Tagatisfond
Majandusaasta aruanne 2009

TAGATISFOND

Majandusaasta aruanne 2009

Nimi:
Pohitegevusala:

Riigi- ja kohaliku omavalitsuste
asutuste riikliku registri number:
Aadress:
Telefon:
Faks:
Elektronpost:
Interneti kodulehekülg:
Majandusaasta algus ja lôpp:
Juhataja:
Audiitor:

Tagatisfond
investeerimisasutuste
ja
Krediidiklientide, kohustuslike pensionifondide
kohustusliku
ja
osakuomanike
kindlustuslepingu
kogumispensioni
poolt
kindlustusvOtj ate
sölminud
paigutatud vahendite kaitse
74000047
Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
+372 611 0730
+372611 0732
tf@tf.ee
www.tf.ee
1. jaanuar 2009 31. detsember 2009
Andres Penjam
AS PricewaterhouseCoopers
-

Tagalis/önd
Majandusaasta aruanne 2009

Sisukord
SISUKORI)

2

TEGEVUSARUANNE

3

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
JUHATAJA DEKLARATSIOON
BILANSS
FONDI JA OSAFONDIDE LIIKUMISE ARUANNE
RAHAVOOGUDE ARUANNE
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
LISA I
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD
ARVESTUSPOHIMOTTED
LISA 2
MAJANDUSKRIISI MOJUD
LISA 3
RAHA JA PANGAKONTOD
LISA 4
LUHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD
LISA 5
MUUD LUHIAJALISED NOUDED
LISA 6
ETTEMAKSED TEENUSTE EEST
LISA 7
MATERIAALNE POHIVARA
LISA 8
VOLAD TOOVOTJATELE
LiSA 9
MUUD VOLAD
LISA 10
FONDIOSALISTE OSAMAKSED
LISA 11
FINANTSTULUD
LISA 12
FINANTSKULUD
LISA 13
MUUD TEGEVUSTULUD/KULUD
LISA 14
TOOJOUKULUD
LISA 15
MUUD ADMINISTRATI1VKULUD
LISA 16
TAGATISFONDI OSAFONDIDE LIIKUMISE ARUANNE
LISA 17
TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

11
ii
12
13
14
15
15
19
19
20
20
20
21
21
21

22
23
23

24
24
24
25
25

SOLTUMATU AUIMITORI ARUANNE

26

JUHATAJA JA NOUKOGU ALLKIRJAD 2009. AASTA MAJANDUSAASTA
ARUANDELE

27

Tagatisfond
Majandusaasta aruanne 2009

Tegevusaruanne
Tagatisfondi öigus!ik seisundja tegevuse eesmdrgid
Tagatisfond (edaspidi ka ,,Fond”) on seaduse alusel asutatud avalik-Oiguslik juriidiline
isik, mis moodustati 2002. aasta 1. juulil, alates 1998. aastast tegutsenud Hoiuste
Tagamise Fondi asemele. Tagatisfondi seadus, mis jOustus 2002. aasta 1. juulist,
satestab Tagatisfondi eesmargi, tema Oigusliku seisundi fling tegevuse alused ja korra,
Tagatisfondi eesmärk on tagada krediidi- ja investeerimisasutuste klientide ja
kohustusliku pensionifondide osakuomanike poolt paigutatud vahendite kaitse. Alates
2008. aasta novembrist toetab Tagatisfond samuti kindlustusandja kohustusliku
kogumispensioni
kindlustuslepingute
Uleandmist
teisele
kindlustusportfelli
kindlustusandjale. Tagatisfondi tegevus on suunatud ühtse ja efektiivse finantssektori
tagatisskeemide administreerimise mehhanismi välj akujundami sele j a toimimisele, mis
vöimaldab oluliselt vähendada nii riigi riske kaudsete kohustuste tagamisel
finantssektoris kui ka vaikehoiustaj ate fling -investorite riske, suurendades seeläbi
finantssektori usaldusväärsust ja stabiilsust. Sellest tulenevalt haldab Tagatisfond neija
tagatisskeemi, osafondi
hoiuste tagamise, investorikaitse, pensionikaitse ja
pensionilepingute osafondi. Tagatisfond toimib vastavalt Euroopa Liidu direktiividest
tulenevatele nOuetele hoiuste ja investeeringute hUvitamise skeemide osas.
-

Oma eesmärgi saavutamiseks täidab Fond järgmisi funktsioone:
1. Kogub fondiosalistelt ühekordseid ja kvartaliosamakseid.
2. Flüvitab fondiosaliste klientidele Tagatisfondi seaduses sätestatud tingimustel,
ulatuses ja korras fondiosaliste juures paigutatud hoiused ja investeeringud ning
fondiosaliste pooh kohustusliku pensionifondi osakuomanikele tekitatud kahju.
3. Toetab Tagatisfondi seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses kindlustusandja
pensionilepingute kindlustusportfelli Oleandmist teisele kindlustusandjale, tagades
pensionilepingute
(kohustusliku
kogumispensioni
kindlustusleping)
jargsed
pensionimaksed kindlustusvOtjatele.
4. Taidab muid Tagatisfondi seadusest tulenevaid ülesandeid.

Fondijulitimine ja personal
Fondi korgeirn juhtimisorgan on Fondi nOukogu. Alates 2008. aasta novembrist on
NOukogul varasema kaheksa liikme asemel üheksa liiget, kes on nimetatud Riigikogu,
Vabariigi Valitsuse, Eesti Panga presidendi, Finantsinspektsiooni, Eesti Pangaliidu ning
investeerimisasutusi, pensionifondivalitsej aid j a kindlustusandj aid esindavate
organisatsioonide poolt. Noukogu liikmed on 2009. aastal vahetunud ühel korral.
Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009 korraldusega nimetati Tagatisfondi nOukogu
Iiikmeks rahandusminister Jurgen Ligi ning kutsuti tagasi Ivan Padar. Tagatisfondi
noukogu volituste tahtaeg on 4 aastat, mis algas 2006. aasta novembrist. Tagatisfondi
noukogu volituste 4-aastane tahtaeg lOpeb 2010. aasta novembnis.
Fondi igapäevast tegevust juhib ja esindab Fondi juhataja, kes allub ja annab oma
tegevusest aru noukogule. Juhataja volituste tahtaeg on koim aastat. Juhataja volituste
lahtaeg lOppeb 2011. aasta oktoobris.
Tagatisfondi nOukogu koosolekud on toimunud 2009. aastal neijal korral.
Oluli semateks
koosolekute
paevakorrapunktideks
olnud
osafondide
on
kvartaliosamakse määrade sobivuse hindamine ja vajadusel uute määrade kehtestamine
fling Fondi vara piirangute muutmine. Lisaks sellele on noukogu arutanud Fondi
Juhataja:
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igapaevast tööd puudutavaid küsimusi, mule suhtes on vastu vöetud otsused nagu
eelarve ja majandusaasta aruande fling Fondi tegevuse strateegiliste eesmärkide
kinnitarnine. Fondi majandustulemustest teeb juhataja noukogule ettekande igas
kvartalis,
Aruandeperioodil töötas Fondis lisaks Fondi juhatajale kaks tootajat. Fondi nOukogu
Iiikmeid oh üheksa. Palgakulu oh 2009. aastal kokku 1,411,118 krooni, sellest
moodustas Tagatisfondi juhataja palgakulu 551,413 krooni ja nOukogu liikmete tasu
417.600 krooni, mis ei sisalda arvestatud sotsiaalmaksu.

