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Tegevusaruanne
AS LHV Kindlustus asutati 6. mail 2020 eesmärgiga pakkuda

haiguskindlustusega,

kahjukindlustuse kindlustusteenuseid. Seltsi asutajateks on AS

veesõidukite kindlustusega, tule- ja loodusjõudude kindlustusega,

LHV Group, kes omandas 65% seltsi osalusest, ning Toveko

muu

Invest OÜ, kelle omandusse kuulub 35% seltsi aktsiatest.

kindlustusega, veesõiduki valdaja vastutuskindlustusega, tsiviil-

Kindlustusseltsi

vastutuskindlustusega,

asutamise

eesmärgiks

oli

luua

kohalik

kindlustusselts, mis eristub klientide jaoks lihtsuse ja kiirusega nii
kindlustuslepingute
Kindlustusselts

sõlmimisel

hakkab

kui

klientide

kahjude

käsitlemisel.

teenindamisel

kasutama

aktiivselt elektroonilisi kanaleid ja soovib saavutada turul
innovatsiooni- ja kvaliteediliidri rolli. LHV Kindlustuse üheks
peamiseks eesmärgiks on luua lisaväärtust AS-i LHV Pank ja
Euronicsi kaubamärgi all tegutsevate kaupluste klientidele.

maismaasõidukite

varakindlustusega,

mootorsõiduki

finantskahjude

kindlustusega,
valdaja

vastutus-

kindlustusega

ning

abistamisteenuste kindlustusega.
Paralleelselt tegevusloa taotlusega alustas LHV Kindlustus oma
sisemiste protsesside väljatöötamise, töötajate värbamise

ja

infosüsteemi arendustöödega. Infosüsteemi arendajaks on väline
partner,

kellega

on

sõlmitud

koostööleping

tervikliku

kindlustussüsteemi loomiseks. Arendustegevuse käigus luuakse
võimekus väljastada erinevate kindlustustoodete lepinguid,

2020 aastal alustati ettevalmistusi ettevõtte käivitamiseks.

administreerida

Oluliseks

Infosüsteemi arendus on pikaajaline protsess, mis on planeeritud

eelduseks

kindlustusteenuste

pakkumisel

oli

tegevusloa taotlemise protsessi läbimine 2020 aasta teisel
poolaastal. Kindlustusseltsi efektiivseks juhtimiseks töötati välja
juhtimissüsteemi raamistik, mis tagab edaspidi asjakohase ja
usaldusväärse

ettevõtte

juhtimissüsteem
ülesehitust,

juhtimise

hõlmab

ettevõttes

ning

muuhulgas

toimivat

toimimise.

Seltsi

organisatsioonilist

sise-eeskirjade

süsteemi,

võtmefunktsioonide kirjeldust ning tegevuste edasiandmise
protsessi. Selts töötas välja ka viie aasta finantsplaani ning
koostas edasikindlustusstrateegia.

LHV

kahjukindlustuse

AS LHV KINDLUSTUS

Kindlustusele
tegevusega

ning

käsitleda

kahjusid.

kestma üle mitme tegevusaasta.
2020 aastal ühtegi kindlustuslepingut veel ei väljastatud, selts
alustas müügitegevust 2021 aasta jaanuaris. 2021 aasta jooksul
laiendatakse pakutavate toodete valikut, et katta eraisikutest
kindlustusvõtjate peamised kindlustusvajadused ning saavutada
finantsplaanis seatud eesmärgid. Sõlmitud on koostöölepingud
AS-iga LHV Pank ning Euronicsi kaubamärgi all tegutsevate
ettevõtetega, millede alusel algab aktiivne koostöö 2021 aasta
teises kvartalis.

EV Finantsinspektsioon väljastas oma juhatuse otsusega 29.
detsembril

kindlustusportfelli

tegevusloa

tegelemiseks

LHV Kindlustuses töötas 2020 aasta lõpu seisuga 11 inimest.

õnnetusjuhtumikindlustusega,
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Tegevuskeskkond

2020. aasta alguses lahvatanud koroonaviiruse pandeemia

varaostukava

kujundab senini paljuski globaalset poliitilist ja majanduslikku

500 miljardi euro võrra 1,85 triljoni euroni ning otsustati pikendada

agendat. Teise kvartali rekordilise majanduslanguse järel toimus

ka netovaraostude tegemise perioodi vähemalt kuni 2022. aasta

suvel

märtsi

üllatavalt

kiire

tagasipõrge.

G20

riikides

kasvas

(PEPP)

lõpuni.

potentsiaalset

Kuna

kolmas

mahtu

suurendati

pikaajaliste

suunatud

kogutoodang kolmandas kvartalis 8,1%, kuid aastavõrdluses jäi

laenuvõimaluste programm (TLTRO-III) on kommertspankade

SKP endiselt 2% madalamaks. Suurim panus SKP taastumisse

seas osutunud küllaltki populaarseks, siis muudeti ka selle

tuli Indiast (+21,9%), samas Hiinas oli tagasipõrge toimunud juba

tingimusi veelgi atraktiivsemaks. Üldises plaanis pikendati kõikide

varem ning kolmanda kvartali näitaja jäi tagasihoidlikuks (+2,7%).

erakorraliste soodustuste ja programmide kestvust ning lisaks

Sarnane areng toimus ka Euroopas, kus taastumist vedasid riigid,
mis olid teises kvartalis enim kannatada saanud (Prantsusmaa,
Hispaania, ÜK, Itaalia). Eesti jaoks olulised Läänemere äärsed
riigid on antud kriisis olnud kindlasti säästetute hulgas, sest
tulenevalt viiruse tagasihoidlikumast levikust piirkonnas on
siinsed piirangud jäänud valdavalt leebemaks kui mujal Euroopas.
Majandusaktiivsus on püsinud kõrgem ning sellest tulenevalt on
kriisikahjud väiksemad. Oma osa on kindlasti ka faktil, et

otsustati käesoleval aastal pakkuda täiendavalt neli pikemaajalist
refinantseerimisoperatsiooni

pandeemia

majandusmõjude

ohjeldamiseks (PELTRO). Euroopa Keskpank on seisukohal, et
välja

töötatud

rahapoliitikameetmed

aitavad

säilitada

pandeemiaolukorras soodsaid rahastamistingimusi, toetades
laenuvooge kõikidesse majandussektoritesse ning edendades
majandustegevust ja hinnastabiilsuse kaitset keskpika aja
jooksul.

turismisektori osakaal ei ole Läänemere äärses majandusruumis

Eesti majandus kahanes kolmandas kvartalis aastavõrdluses

nõnda suur kui Lõuna-Euroopa riikides. Tõsi, aasta lõpus olukord

1,9% (+7,6% kv/kv). Langus oli Euroopas väiksemate hulgas ja

muutus, kui nii Läti kui ka Leedu karmistasid oluliselt piiranguid

jäi naaberriikidega võrreldes enam-vähem samasse suurusjärku.

ajal, mil paljudes riikides hakati nendest just väljuma.

