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KOKKUVÕTE 

Käesolev aruanne annab ülevaate Seesam Insurance AS solventsuse ja finantsseisundist seisuga 31.12.2019.  

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

Seesam on asutatud 1991. aastal. 

Seesam Insurance AS-i ainuomanik on Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (Austria).  

Seesam on universaalne kahjukindlustusselts, mis pakub laia valikut kindlustustooteid läbi erinevate 
müügikanalite.  

Seesami kogutud kindlustusmaksete mahuks kujunes 2019. aastal kokku 86,6 miljonit eurot, kasvades aastaga 
20,3%. Eestis kogutud kindlustusmaksed moodustasid sellest 52%, Lätis kogutud kindlustusmaksed 26% ning 
Leedus kogutud kindlustusmaksed 22%.  

Seesami põhilisteks kindlustusliikideks Solventus II mõistes on maismaasõidukite kindlustus, mootorsõidukite 
valdaja vastutuskindlustus, tule ja muu varakahju kindlustus ning ravikulukindlustus. Nimetatud kindlustusliigid 
moodustasid 2019.aastal 89% kogutud preemiate mahust.  

Seesami 2019. aasta kindlustustehniline tulem moodustas 2,4 miljonit eurot kasumit (2018. aastal 4,4 miljonit 
eurot). Kombineeritud suhe tõusis eelmise aastaga võrreldes 3,6 protsendipunkti 96,7% tasemele. 
Finantsinvesteeringutelt teenis Seesam 2019. aastal kasumit 1,7 miljonit eurot (2018. a 0,6 miljonit eurot 
kahjumit). 

Seesami 2019. aasta kasum enne tulumaksu moodustas 3,6 miljonit eurot (2018.a 3,9 miljonit eurot). 

Seesami peamised eesmärgid on järjepideva ja kvaliteetse kindustusteenuse pakkumine oma klientidele ning 
stabiilse kasumi tootmine omanikele. Ettevõtte strateegiate elluviimise, finantseesmärkide saavutamise, ettevõtte 
stabiilsuse ja usaldusväärsuse püsimise tagavad professionaalsed ja usaldusväärsed töötajad ning tõhus 
riskijuhtimine, mis on integreeritud organisatsiooni kõikidesse üksustesse.  

Seesami kui kindlustusandja põhilised riskid tulenevad igapäevasest kahjukindlustusteenuse pakkumisest ja 
investeerimistegevusest. Suurimad riskid on seega kahjukindlustuse kindlustusrisk ja tururisk. 

Seesam kasutab Solventsus II direktiivi nõuetele vastava regulatiivse kapitalivajaduse arvutamiseks 
standardvalemit. Seisuga 31.12.2019 moodustasid regulatiivse solventsuskapitalinõude täitmiseks vajalikud 
arvestuslikud omavahendid 28,2 miljonit eurot (2018.a 24,0 miljonit eurot) ning regulatiivse 
miinimumkapitalinõude täitmiseks vajalikud arvestuslikud omavahendid 10,8 miljonit eurot (2018.a 9,2 miljonit 
eurot). Seesami tegelik omavahendite kogusumma oli 50,8 miljonit eurot (2018.a 47,4 miljonit eurot).  

Seesami omavahendid ületasid 2019. aasta lõpu seisuga regulatiivset solventsuskapitalinõuet 1,8 kordselt, seega 
on Seesam tugeva kapitalibaasiga kindlustusandja. 
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ÄRITEGEVUS JA TULEMUSED 

 

 Äritegevus 

A.1.1 Kontaktandmed  

Ettevõte: Seesam Insurance AS Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Eesti 
 www.seesam.ee 

 
Tel:         +372 6 281 800 
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 

 

 

A.1.2 Organisatsioon 

Seesam Insurance AS on Eestis registreeritud aktsiaselts, mis osutab kahjukindlustusteenuseid Eestis ning 
filiaalide kaudu Lätis (Seesam Insurance AS Latvijas filiāle) ja Leedus (Seesam Insurance AS Lietuvos filialas).  

Seesamil on kokku 24 müügi- ja klienditeeninduspunkti üle Baltikumi, neist Eestis 10, Lätis 4 ning Leedus 10.  

Seesamis töötas 2019. aasta lõpu seisuga 370 inimest, neist Eestis 159, Läti filiaalis 98 ja Leedu filiaalis 113 
inimest. Müügitööga oli neist seotud vastavalt Eestis 93, Lätis 48 ja Leedus 58 töötajat.  

Seesami kindlustusliigid Solventsus II direktiivi järgi on:  

 maismaasõidukite kindlustus,  

 mootorsõidukite valdaja vastutuskindlustus,  
 tule ja muu varakahju kindlustus,  

 ravikulukindlustus,  

 sissetuleku kaotuse kindlustus,  

 üldine vastutuskindlustus,  

 muude finantskahjude kindlustus,  
 mere-, lennundus- ja transpordikindlustus, 

 krediidi- ja garantiikindlustus. 
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Seisuga 31.12.2019 on Seesami ainuomanikuks Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe. 
Vienna Insurance Group (VIG) on üks juhtivaid kindlustuskontserne Kesk- ja Ida- Euroopas, mis tegutseb elu-, 
kahju- ja edasikindlustuse valdkonnas. 

VIG Groupi lihtsustatud struktuur 

Managing Board 

           

Internal Audit  
 

Actuarial 
department 

 

Enterprise Risk 
Management  

    
 Group Compliance 

            

Investor Relations  
                     

General Manager 
Mrs. STADLER 

(CEO) 

 
Member of the 

Managing Board   
Mr. FUCHS 

 
Member of the 

Managing Board 
Mrs. HAVASI 

 
Member of the 

Managing Board  
Mrs. HIRNER 

(CFO) 

 
Member of the 

Managing Board   
Mr. HÖFINGER 

 
Member of the 

Managing Board 
Mr. THIRRING 

           

 
Management of the 

VIG Group   
  

Performance 
management 
motor vehicle 

insurance 

  
Planning & 
Controlling  

 Finance and 
accounting  

 Corporate and large  
customer business 

  

 
Group external 

incoming 
reinsurance  

           

General Secretariat     Legal department    Group reinsurance    

           

Asset Management     Group IT       

           
Affiliated 

companies 
department  

   Data Management 
& Processes 

      

           

Treasury / Capital 
market  

   
Performance 
management 

personal insurance 

      

           

European Affairs     Asset-Risk 
Management  

      

           
Group 

Communication & 
Marketing 

          

           

Group Sponsoring            

           

Bancassurance           

           

Human Resources           

           
Group 

Development & 
Strategy 

          

           
Country Responsibilities 

           
AUSTRIA 

incl. coordination s-
Versicherungsgruppe 
CZECH REPUBLIC 

 
MOLDOVA 
POLAND 
ROMANIA 
UKRAINE 

 
HUNGARY 

 
BELARUS 
GERMANY 

 
ALBANIA 

(incl. Kosovo) 
BALTIC STATES 

BOSNIA-
HERZEGOVINA 

BULGARIA 
CROATIA 

MONTENEGRO 
NORTH MACEDONIA 

SERBIA  

 
GEORGIA 

LIECHTENSTEIN 
SLOVAKIA 
TURKEY 
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A.1.3 Olulised sündmused 

10. oktoobril 2019 allkirjastati leping, mille alusel ühendatakse Seesam Insurance AS ja ADB Compensa Vienna 
Insurance Group. Ühinemise otsuse taga on Seesami ja Compensa ühise omaniku Vienna Insurance Groupi soov 
oma tegevust Baltikumis optimeerida.  

Lõplik ühinemine leiab aset 2020. aasta teises pooles. 

Ühinemise tulemusena Seesam Insurance AS kui juriidiline isik kaob, Seesami üksused Eestis, Lätis ja Leedus 
liidetakse ADB Compensa Vienna Insurance Groupi üksustega vastavas riigis. Eestis jääb Seesami nimi 
kasutusele kaubamärgina.  

Klientide jaoks Seesami ja Compensa ühinemisprotsess olulisi muutusi kaasa ei too – mõlema ettevõtte 
kindlustuslepingud jäävad jõusse muutumatul kujul, ühinenud kahjukäsitluse meeskond jätkab kõrgetasemelist 
teenusepakkumist. 

 

 Kindlustustehnilised tulemused 

Seesam kogus 2019. aastal kindlustusmakseid kolmes Balti riigis kokku 86,6 miljoni euro, kasvades aastaga 
20,3%. Eestis kogutud kindlustusmaksed moodustasid sellest 52,4%, Lätis kogutud kindlustusmaksed 25,9% ning 
Leedus kogutud kindlustusmaksed 21,7%. 

Maismaasõidukite kindlustuse ja mootorsõidukite valdaja vastutuskindlustuse osakaal moodustas 2019. aastal 
kokku 54,1% Seesami kindlustusportfellist, tule ja muu varakahju kindlustus moodustas 26,0%, ravikulukindlustus 
8,9% ning muude äriliinide osakaal 11,1% kindlustusportfelli mahust. 

Alates jaanuarist 2019 kajastatakse kogu Seesamis (k.a. Eesti üksuses) kindlustusmaksete tuluna kogu 
kindlustuslepingu makset alates lepingu sõlmimisest kuni lepingu lõppemiseni. Ülemineku tõttu ühelt 
arvestusprintsiibilt teisele tekkis ühekordne mõju kogutud kindlustusmaksetele. Kõik 2018. aastal sõlmitud 
lepingute osamaksed, mille osamakse tähtaeg oli hilisem kui 31.12.2018, kajastati kindlustusmaksete tuluna 
jaanuaris 2019.  

Mõju teenitud preemiale ja kasumile ei ole oluline ja seetõttu ei koostatud brutopreemiate ümberarvestust 2018. 
aasta kohta. 

Kogutud kindlustusmaksed: 

  
2019 Osakaal 2018 Osakaal Muutus 

tuh€ % tuh€ % tuh€ % 

Ravikulukindlustus  7 684 8,9% 6 068 8,4% 1 616 26,6% 

Sissetuleku kaotuse kindlustus  3 312 3,8% 2 751 3,8% 561 20,4% 

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus  21 442 24,8% 20 414 28,4% 1 028 5,0% 

Maismaasõidukite kindlustus 25 401 29,3% 19 960 27,7% 5 441 27,3% 

Mere-, lennundus-  
ja transpordikindlustus  

272 0,3% 165 0,2% 107 64,6% 

Tule ja muu varakahju kindlustus 22 502 26,0% 17 799 24,7% 4 703 26,4% 

Üldine vastutuskindlustus 2 865 3,3% 2 568 3,6% 297 11,5% 

Krediidi- ja garantiikindlustus    633 0,7% 211 0,3% 422 200,2% 

Muude finantskahjude kindlustus 2 491 2,9% 2 044 2,8% 447 21,9% 

Kokku 86 602 100,0% 71 980 100,0% 14 622 20,3% 

 
Seesam Insurance AS 2019. aasta kasum enne tulumaksu moodustas 3,7 miljonit eurot, sellest 2,4 miljonit eurot 
moodustas kindlustustehniline tulem ning 1,7 miljonit eurot investeerimistegevuse tulem, muud tegevuskulude 
summaks kujunes 0,5 miljonit eurot. Võrdluseks moodustas 2018. aastal kasum enne tulumaksu 3,9 miljonit eurot, 
sellest kindlustustehniline tulem 4,4 miljonit eurot kasumit ja investeerimistegevuse tulem 0,6 miljonit eurot 
kahjumit.  
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Kindlustustehniline tulem oli positiivne enamikes kindlustusliikides, välja arvatud maismaasõidukite kindlustus 
ning ravikulukindlustuses. Maismaasõidukite kindlustuses negatiivse tulemuse peamiseks põhjuseks oli keskmise 
kahjunõude suuruse tõus ning suhteliselt kõrge kahjude sagedus Lätis ja Leedus. Ligikaudu 53% 
kindlustustehnilisest tulemusest tekkis mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustusest. Stabiilselt hea tulemuse 
tootis muude finantskahjude kindlustus. 2019. aastal paranes  tule ja muu varakahju kindlustusese tehniline 
tulemus moodustades kogu tehnilisest tulemustest ligikaudu 20%. 

Kindlustustehniline tulemus oli positiivne kõigis geograafilistes piirkondades. Parim tulemus oli Eestis, kus tekkis 
69% kogu kindlustustehnilisest tulemusest. Leedus ja Läti osakaal oli vastavalt 19% ja 13%.  

Kindlustustehnilised tulemused Solventsus II äriliinides: 
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2019            

Bruto kindlustusmaksed 7 684 3 312 21 442 25 401 272 22 502 2 865 633 2 491   86 602 

Neto teenitud kindlustusmaksed 7 272 2 914 20 799 21 188 203 16 419 2 166 50 1 942   72 953 

Neto tekkinud nõuded 5 062 1 274 11 614 14 332 41 10 152 945 -3 544 946 44 906 

Neto tekkinud kulud   2 639 1 149 6 975 7 534 63 5 779 865 11 629   25 644 

Kindlustustehniline tulem -429 491 2 210 -678 100 489 355 41 769 -946 2 402 

2018            

Bruto kindlustusmaksed 6 068 2 751 20 414 19 960 165 17 799 2 568 211 2 044   71 979 

Neto teenitud kindlustusmaksed 5 637 2 706 17 594 19 632 169 15 619 1 977 20 1 809   65 164 

Neto tekkinud nõuded 3 287 959 8 832 12 809 79 9 742 1 062 8 456 711 37 945 

Neto tekkinud kulud  2 033 1 028 5 944 6 930 62 5 486 703 4 580 5 22 775 

Kindlustustehniline tulem 316 720 2 819 -107 28 392 213 8 773 -716 4 444 

 
Kindlustustehnilised tulemused geograafilistes piirkondades: 

 Eesti Läti  Leedu Kokku 

2019         

Bruto kindlustusmaksed 45 402 18 759 22 442 86 602 

Neto teenitud kindlustusmaksed 35 859 17 129 19 966 72 953 

Neto tekkinud nõuded 21 893 9 959 13 054 44 906 

Neto tekkinud kulud   12 313 6 725 6 607 25 644 

Kindlustustehniline tulem 1 653 445 305 2 402 

2018         

Bruto kindlustusmaksed 35 466 17 932 18 581 71 979 

Neto teenitud kindlustusmaksed 32 738 15 914 16 512 65 164 

Neto tekkinud nõuded 19 078 9 046 9 820 37 945 

Tekkinud kulud  11 309 5 945 5 522 22 775 

Kindlustustehniline tulem 2 350 923 1 171 4 444 

 
Lisainfot leiab lisast S.05.01.01 ja S.05.02.01.  
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 Investeerimistulemused 

Seesami Nõukogu poolt kinnitatakse igaks uueks majandusaastaks investeerimisplaan. Investeerimisplaaniga on 
määratud investeeringute struktuuri limiidid väärtpaberite tüübi, majandussektorite, väärtpaberite kestuse, 
reitingutele jms lõikes. Samuti fikseeritakse ootused väärtpaberiportfelli tulususele.  

Alates 2019. aasta algusest haldab Seesami investeeringuid VIG Asset Managemendi osakond.  
Investeerimisportfelli realiseerimisest 2018. aasta lõpus tekkinud raha paigutamiseks uude investeermisportfelli 
kulus ligi neli kuud. Kuid turusituatsioon oli soodne ning ostetud väärtpaberite turuväärtus tõusis 2019. aasta 
lõpuks. Realiseerimata kasum väärtuse muutusest moodustas 4,3 mljonit eurot. 

Investeeringute intressitulu moodustas 1,1 miljonit eurot, sellele lisandus väärtpaberite realiseerimisest tekkinud 
kasum 0,8 miljonit eurot. Investeerimistegevuse juhtimiskuludeks ja tehingutasudeks kulus kokku 0,2 miljonit eurot 
ning tulemiks kujunes kasum 1,7 miljonit eurot.  

Aastal 2018 sai Seesam finantsinvesteeringutelt kahjumit 0,6 miljonit eurot.  

