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Tegevusaruanne
Tagatisfondi oiguslik seisundja tegevuse eesmargid
Tagatisfond (edaspidi ka ,,Fond") on seaduse alusel asutatud avalik-oiguslLkjuriidiline
isik, mis moodustati 2002. aasta 1. juulil, alates 1998. aastast tegutsenud Hoiuste
Tagamise Fondi oigusjarglasena. Tagatisfondi seadus, misjoustus 2002. aasta l. juulist,
satestabTagatisfondieesmargi, tema oigusliku seisundi ning tegevuse alusedjakorra.
Tagatisfondi eesmark on tagada krediidi-ja investeerimisasutuste klientide, kohustusliku
pensionifondide osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu
solminud kindlustusvotjate poolt paigutatud vahendite kaitse ning vahendite kogumine
kriisilahendusmeetmeteja -oiguste rakendamise rahastamiseks. Tagatisfondi tegevus on
suunatud uhtse ja efektiivse finantssektori tagatisskeemide administreerimise
mehhanismi valjakujundamisele ja toimimisele, mis voimaldab oluliselt vahendadami
riigi riske kaudsete kohustuste tagamisel finantssektoris kui ka vaikehoiustajate ning investorite riske, suurendades seelabi fmantssektori usaldusvaarsust ja stabiilsust.
Tagatisfond haldab viite tagatisskeemi, osafondi - hoiuste tagamise, investorikaitse,
pensionikaitse, pensionilepinguteja kriisilahenduse osafondi.
Oma eesmargi saavutamiseks taidabFondjargmisifunktsioone:
1. Kogub fondiosalistelt iihekordseid ja kvartaliosamakseid.
2. Huvitab fondiosaliste klientidele Tagatisfondi seaduses satestatud tingimustel,
ulatuses ja korras fondiosalistejuures paigutatud hoiusedja investeeringud ning
fondiosaliste poolt kohustusliku pensionifondi osakuomanikele tekitatud kahju.
3. Toetab Tagatisfondi seaduses satestatud tingimustel ja ulatuses kindlustusandja
kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingute kindlustusportfelli iileandmist
teisele kindlustusandjale, tagades pensionilepingute jargsed pensionimaksed
kindlustusvotjatele.
4. Kogub kriisilahendusmeetmete ja -oiguste rakendamise rahastamiseks vajalikke
vahendeid.

5. Taidabmuid Tagatisfondiseadusesttulenevaid iilesandeid.

Fondijuhtimineja personal
Fondi korgeim juhtimisorgan on Fondi noukogu. Noukogul on iiheksa liiget, kes on
nimetatud Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, Eesti Panga presidendi, Finantsinspektsiooni,
Eesti Pangaliidu ning investeerimisasutusi, pensionifondivalitsejaidja kindlustusandjaid
esindavate organisatsioonide poolt.
Noukogu liikmete koosseisu 2017. aastal ei muudetud. Riigikogu 16. jaanuari 2018. a
otsusega kutsuti Tagatisfondi noukogu liikme kohalt tagasi Aivar Soerd nmg nimetati
Tagatisfondinoukogu uueks liikmeks Dmitri Dmitrijev. Tagatisfondinoukogu volituste
tahtaeg on 4 aastat, mis algas 2015. aasta jaanuaris. Tagatisfondi noukogu 4-aastane
tahtaeg lopeb 2019. aastajaanuaris.
Fondi igapaevast tegevust juhib ja esindab Fondi juhataja, kes allub ja annab oma
tegevusestarunoukogule. Tagatisfondinoukogu 1. septembri 2017. akoosolekulnimetati
ametisseuusjuhatajaRiin Heinaste. Juhatajavolituste tahtaegonkolm aastat, misloppeb
2020. aasta oktoobris.

Tagatisfondi noukogu koosolekud on toimunud 2017. aastal viiel korral. Koosolekutel
on vastu voetud otsused hoiuste tagamise ja kriisilahenduse osafondi 2017. aasta
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osamaksete suuruse kehtestamise kohta, osafondide kvartaliosamakse maarade sobivuse

hindamise ja vajadusel kehtestatud uued maarad, kinnitatud Fondi eelarve ja

majandusaasta aruanne ning amtatud osafondide rahastamise ja Fondi vara
investeerimisega
seotud kiisimusi. Juhataja
majandustulemustest noukogule ettekande.

teeb

igas

kvartalis

Fondi

Aruandeperioodil tootas Fondis lisaks Fondi juhatajale kaks tootajat. Fondi noukogu
liikmeid oli uheksa. Kulutused tootasudeks olid 2017. aastal kokku 145 596 eurot, sellest

moodustasid Tagatisfondi juhataja ametitasu 33 055 eurot ja noukogu liikmete tasud
50 760 eurot, mis ei sisalda arvestatud sotsiaalmaksu. Lisaks maksti juhatajale seoses
tema lepingu loppemisega 2017. aasta oktoobris puhkusereservist kompensatsiooni
kasutamata puhkuse paevade eest 10 738 eurotja preemiat 9 000 eurot. 2016. aastal olid

kulutused tootasudeks kokku 121 105 eurot, sellest juhatajale ja noukogu liikmetele
makstudtasud vastavalt 36 000 eurotja 46 225 eurot.

Hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakuomanikele

tekitatud kahju tagatuseja hiivitamise punn'darad ning pensionilepingute

toetamise ulatus
Euroopa Liidu direktiivide kohaselt peavad hoiused olema tagatud 100 000 euro ja

investeeringud vahemalt 20000 euro ulatuses. Nimetatud piirmaarad on kehtestatud
Tagatisfondi seadusega.

Alates 10.jaanuarist2016joustusidTagatisfondiseadusemuudatused,mille kohaseltjai
samaks alates 2011. aasta algusest kehtinud hoiuste huvitamise piirmaar kuni 100000
euro suuruses summas. Lisaks sellele huvitatakse alates 2016. aasta algusest eraisikutele
elamukinnisvara voorandamisest saadud vahendid kuni 70 000 euro suuruses summas

kuue kuu jooksul elamukinnisvara voorandamisest arvates. Nimetatud muudatused on

kooskolas Euroopa Parlamendija Noukogu direktiiviga 2014/49/ELhoiuste tagamise
skeemide kohta.

Investeeringud huvitatakse 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 20 000 euro suuruses
summas, mis on kooskolas Euroopa Parlamendi ja Noukogu direktiiviga 97/9/EU
investeeringute tagamise skeemidekohta.

Tagatisfondiseadussatestab, etpensionikaitseosafondiarvel huvitamiselekuuluv kahju
summas kuni 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta hiivitatakse
osakuomanikule tales ulatuses. Kahjusumma, mis iiletab 10 000 eurot osakuomaniku
konkreetse kahjujuhtumi kohta hiivitatakse 90% ulatuses.
Vastavalt Tagatisfondi seadusele tagatakse labi kindlustusandja toetamise kohustusliku

kogumispensioni kindlustuslepingu jargsed pensionimaksed kindlustusvotjale taies
ulatuses kuni uhe riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatudrahvapensioni

maara suuruste igakuiste pensionimaksete ulatuses ning 90% ulatuses nimetatud maara
iiletavas ulatuses.

Osamaksete kogumine fondiosalistelt
Oma eesmargi saavutamiseks kogub Fond krediidiasutustelt, investeerimisasutustelt,

kohustuslike

pensionifondide

valitsejatelt

ja

pensionilepinguid

solmivatelt

kindlustusandjatelt ehk fondiosalistelt uhekordseid ja kvartaliosamakseid. Uhekordse
' Alates 01.04. 2017. a on rahvapensioni maar 175, 94 eurot.
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osamaksetasub krediidi- voi investeerimisasutus iihe kuujooksul alates talle tegevusloa
andmise otsuse teatavaks tegemisest ning pensionifondivalitseja parast pensionifondi
registreerimist Finantsinspektsiooni poolt. Kindlustusandja tasub uhekordse osamakse
iihe kuu jooksul arvates esimese pensionilepingu solmimisest. Kvartaliosamaksed
arvutatakse tagatavatelt hoiustelt, erinevatelt investeerimisteenustelt, pensionifondide
vara puhasvaartusest ja kindlustusandja poolt kogutud pensionilepingute
kindlustusmaksete summast.

Alates 2015. aastast lisandus varakogumina kriisilahenduse osafond, kuhu tasuvad
osamakseid ainult investeerimisuhingud. Lisaks sellele kogub Fond kriisilahenduse
osafondi kaudu krediidiasutustelt Euroopa iihtsesse kriisilahendusfondi (Single
Resolution Fund- SRF) kriisilahendusmeetmeteja -oiguste rakendamiserahastamiseks
vajalikke vahendeid. Seega on Fond moodustanud Tagatisfondile laekuvatest
osamaksetestjargmisedvarakogumid - osafondid:
1) hoiuste tagamise osafond;
2) investorikaitse osafond;

3) pensionikaitseosafond;
4) pensionilepingute osafond;
5) kriisilahenduse osafond.

