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AS SEB Elu- ja Pensioniknd1ustus
2017. a. majandusaasta aruanne

(tuhndetes eurcaes)

legevusaruanne

Utevaade ettevöttest

AS SEB E[u- ja Pensionikindiustus on e[ukind[ustusselts, mule asutas 1998. aasta oktoobris praegusesse SEB Groupi kuuiuv AS SEB

Pank (toliane AS Eesti Uhispank). SEB Group on Pöhja-Euroopa finantskontsern, mis teenindab eraisikuid, ettevötteid ja avaiikku

sektorit.

28. jaanuarii 2010 vahetusid AS-i SEB Eiu-ja Pensionikindiustus omanikud. Tegemist oil kontsernisisese reorganiseerimisega, mule

kaigus ühendati köik SEB rahvusvahelisse kontserni kuuluvad etu- ja pensionikindiustusfirmad ettevötte SEB Life and Pension

Holding AB (endine SEB Trygg Liv Holding AB) juhtimise alla.

Kiiendisuheteie keskenduva kindiustusseitsina pakub AS SES Eiu- ja Pensionikindiustus Eestis kiiendi vajadustest iähtuvaid riski-, las

te- ning pensionikindlustuse tervikiahendusi. Arvestades Eesti tutu potentsiaati ja AS-i SEB Pank suuromaniku SEB Groupi pikaajalist

kogemust, on SEB Group kinnitanud eiu- ja pensionikindtustuse üheks priotiteetseks vaidkonnaks.

Aiates 1. maist 2015 korraldab AS SEB Eiu- ja Pensionikindiustus pensionifondide turustamist. Muudatuse eesmätk on pakkuda ktien

due paremat pensioniteenuse tervikiahendust.

Eesti elu- ja pensionikindLustusturg aastat 2077

Ee[mise aasta (öpu seisuga oh Eestis vhs eiukindtustusteenuse pakkujat ning AS SEB Ehu- Ia Pensionikindiustus oh kindlustusmaksete

iaekumise, vara mahu ja khientide arvu poolest suuruseit Eesti teine ehukindhustussetts.

Eesti elukindiustusseitsid kogusid eehmise aasta jooksuh 91,1 muljonit eurot kindlustusmakseid (2016. aastai 85,6 miijonit eurot),

Seega suurenes kindhustusmaksete maht aastaga 6,4%. AS-i SEB Ehu- ja Pensionikindlustus turuosa oh 2017. aasta 31. detsembrih

25,5% (aasta varem 24,9%).

Etukindlustusturg

2017. aastah söimiti Eestis 33574 ehukindhustushepingut (2016. aastal 33862), mis on vörretdes 2016. aastaga 0,8% vähem.

Köikidest uutest elukindhustushepingutest oIl riskikindiustushepinguid 72,7%. Samat aja[ cii säästmis- ja investeerimistoodete haeku

miste osakaat 75,4% köikidest [aekumistest. 2017. aastah kogutud kindhustuspreemiate mahust hohmasid gatanteeritud toothusega

kogumistoodete maksed 38,6%, investeerimisriskiga ehukindhustuse maksed 36,8% fling tiski- ja iisakindiustuse maksed 24,5%

(2016. aastah vastavalt 431%, 34,0% ja 22,9%).

Pensionikindlustusturg

Kohustushiku kogumispensioni ehk II pensionisamba fondide aktiivsete investorite koguhutk uhatus Eestis 2017, aasta iöpus 661 600

inimeseni, mis on tigi 10 700 vörra enam kui 2016. aastat. Ktientide vata maht kasvas 2016. aastaga vörrehdes 17,3%, ühetades 3,6

miijardit eurot, mihies SEB tutuosa oh 2017. aasta iöpus 19,2% (2016. aastai 19,7%).

Kindhustusmakseid II samba pensionitepingutesse feiuaegne pension) taekus aastaga 16,1 mihjonit eutot, mida on sama paiju kui

2016. aastah.

Pensioni III samba kogumishahendustesse on inimestel 2017. aasta 31. detsembri seisuga paigutatud 402,2 mihjonit eurot, miilest

155,5 mlljonit on paigutatud III samba fondiosakutesse ja 246,7 mihjonit Ill samba elukindiustuslepingutesse (2016. aasta topus cli

III sambasse investeeritud 375,3 mihjonit eurot).

SEB tuiemuste pohjat paigutas 76,0% 2017. aastah III sambaga kogumist atustanud khientidest raha fondihahendustesse. III samba

ktientide varade kogumahust 2017. aasta 31. detsembrii höimas SEB turuosa 26,0%.
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AS SEB ELu- a PensionikindLustus
2077. a. majandusaasta aruanne

(tuhandetes eurodes)

AS-i SEB Etu- ja Pensionikindlustus tutemused

2017. aasta Iopetas AS SEE Eiu- ja Pensionikindlustus 2,6 mitjoni euro suuruse kasumiga (2016. aasta kasum oil 2,9 miljonit eurot).

2017. aastat kujunes kasum peamiseit riskide kindtustamisest.

Solmisime 2017. aasta jooksui 10 886 uut pöhikindtustustepingut, mute juurde vailti 19 451 tisakaitset (2016. aastat sötmiti 10

057 uut pohikindlustustepingut ja vatiti 17 476 tisakaitset). Kindiustusmakseid kogusime toppenud aastat 23,2 mitjonit eurot

(2016. aastai 21,3 mitjonit eurot), mitiest 71 mitjonit eurot (2016, aastai 7,3 miijonit eurot) hölmasid täiendava kogumispensioni

kindiustusmaksed.

2017. aastat söimis AS SEE Etu- ja Pensionikindtustus 8 765 SEE (aenukaitse kindtustuse lepingut (2016. aastat 8 322).

Pöhikindlustustepingutete tehti jarjest enam juurde iisakindiustustepinguid. Seega on kilent enda ja iähedaste riski maandamise

vajaiikkusest üha teadiikum. Lisakaitseid sölmisime 11,3% enam kui aasta varem.

Vätjamakseid tegime 2017. aastai 15,4 mitloni euro utatuses (2016. aastat maksime valja 15,0 miljonit eurot).

Ktientide tepingutega seotud vara mahtsuurenes 2017. aastat 3,2 miijoni euro vörra. 2017. aasta topu seisuga oil vastava vara ko

gumaht 147,0 miijonit eurot, miiiest Ill samba pensionivara holmas 66,8 mitjonit eurot (2016. aastai oh vara kogumaht 143,8 miijonit

eurot ja Ill samba vara maht 67,9 mitjonit eurot).

Kindtustuskahjude vätjamaksmine

201 7.aastat tegime 624 kahjuotsust (2016: 568 kahjuotsust) mule atuset maksime ktientide[e hüvitisena vatja 820 tuhat eurot

(2016: üie 845 tuhande euro). 26% huvitistest ehk 215 tuhat eurot (2016: 327 tuhat eurot) kattis iaenu[epingu kohustusi.

Surmahüvitisi maksime 75 juhtumi eest (2016: 79 juhtumi eest) kokku tigi 555 tuhat eurot (2016: 566 tuhat eurot).

540 kahjujuhtumi korrai maksime hüvitist ajutise töovöimetuse eest, mule pohjustas 485 korral onnetusjuhtum ja 55 juhut haigus.

Keskmine ajutise tdövöimetuse hüvitis oil eetmisei aastat 400 eurot (2016: 400 eurot). Kriititiste haiguste ja inva[iidsuse juhtumeid

oil kokku 8 (2016:10) fling nende hüvitiste summa oil 51 tuhat eurot (2016: 74 tuhat eurot).

Keetduvate kahjuotsuste osakaat oil 5,29%, see el ole muutunud. Keeidusime peamiseit juhtudei, mule puhul ei oinud tegemist

tingimustete vastava önnetusjuhtumiga.

2017. aasta [öput oil melt 1 385 ktienti, kettete maksame etuaegset pensioni. Neist enamus —1187- saavad vätjamakseid II samba

iepingute atusel.

Arendustegevus

2017. aastal ajakohastasime suurema IT-arendusprojekti raames muugitöötajate kilentide hatdamise tarkvara. Uuenduse

tulemusena on kindiustusiepingute sötmimise protsess efektiivsem ning vâimatdab pakkuda kilendite kiiremat ja mugavamat

khlenditeenindust. Projekti raames tihtsustasime tootetingimuste, avatduste ja potuiside sönastusi ning muutsime need

ütevaattikumaks.

Veebiiehete iisasime mitmeid tootevatij aid ja katkutaatoreid, mis tisaks SEE Foorumi artikiitele ja videoteie aitavad kilendil möista

ning tihtsustada kindlustusekaitsete olemust ja vajaiikkust, saada parem arusaam muutuva tuiumaksu seaduse möjust III samba

investeeringutete ning vatida sobiva riskitasemega II samba fondi.

2015. aastat Eesti Vaärtpaberikeskuse (EVK) pooit aigatatud pensioniptatvormi EPIS projekti raames tegi AS SEE Etu- ja

Pensionikindiustus aastal 2017 suures mahus arendusi seoses Ii samba tisateenuste ja Ill samba registripidamisega.

2018. aastat tuteb AS-il SEB Etu- ja Pensionikindtustus panustada EVK atgatatud projekti kolmandasse etappi, mis keskendub samuti

III samba registripidamisega seotud teenusteie ja funktsioonidele. Seileks, et tagada 2018. aasta teises pootes I DD regutatsiooniie

vastamine, tuleb teha suures mahus anatüüse ja arendustöid.

2017. aastaltuii panustada ka EL poott kehtestatud jae-ja kindlustuspöhiste investeerimistoodete pöhiteabedokumentide Loomesse

ehk PRI1Ps-i (Key Information Documents for Packaged Retail and Insurance-Eased Investment Products) ning kindlustustoodete

turustamise direktiivi ehk IDD (Insurance Distribution Directive) rakendamisele, et vajaiikud muudatused aastai 2018 saaks

oigeaegse[t tehtud. Alates 1,01.2018 on khiendile toote Kasvuportfeti Juunior tutvustamisel abiks pöhiteabedokument, mis on

koostatud vastavait PRIIPs-i nöuete[e.

Meie 2018. aasta arendustööde eesmargiks on tagada kliendi tuhemustik terviknöustamine kontoris ja videonöustamise teet. Samat

ajat toome juurde ka tihtsaid digitahendusi, mis tervikuna tagaksid sufuva ning kiiendi aega väärtustava khienditeeninduse. Sehleks

jatkame muugitootajatehe ja klientidehe möeidud ugapaevaste töövahendite, kalkuhaatorite fling programmide täiustamist ja

hihtsustamist.
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2017. a. majandusaasta aruanne  
(tuhandetes eurodes)

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus

Sotsiaalne vastutus

Pakume teenust, mida meie kliendid vajavad 

Oma	klientide	ootuste	ja	vajaduste	mõistmine	on	valikuterohkes	maailmas	hädavajalik,	et	pakkuda	kliendile	talle	väärtustloovat	tee-
nust.	Mitmed	läbiviidud	kliendiuuringud	nii	pensioni	kui	ka	elukindlustuse	valdkonnas	ning	meie	töötajate	teadmised,	annavad	meile	
võimaluse	kujundada	klientidele	vajalikke	kindlustusteenused	ja	–tooteid	ning	leida	parimaid	viise	kliendipakkumiste	tegemisel.

Tähelepanu kliendipakkumistel

Selleks,	et	saaksime	kliendile	pakkuda	personaalseid	ning	talle	olulisi	ja	vajalikke	elukindlustuse-	ning	pensionipakkumisi,	töötasime	
rohkem	kliendiandmete	analüüsiga,	finantskäitumisega	ja	kliendi	tooteportfelliga.	Jätkasime	2016.	aastal	alustatud	kliendipakku-
miste	projekti,	mille	raames	saadame	igale	kliendile	tema	SEB	pensionifondi	tulemused	ja	investeeringu	ülevaated	video	vahendusel	
e-kirja	teel.

Klientide teadlikkuse suurendamine

Meie	üks	pikaajalisemaid	eesmärke	on	kasvatada	inimestes	teadlikkust	enda	tuleviku	kindlustamise	osas.	Aasta	alguses	avaldasime	
põhjaliku	ülebaltilise	pensionivalmiduse	uuringu	tulemused,	mis	andis	ülevaate	Eesti	elanike	pensioniteadlikkusest,	usaldusest	pen-
sionisüsteemi	vastu,	kindlustundest	tuleviku	suhtes	ning	käitumispraktikast	pensioni	kindlustamisel.	Projekt	„Kas	oleme	pensioniks	
valmis?“,	hõlmates	nii	kinokonverentsi	kui	ka	vlogieksperimenti	„Elu	pensionäri	kingades“,	sai	ühiskonnas	ja	meedias	suure	tähele-
panu	osaliseks.	Aasta	teises	pooles	pöörasime	suuremat	tähelepanu	elu	kindlustamisele,	pakkudes	klientidele	võimalust	osaleda	
kindlustusseminaril	„Elades	juhtub“.	

Oleme	järjepidevalt	loonud	sisu	SEB	veebilehe	infokeskkonda	Foorum,	mis	võimaldab	kliendil	leida	vastuseid	elukindlustuse	ja	
pensioniga	seonduvatele	küsimustele	ning	kasvatada	seeläbi	enda	teadlikkust.	Klientidele,	kellele	meeldib	ammutada	vajalikku	infot	
pigem	visuaalselt,	pakume	võimalust	vaadata	teemade	lõikes	lühivideosid.	

Koostöös	SEB	Pangaga	loodi	rahatarkuse	e-kool	ja	kursus,	kuidas	planeerida	oma	kaugemat	tulevikku.

Töötajad ja töötasud

Töötasudeks	kulus	2017.	aastal	1,98	miljonit	eurot	(sh	sotsiaalmaksu	ja	töötuskindlustusmakse	kulud)	(2016.	aastal	1,77	miljonit	
eurot),	sellest	328	tuhat	eurot	(sh	maksukulud)	(2016:	307	tuhat	eurot)	olid	juhatuse	liikmetele	arvestatud	töötasud.

Ettevõttes	oli	2017.	aasta	lõpus	64	põhikohaga	töötajat	(2016.	aasta	lõpus	62).

Audiitor

Ettevõtte	audiitor	ei	ole	Ettevõttele	2017.	aasta	jooksul	täiendavalt	finantsauditile	osutanud	teisi	nõustamisteenuseid.

Indrek Holst 
juhatuse esimees



AS SEB Etu- a PensionikindLustus 2017. a. majandusaasta aruanne
(tuhandetes eurodes)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bitanss

AKTIVA Lisa 31.12.2017 31.12.2016

Raha- ja pangakontod 4 6372 2 816

Finantsvarad oiglases väärtuses muutustega IäbI kasumiaruande 5 158 163 158 664

Aktsiad ja fondiosakud 69758 69 113

Völakirjad a muud fikseeritud tulumäaraga vaartpaberid 87 404 85 695

Tahtajalised deposiidid 1 001 3856

Finantsvarad korrigeeritud soetusmaksumuses 7 212 2 226

Tahtajalised deposiidid 5 6 819 1 842

Nöuded otsesest kindlustustegevusest kindlustusvotjatele 85 53

Nauded edasikindlustustepingutest 6 102 126

Viitlaekumised, ettemakstud kulud ja muud nSuded 7 206 205

Finantsvarad kokku 169 747 163 706

Materiaa(ne pohivara 23 18

KOKKUAKTIVA 169770 163722

PASS IVA

Kohustused

ViitvOtad ja muud finantskohustused 8 991 713

Kohustused kindiustuslepingutest 910 92 763 89577

Finantskohustused investeerimislepingutest 54 956 55024

OigLases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 11 48 546 48 293

Korrigeeritud soetusmaksumuses 11 6410 6731

Kohustused kokku 148 710 145 314

Omakapitat

Aktsiakapitat 12 3004 3004

Kohustuslik reservkapital 2513 2 225

]aotamata kasum 15543 13179

Omakapitat kokku 21 060 18608

KOKKUPASSIVA 169770 163722

Aastaaruande tisad Leheku[gede[ 11 kuni 35 on raamatupidamise aastaaruande [ahutamatud osad.

Injtsialiseerjtud ainult identmtseerjmiseks
purpose of identification only

Kuupaev/date /1). Ol
.

PricewatertiouseCoopers, Tallinn 7



AS SEB E[u- ja Pensionikindtustus 2017. a. majandusaasta aruanne
(tuhandetes eurodes)

Koondkasumiaruanne
Lisa 2017 2016

Tutu brutopreemiatelt

-

13 16 967 15 080

Kutu edasikindlustuse preemiatele 14 -453 -417

Neto tuLu preemiateLt 16 514 14663

Teenustasud 15 807 817

Muud aritulud 20 1047 963

Kokku muud tegevustutud 1 856 1 780

Investeeringute tutud ja kutud (neto)

Kasum oiglase väärtuse muutusest 16 261 6 281

Intressitulu korrigeeritud soetusmaksumusesfinantsvaradelt 16 169 -

Kokku investeeringute tuLud 430 6281

Kindlustustepingute väljamaksed ja kohustuste muutus 17 -10 492 46690

Investeerimislepingute tinantskohustuste väartuse muutus 18 -200 -262

Tegevuskutud

SöLmimiskutud 19 -3563 -2912

AdministratiivkuLud 19 -1 630 -1667

Investeeringute haLdamise kulud -303 -330

Kokku tegevuskutud -5696 -6909

ARUANDEAASTAKASUMIKAHJUM 2610 2883

ARUANDEAASTA KOONDKASUMIKAHJUM 2610 2883

Aastaaruande [isad Leheku[gede[ 11 kuni 35 on raamatupidamise aastaaruande [ahutamatud osad.

rntsiaIerritxLd anuIt icntifin’etcs
I&tiaed for the purpose of identificatior
Initsiaalid/initials ,.O

Kuupäev/date ‘--

PricewatertiouseCoopers, Tatlinn
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AS SEB Elu- a Pensionikindlustus
2017. a. majandusaasta aruanne

(tuhandetes eurodes)

Rahavoogude aruanne
Lisa 2017 2016

Rahavood aritegevusest

Laekunud kindlustuspreemiad kindustusvOtateIt 13 16872 15 043

Caekunud teenustasud 15 774 816

Caekunud nvesteerimislepingute maksed 6 165 6207

Makstud kindtustusvotjatete kindlustustepingutest -6 777 -6 322

Finantskohustuste valjamaksed -7 154 -7 582

ArveLdused edasikindtustusandjatega -
-274 -162

Makstud tegevuskutud 19 -6111 -5184

Muud äritulud -
206 204

Investeeringute soetus -28 160 -57 884

Investeeringute mUük ja Lunastamine 23 966 52 107

Saadud intressid 1 933 1921

Saaduddividendid 515 537

Makstud investeeringute haLdamise kuLud -366 -367

Kokku rahavood ritegevusest 1 589 -666

Rahavood investeerimistegevusest

Pöhivara soetamine -17 -12

Kokku rahavood investeerimlstegevusest -17 -12

Rahavood kokku 1 572 -678

Raha ja raha ekvivalendid perioodi aLguses 4 2814 3 506

Raha a raha ekvivalentide muutus 1 572 -678

VaLuutakursside muutuste moju -14 -14

Raha ja raha ekvivalendid perloodi Lôpus 6 6372 2 814

Aastaaruande [isad [ehekutgede[ 11 kuni 35 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Initsiallseerjtud ainult identifjtseerrniseks
Initialled for the purpose of identification only
JnitsjaaJjd/jntjajs Q70.