Holuste, in vesteeringute ja koh ustusliku pensionfondi osakuomanikele
tekitatud kahju tagatuse ja h üvitamise piirmäärad
Euroopa Liidu direktiivide kohaselt peavad hoiused olema tagatud vähemalt 50 000
euro ja investeeringud vahemalt 20 000 euro ulatuses, Nimetatud piirmaarad on
kebtestatud Tagatisfondi seadusega.
lloiused hüvitatakse 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 50 000 euro ehk 782 330
krooni suuruses summas, mis on kooskOlas Euroopa Liidu hoiuste tagamise direktiivis
2009. aasta aiguses jOustatud muudatustega.
Alates 1. jaanuarist 2009. a huvitatakse investeeringud analoogihiselt hoiustega 100%hiselt s.o. jima seni kehtinud 10%-use omavastutuseta. Samas jai investeeringute
hüvitarnise piirmäar tasemele 20 000 eurot ehk 312 932 krooni, mis on kooskOlas
Euroopa Liidu investeeringute tagamise direktiiviga.
Tagatisfondi seadus
kahju summas kuni
kahjujuhtumi kohta
ületab 10,000 eurot
ulatuses.

sätestab, et pensionikaitse osafondi arvel hOvitamisele kuuluv
10,000 eurot ehk 156,466 krooni osakuomaniku konkreetse
hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis
osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta hüvitatakse 90%

Pensionilepingute iileandmise toetamise ulatus
Pensionilepingute osafondi arvel toetatakse Tagatisfondi seaduses sätestatud tingimustel
ja ulatuses kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfehhi üleandmist teisele
kindlustusandjale esimese tegevusloa kehtetuks tunnistamise, erireiimi kehtestamise
vOi pankroti vähj akuuhutarnise korral. Toetamisega tagatakse pensioniiepingute
(kohustushiku
kogumispensioni
kindl ustusheping)
j argsed pensionirnaksed
kindlustusvOtj atele.
Vastavait Tagatisfondi seadusehe tagatakse pensionilepingute jargsete kohustuste
täitmine täies uhatuses kuni ühe riikliku pensionikindhustuse seaduse aluseh kehtestatud
rahvapensioni määra
1 suuruste igakuiste pensionimaksete uhatuses ning 90 protsendi
uiatuses nimetatud määra ületavas ulatuses.
Finantsinspektsioon
konkursi.
korrahdab
kindlustusportfehhi
Oheandmiseks
Kindlustusportfehh antakse ühe kindhustusandj ale, kehhe kindlustusportfei ii vastuvOtmise
pakkumise kohaseht on osafondi arvel makstav toetussumma väikseim.
Kindhustusportfelhi üleandja. vastuvOtja j a Tagatisfond sOlmivad kindlustusportfelhi
ülcandmise iepingu.

Alates 0104.2009. a on rahvapensioni määr 2008 kroonija 80 senti.
4
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Osarnaksete koguminefondiosalistelt
Orna eesmargi saavutamiseks kogub Fond krediidiasutustelt, investeerimisasutustelt ja

kohustuslike pensionifondide valitsejatelt ehk fondiosalistelt ühekordseid ja
kvartaliosamakseid. Uhekordse osamakse tasub krediidi- vOi investeerimisasutus ühe
kuu jooksul alates talle tegevusloa andmise otsuse teatavaks tegemisest ning
pensionifondivalitsej a pärast pensionifondi registreerimist Finantsinspektsiooni poolt.
Kvartal iosarnaksed arvutatakse tagatavatelt hoiustelt, erinevatelt investeerimisteenustelt
j a pensionifondide vara puhasvaartusest.
Alates 2009. aastast alustas Fond ühekordsete ja kvartaliosamaksete kogumist
pensionilepinguid sOlmivatelt kindlustusandj atelt. Uhekordse osamakse tasub
kindlustusandja ühe kuu jooksul esimese pensionilepingu sOlmimisest arvates.
Kvartaliosarnakse
arvutatakse,
lähtudes
kindlustusandja
poolt
kogutud
pensionilepingute kindlustusmaksete summast.
Tagatisfondile laekuvate osamaksete arvel moodustab Fond jargmised varakogumid
osafondid: 1) hoiuste tagamise osafond; 2) investorikaitse osafond; 3) pensionikaitse
osafond, mule arvel tagatakse ja hüvitatakse hoiustajate hoiused, investorite
investeeringud fling kohustusliku pensionifondi osakuomanikele tekitatud kahju.
Kindlustusandjate osamaksete arvel moodustab Fond pensionilepingute osafondi, mule
arvel toetatakse kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele
kindlustusandj ale,
tagades
pensionilepingute
pensionimaksed
j argsed
kindlustusvOtj atele.
-

Osamaksete laekurnisest osafondidesse 2009. ja 2008. aastal ning fondiosaliste arvust
annab ülevaate alljargnev tabel:
Osafondid
Hoiuste tagarnise osafond
Investorikaitse osafond

Arv aasta lOpul
Fondiosalised
2009
Krediidiasutused
7
Krediidiasutused
7

Pensionikaitse osafond
Pensionilepingute osafond

lnvesteerirnisuhingud
Fondivalitsejad
Pensionifondivalitsejad
Elukindlustusseltsid

Kokku

8
12
6
2
42

2008
6

6
7

11
6
-

36

Osamaksed mm kr
2009
2008
2,8
255,7

0,7
0,2
0,1

0,9
0,2
0,1

5,2

4,7

0,1
9,1

-

261,6

VOrreldes 2008. aastaga olid kvartaliosamaksed hoiuste tagamise osafondi 2009. aastal
oluliselt väiksemad, mule pOhjuseks oh 0,0008%lise kvartaliosamakse rnäära
kasutamine terve 2009. aasta jooksul, erinevalt 2008. aastast, kui nimetatud
kvartaliosamakse määra kasutati alates III kvartahist eelnevalt kehtinud Tagatisfondi
seadusega lubatud maksimaalse kvartaliosamakse määra 0,125% asemel.
Kvartaliosamakse määra muutmine on seotud Fondi pikemaajalise vaatega osafondi
finantseerimisele ja sOltus samuti hoiuste tagamise direktiivis tehtavatest muudatustest.
Samuti ei olnud osamakse määra muutmine Oigustatud olukorras, kus krediidiasutuste
poolt tehtud eraldised laenukahjumite katteks 2009. aastal vähendasid oluliselt nende
kasumhikkust, samal ajal kui hoiuste tagamise osafondi suhe tagatavatesse hoiustesse
pusis 2009. aastajooksul samal tasemel.

5
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Osafondide kvartaliosamakse määrade kehtestamine
Tagatisfondi seadus sätestab osafondide kvartaliosamakse rnäärade maksimumsuurused
ja annab Fondi nOukogule Oiguse kehtestada vajadusel nendest väiksemad osamakse
rnäärad, lähtudes eelkOige flnantssektori turusituatsioonist, Tagatisfondi seaduses
sätestatud osafondi mahueesmargist ja hUvitiste piirmaaradest. Osamakse rnaarad
vaatab Fondi nOukogu üle igal aastal.
Fondiosaliste poolt osafondidesse tasutavate kvartaliosamaksete määrad on Fondi
noukogu kehtestanud jargmiselt:
Aasta

2
Maksi,nurnrnäär

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Hoiuste

Investorikaitse_osafond

Pensioni-

Pensioni

tagamise

Maakler-

kaitse

lepingute

osafond
0,125%
0,1%
0,07%
0,07%
0,07%
0,09%
0,125%
0,125%
0,0008%
0,025%

teenused
0,1%
0,05%
0,05%
0,025%
0,020%
0,020%

osafond
0,1%
0,02%

osafond
0,05%

Portfelli- Vaartpaberite
haldus
hoidmine
0,075%
0,02%
0,02%
0,01%
0,008%
0,008%

0,01%
0,005%
0,005%
0,0025%
0,0020%
0,0020%

-

-

-

0,012%
0,012%
0,012%

0,0048%
0,0048%
0,0048%

0,0012%
0,0012%
0,0012%

0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

-

-

-

-

-

-

-

0,05%
0,05%

2009. aasta novembris vaatas Fondi nOukogu läbi hoiuste tagamise osafondi,
investorikaitse ja pensionikaitse osafondi ning pensionilepingute osafondi
kvartaliosamaksete seni kehtinud määrad.
I4oiuste tagamise osafondi kvartaliosamakse uueks määraks kehtestati 0,025% seni
kehtinud 0,0008% asemel, mis rakenduks alates 2010. aasta II kvartalist. Kehtestatud
osamakse määr toetab Fondi pikemaajalist vaadet hoiuste tagamise osafondi
finantseerimisele, on suunatud osafondi 3%lise mahueesmargi täitmisele 2014. aastaks
fling vOtab arvesse hoiuste tagamise Direktiivis satestatud huvitamise piirmaara
vöimaliku tOusu seniselt 50 000 eurolt 100 000 euroni hiljemalt 2010. aasta löpuks.
Hoiuste tagarnise osafondi 3%lise mahueesmargi kehtestamisel 2009. aasta mais
toimunud nOukogu koosolekul lähtuti Tagatisfondi seaduses sätestatud tinglikust
mahueesmargist ehk osafondi suhtest tagatavatesse hoiustesse, mule täitmisel Fond
vOib nOukogu otsuse alusel peatada kvartaliosamaksete kogumise.
Fondi nOukogu jättis muutmata investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määrad
erinevate investeerimisteenuste lOikes. Samuti jäeti samale tasemele 2007. aasta
novembris kehtestatud 31,3 miljoni suurune investorikaitse osafondi mahueesrnärk
,
3
kuid pikendati selle saavutamise tahtaega 2020. aastani senise 2017. aasta asemel seoses
osamaksete aluseks olevate investeerimisteenuste mahtude olulise vähenemise ja
ebaselge kasvu/kahanemissuunaga.