2017. aastajuunis koguti krediidiasutustelt 4, 6 miljonit eurot, mis 2017. aastajuunis kanti
ule uhtsessekriisilahendusfondivastavaltRiigikogus2015. aastaoktoobris ratifitseeritud
riikidevahelise ,,0samaksete iihtsesse kriisilahendusfondiulekandmiseja uhiskasutusse
votmise lepingule". Eestis tegevusloa alusel tegutsevad investeerimisiihingud ei
kvalifitseeru ettevotjateks, kes tasuvad osamakseid uhtsesse kriisilahendusfondi.
Investeerimisiihingud tasusid 2017. ja 2016. aastal kriisilahenduse osafondi 2,0 tuhat
eurot. Investeerimisuhinguteltkogutud osamaksedkajastuvadkriisilahenduseosafondis.
Osamaksete laekumisest osafondidesse 2017. ja 2016. aastal ning fondiosaliste arvust
annabulevaate alljargnev tabel:

Osafondid
Hoiuste tagamise osafond

Fondiosalised

Krediidiasutused

Arv aastalopul
2016

2017

2016

9

9

6 947,7

7

75,2
9,8
2,6
1 215,6

6 345,4
79,8
5,8
3,8
1 108,1

7,4

7,4

4614, 6

5168,3

Investeerimisuhingud

3

Fondivalitsejad

7

Pensionikaitse osafond

Pensionifondivalitsejad

Pensionilepinguteosafond

Elukindlustusseltsid

Kriisilahenduse osafond

Kokku

tuh ear

2017
Krediidiasutused
Investorikaitse osafond

Osamaksed

3

4

Krediidiasutused

9

Investeerimisuhingud

2
46

9

2
2,0
2,0
45 12874,9 12720,7

Vorreldes 2016. aastaga on hoiuste tagamise osafondi osamaksed 2017. aastal jaanud
enam-vahem samale tasemele. Osamaksed muudesse osafondidesse jaid 2017. aastal
praktiliselt samaks vorreldes 2016. aastaga.
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Osafondide kvartaliosamakse mdarade kehtestamine
Tagatisfondi seadus satestab osafondide kvartaliosamakse maarade maksimumsuumsed
ja annab Fondi noukogule oiguse kehtestada vajadusel nendest vaiksemad osamakse
maarad, lahtudes eelkoige fmantssektori turusituatsioonist, Tagatisfondi seaduses
satestatud osafondi sihttasemest ja hiivitiste/toetuste piirmaaradest.
2016. aasta algusestjoustunud Tagatisfondi seadusemuudatused naevad ette, et hoiuste
tagamise osafondi osamakseid kogutakse krediidiasutustelt 2016. aastast alates iildjuhul
uks kord aastas. Selleks kehtestab noukogu osafondi sihttaseme, iihtse osamakse
aastamaara ja igale krediidiasutusele osamakse suuruse, mida voib korrigeerida
proportsionaalselt krediidiasutuse nskiprofiiliga. 18. novembril 2016 joustus
Rahandusministri maarus nr 51 ,,Hoiuste tagamise osafondi riskipohiste osamaksete
arvutusmeetodite ja vajalike arvestus- ja aruandekohustuste kehtestamine"
krediidiasutustehoiuste tagamiseosafondi osamaksete suumse korrigeerimisest.
2016. aasta mats kehtestas noukogu hoiuste tagamise osafondi sihttasemeks 2,5% tagatud
hoiustemahustjaselle saavutamisetahtajaks2020. aastalopu. Hoiustetagamiseosafondi
suhe tagatud hoiustesse oli 2015. aasta lopus 3,2%. Osamakse aastamaaraks perioodil
2016-2020kehtestati 0, 1% osamaksetasumisele eelneva kalendriaastakeskmisetagatud
hoiuste summast. 2017. aastal osamaksemaara ja sihttaset ei muudetud. 2017. aasta
septembris kehtestas noukogu krediidiasutuste 2017. aasta osamaksete suumse.
Krediidiasutuste osamaksete suurust korrigeeriti nende riskiprofiiliga vastavalt
Rahandusministri maarusele.
Kriisilahenduse osafondi kaudu iihtsesse kriisilahendusfondi ulekantavate 2017. aasta

osamaksete suuruse igale krediidiasutuselearvutas uhtne kriisilahendusnoukogu.
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Noukogu maamse (EL) nr 806/2014 artiklile 2 arvutas
uhtne kriisilahendusnoukogu uhtse kriisilahendusfondi osamakseid Eesti osas ainult
Eestis tegevusloa alusel tegutsevatele krediidiasutustele. Eestis tegevusloa alusel
tegutsevatele investeerimisiihingutelemaarust 806/2014 ei kohaldata.
Uhtse kriisilahendusnoukogu otsuse pohjal arvutatud ja tasumisele kuuluva 2017. aasta
osamakse suurusest teavitas Tagatisfond koiki Eestis tegevusloa alusel tegutsevaid
krediidiasutusi 2017. aasta aprilli lopus. Uhtse kriisilahendusfondi osamaksed tasusid
krediidiasutused esialgselt kriisilahenduse osafondi 2017. aastajuuni alguseks.
2017. aasta juuni lopus kandis Tagatisfond krediidiasutustelt kriisilahenduse osafondi
kogutud osamaksed edasi uhtsesse kriisilahendusfondi.
2017. aasta martsis kehtestas Tagatisfond kahele investeerimisiihingule kriisilahenduse
osafondi 2017. aasta osamaksete suuruseks iihekordse makse summas 1000 eurot, mis

arvutati vastavalt Komisjoni delegeeritud maarusele (EL) 2015/63 artiklile 10 loikele 1.
Eestis tegutsevate investeerimisasutuste suhtes ei olnud voimalik rakendada maamse
2015/63 artikleid 5, 6, 7, 8 ja 9 riskipohiste osamaksete osas, kuna nende arvutamise
metoodika naeb ette kriisilahendusrahastu sihttaseme ehk aasta osamaksete kogusumma
kehtestamist tagatud hoiuste alusel, mis aga investeenmisiihingutel puuduvad.
Kriisilahenduseosafondirahastamisesosalesidainult investeerimisuhingud,mis vastasid
maaruse 2015/63 artikli 3 punktides 1 ja 2 satestatud investeerimisuhingu moistele.
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2017. aasta mais vaatas Tagatisfondi noukogu iile investorkaitse, pensionikaitse ja
pensionilepingute osafondide osamakse maarad. Investorikaitse ja pensionilepingute
osafondide kvartaliosamakse maarade aluseks 2017. aastal oli 2013. aasta novembris

tehtud noukogu otsused, mida 2017. aastal ei muudetud. 2017. aasta mais otsustas
Tagatisfondi noukogu kehtestada pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse maaraks
0,007% Tagatisfondi seaduse § 68 loikes 1 satestatud pensionifondide vara
puhasvaartusest ja rakendada seda alates kvartaliosamakse tasumisest 2017. aasta IV
kvartalis. Sellest tulenevalt koguti 2017. aastal investorikaitse, pensionikaitse ja
pensionilepingute osafondi osamakseid varem kehtinud kvartaliosamakse maarade
alusel, v. a pensionikaitse osafondi IV kvartali osamaksed, mis koguti uue kehtima
hakanud maara alusel (vt tabel allpool). Samuti jaeti samale tasemele
2007. aasta novembris kehtestatud 2,0 miljoni euro suumne investorikaitse osafondi
sihttase, kuid selle saavutamise tahtaega pikendati 2024. aastani ning pensionikaitse
osafondi sihttasemeks seati 0,2% kohustuslike pensionifondide vara puhasvaartusest
senise 0, 19% asemel. Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse maara osas on
kindlustusandjatele Tagatisfondi seadusega kehtestatud uleminekuaeg, millal
kvartaliosamakse maksimaalne maar on madalam. Tagatisfondi seaduse kohaselt on
kvartaliosamakse maksimaalne maar kuni 2019. aasta 1. jaanuarini 0,05% osamakse
tasumisele
eelneva kvartali
kindlustusandja kogutud pensionilepingute
kindlustusmaksete summast.

Fondiosaliste poolt osafondidesse tasutavate kvartaliosamaksete maarad on Fondi
noukogu kehtestanudjargmiselt:
Aasta

Hoiuste

tagamise
osafond

Maksimummaar2
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011-2013
2014 - 2015
2016
2017

0, 225%
0, 1%
0,07%
0,07%
0,07%
0, 09%
0, 125%
0, 125%
0,0008%
0,025%
0,047%
0,030%

0, 1%3
0, 1%'-

Investorikaitse osafond
Portfelli- Vaartpaberite
teenused
haldus
hoidmine

Pensioni-

Pensioni-

kaitse

lepingute

osafond

osafond

0,2%

0, 05%

Maakler-

0, 01%

0, 1%

0, 05%
0,05%
0, 025%
0, 020%
0, 020%

0, 075%
0, 02%
0,02%
0, 01%
0, 008%
0, 008%

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

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

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

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

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

0,01%
0,01%
0, 007%

0,05%
0, 05%
0,05%
0, 05%
0, 05%
0,05%

2 Tagatisfondi seaduses kehtestatud osafondide kvartaliosamaksete maksimummaarad. 2016. aastaalgusest
joustunud Tagatisfondi seaduse muudatused satestavad, et alates 2016. aastast on hoiuste tagamise osafondi
osamaksete arvutamise maksimaalseks aastamaaraks 0, 5% tagatud hoiustest. Kuni 2015. aastani kasutati
kvartaliosamakse maksimummaaraja kvartaliosamaksete arvutusbaasiks olid krediidiasutuste kolblikud
hoiused kvartali lopus.