Kuupäev/date 41OLI. tQA
PñcewaterfiouseCoopers Tallinn 9



AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus 2017. a. malandusaasta aruanne

ttuhndetes eurodes)

Omakapitali muutuste aruanne

Aktsiakapital Kohustuslik Jaotamata Omakapitat
(Lisa 12) reservkapitat kasum kokku

Seisuga 31.12.2015 3004 2 192 10 274 15470

Kasumijaoternine - 33 -33 -

Töotajate aktsiaprogrammis - - 55 55
osalemine

Aruandeperioodi koondka- - - 2883 2 883
sum

Seisuga 31.12.2016 3006 2225 13 179 18408

Kasumijaotamine - 288 -288 -

Töötajate aktsiaprogrammis - - 42 42
osatemine

Aruandeperioodi koondka- - - 2 610 2610
sum

Seisuga 31.12.2017 3004 2 513 15543 21 060

Aastaaruande (isad [eheku[gedet 11 kuni 35 on raamatupidamise aastaaruande Eahutamatud osad.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialled for the purpose of identification only
Initsiaalid/jnitiaIs C,.o
Kuupäev/date A .011.

PricewaterhouseCoopers, Tallinn 10



AS SEB Elu- ja PensionikindLustus 2017. a. majandusaasta aruanne
(tuhandetes eurodes)

Aastaaruande tisad

LISA 1. Raamatupidamisarvestuse pöhimötted

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus (Ettevote) on etukindlustussetts. Etteväte on aktsiaselts, mule registreeritud asukoht on Ta[linn
fEesti), Tornimäe tn 2 fling mule ainuomanik alates 28.01.2010 on SEB Life and Pension Holding AB (endise nimega SEB Trygg Liv
Holding AB). SEB Life and Pension Holding AB ainuaktsionäriks on SEB Aft kes on ka [ãptikku kontrolli teostav osapool.

2017. aasta lapu seisuga täötas Ettevöttes 64 inimest (2016: 62).

7.1. Koostamise alused

Ettevötte juhatus on andnud ba käeso[evate finantsaruannete avabdamiseks ning neid ei saa muuta ega tagasi vötta.
Finantsaruanded on avalikult kättesaadavad Ettevötte kodulehel (www.seb.ee).

Käesotevad finantsaruanded on koostatud kooskolas rahvusvahetiste finantsaruand[use standarditega (IFRS) nagu need on vastu
vöetud Euroopa Liudu poo[t. Antud finantsaruannete koostamise kaigus rakendatud raamatupidamisarvestuse pohimOtted on esita
tud ablpoob. Neid pöhimOtteid on järjekindta[t rakendatud köikide esit[etud aastate puhub, kui pole teisiti sätestatud,

Aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes. Finantsaruanded on koostatud soetusmaksumuse printsuibil, väbja arvatud oig[ases
väärtuses muutusega [äbi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad ja finantskohustused.

Teatud uued standardid, muudatused fling o[emaso[evate standardite interpretatsioonid on avaldatud kaeso[evate finantsaruannete
koostamise hetkeks, mis on kohustusbikud ettevötte aruandeperloodide puhub 1. jaanuarist 2017 vol hibisemate perioodide puhu[.
U[evaade nendest standarditest ning EttevOtte juhtkonna hinnangust uute standardite ja tOlgenduste rakendamise vOimabiku moju
kohta on antud käesoleva osa löpus (Lisa 1.23).

Finantsaruannete koostamiseks kooskolas Euroopa Liidu poo[t vastu voetud rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega on va
jalikud juhtkonna poolsed hinnangud. Kuigi need hinnangud on tehtud juhtkonna parima arusaamise kohasett, ei pruugi need ühtida
tegelike tulemustega. Juhtkonna hinnangute muutuste mOju kajastatakse muutuse perloodi kasumiaruandes. Hinnangute pohja[ikum
käsittus on esitatud Lisas 2.

7.2. Arvestus- ja esitusvatuuta

EttevOtte arvestus- ja esitusvaluutaks on euro, kuna EttevOtte tegevuse peamiseks majanduskeskkonnaks on Eesti.

1.3. VäLisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Vä[isva[uutas fikseeritud tehingute kajastamiseb on abuseks vOetud tehingu toimumise päeva[ ametlikult kehtinud Euroopa
Keskpanga valuutakursid. Valisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on umber hinnatud eurodesse bilansipaeva[
ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Va[isvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud
kasumiaruandes perlooditulu-ja kubuna.

1.4. Raha ja raha ekvivatendid

Raha ja seble ekvivalentidena kajastatakse bibansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode ja sObmimise hetkel kuni 3 kuulise
tahtajaga deposuitide jääke, vä[ja arvatud raha, mis on laekunud arvetduskontole investeerimisriskiga elukind[ustus[epingute inves
teerunguteks varem kui 14 paeva möödumise[ eebnimetatud [epingute sölmimisest (vastavabt VOlaoigusseaduse § 433 vöib kindlus
tusvOtja 14 paeva jooksub lepingu sö[mimisest lepungust taganeda). Nimetatud summa kajastatakse finantsvarade hulgas.

Tähtajalised deposiidid vOetakse esmalt arvete nende oig[ases väärtuses, mitlele bisatakse tehingukulud. Pärast esmast arvele
vötmist kajastatakse deposlite oigbases väärtuses nende portfellide osas, mida juhitakse Oigbases väärtuses. Teistes portfettides
kajastatakse deposuidid peale esmast arvete vOtmist korrigeeritud soetusmaksumuses.

1.5. Finantsvarad

Finantsvarad on varad, mida vOib ktassufitseerida sutarahaks, tepinguliseks oiguseks saada teisett ettevöttett sutaraha vOi muud
finantsvara, lepinguliseks oiguseks vahetada teise ettevottega finantsinstrumente potentsiaalsett soodsatel tingimustel, vOl teise
ettevötte aktsiateks. Ettevöte ktassifitseerib oma finantsvarad järgmiste kategooriate abla:

• taenudjanauded

• oigtases väOrtuses muutusega läbi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad

Juhtkond [Ugitab oma investeeringuid nende esmaset arvelevOtmisel. EttevOte ei ole uhtegi finantsvara tHgitanud kategooriasse
“[Opptähtajani hoitavad” vöi “muugiootel finantsvarad”.
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Laenud ja nöuded

Laenud ja nouded on fikseeritud vol kind[aksmääratud maksetega mittetuletisinstrumendid, mida el noteerita aktiivse[ turut. Laenud
ja nöuded vOetakse algseLt arve[e nende oigLases väärtuses koos tehingukutudega. Pärast esmast arvele vötmist kajastatakse nOu
deid korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Seda meetodit kasutatakse jargnevatet perloodi
de[ nöudett intressitulu arvestamiset. VOimatikud vOOrtuse tangusest tutenevad atlahindlused kajastatakse kasumiaruandes.

Oig(ases väärtuses muutustega täbi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad

Se[[el kategooriat on kaks a[amkategooriat:

• Kauplemise eesmargil soetatud finantsvarad fkaasa arvatud tutetisinstrumendid)

• Soetamisel määrat[etud Oiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad

Finantsvara liigitatakse soetamiset kategooria ‘Oigtases väärtuses muutustega [äbi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad” a[La,
kui need on soetatud vOl hangitud peamiselt edasimuugi eesmargi[ tOhitu[evikus vol kui need on osa finantsvarade portfel[ist, mule
kohta on oLemas töestus hiljutisest lühiajaLisest tegelikust kasumi teenimisest, vol kui juhtkond on nii mäOranud. Tuletisinstrumendid
tiigitatakse samuti kauplemise eesmargil soetatud finantsvaradeks, kul neid el ole kajastatud riskimaandusinstrumentidena.

Finantsvara liigitatakse esmase[ arvelevOtmisel gruppi finantsvarana oigLases väärtuses läbi kasumiaruande kui teatud finantsvara
de, nagu nOiteks vOla- ja omakapitallinstrumentide, Olglast vOärtust hinnatakse kooskö[as dokumenteeritud riskipoLiltika ja investee
rimisstrateegiaga fling raporteerimine juhtkonnale toimub samade[ aLustet. Thiendav info toodud peatukis 1.13.

Oig[ases väärtuses muutusega tObi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad voetakse algse[t arveLe tehingupaeva[ nende OigLases
väOrtuses, mitLeks on makstud varade oig[ane vOärtus, arvestamata tehingukulusid. Pärast esmast arve[evötmist kajastatakse antud
kategoorias finantsvarasid nende oig[ases väOrtuses. Intressi- ja dividenditutu nendelt vaartpaberite[t ja ümberhind[usett saadud
reatiseeritud ja realiseerimata tulem kajastatakse jarjepidevatt kas kasumi vOi kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes real
,,Finantstutu oiglase väOrtuse muutusest”.

I FRS 13 ,,Oigtase vOOrtuse möãtmine” kohaseLt bOrsi[ kaubeldavate finantsvarade ja kohustuste Olglase vOOrtusena kasutatakse
bOrsi hinda, mis jääb ostu- ja müUginoteeringu vahete. EttevOtte investeeringute OigLaseks väärtuseks on bOrsiL noteeritud ja aktiivse[
turul kaube[davate vaartpaberite puhuL nende ostunoteering. BOrsi[ noteerimata, kuid aktiivsel turut kaubeldavad aktsiad hinnatak
se umber turuhinda vLimase teostatud ostutehingu hinna aluset (kul tegu on turutingimustega). Kul noteeringutest eL tulene hinda vOl
noteeringud poLe piisava[t regutaarsed vOL instrumentide hinnanoteeringud el jaa tavapärasesse vahemikku, slis hinnatakse vOOrtpa
bet umber Oig[asesse vOOrtusesse, kasutades hindamistehnikaid ja vOttes aluseks kogu kOttesaadav informatsioon emitendi kohta.
Noteerimata volakirju, miLLet puudub aktiivne turg, diskonteeritakse turu intressimOaraga, mitteLe on lisatud emitendi risk.

Igal juhut, kul konkreetse[ finantsinstrumendiL puudub aktiivne turg, mOOrab EftevOte OigLase vOOrtuse, kasutades vOOrtuse hinda
mise tehnikaid. Nende huLka kuu[uvad hiljutised sOLtumatute osapootte vahe[ised turutingimustet tehtud tehingud, diskonteeritud
rahavoo anatüüs ja muud turuosaliste poo[t üldkasutatud hindamistehnikad.

Finantsvarade väärtuse Langus

EttevOte hindab gaL bilansipOevaL finantsvarade atlahindluse vaj adusele viitavaid asjaoLusid. Finantsvara väärtus on individuaalselt
langenud ning vastav aLlahind[us kajastatakse ainultjuhu[, kui al[ahindluse vajadusete viltavad objektiLvsed asjaotud, mis se[gusid pa
rast vara esmast kajastamist (,,kahjuLik sündmus’) ja see kahju[ik sündmus (kahjulikud sundmused) omab mOju finantsvara usa[dus
vOOrseLt mOödetava[e tuLeviku rahavoole. Objektuivne asjao[u, mis viltab finantsvara väärtuse langusete on ettevOttete kOttesaadav
informatsioon nagu naiteks:

• vO[gniku o[u[ised finantsraskused

• lepingutingimuste rikkumine, seathutgas maksete mittetahtaegne Laekumine

• on tOenOotine, et vOignik on pankrotti minemas

• finantsvara aktiivse tutu kadumine seoses finantsraskustega

• teadao[ev informatsioon, mis viltab otutisete langusele finantsvara vOl finantsvarade grupi oodatud tuteviku rahavoogudes, kuLgi
nimetatud Langust el oLe vOimaLik veet usa[dusvOOrsett mOOta

Kul korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud laenude ja nOuete vOOrtuse tanguseLe viltavad objektiivsed asjao[ud, suls tekkinud
kahju leitakse vara bi[ansiLise maksumuse ja tuLeviku rahavoogude nüüdisvOärtuse (valja arvatud tuteviku a[[ahind[used, mis on juba
arvesse vOetud) vahena, mis on diskonteeritud finantsvara sisemise intressimäOra abit. Vara bilansi[ist maksumust vOhendatakse
täbi nOuete a[Lhind[use konto ja tekkinud kahju kajastatakse kasumiaruandes,

Kui jargnevate[ aruandeperloodidet varem kajastatud vara vOOrtuse Langus peaks vOhenema ning seda sündmust on vOimalik
usaldusvOärseLt seostada sündmusega, mis Leidis aset pärast aLLahindtuse kajastamist (näiteks kreduidireitingu paranemine), suis
esialgseLt kajastatud a[[ahindLus tuhistatakse. Tuhistatud attahindlus kajastatakse kasumiaruandes.
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t6. Satdeerimine

Finantsvarasidja —kohustusi saldeeritakse ainu[t juhul, kul se[[eks eksisteerib juriidi[ine aigus fling ettevoUelon kavatsus nimetatud
summad rea[iseerida samaaegsett vol netobaasi[.

1.7. Immateriaatne pöhivara

Arvutitarkvara, mis on söltumatu riistvarast, k[assifitseeritakse immateriaalseks pOhivaraks. lmmateriaalne pohivara vOetakse
algseft arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kututustest. lmmateriaatset pOhi
vara kajastatakse soetusmaksumuses, mutest on maha arvatud akumuteeritud kulum ja vOima[ikud väärtuse langusest tutenevad
atlahindlused. lmmateriaa[se pOhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsioonimäärad
tähtuvad vara kasulikust eLueast. Ettevottes hetkel kasutusel olevatele immateriaalsetete pohivaradele rakendatakse amortisatsioo
nimäära 20-30% aastas.

1.8. Materiaane pöhivara

Materiaalseks pOhivaraks loetakse ettevOtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tOöeaga üte ühe aasta.
Materiaalne pöhivara vOetakse atgsett arvete tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a totlimaks ja muud mitteta
gastatavad maksud) ja otsesett soetamisega seotud kulutustest, mis on vajatikud vara viimiseks tema tObseisundisse ja —asukohta.
MateriaaLset pohivara kajastatakse biLansis tema soetusmaksumuses, mutest on maha arvatud akumuteeritud kulum ja voimatikud
väärtuse tangusest tulenevad atlahindlused.

Materiaalse pohivara objektite tehtud hitisemad vätjaminekud kajastatakse pohivarana, kul on tOenäotine, et ettevOte saab varaob
jektiga seotud tutevast majandustikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaLdusvaärsett mööta. Muid hooldus- ja remon
dikulusid kajastatakse kutuna nende toimumise momendit.

Pohivara amortiseeritakse lineaarsett rakendades amortisatsioonimäära 20-30% aastas.

Muugikontorite rekonstrueerimisvätjaminekud kapitaliseeritakse materiaalse pohivarana ja kantakse kutudesse lineaarselt vile
aasta jooksut vOi vastavalt rendilepingu kestvuseLe, kui viimane on lühem.

Vara kasuliku etuea jooksut amortiseeritakse kutusse sette vara soetusmaksumuse ja lOppvaartuse vaheline summa. Igat bilansipae
vat hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ja varadete määratud löppväärtuste pOhjendatust.
Kui vara löppvaartus ületab tema bilansilist jäukmaksumust, lopetatakse vara amortiseerimine.

Juhul kui materiaalse pOhivara objekt koosneb uksteisest eristatavatest komponentidest, mittet on erinevad kasulikud etuead, on
need komponendid vöetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neite eraldi amortisatsiooninormid vastavatt nende
kasutikute etueate.

Juhutkui pOhivara kaetav väärtus (s.o kOrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto muugihind voi vara kasutusväOrtus) on väiksem
tema bitansitisest jääkmaksumusest, on materiaalse pohivara objektid atla hinnatud nende kaetavate väärtusele.

7.9. Varade (v.a finantsvarad) väärtuse Langus

Amortiseeritavate varade puhut hinnatakse vara väärtuse vOimatikule langusele viltavate asjaotude esinemist. Settiste asjaolude
esinemise korrat hinnatakse vara kaetavat väärtust ning vörreldakse seda bilansilise maksumusega. Väärtuse tangusesttekkinud
kahjum kajastatakse summas, milte vOrra vara bitansitine maksumus ütetab sette kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara oig
lane väärtus, mutest on maha tahutatud muugikututused, vOi selle kasutusvOärtus, vastavatt setlete, kumb on kOrgem. Vara väärtuse
languse hindamise eesmargil hinnatakse kaetavat väärtust väikseima vOimaliku varade grupi kohta, mule jaoks on vOimatik rahavoo
gusid eristada.

1.10. Rendiarvestus

Renditepingut loetakse kapitatirendiks juhut, kui köik otutised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üte rentnikute;
vastaset juhut toetakse renditepingut kasutusrendiks.

Kapitatirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara Oigtase väärtuse summas vöi rendimaksete miinimumsumma
nüüdisväärtuses, juhul kui see on madatam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikutu) ja kohustuse jäakväartuse vähen
damiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igat ajahetket kohustuse jääkväärtuse suhtes
sama. Kapitatirendi tingimustet renditud varad amortiseeritakse sarnasett omandatud pohivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioo
diks on vara eetdatav kasutik töoiga vOi rendisuhte kehtivuse periood (kui vara omanduse üteminek ei ate pilsavatt kindet), otenevatt
setlest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperloodi jooksul tineaarselt kasumiaruandes kutuna.

1.11. Lepingute ktassifikatsioon ja arvestuspöhimötted

Vastavalt rahvusvahetisete raamatupidamisstandardile I FRS 4 on etukindtustusettevOtte poott ktientidega sölmitud tepingud klassi
fitseeritud kindlustuslepinguteks yOu investeerimistepinguteks.
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Köik lepingud, mis sisatdavad oluList kind[ustusriski k[assifitseeritakse kindlustuslepinguteks. Need tepingud vöivad sisatdada ka
finantsriski. Utdprintsiibina peetakse kindtustusriski otutiseks, kul kindtustusjuhtumi korrat makstav summa on vähematt 10% suurem
settest, mis makstaks, kui vastavat kind[ustusjuhtumit poleks toimunud.

InvesteerimisLepingud on Lepingud, mis kannavad edasi finantsriski jima olulise kindlustusriskita.

1.12. Kindlustustepingud

Tutude ja kutude kajastamine

Kindlustustepingute kindlustuspreemiaid kajastatakse kasumiaruandes tutuna hetket, mu nende Iaekumine on kindlustuslepingus
kokku [epitud ja taekumine on usatdusväärsett hinnatav. Samaaegsett kindlustuspreemia kajastamisega kasumiaruandes kafastatak

se kohustus kindlustuslepingust ,,Elukind(ustuse eraldisena.