Peamisteks investeeringuteks on müügivalmis võlakirjad. Kõige suurema osa võlakirjadest moodustavad 
finantsasutuste võlakirjad. Nende osakaal on 49,6%. Nad kannavad suuremat riski kui valitsuse ja ettevõtete 
võlakirjad, aga nende tootlus on suurem. 

Võlakirjade kaalutud keskmine tootlus lunastustähtpäevani oli 31.12.2019 seisuga 1,29%. 

Investeeringute netotulu: 

2019 Investeeringu tulu 
Kasum/ 
kahjum 

realiseerimisest 
Kokku 

Finantsasutuste võlakirjad 518 217 78 001 596 218 

Ettevõtete võlakirjad 405 747 388 106 793 853 

Valitsuste võlakirjad 128 942 330 799 459 741 

Fondiosakud 0 0 0 

Deposiidid 0 0 0 

Kokku 1 052 906 796 906 1 849 812 

 

2018 Investeeringu tulu 
Kasum/ 
kahjum 

realiseerimisest 
Kokku 

Finantsasutuste võlakirjad 752 892 -890 556 -137 664 

Ettevõtete võlakirjad 306 994 -289 162 17 832 

Valitsuste võlakirjad 128 776 -93 444 35 332 

Fondiosakud 70 616 -495 079 -424 463 

Deposiidid 1 547 0 1 547 

Kokku 1 260 825 -1 768 241 -507 416 

 

Investeeringute kulud 2019 2018 

Tehingutasud 61 962 0 

Kasutusõiguse varade intressikulud 39 833 0 

Kokku 101 795 0 
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 Muu tegevuse tulemused 

 2019 2018 

Muud tulud 54 814 17 980 

Muud kulud -511 522 0 

 

Muu tulu puhul on tegemist mittetehnilise tuluga (näiteks põhivara müük, valuutakursi muutused jne). 
 
Muu kulu sisaldab restruktureerimiseraldist summas 462 000 eurot, kulu põhivara mahakandmisest ning muud 
mittetehnilist kulu. 

 

 Mis tahes mu teave 

Alates 2019. aastast kajastab Seesam kogutud kindlustuspreemiad lepingupõhiselt kogu ettevõõtes, s.h ka 
Eestis. 
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B. JUHTIMISSÜSTEEM 

 Üldteave juhtimissüsteemi kohta 

Juhatuse poolt kinnitatud dokument „Seesami juhtimissüsteemi põhimõtted“ kirjeldab Seesami struktuuri, 
juhtorganite kohustusi ja vastutusvaldkondi, samuti kontrolli ja järelevalve põhimõtteid, lisaks on dokumendis 
antud ülevaade ettevõttes kehtivatest poliitikatest ja sise-eeskirjadest. 

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

 ettevõtte struktuuri  
 juhtorganeid ja nende peamisi ülesandeid  
 võtmefunktsioone 
 otsustusprotsessidega seotud dokumentatsiooni  
 siseläbivaatust  
 ettevõttes kehtivaid poliitikaid ja sise-eeskirju. 

 
Organisatsiooni struktuur toetab Seesami üldiste strateegiliste eesmärkide täitmist ning Seesami põhiprotsesside 
toimimist. Ettevõtte struktuur on kinnitatud Seesami nõukogu poolt.  

Seesami üldine struktuur: 
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Seesami detailsem maapõhine struktuur: 
 

 
 
 

Juhtimise funktsiooni täidavad Seesamis järgmised organid: 

 Järelevalve organid:   aktsionäride üldkoosolek  
     nõukogu  
     auditikomitee 
     riskijuhtimise- ja solventsuskomitee 
 

 Juhtimisorganid:   juhatus 

 Administratiivorganid:   filiaali juhatajad/maajuhid 
     tsentraliseeritud funktsioonid  
     kohalikud juhid.  
 
Administratiiv-, juhtimis- ja järelevalveorganite kohustused, volitused, tegevuspiirid, samuti aruandluskohustus on 
reguleeritud Seesami põhikirjaga, filiaali põhikirjaga või vastavate sise-eeskirjade või ametikirjeldustega.  

Aktsionäride üldkoosolek: 
Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan ning aktsionäride üldkoosolekul teostab aktsionär 
oma õigusi. Üldkoosolek kinnitab muuhulgas Seesami põhikirja, valib Seesami nõukogu ning välisaudiitori. 
Üldkoosolek ja üldkoosolekul vastu võetud otsused protokollitakse ning allkirjastatakse koosolekul osalenud 
isikute poolt.  

Nõukogu: 
Nõukogu planeerib Seesami tegevust ja korraldab Seesami strateegilist juhtimist ning teostab järelevalvet 
juhatuse tegevuse üle. Seesami nõukokku kuulub 5 liiget.  
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2019. aastal oli Seesami nõukogu koosseis järgmine: 

 hr Peter Franz Höfinger, nõukogu liige alates 02.05.2019, nõukogu esimees alates 10.06.2019 

 hr Franz Fuchs, nõukogu aseesimees  

 pr Elisabeth Stadler, nõukogu liige  

 pr Sabine Berg (Stiller), nõukogu liige  

 hr Artur Borowinski, nõukogu liige  
 hr Jan Bogutyn, nõukogu liige kuni 02.05.2019. 

Nõukogu peab aastas 4 korralist koosolekut, lisaks on nõukogul õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut 
kokku kutsumata. Nõukogu nimetab Seesami siseaudiitori ning kinnitab eelarve ja äriplaani. Nõukogu koosolek 
ja nõukogu poolt vastu võetud otsused protokollitakse ning allkirjastatakse koosolekul osalenud isikute poolt.  

Nõukogu nõuandvaks organiks on 2-liikmeline auditikomitee. Auditikomitee tegevuspõhimõtted ning pädevus on 
kirjeldatud nõukogu poolt kinnitatud sise-eeskirjas „Auditikomitee põhimäärus“.  
 
Juhatus: 
Juhatus on juhtorgan, mis esindab ja juhib Seesamit. Juhatus peab juhtimisel kinni nõukogu seaduslikest 
korraldustest. Juhatus esitab nõukogule regulaarselt majandustulemuste aruandeid. Seesami juhatusse kuulub 3 
liiget. Juhatuse liikmed valib nõukogu, kes nimetab ametisse ka juhatuse esimehe. 
  
2019. aasta jooksul töötas Seesami juhatus järgmises koosseisus: 

 hr Andri Püvi, juhatuse esimees, Eesti maajuht 
 hr Aigars Freimanis, juhatuse liige, Läti filiaali juht 

 pr Brigita Elona Blavaščiūnienė, juhatuse liige, Leedu filiaali juht. 
 
Juhatuse töökorda reguleerib nõukogu poolt kinnitanud sise-eeskiri „Juhatuse töökord“.  

Juhatuse koosolek ja juhatuse poolt vastu võetud otsused protokollitakse ning allkirjastatakse koosolekul 
osalenud isikute poolt.  

Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt juhatuse poolt kinnitatud ajakavale ning päevakorrapunktidele. Juhatuse 
koosolekute päevakorda on lülitatud küsimused ja otsused, mille otsustuspädevus on juhatusel ning neid 
käsitletakse juhatuse koosolekutel regulaarselt. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.  

Juhatuse koosolekutel edastavad juhatuse liikmed üksteisele ettevõtte seisukohast olulist informatsiooni ja teavet. 
Juhatus võtab konkreetses küsimuses vastu otsuse või suunab vajadusel selle edasi otsustamiseks nõukogule 
või aktsionärile või suunab küsimuse edasiseks käsitlemiseks vastavale osakonnale või organile. 
 
Juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad on juhatuse liikmete vahel ära jaotatud selliselt, et Eestis, Lätis ja Leedus 
vastutab kindlustustegevuse juhtimise eest vastava riigi maajuht/filiaali juht.  
 
Võtmefunktsioonide korraldamise vastutus on juhatuse liikmete vahel ära jaotatud järgmiselt: 
  

 Vastavuskontrolli funktsioon - Andri Püvi 

 Siseauditi funktsioon - Andri Püvi 

 Aktuaarifunktsioon - Aigars Freimanis 

 Riskijuhtimise funktsioon - Brigita Blavaščiūnienė. 
 
Seesami juhatus moodustab riskijuhtimise- ja solventsuskomitee, mille tegevuspõhimõtted ning pädevus on 
kirjeldatud juhatuse poolt kinnitatud sise-eeskirjas. Riskijuhtimise- ja solventsuskomiteesse kuulub 3 liiget. 

Filiaalid: 

Seesam tegutseb läbi filiaalide Lätis ja Leedus. Filiaale juhivad filiaali juhatajad, kes on ka juhatuse liikmed. 
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Võtmefunktsioonid: 

Seesamis on rakendatud järgmised võtmefunktsioonid:  

 Riskijuhtimise funktsioon 
 Vastavuskontrolli funktsioon 
 Siseauditi funktsioon  
 Aktuaarifunktsioon  

 
Võtmefunktsioonide roll, nende kohustused ja pädevus on kirjeldatud Seesamis kehtivates sise-eeskirjades. 
Võtmefunktsioonid esitavad juhatusele ja nõukogule regulaarselt aruandeid oma tegevustest ning 
tähelepanekutest. Siseauditi funktsiooni aastaplaani kinnitab Seesami nõukogu, vastavuskontrolli aastaplaan 
kinnitatakse Seesami juhatuse poolt. 

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks on tarvitusele võetud meetmed vastavalt Seesamis kehtivale sise-
eeskirjale „Huvide konfliktide vältimise kord“.  

Sise-eeskirjade kehtestamist ning sise-eeskirjadele kehtestatud nõudeid reguleerib Seesamis dokument „Sise-
eeskirjade kehtestamise kord“. Seesami sise-eeskirjade liigid on järgmised: 

 Grupi poolt kehtestatud grupi-ülesed sise-eeskirjad, mis on kinnitatud Seesami nõukogu või juhatuse 
poolt, kinnitatuna kas üks-ühele või kohandatuna kohaliku seadusandluse nõuetele või Seesami tegevuse 
eripärast tulenevatele nõuetele  

 Seesami nõukogu või juhatuse poolt kinnitatud Seesami-ülesed sise-eeskirjad 

 Kohalikud või maapõhised sise-eeskirjad, mis on kinnitatud juhatuse, maajuhi/filiaali juhataja või juhtide 
poolt. 
 

Sise-eeskirjade ajakohasust hinnatakse Seesamis iga-aastaselt ning neid muudetakse vajadusel ning esitatakse 
kinnitamiseks vastavale organile. 

Dokumendis „Informatsiooni liikumine Seesamis“ kirjeldatakse Seesami-ülese informatsiooni liikumist, selle 
eriliike, koostööd, aruandlust ning üldisi dokumentide koostamise, registreerimise ning nendest teavitamise 
põhimõtteid.  

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

Seesamis on antud töötajatele allkirjaõigused (kindlustuslepingute sõlmimiseks, kahjuhüvitiste allkirjastamiseks), 
lisaks on teatud töötajatele antud volitused Seesami nimel tegutsemiseks. Allkirjaõigusi ja volitusi 
uuendatakse/ajakohastatakse regulaarselt. 

Seesami juhtimissüsteemi siseläbivaatust reguleerib juhatuse poolt kinnitatud sise-eeskiri „Juhtimissüsteemi 
siseläbivaatuse kord“. Juhtimissüsteemi siseläbivaatus viiakse juhatuse poolt läbi üks kord aastas või juhul, kui 
seda tingivad muud asjaolud. Siseläbivaatus hõlmab muuhulgas Seesami struktuuri, võtmefunktsioone ning 
Seesamis kehtivaid sise-eeskirju. Siseläbivaatusel analüüsib juhatus võtmefunktsioonidelt laekunud 
informatsiooni, ettepanekuid, võimalikke puudusi ning selle põhjal hindab juhatus, kas on vajadus rakendada 
täiendavaid meetmeid või võtta vastu otsuseid puuduste kõrvaldamiseks. Siseläbivaatuse tulemused 
protokollitakse.  
 
2019. aasta jooksul ei ole Seesami juhtimissüsteemis olulisi muutusi toimunud.  

 

 Tasustamispoliitika 

Seesami tasustamispoliitika järgib VIG Grupi tasustamispõhimõtteid ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu 
õigusakte. Antud poliitika on kehtestatud ja rakendatud kooskõlas ettevõtte äri- ja riskijuhtimise strateegia, 
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riskiprofiili, riskijuhtimise põhimõtete ja kogu Seesami pikaajaliste huvide ja tulemustega. Tasustamispoliitika 
vastab usaldusväärsele ja tõhusale riskijuhtimisele ega soodusta ülemäärast riskide võtmist.  

Tasustamispoliitika määrab ära üldised tasustamispõhimõtted, mis omakorda tagavad selge, läbipaistva ja 
tulemusliku tasustamise, võttes arvesse erinevate töötajate ametitegevuse ulatust ja mõju ettevõtte riskiprofiilile.  

Tasustamissüsteem on kavandatud nii, et see toetaks ettevõtte lühi- ja pikaajaliste eesmärkide täitmist ning 
väldiks olukordi, mis võiksid ohustada tasustamise üldist usaldusväärsust, klientide või omaniku huve ja 
kahjustada ettevõtte mainet.  

B.2.1 Tasustamispõhimõtted  

Seesami tasustamissüsteem koosneb peamiselt püsitasust, tulenevalt ametipositsioonist võib see sisaldada ka 
muutuvtasu. Juhul kui kogutasu sisaldab ka muutuvtasu, moodustab püsitasu kogutasust piisavalt suure osa, et 
vältida töötajate liigset sõltuvust muutuvtasust. Ettevõtte majanduslikust olukorrast tulenevalt on Seesami 
nõukogul õigus otsustada muutuvtasusid mitte maksta.  

Püsitasu 

Seesami töötajate (sh võtmefunktsiooni töötajate) püsitasude määramisel ja muutmisel võetakse arvesse töötaja 
töökogemust ja kompetentsust, ametialast vastutust ja töö keerukust ning lähtutakse töötasu konkurentsivõimest 
tööturul. Püsitasude määramine ja muutmine on fikseeritud töölepingutes ning seda makstakse kohalike 
õigusaktide alusel üks kord kuus. 

Muutuvtasu 

Muutuvtasude rakendamise eesmärk on kaasata töötajaid strateegiliste eesmärkide saavutamisse, mistõttu 
sisaldab iga töötaja muutuv tasustamisskeem ettevõtte finantstulemuste eesmärke. Muutuvtasu on seotud 
töötulemustega ja premeerib töötajaid (sh võtmefunktsiooni töötajaid), kes täidavad neile seatud eesmärke. 
Samuti võetakse arvesse ettevõtte riskiprofiili ja kapitalikulu. Selline lähenemine tagab strateegiliste eesmärkide 
saavutamise ning ettevõtte jätkusuutliku ja pikaajalise kasumliku tegevuse.  

Vastavalt töötaja ametitegevuse vastutusulatusele, on kindlaks määratud muutuvtasude osakaal kogutasust. 
Muutuv tasustamisskeem on kombinatsioon individuaalse, äriüksuse, ettevõtte ja/või VIG Grupi tasandi 
eesmärkidest. Eesmärkide seadmisel fikseeritakse nende osakaal, eesmärktulemus ning minimaalne ja 
maksimaalne tulemus, mille eest muutuvtasu makstakse.  

Eesmärkide seadmisel lähtutakse põhimõttest, et eesmärk on kindlaksmääratud ajaperioodi jooksul mõõdetav, 
saavutatav ja piisavalt väljakutset pakkuv ning ametitegevuse ja ettevõtte seisukohalt oluline.  

Koos suurenenud vastutusulatusega väheneb reeglina individuaalse tasandi eesmärkide osakaal muutuv 
tasustamisskeemis. Individuaalsete eesmärkide seadmisel võetakse arvesse nii rahalisi kui mitterahalisi 
kriteeriume.  

Võtmefunktsioonide töötajate ja töötajate, kelle mõjuulatus kogu ettevõtte tulemustele on oluline, koostatakse 
muutuvad tasustamisskeemid nii, et need järgiks ettevõtte riskijuhtimise põhimõtteid. Võtmefunktsioonide 
töötajate puhul on muutuvtasu sõltumatu tegevusüksuste ja nende poolt kontrollitavate valdkondade 
töötulemustest.  