3 2016. aastaalgusestjoustunud Tagatisfondi seaduse muudatused naevad ette, et hoiuste tagamise osafondi
osamakseid kogutakse krediidiasutustelt 2016. aastast alates uldjuhul iiks kord aastas. Selleks kehtestab
noukogu osafondi sihttaseme ja iihtse osamakse aastamaara keskmisest tagatud hoiuste summast. Kuni
2015. aastani kasutati kvartaliosamakse maaraja osamaksete arvutusbaasiks olid krediidiasutuste kolblikud
hoiusedkvartali lopus.
7
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Fondi majandustegevuse tulemusedja Fondi vara paigutamine
Fondi majandustegevuse netotulem kujunes 2017. ja 2016. ajargmiselt:
tuh eur

2017

2016

Muutus

Fondile laekunud osamaksed

12 874,9

Ule kantud uhtsesse fondi

-4 614,6
-911,6
0,1
-215,3

12 722,7
-11482,0

152,2
6 867,4

-998,1
1,5
-194,8

86,5
-1,4

-20,5

49,3

7 084,2

Finantstuludja -kulud
Muud tulud
Administratiivkulud

7 133,5

Fondi netotulem

Fondi majandustegevuse netotulem 2017. aastal oli 7, 1 miljonit eurot olles ca 7 miljoni
euro vorra suurem 2016. aasta netotulemusest. Selle pohjusteks olid peamiselt Fondi
poolt kriisilahenduse osafondi kogutud 2017. aasta osamaksete tilekandmine juunis
iihtsesse kriisilahendusfondi summas 4, 6 miljonit eurot, mis oli vorreldes 2016. aastaga
cakaks kordavaiksem, hoiustetagamiseosafondija pensionikaitseosafondiosamaksete
suurenemine vastavalt 0,6 miljonit eurot ja 0, 1 miljonit eurot ning Fondi vara
investeerimisega seotud vahenenud finantstulud volakirjade negatiivsest tootlusest ja
hoiuste negatiivsetestintressimaaradest.
Fondil on vara paigutamiseks avatud vaartpaberikonto ja arvelduskonto pangas State
Street Bank. Fondi vahendite investeerimist teostab lepingu alusel Eesti Pank lahtuvalt
Fondi varade paigutamisele kehtestatud piirangutest.
Fondi vara paigutamisel lahtutakse vara vaartuse sailimise, likviidsuse ja kehtestatud
piirangute raames panma voimaliku tulususe saavutamise eesmargist. Peamisteks Fondi
varade investeerimisega seotud riskideks on intressi-, krediidi- ja likviidsusrisk. Fondi
vara investeerimisel valuutariski ei voeta.

FondivarainvesteeriminejafinantsriskidejuhtimineontoimunudTagatisfondiseadusest
tulenevatel alustel ning noukogu poolt kinnitatud vara paigutamise iildpohimotete,
paigutamisepiiranguteja aruandlusekorra kohaselt.
2017. aastal olid Fondi varad paigutatud euroala keskvalitsuste volakirjadesse, mille
valjaandja pikaajaline krediidireiting pidi olema vahemalt A-/A3 (Standard & Poor's;
Fitch/Moody's). Uhegi emitendi osakaalinvesteerimisportfellis ei tohtinud uletada35%.
Madalama kui AA-/Aa3 reitinguga valjaandjate summaame osakaal
investeerimisportfellis vois olla kuni 10%. Kuni 1-kuulise kestusega hoiuste osakaal
koigis krediidiasutustes, mille pikaajaline krediidireiting pidi olema vahemalt AA-/Aa3
(Standard & Poor's; Fitch/Moody's), ei tohtinud iiletada 10% investeerimisportfelli
mahust. Fondi varade investeerimisel voeti tehingu vastaspoole finantsseisundi
hindamisel aluseks reitinguagentuuri poolt maaratud madalaim krediidireiting. Fondi
investeerimisportfelli kaalutud keskmiseks kestvuseks oli kehtestatud kuni 0,45 aastat
ning selle halbeks 0,25 aastat.
2017. aasta lopus olid enamus Fondi varadest investeeringute ootel Eesti Pangas ja
iilejaanud varad investeeritud euroala keskvalitsuste 3-aastastesse lunastustahtajani
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hoitavatesse pikaajalistesse volakirjadesse, mis vastasid noukogu poolt kehtestatud
piirangutele.
Fondi investeerimistulemustest annabulevaatejargmine tabel:
tuh eur

Investeeringudseisuga31. detsember

2017

231 350,5
205590,7
-911,6
-850,2

Investeeringute maht turuvaartuses
sh rahaja selle ekvivalendid

Investeeringute netotulem
Volakirjadevdartuse muutusja intressid
Teenustasud

Investeeringute tulusus (aasta baasil)

Investeeringute valuutastruktuur
EUR

2016
224 149,1

-61,4

11 112,0
-998,1
-800,0
-198,1

-0,37%

-0, 36%

100, 00%

100, 00%

Fondi investeeringute tulusus 2017. aastal vahenes von-eldes 2016. aastaga, mis oli
tingitud investeenmisportfelli negatiivsest tootlusest. Seoses investeenmisportfellis
kaubeldavate liihiajaliste volakirjade vahenemisega vahenesid ka teenustasud. Fondi
investeerimise netotulemus suurenes 0,09 miljoni euro vorra.
Lahtudes olukorrast Euroala nikide volakirjaturul 2016. aasta lopus ja 2017. aasta
alguses, kus korgeima krediidireitinguga emitentide volakirjadesse investeerimisel tuli
arvestada ca -l%lise negatiivne aastatulususega, muutis Tagatisfondi noukogu 2017.
aasta veebruari alguses Fondi vara paigutamise piiranguid, voimaldades varahalduril
hoida Fondi vahendeid vajadusel paigutuste ootel Fondi kontol Eesti Pangas. Selline
voimalus oli igati kooskolas Fondi vara paigutamise eesmargiga, mille kohaselt
lahtutaksevaravaartusesailimisest, likviidsusestjakehtestatudpiiranguteraamesparima
voimaliku tulususe saavutamisest. Samuti ei suurendanud selline piirangute muudatus
Fondi varade hoidmiseja paigutamisegaseotud nske, vaid needpigem vahenesid.

Fondi tegevuse avalikustamine
Alates 2011. aasta 1. juunist on Fondil uuendatud kolmkeelne veebileht aadressil
http://www. tf. ee. Veebileht annab ulevaate Fondi tegevuse pohimotetest, tegevuse
aluseksolevatestoigusaktidestjaFondimajandustegevusest. Veebilehelon info krediidija investeerimisasutuste klientide, kohustusliku pensionifondide osakuomanike ja
kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu solminud kindlustusvotjate poolt
paigutatud vahendite kaitsest, millest Fond on finantsteenuste tarbijaid regulaarselt ka
teavitatud. Lisaks sellele on veebilehelt voimalik saada infot ka teiste riikide hoiuste

tagatisskeemidest. Samuti hoiab Fond veebilehel ajakohasena infot Euroopa Liidu
liikmesriikide krediidiasutuste Eestis tegutsevate filiaalide hoiuste huvitamise
piirmaaradekohta.
Rahvusvaheline koostoo
2004. aasta septembris liitus Tagatisfond Euroopa Hoiusekindlustajate Foommiga (The
European Fomm of Deposit Insurers - EFDI). EFDI on vabatahtlik hoiusekindlustajate
organisatsioon, mis on loodud selleks, et soodustada hoiusekindlustajate ideede ja
kogemuste vahetamist ja levikut Euroopas. EFDI on loodud eesmargiga aidata kaasa
Euroopa finantssiisteemi stabiilsusele, soodustades koostood Euroopa erinevate riikide
hoiuse tagamisskeemidevahel.
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Seoses direktiivi 2014/49/ELhoiustetagamise skeemidekohtajoustumisega2014. aasta
juuli algul ja selle satete iilevotmisega liikmesriikide seadusandlusesse on sagenenud
kontaktid EFDI liikmete - hoiuste tagatisskeemide vahel. Omavahel on vahetatud
informatsiooni nii hoiuste tagamist reglementeerivate oigusaktide kui ka muude
skeemidepraktilist tegevust puudutavatekiisimuste osas. Tagatisfondon uhinenudEFDI
liikmete koostookokkuleppega, mis annab raamistiku tagatisskeemide koostooks,
valistamata edasisikahepoolseidkoostoolepinguid.
2017. aasta septembris toimus Oslos, Norras, EFDI aastakoosolek koos rahvusvahelise
konverentsiga.
Stressitestide teostamine
Hoiuste hiivitiste tahtaegse valjamaksmise tagamiseks korraldab Fond koostoos
Pinantsinspektsiooniga stressiteste, valmistades eelnevalt ette nende voimalikud
stsenaariumid. Stressitestide kavandamisel ja korraldamisel keskendub Fond eelkoige
testidele, mille tulemustest tuleks hiljemalt 3. juuliks 2019 teavitada Euroopa
Pangandusjarelevalvet. Sellisteks testideks on: 1) kliendipohise lahenemise toimikute
testid, mis holmavad hoiustajate kolblike hoiuste teabe oigsust ja kattesaadavust;
2) tegevussuutlikkuse testid, et kontrollida Fondi suutlikkust tagada stressitingimustes
tulemuslikja tohus kriitiliste protsessidejuhtimine, vajalike ressursside olemasolujaYTsusteemide toimimine; 3) piiriiilese koostoo testid, mis korraldataksekoostoos vahemalt
iihe teise liikmesriigi hoiuste tagamise skeemigaja millega hinnatakse hoiuste tagamise
skeemide andmevahetuse tulemuslikkust; 4) rahastamissuutlikkuse testid, mis moodavad

Fondi finantssuutlikkust kas valjamakse voi kriisilahenduse stsenaariumis. Seega kuulub
testimisele eelkoige Fondi tegevussuutlikkus sh paritoluriigija vastuvotja riigi piiriiilene
koostoo hoiuste hiivitamisel ning rahastamissuutlikkus.
Esimene stressitest teostati 3. juuliks 2017, mis kujutas endast rahastamissuutlikkuse
testi. Test koosnes neljast osast:
1) Eelrahastamise adekvaatsus rahastamisvajaduse katmiseks. Test mootis
Tagatisfondi rahastamissuutlikkust hoiuste hiivitamise (valjamakse)
stsenaariumis, mis holmasigaiiksikukrediidiasutusemaksejouetust eraldi. Testis
hinnati olemasoleva eelrahastamise adekvaatsust vajaliku tagasimakse jacks,
mille puhul voeti arvesse summadhoiustetagamiseosafondis(HTO), mis oleksid
tagasimakseperioodi ajal tegelikult kattesaadavad. Testi tulemusel selgus, et
eelrahastamise puudujaak vajadusest voimalikul hoiuste huvitamisejuhtumil oli
kahe suurema vaikepanga puhul. Teiste krediidiasutuste hiivitusjuhtumil piisas
HTO kogutud vahenditestja taiendava rahastamise vajadust ei olnud.
2) Hoiuste tagamise skeemi olemasolevate rahaliste vahendite osana investeeritud
varade tahtaja piires realiseerimine. Tagatisfondi hoiuste tagamise osafondi
olemasolevate rahaliste vahendite osana investeeritud varade tahtaja piires
realiseerimisega ei tekiks probleeme ja need oleks Tagatisfondile koheselt
kattesaadavad.