Kindlustushuvitised ja tagasiostusummad kajastatakse kasumiaruandes kutudena vaLjamakse teostamiset. Kindlustushüvitised ja

tagasiostusummad kajastatakse rahutdamata nöuete eraldise koosseisus, kui ktient on ettevöttete teatanud kahjust you tagasiostu

soovist. Rahutdamata nOuete eratdist korrigeeritakse hinnanguga toimunud, kuid teatamata, kahjude osas.

Kohustused kindtustustepingutest

Kohustus kindtustustepingutest koosneb etukindLustuse era[disest, boonuste eraldisest ja rahutdamata nOuete eratdisest.

ELukind(ustuse eratdis

ELukindlustuse eraldis koosneb kindlustuslepingute tulevikus sooritatavatest diskonteeritud väLjamaksetest (hüvitised, kahjud ja at

vestustikud kutud), mutest on mahaarvatud tutevikus Iaekuvate kindlustuspreemiate nuüdisväärtus. Kohustus on hinnatud samadel

ee[dustet (suremus, kutud, intress), mida kasutati kindtustuspreemia arvutamiset (epingu sö(mimiseL Arvestustik aastaintress jaab
sOttuva[t [epingu [iigist ja Lepingu sO[mimise ajast vahemikku 01% kuni 4%. EtukindLustuse eraLdis sisa[dab Lisaks veet eetnevatet
aruandeaastatet kind[ustusvotjate(e mOäratud [isakasumeid. Ainutt pensionilepingutet (teise samba vatjamakse[epingud) kasutatak

se suremuse ee[duseks viimati kehtivaid tariifide ee[dusi ja diskonteerimiseks riskivabasid intressimäärasid,

Boonuste eratdis

KindLustuslepingutest tutenevate boonuste eratdisena ndidatakse summasid, mis on aruandeaastat vastavatt [isakasumi arvestami

se korrate täiendava[t arvestatud kind[ustus[epingute[e ja mi[(e arvet jargnevatet aruandeaastatel suurendatakse vOl vähendatakse
etukindtustuse eraldist vOi finantskohustusi vOl teostatakse boonuste vatfamakseid ktientideLe.

Rahuldamata nöuete eraldis

RahuLdamata nOuete era(disena kajastatakse summa, mis katab hinnangutised kutud seoses kindtustus(epingute kindLustussumma
deja hüvitiste väLjamaksmisega, mittised tu[enesid kind(ustusjuhtumitest vOl kindtustuslepingute katkestamisest, mitlest kindtustus

andja(e teatati enne bilansikuupäeva ja seoses kind(ustusjuhtumitega, mis on juhtunud enne bi(ansikuupaeva, kuid mitlest kindlus

tusandja(e poLe bitansipOevaks teatatud. Nöuded, mutest on teatatud enne bitansikuupOeva, hinnatakse individuaa[sett. Toimunud,
kuid teatamata nöuete eratdis arvutatakse statistiLise hinnanguga, mis pOhineb varasema( kogemuset nOuete teatamise fa tekkimise

kuupäevade ajatise nihke fling summade osas.

Kohustuste piisavuse test

gal biLansikuupaevat viiakse täbi kohustuste puisavuse test kontrohmaks kindtustustepingutest tu(enevate kohustuste pulsavust.

Testitakse (epingute kohustusi netona kapitatiseeritud sOtmimiskutudest. Kohustuste piisavuse testis kasutatakse tuteviku tepingu

Liste rahavoogude ja kahjukäsitLuskulude ning tepingute administreerimise kulude parimat hinnangut. Rahavood on diskonteeritud
riskivabade intressimääradega. Igasugune puudujäak kaf astatakse täbi kasumiaruande suurendades etukind[ustusera[dist kohustus

te piisavuse testist tuLenevate kahjumite katteks. Riskivabade intressimääradena käsitteb ettevOte Sotventsus 2 reegtite kohaseid

riskivabu intressimäärasid.

1.13. Investeerimislepingud

Etukindtustuse investeerimislepinguid on kahte tuupi, investeerimisriskiga lepingud ja garanteeritud intressiga tepingud.

• Investeerimisriskiga (epingutena kafastatakse finantskohustusi, mute Oig(ane vädrtus sOttub teatud atus finantsvara, derivatiivide
ja/vOi kinnisyara oig(asest väärtusest. Nimetatud kohustused on mOärat(etud gruppi ,,oiglases väärtuses muutustega täbi
kasumiaruande” nende esmaset kajastamiset. Ettevote on [iigitanud nimetatud kohustused gruppi ,,oigLases väärtuses muutustega

Läbi kasumiaruande”, kuna see e[imineerib vOi vähendab oLutise[t varade ja kohustuste arvestuspOhimOtete mittevastavuse, mis

tekiks juhul, kui kasumeid ja kahjumeid nimetatud varadeLt ja kohustusteLt arvestataks Lähtudes erinevatest pOhimotetest.

• Garanteeritud intressiga unvesteerimis[epingute finantskohustust arvestatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
KindLustusmakseid käsitletakse kohustusena, mida suurendavad [epinguteLe arvestatud intressid ja mida vOhendavad [epingute
hatdamisega fa riskikaitsetega seotud tasud ning vä[famaksed (epingutest. Lepingutete garanteeritud aastane intressimäär fäab

sOttuvalt tepingu luigist, (epingu söLmimise ajast vahemikku 0.1% kuni 4%. Sö[tuvaLt [epingu luigist on intressimäär garanteeritud
Lepingu LOpuni vOl 5 aastaks atates [epingu a[gusest, misjäre( seda yöidakse iga( aasta[ korrigeerida. Antud finantskohustus
sisaLdab [isaks veet ee[nevate aruandeaastate eest kindLustusvOtjate[e määratud Lisakasumeid ning aruandeaasta eest
arvestatavat hinnangu[ist Lisakasumit. Lisas 2.5 on avatdatud nende kohustuste hinnanguLine Oig[ane vOärtus.

Atates 01.01.2018 kajastab ettevöte ka garanteeritud intressiga investeerimis[epingute finantskohustust Ouglases väärtuses.
Muudatuse mofut kasvab kohustuste väOrtus 01.01.2018 seisuga 1.5 muLfonit eurot.
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1.14. Muud finantskohustused

Köiki muid finantskohustusi fvolad hankijatele, muud [ühi- ja pikaaja[ised finantskohustused) voetakse atgselt arve[e nende oig[ases
väärtuses (mutest on maha arvatud tehingukulutused) ja kajastatakse hiljem korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades sisemise
intressimäära meetodit.

1.15. Muud eratdised ja tingimustikud kohustused

Bi[ansis kajastatakse eraldisena enne bi[ansipaeva toimunud kohustavast sündmusest tutenevaid kohustusi, miLtet on kas seadus
Ilk vol tepingutine atus vol mis tulenevad ettevötte senisest tegevuspraktikast (seadustik vol tOtgendustik), mis nouavad varast
loobumist, miLle reatiseerumine on töenäoline ja mitte maksumust on vOimatik usatdusväärselt möãta, kuid mitle reatiseerimise aeg
vol summa ei ole täpsett teada. Eraldiste kajastamisel bilansis on Iähtutud juhtkonna hinnangust eraldise täitmiseks tOenäotiselt
vajamineva summa fling eratdise realiseerumise aja kohta. Eratdis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohasett
bitansipäeva seisuga vajatik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks vol uteandmiseks kolmandate osapoolele. Juhul kui eraldis
realiseerub tOenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pdrast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega
seotud vätjamaksete nüüdisväärtuse summas), vätja arvatud juhul, kui diskonteerimise maju on ebaotutine. Eratdiste kutu ja eraldiste
bilansitise maksumuse muutuste kulu kajastatakse aruandeperioodi kutudes. Eratdisi el moodustata tutevaste perloodide kahjumite
katmiseks.

Muud tingimuslikud kohustused, mule realiseerumine on vähetOenäotine vOl multega kaasnevate kulutuste suurust ei ole voimatik
piisava usaldusvaarsusega hinnata, kuid mis teatud tingimustel vOivad tutevikus muutuda kohustusteks, on avatikustatud aruande
lisades tingimuslike kohustustena.

1.16. Kohustused töövötjate ees

Kohustused töövOtjate ees sisatdavad tOötepingutest tulenevat tekkepöhist kohustust tutemustasu osas, mida arvestatak
se igakuiste muugitulemuste baasit. Nimetatud kohustus sisatdab tisaks tutemustasute ka seltett arvestatud sotsiaalmaksu ja
tOötuskindlustusmaksu.

Sotsiaalmaks sisaldab ka sissemakseid ruigi pensionifondi. EttevOttet puudub jurilditine vOl faktiline eksisteeriv kohustus teha sot
siaatmaksute lisanduvatt pensioni- vOl muid sarnaseid makseid.

Kohustused töävOtjate ees sisatdavad tisaks ka toolepingute ja kehtivate Eesti Vabarilgi seaduste kohasett arvestatud puhkuse
tasu kohustust bitansipOeva seisuga. Nimetatud kohustus sisaldab lisaks puhkusetasute ka setlett arvestatud sotsiaalmaksu ja
tootuskindlustusmaksu.

1.17. Kohustuslik reservkapitat

Vastavalt äriseadustikute on moodustatud kohustuslik reservkapitat. (gal majandusaastal tuteb äriseadustiku kohaselt reservkapitali
kanda vahematt 5% puhaskasumist, kuni reservkapitat saavutab 10% ettevOtte aktsiakapitatist. Reservkapitati vOib ütdkoosoteku
otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kul seda ei ole vOimalik katta puhaskasumist moodustatud muude reservide vOl eetmiste aasta
te jaotamata kasumi arvel, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist el vOL teha aktsionäridete vätjamakseid. EttevOte
on pOhikirjas mäarattenud reservkapitali moodustamise tingimused, mitle jargi paigutatakse vahemalt 10% aasta puhaskasumist
reservi, kuni kohustustikku reservkapitali kantud summa vOrdub aktsiakapitali suurusega.

1.18. Edasikindtustusteping

AS SEB Etu- ja Pensionikindlustusel on edasikindlustuslepingud edasikindlustusfirmadega Swiss Reinsurance Company (Swiss Re) ja
Generat Reinsurance AG (Gen Re). Edasikindtustamisete kuutuvad kOik surmariski kaitsega üksikisikukindtustuse ja grupikindtustuse
lepingud fling tisaks Onnetusjuhtumi poott pOhjustatud surma ja invatlidsuse tisakindtustus, kindlustusmaksete tasumisest vabasta
mise lisakindlustus täietiku ja pusiva tOövOimetuse korrat, raske tervisekahjustuse tisakindtustus ja kriititiste haiguste lisakindlustus.
AS SEB Etu- ja Pensionikindtustuse omavastutus on edasikindlustustepingust tulenevatt 1 -65 tuhat eurot kindtustatud isiku ja riski
kohta.

Edasikindlustuse osa elukindlustuse tehnilises eratdises el teki, kuna edasikindlustuse preemiaid arvestatakse vastavalt kindlustatu
hetke vanusete. Kui rahuldamata nOuete eraldise koosseisus olev kahju utetab ettevOtte omavastutuse määra, suls on vastavat sum-
mat ütetav osa kajastatud edasikindtustustepingust tutenevatt kui nOue edasikindlustusandjate, mute moodustab edasikindlustuse
osa rahuldamata nOuete eratdisest.

Edasikindlustustepingutest tutenevad nOuded kindlustustehnitiste eratdiste osas on kajastatud bilansis real ,,NOuded
edasikindtustustepingutest”.

7.79. Tutude kajastamine

Teenustasututu

Teenustasututu kajastatakse saadud vOL saadaoleva tasu Olglases väärtuses vastavate teenuste osutamiset. Investeeringute haldu
se ja muud nöustamistasud kajastatakse vastavate tepingute atuset tekkepOhiselt. Muud teenustasututud ja muud tutud kajastatakse
tekkepOhisett vastavate tehingute toimumise hetket.
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Intressitutu

Intressitulu on kajastatud kasumiaruandes kOikide instrumentide osas, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses,
kasutades sisemise intressimädra meetodit. Sisemise intressimäära meetod on finantsvara vol —kohustuse korrigeeritud soetus
maksumuse arvestamise ja intressitulu vOi intressikulu vastavale perioodile jaotamise meetod. Efektiivne intressimOär on määr, mis
diskonteerib eetdatava tulevase rahavoo lObi finantsinstrumendi eeldatava eluea tinantsvara vol -kohustuse bitansilise väärtuseni.
Sisemise intressimäOra arvutamisel hindab ettevOte rahavooge arvestades finantsinstrumendi kOiki lepingutisi tingimusi, kuid ei ar
vesta tulevasi a[[ahind[usi. Arvutusse kaasatakse kOik [epingu[ised olulised pooltevahelised tasutud vol saadud teenustasud, mis on
sisemise intressimäära lahutamatuks osaks, tehinguku[ud ja kOik muud täiendavad maksed vol mahaarvamised. Kul finantsvara vãi
rühm sarnaseid finantsvarasid on vara väürtuse languse töttu a[la hinnatud, kajastatakse neilt tekkivat intressitulu kasutades sama
intressimäära, miltega diskonteeriti tuleviku rahavoogusid leidmaks vara väärtuse [angusest tekkinud kahju.

Dividenditutu

Dividenditulu kajastatakse hetkel, mi[ tekib oigus nendele dividendidele ja kul tutu laekumine on tOenäoLine.

1.20. Tegevuskutude arvestus ja jaotus

Nöuete käsit[uskulud — koosnevad otseseLt nOuete kasitlemise ja valjamaksetega seonduvatest kuludest ning kaudsetest nöuete
kasit[emisega seotud administratiivku[udest. Kaudsete ku[ude alt näidatakse kahjusid käsit[enud tOotajate se[teks kuLutatud hinnan
gu[ise[e ajate vastava pa[gaku[u, maksu- ja muid ku[usid,

SO[mimisku[ud — kaasnevad kindLustuslepingute salmimisega ning hölmavad otseseid kutusid (nagu otsese[t Lepingute sO[mimisega
tegeLevate[e tOOtajate[e kantud komisjonitasud ja ku[ud) ja kaudseid kuLusid (rek[aam, trükised, muugiesindajate koolituskutud,
kulud ruumide[e, kontoritarvete kulud jne).

Administratiivku[ud — on seotud preemiate kogumisega, portfel[i ha[damisega, boonuste ja a[LahindLuste käsit[emisega fling sisse
tuLeva ja väLjamineva edasikindlustusega. Sue kuu[uvad ka personaLikuLud ja amortisatsioonikulud sedavOrd, kuivOrd need ei kuutu
sã[mimisku[ude, nöuete käsit[usku[ude ega investeerimisku[ude hu[ka.

Investeeringute haldamise ku[ud — hölmavad investeerimisporttel[i haldamise tasusid, hooldustasusid ja vaartpaberite
tehinguku[usid.

Muud tegevuskulud — on ettevOtte ütdiseks huvanguks tehtavad kulud tervikuna, mis ei ole otseseLt seotud igapäevase kind[ustus- ja
investeerimistegevusega.

1.21. Ettevötte tutumaks

Vastava[t tulumaksuseadusete ei maksustata Eestis ettevOtete iga-aastast kasumit, mistöttu ei eksisteeri ka edasi[ükkunud tu[umak
su nOudejd ja kohustusi. EttevOtte tuLumaksu makstakse dividendide, erisoodustus hüvede, kingituste, annetuste, vastuvOtukutude,
ettevOtlusega mitteseotud vO[jamaksete ja siirdehindade korrigeerimise peaLt. Puhaskasumi maksustamise aseme[ maksustatakse
jaotamata kasumist makstavaid dividende aLates 1.01.2015 tu[umaksumaaraga 20/80 makstud puhasdividendide pealt. Dividendide
va[jamaksmisega kaasnevat tu[umaksu kajastatakse kasumiaruandes tutumaksuku[una sama[ perioodil kui dividendid vO[ja kuu[uta
takse, sO[tumata seL[est, mi[tise perioodi eest need on väLja kuu[utatud vöi millal need tege[ikutt välja makstakse.

Potentsiaa[ne tutumaksukohustus, mis tekiks jaotamata kasumist makstavate dividendide töttu, ei kajastu bi[ansis. MaksimaaLne
tu[umaksukohustus, mis vOib kaasneda jaotamata kasumilt makstavate dividendidega, on Ora toodud finantsaruannete lisades.

1.22. Aktsiapöhised maksed

EttevOtte täötajad saavad kompensatsiooni aktsiapOhiste motivatsiooniprogrammide kaudu, mis pOhinevad SEB AB aktsiateL. Need
programmid on tu[emusaktsiate programm, taötafate aktsiaoptsiooni programm ja aktsiakogumisprogramm.

EttevOte osateb omakapitalit pöhinevate aktsiapohiste maksete tehingutes vastutasuks teenete[e, mida tema teatud tootajad ta[[e
osutavad. Saadud teenete Oigtane väärtus mOOdetakse aktsiate omandamise paeval era[datud aktsiate vOi aktsiaoptsioonide oigLa
se väärtuse aluset. Nende teenete maksumus, mida töätaja on osutanud eraLdatud aktsiate vOi aktsiaoptsioonide vastu, kajastatak
se konsotideeritud kasumiaruandes selte perioodi jooksu[, mit teeneid saadi ja mida nimetatakse rakendumisperioodiks.

1.23. Uute rahvusvaheliste finantsaruandtuse standardite, avatdatud standardite muudatuste fling Rah
vusvahelise Finantsaruandluse Totgenduste Komitee (IFRIC) totgenduste rakendamine

Uued standardid, totgendused ja nende muudatused

Va[ja on antud uusi vöi muudetud standardeid ja tOLgendusi, mis muutuvad Kind[ustusse[tsi[e kohustustikuks atates 1.01.2017 vOi
hiLisemateL perioodide[ ja mida Kindtustusse[ts ei ole rakendanud.

IFRS 9, ,,Finantsinstrumendid”: klassifitseerimine ja môötmine (rakendub 1.jaanuaril 2018 vOi hiLfem aLgavateLe
aruandeperloodidele).
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Uue standardi peamised reeg[id on järgmised:

• Finantsvarad tuteb k[assifitseerida ühte ko[mest mootmiskategooriast — varad, mida kajastatakse korrigeeritud
soetusmaksumuses, varad, mida kajastatakse oig[ases väärtuses muutustega [äbi muu koondkasumiaruande, ja varad, mida
kajastatakse oiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande.

• Vötainstrumendi k[assifitseerimine söltub ettevötte ärimudeList finantsvarade ha(damise[ fling se[test, kas vara tepingulised
rahavood sisatdavad ainult pohiosa- ja intressimakseid (API M). Kui vö[ainstrumenti hoitakse sissenöudmise eesmargiL ja APIM
nöue on taidetud, voib instrumenti kajastada korrigeeritud soetusmaksumuses. Vö[ainstrumendid, mis vastavad APIM nöudete ja
mida hoitakse portfeltis, kus ettevöte holab varasid nii sissenöudmise kui ka müümise eesmargil, vöib kajastada oigtases väärtuses
Iabi koondkasumiaruande. Finantsvarad, mis ei sisatda APIM rahavoogusid, tuteb mööta öigtases väärtuses Iäbi kasumiaruande
(naiteks derivatilvid). Varfatud f embedded”) derivatiive ei eratdata enam finantsvaradest, vaid kaasatakse APIM tingimuse
hindamisel.