Muutuvtasu makstakse kindlaks määratud ajalise perioodi eest. Ettevõte rakendab lühiajalisi muutuvtasusid. 
Üldjuhul makstakse lühiajalisi muutuvtasusid kuni 12 kuu eest.   

Juhul kui töötaja lahkub ettevõttest, hinnatakse muutuvtasu eesmärkide saavutamist ning määratakse 
väljamaksmisele vastav muutuvtasu summa, ebaõnnestumist ei premeerita. 
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B.2.2 Nõukogu ja juhatuse liikmete tasustamine  

Nõukogu liikmed on VIG Grupi tippjuhid, kelle töö Seesami nõukogu liikmena on tasustatud fikseeritud 
aastatasuga. Nõukogu liikmetele muutuvtasu ei maksta. 

Juhatuse liikmete töötasu koosneb püsitasust ja lühiajalisest muutuvtasust. Püsitasu määratakse ja muudetakse 
ettevõtte nõukogu poolt ning fikseeritakse juhatuse liikme lepingus. Lühiajaline muutuv tasustamisskeem 
lepitakse kokku eraldi ning kinnitatakse samuti ettevõtte nõukogu poolt. 

Üldjuhul on lühiajaline muutuv tasustamisskeem kombinatsioon äriüksuse, ettevõtte ja VIG Grupi tasandi 
eesmärkidest. Osa väljamaksmisele kuuluvast lühiajalisest muutuvtasust kuulub edasilükkamisele vähemalt 
kolmeks aastaks. Pärast selle ajavahemiku möödumist otsustab nõukogu tagasivaatava riskihindamise alusel, 
kas edasilükkunud pikaajaline muutuvtasu makstakse välja täies ulatuses, osaliselt või tühistatakse. 

 

 Sobivust ja nõuetekohasust käsitlevad nõuded 

Seesami sobivuse ja nõuetekohasuse poliitika järgib VIG Grupi poolt kehtestatud põhimõtteid ning Eesti Vabariigi 
ja Euroopa Liidu õigusakte. Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise sise-eeskirjas on kindlaks määratud isikute 
ring, kelle suhtes kehtivad sobivuse ja nõuetekohasuse nõuded ning kellele teostatakse hindamist, samuti 
kirjeldatakse sise-eeskirjas sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise kriteeriume ning sobivuse ja nõuetekohasuse 
hindamise protsessi. Lisaks määratakse sise-eeskirjaga kindlaks isikud, kes sobivuse ja nõuetekohasuse 
hindamise läbi viivad. 

Vastavalt sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise sise-eeskirjale teostatakse sobivuse ja nõuetekohasuse 
hindamist järgmistele isikutele: 

 Seesami nõukogu liikmed 

 Seesami juhatuse liikmed  
 Võtmefunktsioonide korraldamise eest vastutavad isikud (vastutav isik) 

 Võtmefunktsioonide täitjad  

 Kindlustuse turustamise eest vastutavad juhid 

 Töötajad, sh füüsilisest isikust kindlustusagendid, kes tegelevad otseselt kindlustuse turustamisega  

Vastavalt sise-eeskirjale toimub ülaltoodud isikute sobivuse hindamine järgmistel juhtudel: 

 enne isiku ametisse asumist või volituste pikendamisel  

 juhul kui isiku sobivus on langenud kahtluse alla  
 regulaarselt:  

• juhtide, vastutavate isikute ja võtmefunktsiooni täitjate sobivuse hindamine igal aastal 
• kindlustuse turustamise eest vastavate juhtide ning töötajate, sh füüsilisest isikust 

kindlustusagentide, kes tegelevad otseselt kindlustuse turustamisega sobivuse hindamine iga 
kolme aasta tagant.  

 
Juhtiv- ja vastutav isik ning võtmefunktsiooni täitja on sobiv, kui tema kvalifikatsioon, teadmised ja kogemused on 
sobivad ning on tagatud, et kindlustusandjat juhitakse ja selle üle teostatakse järelevalvet professionaalsel viisil. 
Lisaks võetakse arvesse asjaomasele isikule antavaid ülesandeid ja vajaduse korral isiku oskusi kindlustus- ja 
finantsvaldkonnas, raamatupidamisarvestuse, aktuaari ja juhtimise valdkonnas. Konkreetse isiku ülesanded ja 
ametikohale kehtestatud nõuded on kirjas juhatuse liikme lepingus, töö- või teenistuslepingus või ametijuhendis.  

Seesami nõukogu ja juhatuse liikmete hindamisel peab olema tagatud, et nõukogu ja juhatuse liikmetel on 
kollektiivselt olemas kvalifikatsioon, kogemused ja teadmised järgmistes valdkondades: 

 kindlustus- ja finantsturud 
 äristrateegia ja ärimudel 
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 juhtimissüsteem 

 finants- ja aktuaaranalüüs 

 õigusraamistik ja –nõuded 

Antud isikute nõuetekohasuse hindamine hõlmab isiku aususe ja majandusliku usaldatavuse hindamist ning selle 
käigus hinnatakse isiku iseloomu, isiklikku- ja ärialast käitumist, sh kriminaalseid, finantsilisi ja järelevalvelisi 
aspekte.  

Otseselt kindlustuse turustamisega tegeleval kindlustusandja töötajal peab olema laitmatu ärialane maine. Antud 
isikute nõuetekohasuse hindamine hõlmab samuti isiku aususe ja majandusliku usaldatavuse hindamist.  

Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamisel hinnatakse võimalikku huvide konflikti olemasolu. 

Hindamise protsess koosneb erinevatest etappidest, millest esimene seisneb selles, et isikud, kelle sobivust 
hinnatakse, täidavad sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise küsimustiku ning neilt kogutakse muud andmed ja 
dokumendid, mille põhjal on võimalik nende sobivust ja nõuetekohasust hinnata. Järgmisena viiakse esitatud 
dokumentide põhjal läbi esmane hindamine. Hindamine toimub üldise hindamisena, kus võetakse arvesse kõiki 
olulisi aspekte. Vajadusel kogutakse hinnatava isiku kohta täiendavat informatsiooni, sealhulgas avalikest 
registritest. Seejärel edastatakse hindamise tulemused lõpliku hindamise läbiviimiseks hinnatavat isikut ametisse 
nimetavale organile või hinnatava isiku otsesele juhile. Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise tulemused 
dokumenteeritakse. 

2019. aastal teostatud sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise käigus ei leitud ühtegi asjaolu, mis takistaks 
hindamise läbinud isikute tegutsemist juhtidena, vastutavate isikutena, võtmefunktsiooni täitjatena või kindlustuse 
turustajatena. 

 

 Riskijuhtimissüsteem, sealhulgas oma riskide ja maksevõime 
hindamine 

B.4.1 Riskijuhtimise eesmärk ja raamistik 

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 juhatus uuendab Seesami riskipoliitikat 
iga-aastaselt.  

Riskijuhtimisfunktsiooni teostab Seesami juhatuse poolt määratud riskijuht. Seesami juhatus vastutab ettevõtte 
riskijuhtimise funktsiooni järelevalve eest.  

Seesami riskijuhtimissüsteem on osa sisekontrollisüsteemist, 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. 

Teise liini moodustab riskijuhtimisfunktsioon, mille vastutusala on riskijuhtimise toimimiseks vajaliku raamistiku 
loomine, selle toimimise hindamine ning riskidega seotud otsustus- ning aruandlusprotsesside kontroll. 
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Kolmanda kaitseliini moodustab siseauditi funktsioon, mis sõltumatult auditeerib ja hindab riskijuhtimise 
raamistikku ja selle rakendamist. 

 

 

B.4.2 Seesami riskijuhtimisprotsess 

Seesami riskijuhtimisprotsess koosneb järgnevatest etappidest: 

 Riskide tuvastamine ja hindamine 
 Riskiindikaatorite määratlemine ja monitooring  
 Riskialased otsused ja tegevusplaanid   
 Riskialane aruandlus.   

 
Riskide tuvastamine ja hindamine 

Riskide tuvastamise etapi eesmärgiks on kaardistada võimalikud ohud, mis võivad takistada ettevõtte strateegiate 
või finantseesmärkide saavutamist, ettevõtte stabiilsust ja usaldusväärsust. Riskid tuvastatakse regulaarselt 
(vähemalt kord aastas) kõigis Seesami riskipoliitikas määratletud valdkondades. Protsessi käigus vaadatakse üle 
eelnevalt tuvastatud riskid ja nende mõju ettevõttele, samuti püütakse tuvastada uusi riske ning hinnata nende 
võimalikku mõju ettevõttele. 

Riskide olulisust ning nende mõju ettevõttele hinnatakse kas kvantitatiivsete või kvalitatiivsete meetoditega. 
Riskide hindamiseks kasutatakse kas kvantitatiivseid meetodeid (statistiline analüüs, stsenaariumianalüüs, 
stressitestimine, tundlikkusanalüüs) või kvalitatiivseid meetodeid.  

Seesami kui kindlustusandja põhilised riskid tulenevad kindlustusteenuse pakkumisest ja 
investeerimistegevusest. Suurimad riskid on seega kahjukindlustuse kindlustusrisk ja tururisk, teised olulisemad 
riskid riskiprofiilis on vastaspoole maksejõuetuse risk ja tegevusrisk. 

Lähtudes Solventsus II standardvalemist jagunevad Seesami riskid kaheks:  

 riskid, mis on standardvalemiga hõlmatud  

 riskid, mis ei ole standardvalemiga hõlmatud.  

Standardvalemiga hõlmatud riskid on kõik kvantitatiivselt hinnatavad. Kvantitatiivsete meetodite alusel hinnatud 
riskidele määratakse vastav kapitalinõude vajadus, st nad peavad olema omavahenditega kaetud.  

Solventsuskapitalimäära ning omavahendite arvestamise käigus hinnatakse kõiki standardvalemis sisalduvaid 
riskikategooriaid. Osa standardvalemiga hõlmatud riskidest ei ole Seesami jaoks olulised (näiteks mõned 
elukindlustusega seotud riskid).  
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Riskid, mis ei ole standardvalemiga hõlmatud, kuid on ettevõtte seisukohalt asjakohased, on näiteks likviidsusrisk, 
mainerisk ja strateegiline risk.  

Kvalitatiivse meetodina kasutatakse tippjuhtide või spetsialistide hinnanguid riski sagedusele ja riski mõjule, mille 
tulemusena leitakse riski olulisus. 

Riskiindikaatorite määratlemine ja monitooring 

Riski hindamise käigus tuvastatud olulisematele riskidele määratletakse indikaatorid ja riskivalmiduse piirmäärad. 
Riskiindikaatorite regulaarne monitoorimine annab ülevaate olukorrast ning hoiatab õigeaegselt ohu 
suurenemisest.  
 
Riskialased otsused ja tegevusplaanid 
  
Riski hindamise käigus tuvastatud olulisemate riskide osas võtab ettevõte vastu otsuse, kuidas nendega kõige 
paremini toime tulla. Selleks on alljärgnevad võimalused: 
 

 Riski vältimine   
 Riski mõjude vähendamine   
 Riski edasiandmine   
 Riski aktsepteerimine 

 
Otsuse täideviimise korraldab antud riski eest vastutav üksus.  
 
Riskialane aruandlus. 
   
Riskialane aruandlus tagab informatsiooni liikumise riskide eest vastutavate isikute või üksusteni riskiprotsessi 
etappides. See hõlmab nii regulaarset, kui ka juhtumipõhist aruandlust.  

B.4.3 Omariskide ja maksevõime hindamise 

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 
maksevõimet ja kapitalipositsiooni. Omariskide ja maksevõime hindamine viiakse läbi Seesami kui iseseisva 
juriidilise isiku tasandil hõlmates ühtlasi filiaalide tegevusest tulenevate riskide hindamist.  

Varadest ja kohustustest või nende muutustest tulenevate mõjude hindamiseks kasutab Seesam omariskide ja 
maksevõime hindamise protsessis riskide modelleerimist. Tuleviku solventsuskapitali positsioon modelleeritakse 
sarnaselt äriplaani perioodile, tavaliselt etteulatuvalt kolmeks aastaks, mitme erineva stsenaariumi jaoks. 
Põhistsenaarium vastab ettevõtte 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.  

Juhul kui omariskide ja maksevõime hindamise tulemusena on näha muutusi, mis võivad oluliselt mõjutada 
ettevõtte kapitalipositiooni, maksevõimet või strateegiliste eesmärkide saavutamist, siis otsustab ettevõtte 
Juhatus milliseid muudatusi on vaja sisse viia järgnevate aastate äriplaani, tagamaks püstitatud eesmärkide 
kindlamat saavutamist. 

Omariskide ja maksevõime hindamist teostatakse regulaarselt 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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Kuna 2019. aasta omariskide ja maksevõime hindamise protsessi ajal oli teada, et Seesami ja Compensa 
ühinemise tulemusena Seesam kui juriidiline isik  2020. aastal kaob, siis piirduti seekord vaid üheaastase 
ettevaatava perioodiga.  

Seesami põhilised riskid on 2020. aastal jätkuvalt kahjukindlustuse kindlutustusrisk, tururisk ja vastaspoole 
maksejõuetusrisk. Kõik riskid on piisavalt kaetud omavahenditega piisavas ulatuses, solventsuskapitali nõude 
täitmine on äriplaanile vastava põhistsenaariumi järgi 184%. 

  

 Sisekontrollisüsteem 

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

Sisekontrollisüsteem hõlmab Seesami kõiki toiminguid, organisatsioonilisi tasandeid ja protsesse. 

Sisekontrollisüsteemil on viis põhieesmärki:  

Sisekontrolli peamised eesmärgid Sisekontrolli meetodid 

Strateegia rakendamine ja eesmärkide saavutamine Juhtimine, tegevuse korraldus, organisatsiooni kultuur 

Eesmärgipärane riskijuhtimise ja kapitali adekvaatsuse 
tagamine 

Riskide tuvastamine ja hindamine 

Operatsioonide tõhusus ja usaldusväärsus Jätkuv järelevalve 

Finants- ja muu aruandluse usaldusväärsus Aruandlus ja kommunikatsioon 

Vastavus sisemiste ja väliste regulatsioonidega Monitoorimine ja inspekteerimine 

 

Sisekontrollisüsteemi põhieesmärgid on kirjeldatud sisekontrolli sise-eeskirjas, hõlmates muuhulgas juhtimise ja 
raamatupidamise protseduure, sisekontrolli põhimõtteid, aruandluse korraldamist ning vastavuskontrolli 
funktsiooni rakendamist. 

Ettevõtte riskijuht vastutab sisekontrolli funktsiooni ja tegevuste arendamise ning koordineerimise eest. Üksuste 
ja osakondade juhid vastutavad riskide ja järelevalve eest vastavas üksuses või osakonnas. 

Seesami sisekontrolli tõhusust hindab siseaudiitor, kes teavitab tähelepanekutest ja tuvastatud puudustest 
Seesami juhatust ja nõukogu. 

Vastavuskontrolli funktsioon: 

Seesami sisekontrolli süsteem hõlmab vastavuskontrolli funktsiooni rakendamist.  

Vastavuskontrolli tegevust reguleerib Seesami juhatuse poolt kinnitatud sise-eeskiri „Vastavuskontrolli 
põhimõtted“. Vastavuskontrolli funktsiooni eesmärk on Seesami ja tema tegevuse nõuetele vastavuse tagamine. 
Vastavuskontrolli funktsioon hõlmab juhtimissüsteemi õigusaktidele vastavuse hindamist, õiguskeskkonna 
muutuste võimalike mõjude hindamist ning Seesami juhatuse nõustamist selleks, et tagada kindlustusandja 
tegevus, juhtide ja töötajate tegutsemine vastavalt kehtivatele õigusaktidele, kehtestatud juhenditele ja heale 
tavale. 
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Lisaks teostab vastavuskontrolli funktsioon järgmisi tegevusi: 

 Seadusandlike aktide või pädevate asutuste poolt kehtestatud juhendite muudatuste pidev jälgimine. 
Vajalike muudatuste algatamine ja üksuste juriidiline toetamine muudatuste ellurakendamisel  

 Seadusandlikes aktides nõutud sise-eeskirjade olemasolu tagamine, nende vastavuse jälgimine ning 
uuendamine  

 Vastavuse alane koolitamine  
 Seesami töötajate tegevuse jälgimine, et see oleks kooskõlas Seesamis kehtivate kordade ja 

juhenditega  

 Vastavusriskide ennetav tuvastamine 

 Käimasolevate kohtumenetluste pidev jälgimine 

 Sisekontrollisüsteemi järjepidev toetamine, puuduste ja kõrvalekallete tuvastamine ja ettepanekute 
tegemine nende kõrvaldamiseks.  