3) Tagantjarele makstavate ja altematiivsete rahastamismeetodite adekvaatsuse
hindamine eeh-ahastamisega holmamata rahastamisvajaduse katmiseks. Testi
tulemusel selgus, et on vaja laenu taotlemisel arvestada, et eelnevalt oleksid
hoiuste tagamiseosafondi(HTO) kogutud ka tagantjarelemakstavadosamaksed.
Arvestades nii eeltoodud nouet koos jareldusega, et erakorralised tagantjargi
osamaksed ei saaks olla suured, on laenu taotlemine teise lepinguriigi
tagamisskeemilt suuremate huvitusjuhtumite puhul suhteliselt ebaotstarbekas,
kuna reaalne laenu taotlemise ja saamise protsess on oluliselt pikem (EFD1
raamlepingu jargi kuni 12 toopaeva) kui hoiuste hiivitamiseks ettenahtud aeg
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Eestis ning saadudlaenusummadei pmugi vajadustkatta. Samutiei ole kindel, et
moni liikmesnigi hoiuste tagamise skeem loobuks oma oigusest teha otsus laenu
andmise voi mitteandmise kohta Tagatisfondile hiivitusjuhtumil ja solmiks
Tagatisfondigasiduvad laenulepingud eelnevalt. Samuti peaksime arvestama ka
sellega, kas Tagatisfond ise on nous laenu andma teise liikmesriigi skeemile. Testi
kohaselt, kuna laen tuleb tagasi maksta hiljemalt 5 aasta jooksul, oleks hoiuste
tagamise osafondi osamaksed ca 6 miljoni euro vorra aastas suuremad kui nad
oleksid tavaolukorras.

4) Altematiivsetele rahastamismeetoditele juurdepaasu saamise kehtiva korra
kvaliteedi hinnang. Kehtiv regulatsioon juurdepaasu saamiseks altematiivsetele
rahastamismeetodile on olemas. Samas ei ole kehtivas regulatsioonis piisavalt
arvestatud hoiuste hiivitamise tahtaja olulise liihenemisega 20 toopaevalt 7
toopaevale, mis sisuliselt tahendaks valmisolekulaenu lepingute solmimist kas
mone krediidiasutusega ja/voi Rahandusministeeriumiga. Analiiusiti laenu
saamist, laenu taotluse ja laenu saamise aega: riigilt voi riigigarantii voetavale
laenule; krediidiasutustelt voi teistelt isikutelt; teise lepinguriigi tagamisskeemi
haldavaltuksuselt. Hinnangon halb: valdkonnas esinebpuudusi, mis toenaoliselt
raskendavad hoiuste tagamise skeemil oma iilesannete taitmist hoiuste tagamise
skeemidedirektiivi tingimuste alusel ning mis vajavad taiendusi.
Kliendipohise lahenemise toimikute testimisega alustati novembris 2017. a koostoos
Finantsinspektsiooniga, 2018. ja 2019. aastal on plaanis nende testidegajatkata ka teiste
krediidiasutuste juures. Testi eesmargiks on hinnata krediidiasutuste voimekust
komplekteerida andmed vastavalt rahandusministn 17. 10.2016. a maarusele nr 46
,,Tagatisfondilehoiustejahoiustajatekohtatapsemate andmeteesitamisekord", andmete
edastamist Tagatisfondile ning Tagatisfondi voimekust andmed vastu votta, kontrollida
ja toodelda andmete edastamiseks, voimaliku huvitamisjuhtumi puhul vastavalt
Tagatisfondi seaduses satestatud ajaraamistikule. Novembris 2017 teostatud
kliendipohise lahenemise toimikute testi kaigus andmete edastusega probleeme ei
tekkinud, krediidiasutus sai andmete komplekteenmisega hakkama, Tagatisfond oli
voimeline antud andmed labi analuusima ja kontrollima ning vajalikud andmed
edastamiseks ettevalmistama tahtaegselt. 15. 01. 2018. aastal rakendus rahandusministri
maamses nr 46 muudatused, mis holmasid endas hoiustajate kontaktandmete kajastamist
kliendipohise lahenemise toimikus, antud muudatusi kaasatakse testides, mida
teostatakse 2018. aastal ja hiljem.

2018. a pohitegevussuunad
Olulisemad strateegilisedeesmargid, millele Fondjargnevatel aastatel keskendubon:
1. Fondi tegevusvoimekuse suurendamine Tagatisfondi ja Finantsinspektsiooni
kriisilahendusfunktsioonide konsolideerimise kaudu.

2. Fondi varade (osafondide) optimaalse suumse sailitamine, mis tagab huvitiste
kiire valjamaksmise.
3. Parandadaveelgi Tagatisfondijafondiosalistevalmisolekut stressitesteteostades.
4. Koostookokkulepete solmimine liikmesriikidehoiuste tagamise skeemidega.
5. Uhtsesse kriisilahendusfondi(SRF) vahenditekogumineja ulekandmme.
Lahtudes Fondile Tagatisfondi seadusega kehtestatud eesmargist, eesmargi
saavutamiseks satestatud tegevustest ja valitsevast tegevuskeskkonnast kavandab Fond
igaks aastaks olulisemad tegevused. Samuti on 2018. aasta tegevuste kavandamisel
lahtutud uuest finantssiisteemi regulatiivsest raamistikust ja 2014. aastal joustunud
hoiuste tagamise direktiivist 2014/49/ELja kriisilahenduse direktiivist 2014/59/EL, mille
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satetejargimiseksvajalikudoigusnormidjoustusidTagatisfondiseadusesvastavalt2016.
aastajaanuaris ja 2015. aasta martsis.
Olulisemad tegevused, millele Fond 2018. aastal keskendub on:
. Ettevalmistuste tegemine Tagatisfondi funktsiooni ja Finantsinspektsiooni
kriisilahendusfunktsiooni
konsolideerimiseks
ning
aasta
lopuks
konsolideerimisprotsessilabivhmine.
. Koostoolepingute solmimine liikmesnikide hoiuste tagamise skeemidega.
. Hoiuste tagamise osafondi 2018. aasta riskipohiste osamaksete kogumine; hoiuste
tagamise osafondi sihttasemeja osamakse maara ulevaatamine.
. Investorkaitse, pensionikaitse, pensionilepingute ja kriisilahenduse osafondi
osamaksete arvestus ja kogumine; osafondide sihttasemete ja osamaksete maarade
ulevaatamine.

.
.

Stressitestide kavandamise ja labiviimise jatkamine hiivitiste valjamaksmise
tagamiseks.
Uhtse kriisilahendusfondi(SRF) 2018. aastaosamaksetekogumine.

Fondi tegevusvoimekuse suurendamiseks on Fondi noukogu andnud heakskiidu liita

operatiivselt Tagatisfondi funktsioon Finantsinspektsiooni kriisilahendusfunktsiooniga.
Tegemist oleks koostookokkuleppetel pohineva stmktuurimuudatusega, mille
eesmargiks oleks kasutada Finantsinspektsiooni olemasolevat infrastruktuuri ja
ekspertabi, labi mille tagataks Tagatisfondi seadusest tulenevate iilesannete taitmisel
kuluefektiivsusja Tagatisfonditegevusvoimekuse tostmine.
Tagatisfondi seadus naeb ette, et Eestis tegutsevate liikmesriikide krediidiasutuste
filiaalide hoiustajate hoiused huvitab vastava liikmesriigi skeemi nimel Fond ja Eesti
krediidiasutuste liikmesriikides asuvate filiaalide hoiustajate hoiused vastavalt
vastuvotva liikmesriigi skeem Pondi nimel. Lisaks sellele on liikmesriigi skeemidel
voimalik uksteiselt laenu taotleda. Huvitamisprotsessi tagamiseks filiaali hoiustajate osas
teeb Fond koostood Euroopa Liidu lepinguriikide tagatisskeemidega, solmides nendega
vajalikud koostookokkulepped, kus kajastuksid ka laenu andmise ja laenu votmise
tingimused hoiuste tagamise skeemide vahel.
Tagatisfond jatkab hiivitiste tahtaegse valjamaksmise tagamiseks koostood
Finantsinspektsiooniga stressitestide teostamist, valmistades eelnevalt ette nende
voimalikud stsenaariumid. Stressitestide kavandamiselja korraldamisel keskendub Fond
eelkoige testidele, mille tulemustest tuleks hiljemalt 3. juuliks 2019 teavitada Euroopa
Pangandusjarelevalvet.
Tagatisfond jatkab koostoos
Finantsinspektsiooniga
krediidiasutuste juures kliendipohise lahenemise toimikute testidega ning tehakse
ettevalmistusi tegevussuutlikkuse ja piiriulese koostoo testideks 2018. ja
2019. aastal.

Alates 2017. aastast kehtestab Tagatisfondi noukogu igale krediidiasutusele hoiuste
tagamise osafondi osamakse suuruse kalendriaastaks, mida korrigeeritakse
krediidiasutuse riskiprofiiliga, vottes arvesse krediidiasutuse riskiindikaatoreid. Samuti
voib Fond noukogu otsuse alusel osafondi osamaksetena aktsepteerida tagasivotmatuid
maksekohustusi kuni 30% ulatuses kalendriaastal. Riskipohiste osamaksete arvutamise
aluseks on Tagatisfondi seadus ja 18. novembril 2016 joustunud Rahandusministri
maarus nr 51 ,, Hoiuste tagamise osafondi riskipohiste osamaksete arvutusmeetodite ja

vajalike arvestus- ja aruandekohustuste kehtestamine", millega kehtestati osamakse
suuruse arvutamise tapsem kord, osamakse suuruse kordgeerimise metoodika ning
osamaksetekorrektse tasumise tagamiseks vajalikud arvestus-ja aruandluskohustused.
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Fond analuiisib investor!- ja pensionikaitse osafondide kehtivate rahastusmudelite
sobivust, kehtestades vajadusel uued osafondide sihttasemed, nende saavutamise tahtajad
ja osamakse maarad. Fond lahtub sealjuures fmantssektori stmktuurist, investeeringute,
kohustuslike pensionifondideja pensionilepingute kindlustusmaksete mahust ja nende
kasvutempost, aga samuti osafondide taiendavatest liihiajalistest rahastamisvoimalustest
Fondi vastu esitatud nouete rahuldamiseks.