Esimese üheksa kuu jooksul oli majanduslangus kokku veidi üle

Tööpuudus on teisel poolaastal Euroopas üldiselt kasvanud.
Võrreldes teise kvartaliga oli novembris euroalal juures ligikaudu
miljon töötut, mõned kuud varem oli nende hulk veel suurem.
Liites euroalale juurde ka ÜK ja teiste Euroopa riikide andmed,

3%. Kvartalivõrdluses toimunud märkimisväärne tagasipõrge
näitas, et esmased kriisi abimeetmed olid tõhusad ja ettevõtted
suutsid

tingimuste

paranedes

kiiresti

oma

tegevuse

ja

kasumlikkuse taastada.

ulatub töötute arvu kasv üle 2,5 miljoni inimeseni. Kuna

Tegevusalade lõikes oli langus üsna laiapõhjaline, kuid õnneks jäi

kannatada on saanud peamiselt teenindussfääris tegutsevad

langus enamikes tegevusalades suhteliselt tagasihoidlikuks. Kui

ettevõtted (turism, majutus ja toitlustus, transport), kus on

avalik sektor kõrvale jätta, siis suudeti lisandväärtust möödunud

traditsiooniliselt mustalt töötamise osakaal suurem, siis on tegelik

aastaga võrreldes kasvatada vaid finants- ja kindlustustegevuses,

olukord ilmselt veel tõsisem. Paljude töösuhete lõppemine lihtsalt

energiasektoris, põllumajanduses ja infotehnoloogias. Kui teises

ei peegeldu ametlikus statistikas.

kvartalis suutis ehitussektor veel lisandväärtuse kasvu näidata,

Euroala

niigi

kidur

hinnakasv

pidurdus

peale

kevadist

viirusepuhangut märgatavalt. Suvekuudel püsis inflatsioon mõne
baaspunkti ulatuses positiivsena, kuid aasta teisel poolel on

siis kolmandas kvartalis toimus ka seal pööre ja lisandväärtus
vähenes 8%. Arvestades sektori pikka reageerimisaega ulatub
lisandväärtuse langus seal tõenäoliselt ka 2021. aastasse.

euroalal hinnad stabiilselt langenud. Hindasid on alla surunud

Tarbijahinnad langesid Eestis 2020. aastal kokku 0,4%.

peamiselt energiahindade langus, kuid teisel poolaastal hakkas

Hinnalanguse peamiseks põhjustajaks oli nafta hinna langus

vähenema ka alusinflatsioon ehk püsivama iseloomuga toodete

maailmaturul, mis survestas mootorikütuste hindasid. Nõnda oli

hinnad. Madalad energiakulud on tootjahindade kaudu üle

diislikütus mullu keskmiselt 17% ja bensiin 6% odavam kui aasta

kandunud muude tööstustoodete hindadesse ning see avaldab

varem. Lisaks panustas hinnalangusesse ka eluasemekulude

majandusele lisanduvat deflatsioonilist survet. Oma osa on ka

odavnemine, mis tulenes peamiselt odavamast elektri hinnast.

käibemaksu määra ajutisel vähendamisel Saksamaal, mis on

Oma panuse andis ka valitsus, kes langetas kevadel nii diisli,

alates juulist pannud hinnakasvu Euroopa suurimas majanduses

gaasi kui elektri aktsiisimäära ning viis sellega riigi Euroopas

seisma.

hinnalanguse võrdlustabeli tippu. Positiivne hinnasurve tuli
peamiselt toidu kallinemisest.

Kuna kolmanda kvartali lõpus oli selge, et viiruse teine laine on
Euroopas vähemalt sama tõsine kui esimene, siis otsustas ka
Euroopa Keskpank suurendada rahapakkumist, et kindlustada
majanduses ülioluline likviidsus kriisi üleelamiseks. Erakorralise
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proportsioonidele. Inimeste võit hinnalanguse tingimustes oli

Aasta

pigem suurem kui tavapäraselt, sest võimalusi raha kulutamiseks

optimistliku tööstussektori tuules. Viiruse teise laine üsna jõuline

oli vähem. Seda kinnitab ka pangakontodel hoitavate hoiuste kasv

pealetung kahandas aga tarbijate optimismi ning viimaste

aasta jooksul.

küsitluste kohaselt on paljud hakanud oma tagalat kindlustama

pandeemiast

tulenevate

puhul

on

põhjus

piirangute

majanduse taastumisel. Kogu maailma haaranud rahatrüki

rakendumine.

hulluses peab riik nüüd ettevaates tegema tarku otsuseid, et
kriisist väljumisel võimalikke abirahasid võimalikult efektiivselt ära

kuulub 19,2% suurune turuosa. Turul tegutses 2020 aasta lõpus

kasutada. Jäädes kinni iganenud ärimudelitesse, saab naasmine

12 kahjukindlustusandjat, kellest viie suurema turuosade summa
83%.

varakindlustus

Liikluskindlustus,

moodustavad

üle

sõidukikindlustus

80%

kindlustunne

võimalikult kiire ja efektiivne kasutuselevõtt saab võtmeteguriks

Covid-19

Kahjukindlustuse turuliider on IF P&C Insurance SE, kellele

moodustab

majanduse

kui oodatud. Samas on vaktsiin jõudnud juba turule ja selle

aastaga reisikindlustuse (-37%) ja liikluskindlustuse (-12%)
mõlema

paranes

käesolevasse aastasse ja piirangud on kindlasti veidi rangemad,

miljoni euroni, vähenedes aastaga -3,8%. Kõige enam langesid
mahud,

kuudel

suuremaid oste edasi lükates. Uute piirangute teravik jääb juba

Eesti kahjukindlustusturu kogumaht ulatus 2020. aastal 383

preemiate

viimastel

endisele kasvutrajektoorile olema väga keeruline.

ja

kahjukindlustusturu

kogumahust.

Eesti peamised majandusnäitajad*
SKP jooksevhindades (EUR miljard)
SKP püsivhindades**
Eratarbimine***
Valitsemissektori tarbimine
Kapitali kogumahutus põhivarasse
Eksport
Import

2014
19.76
2.8%
3.3%
2.7%
-8.1%
3.1%
2.2%

2015
20.25
1.4%
4.7%
3.4%
-3.3%
-0.6%
-1.4%

2016
21.10
2.1%
4.4%
1.9%
-1.2%
4.1%
5.3%

2017
23.62
4.9%
2.6%
0.6%
12.5%
3.5%
3.6%

2018
26.04
4.8%
4.3%
0.9%
1.7%
4.3%
5.7%

2019
28.11
5.0%
1.7%
0.5%
2.8%
6.2%
3.7%

2020
27.17
-2.9%
-2.5%
3.6%
18.4%
-5.5%
0.7%

Tarbijahinnaindeks
Töötuse määr (% tööjõust)
Jooksevkonto saldo (% SKPst)
Valitsemissektori eelarve tasakaal (% SKPst)****

-0.1%
7.4%
0.9%
0.7%

-0.5%
6.2%
2.2%
0.1%

0.1%
6.8%
1.9%
-0.3%

3.4%
5.8%
3.3%
-0.4%

3.4%
5.4%
1.8%
-0.5%

2.3%
4.4%
2.0%
0.1%

-0.4%
6.8%
-1.0%
-4.8%

Eesti Panga prognoos
2021E 2022E 2023E
28.37
30.28 31.88
2.9%
4.2%
2.6%
3.8%
7.1%
4.0%
-1.3%
-1.2% -1.7%
7.5%
4.9%
5.4%
5.7%
5.0%
3.4%
8.1%
6.0%
4.4%
1.4%
9.9%
2.0%
-5.2%