 

Seesami nõukogu on nimetanud isikud, kes vastutavad vastavuskontrolli funktsiooni täitmise eest - Seesami 
vastavuskontrolli juhid igas Balti riigis. Vastavuskontrolli funktsioonil on oma ülesannete täitmiseks õigus saada 
teistelt äriüksustelt informatsiooni ning dokumente ning vajadusel ka nende tuge ja ressurssi.  
Vastavuskontrolli juhi ametikohta ei ole Seesamis eraldi loodud. Kohalikud vastavuskontrolli juhid (Eestis, Lätis ja 
Leedus) täidavad ka ettevõtte juristi tööülesandeid.  

Vastavuskontrolli funktsioon koostab regulaarselt Seesami juhatusele ja nõukogule aruandeid, milles antakse 
ülevaade vastavuskontrolli funktsiooni tegevusest, muuhulgas Seesamis tuvastatud mittevastavuse juhtumitest, 
toimunud vastavuskoolitustest, läbi viidud vastavuskontrollidest ning samuti antakse juhtorganitele ülevaade 
Seesamis kehtivate sise-eeskirjade ajakohastamisest ning nende uuendamisest. Vastavuskontrolli funktsioon 
planeerib oma tegevusi ning koostab selleks aastaplaani, mille kinnitab Seesami juhatus. 

 Siseauditi funktsioon 

Siseauditi ülesanne on edendada ja kaitsta Seesami organisatsioonilist väärtust, tagades riskipõhise ja objektiivse 
kindlustunde, nõustamise ja teabe. Siseauditi tegevus aitab Seesamil  saavutada eesmärke, tagades süsteemse 
ja distsiplineeritud käsitlusviisi, et hinnata ja täiustada juhtimise, riskijuhtimise ja kontrolliprotsesside tõhusust. 

Siseaudit järgib oma tegevuses järgmiste dokumentide kohustuslikke punkte: rahvusvahelise siseaudiitorite 
instituudi (Institute of Internal Auditors – edaspidi siin IIA) „Rahvusvaheline kutsetegevuse raamistik“, sealhulgas 
„Siseauditi kutsetegevuse aluspõhimõtted“, „Eetikakoodeks“, „Siseauditi kutsetegevuse rahvusvahelised 
standardid“ ja „Siseauditi määratlus“. Siseaudititegevuse vastavusest eetikakoodeksile ja standarditele antakse 
korrapäraselt aru kõrgema tasandi juhtkonnale ja nõukogule/auditikomiteele.  

Siseauditiüksuse juht allub funktsionaalselt Seesami nõukogule/auditikomiteele ja halduslikult (st igapäevases 
töös) tegevjuhile. Kohaliku auditiosakonna juht kohtub vähemalt kord aasta VIG juhatuse liikmega, kes vastutab 
tegevuse eest asjaomases riigis (isiklik vestlus).  

Siseauditiüksuse juht tagab, et siseauditi puhul ei kehti ükski selline asjaolu, mis ohustab siseaudiitorite suutlikkust 
täita oma kohustusi erapooletult, sealhulgas auditivaldkonna valiku, auditi ulatuse, menetluste, sageduse, aja ja 
aruannete sisu küsimustes.  

Siseauditiüksuse tegevus hõlmab tõendite objektiivset läbivaatamist eesmärgiga esitada sõltumatuid hinnanguid 
Seesami nõukogule/auditikomiteele, juhatusele ja ettevõttevälistele isikutele juhtimise, riskijuhtimise ja 
kontrolliprotsesside piisavuse ja tõhususe kohta Seesamis. 

Siseaudit esitab vähemalt kord aastas riskipõhise siseauditikava juhatusele ja nõukogule/auditikomiteele 
läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks; korrapäraselt vaatab läbi siseauditikava ja kohandab seda vajaduse korral, 
reageerimaks äritegevuse, riskide, operatsioonide, programmide, süsteemide ja kontrolliga seotud muudatustele; 
veendub, et kavandatud siseauditid on läbiviidud vastavalt planeeritud eesmärkidele ja ulatusele, on 
dokumenteeritud ja tulemused raporteeritud koos rakendatavate järelduste ja soovitustega; monitoorib auditi 
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järelduste ja parandusmeetmete elluviimist; teeb 2 korda aastas oma tegevustest ülevaate Seesami 
nõukogule/auditikomiteele, et oleks paremini tagatud kontroll edasiantud tegevuse ja selle kvaliteedi üle. 

Siseauditi funktsiooni tegevuses järgitakse kvaliteedi tagamise ja parandamise programmi, mis hõlmab kõiki 
siseaudititegevuse aspekte. Programmi raames hinnatakse seda, kas siseaudititegevus vastab standarditele ja 
kas siseaudiitorid kohaldavad IIA eetikakoodeksit.  

Siseauditiüksuse juht esitab siseaudititegevuse kvaliteedi tagamise ja parandamise juhatusele ja 
nõukogule/auditikomiteele vähemalt üks kord aastas. Lisaks esitab ta neile siseste (nii pidevate kui ka 
perioodiliste) hindamiste tulemused ja selliste väliste hindamiste tulemused, mille teeb vähemalt kord iga viie 
aasta tagant kvalifitseeritud sõltumatu hindaja või hindamismeeskond. 

 

 Aktuaarifunktsioon 

Aktuaarifunktsiooni reguleerib sise-eeskiri „Aktuaarifunktsioon“. Antud sise-eeskiri põhineb VIG siseeeskirjal. 
Sise-eeskiri reguleerib aktuaari funktsiooni tegevust ning määrab vastutuse piirid. 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.  

Seesami aktuaarifunktsiooni omanik on vastutav aktuaar. Aktuaarifunktsiooni täidavad Seesami vastutav aktuaar 
ning kaks aktuaari Seesami filiaalides. 

Aktuaarifunktsioon vastutab kindlustustehniliste eraldiste ja solventsuskapitalinõuete arvutamise eest ning 
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 ettevõtte äriplaani 
koostamises. 

Iga-aastaselt koostab vastutav aktuaar aruande, milles on kirjeldatud antud aasta kõik aktuaari funktsiooni 
tegevused, hinnangud, arvamused ning ettepanekud. Vastutava aktuaari aruanne edastatakse Seesami 
juhatusele. 
 
 

 Funktsiooni või tegevuse edasiandmine 

Seesami tegevuste edasiandmist reguleerib sise-eeskiri „Tegevuste edasiandmine Seesamis“.  

Tegevuste edasiandmine on olukord, kus teatud kindlustustegevusega seotud ülesanne, teenus või protsess on 
üle antud teenuse osutajale ning tegemist on tegevusega, mida tavaolukorras teeks Seesam ise. Tegevuste 
edasiandmise sise-eeskirja kohaselt loetakse teenuse osutajaks nii väliseid teenusepakkujaid, kui ka Grupi 
ettevõtted, kellele Seesam on tegevuse edasi andnud. 

Edasiantud tegevuse puhul jääb alati vastutavaks Seesam.  

Sise-eeskirjas on sätestatud põhimõtted, mille alusel toimub kriitilise tähtsusega või olulise funktsiooni 
edasiandmise eelnev analüüs (riskihindamine), kirjeldatakse tegevuste edasiandmise otsustusprotsessi, 
tegevuse edasiandmist reguleeriva lepingu sisu ettevalmistamist, tegevuse edasiandmist puudutava lepingu 
kohustuslikke tingimusi ning kirjeldatakse edasiantud tegevuste üle teostatavat kontrolli.  

Tegevuste edasiandmise protsessi on kaastatud Seesami riskijuht ja vastavuskontrolli funktsioon, kelle 
konkreetsed kohustused on kirjeldatud sise-eeskirjas. Seesami siseselt on iga edasiantud tegevuse osas 
määratud isik, kellel lasub kohustus pidevalt edasiantud tegevust jälgida ning kohustus kõikidest kõrvalekalletest 
või muutustest edasiantud tegevuses koheselt maajuhti või juhatust teavitada.  
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Alates 01.01.2019 on varahalduse funktsioon Seesami poolt edasi antud Vienna Insurance Group AG 
Versicherung Gruppele. 
 
Edasiantud tegevuste üle järelevalve teostamiseks on Seesam rakendanud edasiantud funktsioonidele (sh 
edasiantud võtmefunktsioonidele) aru andmise kohustuse, mis seisneb regulaarses osalemises juhatuse 
koosolekutel ning aru andmises edasiantud tegevuse toimimise kohta, et seeläbi oleks paremini tagatud kontroll 
edasiantud tegevuse ja selle kvaliteedi üle. 
 
Kõik Seesami poolt edasi antud funktsioonide osutajad asuvad Euroopa Liidus.  
 

 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 
Punktis B.3 kirjeldatud riskijuhtimissüsteemi, sealhulgas omariskide ja maksevõime hindamise eesmärk on muu 
hulgas kindlaks määrata ettevõtte riskiprofiil. Lähtudes Solventsus II standardvalemist jagunevad Seesami riskid 
kaheks:  

 riskid, mis on standardvalemiga hõlmatud  

 riskid, mis ei ole standardvalemiga hõlmatud.  
 
Standardvalemiga hõlmatud riskid on kõik kvantitatiivselt hinnatavad ning omavahenditega kaetavad. 
Solventsuskapitalimäära ning omavahendite arvestamise käigus hinnatakse kõiki standardvalemis sisalduvaid 
riskikategooriaid. Osa standardvalemiga hõlmatud riskidest ei ole Seesami jaoks olulised (näiteks mõned 
elukindlustusega seotud riskid).  
 
Riskid, mis ei ole standardvalemiga hõlmatud, kuid on ettevõtte seisukohalt asjakohased, on näiteks likviidsusrisk, 
mainerisk ja strateegiline risk. Riskide olulisust ning nende mõju ettevõttele hinnatakse kas kvantitatiivsete või 
kvalitatiivsete meetoditega. 

Vastavalt ettevõtte strateegiale ning kehtivale riskipoliitikale on Seesam mõõdukas riskivõtja.  

Seesami kui kindlustusandja põhilised riskid tulenevad kindlustusteenuse pakkumisest ja 
investeerimistegevusest. Suurimad riskid on seega kahjukindlustuse kindlustusrisk ja tururisk, teised olulisemad 
riskid riskiprofiilis on vastaspoole maksejõuetuse risk ja tegevusrisk. 

Võrreldes 2019. aasta lõppu eelneva aastaga näeme Seesami riskiprofiilis muutust. 2018. aasta lõpus toimunud 
investeerimisportfelli realseerimise mõju tõttu oli seisuga 31.12.2018 tururiski osakaal väga väike ning 
vastaspoole maksejõuetuse risk samal ajal suur. Uue investeerimisportfelli loomisega 2019. aastal suurenes 
tururisk 30% tasemeni ning vastaspoole maksejõuetuse risk taandus 18% tasemele.    
 
Seesami risikprofiilil põhinev solventsuskapitalinõude struktuur:  
 

  
 
 

 Kindlustusrisk 

Riskile avatus 

Kindlustusrisk koosneb kindlustusmaksete, katastroofi-, lepingute katkestamise ja tehniliste eraldiste riskist.  

Kindlustuslepingu sõlmimisega annab kindlustusvõtja oma kindlustusriski üle kindlustusandjale ja maksab selle 
eest kokkulepitud kindlustusmakse. Kahjukindlustuslepingust tulenev kindlustusrisk koosneb kahest elemendist. 
Esiteks kahjujuhtumi toimumisest, mis ei pruugi olla vaid üks sündmus, ning teiseks kahjujuhtumi suurusest, 
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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, tegevusvaldkonnas toimuvate muudatustega, 
majanduse arenguga, poliitiliste otsustega või ühiskonna vajaduste muutustest tulenevast survest muuta 
kindlustusliikide lepingute tingimusi.  

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.  

Lepingute katkestamise risk seisneb selles, et kindlustustehnilised eraldised vähenevad lepingute katkestamise 
tõttu.  

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

Kahjukindlustuse kindlustusriski alamkomponendid: 
 31.12.2019 31.12.2018 Muutus 

Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk 15 215 571 14 209 082 1 006 489 

Katastroofirisk 1 076 958 1 327 612 -250 654 

Lepingute katkemisrisk 826 389 810 363 16 026 

Riskide hajutamise mõju -1 638 499 -1 853 109 214 610 

Kahjukindlustuse kindlustusrisk 15 480 419 14 493 947 986 472 

 

Riski kontsentratsioon 

Seesam tegutseb kolmes riigis – Eestis, Lätis ja Leedus. Igas riigis on Seesami kindlustusportfell piisavalt 
diversifitseeritud, seega ei teki eelduslikult riskide kontsentratsiooni.  

Siiski tuleb arvestada katastroofiriskiga, mis võib realiseeruda eelkõige loodusjõudude mõjul aga ka läbi 
inimtegevuse ning mis liidab mitmed eraldiseisvad riskid üheks suureks riskiks.  

Katastroofi korral võib kahju hulga kumuleerunud kahjude suurus olla märkimisväärne, kuid edasikindlustuse 
rakendamise kaudu saab selle mõju kindlustusandjale piirata. 

Riski maandus 

Põhilisteks kindlustusriskide juhtimise vahenditeks on Seesamis kasutusel riskivaliku põhimõtted ja reeglid, 
tarifitseerimine, edasikindlustus, portfellianalüüs ja portfelli arengudünaamika jälgimine. Kindlustustoodete 
arendamisel reguleeritakse kindlustusriskide võtmist kindlustuskatete ulatuse, kindlustussummade piiramise ja 
tarifitseerimise kaudu. 

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. Töötaja kogemus ja kompetentsitase on 
seotud tema riskivõtmise ja allkirjastamisõigustega. Allkirjaõigused on reguleeritud Kindlustusosakonna juhi 
korraldusega.  

Seesami edasikindlustuslepingud on valdavalt mitteproportsionaalset (excess of loss) tüüpi ning ostetud läbi kas 
läbi emaettevõtte Vienna Insurance Group (VIG) või otse avatud edasikindlustusturult. Olemas on nii riskipõhised 
(objektipõhised) edasikindlustuslepingud kui ka katastroofide põhine edasikindlustus. Edasikindlustusprogramm 
tervikuna tagab ettevõtte maksevõime väga suurte kahjude korral. Partnerite valikul oleme lähtunud põhimõttest, 



25 

et edasikindlustajate 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 tingimusi ja 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 ja olulisemad tingimuste muudatused kinnitatakse juhatuse poolt enne nende rakendamist. 

 

 Tururisk 

Riskile avatus 

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. 

Vastavalt Seesami investeerimisstrateegiale paigutatakse vahendeid fikseeritud intressimääraga 
väärtpaberitesse, muutuva tulumääraga väärtpaberitesse ja aktsiatesse eesmärgiga saada pikas perspektiivis 
head tootlust.  

Seesami tururiski alamkomponendid standardvalemi kohaselt:  

Tururisk 31.12.2019 31.12.2018 Muutus 

Intressirisk 5 200 670 167 068 5 033 602 

Aktsiarisk 764 397 603 726 160 671 

Vararisk 908 880 0 908 880 

Hinnavaherisk 8 991 011 0 8 991 011 

Konsentratsioonirisk 585 675 152 842 432 833 

Valuutarisk 0 1 927 -1 927 

Riskide hajutamise mõju -5 085 707 -206 280 -4 879 427 

Tururisk 11 364 926 719 282 10 645 644 

 

Intressimäärarisk 

Risk, et finantsinstrumendi õiglane väärtus või tulevased rahavood kõiguvad turu intressimäärade muutuste tõttu.  