Fond on kohustatud alates 2016. aasta 1. jaanuarist kriisilahenduse osafondi kogutud
osamaksed kandma edasi uhtsesse kriisilahendusfondi uhtse kriisilahendusnoukogu
maaratud ulatuses. Fond kogub krediidiasutustelt kriislahenduse osafondi uhtse
kriisilahendusnoukogu poolt maaratud 2018. aasta korralised osamaksedja kannab need
vastavalt osamaksete uhtsesse kriisilahendusfondi ulekandmiseja iUuskasutusse votmise
lepinguleiile uhtsessekriisilahendusfondihiljemalt2018. aasta30.juuniks. Lisakssellele
kogub Fond 2018. aastal kriisilahenduse osafondi osamakseid Eestis tegutsevatelt
investeerimisiihingutelt, mis jaavad kriisilahenduse osafondi.
Jatkub Fondi vahendite investeerimine Fondi ja Eesti Panga vahel solmitud lepingu
alusel.

Koostoos finantssusteemi turvavorgustiku institutsioonidega ja tumosalistega ning
finantsturu osalisi iihendavate erialaliitudega teavitab Fond finantsteenuste kasutajaid
hoiusteja investeeringute kaitsestja huvitamistingimustest, kasutades veebilehtija muid
voimalusi. Fondjatkabomaveebilehetaiendamist, arvestadeserinevatetarbijatevajadusi
ja kasutades veebilehe uuendamisest tulenevaid voimalusi.
Fondjatkabhoiuste, investeeringuteja pensionifondiosakuomanikekahjudehiivitamise
ning kindlustusandja pensionilepingute iileandmise toetamise tegevusjuhendite
ajakohastamistja taiendamist eesmargigatagadahiivitamiseja toetamise protsessi kiire
ja tahtajaline ning kvaliteetne labiviimine ning koostoo ja infovahetus teiste hiivitamise
protsessis osalevate institutsioonidega.
Fond jatkab koostood Rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Finantsinspektsiooni ja
PangaliidugaTagatisfondi seaduserakendamiselja selle muudatuste elluviimisel.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
Lisa

eurodes

31. 12.2017

31. 12.2016

VARAD
Kaibevara

2
3
4

Rahaja pangakontod
Liihiajalised finantsinvesteeringud
Noudedjaettemaksed
Kaibevara kokku

208722445 11265917
0 191617514
14 645
106 194
208737090 202989625

Pohivara

22759837
22 759 837

Pikaajalisedfinantsinvesteeringud
Pohivara kokku

VARAD KOKKU

21419648
21 419 648

231496927 224409273

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Liihiajalisedkohustused
Voladja ettemaksed
Volad toovotjatele

3229
191
8395

11847
658
45125

11815

57630

11815

57630

6

Maksuvolad

7

Muud volad

Kokku
Liihiajalised kohustused kokku

14

Fond (omakapital) perioodi lopus

KOHUSTUSEDJA OMAKAPITALKOKKU

231485112 224351643
231496927 224409273

Lisad 1k 18-31 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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Fondi ja osafondide liikumise aruanne
2017

2016

224 351 643
217 258 953
1 053 290
6 002 596
31327
5477

224 302 323
212068761
969 465
4 926 333
24065
6313699

12 874 892

12 722 704

6 947 664
87546
1 215 649
4 616 634

6 345 429
89425
1 108 133
7428
5 172 289

-4 614 634
-4614634

-11 481 988
-11481988

-911 580

-998 144

-223 636
-626 593

-765 927
-34 130

-61 351

-198 087

11

53

1526

12
13

-215 262
-193 979
-21 283

-194 778
-161 380
-33 398

14

7 133 469

49320

5 861 506
82019
1 180733
7211
2000

5 190 192
83825
1 076 263

Lisa

eurodes

Fond (omakapital) perioodi alguses
Hoiuste tagamise osafond
Investorikaitse osafond
Pensionikaitse osafond

Pensionilepinguteosafond
Kriisilahenduse osafond
Fondiosaliste osamaksed

Hoiuste tagamise osafond
Investorikaitse osafond
Pensionikaitse osafond

7399

Pensionilepingute osafond
Kriisilahenduse osafond
UIekanded iihtsesse kriisilahendusfondi
Kriisilahenduse osafond

Finantstuludja -kulud
Volakirjadevaartuse muutus
Litres sid
Teenustasud

Muud tegevustulud
Administratiivkulud

Toojoukulud
Muud administratiivkulud
Fondi netotulem

Hoiuste tagamise osafond
Investorikaitse osafond

Pensionikaitse osafond

Pensionilepinguteosafond
Kriisilahenduse osafond

7262
-6 308 222

Lisad1k 18-31 on raamatupidamiseaastaamandelahutamatud osad.
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Fondi ja osafondide liikumise aruanne (jatkub)
14

Fond (omakapital) perioodi lopus
Hoiuste tagamise osafond
Investorikaitse osafond
Pensionikaitse osafond

Pensionilepingute osafond
Kriisilahenduse osafond

231485112

224 351 643

223 120 459
1 135 309
7 183 329
38538
7477

217 258 953
1 053 290
6 002 596
31327
5477

Lisad 1k 18-31 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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Rahavoogude aruanne
2017

2016

12 874 892
-4 614 634
53
-322 323

13 202 492
-11481988
1526
-387 093

7 937 988

1 334 937

190 277 325
-194 640

-16 305 468
-852 322

-33 678

Rahavooginvesteerimistegevusest

-564 145
189 518540

-17 191 468

Rahavood kokku

197 456 528

-15 856 531

11265 917
197 456 528
208722445

27 122 448
-15 856 531
11265917

eurodes

Lisa

Pohitegevuse rahavood
Laekunud maksed fondiosalistelt

9

Ule kantud iihtsesse kriisilahendusfondi

9

Muud laekumised

Makstud tegevus- ja toojoukulud
Rahavoog pohitegevusest
Investeerimistegevuse rahavood
Investeeringute netomuutus
Volakirjade vaartuse muutus
Makstud/laekunud intressid

Rahaja selle ekvivalendidperioodialguses
Raha ja selle ekvivalentide muutus
Rahajaselleekvivalendidperioodilopus

2
2

Lisad1k 18-31 on raamatupidamiseaastaamandelahutamatudosad.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1
Raamatupidamise aastaaruande
kasutatud arvestuspohimotted

koostamisel

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused
Fondi raamatupidamise aastaamanne on koostatud vastavuses Tagatisfondi seaduse,
raamatupidamise seaduse ja Eesti finantsaruandluse standardile. Fondi majandusaasta
aruande sisu ja koostamise kord on kehtestatud Rahandusministri maarusega nr 64
28. aprillist 2003. Raamatupidamise aastaaruande pohiaruannete - kasumiaruande ja
omakapitali muutuste aruande asemel kasutab Fond Rahandusministri maarusega
kehtestatud Fondija osafondide liikumise aruannet.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lahtutud soetusmaksumusest, valja
arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljargnevates arvestuspohimotetes.
Tulenevalt Tagatisfondi tegevuse spetsiifikast kasutatakse rahavoogude aruande
koostamisel monevorra teistsugust rahavoogude aruande skeemi vorreldes
raamatupidamise Toimkonnajuhendites kirjeldatud Eesti finantsaruandluse standardiga.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tagatisfondi vara
Tagatisfondi vara jaguneb iga osafondi arvel taitmisele kuuluvateks oigusteks ja
kohustusteks. Igaosafondikohta peetakse eraldi arvestust.
Fondile laekuvate osamaksete arvel moodustab Fondjargmisedosafondid:
1. hoiuste tagamise osafond;
2.

investorikaitse osafond;

3. pensionikaitseosafond;
4. pensionilepingute osafond;
5.

kriisilahenduse osafond.

Rahaja selle ekvivalendid
Rahaja raha lahendina kajastab Fond bilansikirjel "Rahaja pangakontod" komgeeritud
soetusmaksumuses (vt lisa 2) arvelduskontodejahuvitiste valjamaksekontodejaakening
hoiuseid tahtajaga kuni 3 kuud. Intressid tahtajalistelt hoiustelt kajastatakse Fondi ja
osafondide liikumise aruandes kirjel ,, Intressid" (vt lisaks lisa 10).
Vastavalt Tagatisfondi seadusele voib Fond osamaksete vastuvotmiseks, hiivitiste
valjamaksmiseks ning muudeks tegevusega seotud arveldusteks avada kontod uhes voi
mitmes Eestis tegutsevas krediidiasutuses.
Fond on avanud arvelduskontod osamaksete vastuvotmiseks ja muudeks tegevusega
seotud kuludeks Swedbankis ja SEE Pangas. Fondi arvelduskontodele laekunud
fondiosalistepoolt tasutudosamaksedpeavadolemapaigutatudhiljemaltkolme toopaeva
jooksul labi Fondi Eesti Pangas oleva arvelduskonto, arvates nende laekumisest. Fondi
arvelduskontode jaak ei voi uletada Fondi jooksvaks majandustegevuseks vajalikku
summat.
Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
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Fondi varade paigutamiseks on Fondil lubatud avada kontosid Majanduskoostoo ja

Arengu Organisatsiooni(OECD)liikmesriigikrediidiasutustes,millel onFondinoukogu
otsusega maaratud rahvusvaheliselt tunnustatud reitinguagentuuri krediidireiting. Fondi
varade investeerimiseks on Fondil avatud pangas State Street Bank vaartpaben- ja
arvelduskontod.