* Näitajad on esitatud aastase muutusena protsentides, juhul kui pole märgitud teisiti; ** SKP ja selle komponendid on esitatud aheldatud väärtustena; *** Sisaldab
kodumajapidamisi teenindavaid kasumitaotluseta institutsioone; **** Valitsemissektori tulude ja kulude prognoos võtab arvesse nende meetmete mõju, mis olid prognoosi
koostamise hetkeks piisava detailsusega teada.
Allikad: Eesti Pank, Statistikaamet
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1.9%
8.0%
1.9%
-3.4%

1.8%
6.8%
1.7%
-2.7%
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Kasumiaruanne
(eurodes)

Lisa

18.05.2020-31.12.2020

Intressitulu

97

Intressitulu kokku

97

Tööjõukulud

3

-398 080

Administratiiv- ja muud tegevuskulud

3

-152 526

Kulud kokku

-550 606

Aruandeperioodi puhaskahjum

-550 509

Lisad lehekülgedel 11 kuni 21 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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Finantsseisundi aruanne
(eurodes)

Lisa

31.12.2020

Nõuded krediidiasutustele

4

7 349 287

Muud varad

5

360

Immateriaalne põhivara

6

Varad

Varad kokku

232 991
7 582 638

Kohustised
Võlad hankijatele ja muud kohustised

7

Kohustised kokku

133 147
133 147

Omakapital
Aktsiakapital
Jaotamata kasum

8

8 000000
-550 509

Omakapital kokku

7 449 491

Kohustised ja omakapital kokku

7 582 638

Lisad lehekülgedel 11 kuni 21 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

Lisa

Rahavood äritegevusest
Saadud intressid
Makstud tööjõukulud

18.05.2020-31.12.2020
97

3

Makstud administratiiv- ja muud tegevuskulud
Rahavood äritegevusest enne äritegevusega seotud varade ja kohustiste muutust
Äritegevusega seotud varade muutus:
Muud varad

-398 080
-141 508
-539 491

-360

Äritegevusega seotud kohustiste muutus:
Muud kohustised

133 147

Neto rahavoog äritegevusest

-406 704

Rahavood investeerimistegevusest
Soetatud immateriaalne põhivara

6

Neto rahavoog investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Aktsiakapitali sissemakse

-244 009

8

Neto rahavoog finantseerimistegevusest

8 000 000
8 000 000

Raha ja raha ekvivalentide muutus

7 349 287

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses

4

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus

4

Lisad lehekülgedel 11 kuni 21 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

-244 009

0
7 349 287
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Omakapitali muutuse aruanne

(eurodes)

Saldo seisuga 18.05.2020
Aktsiakapitali sissemakse (lisa 8)
Puhaskahjum
Saldo seisuga 31.12.2020

Aktsiakapital

Jaotamata kasum

Kokku

0

0

0

8 000 000

0

8 000 000

0

-550 509

-550 509

-550 509

7 449 491

8 000 000

Täiendav info omakapitali kohta on toodud lisas 8.

Lisad lehekülgedel 11 kuni 21 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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Raamatupidamisaruannete lisad
LISA 1 Üldine informatsioon
AS-i LHV Kindlustus (edaspidi ettevõte) raamatupidamise

tegevuseks vajaliku litsentsi 2020 aasta viimastel päevadel.

aastaaruanne, mis on koostatud seisuga 31. detsember 2020, on

Seisuga 31. detsember 2020 on ettevõtte töötajate arv kokku 11.

kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu
Käesolev aastaaruanne (sh raamatupidamise aruanne) on

need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.

juhatuse poolt heaks kiidetud 22. aprillil 2021. Aastaaruanne
AS LHV Kindlustus osutab varakindlustamise teenust Eestis.

esitatakse heaks kiitmiseks aktsionäridele AS LHV Group ja

Klientide teenindamiseks on avatud esindused Tallinnas ja

Toveko Invest OÜ. Ettevõtte aktsionärid on AS LHV Group, kes

Tartus. AS LHV Kindlustus on aktsiaselts, mis on asutatud

omab 65% ja Toveko Invest OÜ, kes omab 35% ettevõtte

18.05.2020 ning mis on registreeritud Eesti Vabariigis ja mille

aktsiatest. Juhatuse kinnitatud aastaaruande kinnitavad nõukogu

ametlik aadress on Tartu mnt 2, Tallinn. Ettevõte sai oma

ja aktsionärid. Aktsionärid omavad õigust raamatupidamise
aastaaruannet mitte kinnitada.

LISA 2 Kokkuvõte olulistest arvestuspõhimõtetest
Põhilised arvestuspõhimõtted, mida on kasutatud käesoleva

jaanuaril 2020 või hiljem. Ülevaade neist standarditest ning nende

raamatupidamise aastaaruande koostamisel on toodud allpool.

tõlgenduste mõjust ettevõtte aruannetele on välja toodud allpool.

Toodud arvestuspõhimõtteid on järjepidevalt kasutatud kõikidele
aruandes toodud perioodidele, välja arvatud juhtudel, kui on

(a)

Uute või muudetud standardite ja tõlgenduste
rakendamine

kirjeldatud teisiti.

1. jaanuaril 2020 või hiljem alanud aruandeperioodidele
kohalduvad mitu uut standardit, kuid need ei avalda kontserni
2.1 Koostamise alused

raamatupidamise aruandele olulist mõju.

2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud

(b)

kooskõlas

rahvusvaheliste

finantsaruandluse

standarditega

(IFRS) nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.
Aastaaruande
printsiibist,

koostamisel

välja

arvatud

on

lähtutud

kui

mõnes

soetusmaksumuse
allpool

toodud

arvestuspõhimõttes on kirjeldatud teisiti.

Uued standardid, tõlgendused ja nende muudatused

Standardi IAS 1 „Finantsaruannete esitamine“ muudatused
(Kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 1. jaanuaril
2023 või hiljem; rakendatakse tagasiulatuvalt. Lubatud on
varasem rakendamine).
EL ei ole muudatusi veel heaks kiitnud.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt IFRS-le

Muudatustega selgitatakse, et kohustiste liigitamine lühi- või

nõuab mitmetes valdkondades kriitiliste hinnangute tegemist.

pikaajaliseks põhineb üksnes ettevõtte õigusel arveldamist

Samuti nõuab see juhtkonnapoolsete hinnangute tegemist

aruandeperioodi lõpus edasi lükata. Ettevõtte õigus lükata

arvestuspõhimõtete rakendamisel.

arveldamist edasi vähemalt 12 kuud alates aruandekuupäevast

Majandusaasta algas ettevõtte asutamisega 18. mail 2020 ja
lõppes 31. detsembril 2020. Raamatupidamise aastaaruande
arvnäitajad on esitatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

ei pea olema tingimusteta, kuid sellel peab olema sisu.
Klassifitseerimist ei mõjuta juhtkonna kavatsused ega ootused
selle kohta, kas ja millal ettevõte oma õigust kasutab.
Muudatustega selgitatakse ka olukordi, mida peetakse kohustise

Käesoleva aruande koostamise hetkeks on välja antud uusi

tasumiseks.

rahvusvahelise

Ettevõtte

finantsaruandluse

standardeid

ning

olemasolevate standardite muudatusi ja tõlgendusi, mis on
kohustuslikud ettevõtte aruandeaastatele, mis algavad 1.

hinnangul

ei

avalda

muudatused

esmakordsel

rakendamisel ettevõtte raamatupidamise aruandele olulist mõju.
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Iga-aastased IFRS-i edasiarendused 2018–2020

hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu võetud

(Kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 1. jaanuaril

Euroopa Liidu poolt).