Ettevõte on avatud intressimäärariskile läbi fikseeritud tulumääraga võlakirjade ning võlakirja- ja 
intressifondiosakute. Enamik ettevõtte investeeringutest on paigutatud võlakirjadesse. Intressimäärariski korral 
tekib oht, et üldiste intressimäärade tõustes fikseeritud tulususega võlakirjade turuhind langeb ning 
intressimäärade langedes fikseeritud tulususega võlakirjade hind tõuseb. 

Võlakirjade kaalutud keskmine kestus on 7,1 aastat; võlakirjade kaalutud keskmine tootlus lunastustähtajani on 
1,29%.  

Intressimäärariskile avatud portfelliosa suurus on  100,9 miljonit eurot. 
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Valuutarisk 

Risk, et finantsinstrumendi õiglane väärtus või rahavood kõiguvad tulevikus vahetuskursi muutuste tõttu. 2019. 
aasta lõpu seisuga on kõik  finantsinvesteeringud eurodes. Kindlustusvõtjate ja -vahendajate võlgnevusest laekub 
100% eurodes. . Seega ettevõttel valuutariskile avatud varasid ei ole. 

Muu hinnarisk 

Muu hinnarisk on risk, et finantsinstrumendi õiglane väärtus või tulevased rahavood kõiguvad turuhindade 
muutuste tõttu (muud kui intressimäära riskist või valuutariskist tulenevad muutused), olgu need muutused 
põhjustatud üksikule finantsinstrumendile või selle emiteerijale omastest teguritest või teguritest, mis mõjutavad 
kõiki samasuguseid finantsinstrumente, millega turul kaubeldakse. 

Ettevõte on hinnariskile avatud läbi investeeringute omakapitaliinstrumentidesse ja võlakirjadesse. 

Kui seisuga 31.12.2019 oleks võlakirjade õiglane väärtus kasvanud või kahanenud 10%, siis ettevõtte tulem ja 
omavahendid oleksid vastavalt kasvanud või kahanenud 10 014 192 eurot (kogunenud intressideta). 

Muutused eri geograafiliste piirkondade majanduses võivad mõju avaldada ka nende piirkondade finantsvarade 
õiglasele väärtusele. Ettevõte on viimasel aastal  investeerinud mitmekümne erineva riigi võlakirjadesse. Enim on 
portfellis Hollandi, Ameerika Ühendriikide ja Austria ettevõtete  võlakirju, moodustades kokku 38,2% kogu 
võlakirjade portfellist 

Võlakirjade jaotus geograafiliste piirkondade kaupa: 
 
  31.12.2019 % 

Holland 15 689 636 15,6% 

Ameerika Ühendriigid 13 041 482 12,9% 

Austria 9 759 284 9,7% 

Prantsusmaa 7 804 047 7,7% 

Poola 6 489 384 6,4% 

Austraalia 5 337 786 5,3% 

Läti 5 246 987 5,2% 

Saksamaa 5 171 331 5,1% 

Itaalia 4 463 005 4,4% 

Taani 4 110 760 4,1% 

Sloveenia 2 683 316 2,7% 

Hispaania 2 523 296 2,5% 

Iirimaa 2 158 711 2,1% 

Mehhiko 2 137 160 2,1% 

Soome 2 124 476 2,1% 

Luksemburg 2 068 740 2,1% 

Singapur 2 021 590 2,0% 

Norra 1 958 454 1,9% 

Tšehhi 1 953 270 1,9% 

Iisrael 1 662 349 1,7% 

Šveits 1 576 907 1,6% 

Suurbritannia 917 852 0,9% 

Kokku 100 899 823 100,0% 
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Riski kontsentratsioon 

Investeerimisportfelli kontsentratsoonirisk tuleneb peamiselt finantsasutuste võlakirjade suurest osakaalust 
investeerimisportfellis. Finantsasutuste võlakirjade osakaal võlakirjade portfellist moodustab 51,7%. Neil on küll 
suurem tootlikkus, kuid ka suurem riskitase võrreldes ettevõttete või ka riigi võlakirjadega. 

Tururiski kontsentratsioon emitendi järgi. 

Kümme suuremat riskipositsiooni võlakirjaportfellis (Solventsus II hinnangu järgi): 

Emitendi nimi 
Tururiski kontsentratsioon 

€ 
Tururiski kontsentratsioon 

% 
Emitendi tüüp 

Commonwealth Bank of Australia 3 181 024 3,15% Finantsettevõtte võlakiri 

Achmea Bank NV 3 093 154 3,07% Finantsettevõtte võlakiri 

Republic of Latvia 3 069 910 3,04% Riigi võlakiri 

Societe du Grand Paris 2 382 526 2,36% Riigi võlakiri 

Bank Gospodarstwa Krajowego-
Anleihe 

2 229 215 2,21% Finantsettevõtte võlakiri 

Bayer Capital Corp. B.V. 2 211 878 2,19% Ettevõtte võlakiri 

Republic of Slovenia 2 189 767 2,17% Riigi võlakiri 

Republic of Latvia 2 177 077 2,16% Riigi võlakiri 

Siemens Financie 2 164 282 2,14% Ettevõtte võlakiri 

Immofinanz AG 2 162 253 2,14% Ettevõtte võlakiri 

 
 
Riski maandamine 

Ettevõtte investeerimisplaan vaadatakse üle ja kinnitatakse Seesami Nõukogu poolt igaks järgnevaks 
majandusaastaks. Investeerimisplaani peamine eesmärk on piisava tulu teenimine, investeeringute väärtuse 
säilitamine ning selle suurendamine, riskide maandamine ja kindlustustehniliste reservide katmine. 

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. Minimeerimaks võimalikke finantsriske, hajutatakse investeeringud erinevate finantsinstrumentide 
vahel. 

 

 Krediidirisk 
Riskile avatus 

Krediidirisk seisneb selles, et finantsinstrumendi üks osapool põhjustab teisele rahalise kaotuse, sest ei suuda 
oma kohustust täita. Krediidirisk hõlmab nii vastaspoole krediidireitingu halvenemist kui ka ka krediidimarginaali 
muutumist reitinguklassi piires. 

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 olid sõlmitud peamiselt kontserni kuuluva ettevõttega VIG RE zajištovna, 
a.s (ettevõtte krediidireiting Standard & Poor`s järgi on väga hea (A+) ning sellel on antud stabiilne väljavaade).    

Riski kontsentratsioon  

Kõige suurema osa võlainstrumentidest moodustavad finantsettevõtete võlakirjad. Nad kannavad küll suuremat 
riski kui muude ettevõtete ja riigi võlakirjad, aga nende tootlus on suurem. Riigi võlakirjade osakaal võlakirjadest  
moodustab  15,6%. Nende tootlus on väiksem, kuid neil on ka kõige väiksem riskitase - riigi võimalused pankrotiks 
on vähetõenäolised.  
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Fikseeritud tulumääraga investeeringutest on 66,2% paigutatud väärtpaberitesse, mille emitendi võime täita oma 
kohustust on äärmiselt tugev või tugev (krediidireiting vähemalt A-).  Kasutatud on 3 agentuuri krediidireitinguid: 
Fitch Ratings Ltd, Moody`s Investors Service Ltd ja Standard & Poor*s  

Võlakirjad krediidireitingu järgi Solventsus II hinnangu järgi : 

  31.12.2019 % 

AAA 9 741 049 9,7% 

AA 3 983 437 3,9% 

AA- 6 723 647 6,7% 

A+ 12 283 236 12,2% 

A 13 350 996 13,2% 

A- 20 671 704 20,5% 

BBB+ 13 898 160 13,8% 

BBB 13 550 602 13,4% 

BBB- 4 163 483 4,1% 

BB-  435 071 0,4% 

reitinguta 2 098 438 2,1% 

Kokku 100 899 823 100,0% 

 

Riski maandamine 

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). 

Krediidiriski jälgitakse regulaarselt.  

Juhatusele antakse investeeringute portfelli ülevaade läbi igakuise aruandluse. 

 

 Likviidsusrisk 

Riskile avatus 

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.  

Ettevõtte seisukohalt ei ole antud risk suur, kuna ka suuremate kahjunõuete korral lepitakse kokku hüvitamise 
tähtajad ning jääb piisavalt aega finantsvarade realiseerimiseks. 

 

Riski kontsentratsioon  

Seoses likviidsusriskiga ei ole olulisi riskikontsentratsioone. 

Allpool toodud tabel kajastab finantsvarade ja –kohustuste ning rahuldamata nõuete ajalist jaotust. Finantsvarade 
ja –kohustuste summa on esitatud vastavalt Solventsus II direktiivi nõuetele. Rahuldamata nõuete eraldis on 
esitatud IFRS standardile vastavalt. 

Realiseerimise aeg 0-1 aastat 1-5 aastat 5-10 aastat >10 aastat 

Finantsvarad 10 895 939 28 616 899 56 752 210 15 530 714 

Finantskohustused 5 146 559 1 851 669 1 900 793 0 

Rahuldamata nõuete eraldis 30 327 160 11 224 921 1 821 782 4 442 427 
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Riski maandamine 

Võimalikku likviidsusriski, mis võib halvata kindlustustegevusest ja kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste 
täitmist, maandatakse investeerimisega võlakirjadesse, mida vastavalt vajadusele realiseeritakse.  

Likviidsusriski juhtimiseks analüüsib ettevõtte finantsosakond koostöös vastutava aktuaariga tehniliste eraldiste 
struktuuri ja rahavoogusid, mille järel suunatakse vabad rahavood investeeringute soetamiseks. 
Iinvesteerimisotsused tehakse vastavalt kinnitatud investeerimisplaanile järgides jooksvalt investeeringute 
struktuuri. Vahendid paigutatakse väärtpaberitesse, millega on vajadusel võimalik teostada tehinguid kiiresti ja 
suurtes kogustes. Pidev rahavoogude planeerimine ja kontroll on ettevõtte igapäevase likviidsusriski juhtimise 
olulised osad. Ettevõtte finantsosakond analüüsib igakuiselt investeeringute struktuuri VIG Asset Managemendi 
poolt esitatud üksikasjaliku raporti põhjal.  

 

 Operatsioonirisk 

Riskile avatus 

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. 

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

Riski maandamine 

Operatsiooniriskide haldamiseks kasutab Seesam riskijuhtimise standardiseeritud protsessi.  

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 (sh 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 31.12.2019 moodustas operatsiooniriski kapitalinõue vastavalt standardvalemile 2 310 988 eurot.  
 

 Muud olulised riskid 

Riskile avatus 

Muudeks oluliseteks riskideks, millele ettevõtte on veel avatud, peab Seesam 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.  

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

Riski maandamine 

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.  
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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. 

 

 Mis tahes muu teave 

Muud olulist teavet ettevõtte riskiprofiili kohta ei ole lisada. 

 

D. HINDAMINE SOLVENTSUSE EESMÄRGIL 

 Varad 

Solventsus II aruanne põhineb ettevõttes IFRS standardile vastaval finantsaruandel, mida korrigeeritakse 
vastavalt Solventsus II eeskirjadele. Kooskõlas Solventsus II direktiivi artikliga 75 hinnatakse ettevõtte varad 
väärtusele, millega neid on võimalik vahetada huvitatud ja sõltumatute osaliste vahelises tehingus, st nende 
õiglasele väärtusele. 
 
Erinevused Solventsus II eeskirjadele vastavas ja IFRS standarditele vastavas varade arvestuses: 

Varad Solventsus II  IFRS Selgitus 

Kapitaliseeritud 
sõlmimisväljaminekud 

0 3 713 560 

Kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekuid ehk edasilükkunud 
soetuskulusid Solventsus II bilansis ei kajastata. Solventsus 
II direktiivi kohaselt kajastatakse tulevaste 
sõlmimisväljaminekute rahavoogusid tehniliste eraldiste 
arvutuste kaudu. 

Immateriaalne vara 0 5 201 498 

Immateriaalse põhivarana kajastatakse IFRS aruandes 
erinevaid ettevõttes kasutuselolevaid arvutiprogramme. 
Antud vara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on 
maha arvatud akumuleeritud kulum. Kuna antud varal 
puudub turuväärtus siis ei kajasta Seesam immateriaalset 
vara Solventsus II bilansis. Antud varade grupis on samuti 
kajastatud  IFRS 16 järgsed varad, mis S II aruandes on 
kajastatud materiaalse põhivara all. 

Materiaalne põhivara 5 162 935 1 434 282 

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 Solventsus II 
bilansis kajastatakse antud grupis ka IFRS 16 järgseid 
varasid. 

Investeeringud 100 934 823 100 176 922   

 Võlakirjad 100 899 823 100 141 922   

   Riigivõlakirjad 15 779 849 15 671 959 
Solventsus II aruandes  kajastatakse võlakirjade kogunenud 
intressid vastava investeeringu real. IFRS satndarditele 
vastavates aruannetes kajastatakse real "Muud nõuded". 

   Ettevõtte võlakirjad 85 119 974 84 469 963 
Solventsus II aruandes  kajastatakse võlakirjade kogunenud 
intressid vastava investeeringu real. IFRS satndarditele 
vastavates aruannetes kajastatakse real "Muud nõuded". 

Kindlustusega seotud nõuded ja 
nõuded vahendajate vastu 

1 673 008  13 716 758  
Nõuded kindlustusvõtjate vastu sisaldavad ainult nõudeid, 
mille tähtaeg on juba saabunud 

Nõuded(kindlustusega mitteseotud) 798 089 1 555 990 
IFRS põhises aruandes kajastatakse "Muude nõuete" all ka 
fondiosakute kogunenud intressid.Solventsus II aruandes 
kajastatakse antud intressid vastavate investeeringute real 
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 Tehnilised eraldised  

D.2.1 Hindamine vastavalt Solventsus II direktiivi nõuetele 

Kindlustustehniliste eraldiste arvutamise põhimõtted 

Kindlustusandja moodustab kindlustusvõtjate, soodustatud isikute ja kindlustatute ees võetud 
kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste katteks tehnilised eraldised. Tehnilised eraldised on 
kindlustuslepingutest tulenevad kohustused väärtuses, mille eest on võimalik need kohustused teisele 
kindlustusandjale üle anda. Tehniliste eraldiste suurus on parima hinnangu ja riskimarginaali summa. Parim 
hinnang ja riskimarginaal hinnatakse eraldi.  

Parim hinnang on tulevaste rahavoogude kaalutud keskmine, kus riskivaba intressikõverat kasutades võetakse 
arvesse tulevaste rahavoogude väärtust. Parima hinnangu leidmisel võetakse arvesse kõik kindlustus- ja 
edasikindlustuslepingute tulenevaste kohustustega seotud rahavood. Parim hinnang arvutatakse 
brutoväärtustena, arvataks edasikindlustuslepingutest sissenõutavaid summasid maha ei arvata, need 
arvutatakse eraldi.  

Riskimarginaal peab tagama, et tehniliste eraldiste väärtus on võrdne summaga, mida teine kindlustusandja vajab 
kindlustusportfelli ülevõtmiseks ja kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks. 

Kindlustustehniliste eraldiste arvutamisel kasutatud eeldused 

Preemia eraldise parim hinnang 

Preemia eraldise parima hinnangu arvutamiseks võetakse arvesse sissetulevaid ja väljaminevaid rahavoogusid.  

Sissetulevad rahavood on kindlustuslepingute piiridest lähtuvad tulevased preemiad, regressidest ning jääkvara 
realiseerimisest laekuvad summad. Preemia eraldise parima hinnangu arvutamisel arvestatakse võimalusega, et 
kindlustusvõtjatel on võimalik kindlustusleping ennetähtaegselt üles öelda, seega võetakse arvesse lepingute 
katkestamise tõenäosust. 

Väljaminevad rahavood on kahjude hüvitised ning kulud, sealhulgas kahjukäsitluskulud. Kahjude hüvitiste 
prognoosimisel kasutatakse eelmiste perioodide kahjusuhet, kulude prognoosimiseks vastavalt kulusuhet. 
Kulusuhte arvutamisel võetakse arvesse järgnevad kulud: komisjonitasud, administratiivkulud, portfelli 
administreerimise kulud, kahjukäsitluskulud. Kulud prognoositakse eeldusel, et kindlustusandja tegutseb ka 
tulevikus.  