Finantsinvesteeringud
Vastavalt Tagatisfondi seadusele on Fondi vara lubatud paigutada OECD liikmesriigis
tegutseval borsil noteeritud volakirjadesse voi muudesse volakohustustesse ja
liikmesnigi krediidiasutuste hoiustesse, millel on Fondi noukogu poolt maaratud
rahvusvaheliselt tunnustatud reitinguagentuuri krediidireiting. Fond voib korraldada oma
vara paigutamist vahetult voi teha seda varahalduri kaudu. Fondi varahalduriks on Eesti
Pank, kellega on solmitud vastav leping.

Luhiajalisedfinantsinvesteeringud
Pondi vara on paigutatud luhiajalistesse fmantsinvesteeringutesse, et taita vajadusel
seaduses ettenahtud tahtaja jooksul hoiuste, investeeringute ja pensionifondi osakute
hiivitamise kohustust. Luhiajalised fmantsinvesteeringud koosnevad fikseeritud ja
muutuva tulususega kauplemiseesmargil soetatud volakirjadest, mis realiseeritakse
12 kuu jooksul bilansipaevast (vt lisa 3). Tulud ja kulud luhiajalistest
finantsinvesteeringutest kajastatakse Fondija osafondide liikumise aruandes.
Kauplemiseesmargil soetatud liihiajalised volakirjad voetakse algselt arvele nende
soetusmaksumuses ja kajastatakse seejarel bilansis oiglases vaartuses. Tehingutasu
kulusid ei arvestata kauplemiseesmargil soetatud instrumentide soetusmaksumusse.
Oiglase vaartuse hindamisel on aluseks nende tumvaartus bilansipaeval aktiivsel tuml.
Tulud ja kulud volakirjade iimberhindlusest seoses nende oiglase vaartuse muutumisega
on kajastatud Fondi ja osafondide liikumise aruandes kirjel ,, Volakirjade vaartuse
muutus" (vt lisaks lisa 10 rida ,, Luhiajaliste volakirjade vaartuse muutus").
Oiglases vaartuses kajastatavaid finantsinstrumente hinnatakse igal bilansipaeval timber
nende hetke oiglasele vaartusele. Vaartuse muutust kajastatakse aruandeperioodi
netotulemina Fondija osafondide liikumise aruande kirjel ,, V61akirjade vaartuse muutus"
(vt lisaks lisa 10 rida ,, Liihiajaliste volakirjade vaartuse muutus").

Pikaajalisedfinantsinvesteeringud
Kindla lunastustahtajani hoitavad pikaajalised volakirjad voetakse algselt arvele nende
soetusmaksumuses. Volakirjade lunastustahtaeg saabub bilansipaevast rohkem kui 1
aasta moodudes. Lunastustahtajani hoitavad volakirjad kajastatakse jargnevalt bilansis
korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades sisemist intressimaara. Vaartuse muutust
kajastatakse aruandeperioodi netotulemina Fondi ja osafondide liikumise aruande kirjel
,,Volakirjade vaartuse muutus" (vt lisaks lisa 10 rida ,, Pikaajaliste volakirjade vaartuse
muutus").

Finantskohustused
Koik finantskohustused (volad hankijatele, voetud laenud, viitvolad, valjastatud
volakirjad ning muud luhi- ja pikaajalised volakohustused) voetakse algselt arvele nende
soetusmaksumuses, mis sisaldab ka koiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Luhiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on uldjuhul vordne nende
nominaalvaartusega, mistottu liihiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis
19
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maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste fmantskohustuste korrigeeritud
soetusmaksumuse arvestamiseks voetakse nad algselt arvele saadud tasu oiglases
vaartuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades jargnevatel perioodidel
kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimaara meetodit.

Finantskohustus liigitatakse liihiajaliseks, kui selle tasumise tahtaeg on kaheteist kuu
jooksul alates bilansikuupaevast; voi Fondil pole tingimusteta oigust kohustise tasumist
edasi lukata rohkem kui 12 kuud parast bilansikuupaeva.

Kriisilahenduse osafond
Alates 2015. aastast kogub Tagatisfond krediidiasutustelt ja investeerimisuhingutelt
kriisilahendusmeetmete ja -oiguste rakendamise rahastamiseks vajalikke vahendeid.
Nimetatud vahendite kogumiseks moodustati Tagatisfondi juurde kriisilahenduse
osafond. Krediidiasutuste poolt tasutud kriisilahenduse osafondi kogutud osamaksed
kantakse iile iihtsesse kriisilahendusfondi, investeerimisiihingute poolt kriisilahenduse
osafondi kogutud osamaksed jaavad Tagatisfondi juures moodustatud kriisilahenduse
osafondi.

Osamaksete ulekandmisel uhtsesse kriisilahendusfondi vahendatakse

kriisilahenduse osafondi omakapitalis.

Tuludja kulud
Fondi tuludeks on fondiosaliste kvartaliosamaksed, uute fondiosaliste tagamisskeemiga
iihinemisel tasutavad iihekordsed osamaksed, Fondi vara paigutamisest saadav tulu,
noudeoiguse alusel fondiosaliste poolt Fondile makstud summad oigustatud isikutele
(hoiustajad,
investond,
kohustusliku
pensionifondi
osakuomanikud)
ja
kindlustusandjatele valjamakstud huvitiste ja toetussummade piires ning muud
tegevustulud. Fondi kuludeks on oigustatud isikutele makstavad huvitised, makstavad
toetused kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli iileandmiseks, Fondi vara
paigutamisega seotud kulud, muud tegevuskulud ja administratiivkulud. Fondiosalistelt
noudeoiguse alusel laekunud summad kajastatakse kassapohiselt, ulejaanud tulud ja
kulud kajastatakse tekkepohiselt Fondi ja osafondide liikumise amandes. LiihiajaUstes ja
pikaajalistes investeeringutes sisalduvate volakirjade tulud ja kulud nende turuvaartuse
muutusest ja muiigist kajastatakse Fondi ja osafondide liikumise aruandes netona kirjel
,,Volakirjade vaartuse muutus" (vt lisaks lisa 10 read ,,Luhiajaliste volakirjade vaartuse
muutus"ja ,,Pikaajalistevolakirjade vaartuse muutus").
Laekumatavoi maha votmata tekkepohised intressid tahtajalistelt hoiustelt kajastatakse
bilansikirjel "Muud luhiajalised nouded" ja Fondi ja osafondide liikumise aruandes kirjel
,,Intressid" (vt lisaks lisa 10 rida ,, Intressid tahtajalistelt hoiustelt").

Tuludeja kulude jaotuspohivnotted osafondide vahel
Fondi varajaguneb iga osafondi arvel taitmisele kuuluvateks oigusteks ja kohustusteks.
Fond peab iga osafondi vara ning osafondi otseste ja kaudsete tulude ja kulude kohta
eraldi arvestust. Erinevatetulu-ja kulukirjetejaotamise pohimotted ning nende otseseja
kaudsejaotuseosafondidevahel avalikustabFondvastavalt arvestuspohimotetesjaFondi
ja osafondide liikumise aruande lisas (vt lisa 14).
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Tulu- ja kulukiqete iaotuspohimotted osafondide vahel on jargmised:

Tulu- ja kulukirje
nimetus Fondija osa-

Lisa Jaotuspohimotte kirjeldus

fondide liikumise
aruandes

Fondiosaliste osamaksed 9

Fondiosaliste osamaksed jagatakse osafondide
vahel otseselt.

Maaratud (makstavad) huvitised ja toetused
jagatakse
osafondide
vahel
otseselt.
Valjamaksmata hiivitised oigustatud isikute
noudeoiguse loppemisel jagatakse osafondide

Maaratud hiivitised

vahel otseselt.

Laekumised noudeoiguse

Laekumised

alusel

osafondide vahel otseselt.

Finantstuludja -kulud

10

noudeoiguse

alusel

jagatakse

Intressid hiivitiste valjamaksekontodelt ja
hiivitamisega seotud tahtajalistelt hoiustelt
jagatakse osafondide vahel otseselt.
Netotulem fmantsinvesteeringutelt volakirjade
umberhindlusest ja miiiigist ning intressid
arvelduskontodelt ja tahtajalistelt hoiustelt
jagatakse osafondide vahel proportsionaalselt
osafondide

keskmisele

mahule

aruandeaastal.

Kasumid/kahjumid valuutakursi muutustest
jagatakse ainult hoiuste tagamise osafondile
otseselt.

Finantsinvesteeringutelt makstud teenustasukulud
jagatakse
osafondide
vahel
proportsionaalselt osafondidekeskmisele mahule
aruandeaastal.

Muud tegevustulud

11

Laekunud viivised osamaksete mitteoigeaegsest
tasumisest jagatakse osafondide vahel otseselt.
Muud mitmesugused tegevustulud jagatakse
osafondide vahel proportsionaalselt osafondide
keskmisele mahule aruandeaastal.

Muud tegevuskulud jagatakse osafondide vahel

Muud tegevuskulud

otseselt.
Administratiivkulud

12
13

Administratiivkulud jagatakse osafondide vahel
proportsionaalselt osafondide keskmisele mahule
aruandeaastal.

Alates 2015. aastast kogub Fond osamakseid kriisilahenduse osafondi krediidiasutustelt

ja investeerimisuhingutelt. Krediidiasutuste poolt kriisilahenduse osafondi tasutud
osamaksed kannab Fond uhtsesse kriisilahendusfondi.