• Omakapitaliinstrumendid tuteb alati kajastada oiglases väärtuses. Samas vöib juhtkond teha tagasivbtmatu valiku kajastada
oigtase väärtuse muutused Iäbi muu koondkasumiaruande, eeldusel, et instrumenti ei hoita kauplemiseesmargit. Kui
omakapitatiinstrumenti hoitakse kauptemiseesmargil, tuleb selte öigtase väärtuse muutused kajastada kasumiaruandes.

• Enamus lAS 39 nbudeid finantskohustuste kiassifitseerimiseks ja möötmiseks kanti muutmata kujul üle IFRS 9-sse. Peamiseks
muudatuseks on see, et finantskohustuste puhut, mis on määratud kajastamiseks öiglases väärtuses läbi kasumiaruande, peab
ettevöte enda krediidiriski muutusest tutenevad oiglase väärtuse muutused kajastama muus koondkasumiaruandes.

• I FRS 9 kehtestab uue mudeti väärtuse [anguse kahjumite kajastamiseks — oodatava krediidikahjumi mudeti. See on
,,koLmetasandi[ine” lähenemine, mute atuseks on finantsvarade krediidikvatiteedi muutumine parast esiaLgset arvetevötmfst.
Praktikas tahendavad uued reegtid seda, et ettevötetel tuLeb finantsvarade, mitte osas ei ole väärtuse languse tunnuseid,
arvelevötmisel kajastada kohesett kahjum, mis on vördne 12-kuutise oodatava krediidikahjumiga (nOuded ostjatete puhul kogu
nende etuea jooksul oodatava krediidikahjumiga). Kui on toimunud olutine krediidiriski suurenemine, tuleb väärtuse tangust
mööta, kasutades kogu etuea jooksut oodatavat krediidikahjumit, mitte 12 kuu jooksut oodatavat krediidikahjumit. Mudet sisatdab
(ihtsustusi rendi- ja ostjatele nöuete osas.

• Riskimaandamisarvestuse nöudeid muudeti, et siduda raamatupidamisarvestus paremini riskujuhtimisega. Standard pakub
ettevötetete arvestuspöhimötte vatikut rakendada kas IFRS 9 riskimaandamisarvestuse nöudeid voi jätkata lAS 39 rakendamist
köikidele riskimaandamisinstrumentidete, kuna standard ei käsitle hetkel makro-riskimaandamisarvestust.

,,Ennetâhtaegne tagasimakse negatiivse kompensatsiooniga” - IFRS 9 muudatused (rakendub 1. jaanuarul 2019 vöi hiljem algava
tele aruandeperloodidele; el oLe veel vastu vöetud Euroopa Liidu poolt). Muudatus vãimaldab kajastada teatud taene ja vötaväärtpa
bereid korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil ka juhul, kui neid vöib ennetahtaegsett tagasi maksta summas, mis on väiksem kui
korrigeeritud soetusmaksumus, näiteks kui tagasimakse toimub oigtases väärtuses vOl kui tagasimakse sisatdab mOisttikku kompen
satsiooni Iaenuandjate, otles mOödetud selte instrumendi jarelejOänud elueat toimuva turuintresside kasvu möju nüüdisväärtuse sum
mas. Lisaks on standardi otsuste aluste (basis of conclusions) osasse lisatud info, mis kinnitab kehtivaid IFRS 9juhiseid, mis sätesta
vad, et kui korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavaid finantskohustusi muudetakse vOl vahetatakse seltisett, et neid bitansist ei
eematdata, tuteb tekkinud kasum vOl kahjum kajastada kasumiaruandes. Seetöttu ei saa ettevötted enamustet juhtudet muuta [aenu
sisemist intressimäbra Laenu järetejaOnud elueaks, et vältida laenutingimuste muutmise hetkel moju kasumiaruandele.

I FRS 9 muudatuse möju[ kasvab kohustuste väärtus 01.01.2018 seisuga 1.5 mitjonit eurot, kuna atates 01.01.2018 kajastab ettevöte
ka garanteeritud intressiga investeerimistepingute finantskohustust oiglases väärtuses.

,,Standardi IFRS 9 ,,Finantsinstrumendid” rakendamine koos standardiga IFRS 4 ,,Kindlustuslepingud”” — IFRS 4 muudatused
(rakendub sOttuvalt vatitud meetodist— kui ettevöte otsustab kasutada ajutist vabastust, siis rakendub muudatusl. jaanuaril 2018
voi hi[jem algavatete aruandeperioodidele; juhul kui ettevöte otsustab kasutada ‘overlay’ meetodit, slis rakendub muudatus sils,
kui ettevOte rakendab esmakordselt standardi IFRS 9). Muudatused käsittevad probleeme, mis on tekkinud seoses uue finants
nstrumentide standardi, IFRS 9, rakendamisega enne, kui on vöimatik rakendada IASB poolt valjatöotamisel otevat standardit, mis
asendab praegu kehtiva kindlustustepingute standardi, IFRS 4. Need probleemid hOtmavad vöimatikku ajutist votatiilsust ettevötte
majandustulemuses. Muudatused kehtestavad kaks vOimatikku tahenemist.

• Muudetud standard annab köikidete ettevOtetele, kes vätjastavad kindlustustepinguid, vöimaluse kajastada IFRS 9 rakendamisest
tuleneva votatiilsuse möjud koondkasumiaruandes mitte kasumiaruandes, juhut kui IFRS 9-t rakendatakse enne kui uus
kindlustuslepingute standard on vblja antud fingl.k. ‘overlay approach’).

• Lisaks annab muudetud standard ettevötetele, kette tegevus on peamisett seotud kindlustustepingute valjastamisega, ajutise
vabastuse, mis Lubab rakendada standardit IFRS 9 attes 2021. aastat. Ettevötted, kes tükkavad IFRS 9 rakendamise edasi,
jatkavad finantsinstrumentide kajastamist standardi lAS 39 atusel. I FRS 4 muudatused täiendavad juba standardis otemasolevaid
voimalusi ajutise volatiilsuse käsittemiseks.

Ettevöte ei kavatse kasutada overlay approachi. Otutine moju ettevötte finantsandmetele puudub.

IFRS 15 ,,MUügitutu tepingutelt k(ientidega” (rakendub 1.jaanuarit 2018 vöi hitjem atgavatete aruandeperioodidele).

Uue standardi pOhiprintsiibi kohasett kajastatakse muugitulu slis, kul kaup vOi teenus antakse ktiendite üle, ning muugitutu kajasta
takse tehinguhinnas. Koos müOdud kaubad ja teenused, mis on eristatavad, tuleb kajastada eratdi ning tepinguhinnast antavad hin
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naalandused tuleb reeglina al[okeerida eraldi etementidele. Kul saadav tasu vOib teatud pohjustet muutuda, kajastatakse muugitutu

na miinimumsumma, kui sellega ei kaasne otutist tuhistamise/tagasimaksmise riski. KLientidega lepingute saamise tagamiseks tehtud

kututused tuteb kapitatiseerida ja amortiseerida selte perioodi jooksut, mit teping tekitab tutusid.

IFRS 15 “Muugitu(u (epingutett ktientidega” muudatused frakendub 1. jaanuarii 2018 vol hitjem algavatete aruandeperioodidete).

Muudatused el muuda standardi pohiprintsiipe, vaid selgitavad, kuidas neid printsiipe tuteks rakendada. Muudatused seigitavad,

kuidas tuvastada teostamiskohustusi (tubadust ktiendite üte anda kaupa vol osutada teenust) iepingus; kuidas mädrata, kas ettevOte

on muugitehingu pöhiosutaja (kauba vOl teenuse pakkuja) vol agent (vastutav kauba vol teenuse pakkumise korratdamise eest);

fling kuidas määrata, kas muugitutu titsentsi andmise eest tuieb kajastada konkreetsel ajahetkel vol perloodi jooksu[. Neite setgi

tusteie tisaks sisatdavad muudatused kaks täiendavat tihtsustust eesmargiga vähendada ettevãtte kutusid ja keerukust standardi

esmakordse[ rakendamiset.

IFRSJ5ja sette muudatused Ettevötte finantsandmetete otutist mOju el oma.

IFRS 16 ,,Rendi(epingud” frakendub 1.jaanuaril 2019 vol hiijem aLgavatele aruandeperloodidete).

Uus standard sätestab renditepingute arveLe vötmise, möötmise, esituse ja avatikustamise pohimotted. KOikide rendilepingute tute

musena saab rendiLevOtja aiguse kasutada vara atates rendliepingu atgusest ning — juhut kul rendimakseid tehakse üte perloodi — ka

finantseeringu. Seiiest tuteneva[t eiimineerib IFRS 16 renditepingute klassifitseerimise kasutus- ja kapitaiirentideks nagu seda tegi

lAS 17 fling selte asemet kehtestab ühe arvestusmudeU rendiievOtjate jacks.

RenditevOtjad peavad:

• arvete vötma varad Ia kohustused kOikide üte 12-kuuliste renditepingute osas, v.a juhut kui renditav vara on väikese vaärtusega;

ning

• kajastama kasumiaruandes kutumit renditavadeLt varadeit ja intressikutu rendikohustuste[t. FRS 16 pöhimötted renditeandjate

jaoks jäävad sisuliseit samaks lAS 17 pahimotetega, ehk et renditeandja jagab jOtkuvait oma rendliepingud kasutus- ja

kapitaiirentideks ning kajastab neid rendlilike erinevatt.

IFRS 16 Ettevötte finantsandmetele oiutist mOju el oma.

IFRS 17 ,,Kindtustuslepingud” frakendub 1. jaanuarit 2021 vOl hiLjem algavatete aruandeperloodidele; el ote veei vastu vOetud

Euroopa Lildu poott). IFRS 17 asendab standardi IFRS 4, mis andis ettevöteteie vöimaiuse jätkata kindtustustepingute kajastamist

varasema praktika kohasett. Setie tOttu oil investoritei raske vörretda sarnaste kindlustusettevOtete finantstutemusi. I FRS 17 on
standard, mis sätestab ühe pohimOtte köikide kindtustusLepinguLiikide kajastamiseks, sh kindLustusandja poott hoitavate edasikind
iustustepingute kajastamiseks. Standard nOuab kindtustustepingute rühmade arvete vOtmist ja mãötmist (i)tuteviku rahavoogude
(taitmisrahavoogude) nüüdisvdOrtuses, mida on korrigeeritud riskiga ja mis vOtab arvesse kogu teadaoteva informatsiooni täitmis
rahavoogude kohta kooskãLas jatgitava turuinformatsiooniga; mittete on Lildetud (kul tegu on kohustusega) vOl mutest on Lahutatud

(kul tegu on varaga) (ii) summa, mis väljendab veet teenimata kasumit tepingute rühma osas fehk iepingutist teenuse marginaati).
KindLustusandjad kajastavad kasumi kindtustusiepingute rUhmast kindtustuskatte pakkumise perioodi jooksui ning vastavatt seLtete,

kuidas nad riskist vabanevad. Kul tepingute ruhm on vOl muutub kahjumtikuks, peab ettevOte kajastama kahjumi kohesett. EttevOte
hindab standardi mOju finantsaruannetete.

UtejOOnud uutet vOl muudetud standarditel vOl totgendusteL mis veet el kehti, ei oLe eeidatavasti otutist mOju EttevOttete.

LISA 2. Juhtkonna otutised hinnangud, mida on raamatupidamise aastaaruande
koostamiset kasutatud

2.1. Olulised raamatupidamisarvestusUkud hinnangud

Finantsaruannete esitamine vastavatt rahvusvaheListete finantsaruandtuse standarditete, nagu need on vastu vOetud Euroopa Liidu

poolt, eetdab teatud otutiste juhtkonnapooLsete raamatupidamisarvestustike hinnangute ning eeiduste tegemist, mis mOjutavad

aruandekuupaeva seisuga raporteeritavate varade ja kohustuste jääke ning tingimuslike varade ja kohustuste esitamist ning aryan

deperloodit kajastatud tulusid ja kuiusid. Kuigi mitmed aruandes esitatud finantsnditajad pOhinevad juhtkonna parimai teadmistet ja
hinnangut, vOib tegetik tuiemus nendest hinnangutest otutiseLt erineda. Tapsem hinnangute ütevaade on toodud vastavate arvestus
pOhimOtete vOl tisade ati.

OLuLisi hinnanguid on kasutatud eeikOige järgmistes vaLdkondades:

a) Kohustuste pulsavuse test (lisa 2.2)

b) Kasumi jaotamise pOhimOtted (Lisa 2.4)

Antud hinnanguid kaatutakse pidevatt ajalootise kogemuse ja muude tegurite pOhjat, sh ootused tuteviku sündmuste kohta, mida on

antud tingimustes mOistilkeks hinnatud.
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2.2. Kohustuste piisavuse test

Kindlustus[epingute kohustustele teostatakse kohustuste plisavuse test, mis pohineb [epingute portfe[ti tu[eviku hinnangu[iste
rahavoogude diskonteerimiset. Testis kasutatavad rahavood on lepingute [aekumised, väljamaksed ja hatdusku[ud aastate kaupa.
TuLeviku Iaekumiste ja vätjamaksete hindamise[ kasutatakse [isaks lepingu tahtaegadeLe ka Lepingute aja[oo pohja[ hinnatud sure
vust, tagasiostumäarasid ja maksevabaks muutmise määrasid. Tu[eviku oodatavate ku[ude hindamisel on kasutatud tänast keskmist
ha[duskulu lepingu kohta ja oodatavat ha[dusku[ude kasvu tulenevatt inf[atsioonist. Rahavoogude tuLemused aastate kaupa on
diskonteeritud riskivabade intressimaaradega. Lepingute riskivabade intressimääradena on kasutatud So[ventsus 2 riskivabu intres
simaärasid, mis pohinevad swopi intressimääradel.

Kui antud testiga hinnatud kohustuste väärtus tuleb suurem kui Lisas 1.12 toodud arvestuspöhimötete kohase[t arvestatud kohustus
te suurus, siis vajadusel suurendatakse kohustusi Ia setlega kaasnev kahjum kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

2017. aasta töpu seisuga (äbi viidud testi tu[emusena ei oLnud kind[ustus[epingute tisa 1.12 jargi arvutatud kohustused piisavad ja
elukind[ustuse eraldist suurendati 11,0 mi[joni euro vörra. 2016. aasta lapu seisuga oh eLukindtustuse era[dise suurendamine 12,8
mi[jonit eurot. Kohustuste piisavuse testi tutemustele omab kaige suuremat moju riskivabade intressimäärade köver. Kui koigi testis
kasutatud perioodide intressimäärad o[eks kuni 10 baaspunkti vörra madatamad (nihutades intressikOverat altapoole), siis töuseks
eraldised 1 mihjoni euro vörra.

2.3. Garanteeritud intressid

Sö[tuvalt lepingu [iigist, [epingu sötmimise ajast ja kind[ustussumma vatuutast jääb kehtivate kindLustuslepingute ja garanteeritud
intressiga investeerimislepingute garanteeritud aastaintress vahemikku 0.1% kuni 4%. Keskmine garanteeritud intress on 3.1%.
Ettevötte juhtkonna hinnangu[ on keeru[ine finantsturgudelt teenida portfeh[i keskmist garanteeritud intressi üLetavat tu[u ja seetöttu
on ka suurendatud kind[ustus[epingute eraldisi kohustuste piisavuse testi pohjaL Ettevötte juhtkonna hinnangul on vöimalik tinants
turgude[t teenida uute söLmitavate [epingute garanteeritud intressi f 0.7%, 2016: 0.45%) uhetavat tutu.

2.4. Kasumi jaotamise pöhimötted

2010. aastat jöustus uus hisakasumi arvestamise kord, mida rakendatakse a[ates 01.01.2011 tehtavate[e [isakasumi jaotamise
ettepanekutehe fling otsustehe. Vastava[t Lisakasumi arvestamise korrahe heitakse hisakasumi suurus, toimub Lisakasumi [isamine ja
vähendamine korras kirjeLdatud toodetehe. SoLtuva[t khiendi va[ikust on [epingute[ kasumiosalusi kahte tüüpi — vähendatav hisakasum
vöi mittevahendatav [isakasum. Vähendatava Lisakasumiga [epingute[e juba mäaratud [isakasumit vöib hitisematet aastateh tagasi
arvestada, kui investeeringututu on madaham kui nei[e tepingute[e arvestatud garanteeritud intress. Mittevähendatava lisakasumiga
Lepingutete määratud tisakasumeid tagasi arvestada ei saa.

Vastavalt seaduseLe jagatakse kLientidehe pensionimaksete suurendamise teet vöi ühekordse väljamakse läbi 50% II samba valja
makse toote tehnihistest kasumist.

2.5. Finantsvarade ja finantskohustuste oigLane väärtus

Ettevãtte oigLase väärtuse hinnang nende[e tinantsvarade[e ja finantskohustusteLe, mis Ettevötte bilansis ei ole kajastatud oig[ases
väärtuses.

31.12.2017 31.12.2016

BilansiUne - Bilansihne -

Aktivad väãrtus Oigtanevâârtus väärtus Oigtanevaartus

Raha-ja pangakontod 4372 4372 2814

Finantsvarad korrigeeritud soetusmaksumuses 7 212 7 212 2 226

Tähtaja[ised deposiidid* 6819 6819 1842

Nouded otsesest kindlustustegevusest kindlustusvatja- 85 85 53
tete

Nöuded edasikindlustuslepingutest 102 102 126 126

Viitlaekumised, ettemakstud kulud ja muud nãuded 206 206 205 205

KOKKU AKTIVAD 11 584 11 584 5040 5040

Kohustused

Viitvötad ja muud finantskohustused 991 991 713 713

Kohustused kindlustuslepingutest 92 763 92763 89 577 89 577

Finantskohustused investeerimislepingutest korrigeeritud 6 410 7 901 6 731 8 238
soetusmaksumuses

KOKKUKOHUSTUSED 100164 101655 97021 98528]

* Tdhtajallste deposiitide tahtaeg on lühem kui Oks aasta, mistOttu öiglane vdörtus on ligikoudu vOrdne soetusmoksumusego.

** Oiglane vdärtus erineb oluliseltbllonsilisest vbörtusest, kuna projekteeritudrahavooge mbjutavad diskonteerimisel kasutotud riskivabad

intressimabrnd on modalamod kui lepingus garanteeritud intressimoarad.
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Oiglose vbartuse hinnang on leitud vastavatt kohustuste plisovuse testile (Lisa 2.2.).

Oigtase väartuse hinnang on ieitudonoioogiiiselt kohustuste pilsavuse testile kindlustusiepingute korral (Lisa 2.2.).

