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KOKKUVÕTE

KredEx Krediidikindlustus pakub
kindlustuslahendusi ettevõtetele, mis
soovivad end kindlustada ostjate võimalike
makseraskuste vastu.

1. Ettevõtte taust ja
eesmärgid
20. oktoobril 2009 võeti Eestis vastu põhjalikult uuendatud ekspordi
riikliku tagamise seadus, mis nägi ette luua ettevõtluse arenguks
vajalike krediidiriske maandavate teenuste pakkumiseks riigi osalusega
krediidikindlustusselts.
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AS KredEx Krediidikindlustus asutati 26. novembril 2009. aastal Majandusja Kommunikatsiooniministeeriumi (2/3 aktsiatest) ning Sihtasutus KredEx
(1/3 aktsiatest) poolt. Kindlustusandja tegevusloa taotlus esitati Finantsinspektsioonile 29. jaanuaril 2010 ning see rahuldati 26. mail 2010. Äriregistris
registreeriti ettevõte 31. mail 2010.

Meelis Tambla
Juhatuse esimees

Kindlustusseltsi ülesandeks on pakkuda krediidikindlustust Eesti ettevõtetele, võimaldades maandada nii ostjate kommertsriske kui ka ostjate asukohamaa poliitilisi riske.
Tegevuse laiemaks eesmärgiks on tõsta Eesti ettevõtete teadlikkust krediidijuhtimisest, parandada kindlustuslahenduste abil nende finantsstabiilsust ning suurendada ekspordivõimekust. Konkurentsivõime tõus avaldub
krediidikindlustust kasutavatel ettevõtetel võimes pakkuda ostjatele sobivamaid, paindlikke maksetingimusi.
Eesti ettevõtja, kellel puudub juurdepääs krediidikindlustusele, võib olla oluliselt halvemas positsioonis võrreldes ettevõttega, kellel on võimalik oma krediidiriske efektiivselt maandada. Suurem ekspordipotentsiaal
avaldub seega kahes lõikes – lisaks müügimahtude suurendamisele oma olemasolevate ostjatega, võimaldab
kindlustus julgemalt müüa ka täiesti uutele turgudele ja uutele partneritele.
AS KredEx Krediidikindlustus järgib valdkonna arenguid ja tavasid ning on oma tegevuses konstruktiivne
partner kõigile olulistele turuosalistele nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Teenuste pakkumisel ollakse
järjepidev ning lähtutakse kasumlikkuse printsiibist. Teenuste kvaliteet, üldine klienditeenindus ja kommunikatsioon peavad tagama teenuseid kasutavate või seda plaanivate osapoolte usalduse ja tunnustuse.
Teenuste olemus ja ülesehitus peab kaasa aitama Eesti ettevõtete rahvusvahelistele kaubandussuhetele ja
finantseerimisvõimalustele.
Ettevõtte nõukogu on kolmeliikmeline, selle esimeheks on Andrus Treier (Sihtasutus KredEx), liikmeteks Kertu
Fedotov (Rahandusministeerium) ja Tea Danilov (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium). Kindlustusseltsi juhatus on kaheliikmeline ja asus ametisse 2009. aasta lõpus koosseisus juhatuse esimees Meelis Tambla
ja juhatuse liige Mariko Rukholm.
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2. Pakutavad kindlustusteenused
KredEx Krediidikindlustuse eesmärk on pakkuda Eesti ettevõtetele kindlustusteenuseid, mis võimaldavad
maandada ostu-müügi tehingutega seotud krediidiriske. Müües toodangut või osutades teenust on ettevõtjal alati risk, et ostja ei ole suuteline kokkulepitud tähtajal osutatud teenuse või saadetud kauba eest maksma. Ostja tasumata nõue peidab endas ettevõtte finantspositsiooni ohustavat riski, mille realiseerumine
võib panna löögi alla ettevõtte oma likviidsuse.
Ostjatele antud krediitide kindlustamine aitab:
•

edukamalt ja julgemalt müüa

•

saada paremaid finantseerimistingimusi

•

tihedas konkurentsis paremini läbi lüüa.