Krediidiasutuste ja investeerimisuhingute kriisilahenduse osafondi osamaksed
kajastatakse otseste tuludena kriisilahenduse osafondis. Samuti kajastatakse
kriisilahenduse osafondi otsese tuluna makstud viivised osamaksete tahtpaevaks
tasumatajatmise eest (vt lisad 11 ja 14). Muud otsesedja kaudsed tulud kriisilahenduse
osafondi osas 2017. ja 2016. aastal Fondil puudusid. Muid kulukirjeid kriisilahenduse
osafondile eijaotata, kuna vastavalt Tagatisfondi seadusele voib kriisilahenduse osafondi
vahendeid kasutada ainult sihiparaselt ehk rakendatavate kriisilahendusmeetmete ja
oigusterahastamiseks.
21
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Igal jargneval aastal hinnatakse osafondide vahel kaudselt jagatavate tulude ja kulude
jagamise pohimotete kasutamise otstarbekust.

Kapitali-ja kasutusrent
Kapitalirendina kasitletakse rendilepingut, mille puhul koik olulised vara omandiga
seonduvad riskid ja hiived kanduvad iile rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse
kasutusrendina. Kasutusrendimaksed, mille puhul Fond on kui rentnik, kajastatakse
rendiperioodi jooksul lineaarselt Fondi ja osafondide liikumise aruandes kuluna (vt lisa
13). Fond kasutab kasutusrenti tooraumide rentimiseks.

Lisa 2

Raha ja pangakontod

(eurodes)
Eesti krediidiasutustes
Arvelduskontod krediidiasutustes
Keskpankades

Arvelduskonto Eesti Pangas
Valismaa krediidiasutustes
Arvelduskontod

Kokku

31.12.2017

31. 12.2016

131 743
131743

153 942
153 942

208 590 551
208 590 551

7 117 000

151
151
208 722 445

3 994 975

7117000

3 994 975
11 265 917

Raha jaak keskpangas 2017. aasta lopus sisaldab endas paigutamise ootel olevaid
vahendeid Eesti Pangas. Tagatisfondi noukogu muutis 2017. aasta veebruari alguses
Fondi vara paigutamise piiranguid, voimaldades varahaldunl hoida Fondi vahendeid
vajadusel paigutuste ootel Fondi kontol Eesti Pangas. Raha jaak 2016. aasta lopus
sisaldab endas paigutamise ootel olevaid vahendeid Eesti Pangasja State Street Bank'is,
millest enamiku moodustavad aasta lopus laekunud osafondide osamaksed.

Lisa 3

Liihiajalised finantsinvesteeringud
31. 12.2017

31.12.2016

Valitsused

0

Kokku

0

191617514
191 617 514

(eurodes)
Volakirjad ojglases vaartuses

Koik liihiajalised volakirjad muiidi 2017. aasta veebmaris seoses volakirjade suure
negatiivse tootlusega. LtihiajaUste volakirjade soetusmaksumus 2016. a lopus oli
191 907 785 eurot.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks

22

Initialled for the purpose of identification only

Initsiaalid/initials

^ -^'

^ . 02. Jis'S
Kuupaev/date
PrioswaterhouseCoopers, Tatlinn

Tagatisfond

Majandusaasta aruanne 2017

Lisa 4

Nouded ja ettemaksed

(eurodes)
Muud luhiajalised nouded

Intressid pikaajalistelt volakirjadelt
Intressid valismaa krediidiasutustelt

Intressid arvelduskontolt Eesti Pangas
Muud ettemakstud kulud

Ettemakstud kulud

Kokku

Lisa 5

31.12.2017

31.12.2016

13642
76481
-106
-62 733

105 086

1003

1108

1003
14645

1 108

105 477
-54

-337

106 194

Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

31.12.2017

31. 12.2016

22 759 837
22 759 837

21 419 648
21 419 648

Pikaaialised investeeringud volakir. iadesse

Lunastustahtajanihoitavadvolakirjad
Kokku

Pikaajaliste lunastustahtajani hoitavate volakirjade soetusmaksumus 2017. ja 2016. aastal

oli vastavalt 23 178 962ja 21 685 390 eurot.
Lisa 6

Volad toovotjatele

(eurodes)

Palga-ja puhkusetasudekohustus
Sotsiaalmaks palga- ja puhkusetasude kohustuselt
Tootuskindlustusmakse palga- ja puhkusetasude

31.12.2017

31.12.2016

2416
797
16

8901
2937

3229

11847

9

kohustuselt

Kokku

Volad tootajatele on 2017. aastal suuresti vahenenud seoses juhatajale puhkusereservist
kompensatsiooni valjamaksmisega kasutamata puhkusepaevade eest.

Lisa?

Maksuvolad

(eurodes)
Kaibemaks

Kokku

23

31. 12.2017

31.12.2016

191

658

191

658
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Lisa 8

Muud volad
31. 12.2017

31.12.2016

5877
2101

38374

417

260

0

2

8395

45125

2017

2016

AS Swedbank

3 986 752

AS SEB Pank

1 848 296
187 959
80847
80439
301 828
392 386
13636
55521
6 947 664

3819261
1 701 047
165 403
67078
76877
230 770
252 887
13050
19056
6 345 429

2017

2016

38870
16189
200
200

(eurodes)
Varahalduri teenustasu (Eesti Pank)

Volakirjade hooldus- ja tehingutasud (State Street

6489

Bank)

Volad hankijatele
Muud volad

Kokku

Lisa 9

Fondiosaliste osamaksed

(eurodes)
Hoiuste taeamise osafondi
Krediidiasutused

Coop Pankaktsiaselts4
Tallinna Aripanga AS
Versobank AS

Bigbank AS
AS LHVPank
Luminor Bank AS5
Inbank AS

Kokku (vt lisa 14)

(eurodes)
Investorikaitse osafondi
Krediidiasutused

Versobank AS

4089

42011
16962
200
200
1443

Luminor Bank AS6

1350

0

200

200
18801

AS Swedbank

AS SEE Pank
Coop Pank aktsiaselts
Tallinna AripangaAS

Bigbank AS
AS LHV Pank

14102

4 EndinearinimiEesti KrediidipankAS.
5 Endine arinimi DNB Pank AS.

6 Finantsinspektsioon valjastas krediidiasutusele investeerimisteenuste ja investeerimiskorvalteenuste
tegevusloa29. 08. 2017
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Lisa 9 Cjatkub)
2016

2017

Investorikaitse osafondi

Fondivalitsejad
AS SwedbankInvesteerimisfondid

200

Limestone Platform AS7
AS SEE Varahaldus

200
200

Danske Capital AS8

0

200
200
200
865
200
854
200
200
665

200

AS LHV Varahaldus
AS Kawe Kapital

870

AS Trigon Funds9

0

200
609
100

AS Trigon Asset Management
AS Avaron Asset Management

United Asset Management AS °
Investeerimisuhingud
Cresco VaartpaberiteAS
AS KIT FinanceEurope

200

2560
7007
200

663
4961
200

87546

89425

2017

2016

AS SwedbankInvesteerimisfondid

503 694

453 986

AS SEB Varahaldus

236 069

Danske Capital AS"

0

222 008
72127
266 260
93752

Admiral Markets AS
Kokku (vt lisa 14)
(eurodes)
Pensionikaitse osafondi

Pensionifondivalitsejad

366 147

AS LHV Varahaldus
Luminor Pensions Estonia AS12

101 794
7945
1 215 649

TulevaFondidAS13
Kokku (vt lisa 14)

0

1108 133

7 Endine arinimi Northern Star AS.

8 DanskeCapital AS tegevusloadtunnistati fondivalitseja avalduse alusel ning teise fondivalitsejaga, AS
LHV Varahaldus, uhinemise tottu kehtetuks 19. 07. 2016 otsusega.

9 AS TrigonFundstegevusloadtunnistati fondivalitsejaavaldusealusel 27. 12.2016otsusegakehtetuks.
10Alates 11.04.2017 tegutsebedaspidivaikefondivalitsejana.
" DanskeCapital AS tegevusload tunnistati fondivalitseja avalduse alusel ning teise fondivalitsejaga,AS
LHVVarahaldus, iihinemisetottu kehtetuks 19.07.2016 otsusega.
12Endine arinimi NordeaPensionsEstonia AS.

13Fmantsinspektsioon valjastas kohustusliku pensionifondi fondivalitsejale tegevusloa 27. 03. 2017
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Lisa 9 CJatkub)
(eurodes)
Pensionilepingute osafondi

2017

2016

654
1942

906

Elukindlustusseltsid

ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal

AS SEB Elu-ja Pensionikindlustus
CompensaLife ViennaIns Group

4803

1621
4901

Kokku (vt lisa 14)

7399

7428

2017

2016

4 614 634

5 168 289

Admiral Markets AS

1000
1000

1000
1000

Kokku (vt lisa 14)

2000

2000

12 874 892

12 720 704

(eurodes)
Kriisilahenduseosafondi
Krediidiasutused
9 krediidiasutuse osamaksed uhtsesse

kriisilahendusfondi14
Investeerimisuhingud
KIT Finance Europe AS

Fondiosaliste osamaksed kokku (vt lisa 14)

Alates 2015. aastast lisandus senistele osafondidele uus varakogum - kriisilahenduse
osafond, mis on ette nahtud kriisilahendusmeetmete ja -oiguste rakendamise
rahastamiseks vajalikke vahendite kogumiseks krediidiasutustelt ja investeerimisuhingutelt. Krediidiasutustelt osafondi kogutud vahendid kantakse Euroopa iihtsesse
kriisilahendusfondi ja investeerimisuhingutelt kogutud vahendid jaavad osafondi.
2016. aastal kanti Euroopa iihtsesse kriisilahendusfondi nii krediidiasutustelt kogutud
2015. ja 2016. aasta osamaksed kui ka investeerimisiihingutelt kogutud 2015. aasta
osamaksed kogusummas 11481988 eurot. Novembris 2016 tagastas iihtne
kriisilahendusnoukogu Fondile Euroopa uhtsesse kriisilahendusfondi kantud
investeerimisuhingutelt kriisilahenduse osafondi kogutud 2015. aasta osamaksed kokku
summas 2000 eurot. 2017. aastal koguti krediidiasutustelt iihtsesse kriisilahendusfondi
4 614 634 eurot (vt samuti lisa 14).

