaktsiakapital, mis on sissenõutav R0300
Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sissemaksmata ja sisse-
nõudmata algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärsed põhiomavahendite 
kirjed, mis on sissenõutavad 

R0310

Sissemaksmata ja sissenõudmata eelisaktsiad, mis on sissenõutavad R0320
Õiguslikult siduv kohustus märkida allutatud kohustisi ja maksta nende eest 
nõudmise korral  R0330

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid R0340
Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid R0350
Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete 
 täiendavad sissemaksed R0360

Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete  
täiendavad sissemaksed R0370

Muud lisaomavahendid  R0390
Lisaomavahendid kokku  R0400
Kasutadaolevad ja nõuetekohased omavahendid       

Solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku  R0500 41 631 41 631
Miinimumkapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku  R0510 41 631 41 631
Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku  R0540 41 631 41 631
Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku  R0550 41 631 41 631

Solventsuskapitalinõue  R0580 16 663
Miinimumkapitalinõue  R0600 7 475
Nõuetekohaste omavahendite suhe solventsuskapitalinõudesse  R0620 249,84%
Nõuetekohaste omavahendite suhe miinimumkapitalinõudesse R0640 556,95%

C0060
Korrigeerimisreserv

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi  R0700 41 631
Omaaktsiad (otseselt ja kaudselt hoitavad)  R0710
Prognoositavad dividendid, väljamaksed ja maksud  R0720
Muud põhiomavahendite kirjed  R0730 3 000
Kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumite 
 kohandamine seoses piirangutega omavahendite kirjetega R0740

Korrigeerimisreserv  R0760 38 631
Oodatav kasum

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – elukindlustustegevus  R0770
Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – kahjukindlustustegevus  R0780

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum kokku  R0790



S.25.01.21 Solventsuskapitalinõue standardvalemit kasutatavate 
kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul   

Solventsus-
kapitalinõude  
brutosumma 

Kindlustus- või  
edasikindlustus-
andja parameeter 

Lihtsustused   

C0110 C0090 C0100

Tururisk R0010 4 530

Vastaspoole makseviivituse risk  R0020 2 477

Elukindlustuse kindlustusrisk  R0030 262

Tervisekindlustusrisk R0040 2 088

Kahjukindlustuse kindlustusrisk  R0050 11 248

Hajutamine R0060 -5 602

Immateriaalse vara risk  R0070 0

Põhisolventsuskapitalinõue R0100 15 001

Solventsuskapitalinõude arvutamine C0100

Operatsioonirisk R0130 1 751

Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime R0140

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime R0150 -89

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse 
 kapitalinõue R0160

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõue R0200 16 663

Juba kehtestatud lisakapitalinõue R0210

Solventsuskapitalinõue R0220 16 663

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli 
kapitalinõue R0400

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitali-
nõuete kogusumma R0410

Eraldatud vahendite kogumite tinglike 
 solventsuskapitalinõuete kogusummafunds R0420

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike 
solventsuskapitalinõuete kogusumma R0430

Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite  
kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete  
agregeerimisega vastavalt artiklile 304 

R0440
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S.28.01.01 Miinimumkapitalinõue – üksnes elu- või üksnes 
kahjukindlustustegevus või edasikindlustustegevus

Lineaarse  valemi  osa  kahjukindlustuslepingutest  ja  kahjukindlustuse  edasikindlustuslepingutest  tulenevate kohustuste korral

C0010

MCR
NL

  Tulemus R0010 7 415

Tervikuna arvutatud 
 tehniliste eraldiste ja parima 
hinnangu netosumma (ilma 
edasikindlustuseta/ eriots-
tarbeliste varakogumiteta) 

Neto-kindlustusmaksed 
(ilma edasikindlustuseta) 
viimase 12 kuu jooksul

C0020 C0030

Ravikulukindlustus R0020 2 432 5 975
Sissetuleku kaotuse kindlustus R0030 1 014 2 411
Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus R0040 0 0
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus R0050 12 933 13 395
Maismaasõidukite kindlustus R0060 8 511 18 173
Mere-, lennundus- ja transpordi- kindlustus R0070 69 92
Tule ja muu varakahju kindlustus R0080 8 564 14 071
Üldine vastutuskindlustus R0090 1 636 1 724
Krediidi- ja garantiikindlustus   R0100 1 8
Õigusabikulude kindlustus R0110 0 0
Abistamisteenuste kindlustus R0120 0 0
Muude finantskahjude kindlustus R0130 102 230
Tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus R0140

Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus R0150

Merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne 
edasikindlustus R0160

Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus R0170

Lineaarse  valemi  osa  elukindlustuslepingutest  ja  elukindlustuse  edasikindlustuslepingutest  tulenevate kohustuste korral  

C0040

MCRL Result R0200 60

Tervikuna arvutatud 
 tehniliste eraldiste ja parima 

hinnangu netosumma       
(ilma edasikindlustuseta/ 

eriotstarbeliste  
varakogumiteta) 

Riskikapitali  
(ilma edasikindlustuseta/  

eriotstarbeliste 
 vara kogumiteta)  

netosumma kokku  

C0050 C0060

Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad 
 kohustused – tagatud hüvitised R0210

Kasumiosalusega  elukindlustuslepingutest tulenevad 
 kohustused – tuleviku määramata hüvitised R0220

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevad  
kohustused R0230

Elukindlustuslepingutest ja tervisekindlustuslepingutest  ning 
nendega  seotud edasikindlustuslepingutest  tulenevad  
muud kohustused

R0240 2 834

Kõigist  elukindlustuslepingutest ning nendega seotud  
edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste riskikapital 
kokku 

R0250

Miinimumkapitalinõude üldine arvutamine  

C0070

Lineaarne miinimumkapitalinõue R0300 7 475
Solventsuskapitalinõue R0310 16 663
Miinimumkapitalinõude ülemmäär R0320 7 498
Miinimumkapitalinõude alammäär R0330 4 166
Kombineeritud miinimumkapitalinõue R0340 7 475
Miinimumkapitalinõude absoluutne alammäär R0350 3 700

C0070

Miinimumkapitalinõue R0400 7 475
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