Kõik kasutusel olevad parameetrid on maa- ja kindlustusliigi põhised.  

Kahjude eraldise parim hinnang 

Kahjude eraldise parim hinnang on arvutatud kahjude jaoks, mis toimusid enne aruande kuupäeva, olenemata 
sellest kas kahju on teatatud kindlustusandjale või mitte.  

Kahjude eraldise parim hinnang on arvutatud toimunud kuid käsitlemata kahjude reservi ning toimunud kuid 
teatamata kahjude reservi summana. 

Kahjude eraldise parim hinnang on arvutatud kasutades statistilisi andmeid makstud kahjude kohta. Aktuaarsed 
meetodid nagu Chain-Ledder, Bornhuffer-Ferguson ning keskmise kahju meetod on kasutatud reservide 
arvutamseks. Tulevikus laekuma pidanud summad regressidest ning jääkvara realiseerimisest vähendavad 
parimat hinnangut. Nendes kindlustusliikides, kus andmeid ei ole piisavalt, kasutatakse kahjusuhte meetodit või 
muud mittestatistilist meetodit. Teatatud, kuid käsitlemata kahjude puhul võetakse arvesse üksikute kahjude 
reserve. Reservide hinnang määratakse kahjukäsitlejate poolt. Kahjukäsitluskulude osa reservidest on arvutatud 
lihtsustatult.  
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Kuna rahavood on väga lühikesed tänu kahjukindlustuse äri iseloomule ning riskivabad intressid on hetkel väga 
madalad, siis ei avalda diskonteerimine tehnilistele eraldistele suurt mõju.  

Riskimarginaal 

Riskimarginaali arvutamiseks on kasutatud kolmanda taseme lihtsustusi. 

Nõuded edasikindlustuslepingutest 

Nõue edasikindlustuslepingutest arvutatakse lähtuvalt omavastutust ületavast kindlustussummast. 
Mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul arvutatakse edasikindlustusandja osa eraldises arvestades tuleviku 
rahavoogusid. Kui rahuldamata nõuete eraldise koosseisus olev kahju ületab ettevõtte omavastutuse määra, siis 
on vastavat summat ületav osa kajastatud kui nõue edasikindlustuslepingust. Vastav hinnanguline 
edasikindlustusnõude arvestus on tehtud ka teatamata kahjude osas. Nõuded edasikindlustuslepingutest 
kohandatakse vastaspoole maksejõuetusest tuleneva eeldatava kahju võrra. 

Seesam ei kasuta kindlustustehniliste eraldiste arvutamisel kattuvuse kohandust, volatiilsuse kohandust, 
üleminekulist intressikõverat, üleminekulist mahaarvamist.  

  

Preemia eraldise parim hinnang 
Kahjude eraldis parim 

hinnang 
Riskimarginaal 

Bruto 
Nõuded 

edasikindlus-
tuslepingutest 

Bruto 
Nõuded 

edasikindlus-
tuslepingutest 

31.12.2019           

Ravikindlustus 1 348 698 0 826 976 0 64 142 

Sissetuleku kaotuse kindlustus 205 129 -31 648 602 708 0 46 747 

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus 6 407 928 -391 853 11 393 372 1 355 118 778 591 

Maismaasõiduki kindlustus 3 955 854 -122 708 3 796 305 0 294 451 

Merenduse, lennunduse ja transpordi 
kindlustus 

28 210 -4 366 39 229 105 3 035 

Tule- ja muu varakahju kindlustus 4 492 445 -1 254 935 18 507 838 8 490 326 776 983 

Üldine vastutuskindlustus 451 896 -39 781 3 974 038 1 266 933 209 970 

Krediidi - ja garantiikindlustus 126 356 92 981 14 374 1 500 999 

Mitmesugune finantskahju kindlustus 7 883 -3 694 1 021 078 594 943 33 052 

Kahjukindlustuslepingutest tulenevate 
kohustustega seotud annuiteedid 

  0 6 710 326 3 217 028 45 445 

KOKKU 17 024 399 -1 756 003 46 886 244 14 925 953 2 253 415 

31.12.2018           

Ravikulukindlustus 1 169 125 0 597 324 0 80 533 

Sissetuleku kaotuse kindlustus 230 465 0 453 811 0 57 432 

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus 6 740 604 0 9 737 658 233 151 585 388 

Maismaasõiduki kindlustus 4 362 613 0 3 397 123 0 507 408 

Merenduse, lennunduse ja transpordi 
kindlustus 

13 717 0 69 530 103 13 866 

Tule- ja muu varakahju kindlustus 3 904 684 -80 918 15 550 361 7 948 037 452 080 

Üldine vastutuskindlustus 187 656 15 293 3 021 471 719 723 123 000 

Krediidi - ja garantiikindlustus 33501 45595 10966 0 9306 

Mitmesugune finantskahju kindlustus 142 405 22 348 808 527 574 221 84 852 

Kahjukindlustuslepingutest tulenevate 
kohustustega seotud annuiteedid 

  0 3 806 617 541 726 42 474 

KOKKU 16 784 770 2 318 37 453 388 10 016 961 1 956 339 
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Kindlustustehniliste eraldiste summaga seotud ebakindlus 

Kindlustustehniliste eraldiste arvutamisel prognoositakse tulevased rahavood, samas võivad tegelikud rahavood 
hinnangutest erineda. Aktuaarsed analüüsid näitavad, et eraldised on hinnatud õigesti ning need on piisavad.  

Segmenteerimine ning homogeensete riskigruppide moodustamine 

Seesam segmenteerib kindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi tehniliste eraldiste arvutamisel 
homogeenseteks riskigruppideks vähemalt iga kindlustusliigi kohta. Lahtisidumine toimub reisikindlustuses, kus 
üks kindlustusliik jagatakse osadeks vastavalt Solventsus II äriliinidele.  

D.2.2 Hindamine vastavalt IFRS standarditele 

Ettemakstud preemiate eraldis  

Ettemakstud preemiate eraldis moodustatakse jõusolevate kindlustuslepingute aruandepäevaks toimumata 
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 brutopreemiast 
protsentuaalselt sama osa, kui aruandekuupäeva järgne kindlustuslepingu kehtivuse aeg moodustab kogu 
kindlustuslepingu kehtivuse ajast. 

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, teenitud 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 
kindlustuspensionide 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.  

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, moodustatakse möödumata riskide eraldis 
kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekuid vähendamata. 

Edasikindlustuse osa kindlustustehnilistest eraldistest  

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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D.2.3 Erinevus Solventsus II ning IFRS eraldiste vahel. 

  

31.12.2019 IFRS Solventsus II Erinevus 

Ettemakstud preemiate eraldis 36 318 524 17 024 399 19 294 125 

Kahjude eraldis 47 816 290 46 886 244 930 046 

Riskimarginaal   2 253 414 -2 253 414 

Tehnilised eraldised kokku 84 134 814 66 164 057 17 970 757 

Edasikindlustaja osa ettemakstud preemiate eraldises 659 847 -1 756 003 2 415 850 

Edasikindlustaja osa rahuldamata nõuete eraldises 14 950 636 14 925 953 24 683 

Kokku edasikindlustuse osa 15 610 483 13 169 950 2 440 533 

Neto tehnilised eraldised 68 524 331 52 994 107 15 530 224 

31.12.2018       

Ettemakstud preemiate eraldis 26 727 509 17 024 399 9 703 110 

Kahjude eraldis 38 540 589 46 886 244 -8 345 655 

Riskimarginaal   2 253 415 -2 253 415 

Tehnilised eraldised kokku 65 268 098 66 164 058 -895 960 

Edasikindlustaja osa ettemakstud preemiate eraldises 282 507 -1 756 003 2 038 510 

Edasikindlustaja osa rahuldamata nõuete eraldises 10 303 337 14 925 953 -4 622 616 

Kokku edasikindlustuse osa 10 585 844 13 169 950 -2 584 106 

Neto tehnilised eraldised 54 682 254 52 994 108 1 688 146 

 

 
Tehniliste eraldiste brutosumma 

Tehniliste eraldiste edasikindlustuse 
osa 

Riski- 
marginaal 

Solventsus 
II 

IFRS Erinevus 
Solventsus 

II 
IFRS Erinevus 

Solventsus 
II 

Ravikindlustus 2 175 674 3 394 728 -1 219 054 0 0 0 64 142 

Sissetuleku kaotuse kindlustus 807 837 2 092 868 -1 285 031 0 0 0 46 747 

Mootorsõiduki valdaja 
vastutuskindlustus 

17 801 300 20 675 048 -2 873 748 1 388 070 1 388 072 -2 778 591 

Maismaasõiduki kindlustus 7 752 159 14 883 996 -7 131 837 0 0 0 294 451 

Merenduse, lennunduse ja transpordi 
kindlustus 

67 439 122 744 -55 305 105 105 0 3 035 

Tule- ja muu varakahju kindlustus 23 000 283 28 517 523 -5 517 240 8 572 154 8 564 048 8 107 776 983 

Üldine vastutuskindlustus 4 425 934 5 427 813 -1 001 879 1 337 381 1 331 944 5 437 209 970 

Krediidi - ja garantiikindlustus 140 730 529 606 -388 876 584 173 449 709 134 464 999 

Mitmesugune finantskahju kindlustus 1 028 961 1 453 764 -424 803 652 018 649 107 2 911 33 052 

Kahjukindlustuslepingutest 
tulenevate kohustustega seotud 
annuiteedid 

6 710 326 7 036 724 -326 398 3 227 498 3 227 498 0 45 445 

KOKKU 63 910 643 84 134 814 -20 224 171 15 761 400 15 610 483 150 917 2 253 415 

 

 Muud kohustised 

Erinevusi Solventsus II ja IFRS finantsaruannete muude kohustuste all, mis ei ole tehnilised eraldised,  ei esine.  

Allpool on toodud lühiülevaade muude kohustusegruppide arvestusmeetoditest. 

Muud finantskohustused kui krediidiasutustele võlgnetavad summad  

Kõik finantskohustused võetakse IFRS standarditele vastavas finantsaruandes 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 
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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.  Seoses uue standardi IFRS 16 
„Rendiarvestus“ rakendamisega kajastab ettevõte antud lepingutega seotud kohustusi Solventsus  II bilansis real 
„Muud finantskohustused kui krediidiasutustele võlgnetavad summad“. Rendikohustust mõõdetakse algselt 
rendimaksete nüüdisväärtuses, mida ei ole veel makstud rendisuhte alguskuupäevaks, kasutades alternatiivset 
laenuitressimäära. 

Olulisema summa muude finantskohustuste grupis moodustas  seisuga 31.12.2019 kohustused IFRS 16 järgsete 
rendilepingute eest, summas 3 756 862 eurot. 

Antud kohustused vastavad ka Solventsus II aruande nõuetele. 

Kindlustuslepingutega seotud võlgnevused ja võlgnevused kindlustusvahendajatele 

IFRS järgses finantsaruandes kajastatakse kohustusi kindlustustegevusest  nende õiglases väärtuses. Antud 
kohustused vastavad ka Solventsus II aruande nõuetele. 

Edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused 

Selles kohustuste grupis kajastatakse summasid, mis kuuluvad tasumisele edasikindlustusandjatele.Ettevõte ei 
pea vajalikuks teha korrigeerimisi Solventsus II aruandes.  

Võlgnevused (mitte kindlustus)   

Kõik kohustused (hankijatele, töötajatele, riiklikele institutsioonidele) võetakse IFRS standarditele vastavas 
finantsaruandes algselt arvele nende õiglases väärtuses ja kajastatakse hiljem korrigeeritud soetusmaksumuses, 
kasutades efektiivse intressimäära meetodit. Lühiajaliste kohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul 
võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse finantsseisundi aruandes 
maksmisele kuuluvas summas. 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. 

Ettevõte ei pea vajalikuks teha Solventsus II aruandes korrigeerimisi antud võlgnevuste grupile. 

Edasilükatud maksude kohustus 

Välismaal asuvates filiaalides kajastatakse edasilükkunud tulumaksukohustust ja -vara aruandelise kohustuse 
meetodil, mille kohaselt näidatakse finantsseisundi aruandes ajutiste erinevuste tõttu edasilükkunud 
maksusummad. Kindlustustegevusest saadud tulu maksustatakse ainult  Leedus. 

2019 aastal kujunes Seesami IFRS järgses aruandes ja Solventsuse II aruandes edasilükkunud 
tulumaksukohustuseks 75 653 eurot. (2018. aastal kohustust ei olnud ).  

 Alternatiivsed hindamismeetodid 

Solventsus 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 
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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. 
 

 Mis tahes muu teave 

Muud olulist teavet solventsuse eesmärgil hindamise kohta esitada ei ole. 

 

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. Vastavalt VIG grupi 
riskistrateegiale on Seesam Solventsus II kapitalinõuete täitmisele kehtestatud minimaalseks määraks 125%. 

Iga aastase omariskide ja maksevõime hindamise käigus modelleeritakse etteulatuvalt kolmeks aastaks tuleviku 
solventsuskapitali positsioon. Modelleerimise eeldused vastavad ettevõtte tegelikule äriplaanile ning lähiaja 
arenguprognoosidele. Modelleerimise tulemusena saab määratleda, milline on äriplaani mõju 
kapitalipositsioonile.  

Ettevõtte riskipoliitkas sätestatud piirnormide mittetäitmise puhuks on Seesami omanikud ettevõtte 
jätkusuutlikkuse tagamiseks koostanud mitmetasandilise tegevuskava ja finantseerimisplaani. 

Seesami kapitali juhtimise printsiibid on defineeritud Seesami riskipoliitikas. Kapitali juhtimise eesmärk on tagada 
jätkusuutlik ning piisav kapitalimaht ettevõtte äritegevuse jaoks.  

Kindlustusandja peab tagama solventsuskapitalinõude ja miinimumkapitalinõude täitmiseks vajalike 
omavahendite nõuetekohasuse, lähtudes Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artiklis 82 
sätestatud kvantitatiivsetest piirangutest.  

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. 

Iga aastase omariskide ja maksevõime hindamise käigus modelleeritakse etteulatuvalt tuleviku solventsuskapitali 
positsioon. Modelleerimise eeldused vastavad ettevõtte tegelikule äriplaanile ning lähiaja arenguprognoosidele. 
Modelleerimise tulemusena saab määratleda, milline on äriplaani mõju kapitalipositsioonile. Viimase teostatud 
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omariskide ja maksevõime hindamisel piirduti 2020. aasta modeleerimisega, sest ühinemisprotsess tulemusena 
lõpetab Seesam kui juriidiline isik eksisteerimise. 2020. aastal on Seesami kapitalipositsioon tugev ning 
piirnormide mittetäitmine ei ole tõenäoline. 

 

 Omavahendid 

Solventsus II põhimõtete järgi nimetatakse omavahenditeks summat, mille võrra varad ületavad kohustusi. 
Seesami omavahendite struktuur on lihtne ning koosneb põhiomavahenditest. Seesamil ei ole omavahendeid, 
mis kvalifitseeruksid lisaomavahenditeks ega subordineeritud kohustisi. Korrigeerimisreserv on leitud 
põhiomavahendite ja aktsiakapitali vahena. 

Omavahendid, hinnatuna Solventsus II regulatsiooni järgi, moodustavad 31.12.2019 seisuga 50 802 701 eurot. 
Omavahendid on suurenenud aruandlusperioodil 3 372 140 euro võrra. See on tingitud põhiliselt aruandlus-
perioodil teenitud kasumist.  

Kõik Seesami olemasolevad omavahendeid kuuluvad piiranguteta esimese taseme omavahendite hulka.  