2

Tagatisfondi seaduses kehtestatud osafondide kvartaliosamaksete maksimummaarad.
2007. aasta 19. novembril jOustus Tagatisfondi seaduse muudatus, mule kohaselt senine investorikaitse
osafondi vara virtus, mule saavutamisel peatatakse osamaksete kogumine osafondi, suurenes 2,0 miljoni
euroni ehk 31,3 miljoni kroonini.
2

6

J uhata a:_____________________________

Tagalis/ond
Majandusaasta aruanne 2009
Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määrjaeti muutmata. Pensionikaitse osafondi
rnahueesmargiks kehtestati 0,19% kohustuslike pensionifondide puhasvaartusest ja selle
saavutamise tähtajaks 2013. aasta. Perioodil 2010
2013 suureneks pensionikaitse
osafondi maht prognoosi kohaselt 50,5 miljoni kroonini. Pensionikaitse osafondi
osamaksete rnäära kehtestamisel lahtus Fondi nOukogu eelkoige osafondi
mahueesmargist, pensionifondide vara kasvuprognoosist lähiaastatel fling vOttis arvesse
Tagatisfondi seaduses sätestatud kohustusliku pensionifondide osakuomanikele
tekitatud kahjude huvitusskeemi tingimusi.
—

Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määra jättis Fondi nOukogu muutmata,
kuna Tagatisfondi seadusega on 10 jargnevaks aastaks kehtestatud osamakse
maksirnaalseks määraks 0,05% kindlustusandja poolt kogutud pensionilepingute
kindlustusmaksete summast osamakse tasumisele eelnevas kvartalis.

Fondi majandustegevuse tulemusedja Fondi vara paigutamine
Fondi majandustegevuse netotulem kujunes 2009 ja 2008. ajargmiselt:
mm kr
2009
Fondue Iaekunud osamaksed
Valja maksmata hüvitised

Finantstuludja -kulud
Administratiivkulud
Fondi netotulem

2008

9,1

261,6
2,3

-

21,1
-2,2
28,0

89,1
-2,2
350,8

Muutus

-252,5
-2,3
-68,0
-

-322,8

1ondi majandustegevuse netotulem 2009. aastal oh 28,0 miljonit krooni ohles
322,8 miljoni krooni vOrra vaiksem 2008. aasta netotulemusest. Selle pOhjuseks oh
pearniselt Fondue laekunud hoiuste tagamise osafondi osamaksete vähenemine seoses
madalarna 0,0008%-use osamakse määra kasutamisega terve 2009. aasta jooksul
vörreldes 2008. aastaga, kus nimetatud määra kasutati osamaksete arvestamiseks alates
2008. a III kvartalist, Investeerimistulemuste vähenemine oh tingitud peamiselt
vOlakirjade intresside 2008. aasta löpus alanud langusest, mis jätkus samuti 2009.
aastal.

londil on vara paigutamiseks avatud vaartpaberikonto ja arvelduskonto State Street
Pangas. Fondi vahendite investeerimist teostab lepingu alusel Eesti Pank lahtuvalt
Fondi varade paigutamisele kehtestatud piirangutest. 10. juunil 2008 muudeti osaliselt
ja pikendati Fondi ja Eesti Panga vahel sOlmitud varade paigutamise lepingut kahe aasta
vOrra.

Fondi vara paigutamisel lahtutakse vara väärtuse säilimise, likviidsuse ja kehtestatud
piirangute raames parima vOimaliku tulususe saavutamise eesmargist. Peamisteks Fondi
varade investeerirni sega seotud riskideks on intressi-, krediidi-, valuuta- j a
likviidsusrisk.
Fondi vara investeerirnine ja finantsriskide juhtimine on toimunud Tagatisfondi
seadusest tulenevatel alustel ning nOukogu poolt kinnitatud vara paigutamise
uldpöhimOtete, paigutamise piirangute ja aruandluse korra kohaselt.

Fondi varad olid 2009. aasta alguses paigutatud lühiajalistesse euroala valitsuste,
hinantsasutuste ja ettevOtete völakirjadesse, mule riikhikud vOi riikliku garantiiga
ernitendid ja mitteriikhikud emitendid pidid vähemalt omama rahvusvaheliste
7
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reitinguagentuuride (S&P; Fitch! Moody’s) pikaajalist krediidireitingut vastavalt (AA
Aa3) ja (AAA/Aaa). Hoiuste osakaal ühes krediidiasutuses, mule pikaajaline
krediidireiting on vähemalt AA-/Aa3, ci tohtinud ületada 10% investeerimisportfelli
mahust.

2009. aasta veebruaris muutis Tagatisfondi nOukogu Fondi vara paigutarnise piiranguid.
Rahvusvahel i se finantskriisi tingimustes oh suurenenud Fondi investeeringute
krediidiriski oht, kus vaartpaberite emitent voi Tagatisfondi suhtes finantskohustusi
ornav institutsioon ei pruugi täita endale vöetud kohustusi. Vastavalt kehtestatud
piirangutele on edaspidi investeerirniseks lubatud kasutada ainult euroala keskvahitsuste
vOlakirju, mule väljaandja madalaim pikaajalise krediidireiting on A- (Standard &
Poor’s; Fitch) vöi A3 (Moody’s). Samuti muudeti rangemaks hoiustamise piiranguid,
kehtestades hoiuste osakaaluks kuni
10% investeerimisportfellist koigis
krediidiasutustes kokku.
Fondi varade investeerirnisel vOetakse tehingu vastaspoole finantsseisundi hindamisel
aluseks reitinguagentuuri poolt hilisemalt mäaratud krediidireiting. Uhegi emitendi
osakaal investeerimisportfellis ei tohi Oletada 35%. Fondi investeerirnisportfelli
keskmiseks kestvuseks on kehtestatud kuni 0,25 aastat fling selle halbeks 0,25 aastat.
Fondi vara investeerimisel valuutariski ei vöeta.
2009. aasta lOpul olid Fondi varad investeeritud ainult euroala keskvalitsuste
vOlakirjadesse.
Fondi investeerimistulemustest annab ülevaate j argmine tabel:
mm kr
Investeeringud seisuga 31. detsember
Investeeringute maht turuväärtuses

2009
2 207,5

Investeeringute netotulerri

21,1

89,1

Intressitulud
Teenusiusud
Investeeringute tulusus (aasta baasil)
Investeeringute valuutastruktuur

22,9
-1,8

90,9
-1,8

1,04%

4,54%

100,0%

100,0%

EUR

2008
2 179,5

Fondi investeeringute tulusus vähenes 2009, aastal rohkem kui neli korda vOrreldes
2008. aastaga ning selle tulemusena vähenes Fondi investeerimistulemus 68,0 miljoni
krooni voia.

Fondi tegevuse avalikustamine
Alates 2000. aastast on internetis avatud Fondi veebileht http://vw.tf cc. See annab
ülevaate Fondi tegevuse pOhimOtetest, tegevuse aluseks olevatest oigusaktidest, Fondi
rnaj andustegevusest j a hoiuste, investeeringute j a kohustusliku pensioni fondi
osakuomanikele tekitatud kahjude hüvitamise korrast. Veebilehelt on vOimalik saada
infot ka teiste riikide hoiuste tagamise süsteemidest. Samuti hoiab Fond veebilehel
ajakohasena infot Euroopa Liidu hiikmesriikide krediidiasutuste Eestis tegutsevate
flhiaalide hoiuste hüvitamise piirmaarade kohta. Fond on teavitanud hoiustajaid,
investoreid
ja
kohustushiku
pensionifondi
osakuomanikke
reguhaarselt
massiteabevahendites hoiuste, investeeringute j a osakuomanike kahj ude tagami se
sUsteemist.