2022 või hiljem. Lubatud on varasem rakendamine).

IFRS 17 asendab standardi IFRS 4, mis andis ettevõtetele

EL ei ole muudatusi veel heaks kiitnud.

võimaluse jätkata kindlustuslepingute kajastamist varasema

IFRS-i edasiarendused (2018–2020) sisaldavad standardites

praktika kohaselt. Selle tõttu oli investoritel raske võrrelda

tehtud kolme muudatust:

sarnaste kindlustusettevõtete finantstulemusi. IFRS 17 on
standard,

mis

sätestab

ühe

põhimõtte

kõikide

kindlustuslepinguliikide kajastamiseks, sh. kindlustusandja poolt
• IFRS 9 „Finantsinstrumendid“ muudatustega selgitatakse, et

hoitavate

hinnates,

olemasoleva

nõuab kindlustuslepingute rühmade arvele võtmist ja mõõtmist (i)

laenuvõtja ja laenuandja vahel toimub oluliselt erinevatel

tuleviku rahavoogude (täitmisrahavoogude) nüüdisväärtuses,

tingimustel,

mida on korrigeeritud riskiga ja mis võtab arvesse

kas

võlainstrumentide

sisaldavad

koos

vahetamine

rahavoogude

diskonteeritud

edasikindlustuslepingute

kajastamiseks.

Standard

kogu

nüüdisväärtusega kaasatavad tasud ainult uute tingimuste

teadaoleva informatsiooni täitmisrahavoogude kohta kooskõlas

sõlmimiseks laenuvõtja ja laenuandja vahel makstud või saadud

jälgitava turuinformatsiooniaga; millele on liidetud (kui tegu on

tasusid (sisaldades ka laenuvõtja või laenuandja poolt teise

kohustisega) või millest on lahutatud (kui tegu on varaga) (ii)

osapoole nimel makstud või saadud tasusid).

summa, mis väljendab veel teenimata kasumit lepingute rühma

•

eemaldatakse

osas (e. lepingulist teenuse marginaali). Kindlustusandjad

illustreeriv näide number 13, mis tekitab praktikas nii rentniku kui

kajastavad kasumi kindlustuslepingute rühmast kindlustuskatte

ka rendileandja jaoks segadust seoses renditud vara parenduste

pakkumise perioodi jooksul ning vastavalt sellele, kuidas nad

kajastamisega. Muudatuse eesmärk on eemaldada segadust

riskist

tekitav illustreeriv näide.

kahjumlikuks, peab ettevõte kajastama kahjumi koheselt.

• IAS 41 „Põllumajandus“ muudatusega kaotatakse nõue

Ettevõte hindab standardi mõju finantsaruandele.

IFRS

16

„Rendilepingud“ muudatustega

vabanevad.

Kui

lepingute

rühm

on

või

muutub

kasutada põllumajandusvarade õiglase väärtuse mõõtmisel
maksueelseid rahavoogusid. Varem nõuti IAS 41-ga, et ettevõte

Puuduvad muud uued või muudetud standardid või nende

kasutaks õiglase väärtuse mõõtmisel maksueelseid rahavooge,

tõlgendused, mis ei ole veel jõustunud ja mis mõjutaks ettevõtet

kuid ei nõutud maksueelse diskontomäära kasutamist nende

olulises osas.

rahavoogude diskonteerimiseks.
Ettevõtte

hinnangul

ei

avalda

muudatused

esmakordsel

rakendamisel ettevõtte raamatupidamise aruandele olulist mõju.
IFRS 17, Kindlustuslepingud (rakendub 1. jaanuaril 2023 või

2.2 Välisvaluutas toimunud tehingute ja saldode kajastamine
(a)

Arvestus- ja esitusvaluuta

LHV Kindlustuse arvestus- ja esitlusvaluutaks on euro.
(b) Tehingud ja saldod välisvaluutas
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks
võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa
Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed
varad

ja

-kohustised

hinnatakse

ümber

eurodesse

aruandekuupäeval ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga
valuutakursside alusel.

13/24

hinnatakse ümber eurodesse õiglase väärtuse hindamise päeval

Klassifitseerimine sõltub sellest, kas finantsvara puhul on
tegemist
võlainstrumendi,
omakapitaliinstrumendi
või
tuletisinstrument.

ametlikult kehivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel.

Võlainstrumendid (laenud ja võlakirjad)

Välisvaluutas fikseeritud mittemonetaarsed finantsvarad ja kohustised, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil,

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsete varade ja kohustiste
ümberarvestamisel tekkivad kasumid ning kahjumid kajastatakse
kasumiaruandes

real

kasumid/kahjumid”.

“Valuutakursi

Mittemonetaarsete

ümberhindlus
varade

nagu

investeeringud omakapitaliinstrumentidesse, mida kajastatakse
õiglases väärtuses läbi kasumiaruande, valuutakursimuutuste
mõju

kajastatakse

kasumiaruandes

real

“Netokasum

Võlainstrumendid kajastatakse järgmistel finantsseisundi aruande
kirjetel:

nõuded

keskpangale,

krediidiasutustele

ja

investeerimisühingutele; laenud ja nõuded klientidele; müügiootel
finantsvarad; finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi
kasumiaruande; muud nõuded klientidele ja muud finantsvarad,
ning sisaldavad instrumente järgmistes mõõtmiskategooriates.

finantsvaradelt õiglases väärtuses”.

Õiglases

2.3 Raha ja raha ekvivalendid

võlainstrumendid kajastatakse antud kategoorias kui neid pole

Raha

ja

aruandes

selle

ekvivalentidena

kassas

olevat

kajastatakse

sularaha,

rahavoogude

nõudmiseni

hoiuseid

keskpangas ja teistes pankades ja investeerimisühingutes ning
tähtajalisi hoiuseid esialgse tähtajaga kuni 3 kuud, mida saab ilma
piiranguteta kasutada ja mille väärtuse muutuse risk on
ebaoluline.

väärtuses

muutustega

läbi

kasumiaruande:

võimalik kajastada korrigeeritud soetusmaksumuses või õiglases
väärtuses muutustega läbi muu koondkasumi aruande. See on
juhul, kui ärimudeliks on hoida kauplemiseesmärgil; see tähendab
finantsvarasid hoitakse kauplemiseesmärgil, vaatega need
lühiajalises perspektiivis müüa ja eesmärgiga teenida kasumit.
Võlainstrumendid kajastatakse kohustuslikult õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande kui neid varasid juhitakse või
hinnatakse õiglase väärtuse alusel või

2.4 Finantsvarad

varasid hoitakse

eesmärgiga need müüa või alternatiivselt, kui rahavood ei sisalda
ainult põhiosa- ja intressimakseid.