2.1. Lühiajaliste tehingute krediidikindlustus
Lühiajaliste tehingute krediidikindlustus sobib ettevõtetele, mis tegelevad enamasti kaupade ja teenuste
müügiga, mille eest ostjale pakutav maksetähtaeg ei ületa 24 kuud (tavapärane siiski 1-3 kuud).
Kindlustuskate tagab müüjale laekumised ostjale krediiti müüdud kauba eest ostja makseraskuste korral.
Makseraskuse põhjus võib olla erinev - pankrot, ajutine likviidsusprobleem, või ostja asukoha riigis aset
leidnud poliitiline sündmus. See sobib nii eksportivatele ettevõtetele kui ka ettevõtetele, kelle ostjad asuvad
koduturul.

2.2. Pikaajaliste tehingute krediidikindlustus
Pikaajalist krediidikindlustust kasutatakse eksporditehingute puhul, kus maksetähtajad on pikemad, kui 24
kuud. Tavapäraselt on tegemist kapitalikaupade müügiga, kusjuures tehingud võivad jaotuda etappidesse ja
kaasatud võivad olla erinevad tehingu finantseerijad. Pikaajaline krediidikindlustus põhineb riiklikul tagatisel
ja tagatavad tehingud peavad vastama Euroopa Liidu ja OECD sellekohastele piirangutele.
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2.3. Tarnijakrediidi kindlustus
Tarnijakrediit tähendab, et Eesti eksportija müüb oma kaupu välisostjale krediiditingimustel, s.t. välisostja
tasub kaupade eest osamaksetena kokkulepitud perioodi (nt. kahe või rohkema aasta) jooksul. Nimetatud
kindlustusega tagatakse tarnijale osamaksete mittetasumise risk, mis tuleneb välisostja pankrotistumisest
või ostja asukohariigi poliitilistest sündmustest. Tarnijakrediidi kindlustuse puhul jõustub kindlustuskate
hetkest, mil tarnijal tekib kommertslepingu alusel õigus maksele. Enamikul juhtudest on selleks kuupäev,
mil tarnija lähetab kaubad välisostjale.
Kui kommertsriski realiseerumise tagajärjel (nt. pankrot) ei tasu välisostja tähtaegselt osamakset ega intressi, on eksportijal võimalus saada kindlustusandjalt kindlustushüvitist kindlustuskatte (kuni 90%) ulatuses
ostja poolt tasumisele kuuluvast summast. Kui tarnija ei saa osamakset ostja asukohariigis esinevate
poliitiliste sündmuste tõttu, hüvitatakse eksportijale kuni 100% ostja poolt tasumisele kuuluvast summast.

2.4. Ostjakrediidi kindlustus
Ostjakrediidi puhul on tehingusse kaasatud pank, mis annab ostjale või ostja pangale laenu. Laen
väljastatakse laenulepingu alusel ja ostjakrediidikindlustus kindlustab pangale laenu mittetagastamise riski
tulenevalt välisostja pankrotistumisest või ostja asukohariigi poliitilistest sündmustest.

2.5. Investeeringukindlustus
Investeeringukindlustus kaitseb Eesti ettevõtteid ning neid finantseerivaid panku välisriikidesse tehtavate
otseinvesteeringutega kaasnevate poliitiliste riskide eest. Kindlustusega saab üldjuhul kindlustada tehtavaid
otseinvesteeringuid uude ettevõttesse või läbi osaluse omandamise juba olemasolevas ettevõttes. Soovi
korral võib investor lisaks esialgsele investeeringule kindlustada ka näiteks tulevikus oodatavad dividendimaksed. Lisaks on võimalik kindlustada poliitilise riski vastu kesk- ja pikaajalisi omanikelaene, pangalaene
ja laenugarantiisid
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OLULISED SÜNDMUSED JA TEGEVUSED

4. Olulised sündmused ja
tegevused
Möödunud aastal jätkus AS KredEx Krediidikindlustus mahtude kasv, riskiportfell ehk kehtivate kindlustuslimiitide summa kasvas aastaga ligi 25%, jõudes 196 miljoni euroni. Kindlustuslepinguid sõlmiti 93 Eesti
ettevõttega, mille lepingutega kindlustatud käive 2014. aastal moodustas kokku ligikaudu 481 miljonit
eurot.
Riskiportfellist moodustasid aasta lõpul kodumaiste ostjate suhtes kindlustatud krediidiriskid 30% ehk 58,9
mln eurot. Riiklike tagatistega kindlustatud krediidiriskide maht oli 19,6 mln eurot ehk 10% kogu riskiportfellist ja hõlmas kindlustatud ostjaid Euroopa Liidust väljaspool asuvates riikides.