2.6. Finantsvarade ja finantskohustuste oigtaste vàärtuste tasemed

Tasel Tase2 Tase3 31.12.2017

Investeerimisportfett*

Esmasel kajastamisel määratletud biglases väärtuses labi kasumiaruande

Aktsiad ja tondiosakud 31 108 524 1 556 33188

Volakirjad ja muud fikseeritud tulumaaraga vaärtpaberid 80 098 2 149 - -— 82 247

TähtajaLised deposlidid - 1001 - 1001

Investe.rknlsportfeU kokku 111206 3676 1 556 116 436

Investeerimisriskiga investeerimislepingute investeeringud

Esmasel kajastamisel maäratletud oiglases väärtuses läbi kasumiaruande

Aktsiad ja fondiosakud 36 489 - 81 36 570

Vãlakirjad ja muud fikseeritud tulumaaraga vaartpaberid 4 377 240 540 5 157

Investeerimisriskiga investeerimistepingute investee
ringud kokku 60866 260 621 61 727

Flnantsvaradkokku 152072 3916 2177 158163

Finantskohustused

Finantskohustused investeerimisriskiga investeerimisle- - 48 546 - 48 546
pingutest**

Flnantskohustused kokku - 68566 - 48566

Tasel Tase2 Tase3 31.12.2016

Investeerimisportfell*

Esmasel kajastamisel maaratletud oiglases väärtuses täbi kasumiaruande

Aktsiad ja fondiosakud 25920 - 1 966 27 886

Völakirjad ja muud fikseeritud tulumaaraga vaartpabe- 80 470 - - 80 470
rid -

Tahtajalised deposiidid - 3857 - 3857

Invest..rknlsportf.Ukokku 106390 3857 1966 112213

Investeerimisriskiga investeerimistepingute investeeringud

Esmasel kajastamise[ maaratletud oiglases vaärtuses läbi kasumiaruande

Aktsiad ja fondiosakud 41 227 - - 41 227

Vblakirjad ja muud fikseeritud tulumuaraga vaärtpabe- 4 712 188 324 5 224
rid

Investeerimisriskiga investeerimistepingute investee
ringud kokku 45939 188 326 66651

Flnantsvaradkokku 152329 4045 2290 158664

Finantskohustused

Finantskohustused investeerimisriskiga investeerimis- - 48 293 - 48293
Lepingutest**

Finantskohustused kokku - 68293 - 68293

* Investeerirnisportfel/i a/la on klassif/tseeritud ornokapitoli in vesteeringudJo kindlustusvotJate portfellid, rn/lie investeerirnisriski kannab Ettevbte.

** label/s on finantskohustusedinvesteerirnisriskigo investeer/rnislep/ngutestsuurernodkuiinvesteerirn/srisk/go investeerirnislepingute investeeringud,

kuna investeeringute oil ei ole kaJostatud deposilte, rn/do kojastotokse korrigeeritud soetusrnaksurnuses. Investeerirnisriskiga investeerirnislepingute

flnontskohustuste suurus sb/tub otseselt nende lepingutego seotud investeeringute vbartusest.

IFRS 13-s määratakse kindlaks oiglase väärtuse hindamistehnikate hierarhia, mis pohineb sellel, kas hindamistehnika sisendid on jäl
gitavad vol mitte. Jblgitavad sisendid kajastavad söltumatutest all ikatest saadud turuandmeid; mittejalgitavad sisendid kajastavad
grupi oletusi turu kohta. Nende kahte liiki sisendite alusel on loodud jbrgmine Oiglase väOrtuse mOOtmise hierarhia:
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1. tase — (korrigeerimata) noteeritud hinnad identsetete varadee vOi kohustustele aktiivsetel turgudet. See tase hölmab noteeritud

aktsiatega seotud vaärtpabereid ja vhtainstrumente börsfde[, aga ka turuosa[iste poott noteeritud instrumente.

2. tase — muud sisendid kui 1. astmes sisatduvad noteeritud hinnad ja mis on vara vöi kohustise osas ja[gitavad kas otse fs.t hinda

dena) voi kaudseft (s.t on tuletatud hindadest). Sisendparameetrite (nt eurovölakirjade intressikãver voi vastaspoole krediidirisk)

atlikad on Btoomberg ja Reuters.

3. tase — vara vOl kohustise sisendid, mis ei pOhine jalgitavatel turuandmetet (mitteja[gitavad sisendid). See tase hOlmab aktsiainves

teeringuid ja völainstrumente, millet on suures utatuses mittejalgitavaid osasid.

2. taseme varade hulka on kiassifitseeritud hedge fond, mule fondivalitseja avaldab osaku puhasväartuse üks kord kuus, ja tahtajali

sed deposiidid.

Taseme 3 kirjete vördlus*

Finantsvarad

31.12.2015** 2550

Kasum umberhindLusest 125

Ost 220

Müük -604

31.12.2016** 2291

Kasum umberhindtusest -127

Ost 329

Müük -316

31.12.2017** 2177

* 2,2 mitjonieuro vdärtuses (2076 a. 2,3 mitJoni euro vuartuses) toseme 3 investeeringutest on hinnastotud vostavate fondide fondijuhtidepoott

vOl nominaalvadrtuses vOlakirjode puhul Jo 0, O7milJonieuro vaOrtuses (2076 a. 0, O7miljoni euro vaOrtuses,) taseme 3 investeeringuteston

hinnostatud AS SEB Varahalduse poolt. Muutes AS SEA Voraholduse hinnostomise eeldusi ei ole mOju EttevOtte tulemusele mdrkimisvdOrne.

** KOik taseme 3 investeeringud on bitansis kojostotud real ,,AktsiadJo fondiosakud’

3. taseme varade hutka on kLassifitseeritud investeeringud kinnistesse investeerimisfondidesse ja aktiivsel turut mittekaubeLavad

vO[akirjad. Enamuse investeeringute puhul (2.2 mitjonit eurot) on Oiglaseks vOärtuseks viimane teadaoLev vastava fondi fondivalitse

ja poott avaldatud osaku voi aktsia puhasvaartus voi nominaalväärtus vOtakirjade puhul. Ulejäanud investeeringute puhul on aigtane

vaärtus määratud AS SEB Varahalduse juhatuse otsusega ja seda juhul, kui AS SEB Varahalduse juhatuse hinnangul on vastava fondi

oiglane väärtus madalam kul fondivalitseja poolt avaldatud puhasväärtus. Juhatuse otsuse aluset on hinnastatud eetkoige kinnis

varafondid, mule puhut saab avatiku info (nt into renditasemete ja codatavate tootLuste, vörre[davate objektide hindade kohta) ja

fondivalitseja poolt avatdatud info (nt info vakantsuse kohta) atusel mäbrata fondi kuutuvate kinnisvaraobjektide Oig[ane väärtus ja

setle kaudu määrata fondi Oig[ane vbärtus.

Kinnisvaraobjektide hinnastamisel on rahavooprojektide puhul Iähtutud enneköike kapitalisatsioonimeetodist, mule kohaselt tuleneb

väärtus aastase puhasrendivoo ja kapitalisatsioonimaara (diskontomaära) jagatisest, kusjuures atuseks on vOetud kinnisvarabüroo

de tururaportites indikeeritud keskmised renditasemed ja oodatavad tootlused vastavas puirkonnas ja vastava kinnisvaratüübi osas

(büroo-, jaekaubandus- ja toöstuspinnad). Arendusprojektide puhul on tähtutud ennekOike vorreldavate objektide hindadest.

3. taseme varade aLta kuuluvate väàrtpaberite hindade vähendamine kOmne protsendi (10%) vãrra vähendab portfetli oigtast väär

tustja perioodi kasum oleks 217 tuhande euro vörra vOiksem (2016. aasta kasum oleks olnud 229 tuhande euro vOrra vbiksem).

USA 3. Riski- ja kapitatijuhtimine

AS SEB Ru- ja Pensionikindtustus puutub oma tegevuses kokku erinevate riskidega, milteks on kindLustusrisk, kreduidirisk, tururisk,

operatsioonirisk Ia likvuidsusrisk. E(ukindlustusettevötete suurim risk on neist kindlasti kindlustusrisk, miltele jargneb tururisk.

3.1. Kindtustusrisk

EttevOte solmib oma äritegevuse kaigus lepinguid, mis kannavad kindlustusriski ule kindlustusvotjalt ettevöttele. Kindlustusrisk
üksiku tepingu suhtes on detineeritud kui tãenäosus, ettoimub lepingus fikseeritud sundmus (kindtustusjuhtum), ja ebaselgus

selte tulemusena väljamaksmisele kuuluva summa suuruse osas. Kindlustuse pohialusena on vastav üksik risk juhuslik ja seetöttu

ettearvamatu.

Kindtustuslepingute portfelli suhtes, mitle tutude (preemiatariifide) ja eraldiste arvestamisel on Lbhtutud töenäosusteooriast,

on kindlustusriskiks, et tegetikud kahjude ja nOuete väljamaksed osutuvad suuremateks kui kajastatud (arvestatud) kindlus

tuskohustused. See vöib juhtuda, kui kindlustusjuhtumite sagedus voi uksikjuhtumite suurus uletab ettevötte ootusi ja eeldusi.

Kindlustusjuhtumite esinemine on juhuslik ja seetöttu erineb kahjude ja nöuete suurus üksikaastate löikes statistilisi tehnikaid kasu

tades Loodud eeLdusest.
ItSiAlj5O3j’jt airiult identififserjmjseks
lmt,a Hod tot tne purpose of identification only 21



AS SEB Etu- a Pensionikndlustus 2017. a. majandusaasta aruanne
(tuhandetes eurodes)

Mida suurem on sarnase riskiga kindtustus[epingute portfe[C seda väiksem on ee[dusliku[t tegeliku tulemuse erinevus statistilisest
arvestusljkust ee[dusest. Lisaks seltele on suurema riskide varieerimise tu[emusel uhesuunaliste sündmuste esinemise töenäosus ja
see[äbi kogu portfel[i risk tervikuna väiksem.

Ettevöte pakub surma ja uleelamise riski katvaid tooteid. Pöhikindlustuste[e on vöimalik juurde sölmida lisakindlustusi (kriitiliste
haiguste kaitse, onnetusjuhtumijargse surmajuhtumi, inva[iidsuse ja ajutise töövöimetuse kaitse, raske tervisekahjustuse kaitse,
töövöime kaotuse kaitse). Vastava[t tootetingimustele vöivad kliendid valida sobiva kind[ustusmakse summa ja maksesageduse.

KinU1ustusepingute puhul, miUes kindlustusjuhtumiks on surm voi Qleelamine, on suurimateks riski möjutajateks kindlustusvötjate
etustiili ja soamisharjumuste muutused, samuti suitsetamise ja alkoholi tarbimise tase fling kehatise aktHvsuse ja [iikumise väärtusta
mine. Samuti mojutab riski hariduse, tervishoiu ja sotsiaa[se kindlustatuse taseme muutumine.

Juhu[ kui kasutuse[o[evate suremustabetite atuset arvestatud kind[ustusmaksed ei kata piisavat määra[ kindtustusriskide kahfusid,
sils lisakindlustuste puhut vOib ettevöte vastavatt kindtustustingimustele suurendada kind[ustusmakseid. Surma ja ü[eeLamise riski
kindlustusmakseid vöib suurendada ainutt uutete ktientide[e.

Ettevote kontroltib ja juhib kindtustusriski täbi riskihindamise (underwriting) protseduuride ja kahjusuhete pideva monitoorimise.
Ettevöte on rakendanud meditsiinilise kontrolli nöuet kindLustusvotjatete, kettega sötmitava kindlustuslepingu kindlustussumma
suurus ületab 100 tuhat eurot.

Ettevöte on [isaks eelneva[e piiriilenud enda osatuse üksikjuhtumi maksimaatse kahju osas läbi edasikind[ustusLepingu, mittega köik
riskid uksikjuhtumist, mls ü[etavad 1- 65 tuhat (söttuvatt [epingust) eurot katab seda summat ü[etavas osas edasikindtustusandja.

Ebakind[us tuteviku vä[jamaksete ja [aekumiste osas tuleneb pikaajahste [epingute puhul prognoosimatutest muutustest üldise sure-
muse ja kindtustusvötjate käitumistavade osas.

Ettevöte kasutab suremuse arvestamiset baastabe[itena edasikind[ustajate SwissRe ja GenRe poolt soovitatud suremustabeteid,
mis on korrigeeritud statistitise kogemusega oma ktiendiportfel[i ajaLoo pealt. Kuna ettevötte üLeelamisriski statistika aja[ugu on
lühike ja mahud senimaani väikesed, siis kasutab ettevöte kogu Eesti populatsiooni statistikat, mittete lisatakse riskimarginaal.

Tuteviku rahavoogude ebakindtus

Kindtustusse[tsi[ on risk kindlustus[epingutest tu[enevate maksete mitte[aekumisest. Tuteviku rahavood vãivad ol[a kas väiksemad
[epingukohastest maksetest vol toimuda mittetShtaegse[t. Utdine majandusk[iima halvenemine, mis vOib pohjustada klientide sääst
misvöime vähenemist, vOib suurendada nimetatud riski. EttevOtte juhtkond anatüüsib tu[eviku rahavoogude taekumise töenäosust ja
vãtab kasutusele meetmed suurendades taheLepanu kliendiha[duse osas, leidmaks ktientide makseraskustele lahendusi.

Atlpoo[ olev tabel näitab bruto kindtustusriski suurust riskiLiikide jargi.

31.12.2017 31.12.2016

Surmarisk 1 165 633 1032799

Uleelamisrisk* 1 512 1 347

Onnetusjuhtumi invalidsus 204 099 198 344

nnetusjuhtumi surm 73 128 61 117

Onnetusjuhtumi tOövOimetuse päevarahad** 9 466 8 810

KriitiLised haigused 17 221 14 584

KindLustusmaksetest vabastamine invatiidsuse korral 1 666 1 789

Raske tervisekahjustuse kindLustuskaitse**** 535 650 398 572

Töovöime kaotuse kindlustuskaitse**** 39 564 30 473

* Uleelomisriskil on näidatud aostapensioni summa.
** Onnetusjuhtumi tOOvöimetuse pdevarahade puhul on naidatud 100 paeva paevarahade summa.

Kindlustusmoksetest vabastamisel invaWdsuse korral on ndidatud 1 oasto maksete summa.

Uued kindlustuskaitsed, mida pakutakse SEB Laenukaitse kindlustuses Vt 1k 5. AIlpool olev tabel näitab elukindlustussummade kontsentreerumist

kuude gruppi elukindlustussumma suuruse jdrgi kindlustatud elu kohta. Kontsentreerumine on näidatud nil bruto elukindlustussummode lOikes kul

ka pdrastedasikindlustoja vastutusel ole vote osode mahoorvamist ettevãtte kanda jddvate summade bikes. AnalUus nditab riski kontsentreerumist

vdiksemotele summodele pbrast edasikindlustust. Need tabelid ei sisatda eluoegse pensioni (annuiteedi) lepinguid, mule kohta on esitatud alipool

eroldi onolüQs.
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AS SEB Etu- ja Pensionikind[ustus 2017. a. majandusaasta aruanne
(tuhandetes eurodes)

Etukindlustussummad kokku
Elukindlustussummad kindlustatud etu
kohta seisuga 31.12.2017 Enne edasikindlustust Pãrast edasikindlustust

0-12 152 146 13.05% 145 657 14.32%

13-25 190 216 16.32% 183 259 18.02%

26-38 213 520 18.32% 207 711 20.42%

39-51 193 819 16.63% 185 016 18.19%

52-64 149 700 12.84% 138 685 13.63%

Suurem kui 64 266 232 22.84% 156 809 15.42%

Kokku 1 165 633 100.00% 1017 137 100.00%

Elukindtustussummad kokku
Elukindlustussummad kindlustatud etu
kohta seisuga 31.12.2016 Enne edasikindtustust Pärast edasikindtustust

0-12 145 217 14.06% 140 643 15.58%

13-25 181 249 17.55% 170 665 18.90%

26-38 199 561 19.32% 191 542 21.22%

39-51 179 929 17.42% 172 185 19.07%

52-64 128 108 12.41% 118 814 13.16%

Suurem kul 64 198 735 19.24% 108 979 12.07%

Kokku 1032799 100.00% 902828 100.00%

Jargnevad tabetid i[[ustreerivad üleelamisriski kontsentreeritud riski viies grupis, nende tepingute arvestus[iku aasta vätjamakse
a[uset kindlustatu kohta aasta topu seisuga. Ettevöte ei kind[usta neid lepinguid edasi.

Etuaegse pensioni aasta väljamakse kindtus
tatu kohta seisuga 31.12.2017 Kokku aasta vä(jamakse

0.0-0.3 121 8.01%

0.4-0.7 651 43.08%

0.8-1.1 283 18.73%

1.2-1.5 130 8.60%

Suurem kui 1.5 326 21.58%

Kokku 1511 100%

Etuaegse pensioni aasta valjamakse kindlus
tatu kohta seisuga 31.12.2016 Kokku aasta vâllamakse

0.0-0.3 131 9.73%

0.4-0.7 530 39.35%

0.8-1.1 235 17.45%

1.2-1.5 122 9.06%

Suurem kui 1.5 329 24.42%

Kokku 1347 100%
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ASSEB Elu-ja PensionikindLustus 2017. a. majandusaasta aruanne
(tuhandetes eurodes)

3.2. Finantsriskid

Ettevötte varad ja kohustused jaotatuna kind[ustus(epingute [iikide vahe[.