Esmane kajastamine ja kajastamise lõpetamine
Õiglases väärtuses muutustega läbi muu koondkasumi aruande:
Finantsvarad kajastatakse finantsseisundi aruandes kui
ettevõttest saab instrumendi lepinguline osapool ja need
kajastatakse esmasel arvele võtmisel õiglases väärtuses.
Esmasel arvele võtmisel liidetakse tehingukulud õiglasele
väärtusele, välja arvatud finantsvarade puhul, mida kajastatakse
õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande, mille puhul
tehingukulud kajastatakse kasumiaruandes kuluna. Õiglases
väärtuses finantsvarad kajastatakse finantsseisundi aruandes
tehingupäeval. Korrigeeritud soetusmaksumuses mõõdetavad
finantsvarad kajastatakse tehingupäeval.

võlainstrumendid klassifitseeritakse antud kategooriasse kui
järgmised tingimused on täidetud (a) ärimudeli eesmärk on hoida
varasid nii rahavoogude sissenõudmise kui ka müümise
eesmärgil, (b) lepingulised rahavood sisaldavad ainult põhiosa- ja
intressimakseid.
Neid varasid mõõdetakse õiglases väärtuses ja õiglase väärtuse
muutumisest tekkinud kasumid ja kahjumid kajastatakse muus
koondkasumis ja akumuleeritakse omakapitalis. Akumuleeritud
kasumid

ja

kahjumid

klassifitseeritakse

omakapitalist

Finantsvarade kajastamine lõpetatakse, kui (a) varad on
tagasimakstud või õigused varadest tulenevatele rahavoogudele
on muul viisil aegunud või (b) ettevõte on loovutanud õigused
varadest tulevatele rahavoogudele või on sõlminud rahavoogude
edasiandmise
kokkuleppe
(pass-through
arrangement),
kusjuures (i) kõik varade omamisega seotud riskid ja hüved on üle
antud või (ii) riskid ja hüved pole üle antud, kuid varade üle
puudub kontroll.

kasumiaruandesse kui võlainstrumendi kajastamine lõpetatakse.

Kontroll varade üle säilib, kui vastaspoolel pole vara tervikuna
võimalik müüa sõltumatule kolmandale osapoolele ilma
müügipiirangute kehtestamiseta.

sissenõudmise eesmärgil, (b) lepingulised rahavood sisaldavad

Edasine kajastamine
Ettevõte
klassifitseerib
finantsvarad
ühte
kolmest
mõõtmiskategooriast: finantsinstrumendid õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande; õiglases väärtuses muutustega
läbi
muu
koondkasumi
aruande
ja
amortiseeritud
soetusmaksumuses.

Intressitulu

arvestatakse

intressikandvatelt

finantsvaradelt

kasutades sisemise intressimäära meetodit ja oodatavad
krediidikahjumid kajastatakse kasumiaruandes.
Korrigeeritud

soetusmaksumuses:

Võlainstrumendid

klassifitseeritakse antud kategooriasse kui järgmised tingimused
on täidetud (a) ärimudeli eesmärk on hoida varasid rahavoogude
ainult põhiosa- ja intressimakseid. Nende varade bilansilist
brutojääkmaksumust
intressimäära

mõõdetakse

meetodit

ja

kasutades

korrigeeritakse

efektiivse
oodatavate

krediidikahjumitega.
Omakapitaliinstrumendid
Omakapitaliinstrumendid kajastatakse õiglases väärtuses.
Samas võib juhtkond teha tagasivõtmatu valiku kajastada õiglase
väärtuse muutused läbi muu koondkasumi aruande, eeldusel, et
instrumenti ei hoita kauplemiseesmärgil.
Tuletisinstrumendid
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Tuletisinstrumendid kajastatakse õiglases väärtuses muutustega
läbi kasumiaruande (kauplemiseesmärgil).

Mahakandmine
Ettevõte kirjutab finantsvarad kas osaliselt või täielikult maha, kui
on

Muutmised
Ettevõte võib läbi rääkida või muuta lepingulisi tingimusi. Kui
uued tingimused on oluliselt erinevad võrreldes algsete
tingimustega, siis lõpetab ettevõte algse vara kajastamise ja

tehtud

kõik

võimalikud

pingutused

finantsvara

sissenõudmiseks ning on ilmnenud, et finantsvara tagasinõudmise osas puudub mõistlik ootus. Mahakandmine tähistab
kajastamise lõpetamist.

võtab arvele uue vara. Ettevõte hindab lisaks, kas uue

Indikaatorid, et nõude tagasisaamiseks ei ole mõistlikke ootusi,

finantsvara osas esineb väärtuse languse tunnuseid esmasel

hõlmavad (i) sissenõudmistegevuste lõpetamine ja (ii) kui

arvelevõtmisel.

ettevõtte sissenõudmismeetodiks on tagatise realiseerimine ja

Kui tingimused ei ole oluliselt erinevad, siis ei põhjusta muutus
kajastamise lõpetamist ning ettevõte arvutab uue bruto

tagatise väärtus on selline, et sissenõudmiseks ei ole mõistlikku
ootust.

jääkväärtuse vastavalt uutele lepingulistele rahavoogudele ja

Kui ettevõtte jaoks ei ole diskonteeritavate nõuete sissenõud-

esialgsele efektiivsele intressimäärale ning kajastab muutmisest

mine teostatav või majanduslikult mõistlik, hinnatakse nõue

tuleneva kasumi või kahjumi.

mittetoimivaks

ja

lõpetatakse

kajastamine

finantsseisundi

aruandes. Kui nõue hiljem laekub, kajastatakse saadud summa

Ümberklassifitseerimine

tuluna.

Harvadel juhtudel saab võlainstrumente (finantsvarad), välja
arvatud need, mida on esmasel arvele võtmisel kajastatud
õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande, ümber

Vähemalt üks nendest tingimustest peab olema täidetud, et
klassifitseerida nõue lootusetuks.

klassifitseerida, kui on toimunud muutus ärimudelis finantsvara
juhtimiseks.

varade väärtuse testi, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võiksid
viidata varade kaetava väärtuse langusele alla bilansilise

2.5 Materiaalsed põhivarad
Materiaalseks

põhivaraks

jääkmaksumuse.
loetakse

ettevõtte

enda

majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle
ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja
muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud
kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse
ja -asukohta. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad

Juhul, kui vara bilansiline jääkmaksumus on suurem tema
kaetavast väärtusest (kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara
õiglane väärtus miinus müügikulud või vara kasutusväärtus), on
materiaalse põhivara objektid koheselt alla hinnatud nende
kaetavale väärtusele kajastades vara väärtuse languse kulu
aruandeperioodi kasumiaruandes.

väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et

Põhivara müügist saadud kasumid ja kahjumid, mis leitakse

ettevõte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu

jääkväärtuse lahutamisel müügist saadud summadest, on

ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta.

kajastatud kasumiaruandes muu tulu või tegevuskuluna.

Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende
toimumise momendil.
Materiaalset põhivara kajastatakse finantsseisundi aruandes

2.6 Immateriaalsed põhivarad

tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud

Immateriaalsed varad on eraldi identifitseeritavad mitterahalised

kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

mittefüüsilised varad ja mille hulka hetkel kuulub soetatud

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

tarkvara. Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema

Arvutustehnika,

soetusmaksumuses,

mööbli

amortisatsioonimäärana
arvestamist

ning

sisustuse

kasutatakse

alustatakse

kasutusele

33%.

aastase

Amortisatsiooni

võtmise

kuust

ning

mis

koosneb

ostuhinnast ja otseselt

soetamisega seotud kulutustest. Peale soetamist kajastatakse
immateriaalset

põhivara

finantsseisundi

aruandes

tema

arvestatakse kuni vara bilansiline väärtus jõuab selle vara

soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud

lõppväärtuseni. Kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust,

kulum ja kogunenud võimalikud väärtuse langusest tulenevad

lõpetatakse amortisatsiooni arvestamine.

allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt, v.a

Igal

aruandekuupäeval

amortisatsiooninormid,

hinnatakse,

-meetodid

ja

kas

kasutatavad

varade

lõppväärtuste

hinnangud on asjakohased. Ettevõte viib läbi materiaalsete

kliendilepingud (vaata allpool). Amortisatsioonimäär ostetud
litsentsidele on 33% aastas.
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Igal

aruandekuupäeval

hinnatakse,

kas

kasutatavad

amortisatsiooninormid, -meetodid ja immateriaalsete varade
lõppväärtuste hinnangud on asjakohased. Ettevõte viib läbi
immateriaalsete varade väärtuse testi, kui on ilmnenud asjaolusid,
mis võiksid viidata varade kaetava väärtuse langusele alla bilansilise jääkmaksumuse. Väärtuse languse kulu kajastatakse
koondkasumiaruandes ulatuses, mille võrra vara bilansiline

finantsseisundi

aruandes

lühiajalise

kohustisena

ning

kasumiaruandes kajastatakse seonduv kulu tööjõukuluna.
Sotsiaalmaks sisaldab ka sissemakseid riigi pensionifondi.
Ettevõttel puudub nii juriidiline kui faktiline kohustus teha
sotsiaalmaksule lisanduvalt

pensioni- või muid sarnaseid

makseid.

jääkmaksumus ületab kaetavat väärtust, mis on kõrgem kahest
järgnevast näitajast: vara õiglane väärtus miinus müügikulud või

2.9 Eraldised ja tingimuslikud kohustised

vara kasutusväärtus.
Finantsseisundi

aruandes

kajastatakse

eraldisena

enne

aruandekuupäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevaid
kohustisi, millel on kas seaduslik alus või mis tulenevad ettevõtte

2.7 Finantskohustised

senisest tegevuspraktikast (seaduslik või tõlgenduslik), mis

Ettevõte klassifitseerib finantskohustisi kas:
a)
b)

c)

nõuavad

tõenäoliselt

ressurssidest

loobumist,

mille

finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi

realiseerumine on tõenäoline (on rohkem tõenäoline kui mitte, et

kasumiaruande

vahendite väljavool on vajalik kohustise rahuldamiseks) ja mille

korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad

summa suurust on võimalik usaldusväärselt mõõta, kuid mille

finantskohustised

realiseerimise aeg või summa ei ole täpselt teada. Eraldiste
kajastamisel finantsseisundi aruandes lähtutakse juhtkonna

finantsgarantii lepingud ja laenukohustused

Õiglases

väärtuses

finantskohustise

muutustega

läbi

(tuletisinstrument)

hinnangust eraldiste täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa

kasumiaruande

kajastamist

arvestuspõhimõttes 2.5. Kõigi muude finantskohustiste edasine
kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades
sisemise intressimäära meetodit. Tehingukulud kaasatakse
sisemise intressimäära arvutustesse. Erinevused laekunud
summade (miinus tehingukulud) ja lunastusväärtuse vahel
kajastatakse

kasumiaruandes

instrumendi

tähtaja

ning eraldise realiseerumise aja kohta.

vaata

jooksul

kasutades sisemist intressimäära. Intressikulud kajastatakse

Eraldis kajastatakse finantsseisundi aruandes summas, mis on
juhtkonna hinnangu kohaselt aruandekuupäeva seisuga vajalik
eraldisega seotud kohustise rahuldamiseks või üleandmiseks
kolmandale osapoolele. Eraldiste kulu ja eraldiste bilansilise
maksumuse

muutuste

kulu

kajastatakse

aruandeperioodi

kuludes. Eraldisi ei moodustata äritegevuse tulevaste perioodide
kahjumite katmiseks.
Juhul, kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul

kasumiaruandes real „Intressikulu”.

pärast aruandekuupäeva, kajastatakse seda diskonteeritud
Võetud laenud,

emiteeritud võlaväärtpaberid ja sarnased

allutatud kohustised võetakse algselt arvele õiglases väärtuses,
miinus

tehingukulud

(laekumisel

saadud

raha

summas,

väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse
summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on
ebaoluline.

vähendatuna tehingukulude võrra). Muud finantskohustised
(võlad hankijatele, viitvõlad ja muud võlakohustised) võetakse

Muude

algselt arvele nende õiglases väärtuses, millest on maha arvatud

finantsgarantiid, ja muud kohustised), mille realiseerumine on

tingimuslike

kohustiste

osas

(garantiid,

v.a.

tehingukulud, ning edaspidi kajastatakse neid korrigeeritud

vähem tõenäoline kui mitterealiseerumine või millega seotud

soetusmaksumuses.

kulusid ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, kuid mis teatud
tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustisteks, kajastatakse

Finantskohustiste kajastamine lõpetatakse kui see on kustunud
(ehk lepinguga kindlaks määratud kohustis on tasutud, tühistatud
või lõppenud).

raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohutustena.
Tingimuslikud kohustised võivad ajas muutuda esialgsest
ootusest erineval viisil. Seetõttu hinnatakse neid järjepidevalt
portfelli põhiselt tuvastamaks, kas on muutunud tõenäoliseks, et
tulenevalt kohustisest on tõenäoliselt ettevõttel vaja varast

2.8 Kohustised töövõtjate ees

loobuda. Kui on muutunud tõenäoliseks, et seni tingimusliku

Kohustised töövõtjate ees sisaldavad nii välja maksmata

kohustisena

palgakohustisi

kehtiva

tulemusena peab ettevõte varast loobuma, võtab ettevõte arvele

tööseadusandluse kohaselt arvestatud puhkusetasu kohustist

eraldise selle perioodi raamatupidamise aastaaruandes, millal

aruandekuupäeva seisuga, mis sisaldab lisaks puhkusetasu

vastav tõenäosuse muutus toimus (välja arvatud väga harvadel

kohustisele

juhtudel

kui

ka

sellelt

töövõtja

elukohariigis

arvestatud

sotsiaalmaksu

ja

töötuskindlustusmaksu. Kohustised töövõtjatele kajastatakse

kui

kajastatud

kohustise

kohustisega

usaldusväärselt hinnata).