3. Majanduskeskkond
Eesti majandus kasvas 2014. aastal 1,8%, kasvu mootoriks olid põhiliselt eratarbimine ja aasta teisel poolel kiirenenud ekspordi kasv. Sisenõudlusel põhineva majanduskasvu mootoriks olid majapidamiste sissetulekute kasv
ja ülimadal hinnakasv, mille peamiseks põhjuseks oli energia odavnemine. Majanduskasvu panustasid 2014.
aastal enim töötlev tööstus, kus mahud kasvasid 2% ning jaekaubandus, mis kasvas reaalpalga kiire kasvu ning
tarbijate paranenud kindlustunde toel. Olulise panuse majanduskasvu andsid ka käibemaksu ja aktsiisilaekumise
kasv. Suurimad tagasilöögid on olnud transpordi- ja ehitussektoris, mis olid languses juba teist aastat järjest.
Euroala majanduskasv aeglustus 2014. aasta esimesel poolel kesise välis- ja sisenõudluse tõttu. Eestit mõjutasid
2014. aastal enim peamiste kaubanduspartnerite – Rootsi, Soome ja Läti majandused. Rootsi oodatav majanduskasv on Swedbanki andmetel 2014. aastal 1,9% ja 2015. aastal 2,2%, Soomel vastavalt -0,3% ja 0,0% ning Lätis
2,4% ja 1,9%.
Statistikaameti andmetel eksporditi 2014. aastal kaupu jooksevhindades 12,1 mld euro väärtuses ja imporditi
13,7 mld euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 1,6 mld eurot, mis oli 126 mln eurot suurem kui 2013. aastal.
Statistikaameti andmetel vähenes Eesti eksport 2014. aastal eelmise aastaga võrreldes 2% ja import 1,0%. 2014.
aastal oli Euroopa Liidu (EL) riikide osatähtsus ekspordis 72% ja impordis 83%. Peamised väliskaubanduspartnerid olid Rootsi (18,0% koguekspordist), Soome (15,0%) ja Läti (11,0%) ning peamised ekspordiartiklid
elektriseadmed, puit ja puidutooted ning mineraalsed tooted. Enim vähenes eksport Venemaale (216 mln euro
võrra), Soome (138 mln euro võrra) ja Leetu (81 mln euro võrra). Ekspordi vähenemise põhjuseks 2014. aastal oli
põhiliselt transpordivahendite ja keemiatööstuse tooraine ning toodete väljaveo kahanemine.

Aasta jooksul tegeleti aktiivselt krediidikindlustuse alase teadlikkuse tõstmisega eksportivate ettevõtete
hulgas. Selleks korraldati erinevaid infopäevi, külastati ettevõtteid ja esineti ettekannete ning teenuste tutvustustega finantsseminaridel. Olulisteks ettevõtmisteks olid ka kliendihaldustarkvara täiendamisega seotud
projektid, kusjuures peatähelepanu oli kindlustuslepingute haldamisel, riskide juhtimisel ja finantsarvestuse
funktsionaalsusel.
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Välisostjate krediidilimiitide portfelli jagunemine
riigiti 2014 (TOP 10)

2015. aasta majanduskasvu mootoriks on sarnaselt eelmisele aastale põhiliselt eratarbimine. Swedbanki majanduskasvu prognoos selleks aastaks on 2%. Majanduskasvu toetab ka välisnõudluse suurenemine, paranema
peaks Rootsi, kui Eesti suurima kaubanduspartneri majandusolukord. Samas mõjutab Venemaa majanduse
tugev langus teiste oluliste kaubanduspartnerite - Läti, Leedu ja Soome - majanduslikku olukorda ja seega ka
ekspordinõudlust. Ettevõtete edasine kasumlikkus sõltub suures osas välisnõudluse taastumisest ja palgakulude
ohjamisest. Eratarbimine on prognooside kohaselt endiselt tugev, sest netopalk kasvab madalast inflatsioonist
tingituna. Eralaenude maht tõuseb seoses palgakasvu ja väga madalate intressimääradega.
Eesti kahjukindlustuse alaliigi - rahalise kaotuse kindlustuse - maksete kogumaht oli 2014. aastal 8 miljonit eurot,
aastaga kasvas maksete kogumaht 20%. Kindlustusnõuete väljamaksete arv kasvas 2014. aastal 1,1 miljoni
euroni võrreldes 1,6 miljoni euroga 2013. aastal (kahanemine ca 30%).
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5. Raamatupidamise aastaaruanne
5.1. Koondkasumiaruanne