Rah vusvah eline koostöö
2004. aasta septembris liitus Tagatisfond Euroopa Hoiusekindlustajate Foorumiga (The
European Forum of Deposit Insurers EFDI). EFDI on vabatahtlik hoiusekindlustaj ate
-
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organisatsioon, mis on loodud selleks, et soodustada hoiusekindlustajate ideede ja
kogemuste vahetamist ja levikut Euroopas. EFDI on loodud eesmargiga aidata kaasa
Euroopa finantssUsteemi stabiilsusele, soodustades koostöOd Euroopa erinevate riikide
hoiuse tagamisskeemide vahel. Köik EFDI liikmed juhinduvad Euroopa Liidu
direktiivist hoiuste tagamise skeemi kohta.
EFDI organisatsioonina ja EFDI liikmed on kaasatud ekspertidena Euroopa Komisjoni
hoiuste tagamise toogrupi töösse, mis tegeleb direktiivi 94/19 EU ja 2009/14 EU
analüüsi ja selle edasiste vOimalike muutustega, keskendudes eelkoige hoiuste tagamise
praktilistele aspektidele. EFDT organisatsioonina on soodustanud samuti koostOöd nii
Euroopa Liidu liikmesriikide kui ka muude riikide hoiuste tagatisskeemide vahel.
Sagenenud on kontaktid EFDI liikmete
hoiuste tagatisskeemide vahel ning on
vahetatud omavahel informatsiooni nii hoiuste tagamist reglementeerivate Oigusaktide
kui ka muude skeemide praktilist tegevust puudutavate küsimuste osas.
2009, aasta juunis toimus EFDI aastakoosolek koos rahvusvahelise konverentsiga
Pariisis fling oktoobris seminar Ateenas.
-

2010. a pJhitegevussuunad
2009. aasta novembris kinnitas noukogu Fondi tegevuse strateegilised eesmargid
aastateks 2010-2013, millele Fond j argnevatel aastatel keskendub:
1. Fondi varade (osafondide) optimaalne suurus, mis tagab hüvitiste ja toetuste
kiire väljarnaksrnise.
2. Hoiustajateja investorite suurem teadlikkus hoiuste ja investeeringute kaitsestja
huvitamistingimustest.
3. Hoiustajate senisest kiiremjuurdepaas oma vahenditele hüvitamisjuhtumil.
4. Piiriülene koostöö teiste liikmesriikide hoiuste tagamise skeemidega.
Fondi strateegilised eesmargid tulenevad Fondue Tagatisfondi seadusega kehtestatud
eesmärgist j a valitsevast tegevuskeskkonnast. Lähtudes kinnitatud strateegilistest
eesmärkidest kavandab Fond igaks aastaks olulisemad tegevused.
Fond analüüsib osafondide kvartaliosamakse määrade sobivust ja kehtestab vajadusel
uued määrad, lähtudes osafondile kehtestatud mahueesmargi st, finantssektori
struktuurist, hoiuste, investeeringute ja kohustuslike pensionifondide mahust ja
pensionilepingute kindlustusmaksete summast fling hüvitavate hoiuste, investeeringute
ja pensioniosakuomanike kahjude hüvitamise piirmaarast. Lisaks sellele koostab Fond
Tagatisfondi seaduses kehtestatud hoiuste tagamise osafondi 3% tingliku mahueesmargi
sobivuse ja nii riskipohiste kui ka muude alustel pOhinevate osamaksete kasutamise
otstarbekuse analüüsi.
Jätkub Fondi vahendite investeerimine Fondi ja Eesti Panga vahel sOlmitud lepingu
alusel.
Koostöös finantssUsteemi turvavOrgustiku institutsioonidega ja turuosalistega ning
tinaritsturu osalisi Uhendavate erialaliitudega teavitab Fond finantsteenuste kasutaj aid
hoiuste ja ifivesteeringute kaitsest ja huvitamistingimustest, kasutades veebilehti ja
muid vOimalusi.
Fond jätkab hoiuste, investeeringute ja pensionifondi osakuomanike kahjude hüvitamise
fling kindlustusandja pensionilepingute Uleandmise toetamise tegevusjuhendite
ajakohastamist ja täiendamist eesmargiga tagada hüvitamise ja toetamise protsessi kiire
ja tähtajaline ning kvaliteetne läbiviimine ning koostöö ja infovahetus teiste hüvitamise
protsessis osalevate institutsioonidega. Vastavalt Tagatisfondi seaduses 2010. aastal
kavandatud muudatustele hüvitatakse hoiused edaspidi 20 toopaeva jooksul, mis on
oluliselt lUhern senisest kolmest kuust.
Fond teeb koostööd Euroopa Liidu lepinguriikide tagatisskeemidega, sOlmides nendega
vajadusel koostookokkuleppeid, mis tagaksid Eestis tegutsevate liikmesriikide
krediidiasutuste fihiaalide hoiustajatele parema teabe hoiuste ja investeeringute
hüvitamise tingimustest.
9
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Fond osaleb koos Eesti Panga ja Rahandusministeeriumi esindajatega Euroopa
Kornisjoni poolt algatatud hoiuste ja investeeringute tagamise skeemide ja vastavate
direktiivide 94/19 EU ja 2009/14 EU fling 97/9/EU edasisel analUüsil fling direktiividest
tulenevate praktiliste kUsimuste lahendamisel.
Fond jätkab koostOöd Rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Finantsinspektsiooni ja
Pangaliiduga Tagatisfondi seaduse rakendamisel ja selle muudatuste elluviimisel.
Fond jatkab Uhe suurema vOlausaldajana tegevust ERA Panga pankrotijargses
menetluses eesmärgiga saavutada oma nOuete rahuldamine vOimalikult suures ulatuses
hUvitisteks rnakstud summade osas, mida vOimaldab Pankrotiseaduse 2010. aasta
alguses jOustunud muudatus. Muudatuse kohaselt vOib kohus halduri ettepanekul
krediidiasutuse pankroti korral lubada need vahendite jaagid, mule edasise jaotamisega
seotud kulud on ilmselt suuremad kui jaagid ise, üle anda Tagatisfondile.

10
Juhataja:_____________________________

Tagatisfond
Mqjandusaasra aruanne 2009

Raamatupidamise aastaaruanne
Juhataja deklaratsioon
Juhataja dekiareerib oma vastutust lehekUlgedel 11 kuni 25 esitatud Tagatisfondi
2009. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise Oigsuse eest fling kinnitab, et:
•

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspOhimOtted on
vastavuses Tagatisfondi seaduse ja Eesti hea raamatupidamistavaga;

•

raamatupidamise aastaaruanne kajastab Tagatisfondi ja osafondide
flnantsseisunditja majandustulemust fling rahavoogusid Oigesti ja Oiglaselt;

•

Tagatisfond onjätkuvalt tegutsev avalik-oiguslikjuriidiline isik.

29. marts 2010. a.

Andres Penjam
Juhataja
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Bilanss
Eesti kroonides
Lisa
VARAD
Käibevara
Raha ja pangakontod
Lühiajalised finantsinvesteeringud
Nöuded ja ettemaksed
Muud luhiajalised nOuded
Ettemaksed teenuste eest
Kokku
Käibevara kokku
POhivara
Materiaalne pohivara
POhivara kokku

31.12.2008

3
4

7,816,175
1,809,343
2,200,808,664 2,178,908,432

5
6

85,265
10,522
15,716
23,247
108,512
26,238
2,208,733,351 2,180,744,013

7

244
244

-

-

VARAD KOKKU

2,208,733,351 2,180,744,257

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Völad ja etternaksed
VOlad töövötjatele
Muud vOlad
Kokku
Lühiajalised kohustused kokku

8
9

Fond (omakapital) perioodi Iôpus

16

KOHUST USED JA OMAKAPITAL KOKKU
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144,912
449,069
593,981
593,981

129,872
436,580
566,452
566,452

2,208,139,370 2,180,177,805

2,208,733,351 2,180,744,257
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Fondi ja osafondide Iiikumise aruanne
Eesti kroonides
2009

2008

2,180,177,805
2,159,707,354
6,374,568
14,095,883

1,829,431,097
1,815,683,065
4,945,101
8,802.931

9,061,630
2,830,622
997,131

261,590,036
255,683,391
1,175,424

Lisa
Fond (omakapital) perioodi alguses
Hoiuste tagamise osafond
Investorikaitse osafond
Pensionikaitse osafond
Fondiosaliste osamaksed
Hoiustc tagamise osafond
Investorikaitse osafond
Pensionikaitse osafbnd
Pensionilepingute osafond