seotud

või

kulu

mitmete

ei

ole

kohustiste

võimalik
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2.11 Tulud ja kulud
2.10 Pika- ja lühiajaliste varade ja kohustiste eristamine

Intressitulu ja intressikulu on kajastatud kasumiaruandes

Varad, milledest tulenevate hüvede realiseerumist ettevõtte jaoks
on oodata 12 kuu jooksul, kajastatakse lühiajalise varana. Varad,
millede puhul osaline hüvede realiseerumine toimub peale 12 kuu
möödumist aruandekuupäevast, kajastatakse pikaajalisena selles
osas, mille realiseerumist on oodata pärast 12-kuulise perioodi
möödumist.

finantsvarade ja -kohustise osas, mida kajastatakse korrigeeritud
soetusmaksumuses,

kasutades

efektiivse

intressimäära

meetodit.
2.12 Varade ja kohustiste saldeerimine
Finantsvarade ja -kohustiste vahel tehakse netoarvestusi ja
netosumma kajastatakse finantsseisundi aruandes ainult juhul,

Kohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on

kui selleks eksisteerib juriidiline õigus ning on kavas nimetatud

kaheteist kuu jooksul alates aruandekuupäevast; või kui ettevõttel

summad realiseerida netobaasil või samaaegselt.

pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem
kui 12 kuud pärast aruandekuupäeva. Saadud laene, mille
tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul aruandekuupäevast, kuid
mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast aruandekuupäeva,
kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.
Samuti

kajastatakse

laenuandjal

oli

õigus

lühiajalistena

saadud

aruandekuupäeval

laene,
tagasi

laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

mida

kutsuda

2.13 Kohustuslik reservkapital
Vastavalt
reservkapital

äriseadustikule
iga-aastastest

moodustatakse
puhaskasumi

kohustuslik

eraldistest.

Igal

majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt üks
kahekümnendik puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab
ühe kümnendiku aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada
kahjumi katmiseks, samuti

aktsiakapitali suurendamiseks.

Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.
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LISA 3 Tegevuskulud
(eurodes)

18.05.2020-31.12.2020
305 169

Palgad

92 911

Sotsiaal- ja muud maksud*

398 080

Tööjõukulud kokku

87 653

IT kulud

2 599

Turunduskulud

819

Transpordi- ja sidekulud
Muud sisseostetud teenused

19 752

Muud administratiivkulud

12 185

Põhivara kulum

11 018
18 500

Muud tegevuskulud
Muud tegevuskulud kokku

152 526

Tegevuskulud kokku
* kogusumma sotsiaal-, tervise- ja muude kindlustuste eest

550 606

Grupi keskmine töötajate arv 2020. aastal oli 7.

LISA 4 Nõuded krediidiasutustele
(eurodes)

31.12.2020

Nõudmiseni ja tähtajalised hoiused tähtajaga vähem kui 3
kuud*

7 349 287

Kokku

7 349 287

* raha ja raha ekvivalendid rahavoogude aruandes

7 349 287

Nõudmiseni hoius on krediidiasutuses, mille reiting on Baa1. Kõigi nõudmiseni hoiuste alusvaluuta on euro.

LISA 5 Muud varad
(eurodes)

31.12.2020

Mittefinantsvarad
Muud ettemaksed *

360

Kokku

360

* Ettemaksed teenuste eest.

Ettemaksed laekuvad tagasi või kasutatakse ära 12 kuu jooksul
arvates aruandekuupäevast ja seetõttu on arvele võetud
käibevarana.
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LISA 6 Materiaalne ja immateriaalne põhivara
(eurodes)
Immateriaalne
põhivara

Kokku

Soetusmaksumus

0

0

Akumuleeritud kulum

0

0

Jääkmaksumus 18.05.2020

0

0

Soetatud põhivara

244 009

244 009

Amortisatsioonikulu

-11 018

-11 018

244 009

244 009

Saldo 18.05.2020

Muutused 2020. aastal:

Saldo 31.12.2020
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

-11 018

-11 018

Jääkmaksumus 31.12.2020

232 991

232 991

Immateriaalne vara sisaldab litsentse.

2020. aastal ei ole ilmnenud märke immateriaalse põhivara
kasutusväärtuse langusest.

LISA 7 Võlad hankijatele ja muud kohustised
Finantskohustised
(eurodes)
Võlgnevused hankijatele
Vahesumma

31.12.2020
22 882
22 882

Mitte-finantskohustised
Maksuvõlad

48 026

Võlgnevused töövõtjatele

62 239

Vahesumma

110 265

Kokku

133 147

Võlgnevused töötajatele koosnevad aruandeperioodil maksmata
töötasudest ning puhkusereservi kohustistest. Kõik kohustised

kuuluvad tasumisele 12 kuu jooksul ja kajastatakse seetõttu
lühiajaliste kohustistena.
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LISA 8 Omakapital aktsiaseltsis
AS LHV Kindlustus aktsionärid on AS LHV Group, kes omab 65%
ja Toveko Invest OÜ, kes omab 35% ettevõtte aktsiatest.

Ettevõtte põhikirjajärgne minimaalne aktsiakapital on 8 miljonit
eurot ja maksimaalne aktsiakapital on 32 miljonit eurot.
Aktsiakapital on täies ulatuses sissemakstud rahas.
Seisuga 31. detsember 2020 ettevõttel jaotamata kasumit ei
olnud.

31.12.2020
Aktsiakapital (eurodes)

8 000 000

Aktsiate arv (tk)

8 000 000

Aktsiate nimiväärtus

1 EUR

LISA 9 Tehingud seotud osapooltega
LHV Kindlustuse aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
•
ettevõttele olulist mõju omavad omanikud ja nendega seotud ettevõtted;
•
juhatuse liikmed ning nende poolt kontrollitavad äriühingud (ühiselt: juhtkond)
•
nõukogu liikmed
•

eespool loetletud isikute lähikondlased ja nendega seotud ettevõtted.

Tehingud
(eurodes)

Lisa

Intressitulud

18.05.2020-31.12.2020

5

97

sh olulist mõju omavad aktsionärid, seotud ettevõtted ja
lähikondlased

97

Saldod

Lisa

Nõudmiseni hoiused

31.12.2020
7 349 287

sh olulist mõju omavad aktsionärid, seotud ettevõtted ja
lähikondlased

4

2020. aastal on makstud ettevõtte juhtkonnale palka ja muid

(pensionikindlustusi, lahkumishüvitisi jne). 2020. aastal ei

kompensatsioone kogusummas 214 803 eurot, sisaldades kõiki

makstud nõukogu liikmetele tasusid.

makse. Panga juhatus oli 2020. aastal 2-liikmeline. Seisuga 31.
detsember 2020 on kohustisena juhtkonna ees kajastatud
detsembri töötasu ja puhkusekohustis summas 28 589 eurot.
Ettevõttel ei eksisteeri seisuga 31. detsember 2020 juhatuse ega
nõukogu

liikmetega

seotud

pikaajalisi

kohustisi

7 349 287

Ettevõte on sõlminud juhatuse liikmetega lepingud, milles ei ole
lepingute lõpetamisel määratud lahkumishüvitisi. Lepingus
reguleerimata valdkondade vaidluste korral on osapooled kokku
leppinud lähtuda Eesti Vabariigis kehtestatud seadustest.