Kohustused ja omakapital
Aktsiakapital
Kohustuslik reservkapital

(eurodes)

Tasandusreserv
Jaotamata kasum (-kahjum)

Tulud kindlustusmaksetest, netona edasikindlustusest
Brutopreemiad
Edasikindlustuse osa brutopreemiast
Muutus ettemakstud preemiate eraldises
Edasikindlustuse osa ettemakstud preemiate eraldise muutusest
Tulud kindlustusmaksetest kokku

2014

2013

2 005 157

1 699 404

-1 134 653

-928 415

-36 900

176 200

Kohustused edasikindlustuslepingutest

18 450

-88 100

Muud kohustused

852 054

829 089

Omakapital kokku
Deposiidid edasikindlustusandjatelt
Kohustused kindlustuslepingutest

2014

2013

19 173 600

19 173 600

33 676

23 780

3 224

0

954 539

597 013

20 165 039

19 794 393

14 169 967

13 723 439

2 696 344

2 340 323

0

97 000

399 377

207 384

Kohustused kokku

17 265 688

16 368 146

Kohustused ja omakapital kokku

37 430 727

36 162 539

2014

2013

2 085 321

1 738 267

107 623

89 340

0

52 183

Muud tulud
Tulu investeeringutest

303 785

129 569

Muud tegevustulud

370 445

292 442

Muud tulud kokku

674 230

422 011

1 526 284

1 251 100

Tulud kokku

(eurodes)

Rahavood äritegevusest
Laekunud kindlustusmaksetest
Laekunud muust tegevusest

Eraldised kindlustustegevusest, netona edasikindlustusest
Kindlustushüvitised ja kahjukäsitluskulud

-619 214

-791 470

Laekunud vahendid riiklikusse edasikindlustaja deposiiti

Edasikindlustuse osa kindlustushüvitistes ja kahjukäsitluskuludes

222 870

450 492

Tasutud edasikindlustusmaksed

-447 395

-424 139

-396 344

-340 978

Makstud tegevuskulud

-707 901

-724 579

Väljamakstud kahjud ja kahjukäsitluskulud

-289 735

-207 111

-7 204 276

-6 735 920

743 962

0

Investeeritud tähtajalistesse hoiustesse

-42 120 000

-68 926 597

Laekunud tähtajalistest hoiustest

48 497 000

74 745 597

355 467

362 174

Rahavood äritegevusest kokku

1 020 066

-30 785

Rahavood kokku

1 020 066

-30 785

246 725

277 510

1 266 791

246 725

1 020 066

-30 785

Eraldised kindlustustegevusest netona kokku
Tegevuskulud
Kindlustuslepingute sõlmimiskulud

-229 228

-228 882

Administratiivkulud

-530 066

-483 327

-759 294

-712 209

-1 155 638

-1 053 187

370 646

197 913

Tegevuskulud kokku
Kulud kokku
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)

5.2. Finantsseisundi aruanne

(eurodes)

Investeeritud fikseeritud tulumääraga väärtpaberitesse
Laekunud fikseeritud tulumääraga väärtpaberite müügist

Laekunud intressid

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
2014

2013

Raha ja raha ekvivalentide perioodi lõpus

481

4 562

Muutus raha- ja pangakontode jääkides

Immateriaalne põhivara

3 179

6 389

Muud nõuded

2 149

465

180 903

163 298

Varad
Materiaalne põhivara

Viitlaekumised ja ettemakstud kulud
Nõuded kindlustustegevusest
Nõuded edasikindlustuslepingutest
Finantsinvesteeringud
Raha ja raha ekvivalendid
Varad kokku
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5.3. Rahavoogude aruanne
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201 901

114 629

1 348 172

1 225 831

34 427 150

34 400 640

1 266 792

246 725

37 430 727

36 162 539

See 2014. aasta kokkuvõte on koostatud AS KredEx Krediidikindlustus 2014. aasta auditeeritud
majandusaasta aruande põhjal.
Kogu 2014. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne on kättesaadav aadressil www.krediidikindlustus.ee.
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Võtke meiega ühendust!
tel: 667 4100
faks: 667 4101
e-post: krediidikindlustus@kredex.ee
Hobujaama 4, 10151 Tallinn