Solventsus II omavahendite struktuur ja muutused:  

  31.12.2019 31.12.2018 Muutus 

Lihtaktsiakapital 3 000 000 3 000 000 0 

Korrigeerimisreserv 47 802 701 44 430 561 3 372 140 

Nõuetekohased omavahendid solventsuskapitalinõude täitmiseks  50 802 701 47 430 561 3 372 140 

Nõuetekohased omavahendid miinimumkapitalinõude täitmiseks  50 802 701 47 430 561 3 372 140 

 

IFRS järgi hinnatud omakapital: 

 31.12.2019 31.12.2018 Muutus 

Aktsiakapital 3 000 000 3 000 000 0 

Kohustuslik reservkapital 1 009 886 1 009 886 0 

Muud reservid 4 283 310 0 4 283 310 

Jaotamata kasum 43 636 231 42 967 108 669 123 

Aruandeaasta kasum 3 310 199 3 669 123 -358 924 

Omakapital kokku 55 239 626 50 646 117 4 593 509 

 

IFRS omakapitali ja Solventsus II omavahendite vaheline seos: 

 2019 2018 

IFRS omakapital 55 239 626 50 646 117 

Varade väärtuse hindamise erinevus -19 507 681 -9 289 157 

Tehniliste eraldiste hindamise erinevus 17 970 756 9 073 601 

Muude kohustiste hindamise erinevus 0 0 

Solvetsus II omavahendid -2 900 000 -3 000 000 

 Solventsuskapitalinõue ja miinimumkapitalinõue  

E.2.1 Solventsuskapitalinõue 

Seesam kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit. Ettevõttespetsiifilisi parameetreid ega 
lihtsustusi solventsuskapitalinõude arvutamiseks ei kasutata.  
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Seisuga 31.12.2019 moodustas solventsuskapitalinõue 28 150 125 eurot, aastaga on see kasvanud 4 160 080 
euro võrra.  

Allolev tabel näitab solventsuskapitalinõuet riskimoodulite lõikes. Kõige suurem muutus toimus 2019. aastal 
tururiskis. Kuna 2018. aasta lõpus Seesami olemasolev investeerimisportfell realiseeriti, tulenes tururisk 
31.12.2018 seisuga ainult tehnilisest eraldistest. Samal ajal kasvas oluliselt maksejõuetuserisk, sest  
investeerimisportfelli realiseerimisest saadut raha oli paigututud ühte panka. Uue investeermisportfelli 
moodustamiseks kulus 2019. aatal ligi neli kuud. Selle tulemusena näeme 2019. aasta lõpu seisuga oluliselt 
vähenenud vastaspoole maksejõuetuseriski  ning kasvanud tururiski.   

Solventsuskapitalinõue riskimoodulite lõikes 31.12.2019 31.12.2018 Muutus 

Kahjukindlustuse kindlutustusrisk 15 480 419 14 493 947 986 472 

Tururisk 6 696 569 10 005 334 -3 308 765 

Vastaspoole maksejõuetusrisk 2 330 721 1 859 845 470 876 

Tervisekindlustusrisk 11 364 926 719 282 10 645 644 

Elukindlustustuse kindlustusrisk 169 915 511 574 -341 659 

Immateriaalse vara risk 0 0 0 

Riskide hajutamise mõju -10 127 760 -5 648 263 -4 479 497 

Põhisolventsuskapitalinõue 25 914 790 21 941 719 3 973 071 

Operatsioonirisk 2 310 988 2 048 326 262 662 

Kahjumi katmise võimet arvestav kahandamine -75 653 0 -75 653 

Neto slvetsuskapitalinõue 28 150 125 23 990 045 4 160 080 

 

E.2.2 Miinimumkapitalinõue 

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. 

Miinimumkapitalinõue tuleb arvutada komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artiklites 248–252 
sätestatud arvutuspõhimõtete alusel. 

Miinimumkapitalinõue on arvutatud kasutades lineaarset miinimumkapitalinõuet.  

Miinimumkapitalinõude arvutamise sisendiks on neto kindlustustehnilised eraldised kindlustusliigiti ilma 
riskimarginaalita ning neto teenitud preemiad viimase 12 kuu jooksul.  

Miinimumkapitalinõue moodustas 31.12.2019 seisuga 10 840 679 eurot ning aastaga on kasvanud 1 613 841 
euro võrra, kuna sisendiks olev neto teenitud preemia kasvas aasta jooksul. 
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  31.12.2019 31.12.2018 Muutus 

Kahjukindlustuse lineaarne miinimumkapitalinõue 10 767 320 9 158 275 1 609 045 

Elukindlustuse lineaarne miinimumkapitalinõue 73 359 68 563 4 797 

Lineaarne miinimumkapitalinõue kokku 10 840 679 9 226 838 1 613 841 

Solventsuskapitalinõue 28 150 125 23 990 045 4 160 080 

Miinimumkapitalinõude ülempiir 12 667 556 10 795 520 1 872 036 

Miinimumkapitalinõude alampiir 7 037 531 5 997 511 1 040 020 

Kombineeritud miinimumkapitalinõue 10 840 679 9 226 838 1 613 841 

Miinimumkapitalinõude absoluutne alampiir 3 700 000 3 700 000 0 

Miinimumkapitalinõue 10 840 679 9 226 838 1 613 841 

 

 31.12.2019 31.12.2018 Muutus 

Kahjukindlustuse lineaarne miinimumkapitalinõue 
tulenevalt neto teenitud preemistest 

   

Ravikindlustus 360 222 284 798 75 425 

Sissetuleku kaotuse kindlustus 278 673 232 443 46 229 

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus 1 959 783 1 880 792 78 991 

Maismaasõiduki kindlustus 1 902 930 1 491 328 411 602 

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus 36 249 17 773 18 476 

Tule- ja muu varakahju kindlustus 1 518 740 1 208 328 310 411 

Üldine vastutuskindlustus 302 367 276 338 26 029 

Krediidi - ja garantiikindlustus 9 270 6 093 3 177 

Mitmesugune finantskahju kindlustustus 256 649 206 330 50 319 

Kahjukindlustuse lineaarne miinimumkapitalinõue 
tulenevalt neto tehnilistest eraldistest 

   

Ravikindlustus 102 257 83 023 19 234 

Sissetuleku kaotuse kindlustus 109 973 89 640 20 332 

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus 1 431 233 1 380 834 50 399 

Maismaasõiduki kindlustus 590 615 581 980 8 635 

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus 7 385 8 564 -1 179 

Tule- ja muu varakahju kindlustus 1 481 900 1 089 265 392 635 

Üldine vastutuskindlustus 329 475 254 833 74 641 

Krediidi - ja garantiikindlustus 8 186 0 8 186 

Mitmesugune finantskahju kindlustustus 81 414 65 911 15 503 

KOKKU 10 767 320 9 158 275 1 609 045 

 

Omavahendite ja solventsuskapitalinõude suhe 

Omavahendite ja solventsuskapitalinõude suhe 31.12.2019 seisuga moodustas 180%, mis on vähenenud 
võrreldes 2018. aastaga, kuna solventsuskapitalinõue kasvas kiiremini kui omavahendid. Siiski nii kõrge suhe 
näitab, et Seesam on hästi kapitaliseeritud ettevõte. 

  31.12.2019 31.12.2018 Muutus 

Omavahendid 50 802 701 47 430 561 3 372 140 

Solvetsuskapitalinõue 28 150 125 23 990 045 4 160 080 

Miinimumkapilali nõue 10 840 679 9 226 838 1 613 841 

Omavahendid/Solvetsuskapitalinõue 180% 198% -17% 

Omavahendid/Miinimumkapilali nõue 469% 514% -45% 
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 Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kasutamine solventsus-
kapitalinõude arvutamisel  

Seesam ei kasuta oma solventsuskapitalinõude arvutamiseks kestusel põhinevat aktsiariski alammoodulit.  

 

 Erinevused standardvalemi ja mistahes kasutatud sisemudeli vahel 

Seesam ei kasuta oma solventsuskapitalinõude arvutamiseks sisemudelit. 

 

 Muu oluline teave 

Muud olulist teavet kapitali juhtimise kohta esitada ei ole. 



41 

F. LISAD 

S.02.01.02 Bilanss  

 

 

Solventsus II kohane 
väärtus

Varad C0010

Immateriaalsed varad R0030

Edasilükkunud tulumaksu varad R0040

Pensionihüvitiste ülejääk R0050

Materiaalne põhivara omakasutuseks R0060 5 163

R0070 100 935

Kinnisvara (v.a omakasutuseks) R0080

Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused R0090

Aktsiad R0100 35

Aktsiad - noteeritud R0110

Aktsiad - noteerimata R0120 35

Võlakirjad R0130 100 900

Riigivõlakirjad R0140 15 780

Äriühingu võlakirjad R0150 85 120

Struktureeritud väärtpaberid R0160

Kollateraliseeritud väärtpaberid R0170

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad R0180

Tuletisinstrumendid R0190

Muud hoiused kui raha ekvivalendid R0200

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 13 170

Kahjukindlustus ja kahjukindlustusega sarnane tervisekindlustus R0280 9 953

Kahjukindlustus v.a. tervisekindlustus R0290 9 985

Kahjukindlustusega sarnane tervisekindlustus R0300 -32

R0310 3 217

SLT tervisekindlustus R0320

Elukindlustus, v.a. tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus R0330 3 217

Investeerimisriskiga elukindlustus R0340

Hoiused edasikindlustusvõtjates R0350

Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu R0360 1 673

Edasikindlustusega seotud nõuded R0370 52

Nõuded (nõuded klientide vastu, muu kui kindlustus) R0380 798

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 8 100

Muud, mujal kajastamata varad R0420 527

Varad kokku R0500 130 418

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

Elukindlustus ja elukindlustusega sarnane tervisekindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus 
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Kohustised C0010

Tehnilised eraldised - kahjukindlustus R0510 59 408

Tehnilised eraldised - kahjukindlustus v.a. tervisekindlustus R0520 56 314

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised R0530

Parim hinnang R0540 54 217

Riskimarginaal R0550 2 097

Tehnilised eraldised - NSLT  tervisekindlustus R0560 3 094

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised R0570

Parim hinnang R0580 2 984

Riskimarginaal R0590 111

Tehnilised eraldised - elukindlustus (v.a. investeerimisriskiga elukindlustus) R0600 6 756

Tehnilised eraldised - SLT tervisekindlustus R0610

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised R0620

Parim hinnang R0630

Riskimarginaal R0640

Tehnilised eraldised – elukindlustus  (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) R0650 6 756

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised R0660

Parim hinnang R0670 6 710

Riskimarginaal R0680 45

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 76

Tuletisinstrumendid R0790

Võlad krediidiasutuste ees R0800

Muud finantskohustused kui võlad krediidiasutuste ees R0810 4 011

Kindlustuslepingutega seotud võlgnevused ja võlgnevused kindlustusvahendajatele R0820 3 012

Edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused R0830 1 099

Võlgenused (klientidele, mitteseotud kindlustusega) R0840 2 346

Allutatud kohustised R0850

Põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised R0860

Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised R0870

Muud, mujal kajastamata kohustised R0880 7

Kohustised kokku R0900 76 715

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi R1000 53 703



 

S.05.01.02 Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa  

 

Ra
vi

ku
lu

-
ki

nd
lu

st
us

 

Si
ss

et
ul

ek
u 

ka
ot

us
e 

ki
nd

lu
st

us
 

Tö
öõ

nn
et

us
e 

ja
 

ku
ts

eh
ai

gu
se

 k
in

dl
us

tu
s 

M
oo

to
rs

õi
du

ki
 v

al
da

ja
 

va
st

ut
us

-k
in

dl
us

tu
s 

M
ai

sm
aa

-s
õi

du
ki

te
 

ki
nd

lu
st

us

M
er

e-
, l

en
nu

nd
us

- 
ja

 t
ra

ns
po

rd
i- 

ki
nd

lu
st

us
 

Tu
le

 ja
 m

uu
 v

ar
ak

ah
ju

 
ki

nd
lu

st
us

Ü
ld

in
e 

va
st

ut
us

-k
in

dl
us

tu
s

Kr
ed

iid
i- 

ja
 g

ar
an

ti
i-

ki
nd

lu
st

us
   

Õ
ig

us
ab

i-k
ul

ud
e 

ki
nd

lu
st

us

Ab
is

ta
m

is
-t

ee
nu

st
e 

ki
nd

lu
st

us
 

M
uu

de
 fi

na
nt

s-
ka

hj
ud

e 
ki

nd
lu

st
us

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

Kindlustusmaksed            

Bruto – 
otsekindlustustegevus  

R0110 7 684 3 312 21 442 25 401 272 22 502 2 865 633 2 491

Bruto  –  aktsepteeritud  
proportsionaalne  
edasikindlustus

R0120 18 4

Bruto  –  aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0130

Edasikindlustajate osa  R0140 20 33 594 28 13 2 270 556 551 391

Neto  R0200 7 664 3 279 20 849 25 372 259 20 250 2 308 82 2 104

Teenitud kindlustusmaksed            

Bruto – 
otsekindlustustegevus  

R0210 7 293 2 947 21 393 21 217 216 18 661 2 717 256 2 315

Bruto  –  aktsepteeritud  
proportsionaalne  
edasikindlustus

R0220 15 3

Bruto  –  aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0230

Edasikindlustajate osa  R0240 21 33 594 28 13 2 257 551 206 376

Neto  R0300 7 272 2 914 20 799 21 188 203 16 419 2 166 50 1 942

Tekkinud nõuded            

Bruto – 
otsekindlustustegevus  

R0310 5 062 1 274 12 759 14 331 41 10 464 1 508 -1 568

Bruto  –  aktsepteeritud  
proportsionaalne  
edasikindlustus

R0320 1

Bruto  –  aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0330

Edasikindlustajate osa  R0340 0 0 1 145 0 313 563 1 25

Neto  R0400 5 062 1 274 11 614 14 332 41 10 152 945 -3 544

Muude tehniliste eraldiste muutused            

Bruto – 
otsekindlustustegevus  

R0410

Bruto  –  aktsepteeritud  
proportsionaalne  
edasikindlustus

R0420

Bruto  –  aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0430

Edasikindlustajate osa  R0440

Neto  R0500

Tekkinud kulud  R0550 2 639 1 149 6 975 7 534 63 5 779 865 11 629

Muud kulud  R1200

Kulud kokku  R1300

Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused 
(otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus)
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C0130 C0140 C0150 C0160 C0200

Kindlustusmaksed            

Bruto – 
otsekindlustustegevus  

R0110 86 602

Bruto  –  aktsepteeritud  
proportsionaalne  
edasikindlustus

R0120 22

Bruto  –  aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0130

Edasikindlustajate osa  R0140 4 457

Neto  R0200 82 167

Teenitud kindlustusmaksed            

Bruto – 
otsekindlustustegevus  

R0210 77 015

Bruto  –  aktsepteeritud  
proportsionaalne  
edasikindlustus

R0220 18

Bruto  –  aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0230

Edasikindlustajate osa  R0240 4 080

Neto  R0300 72 953

Tekkinud nõuded            

Bruto – 
otsekindlustustegevus  

R0310 46 006

Bruto  –  aktsepteeritud  
proportsionaalne  
edasikindlustus

R0320 1

Bruto  –  aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0330

Edasikindlustajate osa  R0340 2 046

Neto  R0400 43 961

Muude tehniliste eraldiste muutused            

Bruto – 
otsekindlustustegevus  

R0410

Bruto  –  aktsepteeritud  
proportsionaalne  
edasikindlustus

R0420

Bruto  –  aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0430

Edasikindlustajate osa  R0440

Neto  R0500

Tekkinud kulud  R0550 25 644

Muud kulud  R1200

Kulud kokku  R1300 25 644

Äriliin: aktsepteeritud 
mitteproportsionaalne 

edasikindlustus 

Kokku
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C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300
Kindlustusmaksed            

Bruto R1410
Edasikindlustajate osa R1420
Neto R1500

Teenitud kindlustusmaksed            
Bruto R1510
Edasikindlustajate osa R1520
Neto R1600

Tekkinud nõuded            
Bruto R1610 3 656 3 656
Edasikindlustajate osa R1620 2 710 2 710
Neto R1700 946 946

Muude tehniliste eraldiste muutused            
Bruto R1710
Edasikindlustajate osa R1720
Neto R1800