10

177

A

i,1IO,JJi

57,544

Määratud hUvitised
Hoiuste tagarnise osafond

-

2,304,256
2,304,256

-

-

Finantstulud
VOlakirjade väärtuse muutus
Intressitulud

11

23,000,289
22,883,240
117,049

90,864,987
89,557,433
1,307.554

Finantskulud
Kahj urn valuutakursi rnuutusest
Teenustasud

12

(1,875,816)

(1,758,245)
(223)
(1.758,022)

Muud tegevustulud
Muud tegevuskulud

13
13

-

(1,875,816)

Administratiivkulud
Tööj Oukulud
Muud adrninistratiivkulud

14
15

Fondi netotulem
Hoiuste tagarnise osafond
Investorikaitse osafond
Pensionikaitse osafond
Pensionilepingute osafond

16

Fond (omakapital) perioodi lOpus
Hoiuste tagarnise osafond
Investorikaitse osafond
Pensionikaitse osafond
Pensionilepingute osafond

16

15,678

11
(13,334)

-

(2,240,216)
(1,881,769)
(358,447)

(2,241,003)
(1,827.137)
(413,866)

27,961,565
21,484,554
1.062.052
5,356,917
58,042

350,746,708
344,024,289
1,429,467
5,292,952

2,208,139,370 2,180,177,805
2,181,191,908 2,1 59,707,354
7,436,620
6,374,568
19,452,800
14,095,883
58,042
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Rahavoogude aruanne
Eesti kroonides
Lisa
POhitegevuse rahavood
Laekunud rnaksed fondiosalistelt
Muud Iaekurnised
Hoiustajatele makstud hüvitised
M akstud tegevus- j a tooj Oukulud
Rahavoog pohitegevusest

10
13

2009

2008

9,061,630
15,678

261.590036
11
(86,336)
(2,115,438)
259,388,273

-

(2,209,452)
6,867,856

Investeerimistegevuse rahavood
(22,124,004) (315,088,052)
21.262,980
51.889,093

Jnvesteeringute netornuutus

Laekurni sed völakirj ade rnuUgist j a saadud
intressid
Rahavoog investeerimistegevusest

(861,024) (263,198,959)

Rahavood kokku
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja selle ekvivalentide muutus
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lOpus

3
3

6,006,832

(3,810,686)

1,809,343
6,006,832
7,816,175

5,620,029
(3,810,686)
1,809,343
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1
Raamatupidamise aastaaruande
kasiltatud arvestuspOhimOtted

koostamisel

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused
Fondi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Tagatisfondi seaduse,
raarnatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistavaga. Fondi majandusaasta
aruande sisu ja koostamise kord on kehtestatud Rahandusministri maarusega nr. 64
28. aprillist 2003. Raamatupidamise aastaaruande pOhiaruannete, kasumiaruande ja
omakapitali rnuutuste aruande asemel kasutab Fond Rahandusministri mäarusega
kehtestatud Fondi ja osafondide liikumise aruannet.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist,
välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljargnevates arvestuspOhimOtetes.
Raarnatupidarnise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Tagatifondi vara
Tagatisfondi vara jaguneb iga osafondi arvel taitmisele kuuluvateks oigusteks ja
kohustusteks. Iga osafondi kohta peetakse eraldi arvestust.
Fondue laekuvate osamaksete arvel moodustab Fond jargmised osafondid:
1. hoiuste tagamise osafond;
2. investorikaitse osafond;
3. pensionikaitse osafond;
4. pensionilepingute osafond.

Rahaja selle ekvivalendid
Raha ja selle ekvivalentidena kajastab Fond bilansikirjel “Raha ja pangakontod”
korrigeeritud soetusmaksumuses (Vt lisa 3) arvelduskontode ja hUvitiste
valj amaksekontode jaake ning lUhiajalistesse tahtaj alistesse hoiustesse deponeeritud
väljamaksrnata hüvitisi, mida Fondil on vajadusel vOimalik katkestada ja Vabalt
kasutada.
Vastavalt Tagatisfondi seadusele VOib Fond osamaksete VastuvOtmiseks, hUvitiste
väljarnaksmiseks fling muudeks tegeVusega seotud arVeldusteks avada kontod ühes vöi
mitmes Eesti s tegutsevas krediidiasutuses.
Fond on avanud arvelduskontod osamaksete vastuvOtmiseks ja muudeks tegevusega
seotud kuludeks Hansapangas ja SEB Pangas, Fondi arvelduskontodele laekunud
fondiosaliste poolt tasutud osamaksed peavad olerna paigutatud hiljemalt kolme
toopaeva jooksul läbi Fondi Eesti Pangas oleva arvelduskonto, arVates nende
laekurnisest. Fondi arvelduskontode jääk ci vOi ületada Fondi jooksvaks
maj andustegevuseks vaj alikku summat.
Fondi Varade paigutamiseks on Fondil lubatud aVada kontosid Majanduskoostöö ja
Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriigi krediidiasutustes, millel on Fondi
noukogu otsusega määratud rahvusvaheliselt tunnustatud reitinguagentuuri
krediidireiting. Fondi varade inVesteerimiseks on Fondil avatud State Street Pangas
väärtpaberi- ja arVelduskontod.
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L üh iajalisedfinanlsinvesteeringud
Vastavalt Tagatisfondi seadusele on Fondi vara lubatud paigutada OECD liikmesriigis
tegutseval börsil noteeritud vOlakirjadesse vOi muudesse vOlakohustustesse ja
liikmesriigi krediidiasutuste hoiustesse, millel on Fondi nOukogu poolt määratud
rahvusvaheliselt tunnustatud reitinguagentuuri krediidireiting. Fond vOib korraldada
orna vara paigutamist vahetult voi teha seda varahalduri kaudu. Fondi varahalduriks on
Eesti Pank, kellega on sölmitud vastav leping.
Fondi vara on paigutatud lUhiajalistesse finantsinvesteeringutesse, et täita vajadusel
seaduses ettenähtud tähtaja jooksul hoiuste, investeeringute ja pensionifondi osakute
hüvitamise kohustust. Luhiajalised finantsinvesteeringud koosnevad fikseeritud ja
rnuutuva tulususega kauplemiseesmargil soetatud vOlakirjadest fling tähtajalistest
deposiitidest, mis realiseeritakse 12 kuu jooksul bilansipaevast (Vt lisa 4). Tulud ja
kulud lühiajalistest finantsinvesteeringutest kajastatakse Fondi ja osafondide liikumise
aruandes.
Kauplerniseesmargil
soetatud
vOlakirjad
Vöetakse
algselt
arvele
nende
soetusmaksumuses ja kajastatakse seejärel bilansis Oiglases väärtuses. Oiglase väärtuse
hindamisel on aluseks nende turuväärtus bilansipaeval aktiiVsel turul. Tulud ja kulud
vOlakirjade umberhindlusest seoses nende Oiglase Väärtuse muutumisega on kajastatud
Fondi ja osafondide liikumise aruandes kirjel ,,Völakirjade Väärtuse muutus”
(Vt lisa II).
Tähtajalised hoiused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, kuna neid
hoitakse lepingus sOlmitud tähtaja löpuni ning need ei ole aktiivsel turul noteeritud.
Tulud tahtajalistest hoiustest kajastatakse Fondi ja osafondide liikumise aruandes kirjel
,jntressitulud” (Vt lisa Ii).
Finantsvarade oste ja mUUke kajastatakse VaartuspaeVal. Oiglases väärtuses
kaj astataVate finantsvarade ostu j a muugi arvestusel kaj astatakse soetataVate Varade
tehingu- ja bilansipäeVa Vahelisel perioodil toimunud väärtuse muutust aruandeperioodi
netotulemina Fondi ja osafondide liikumise aruande kirjel ,,VOlakirjade väärtuse
rnuutus” (Vt lisa 11).

Tehingud viilisvaluutas
Tehingud Välisvaluutas kajastatakse tehingupaeval kehtinud Eesti Panga ametliku
valuutakursiga. BilansipäeVal hinnatakse VahsValuutapOhised nöuded ja kohustused
umber bilansipaeval kehtinud Eesti Panga Valuutakursiga. Umberhindamisest tekkiVad
kasumid ja kahjumid Valuutakursi muutustest kajastatakse Fondi ja osafondide
liikumise aruandes VastaValt kas kirjel ,,Finantstulud” VOl ,,Finantskulud” (vt lisa 11
ja 12).