Investeerimis- ja
kindtustus- Investeerimis- Muud varad ja

31.12.2017 Kokku lepingud riskiga lepingud kohustused

Raha-japangakontod 6372 249 - 4123

Nöuded edasikind[ustusLepingutest 102 102 - -

Finantsvarad 165 273 98 822 48546 17905

- Ôigtases väärtuses muutustega läbi kasumiaru- 158 163 98 737 41 727 17 699
ande

Aktsiad ja fondiosakud 69758 26016 36570 7 172

Votakirjad ja muud fikseeritud tuLumaaraga väart- 87404 72 721 5157 9 526
paberid

Tahtajatised deposiidid 1001 - - 1001

- Korrigeeritud soetusmaksumuses 7 110 85 6819 206

Investeerimistepingute deposiidid 6819 - 6819 — -

Nauded otsesest kindtustus-tegevusest kindlustus- 85 85 - -

vötjatele

Viitlaekumised, ettemakstud kulud ja muud nouded 206 - -

-

206

MateriaaLne pahivara 23 - - 23

Varad kokku 167 770 99 173 68 546 22 050

Viitvötad 991 - - 991

Kohustused kindlustustepingutest 92763 92763 - -

Finantskohustused investeerimislepingutest 54956 6 410 48 546 - -

- Oiglases vããrtuses muutustega Iäbi kasumiaru- 68 566 - 68 566 -

ande

- Korrigeeritud soetusmaksumuses 6610 6 410 - -

Kohustused koldu 148 710 99173 68 546 991

Investeerimis- ja
kindlustus- Investeerimis- Muud varad ja

31.12.2016 Kokku lepingud riskiga tepingud kohustused

Raha-japangakontod 2814 332 2482

Nöuded edasikind[ustustepingutest 126 126 -

Finantsvarad 160 764 95850 48293 16 621

- öigtases väärtuses muutustega (äbi kasumiaru- 158 666 95 798 46 451 16615
ande

Aktsiad ja fondiosakud 69 113 24067 41227 3819

VaLakirjad ja muud fikseeritud tuLumaaraga väärt- 85695 71 730 5 225 8740
paberid

Tahtajalised deposiidid 3 857 - - 3 857

- Korrigeeritud soetusmaksumuses 2 100 53 1 862 205

InvesteerimisLepingute deposiidid 1 862 - 1 842 -

Nãuded otsesest kind[ustus-tegevusest kindLustus- 53 53 - -

vatjatete

Viitlaekumised, ettemakstud kulud ja muud nöuded 205 - - 205

Materiaatne pohivara 18 - - 18

Varadkokku 163722 96308 68293 19121

Viitvölad 713 - - 713

Kohustused kindtustusLepingutest 89 577 89 577 - -

Finantskohustused investeerimislepingutest 55024 6 731 48 293 -

- öiglases värtuses muutustega Iäbi kasumiaru- 48 293 - 48 293 -

ande

- Korrigeeritud soetusmaksumuses 6 731 6 731 - -

Kohustused kokku 145 314 96 308 48293 713
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AS SEB ELu- ja Pensionikindlustus
2017. a. majandusaasta aruanne

(tuna noetes eurodes)

3.2.1. Tururisk

Tururisk on risk, et finantsinstrumendi oiglane väärtus voi rahavood koiguvad tulevikus turuhindade muutuste töttu. Tururisk
koosneb ko[me [liki riskist: va[uutarisk, intressimäärarisk ja muu hinnarisk. Tururisk möjutab kasumiaruannet ja see[äbi omakapita[i.
Tururisk tuleneb ee[koige e[ukind[ustusettevöttes kind[ustuslepingute ja garanteeritud intressiga investeerimislepingute varade in
vesteerimisest. Seda riski juhitakse Ettevötte investeerimispoLiitikaga, mis sätestab eelpoolmainitud varade iiwesteerimispiirangud.

01. jaanuari[ 2016 jöustus uus Kindlustustegevuse seadus, mis paneb paika uued kindlustusettevötete omakapitali piisavuse nöuded,
kus tururiski suurus omab tähtsat osa.

Intressimäärarisk

Intressimaararisk on risk, et finantsinstrumendi oiglane väärtus vöi rahavood koiguvad tulevikus turuintressimäärade muutuste
töttu. Vo[akirjade oigLane väärtus muutub seoses intressimaärade töusu vol (angusega. Ujuva intressimaaraga vãlakirjade oig[a
ne väärtus praktitiselt ei muutu seoses intressimOärade Languse vol tousuga. Ujuva intressimääraga vOLakirjadeL on rahavoogude
risk, et intressimäOrade [anguse töttu väheneb intressitoot[us. Intressitootluse vahenemine varade[t olukorras, kus intressikohus
tused jäävad samaks, omab negatiivset mOju ettevOtte kasumile. lntressimäOrade mOju kohustustele on kirfeldatud punktis 2.2.
Ettevötte juhtkond juhib intressimäära riski LObi investeerimispoliitika, mis määrat[eb aL[okatsiooni intressimäärariski kandvatesse
varaklassidesse.

Tundhkkusanalüüsis on ee(datud intressikövera para[[ee[set töusu ja Langust 20 baaspunkti vörra kOikide vaLuutade intressimäära
des. Juhu[ kui intressiköver oleks o[nud 20 baaspunkti korgem, oleks Ettevötte kasum 359 tuhande euro vOrra suurem (2016: kasum
149 tuhande euro vörra suurem) ja juhu[ kui intressiköver o[eks o[nud 20 baaspunkti mada[amal, oteks EttevOtte kasum olnud 359
tuhande euro vörra väiksem (2016: kasum 149 tuhande euro vörra väiksem).

Va Lu uta risk

Va[uutarisk on risk, et finantsinstrumendi Oig(ane vOOrtus vOi rahavood koiguvad tu[evikus vahetuskursi muutuste tOftu.

Ettevötte valuutariskide juhtimise[ on lOhtutud Kindlustustegevuse seadusest, mis nöuab kindlustus[epingutest tuLenevatele
kohustustustele vastava seotud vara investeerimist 80 protsendi ulatuses samas valuutas, mules on kohustus vöetud. Valuutarisk in
vesteeringuteLt, mis üLetab seadusest tuleneva Limlidi, maandatakse vastava valuuta forvard vOl swap lepingutega. Valuutariski juhib
ALM (varade ja kohustuste juhtimine) Investeerimise komitee.

Va[uutakursi (spot) tugevnemise[ 10 protsendi vörra köikides vatuutades suureneb kasum 71 tuhat eurot (2016: kasum suureneb
146 tuhat eurot). Tundlikkusanatüüsis on va[uutariski muutusi kajastatud sümmeetrilise[t.

Hinnarisk

Hinnarisk on risk, et finantsinstrumendi oig(ane väärtus vOi rahavood koiguvad tu[evikus turuhindade muutumise tOttu. Hinnariski
atla kuu[uvad aktsiad ja investeeringud kinnisvarasse. Aktsia- ja kinnisvarahindade [angus ava(dab negatiivset mOju ettevötte inves
teerimisportfe[[i oig[ase[e väärtuse[e. Hinnariske on hajutatud investeerides erinevatesse rilkidesse, majandusharudesse, ettevOte
tesse jne.

VOartpaberite hindade vähenemine kahekümne protsendi (20%) vörra vähendab portfeLli Oiglast väärtustja vähendab perioodi
kasumit 1 291 tuhande euro vOrra (2016: 1196 tuhande euro vOrra).

Tund[ikkusanaLüüs peegeldab hinnariski muutusi sümmeetri[ise[t.

3.2.2. Krediidirisk

Krediidirisk on risk, et finantsinstrumendi uks osapoo[ pOhjustab teise[e raha[ise kaotuse, sest ei suuda kohustust täita. Krediidirisk
tu[eneb fargnevatest tehingute osapoo[test:

• krediidiasutused

• edasikind[ustajad

• vO[akirjade emitendid

• kindLustusvOtjad

Krediidiriski juhtimiseks on AS SEB Elu- ja Pensionikind[ustuses sätestatud riskide edasikind[ustamisel edasikindLustuspartnerile
tingimus, et finantstugevuse reiting peab olema vähemalt A Standard ja Poor’s järgi. AS SEB Elu- ja Pensionikindlustuse edasi
kindlustajate reitingud seisuga 31.1 2.2017 on järgnevad: SwissRe Aa3 (Moody’s) ja General Reinsurance reiting Aal (Moody’s).
VO[ainstrumentide krediidiriske juhitakse vastavalt investeerimispoliitika[e, mis sätestab investeerimisportfe[[is o[evate völakirjade
reitingu.

Aruandeperioodil aegunud nöudeid el esinenud.
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AS SEB Etu- ja Pensionikindtustus
2077. a. majandusaasta aruanne

(tuhsnde:es eurodes)

BBB-st
madatam vol

31.12.2017 AAA AA A* BBB reitinguta** Kokku

Raha-ja pangakontod - 4372 - - 4372

Nöuded edasikind[ustuslepingutest 149 - - - 169

Vblakirjad ja vOLakirja investeerimisfondid *** 47 424 22702 25208 9 130 4 517 108 981

TahtajaLised deposiidid - - - - - 1001 1001

NOuded otsesest kindlustustegevusest kindlustusvöt- - - - - 85 85
jatete -

Viitlaekumised - - - - 206 206

Kokku 47426 22851 29581 9130 5809 114795

BBB-st
madalam vol

31.12.2016 AAA AA A* BBB reitinguta** Kokku

Raha- ja pangakontod - 2814 - - - - 2814

Nauded edasikindlustuslepingutest - 164 - - - 164

Vãlakirjad ja vbtakirja investeerimisfondid 48825 24054 21 990 4801 2705 102 375

Tahtajalised deposiidid - 3857 - - - 3857

Nöuded otsesest kindlustustegevusest kindLustusvbt- - - - - 53 53
jatete

Viittaekumised - - - - 205 205

Kokku 48825 28074 24804 4801 2963 109668

labeL näitab maksimaa[set avatud krediidiriski. Ukski nöue el ole üie tahtaja vol aliahinnatud.

* Kb/k nbuded SEBJo Swedbankiga seotud osapoolte vastu on kiassifitseeritud re/tinguga A emaettevbtete reitingujdrgi.

** Porifellis ei ole reitinguta vaartpabereid.

Sisaldab vblakirja investeerimisfonde, rn/s on b/Ions/s kajastatud real aktsiadJa fondiosakud.

3.2.3. likviidsusrisk
Likviidsusrisk on risk, et ettevöttel tekib raskusi ama finantskohustustega seotud kohustuste täitmise[ ehk risk, et vaba raha ei ole
piisavalt, taitmaks kohustusi jima ebamOist(ike kuLutusteta. Ettevötte juhtkond ei nbe märkimisväärset likviidsusriski, kuna [ahiaas

tatet on hinnangulised väljamaksed väikesed, Ettevöte juhib likviidsusriski investeerimisportfellis investeerides enamus porttellist
settistesse finantsinstrumendidesse, mida saab realiseerida 3 tobpbeva jooksut Ettevötte hinnangul on investeerimisportfeLtide

iikviidsus vaga hea, 31.12.2017 seisuga on 1,6 miljoni euro väärtuses investeeringuid ebalikviidsed, mistOenäoiise[tei oLe realiseeri

tavad ühe aasta jooksul (31.12.2016: 2 miijonit eurot).

31.12.2017 Eeldatavad diskonteerimata rahavood aastate bikes

BilansiUne väärtus

(Lisa 9,11) 0-1 2-5 6-10 11-15 16-20 >20

Viitvolad ja ettemakstud kutud (Lisa 991 991
8)

Finantskohustused investeerimisle- 54956 49 118 1 565 2468 1934 1 510 905
pingutest

- Oigtases väärtuses 48546 48566

- Korrigeeritud soetusmaksumu- 6410 572 1565 2468 1934 1510 905
ses

Kindlustustepingud 92763 2227 12791 26146 26135 23149 16884

Kokku* 168710 52336 16356 28614 28069 24659 17789
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AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus 2017. a. majandusaasta aruanne
(tuhandetes eurodes)

31.12.2016 Ee(datavad diskonteerimata rahavood aastate löikes

Bitansiline väärtus

(Lisa 9,11) 0-1 2-5 6-10 11-15 16-20 >20

Viitvo[ad ja ettemakstud kutud 713 713

Finantskohustused investeerimisle- 55024 48954 1 933 2 295 1831 1387 789
pingutest

- OigLases väärtuses 48293 48293

- Korrigeeritud soetusmaksumu- 6731 661 1933 2295 1831 1387 789
ses

Kind[ustusLepingud 89577 2556 12458 25210 24315 20752 15001

Kokku* 165314 52223 16391 27505 26146 22139 15790

* In formatsloon tabetis on eeldatovate rahavoogude pdhjotJo el vOta arvesse, et enamus lepinguid on vbimalik Ibpetado ühe aasta jooksut. Ku? kãik

tepingudlapetotaksloastajooksul, sits oleks set costa? vatjaminevrahavoog 729 273 tuhat eurot (2076: 723 873 tuhateurot).

3.2.4. Muud riskid

Investeerimisriskiga e[ukind[ustuslepingute[ el ote ettevöttele olulist tutu-, krediidi- ja Iikviidsusriske, kuna investeerimisriski kannab

kindLustusvbtja. Ettevötte tisk investeerimisriskiga lepingutest on intressimäärade, valuutakursside fa väärtpaberite hindade muu

tustest tingitud investeerimisportfelli vahenemine, mistbttu portfellilt arvestatavad haldustasud vähenevad.

Investeerimisriskiga [epingutega seotud finantsvara vbhenemine kOmne protsendi (10%) vörra o[eks 2017. aastaL vähendanud

ha[dustasusid 43,4 tuhande euro vörra (46,8 tuhande euro vörra 2016. aastat).

3.3. Operatsioonirisk

Operatsioonirisk on tisk saada kahju sisemiste protsesside, inimeste tegevuse vbi susteemide ebaadekvaatsusest vai mittetoimi

misest oodatud viisil vOi vblistest sündmustest, sh juriidihne risk. Juriidiline risk on risk, et oigustatud osapool ei saa rakendada oma

bigusi vbi oodata kohustuste tbitmist, kuna kohustatud osapoo[ ei täida vöetud kohustusi.

Kind[ustusseftsi tegevus sbltub o[u[isel mäarat infotehno[oogiast. lnfotehno[oogiaga seotud tiskide haldamiseks on juhtkond va[ja

töötanud infotehnotoogia strateegia, kehtestanud sisemised protseduurid fa korrad. Juhtkond hindab infotehnoloogia fäaktiski

madalaks.

3.4. Kapitalijuhtimine

Kapitalijuhtimise eesmbrgiks on tagada piisav kapitali olemasolu, et säiliks maksevöime ettenbgematutes ja ebasoodsates olukor

dades. 01. jaanuaril 2016 jöustus Kindlustustegevuse seadus, mis paneb paika kindlustusettevötete aktsiakapitaLi (aktsiakapitali

miinimumnöue on 3 miLjonit eurot) ja omavahendite piisavuse nöuded. Vastavalt Kindlustustegevuse seadusele peab ettevötte

omama iga[ hetkel vähemaLt sotventsuskapitalinoude ulatuses nöuetekohaseid omavahendeid ja miinimumkapitaLinoude u[atuses

nöuetekohaseid pohiomavahendeid. 31.12.2017 seisuga on ettevãtte sotventsuskapita[inöue 16,3 mi[jonit eurot (12,9 miLfonit eurot

31.12.2016 seisuga), miinimumkapitalinöue 5 miljonit eurot (4,8 millonit eurot 31.12.2016 seisuga) ja pohiomavahendid 30,9 mitjonit

eurot (23,6 mitfonit eurot 31.12.2016 seisuga). Omavahendite ü[ejbäk vörreldes solventsuskapita[inöudega on 14,6 mi[jonit eurot

(10,7 miljonit eurot 31.12.2016 seisuga).

ALM (varade ja kohustuste juhtimine) Investeerimise Komitee on vastutav omakapitali nöuete tditmise jalgimise eest.

LISA 4. Raha ja raha ekvivatendid

31.12.2017 31.12.2016

Raha pangakontodel 28 55

ULebö ja kuni 3 kuuListes tahtajatistes deposiitides 11 053 4 513

Raha investeerimisriskiga investeerimislepingute investeeringu- -6 809 -1 754
tena (Lisa 5)

Raha ja pangakontod kokku 4372 2814

Su[atahaga el arveldata. Keskmine intressimäbr pangakonto[ oh 0,0071% p.a. (2016: 0,0135% p.a.)

Raha fa raha ekvivatentide kvaliteet reitingute kaupa on toodud Lisas 3.2.2
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ASSEB Elu-ja Pensionikindlustus 2017. a. majandusaasta aruanne
(tuhandetes eurodes)

LISA 5. Finantsvarad - investeeringud

31.12.2017 31.12.2016

InvesteerimisportfeU*

Esmase[ kajastamise määratletud oiglases väärtuses Läbi kasumiaruande

Aktsiadjafondiosakud 33188 27886

VoLakirjad ja muud fikseeritud tu[umaaraga väartpaberid 82 247 80470

TahtajaLised deposlidid 1 001 3856

Inv.ste.rlmisportf.U kokku 116 636 112 212

s.h. Fikseeritud intressiga völakirjainstrumendid 82 247 80470

Investeerimisriskiga investeerimislepingute investeeringud**

Esmaset kajastamisel määratletud oiglases väärtuses läbi kasumiaruande

Aktsiad ja fondiosakud 36570 41 227

Volakirjad ja muud fikseeritud tutumaaraga vaärtpaberid 5 157 5 225

Kokku 61 727 66 652

lnvesteerimislepingute deposiidid (korrigeeritud soetusmaksumuses) 10 88

Raha investeerimisriskiga investeerimislepingute investeeringuna (korrigeeritud 6809 1 754
soetusmaksumuses) (Lisa 4)

Investeerimisriskiga investeerimis(epingute investeeringud kokku 68 566 68 296

Finantsvarad- Investeeringud kokku - 166 982 160 506

* In vesteerimisportfelti otto on klassifitseeritud omokopitoli in vesteeringudJo kindtustusvötJote portlellid, mile investeerimisriski konnob Ettevite.

** Investeeringud, mis on seotudinvesteerimisriskigo investeerimislepingutego, mite vaartusestja tulukusestsöltuvad nendest lepingutest tutenevod

k/nUtustusandjo poolsed kohustused.

Kãik oigtases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad on pikaajatised investeeringud. Tähtajatised

deposiidid töppevad jargneva 12 kuu jooksul, mistöttu vöib neid tugeda käibevaraks.

Keskmine efektiivne intressimäär porffel[is otevatet volakirj adet on 0,61% p.a. (31.12.2016: 0,46% p.a.).

Kasumid ja kahjumid investeeringutett on kajastatud [isas 16.

LISA 6. Nöuded ja kohustused edasikindtustustepingutest

Edasikindlustusandja Swiss-Re 31.12.2017 31.12.2016

Nöuded edasikindtustusandjale

Ettemakstud preemiad 106 109

Komisjonitasud 2 1

Vatjamaksed 15 -

Kasumisosatemine 97 109

Rahuldamata nöuete eraldis 52 27

Nouded kokku 272 246

Kohustused edasikindlustusandjate

Preemiad 121 80

Ettemakstud komisjon 2 2

Kohustused kokku 123 82

Nöuded edasikindlustuslepingust 169 166

Initsaiortud ainult idonttseeñrnsks
lntalleU tot the purpose cJ tdentifation on’y
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AS SEB Elu- ja Pensionikindtustus 2017. a. majandusaasta aruanne
(tuhandetes eurodes)

Edasikindtustusandja Gen-Re 31.12.2017 31.12.2016

Nãuded edasikindlustusandjale

Eftemakstud preemiad 18 15

Valjamaksed 7 -

Nöuded kokku - 25 15

Kohustused edasikindlustusandjale

Preemiad 72 53

Kohustused kokku 72 53

Licohustuted .dasIkIndtutusteptngust 67 38

Nãuete ja kohustuste tekkimine tuteneb edasikind[ustuse preemiate ja komisjonide tekkepohisest arvestusest ja ka[endri ja kindlus

tusLepingute aastate mittekattumisest.

LISA 7. Viittaekumised, ettemakstud kuLud ja muud nöuded

31.12.2017 31.12.2016

Viitlaekumised ja ettemakstud kulud 109 110

Muudnãuded 97 95

Kokku 206 205

Köik nouded taekuvad tähima 12 kuu jooksuL, mistöttu vöib neid lugeda käibevaraks.