Tekkinud kulud  R1900

Muud kulud  R2500

Kulud kokku  R2600

Äriliin: elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused Elukindlustuse 



 

S.05.02.01 Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa 
 

 

 

 

Päritoluriik 
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 45 402 18 759 22 442 86 602
Bruto  –  aktsepteeritud  
proportsionaalne  edasikindlustus

R0120 22 22

Bruto  –  aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0130

Edasikindlustajate osa  R0140 2 026 1 172 1 259 4 457
Neto  R0200 43 376 17 587 21 204 82 167

Teenitud kindlustusmaksed            
Bruto – otsekindlustustegevus  R0210 37 892 18 155 20 968 77 015
Bruto  –  aktsepteeritud  
proportsionaalne  edasikindlustus

R0220 18 18

Bruto  –  aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0230

Edasikindlustajate osa  R0240 2 033 1 026 1 020 4 080
Neto  R0300 35 859 17 129 19 966 72 953

Tekkinud nõuded            
Bruto – otsekindlustustegevus  R0310 21 288 11 609 13 109 46 006
Bruto  –  aktsepteeritud  
proportsionaalne  edasikindlustus

R0320 1 1

Bruto  –  aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0330

Edasikindlustajate osa  R0340 341 1 612 93 2 046
Neto  R0400 20 947 9 997 13 016 43 961

Muude tehniliste eraldiste muutused            
Bruto – otsekindlustustegevus  R0410
Bruto  –  aktsepteeritud  
proportsionaalne  edasikindlustus

R0420

Bruto  –  aktsepteeritud  
mitteproportsionaalne 
edasikindlustus

R0430

Edasikindlustajate osa  R0440
Neto  R0500

Tekkinud kulud  R0550 12 313 6 725 6 607 25 644
Muud kulud  R1200
Kulud kokku  R1300 25 644

Päritoluriik 
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 3 647 -28 38 3 656
Edasikindlustajate osa R1620 2 700 10 0 2 710
Neto R1700 947 -38 38 946

Muude tehniliste eraldiste muutused            
Bruto R1710
Edasikindlustajate osa R1720
Neto R1800

Tekkinud kulud  R1900
Muud kulud  R2500
Kulud kokku  R2600

Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem – 
kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused 

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



 

S.12.01.02 Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised  

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

R0010

R0020

Parima hinnangu brutoväärtus  R0030 6 710 6 710

Edasikindlustuslepingutest,  eriotstarbelistest  
varakogumitest  ja  piiratud  
edasikindlustusest  sissenõutavad  summad  
kokku pärast  vastaspoole  makseviivitusest  
tingitud  oodatavast  kahjust  tulenevat  
kohandust 

R0080 3 217 3 217

Parim  hinnang  miinus  
edasikindlustuslepingutest,  eriotstarbelistest  
varakogumitest ja  piiratud  edasikindlustusest  
sissenõutavad summad – kokku 

R0090 3 493 3 493

R0100 45 45

R0110

R0120

R0130

R0200 6 756 6 756
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Tervisekindlustus 
(otsekindlustustegevus)
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Tervikuna  arvutatud  tehnilised  eraldised

Edasikindlustuslepingutest,  eriotstarbelistest  varakogumitest  ja  
piiratud  edasikindlustusest  sissenõutavad  summad  kokku pärast  
vastaspoole  makseviivitusest  tingitud  oodatavast  kahjust  tulenevat  
kohandust  seoses  tervikuna  arvutatud  tehniliste eraldistega

Riskimarginaal

Tervikuna  arvutatud  tehnilised  eraldised 

Parim hinnang

Riskimarginaal

Tehnilised eraldised – kokku  

Parima  hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised 
eraldised 

Parim hinnang

Tehniliste  eraldiste  üleminekulise  mahaarvamise summa
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S.17.01.02 Kahjukindlustuse tehnilised eraldised 
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C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Tervikuna  arvutatud  tehnilised  eraldised R0010

R0050

Parima  hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised 

Kindlustusmaksete eraldised

Bruto R0060 1 349 205 6 408 3 956 28 4 492 452 126 0 0 8 17 024

Edasikindlustuslepingutest,  eriotstarbelistest  varakogumitest  ja  piiratud  
edasikindlustusest  sissenõutavad  summad  kokku pärast  vastaspoole  
makseviivitusest  tingitud  oodatavast  kahjust  tulenevat  kohandust

R0140 0 -32 0 -392 -123 -4 -1 255 -40 93 0 0 -4 -1 756

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netoväärtus R0150 1 349 237 0 6 800 4 079 33 5 747 492 33 0 0 12 18 780

Kahjude eraldised

Bruto R0160 827 603 11 393 3 796 39 18 508 3 974 14 0 0 1 021 40 176

Edasikindlustuslepingutest,  eriotstarbelistest  varakogumitest  ja  piiratud  
edasikindlustusest  sissenõutavad  summad  kokku pärast  vastaspoole  
makseviivitusest  tingitud  oodatavast  kahjust  tulenevat  kohandust

R0240 0 0 0 1 355 0 8 490 1 267 2 0 0 595 0 0 0 0 11 709

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netoväärtus R0250 827 603 0 10 038 3 796 39 10 018 2 707 13 0 0 426 0 0 0 0 28 467

Parim hinnang kokku - bruto R0260 2 176 808 0 17 801 7 752 67 23 000 4 426 141 0 0 1 029 0 0 0 0 57 200

Parim hinnang kokku - neto R0270 2 176 839 0 16 838 7 875 72 15 765 3 199 46 0 0 438 0 0 0 0 47 247

R0280 64 47 779 294 3 777 210 1 0 0 33 2 208

Tehniliste  eraldiste  üleminekulise  mahaarvamise summa

R0290

R0300

R0310

Tehnilised eraldised  - kokku

Tehnilised eraldised  - kokku R0320 2 240 855 0 18 580 8 047 70 23 777 4 636 142 0 0 1 062 0 0 0 0 59 408

R0330 0 -32 0 963 -123 -4 7 235 1 227 94 0 0 591 0 0 0 0 9 953

R0340 2 240 886 0 17 617 8 169 75 16 542 3 409 47 0 0 471 0 0 0 0 49 455
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Edasikindlustuslepingutest,  eriotstarbelistest  varakogumitest  ja  piiratud  edasikindlustusest  sissenõutavad  
summad  kokku pärast  vastaspoole  makseviivitusest  tingitud  oodatavast  kahjust  tulenevat  kohandust  seoses  
tervikuna  arvutatud  tehniliste eraldistega

Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus
Aktsepteeritud mitteproportsionaalne 

edasikindlustus 

Edasikindlustuslepingutest,  eriotstarbelistest  varakogumitest  ja  piiratud  edasikindlustusest  
sissenõutavad  summad  kokku pärast  vastaspoole  makseviivitusest  tingitud  oodatavast  kahjust  tulenevat  
kohandust - kokku

Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest  varakogumitest  ja  piiratud  
edasikindlustusest  sissenõutavad  summad - kokku 

Parim hinnang

Riskimarginaal

Parim hinnang

Riskimarginaal

Tervikuna  arvutatud  tehnilised  eraldised 



 

S.19.01.21 Kahjukindlustuse nõuded  
 

 

 

 

Kahjukindlustustegevus kokku

Z0010

Tasutud nõuete brutosumma (mittekumulatiivne)

(absoluutsumma)   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & + Jooksval aastal
Aastate summa 
(kumulatiivne)

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

Enne R0100 -33 Enne R0100 -33 -33

N-9 R0160 24 135 8 642 454 290 79 67 8 76 -2 -1 N-9 R0160 -1 33 748

N-8 R0170 23 996 5 067 614 224 1 206 31 9 -5 N-8 R0170 -5 30 143

N-7 R0180 18 375 5 153 524 339 97 68 11 19 N-7 R0180 19 24 587

N-6 R0190 20 886 5 726 200 57 -9 13 -8 N-6 R0190 -8 26 865

N-5 R0200 24 389 3 619 233 78 51 19 N-5 R0200 19 28 388

N-4 R0210 24 851 5 215 270 241 8 N-4 R0210 8 30 585

N-3 R0220 26 898 6 334 173 193 N-3 R0220 193 33 599

N-2 R0230 27 558 6 613 575 N-2 R0230 575 34 746

N-1 R0240 27 053 6 981 N-1 R0240 6 981 34 034

N R0250 33 241 N R0250 33 241 33 241

Kokku R0260 40 989 309 902

Nõuete eraldiste diskonteerimata parim brutohinnang

(absoluutsumma)   

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 1 Enne R0100 880

N-9 R0160 0 0 0 0 0 0 179 251 99 1 301 N-9 R0160 1 271

N-8 R0170 0 0 0 0 0 302 214 190 185 N-8 R0170 148

N-7 R0180 0 0 0 0 903 430 406 779 N-7 R0180 763

N-6 R0190 0 0 0 728 618 323 287 N-6 R0190 285

N-5 R0200 0 0 1 637 1 031 759 614 N-5 R0200 609

N-4 R0210 0 2 672 1 644 1 206 815 N-4 R0210 755

N-3 R0220 13 676 4 596 4 951 3 750 N-3 R0220 3 691

N-2 R0230 13 546 5 130 3 338 N-2 R0230 3 224

N-1 R0240 20 480 11 729 N-1 R0240 11 668

N R0250 17 483 N R0250 16 882

Kokku R0260 40 176

Õnnetusjuhtumi 
aasta või 

kindlustusaasta

Väljamakse kujunemise aasta

Väljamakse kujunemise aasta

Õnnetusjuhtumi    aasta

Aasta lõpus 
(diskonteeritud 

andmed)  
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S.23.01.01 Omavahendid  

 

Kokku

Piiranguteta 
esimese 

taseme oma-
vahendid

Piirangutega 
esimese 
taseme 

oma-
vahendid 

Teise 
taseme 

oma-
vahendid 

Kolmanda 
taseme 

oma-
vahendid   

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

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 47 803 47 803

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

R0220

Mahaarvamine seoses märkimisväärsete osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes R0230

R0290 50 803 50 803

Sissemaksmata ja sissenõudmata lihtaktsiakapital, mis on sissenõutav R0300

Vastastikuste  ja  vastastikust  tüüpi  kindlustusandjate  sissemaksmata  ja  sissenõudmata  
algkapital,  liikmete sissemaksed või samaväärsed põhiomavahendite kirjed, mis on 

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

R0400

Solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku  R0500 50 803 50 803

Miinimumkapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku  R0510 50 803 50 803

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku  R0540 50 803 50 803

Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku  R0550 50 803 50 803

R0580 28 150

R0600 10 841

R0620 180,5%

R0640 468,6%

C0060

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi  R0700 53 703

Omaaktsiad (otseselt ja kaudselt hoitavad)  R0710

Prognoositavad dividendid, väljamaksed ja maksud  R0720 2 900

Muud põhiomavahendite kirjed  R0730 3 000

Kattuvusega  kohandamise  portfellide  ja  eraldatud  vahendite  kogumite  kohandamine  seoses  
piirangutega omavahendite kirjetega 

R0740

R0760 47 803

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – elukindlustustegevus  R0770

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – kahjukindlustustegevus  R0780 2 797

R0790 2 797

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

Lisaomavahendid       

Kasutadaolevad ja nõuetekohased omavahendid       

Korrigeerimisreserv  

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum kokku  

Oodatav kasum

Korrigeerimisreserv

Mahaarvamised 

Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi

Lisaomavahendid kokku  

Solventsuskapitalinõue  

Miinimumkapitalinõue  

Nõuetekohaste omavahendite suhe solventsuskapitalinõudesse  

Nõuetekohaste omavahendite suhe miinimumkapitalinõudesse

Finantsaruannetes  kajastatud  omavahendid,  mida  korrigeerimisreservis  ei  tuleks  kajastada  ja  mis ei vasta 
Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele
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S.25.01.21 Solventsuskapitalinõue standardvalemit kasutatavate 
kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul  

 

 

C0110 C0090 C0100

R0010 11 365

R0020 6 697

R0030 170

R0040 2 331

R0050 15 480

R0060 -10 128

R0070 0

R0100 25 915

Solventsuskapitalinõude arvutamine C0100

Operatsioonirisk R0130 2 311

Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime R0140 0

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime R0150 -76

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue R0160 0

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõue R0200 28 150

Juba kehtestatud lisakapitalinõue R0210 0

Solventsuskapitalinõue R0220 28 150

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli 
kapitalinõue 

R0400 0

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete 
kogusumma 

R0410 0

Eraldatud vahendite kogumite tinglike 
solventsuskapitalinõuete kogusummafunds

R0420 0

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike 
solventsuskapitalinõuete kogusumma 

R0430 0

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

R0440 0

Jah/ei

C0109

R0590 Jah

Edasilükkunud maksude 
kahjumi katmise võime

C0130

R0640 -76

R0650 -76

R0660 0

R0670 0

R0680 0

R0690 -76

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis tuleneb 
tagasikandmisest, jooksev aasta
Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis tuleneb 
tagasikandmisest, tulevased aastad

Maksimaalne edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

Elukindlustuse kindlustusrisk  

Tervisekindlustusrisk

Kahjukindlustuse kindlustusrisk  

Hajutamine 

Immateriaalse vara risk  

Põhisolventsuskapitalinõue

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

Keskmisel maksumääral põhinev lähenemisviis

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimet arvestava 
kohanduse arvutamine

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis tuleneb 
edasilükkunud tulumaksu kohustiste tühistamisest
Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis tuleneb 
viitest tõenäolisele tulevasele maksustatavale kasumile

Solventsuskapitalinõude 
brutosumma 

Kindlustus- või 
edasikindlustusandja 

parameeter 
Lihtsustused   

Tururisk

Vastaspoole makseviivituse risk  
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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

MCRNL  Tulemus R0010 10 767

Tervikuna arvutatud 
tehniliste 

eraldiste ja parima 
hinnangu 

netosumma (ilma 
edasikindlustuseta/ 

eriotstarbeliste 
varakogumiteta) 

Neto-kindlustusmaksed 
(ilma edasikindlustuseta) 

viimase 12 kuu jooksul

C0020 C0030

Ravikulukindlustus R0020 2 176 7 664

Sissetuleku kaotuse kindlustus R0030 839 3 279

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus R0040 0

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus R0050 16 838 20 849

Maismaasõidukite kindlustus R0060 7 875 25 372

Mere-, lennundus- ja transpordi- kindlustus R0070 72 259

Tule ja muu varakahju kindlustus R0080 15 765 20 250

Üldine vastutuskindlustus R0090 3 199 2 308

Krediidi- ja garantiikindlustus   R0100 46 82

Õigusabikulude kindlustus R0110 0

Abistamisteenuste kindlustus R0120 0

Muude finantskahjude kindlustus R0130 438 2 104

Tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus R0140 0

Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus R0150 0

Merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus R0160 0

Varakindlustuse  mitteproportsionaalne edasikindlustus R0170 0

Lineaarse  valemi  osa  elukindlustuslepingutest  ja  elukindlustuse  edasikindlustuslepingutest  tulenevate kohustuste korral  

C0040

MCRL Tulemus R0200 73

Tervikuna arvutatud 
tehniliste 

eraldiste ja parima 
hinnangu 

netosumma       (ilma 
edasikindlustuseta/ 

eriotstarbeliste 
varakogumiteta) 

Riskikapitali 
(ilma 

edasikindlustuseta/ 
eriotstarbeliste 

varakogumiteta) neto
summa 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 3 493

Kõigist  elukindlustuslepingutest  ning  nendega  seotud  edasikindlustuslepingutest tulenevate 
kohustuste riskikapital kokku 

R0250

Miinimumkapitalinõude üldine arvutamine  

C0070

Lineaarne miinimumkapitalinõue R0300 10 841

Solventsuskapitalinõue R0310 28 150

Miinimumkapitalinõude ülemmäär R0320 12 668

Miinimumkapitalinõude alammäär R0330 7 038

Kombineeritud miinimumkapitalinõue R0340 10 841

Miinimumkapitalinõude absoluutne alammäär R0350 3 700

C0070

Miinimumkapitalinõue R0400 10 841