KPMG Baltics OÜ
Narva mnt 5
Tallinn 10117
Estonia

Telephone
Fax
Internet

+372 6 268 700
+372 6 268 777
www.kpmg.ee

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
AS LHV Kindlustus aktsionäridele
Aruanne raamatupidamise aastaaruande auditi kohta
Arvamus
Oleme auditeerinud AS LHV Kindlustus (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab
finantsseisundi aruannet seisuga 31. detsember 2020, koondkasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja
omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise
aastaaruande lisasid, mis sisaldavad oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muud selgitavat
informatsiooni.
Meie arvates kajastab lehekülgedel 7 kuni 19 esitatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes
osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2020 ning sellel kuupäeval lõppenud
majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse
standarditega, nagu Euroopa Liit on need vastu võtnud.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt
nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses
finantsaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide
eetikakoodeksiga (Eesti) (sh sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased
kohustused vastavalt nendele nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on
piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Peamised auditi asjaolud
Peamised auditi asjaolud on asjaolud, mis olid meie kutsealase otsustuse kohaselt käesoleva perioodi
raamatupidamise aastaaruande auditi seisukohast kõige märkimisväärsemad. Me ei ole tuvastanud ühtegi
peamist auditi asjaolu, mida peaks vandeaudiitori aruandes välja tooma.
Muu informatsioon
Juhatus vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon sisaldab tegevusaruannet, kuid ei sisalda
raamatupidamise aastaaruannet ega meie vandeaudiitori aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei esita selle
kohta mitte mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga on meil kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda
seejuures, kas see lahkneb oluliselt raamatupidamise aastaaruandest või teadmistest, mille auditi käigus
omandasime, või kas see näib olevat muul viisil oluliselt väärkajastatud. Kui me teeme oma töö alusel
järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, siis oleme kohustatud sellest asjaolust
teavitama. Meil ei ole sellega seoses millestki teavitada.
Juhatuse ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega
Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas
rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu Euroopa Liit on need vastu võtnud, ja sellise
sisekontrolli eest, mida juhatus peab vajalikuks, et oleks võimalik koostada pettusest või veast tuleneva
olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruanne.

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

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhatus kohustatud hindama, kas ettevõte suudab oma
tegevust jätkata, esitama infot tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta, kui see on asjakohane, ja
kasutama arvestuses tegevuse jätkuvuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhatus kavatseb ettevõtte
likvideerida või selle tegevuse lõpetada või kui tal puudub sellele realistlik alternatiiv.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte finantsaruandlusprotsessi järelevalve eest.
Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on
pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta ja anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab
meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise
väärkajastamise esinemisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) teostatud
auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse
oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke
otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Rahvusvaheliste auditeerimise standardite (Eesti) kohase auditi käigus kasutame kutsealast otsustust ja
säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi vältel. Lisaks:
•

•
•
•

•

teeme kindlaks raamatupidamise aastaaruande pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise
riskid ja hindame neid, kavandame riskidele vastavad auditiprotseduurid ja teostame neid ning
hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest
tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise
puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, informatsiooni tahtlikku esitamata
jätmist või vääresitust või sisekontrolli eiramist;
omandame arusaamise auditi jaoks asjakohasest sisekontrollist, et kavandada antud tingimustes
asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust ettevõtte sisekontrolli
tulemuslikkuse kohta;
hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhatuse raamatupidamishinnangute ja
nende kohta avalikustatud informatsiooni põhjendatust;
teeme järelduse selle kohta, kas arvestuses tegevuse jätkuvuse alusprintsiibi kasutamine juhatuse
poolt on asjakohane ja kas hangitud auditi tõendusmaterjali põhjal esineb sündmustest või
tingimustest tulenevat olulist ebakindlust, mis võib tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte
jätkuva tegutsemise suhtes. Kui järeldame, et eksisteerib oluline ebakindlus, siis oleme kohustatud
juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta
avalikustatud informatsioonile või kui avalikustatud informatsioon on ebapiisav, siis modifitseerima
oma arvamust. Meie järeldused põhinevad kuni vandeaudiitori aruande kuupäevani hangitud auditi
tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad põhjustada seda, et ettevõte ei jätka
oma tegevust;
hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud
informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab selle aluseks olevaid tehinguid
ja sündmusi õiglasel viisil;

Vahetame informatsiooni nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, muuhulgas auditi planeeritud ulatuse
ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute, kaasa arvatud auditi käigus tuvastatud
märkimisväärsete sisekontrolli puuduste kohta.
Aruanne muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, määrasid meid auditeerima AS LHV Kindlustus 31.12.2020
lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruannet. Audiitorteenust oleme osutanud katkematult
kokku 1 aasta ja see hõlmab perioodi, mis lõppes 31.12.2020.
Me kinnitame, et:
•

meie auditiarvamus on kooskõlas ettevõtte auditikomiteele esitatud täiendava aruandega;
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•
me ei ole osutanud ettevõttele keelatud auditiväliseid teenuseid, millele on viidatud määruse (EL) nr
537/2014 artikli 5 lõikes 1. Me olime auditi tegemisel auditeeritavast üksusest sõltumatud.
KPMG Baltics OÜ
Audiitorettevõtja tegevusluba nr 17

Eero Kaup
Vandeaudiitori number 459
Tallinn, 28. aprill 2021

3

Kahjumi katmise ettepanek
LHV Kindlustus juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 2020. majandusaasta kahjumi katmiseks
järgnevalt:

1. katta 2020. aasta majandusaasta kahjum tulevaste perioodide arvelt.

AS LHV KINDLUSTUS

TARTU MNT 2, 10145 TALLINN

699 9111

KINDLUSTUS@LHV.EE

LHV.EE

AS LHV Kindlustus
(registrikood: 14973611)
Aktsionäride otsus

28.04.2021

AS LHV Kindlustus (edaspidi Selts) aktsionärid AS LHV Group (registrikood 11098261), millele kuulub 5 200 000
Seltsi aktsiat nimiväärtusega 1 euro, mis annavad 5 200 000 häält ning moodustavad 65% Seltsi aktsiakapitalist,
ja Toveko Invest OÜ (registrikood 12406049), millele kuulub 2 800 000 Seltsi aktsiat nimiväärtusega 1 euro, mis
annavad 2 800 000 häält ning moodustavad 35% Seltsi aktsiakapitalist, olles tutvunud nõukogu 2020. a tegevuse
ja majandusaasta aruande hinnangu aruandega (Lisa 1), otsustasid ülalnimetatud kuupäeval kooskõlas
äriseadustiku § 305 lõikega 2:
1. Kinnitada Seltsi 2020. aasta majandusaasta aruanne (Lisa 2).
2. Katta 2020. aasta majandusaasta kahjum tulevaste perioodide arvelt .

______________________

______________________

Madis Toomsalu

Jaan Koppel

AS-i LHV Group juhatuse liige

Toveko Invest OÜ juhatuse liige

AS LHV KINDLUSTUS

TARTU MNT 2, 10145 TALLINN

699 9111

KINDLUSTUS@LHV.EE

LHV.EE