LISA 8. Viitvötad

31.12.2017 31.12.2016

Tulemustasude kohustus töovötjatele 312 223

Maksukohustused 293 242

Sotsiaalmaksuvalg 45 38

FuUsitise isiku tulumciksuvOlg 240 194

Erijuhtude tulumaksuvdlg 3 2

Kohustusliku pensionikindlustusmaksuvOlg 3 2

Töötuskindlustuse maksuvdlg 2 2

Kaibemaksuvolg - 4

Puhkusetasukohustus toovãtjateLe 46 37

Volgnevus hankilatele 318 211

Vaartpaberiarve[dustes makstav raha 22 -

Kokku viitvôlad 991 713

Köik kohustused on rea[iseeritavad Lähima 12 kuu jooksuL, mistöttu vöib neid lugeda [uhiaja[isteks kohustusteks.

nttsa-r-: rlut ictr-:aks
Initad ;or te purpose Of iUentifcaton on’y
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ASSEB Etu-ja Pensionikindlustus 2017. a. majandusaasta aruanne
(tuhandetes eurodes)

LISA 9. Kohustused kindtustustepingutest

31.12.2017 31.12.2016

Kohustused otsesest kindlustustegevusest

Ettemaksed kind[ustusvôtjatelt 128 109

Kohustused vahendajatete - 19

Kokku kohustused otsesest kindtustustegevusest* 128 128

Kindlustustehnitised eratdised (Lisa 10) 78 925 79 562

Pensionilepingute eratdis (Lisa 10) 13 710 9888

Kokku kohustused klnd(ustlsl.plnlut.st 92763 89577

*Kãik kohustused otsesestkindiustustegevusest on reoliseeritovad Iahima 12 kuujooksul, mistöttu vãib neid lugeda lUhiajalisteks kohustusteks.

Kindlustustehni
Kindtustustehnitised eratdi- Elukind(ustuse Rahuldamata Used eraldised
sed eraldis nöuete eraldis Boonuste eraldis kokku

Seisuga 31.12.2015 73976 574 -126 76 626

Aruandeperioodil arvestatud 4859 85 194 5138

Seisuga 31.12.2016 78833 659 69 79562

Aruandeperiooditarvestatud 557 60 -139 -636

Seisuga 31.12.2017 79276 719 -70 78 925

LISA JO. Kindtustus(epingute tehnitised eratdised kindtustustiikide töikes

2017 2016

Lisakind(ustuse eraldised

Aruandeperioodi alguses 366 331

Muutused labi kasumiaruande 77 35

Aruandeperioodi lopuks (Lisa 9) 443 366

Elukindlustuse tehniUne eratdis*

Aruandeperioodi alguses 79196 74093

Muutused [abi kasumiaruande -714 5 102

Aruandeperioodi töpuks (Lisa 9) 78662 79 196

Pensionilepingute eratdis

Aruandeperioodi alguses 9 888 7 045

Muutused [äbi kasumiaruande (Lisa 17) 3 822 2 843

Aruandeperioodi Iopuks 13710 9888

Kokku kindtustustehnlllsed eraldlsed 92635 89650

* Summa el sisalda Pensionhlepingute eraldist

lnitsah-tuU ahiuft Dnseorm3S
Initiahed for the purpose of identfjcation only
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AS SEB Elu- a Pensionikindlustus 2017. a. majandusaasta aruanne
(tuhandetes eurodes)

LISA 11. Finantskohustused investeerimistepingutest

2017 2016

Finantskohustused investeerimislepingutest — öigiases väärtuses muutustega Iäbi kasumiaruande

Aruandeperioodi a(guses 48 293 48 411

Laekunud maksed - 5831 5 694

Teenustasud -760 -787

Eraldised ja väljamaksed -7 039 -7 339

Vaärtuse muutus (Lisa 18) 2 201 2314

Aruandeperioodi (opuks 48 546 48 293

Finantskohustused investeerimis[epingutest — korrigeeritud soetusmaksumuses

Aruandeperioodi atguses 6731 6 765

Laekunud maksed 634 728

Haldus-ja riskitasud -112 -115

Eratdised ja valjamaksed -1 043 -909

Muutus intressides a boonustes (Lisa 18) 200 242

Aruandeperioodi Löpuks (Lisa 2.5) 6410 6731

Suurem osa flnantskohustustest on pikaaja[ised (Ca 99%).

LISA 12. Aktsiakapitat

31.12.2017 31.12.2016

Aktsiad kokku ftk.) 4 700 000 4 700 000

Seadusest tulenev nOue elukindlustusseitsi aktsiakapitalile on vähemalt 3 miljonit eurot.

LISA 13. TuLu brutopreemiateLt

2017 2016

Preemiad kindLustuslepingutest 12 229 11 715

PensioniLepingute kindtustusrnaksed 4 529 3 153

Riskitasud investeerimistepingute riskikaitsete eest 209 212

Tutu brutopre.miate(t kokku 16967 15080

Köik eLukindlustustepingud on sã[mitud Ia nendelt saadud tu[u on teenitud Eestis.

Osa kilentidest otsustab kind[ustus[epingu (vol ka investeerimislepingu) tähtaja saabumise[ sO[mida ettevattega uue [epingu.
Lepingu pikendamisel sölmitakse k[iendiga uus kindlustusleping (vOi investeerimis[eping) ning eetnevast Lepingust vabanenud sum-

mad suunatakse uude lepingusse fling kasumiaruandes kajastatakse preemiatulu ia/vol hüvitise maksmine jima et toimuks reaalset

raha iiikumist ettevöttest vätja. Seliest tu[eneva[t ei ole rahavoogude aruandes kajastatud Iaekumised ja maksed kindlustus- ja inves

teerimislepingutest fling kasumiaruandes kajastatud vaijamaksed ning kogutud preemiad Uhese[t vörre[davad.

lnitsar+td anult troerrneks
lnitiallcI or te purpo of identlfhton only
lnitsiaalid/injtials
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AS SEB ELu- ja Pensionikindtustus 2017. a. majandusaasta aruanne
(tunandetes eurcdes)

LISA 14. Edasikindtustustepingute tutud ja kutud

Swiss Re 2017 2016

Kutu edasikindlustuse preemiatele -219 -239

Edasikindlustuse osa makstud nSuetes (Lisa 17) 18 9

Edasikindlustuse komisjon ja kasumis osalemine (Lisa 20) 100 118

Edaslklndlustusleplngu tutem -102 -112

GenRe 2017 2016

Kulu edasikindLustuse preemiateLe -234 -178

EdasikindLustuseosa makstud nöuetes (Lisa 17) 11 104

Edaslknd(ustus*.pthgu bjtm -221 74

LISA 15. TeenustasutuLu

2017 2016

Investeerimisriskiga investeerimislepingute haLdustasud 572 621

Vahendustasud -78 -86

Garanteeritud intressiga investeerimisLepingute haLdus- 69 69
tasud

Teenustasu tulud investeerimislepingutett kokku 563 604

Teenustasud fondihalduritett 244 213

T.enustasutuludkokku 807 817

LISA 16. Kasumlkahjum investeeringutett

Kasum oiglase väärtuse muutusest 2017 2016

Kasum (kahjum) vaartpaberitest

Kasum aktsiate ja investeerimisfondide osakute mUugist 796 789

Dividenditutu 291 276

Kasum völakirjade muUgist 109 570

IntressituLu vaLakirjadett 1 629 1 635

IntressituLu deposiitidett 2 4

Kasum/kahjum deposiitide umberhindtusest (neto) -3 19

Kasum/kahjum vatakirjade umberhindLusest (neto) -2 353 2 566

Kasumfkahjum aktsiate (a investeerimisfondide osakute umberhind- 27 463
Lusest (neto)

Kahjum aktsiate ja investeerimisfondide osakute muugist -13 -7

Kahjum vãlakirjade muugist -55 -12

Kokku kasumlkahium investeeringutelt 630 6281

nitsaH’-’1tjcl aviIt iceks
° Pi°- o kentificaUon only
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AS SEB Elu- a Pensionikindlustus 2017. a. majandusaasta aruanne
(tuhndetes eutodes)

LISA 77. KindLustuslepingute vätjamaksed ja kohustuste muutus

2017 2016

Kindlustussummad -4739 -4 165

Hüvitised -472 -703

Tagasiostusummad -2117 -1 917

Nöuete käsitlusku[ud (Lisa 19) -33 -42

Edasikindlustuse osa makstud nöuetes (Lisa 14) 29 113

Muutus rahuldamata nãuete eraLdises -60 -85

Edasikindtustuse osa rahuldamata nãuete eraLdise muutuses 26 4

Muutus elukindLustuse eraLdises kogusumma 696 -5 052

Muutus pensionilepingute eraldises kogusumma (Lisa 10) -3822 -2843

Kindlustuslepingute valjamaksed ja kohustuste muutuz
kokku -10 692 -14 690

LISA 18. Investeerimistepingute finantskohustuste väärtuse muutus

2017 2016

Investeerimisriskiga eLukindtustusLepingute investeeringute 2 201 2 314
väärtuse muutus

Investeerimisriskiga eLukindtustusLepingute finantskohustuste -2 201 -2 314
muutus (Lisa 11)

Garanteeritud intressiga investeerimisLepingute finantskohus- -200 -242
tuste muutus (Lisa 11)

tinvesteerimistepingute flnantskohw e värtuse muutus
Lkok -200 -242

LISA 79. Tegevuskulud

Tegevuskulud 2017 2016

Töötasu kuLud, sh erisoodustuskuLud -1 618 -1 506

Sotsiaa[- ja töötuskindlustusmaksud -530 -469

Muud personalikutud -65 -72

VahenduskuLud -1 407 -1 064

KuLud ruumidete a inventarite -256 -229

lnfotehnoloogia atased kutud -321 -289

Varade rendi-,remondi- ja transpordikuLud -8 -9

Kontori- ja sidekuLud -35 -30

RekLaami-jaturunduskutud -166 -78

Auditeerimiskutud -31 -28

Pãhivarade kulum -12 -7

Muud tegevuskuLud -777 -825

Muutus kapitatiseeritud söLmimiskuLudes - -15

Kokku -5226 -6621

Tegevuskutude jaotus 2017 2016

SötmimiskuLu -3563 -2912

-1630 -1667Administratiivkutu

-33 -42Kasittuskutu (Lisa 17)

Kokku -5226 -6621

lflItsiaIrd ainult
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AS SEB ELu- ja Pensionikindlustus 2017. a. majandusaasta aruanne
(tuhandetes eurodes)

LISA 20. Muud äritutud ja muud ärikutud

2017 2016

Muud äritulud

Edasikindtustuse komisjon ja kasumis osatemine (Lisa 14) 100 118

Komisjonitasu portfetlihaldurilt - 32

Tutu vahendustegevusest 947 813

Muud àritutud kokku 1 047 963

2017 2016

Muud ärikulud

Kulud Kindlustusseltside LiiduLe -20 -14

Muud ärlkulud kokku -20 -16

LISA 21. Tehingud seotud osapoottega

Aastaaruande koostamisel on vãrreldava perioodi andmete esitamisel loetud seotud osapoolteks omanikku SEB Life and Pension
Holding AB (endise nimega SEB Trygg Liv Holding AR) (emaettevöte) ja teisi samasse konsolideerimisgruppi kuu[uvaid ettevötteid,
juhtkonda, noukogu ja nende lähikondsed ning nendega seotud ettevötted (aktsiakapital on kirjeldatud Lisas 12). SEB Life and
Pension Holding AB on emaettevötteks aLates 28.01.2010.

Emaettevote SEB Emaettevöte SEB SEB Grupi
Life and Pension SEB Grupi teised Life and Pension teised tOtar

Bilanss Holding AB tütar-ettevötted Holding AB ettevötted

31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2016

Aktiva

Raha- ja pangakontod ning kuni 3 kuulise tahtajaga - 4344 - 2759
deposiidid*

Finantsvarad korrigeeritud soetusmaksumuses 5 6886 - 1 903

Investeerimishoiused ning OLe 3 kuulise tahtajaga - 6819 - 1 842
deposiidid*

ViitLaekumised, ettemakstud kuLud ja muud nöuded 5 67 - 61

Finantsvarad kokku 5 11230 - 4662

Passiva

Kohustused kindLustusLepingutest - 163 - 19

ViitvöLad ja effemakstud kutud - - - 13

Kohustused kokku - 163 - 32

Aktsiakapftal 3004 - 3004 -

* ASSEB Pangas tahtajatisideposUte 2017. aastat etolnud, 2016. aastal sotmitud tdhtajatiste depos/itide keskmine intress oil 0.04%/a tahtojad at/U
2016. aastatkuni lnddai.

Emaettevöte SEB SEB Grupi Emaettevöte SEB
Life and Pension teised tütar- Life and Pension SEB Grupi teised

Kasumiaruanne Holding AB ettevötted Holding AB tütar-ettevötted

2017 2017 2016 2016

Teenustasud - 146 - 141

Muud ärltu[ud - 624 563

Finantstutu oiglase väärtuse muutusest - - - -

TuLu korrigeeritud soetusmaksumuses tinantsvarade[t - - -

KindLustuslepingute valjamaksed ja kohustuste muutus - -10 - -11

Investeerimistepingute finantskohustuste vaartuse - -10 - -10
rnuutus

Sö[mimiskuLud -52 -1699 -62 -1311

Administratiivkutud -47 -451 -41 -431

Investeeringute haLdamise kuLud - -232 - -255

Initsialiseeritud ainultidentifitseerimiseks
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AS SEB ELu- ja Pensionikindlustus 2017. a. majandusaasta aruanne
(tchandetes eurcdes)

Juhatuse [iikmete[e maksti 2017, aasta[ töötasu ja [ühiaja[isteks tutemustasudeks 328 tuhat eurot, sh maksuku[ud (2016. aastal 307
tuhat eurot).

Noukogu liikmetete 2017. aastal ega 2016. aasta[tasusid ei makstud.

Juhatuse [iikmetele tehti erisoodustusi 1 tuhande euro väärtuses, mi[Iele [isandus maksukulu 1 tuhat eurot (2016. aastal: 1 tuhat
eurot fling AS SEB Panga poo[tl tuhat eurot, milleLe [isandus maksukulu 1 tuhat eurot). Noukogu Iiikmete[e erisoodustusi 2017. aasta[
el tehtud (2016. aasta[: ei tehtud).

Juhatuse [iikmetele on puhkusereservi kohustus seisuga 3112.2017 summas 9 tuhat eurot (seisuga 31.12.2016: 6 tuhat eurot).

Juhatuse tiikmed ja nende lâhikondtased 2017 2016

Kohustused kindlustusLepingutest 38 35

Finantskohustused investeerimisLepingutest, âigLases väärtuses muutustega Läbi 94 87
kasumiaruande

Ettevötte[ on töötajate aktsiaprogramm, millega oti voima[us ühineda köikide[ täötajateL Alates 2014. aastast aktsiaprogrammiga
enam Iiituda ei saa, kU[t aga kehtivad eelmistel aastatel atanud programmid kva[ifikatsiooniperioodide [öpuni. 2017. aasta[ olid tööta
jate aktsiaprogrammi ku[ud 42 tuhat eurot (2016.aastat: 55 tuhat eurot).

Juhatuse [iikmete(e makstakse kompensatsiooni kuni 12 kordse keskmise kuutasu u[atuses, kui juhatuse [ilget ei va[ita uueks täht
ajaks vol kui juhatuse Iiige kutsutakse tagasi ennetähtaegse[t. Kompensatsiooni el maksta, kui isik jätkab töötamist SEB grupi uhingus
tOolepingu a[use[ vol valitakse juhatuse [Likmeks SEB grupi muus uhlngus vöi kui [eplng IOpetatakse juhatuse [iikme kohustuste
rikkumise töttu.

LISA 22. Tingimuslikud kohustused

Vöimatik tulumaksukutu, mis kaasneks dividendide maksmisega

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustuse jaotamata kasum (arvestades seaduses ettenähtud kohustust ja pOhikirjas mOäratud tingi
must kanda 70% aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31.12.2017 moodustas 15 543 tuhat eurot
(31.12.2016: 13179 tuhat eurot).

Dividendide väljamaksmiseL omaniku[e kaasneb sel[ega tu[umaksukutu 20/80 netodividendidena va[jamakstavaLt summaLt. Seega
on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele vöimalik dividendidena välja maksta 12 226 tuhat eurot ning
dividendide vaLjamaksmisega kaasneks dividendide tu[umaksu ku[u summas 3 056 tuhat eurot. Seisuga 31. detsember 2016 o[eks
dividendidena vOima[ik oLnud vätja maksta 10 313 tuhat eurot, millega o[eks kaasnenud tuLumaksu kulu summas 2 578 tuhat eurot.

28.01.2010 seisuga kuu[ub 100% AS SEB E[u- ja Pensionikindlustuse aktsiatest SEB Life and Pension Holding AB-le, kes otsustab di
videndide maksmise üte. AS SEB E[u- ja Pensionikind[ustuse juhatus teeb AS SEB Elu- ja Pensionikind[ustuse aktsionOride kooso[ekut
ettepaneku aruandeaasta jaotamata kasumit dividendideks mitte väLja maksta.

Arvestuspöhimotted

Atates 2019. aastast on vOimalik dividendide vO[jamaksete[e rakendada maksumäara 74/86. Seda soodsamat maksumOOra saab
kasutada dividendimakseLe, mis uLatub kuni ko[me eelneva majandusaasta keskmise dividendide vO[jamakseni, mis on maksustatud
20/80 maksumaaraga. Kolme ee[neva majandusaasta keskmise dividendimakse arvestamisel on 2078,a. esimene arvesse vöetav
aasta.

Maksurevisjoni vöimatik möju

MaksuhaLduril on oigus kontroltida ettevOtte maksuarvestust kuni 5 aasta jooksu[ maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning
vigade tuvastamiseL määrata täiendav maksusumma, intressid nLngtrahv. EttevOtte juhtkonna hinnanguLei esine asjaolusid, mule
tulemusena vOiks maksuhaldur määrata ettevOttete oLuLise täiendava maksusumma.
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AS SEB Elu- a Pensionikindtustus 2017. a. majandusaasta aruanne
(tuhandetes eurodes)

Pensionitepingute (teise samba
vätjamaksetepingud) aruanne

2017 2016

Netokindlustusmaksed

Brutokindlustusmaksed

Sôlmimistasud

Netotulu investeeringutelt

Intressi- ja dividenditulu

Kasum/kahjum investeeringute väärtuse muutustest

Kasum/kahjum investeeringute realiseerimisest

Muud finantstulud ja -kulud

Pensionitepingute valjamaksed ja kohustiste muutus (+1-)
Pensionimaksed

Pensionhtepingutest tutenevate kohustiste muutus

Pensionitepingute haldustasud

Tegevuskutud (-)
SotmimiskuLud

SöLmimiskuLud seotud osapooltega

Administratiivkulud

Administratiivkulud seotud osapooltega

Investeeringute hatdamise kutud

Investeeringute haldamise kulud seotud osapooltega

Muud tegevuskutud

Muud tegevuskulud seotud osapoo[tega

Aruandeperioodl tulem (÷1-)
Pensionitepingute kasumi jaotus

4530

4530

91

25

157

-222

89

1

-6688

-666

-3822

24

-205

-89

-52

-4

-1

-33

-23

-79

-24

-138

3153

3153

66

455

164

210

78

3

-3310

-467

-2 843

17

-150

-60

-29

-3

-1

-32

-27

-55

-23

148

74

Pensionilepingute aruanne on koostatud koosko[as rahandusministri 17.11.2015 maärusega nr 43, mis on kehtestatud kind[ustus
tegevuse seaduse § 128 löike 3 aluse[. Maärusekohased aruanded koostatakse aruandeperioodide kohta, mis algavad 2016. aasta
1. jaanuarit ja hitjem.