Tuludja kulud
Fondi tuludeks on fondiosaliste kVartaliosamaksed, uute fondiosaliste tagamisskeemiga
ühinemisel tasutaVad ühekordsed osamaksed, Fondi vara paigutamisest saadaV tulu,
nOudeOiguse alusel fondiosaliste poolt Fondile makstud summad Oigustatud isikutele
(hoiustajad,
investorid,
kohustusliku
pensionifondi
osakuomanikud)
ja
kindlustusandjatele Väljamakstud hUVitiste ja toetussummade piires ning muud
tegevustulud. Fondi kuludeks on Oigustatud isikutele makstavad hüVitised, makstavad
toetused kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli Uleandmiseks, Fondi vara
paigutamisega seotud kulud, muud tegeVuskulud ja administratiiVkulud. Fondiosalistelt
nOudeOiguse alusel laekunud summad kajastatakse kassapOhiselt, ülejäänud tulud ja
kulud kajastatakse tekkepOhiselt Fondi ja osafondide liikumise aruandes. Lühiajalistes
inVesteeringutes sisalduVate Volakirjade tulud ja kulud nende turuVäärtuse muutusest ja
16
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muugist kajastatakse Fondi ja osafondide Iiikumise aruandes netona kirjel .VOIakirjade
vaartuse rnuutus (Vt lisa 11).
Laekurnata tekkepOhised intressid tähtaj alistelt deposiitidelt kaj astatakse bilansikirjel
‘Muud lühiajalised nöuded” (Vt lisa 5) ja Fondi ja osafondide liikumise aruandes kirjel
..Intressitulud” (Vt lisa 11).

T,ilude ja kulude jaotuspJhimötted osafondide vahe!
Fondi vara jaguneb iga osafondi arvel täitmisele kuuluvateks oigusteks ja kohustusteks.
Fond peab iga osafondi vara fling osafondi otseste ja kaudsete tulude ja kulude kohta
eraldi arVestust. ErineVate tulu- ja kulukirjete jaotamise pOhimOtted ning nende otsese ja
kaudse jaotuse osafondide vahel avalikustab Fond vastavalt arVestuspOhimOtetes ja
Fondija osafondide liikumise aruande lisas (Vt lisa 16).
Tulu- ja kulukirjete jaotuspOhimOtted osafondide Vahel onjargmised:
Tulu- ja kulukirje nimetus Lisa JaotuspOhimötte kirjeldus
Fondi
ja
osafondide
Iiikumise aruandes
Fondiosaliste osamaksed
Fondiosaliste osamaksed jagatakse osafondidc
10
Vahel otseselt.
IvIäaratud hüvitised
Määratud (makstaVad) hüvitised ja toetused
osafondide
vahel
otseselt.
j agatakse
Välj amaksmata hüVitised oigustatud isikute
nOudeoiguse lOppemisel j agatakse osafondide
Vahel otseselt.
Lackumised nOudeOiguse
Laekurnised
noudeoiguse
alusel
j agatakse
alusel
osafondide vahel otseselt.
Finantstulud
F1ü’’itiste Valjamaksekontodelt ja tähtajalistelt
11
deposiitidelt
teenitud
intressid
jagatakse
osafondide vahel otseselt.
Arvelduskontodelt teenitud intressid j agatakse
osafondide vahel proportsionaalselt aruandeaastal
laekunud osafondide osamaksetele.
Fi nantsinVesteeringutelt
teenitud
netotulud
Völakirjade ümberhindlusest ja mUugist ning
intressitulud
osafondide
Vahel
j agatakse
proportsionaalselt osafondide keskmisele mahule
aruandeaastal. Kasumid valuutakursi muutustest
jagatakse ainult hoiuste tagamise osafondile
otseselt.
Finantskulud
12
FinantsinVesteeringutelt makstud teenustasukul ud
agatakse osafondide Vahel proportsionaalselt
osafondide keskmisele mahule aruandeaastal.
Kahjumid valuutakursi muutustest jagatakse ainult
hoiuste tagarnise osafondile otseselt.
Muud tegevustulud
13
Laekunud viivised osamaksete rnitteoigeaegsest
tasumisestjagatakse osafondide Vahel otseselt.
Muud tegevuskulud
13
Muud tegeVuskulud jagatakse osafondide Vahel
otseselt.
Administratiivkulud
14,
Administratiivkulud j agatakse osafondide Vahel
15
proportsionaalselt osafondi de keskmisele mahule
aruandeaastal.
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Igal jargneval aastal hinnatakse osafondide vahel kaudselt jagatavate tulude ja kulude
j agarni se pohimOtete kasutami se otstarbekust.

Tinginiuslikud varad
I-loiustaj atele,
investeerij atele vOi
pensionifondiosaku
omanikele hüvitiste
välj arnaksmi sd,
kindlustusandj a pensionilepingute kindlustusportfell i
samuti
üleandrniseks makstud toetuste korral läheb nOudeOigus fondiosalise vastu sama summa
ulatuses hüvitiste saajatelt ja toetuse saajatelt ule Fondue. NOudeOigust kasitletakse
aastaaruande koostamisel tingimusliku varana, kuna ei ole vöimalik piisavalt tapselt
hinnata nöuete laekumise töenäosust. Juhul kui fondiosaliselt laekub vahendeid esitatud
nOude katteks, kajastatakse need summad tuludena kassapohiselt ja naidatakse Fondi ja
osafondide liikumise aruandes kirjel ‘Laekumised noudeôiguse alusel’ vastava osafondi
tuludena,
korrigeerides
ajal
samal
tingimuslikke
varasid.

Väljarnaksniata h üvitised
Bilansi kuupaeva seisuga hoiustajatele, investoritele vOi pensionifondiosaku omanikele
väljamaksmata hUvitised, mis tuleb neile tasuda nende nOudmisel, sarnuti
kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli Oleandmiseks väljamaksmata
toetussummad, kaj astatakse bilansis kohustusena.
‘l’agatud hoiuste, investeeringute vOi pensionifondi osakute hüvitise väljamaksmine
peab olema lOpule viidud lähtudes Tagatisfondi seaduses sätestatud tahtaegadest
vastavalt kolme kuu, kuue kuu ja kahe kuu jooksul. Erilistel asjaoludel ja mOjuval
pOhjusel vOib Fondi noukogu nimetatud tahtaegu pikendada. Tähtaja jooksul
valjamaksmata hüvitised deponeeritakse ja hOvitise saajal on Oigus hüvitise saamiseks
esitada noue Fondi vastu viie aasta jooksul. Fond maksab pensionilepingute osafondist
toetussumma välj a hiljemalt ühe kuu möödumisel Finantsinspektsioonilt teate saamisest
kindlustusportfelli vastuvOtva kindlustusandja määramise kohta. Finantsinspektsioon
vOib Fondi taotlusel nimetatud tahtaegu mOjuval pöhjusel pikendada.

Materiaalne pJh ivara
Materiaalseks pOhivaraks loetakse varad, mule soetusmaksumus on suurem kui
5000 krooni ja eeldatav kasutusiga pikem kui Uks aasta.
Materiaalne pOhivara vOetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb
ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks
tema tööseisundisse ja —asukohta. Materiaalset pOhivara kajastatakse bilansis tema
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vOimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Materiaalse pöhivara amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil lähtudes pöhivara
eeldatavast kasutuseast jargmiselt:
Pôhivara grupp
Masinad. seadmed, inventar
Arvutustehnika
Immateriaalne pOhivara

Amortisatsiooninorm aastas
20%-3 0%
3 0%-40%
30%-40%

Amortisatsi ooni arvestamist alustatakse alates kasutuselevötmi se kuust ning lOpetatakse
kui löppvaartus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lOpliku eemaldamiseni
kasutusest vOi ümberklassifitseerimisel rnuugiootel pöhivaraks”. Igal bilansipäeval
hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade. amortisatsioonimeetodi ning
1öpp’äärtuse pOhjendatust (Vt lisa 7).
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Juhul kui pOhivara kaetav väärtus (s.o kOrgem kahest jargnevast näitajast: vara neto
muugihind vOi vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on
rnateriaalse pOhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Kapitali- ja kasutusrent
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mule puhul kOik olulised vara omandiga
seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse
kasutusrendina. Kasutusrendimaksed, mule puhul Fond on kui rentnik, kajastatakse
rendiperioodi jooksul lineaarselt Fondi ja osafondide liikumise aruandes kuluna
(Vt lisa 15). Fond kasutab kasutusrenti tööruumide rentimiseks.

