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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

 

AS KredEx Krediidikindlustus aktsionäridele 

Aruanne raamatupidamise aastaaruande auditi kohta 

Arvamus  

Oleme auditeerinud AS KredEx Krediidikindlustus (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab 
finantsseisundi aruannet seisuga 31. detsember 2021, 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 eespool mainitud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt 
ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2021 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta 
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu Euroopa 
Liit on need vastu võtnud. 

Arvamuse alus  

Teostasime oma auditi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meile nende 
standarditega pandud kohustusi on täiendavalt kirjeldatud käesoleva aruande alalõigus „Vandeaudiitori 
kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas 
kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (sh sõltumatuse standardid) ja oleme täitnud oma 
muud eetikaalased kohustused vastavalt neile nõuetele. Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme 
hankinud, on piisav ja asjakohane, et olla aluseks meie arvamusele.  

Peamised auditi asjaolud 

Peamised auditi asjaolud on asjaolud, mis olid meie kutsealase otsustuse kohaselt käesoleva perioodi 
raamatupidamise aastaaruande auditi seisukohast kõige märkimisväärsemad. Neid asjaolusid käsitlesime 
raamatupidamise aastaaruande kui terviku auditi kontekstis ja selle kohta arvamuse kujundamisel ning me 
ei esita nende asjaolude kohta eraldi arvamust. 

Rahuldamata nõuete eraldise väärtus ja täielikkus 

Kindlustustehniliste eraldiste saldo finantsseisundi aruandes seisuga 31.12.2021 on 2 915 504 eurot. 

Vaata raamatupidamise aastaaruande lisa 4.3. (Aastaaruande koostamise põhimõtted ja printsiibid) ning 
lisa 14 (Kohustised kindlustuslepingutest). 

Peamine auditi asjaolu Kuidas seda asjaolu auditis käsitleti 

Kindlustustehnilised eraldised moodustavad ühe 
kõige olulisema osa kindlustusseltsi 
finantsseisundi aruandes kajastatud kohustistest. 
Kindlustustehnilised eraldised seisuga 31.12.2021 
koosnevad ettemakstud preemiate eraldisest 
summas 154 002 eurot ja rahuldamata nõuete 
eraldisest summas 2 761 504 eurot. Rahuldamata 
nõuete eraldis jaguneb omakorda teatatud ja 
käsitluses olevate kahjude eraldiseks (RBNS 319 
671 eurot) ja toimunud, kuid teatamata kahjude 
eraldiseks (IBNR 2 441 831 eurot). 

Kindlustustegevusest tulenevate eraldiste 
auditeerimisel kaasasime oma auditi meeskonda 
ka aktuaarid. Koostöös aktuaaridega hõlmasid 
meie auditiprotseduurid muuhulgas järgmist: 

• hindasime, kas rahuldamata nõuete eraldiste 
arvutamiseks kasutatavad meetodid on 
asjakohased ning vastavuses 
finantsaruandluse raamistikuga; 

• hindasime, kuidas juhtkond leiab peamised 
sisendid ning kas nende kasutatavad meetodid 
on asjakohased; 
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Auditi käigus keskendusime peamiselt 
rahuldamata nõuete eraldise saldole ning 
määratlesime selle valdkonna peamiseks auditi 
asjaoluks, kuna eraldiste arvutamine hõlmab endas 
hinnangute tegemist ning ebakindlust. Hinnangute 
ebakindlus tuleneb määramatusest, mis on seotud 
kahjude esinemissagedusega, nõuete rahuldamise 
kiirusega ja pikaajaliste kahjude ulatusega. 

Nii eraldiste arvutamiseks kui kohustiste piisavuse 
testi tegemiseks kasutatakse aktuaarseid 
mudeleid, mis kasutavad erinevaid sisendeid nagu 
teenitud kindlustuspreemia, kahjusuhe, kahju 
teatamise perioodi pikkus ning eeldatava kahju 
suurus. 

• võrdlesime kasutatud sisendeid ajalooliste 
andmetega; 

• hindasime eelmise aasta reservide 
usaldusväärsust ja täielikkust, võttes arvesse 
aruandeaastal makstud tegelikke kahjusid ning 
kahjureservide muutust; 

• testisime, kas IT keskkonnaga seotud üldised 
kontrollid on efektiivsed; 

• teostasime valitud kindlustusliikide puhul 
alternatiivsed eraldiste arvutused; 

• testisime valimi alusel, kas andmebaasides 
olev info vastab kahjutoimikutes olevale infole; 

• veendusime, et arvutustes kasutatud 
alusandmed on kõikehõlmavad, võrreldes neid 
ettevõtte andmebaasides oleva infoga; 

• hindasime, kas raamatupidamise 
aastaaruandes avalikustatud informatsioon 
(sealhulgas teave, mis käsitleb 
hindamistulemuste tundlikkust peamiste 
eelduste suhtes) on piisav ja asjakohane. 

 

Muu informatsioon 

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon sisaldab tegevusaruannet ja 
ühingujuhtimise aruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast 
vandeaudiitori aruannet. 

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta 
mingis vormis kindlustandvat järeldust.  

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja 
kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon lahkneb oluliselt raamatupidamise aastaaruandest või meie 
poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud. Lisaks on meie 
kohustus avaldada, kas tegevusaruandes esitatud informatsioon on vastavuses kohalduvate seaduses 
sätestatud nõuetega. 

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme 
kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda ning avaldame, et 
tegevusaruandes esitatud informatsioon on olulises osas kooskõlas raamatupidamise aastaaruandega ning 
kohalduvate seaduses sätestatud nõuetega. 

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.  

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.  
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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 23.07.2020 auditeerima AS KredEx 
Krediidikindlustus 31.12.2021 lõppenud raamatupidamise aastaaruannet. Audiitorteenust osutame 
katkematult kokku 12 aastat ja see hõlmab perioode, mis lõppesid 31.12.2010– 31.12.2021. 

Me kinnitame, et: 

•        meie auditiarvamus on kooskõlas ettevõtte auditikomiteele esitatud täiendava aruandega; 

•        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. 
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Tallinn, 25. märts 2022 

 

/digitaalselt allkirjastatud/ 

Eero Kaup 

Vandeaudiitori number 459 

 

KPMG Baltics OÜ  
Audiitorettevõtja tegevusluba nr 17 