Pensionilepingutega seotud tulud ja kulud kajastatakse aruandes kooskö[as kind[ustusandja kasumiaruandes esitatud tu[ude ja
kuludega fling vöttes arvesse kindtustustegevuse seaduse § 128 [öikesl sätestatut.

Seotud osapoolteks on AS SEB Pank ja teised SEB Grupi tutarettevötted,

Kulude jagamisel pensioni[epingute ja teiste toodete (teised kindlustuslepingud, pensionifondid ja muud tooted) vahe[ toimub vas
tava[t ettevöttes kehtestatud kulude käsit[emise korrale. Pensioni[epingute tegevusku[ude all kajastatakse köik otsese[t pensionhte
pingutega seotud kulud (naiteks investeeringute haldamise kulud ja vahendajatete makstavad vahendustasud). U[dkutud, mis ei ole
otseselt seotud uhegi tootega voi tootegrupiga jagatakse pensionilepingutele vastavalt pensionilepingute osakaatu[e perioodis mOO-
dud tepingute arvule (sölmimisku[ud ja muud tegevuskulud, mis on seotud tepingute soLmimisega) voi vastava[t pensionilepingute
osakaalule köikidest perioodi töpus jöuso[evatest tepingutest (administratiivku[ud ja muud tegevuskuLud, mis ei ole seotud [epingute
sotmimisega). Kuna köiki kutusid ei ole vöimatik jagada Lepingute arvu järgi, siis kasutatakse ku[ude jagamiseL ka eksperthinnangut
määramaks, mis osa kutudest on seotud pensionilepingutega.
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Aruanne raamatupidamise aastaaruande auditi kohta 
 
 

Meie arvamus 

Meie arvates kajastab raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt 
AS-i SEB Elu- ja Pensionikindlustus (Ettevõte) finantsseisundit seisuga 31. detsember 2017 ning sellel 
kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste 
finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.  

Meie auditi arvamus on kooskõlas auditikomiteele esitatud täiendava aruandega. 

Mida me auditeerisime 

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne sisaldab: 

 bilanssi seisuga 31. detsember 2017; 

 koondkasumiaruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta; 

 rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta;  

 omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta; ja 

 raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muud 
selgitavat infot.  

Arvamuse alus 

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (ISA-d). Meie kohustused vastavalt 
nendele standarditele on täiendavalt kirjeldatud meie aruande osas „Audiitori kohustused seoses 
raamatupidamise aastaaruande auditiga“.  

Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.  

Sõltumatus 

Oleme Ettevõttest sõltumatud kooskõlas Rahvusvaheliste Arvestusekspertide Eetikakoodeksite 
Nõukogu (IESBA) poolt välja antud kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (IESBA koodeks) ja 
Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduses sätestatud eetikanõuetega. Oleme täitnud oma muud eetikaalased 
kohustused vastavalt IESBA koodeksile ja Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduse eetikanõuetele. 

Oma parima teadmise ja veendumuse kohaselt kinnitame, et meie poolt Ettevõttele osutatud auditivälised 
teenused on olnud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja regulatsioonidega ning et me ei ole 
osutanud auditiväliseid teenuseid, mis on keelatud Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduse § 591 poolt. 

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne 

AS-i SEB Elu- ja Pensionikindlustus aktsionärile 
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Ülevaade meie auditist 

Kokkuvõte  

 

Olulisus 

Auditi olulisus on 320 tuhat eurot. 

Auditi ulatus 

Ettevõtte auditi meeskond on teostanud Ettevõttele täismahus auditi. 

Peamised auditi teemad 

 Kindlustus- ja investeerimislepingute finantskohustuste väärtus 

 
Oma auditi kujundamisel määrasime me olulisuse ja hindasime olulise väärkajastamise riske 
raamatupidamise aastaaruandes. Erilist tähelepanu pöörasime valdkondadele, kus juhatus on kasutanud 
subjektiivseid hinnanguid, näiteks oluliste raamatupidamislike hinnangute puhul, mis tuginesid eeldustele ja 
tulevikusündmustele, mis on oma olemuselt ebakindlad. Nagu kõikides oma auditites, tegelesime riskiga, et 
juhtkond eirab sisekontrollisüsteemi, hinnates muu hulgas seda, kas on asjaolusid, mis viitavad pettusest 
tuleneda võivale olulise väärkajastamise riskile. 

Olulisus 

Meie auditi ulatust mõjutas meie poolt määratud olulisus. Auditi eesmärgiks on omandada põhjendatud 
kindlustunne selle kohta, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi. 
Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast. Neid loetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult 
eeldada, et need võivad kas üksikult või koos mõjutada kasutajate poolt raamatupidamise aastaaruande 
alusel tehtavaid majanduslikke otsuseid. 
 
Tuginedes oma professionaalsele hinnangule määrasime olulisusele, sealhulgas raamatupidamise 
aastaaruande kui terviku olulisusele, teatud numbrilised piirmäärad, mis on toodud alljärgnevas tabelis. 
Need numbrilised piirmäärad koos kvalitatiivsete kaalutlustega aitasid meil määrata meie auditi ulatust ja 
meie auditiprotseduuride olemust, ajastust ja mahtu ning hinnata väärkajastamiste mõju raamatupidamise 
aastaaruandele kui tervikule nii eraldiseisvalt kui summeerituna. 
 

Olulisus  320 tuhat eurot 

Kuidas me selle määrasime 1% kombineeritud näitajalt, mis võttis arvesse tulu brutopreemiatelt 
ning finantskohustusi investeerimislepingutest  

Rakendatud olulisuse 
kriteeriumi põhjendus 

Pidasime kombineeritud näitajat, mis võttis arvesse tulu 
brutopreemiatelt (riskikindlustuslepingud) ning finantskohustusi 
investeerimislepingutest (investeerimistooted) sobivaks aluseks 
olulisuse arvutamisel, kuna vastavatel lepinguliikidel on erinevad 
riskid ning mõõdikud.  

Olulisus 

Auditi 
ulatus 

Peamised 
auditi 

teemad 
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Peamised auditi teemad 

Peamised auditi teemad on valdkonnad, mis olid meie professionaalse hinnangu kohaselt käesoleva perioodi 
raamatupidamise aastaaruande auditis kõige olulisemad. Neid valdkondi käsitleti raamatupidamise 
aastaaruande kui terviku auditeerimise ja sellele arvamuse avaldamise kontekstis ning me ei avalda nende 
valdkondade kohta eraldi arvamust. 

 

Peamine auditi teema 
Kuidas me tegelesime peamise auditi teemaga 
oma auditis 

Kindlustuskohustuste ja 
investeerimislepingute finantskohustuste 
väärtus (detailsem informatsioon on toodud 
lisas 2.2 „Kohustuste piisavuse test“, lisas 9 
„Kohustused kindlustuslepingutest“, lisas 10 
„Kindlustuslepingute tehnilised eraldised 
kindlustusliikide lõikes“ ja lisas 11 
„Finantskohustused investeerimislepingutest“). 
 
Seisuga 31. detsember 2017 moodustasid 
kohustused kindlustuslepingutest 92 763 tuhat 
eurot ja finantskohustused 
investeerimislepingutest 54 956 tuhat eurot ehk 
kokku 99% Ettevõtte kohustuste mahust. 
 
Antud valdkond sisaldab märkimisväärset 
ebakindlust tulevikus aset leidvate sündmuste 
hindamisel, mis mõjutavad Ettevõtte 
finantstulemusi, sealhulgas peamiselt 
kindlustusvõtjate pikaajaliste kohustuste 
tasumise hetke ja väljamakstavate summade 
suurust.  
 
Ettevõte kasutab kindlustus- ja 
investeerimislepingute kohustuste arvutamisel 
keerulisi hindamismudeleid. Hindamismudelite 
keerukus võib põhjustada vigu tulenevalt 
ebatäpsetest või ebapiisavatest alusandmetest või 
ebakorrektsest mudeli rakendamisest.  
Vastavate pikaajaliste kohustuste väärtuse 
hindamisel on peamisteks sisenditeks 
majanduslikud eeldused nagu investeeringute 
tulusus ja intressimäärad ning 
kindlustusmatemaatilised eeldused nagu 
suremus, haigestumus ja kliendi käitumine. 
Vastavate eelduste osas rakendab juhtkond olulisi 
hinnanguid. 

Hindasime, kas Ettevõtte arvestuspõhimõtted 
kindlustus- ja investeerimislepingute finantskohustuste 
väärtuse hindamisel on kooskõlas rahvusvaheliste 
finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu 
võetud Euroopa Liidu poolt (IFRS EU). 
 
Hindasime kindlustusmatemaatiliste analüüsidega 
seotud kontrollmehhanismide ülesehitust ja tõhusust, 
mis hõlmasid muuhulgas kasutatud andmete täielikkust 
ja korrektsust, süsteemi poolt teostatavate automaatsete 
eraldiste arvutuste korrektsust, nõuete registreerimist, 
haldus- ja riskitasude ning alusvara hindade 
korrektsust. Samuti hindasime kindlustuskohustuste 
manuaalse kontrollimise protseduure. 
 
Leidsime, et saame nendele kontrollimehhanismidele 
auditi läbiviimisel tugineda. 
 
Viisime läbi detailsed protseduurid järgmistes 
valdkondades: 

 hindasime analüütiliselt kindlustus- ja 
investeerimislepingute eraldiste mõistlikkust; 

 kontrollisime kindlustusmatemaatiliste arvutuste 
aluseks olevaid alusandmeid; 

 hindasime kindlustusmatemaatilistes mudelites 
kasutatud hinnangute asjakohasust ja 
riskiparameetrite rakendamist; 

 kontrollisime toimunud, kuid teatamata kahjude 
nõuete eraldise korrektsust; 

 veendusime, et mudelis kasutatud eelduste valimisel 
on võetud arvesse ajaloolisi tegelikke andmeid; 

 valideerisime juhtkonna poolt teostatud kohustuste 
piisavuse testi, veendumaks kohustuste piisavuses. 
Meie töö kohustuste piisavuse testi valideerimisel 
hõlmas eeldatavate rahavoogude mõistlikkuse 
hindamist, arvestades ettevõtte seniseid kogemusi ja 
kindlustussektori parimaid praktikaid. 

 
Me ei tuvastanud oma töö tulemusena olulisi 
puuduseid.  
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Kuidas me kujundasime oma auditi ulatuse  

Kujundasime oma auditi ulatuse eesmärgiga teha piisavalt tööd, võimaldamaks meil avaldada arvamust 
raamatupidamise aastaaruande kui terviku kohta, võttes arvesse Ettevõtte struktuuri, 
raamatupidamisprotsesse ja kontrollprotseduure, ning finantssektori, milles Ettevõte tegutseb, eripärasid. 

Ettevõtte auditi meeskond on teostanud Ettevõttele täismahus auditi. 

Muu informatsioon 

Juhatus vastutab muu informatsiooni eest, mis sisaldub majandusaasta aruandes lisaks raamatupidamise 
aastaaruandele ja meie audiitori aruandele.  

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei avalda muu 
informatsiooni kohta kindlustandvat arvamust. 

Raamatupidamise aastaaruande auditeerimise käigus on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja 
kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon sisaldab olulisi vasturääkivusi raamatupidamise aruandega või 
meie poolt auditi käigus saadud teadmistega või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud. Kui me 
teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud selle 
info oma aruandes välja tooma. Meil ei ole sellega seoses midagi välja tuua. 

Juhatuse ja nende, kelle ülesandeks on Ettevõtte valitsemine, 
kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega 

Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas 
rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt, ja sellise 
sisekontrollisüsteemi rakendamise eest, nagu juhatus peab vajalikuks, võimaldamaks pettusest või veast 
tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhatus kohustatud hindama Ettevõtte jätkusuutlikkust, 
avalikustama vajadusel infot tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse 
printsiipi, välja arvatud juhul, kui juhatus kavatseb Ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või tal 
puudub realistlik alternatiiv eelnimetatud tegevustele. 

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad Ettevõtte finantsaruandlusprotsessi üle järelevalve 
teostamise eest. 

  



 

5 (6) 

Audiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga 

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on 
pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja audiitori aruanne, mis sisaldab meie 
arvamust. Kuigi põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, ei anna ISA-dega kooskõlas läbiviidud 
audit garantiid, et oluline väärkajastamine alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või 
veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad kas üksikult või koos 
mõjutada kasutajate poolt raamatupidamise aastaaruande alusel tehtavaid majanduslikke otsuseid. 
 
Kooskõlas ISA-dega läbiviidud auditi käigus kasutame me kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase 
skeptitsismi. Samuti me: 
 

 tuvastame ja hindame riske, et raamatupidamise aastaaruandes võib olla olulisi väärkajastamisi 
tulenevalt pettusest või veast, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastavalt tuvastatud riskidele 
ning kogume piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali meie arvamuse avaldamiseks. Pettusest 
tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise 
puhul, sest pettus võib tähendada varjatud kokkuleppeid, võltsimist, tahtlikku tegevusetust, vääresitiste 
tegemist või sisekontrollisüsteemi eiramist;  

 omandame arusaama auditi kontekstis asjakohasest sisekontrollisüsteemist, selleks, et kujundada 
auditiprotseduure sobivalt antud olukorrale, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust Ettevõtte 
sisekontrollisüsteemi tõhususe kohta; 

 hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike 
hinnangute ja nende kohta avalikustatud info põhjendatust; 

 otsustame, kas juhatuse poolt kasutatud tegevuse jätkuvuse printsiip on asjakohane ning kas kogutud 

auditi tõendusmaterjali põhjal on olulist ebakindlust põhjustavaid sündmusi või tingimusi, mis võivad 
tekitada märkimisväärset kahtlust Ettevõtte jätkusuutlikkuses. Kui me järeldame, et eksisteerib oluline 
ebakindlus, oleme kohustatud oma audiitori aruandes juhtima tähelepanu infole, mis on selle kohta 
avalikustatud raamatupidamise aastaaruandes, või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis 
modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused tuginevad audiitori aruande kuupäevani kogutud auditi 
tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski põhjustada Ettevõtte tegevuse 
jätkumise lõppemist; 

 hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud 
informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab toimunud tehinguid ja sündmusi 
viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis;  

 
Me vahetame infot nendega, kelle ülesandeks on Ettevõtte valitsemine, muu hulgas auditi planeeritud 
ulatuse ja ajastuse ning oluliste auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas auditi käigus tuvastatud oluliste 
sisekontrollisüsteemi puuduste kohta.  
 
Samuti kinnitame neile, kelle ülesandeks on valitsemine, et oleme järginud sõltumatust puudutavaid 
eetikanõudeid ning edastame neile info kõikide suhete ja muude asjaolude kohta, mis võivad tekitada 
põhjendatud kahtlust meie sõltumatuse riivamise kohta, ja vajadusel vastavate kaitsemehhanismide kohta. 
 
Neile, kelle ülesandeks on valitsemine, edastatud auditiga seotud teemade seast valime välja need teemad, 
mis olid käesoleva perioodi raamatupidamise aastaaruande auditi kontekstis kõige olulisemad ja on seega 
peamised auditi teemad. Me kirjeldame neid teemasid audiitori aruandes, välja arvatud juhul, kui seaduse 
või regulatsiooni kohaselt on keelatud antud teema kohta infot avalikustada või kui me äärmiselt erandlikel 
juhtudel otsustame, et antud teema kohta ei peaks meie aruandes infot esitama, kuna võib põhjendatult 
eeldada, et antud info esitamisega kaasnevad kahjulikud tagajärjed ületavad avaliku huvi rahuldamisest 
saadava kasu.  
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Aruanne muude seadustest ja regulatsioonidest tulenevate 
nõuete kohta 
 

Audiitoriks määramine ja audiitorteenuse osutamise periood 

Meid määrati esmakordselt Ettevõtte audiitoriks 31. detsembril 2000 lõppenud majandusaasta suhtes. Meid 
on uuesti audiitoriks määratud vastavalt vahepealsetel aastatel toimunud konkurssidele ja aktsionäride 
otsustele ning meie audiitorteenuse katkematu osutamise periood Ettevõttele on kokku 18 aastat. 
 
 
AS PricewaterhouseCoopers 
 
 
 
 
 
 
Ago Vilu       Kristi Ziugov 
Vastutav vandeaudiitor, litsents nr 325    Vandeaudiitor, litsents nr 650 
 
 
12. aprill 2018 



AS SEB Elu- ja Pensionikindtustus 2017. a. majandusaasta aruanne
(tuharaetes eurcdes)

Kasumi jaotamise ettepanek

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatus teeb ettepaneku jactada 2017. aasta puhaskasum summas 2 610 tuhat eurotalljärgneva[t:

1. Kohustus[iku reservkapita[i hulka —261 tuhat eurot

2. Ee[miste perioodide jaotamata kasumi hu[ka — 2 349 tuhat eurot
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2017. a. majandusaasta aruanne  
(tuhandetes eurodes)

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2017. majandusaasta aruandele

AS	SEB	Elu-	ja	Pensionikindlustuse	2017.	majandusaasta	aruande,	mis	on	kinnitatud	aktsionäride	üldkoosoleku	poolt	

……………………	2018	otsusega,	allkirjastamine	………………..	2018:

Juhatus:

Juhatuse	esimees:		 Indrek	Holst

Juhatuse	liige:			 Jaanus	Sibul	

Juhatuse	liige:			 Gert	Vilms	

Juhatuse	liige:			 Triin	Messimas 

Nõukogu:

Nõukogu	liige:		 Arnolds	Čulkstēns		

Nõukogu	liige:		 Allan	Parik		

Nõukogu	liige:			 Ainar	Leppänen		

Nõukogu	liige:			 David	Bamforth	Teare		

Nõukogu	liige:			 Virginijus	Doveika		



AS SEB Elu- ja Pensionikindtustus 2017. a. majandusaasta aruanne
(tuhnaetes eurodes)

AS SEB Elu- ja Pensionikindtustus aktsionäride nimekiri

Aktsionärkuni 28.01.2010: ASSEB Pank

Osalus: 100%

Asukohariik: Eesti Vabariik

Aktsionär a[ates 28.01.2010: SEB Life and Pension Holding AB

Osalus: 100%

Asukohariik: Rootsi Kuningriik
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ASSES Etu-ja PensionikindLustus 2017. a. majandusaasta aruanne
(tuhandetes eurodes)

AS SEB Etu- ja Pensionikindtustuse müügitutu vastavaLt EMTAK 2008-te

EMTAK TegevusaLa 2012

65111 ELukind[ustus 16 514
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