Lisa 2

Majanduskriisi mOjud

Tagatisfond on hinnanud rahvusvãhelise majandus- ja finantsriisi mOjusid Fondi
tegevusele. 2009. aasta veebruaris muutis Tagatisfondi nOukogu Fondi vara paigutamise
piiranguid. Piirangute ülevaatamise ja rangemaks muutmise tingis olukord
rahvusvahelistel finantsturgudel, kus usaldus finantsvahendajate vahel on nOrk,
raskustesse on sattunud mitmed nimekad finantsasutused ja finantssektori probleemid
on edasi kandunud reaalmaj andusse. Ulemaailmse maj andus- j a finantsri isi tingimustes
on suurenenud Fondi investeeringute krediidiriski oht, kus vaartpaberite emitent vOi
Tagatisfondi suhtes finantskohustusi omav institutsioon ei pruugi täita endale vOetud
kohustusi. Kehtestatud piirangud lubavad edaspidi investeerimiseks kasutada ainult
euroala keskvalitsuste vOlakirju. Varasemad piirangud olid mOnevOrra laiemad ja
lubasid kasutada samuti mitteriiklike emitentide vOlakirju. Samuti piiritleti hoiuste
osakaal kuni 10% kunnisega investeerimisportfellist koigis krediidiasutustes kokku.
Varasem piirang vöirnaldas hoiustada samas määras igas krediidiasutuses. Kehtestatud
Fondi vara paigutamise piirangud vöimaldavad praegustes tingimustes Fondi vara
investeerida varasemast madalarna krediidiriskiga ja on kooskOlas vara säilivuse ja
likviidsuse pOhimottega (Fondi vara investeerimisest ja finantsriskide juhtimisest vaata
lähernalt tegevusaruande 1k 7).

Lisa 3

Raha ja pangakontod
31.12.2009

31.12.2008

Eesti krediidiasutustes
Välismaa krediidiasutustes

1,238,516
6,577,659

1,193,605
615,738

Kokku

7,816,175

1,809,343

....
..

K 3.
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Lisa 4

Lühiajalised finantsinvesteeringud

VOlakiriad öiglases väärtuses
Valitsused
Finantsasutused

31.12.2009

31.12.2008

2,200,808,664

1,253,875,334
754,485,158

-

Tähtajalised deposiidid
Finantsasutused

-

Kokku

2,200,808,664

170,547,940
2,178,908,432

VOlakirjade soetusmaksumus 2009. a ja 2008. a lopus oh vastavalt 2,199,071,355 ja
1,971,153,365 krooni.

Lisa 5

Muud lühiajalised nOuded
31.12.2009

Eesti krediidiasutustes
Intressid hüvitiste valjamaksekontodelt

31.12.2008

526

-

Välismaa krediidiasutustes
Intressid tähtaj alistelt deposiitidelt
Deehetintressi kahjunOue

85,265

Kokku

85,265

-

9,996
-

10,522

Rikkudes sOlmitud lepingut kandis Barclays Bank Plc 20. novembril 2009.a lOppenud
hoiuse koos intressidega Fondi kontole tagasi ekslikult 5 paeva hiljern, mihle eest Fondi
kontohaldur State Street Pank esitas oma vahendite kasutamise eest Fondue
deebetintressi kahjunOude summas 85 265 krooni. KahjunOue esitati sissenOudmiseks
Barclays Bank Plc-he, kes tunnistas nOuetja tasus selle 2010, aasta 1. veebruaril.

Lisa 6

Ettemaksed teenuste eest
31.12.2009

31.12.2008

Aruandvad isikud
Ettemakstud kulud

4,065
19,182

3,887
11,829

Kokku

23,247

15,716
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Lisa 7

Materiaalne pOhivara
Arvutustehnika

Saklo seisuga 31.12.2007
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkmaksumus

72,952
(71,892)
1,060

201,024
(191,943)
9,081

(8,021)
(8,021)

(816)
(816)

(8,837)
(8,837)

128,072
(128,072)

72,952
(72,708)
244

201,024
(200,780)
244

(244)
(244)

(244)
(244)

72,952
(72,952)

201,024
(201,024)

-

2009. a toimunud muutused
Kulum
Kokku muutused
Saldo seisuga 31.12.2009
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jäakmaksumus

Lisa 8

Kokku

128,072
(120,051)
8,021

2008. a toimunud muutused
Kulum
Kokku muutused
Saldo seisuga 3 1.12.2008
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jaäkmaksumus

Muu
pöhivara

-

-

128,072
(128,072)

VOlaci töövOtjatele
31.12.2009

31.12.2008

Palga- ja puhkusetasude kohustus
Sotsiaalrnaks palga- ja puhkusetasude kohustuselt
Töötuskindlustusmakse palga- ja puhkusetasude
kohustuselt

108,771
35,894
247

98,316
31,518
38

Kokku

144,912

129,872

31.12.2009

31.12.2008

Varahalduri teenustasu (Eesti Pahk)
Völakirjade hooldus- ja tehingutasud (State Street
Pank)
VOlad hankij atele

389,119
55,773

381,840
52,604

4177

2136

Kokku

449,069

436,580

Lisa 9

Muud vOlad
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Lisa 10

Fondiosaliste osamaksed

ffoiuste tagamise osafondi
Krediidiasutused
AS Swedbank
AS SEB Pank
Danske Bank AS Eesti fihiaal
AS Eesti Krediidipank
Tallinna Aripanga AS
Martin Pank Eesti AS
BIGBANK AS
AS LFIV Pank
Kokku (Vt lisa 16)
In vestorikailse

osafondi
Krediidiasutused

AS Swedbank
AS SEB Pank
Danske Bank AS Eesti filiaal
AS Eesti Krediidipank
Tallinna Aripanga AS
Martin Pank Eesti AS
BIGBANK AS
AS LHV Pank
Investeerimisuhingud
AS Trigon Securities
EvIi Securities AS
LOhmus. Haavel & Viisernann AS
Cresco Vaartpaberite AS
AS KIT Finance Europe
AS GILD Financial Advisory Services
AS SEB Enskilda
Admiral Markets AS
Fondivalitsejad
AS Swedbank Investeerimisfondid
A S Limestone Investment Management
AS SEB Varahaldus
Danske Capital AS
AS LKV Varahaldus
ERGO Funds AS
AS Kawe Kapital
AS Trigon Funds
AS Gild Property Asset Management
AS Trigon Alternative Funds
AS Avaron Asset Management
Redgate Asset Management AS
Kokku (Vt lisa 16)

Juhalaja:

2009

2008

1,781,477
780,347

148,669,975
63,911,736
32,247,643
7,770,213
1,790.838
855,983
437,003

-

146,352
32,150
12,289
21,947
56,060
2,830,622

255,683,391

2009

2008

591,180
101,761

740,768
154,765
13,111
16,684
2,250
2,250
2,250

-

3,000
3,000
-5

3,
-5

3,

32,820

4,820
39,018
24,304
3,000
46,108
17,507
3,000
21,500

_7

•n_,

/ ,3•1_)

19,268
53,419
2,250
49,120
9,436
2,250

6,128
22,250
2,250
14,209
2,250
2,250
15,074
2,250
2,250
2,250
28,849

3’

3,000
3,

21,768
3,000
3,000
12,571
3,000
-5

3,
-5

3,

18,484
23,000

997,131

1,175,424

L. t

oOtC
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Lisa lOjarg
Pension ikaitse osafondi

2009

2008

2,643,511
1,420,600
694,783
231,907
38,688
146,844
5,176,333

2,467,155
1,308,284
589,406
190,298
46,301
129,777
4,731,221

2009

2008

Pensionifondivalitsejad

AS Swedbank Investeerimisfondid
AS SEB Varahaldus
Danske Capital AS
AS LHV Varahaldus
Nordea Pensions Estonia AS
ERGO Funds AS
Kokku

(vt lisa 16)

Pensionilepin2ute osafondi
Elukindlustusseitsid

ERGO Elukindlustuse AS
AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus
Kokku (Vt lisa 16)

Lisa 11
Intressid

29,468
28,076
57,544

-

-

-

Finantstulud
varadelt

Eesti

krediidiasntustes

intressid tähtaj alistelt deposiitidelt

2009

2008

28,347

333,474
77,928
254,882
664

-

Intressid arvelduskontodelt, uleoodeposiitidelt
Intressid hüVitiste Väljamaksekontodelt

28,347
-

Intressid tähtajalistelt deposiitidelt

22,971,942
22,883,240
88,702

90,531,513
89,557,433
974,080

Kokku

23,000,289

90,864,987

2009

2008

(1,875,816)
(325,485)
(12,204)
(1,538,127)

(1,758,022)
(296,565)
(13,143)
(1,448,314)

lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt
Völakirjade väärtuse muutus

Netotulem

(Vt lisa

16)

Lisa 12

Finantskulud

Teenustasud
Vaartpaberite hooldustasu
Väartpaberite tehingutasu
Varahalduri teenustasu Eesti Pangale

Kahjum valuutakursi muutusest
Kahjurn USD Valuutakursi muutusest
Kokku

(Vt lisa

-

-

16)

(1,875,816)
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(223)
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Lisa 13

Muud tegevustulud/kulud

Muud tegevustulud
Muud laekumised sh. viivised

2009

2008

15,678

11

Muud tegevuskulud
Hoiuste hUvitamise lOpetamise teavituskulud

(13,334)

Vastavalt Tagatisfondi seadusele on fondiosalised kohustatud seaduses ettenähtud
tahtajal osamaksete tasumatajätmise voi osalise tasumise korral tasuma viivist tasumata
summalt 0,2% paevas.

Lisa 14

TööjOukulud

Palgakulu
sh/uhtkonnaja n3ukogu palgakulu
Sotsiaalrnaks
Töötuskindlustusmakse
Kokku

(Vt

lisa 16)

2009

2008

(1,411,118)
(969, 013)
(466,641)
(4,010)

(1,373,428)
(919, 021)
(452,341)
(1,368)

(1,881,769)

(1,827,137)

2009. aasta lOpus töötas Fondis lisaks juhatajale kaks tootajat. Fondi noukogu liikmeid
oh üheksa. Noukogu hiikmele makstakse Tagatisfondi seaduse alusel igal kuul tasu
Vabariigi Valitsuse maarusega kehtestatud kuupalga alammäära Uhekordses ulatuses.
Aruandeperioodil juhataj ale ja noukogu liikmetele makstud tasud olid vastavalt 551,413
ja 417,600 krooni. 2008. aastal olid juhatajale ja nOukogu liikmetele makstud tasud
vastavalt 550,81 5 ja 368,206 krooni.

Lisa 15

Mund administratiivkulud

Ruumide rendikulud
Väikevahendid
Info- ja kommunikatsioonikulud
Muud administratiivkulud
Kokku

(Vt

lisa 16)
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2009

2008

(126,280)
(4,030)
(102,601)
(125,536)

(122,498)
(9,749)
(126,326)
(155,293)

(358,447)

(413,866)

Tagatis!önd
Ma/andusaasta aruanne 2009

Lisa 16

Tagatisfondi osafondide liikumise aruanne

Fondi netotulem
2009. a
Fond (omakapital)
seisuga 31.12.2009

Lisa 17

1,815,683,065

4,945,101

8,802,931

261,590,036
2,304,256
90,864,987
(1,758,245)
11
(13,334)
(2,241,003)

255,683,391
2,304,256
90,011,635
(1,741,720)

1,175,424

4,731,221

265,736
(5,145)
11

587,616
(11,380)

(13,334)
(2,219,939)

(6,559)

(14,505)

350,746,708

344,024,289

1,429,467

5,292,952

2,180,177,805

2,159,707,354

6,374,568

14,095,883

10

9,061,630

2,830,622

997,131

5,176,333

57,544

11
12
13
13

23,000,289
(1,875,816)
15,678

22,719,762
(1,852,938)

77,448
(6,316)
1,333

202,475
(16,513)
14,343

604
(49)
2

14. 15

(2,240,216)

(2,212,892)

(7,544)

(19,721)

(59)

27,961,565

21,484,554

1,062,052

5,356,917

58,042

2,208,139,370

2,181,191,908

7,436,620

19,452,800

58,042

10
11
12
13
13
14,15

-

Tehingud seotud osapooltega

Tagatisfondi aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks Fondi juhataja ja
nOukogu liikmed. Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli
teise osapoole Ule voi olulist mOju teise osapoole ärilistele otsustele. Tagatisfondi
seaduses sätestatud töojaotusest lähtuvalt puudub vOimalus, et Ukski eelpoolnimetatud
isikutest vOiks ainuisikuliselt omada kontrolli Fondi üle fling samuti puudub neil
vOirnalus avaldada üksikult olulist mOju Fondi ärilistele otsustele. Aruandeperioodil
juhatajale ja nOukogu liikmetele makstud tasud on toodud lisas 14. Muid tehinguid
seotud osapooltega tehtud ei ole.

L l
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Juhataj a:

Pensioni
Iepirgute
osafond

1,829,431,097

Fondi netotulem
2008. a
Fond (omakapital)
seisuga 31.12.2008
Muutused 2009. a
Osarnaksed
Mäaratud hUvitised
Finantstulud
Finantskulud
Muud tegevustulud
Muud tegevuskulud
Adrn inistratiivkulud

Pensionikaitse
osafond

Fond kokku

Lisa
Fond (omakapital)
seisuga 31.12.2007
Muutused 2008. a
()samaksed
Määratud hUvitised
Finantstulud
Finantskulud
Muud tegevustulud
Muud tegevuskulud
Admini stratiivkulud

Investorikaitse
osafond

Hoiuste
tagamise
osafond

L

-

PRICLWATERHOUsE(DPERS
AS PricewaterhouseCoopers
Pârnu mnt. 15
10141 Tallinn

SOLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Telefon 614 1800
00

Tagatisfondi nOukogule
Oleme auditeerinud kaasnevat Tagatisfondi (fond) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab
bitanssi seisuga 31. detsember 2009, fondi ja osafondide !iikumise aruannet ja rahavoogude
aruannet eeltoodud kuupaeval lOppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel
kasutatud oluliste arvestuspOhimOtete kokkuvOtet ning muid selgitavaid lisasid.

Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas
Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning Oige ja Oiglane
esitamine kooskOlas Tagatisfondi seaduse nOuetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase
sisekontrollisusteemi kujundamine ja tOOs hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande
korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest vöi vigadest tulenevate oluliste
vaarkajastamisteta; asjakohaste arvestuspOhimotete valimine ja rakendamine; ning antud
tingimustes pOhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.
Vandeaudlitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada auditi pOhjal arvamust raamatupidarnise aastaaruande kohta.
Viisime auditi läbi kooskOlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid nOuavad,
et me oleme vastavuses eetikanOuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamaks
pOhjendatud kindlustunnet, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väarkajastamisi.
Audit hOlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnãitajate ja avalikustatud informatsiooni
kohta auditi tOendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride
hulk ja sisu sOltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise
aastaaruanne vOib sisaldada pettustest vOi vigadest tulenevaid olulisi väãrkajastamisi. Asjakohaste
auditi protseduuride kavandamiseks vötab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse Oige ja
Oiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ning esitamiseks juurutatud
sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta.
Audit hOlmab ka kasutatud arvestuspOhimOtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud
raamatupidamislike hinnangute pOhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande uldise esituslaadi
hindamist,
Usume, et kogutud auditi tOendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne olulises osas Oigesti ja aiglaselt
fondi finantsseisundit seisuga 31. detsember 2009 ning sellel kuupãeval loppenud majandusaasta
tegevuse tulemust ja rahavoogusid kooskolas Tagatisfondi seadusega.

Tiit Raimla
AS PricewaterhouseCoopers
29. marts 2010

ErkI’Mgi
Vandeaudiitor

Tagatis/önd
Majandusaasra aruanne 2009

Juhataja
ja
nOukogu
majandusaasta aruandele

allkirjad

2009.

aasta

Tagatisfondi juhataja on koostanud 2009. aasta majandusaasta aruande (1k 1-26), mis
koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja sOltumatu audiitori
aruandest.
Majandusaasta aruanne on kinnitatud Tagatisfondi nOukogu poolt “......‘
2010.
Nimi

Juhataja

Kuupäev

Andres Penjam

NOukogu:

NOukogu esimees

Andres Lipstok

Noukogu iiige

Indrek Hoist

NOukogu liige

Robert Kitt

NOukogu iiige

Kristei
Kivinurm-Priisaim

NOukogu liige

JUrgen Ligi

NOukogu liige

Raul Malmstein

NOukogu iiige

Tatjana Muravjova

NOukogu Iiige

Eiki Nestor

Nöukogu liige

Katrin Talihärm

27

Juhataja:_____________________________

Alikiri