14 Seoseskonfidentsiaalsusnouetegaei ole uhtse kriisilahendusnoukogu(Single Resolution Board - SRB)
poolt maaratud Euroopa iihtse kriisilahendusfondi (Smgle Resolution Fund - SRF) osamaksete suurused
eraldi iga krediidiasutuse kohta avalikud.
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Lisa 10

Finantstulud ja -kulud
2017

2016

68

68

142
142

Intressid keskpankadest

-588 622

-337

Intressidarvelduskontolt Eesti Pangas

-588 622

-337

Netotulem luhiajalistelt finantsinvesteeringutelt

-332 685
-294 646
-38 039

-918803

71010
71010

118 941
118941

Teenustasud

-61 351

Vaartpaberitehooldustasu
Vaartpaberitetehingutasu
Varahalduriteenustasu Eesti Pangale

-17054

-911 580

-198 087
-44 470
-749
-152 868
-998 144

2017

2016

Muud laekumised sh viivised

53

1526

Kokku (vt lisa 14)

53

1526

(eurodes)
Intressid varadelt Eesti krediidiasutustes
Intressid arvelduskontodelt, iileoohoiustelt

Luhiajalistevolakirjade vaartuse muutus
Intressid tahtajalistelt hoiustelt
Intressitulud oikaaialistelt finantsinvesteerineutelt

Pikaajalistevolakirjade vaartuse muutus

-33 935

-548
-43 749

Kokku (vt lisa 14)

Lisa 11

-884 868

Muud tegevustulud

(eurodes)

Suurema osa 2016. aastal fondiosaliste poolt makstud viivistest tasus AS DNB Pank oma
2015. aastakriisilahenduseosafondiosamaksetahtajaks maksmata summalt (vt lisa 14).
Kriisilahenduse osafondi osamaksete viiviste arvutamisel kohaldati Komisjoni
delegeeritud maarust (EL) 2015/63.
Teiste osafondide osamaksete ettenahtud tahtajal tasumatajatmise voi osalise tasumise
korral on fondiosalised kohustatud tasuma viivist tasumata summalt 0,2% paevas
vastavalt Tagatisfondi seadusele.
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Lisa 12

Toojoukulud

(eurodes)
Palgakulu
shjuhtkonnajanoukogupalgakulu
Sotsiaalmaks

Tootuskindlustusmakse
Kokku (vt lisa 14)

2017

2016

-145 596
-103 553
-48 047
-336
-193 979

-121 105
-82 225
-39 964
-311
-161 380

2017. aasta lopus tootas Fondis lisaks juhatajale kaks tootajat (2016. a kaks tootajat).
Fondi noukogu liikmeid oli iiheksa. Noukogu liikmele, valja arvatud Vabariigi Valitsuse
liikmest noukogu liikmele, makstakse Tagadsfondi seaduse alusel igal kuul tasu
Vabariigi Valitsuse maarusega kehtestatud kuupalga alammaara uhekordses ulatuses.
Aruandepenoodil juhatajale ja noukogu liikmetele makstud tasud olid vastavalt 33 055
ja 50 760 eurot. Lisaks sellele maksti juhatajale seoses tema lepingu loppemisega
2017. aasta oktoobris puhkusereservist kompensatsiooni kasutamata puhkuse paevade
eest 10 738 eurot ja preemiat 9 000 eurot. 2016. aastal olid juhatajale ja noukogu
liikmetele makstud tasud vastavalt 36 000ja 42 225 eurot (vt samuti lisa 15).

Lisa 13

Muud administratiivkulud
2017

2016

-9932
-1 160
-11 191
1000
-21 283

-8860

(eurodes)
Ruumide rendikulud
Vaikevahendid

Info-ja kommunikatsioonikulud
Muud administratiivkulud

Kokku (vt lisa 14)

0

-6684
-17 854
-33 398
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Lisa 14

Tagatisfondi osafondide liikumise aruanne
Hoiuste

(eurodes)

Investori- Pensioni- Pensioni-

Kriisi-

S Fondkokku

tagamise

kaitse

kaitse

lepingute

lahenduse

i-l

osafond

osafond

osafond

osafond

osafbnd

969465 4926333

24065

6313699

89 425 1 108 133

7428
0

5 170289
2000

0

-11481988

.

Fond (omakapital)
seisuga 31. 12.2015

224302323 212068761

Muutused2016.a
Osamaksed 9

Tagasi saadud 9

12720 704

6 345 429

2000

0

0

0

uhtsest fondist

(SRF)
Ule kantud iihtsesse

9

-11481 988

10

-998144

-966611

11
12
13

1526
-194 778

49320

5190192

fondi (SRF)
Finantstuludja-

-4687

-26706

-140

0

0

1

1477

-914

48
-5212

0

-188 626

-26

0

83825 1076263

7262

-6308222

224351643 217258953 1053290 6002596

31327

5477

7399

4616634
-4 614 634

kulud

Muud tegevustulud
Administratiiv-

kulud

Fondi netotulem

2016.a
Fond (omakapital)

seisuga31.12.2016
Muutused 2017. a
Osamaksed 9

12874 892

6 947 664

Ule kantud iihtsesse 9

-4 614 634

0

10

-911580

-878669

-4471

-28288

-152

Muud tegevustulud

11

53

0

0

12

-215 262

-207 490

53
-6 680

0

Administratiiv-

0
-1 056

-36

0

kulud

13
7133469

5861505

82019 1180734

7211

2000

231485112 223120458 1135309 7183330

38538

7477

87 546 1 215 649
0 0

0

fondi (SRF)
Finantstuludjakulud

Fondi netotulem

2017.a

Fond (omakapital)

seisuga31.12.2017
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Lisa 15

Tehingud seotud osapooltega

Tagatisfondi aastaaruandekoostamisel on loetud seotud osapoolteks Fondijuhatajaja
noukogu liikmed. Osapooli loetakse seotuks juhul, kui iiks osapool omab kas kontrolli
teise osapoole ule voi olulist moju teise osapoole arilistele otsustele. Tagatisfondi
seaduses satestatud toojaotusest lahtuvalt puudub voimalus, et ukski eelpoolnimetatud
isikutest voiks ainuisikuliselt omada konbrolli Fondi iile ning samuti puudub neil
voimalus avaldada uksikult olulist moju Fondi arilistele otsustele. Aruandeperioodil

juhatajalejanoukoguliikmetelemakstudtasudontoodudlisas 12.Muidtehinguidseotud
osapooltegatehtud ei ole.

Lisa 16

Bilansipaevajargsed siindmused

Versobank AS huvitamisjuhum
Tagatisfondi noukogu otsustas teisipaeval, 27. martsil 2018 toimunud noukogu
koosolekul huvitada Versobank ASi klientidele nende hoiused ja investeeringud

Tagatisfondi seaduses satestatud korras. Versobank ASis on hoiused peatatud seoses
panga tegevusloa kehtetuks tunnistamisega Euroopa Keskpanga 26. martsi 2018
otsusega.

Versobank ASi likvideerimise torgeteta toimimiseks huvitab Tagatisfond panga
hoiustajate hoiused ja investeerimisteenuse klientide investeenngud vastavalt seaduses

satestatud piirmaarale ehk kuni 100 000 eurot hoiustaja kohta ja kuni 20 000 eurot
investeenmisteenuse kliendi kohta. Lisaks 100 000 eurole huvitatakse kuni 70 000 euro

ulatuses hoiustajaelamukinnisvaramuugist saadudvahendeid,kui isikon viimase6 kuu
jooksul miiunudomaeluaseme. Hoiuseandmetegatutvumist voimaldablikvideerija,kes
on kohustatud saatma kLientidele hoiuse saldo kohta teate. Huvitised makstakse valja
agentpankade Swedbank ASi ja ASi SEB Pank kaudu ulekandega hoiustaja

pangakontole, mille andmed ta on esitanudlikvideerijale. Hoiuste hiivitisedon taotluse
alusel

voimalik

katte

saada

ka

sularahas.

Hoiused,

mis

iiletavad

100 000 eurot, kasitletakse Versobank ASi likvideerimismenetluses. Likvideerijad
teatavad nouete kogumisest, kasitlemisestja rahuldamisest eraldi.
Versobank ASi likvideerijad maaras Harju Maakohus 27. 03. 2018, misjarel votavad
likvideerijad panga hoiustajate ja investeerimisteenuse klientidega ise iihendust. Info
likvideerijate maaramise kohta ja vastavad kontaktid avaldati Tagatisfondi ja
Finantsinspektsiooniveebilehtedel.
Hoiustajatel on oigus hiljemalt 04. 04. 2018 esitada Versobank ASi likvideerijatele
seisukoht oma hoiuse saldo oigsuse kohta. Versobank ASi hoiuste huvitiste
valjamaksmine algab 5. apnllil 2018. Peale seda, kui likvideerija on saanud hoiustaja

kaest info tema altematiivse pangakonto kohta, kantakse hoiustajale huvitis ule kolme
toopaevajooksul. Hoiustajatel, kellegalikvideerijalei ole onnestunudkontakti saada,on
oigus hiivitis katte saada kuni 20. aprillini 2021.
Investeerimisteenuse klientidel on oigus saada Versobank AS-i likvideerijatelt andmed
oma investeeringute kohta hiljemalt 45 paeva moodumisel hoiuste peatamise paevast.
Nimetatud andmed saadavad Versobank AS-i likvideerijad investeerimisteenuse

klientidele posti voi e-posti teel Versobank AS-ile teadaoleval investeerimisteenuse
klientide kontaktaadressil. Investeerimisteenuse klientidel on oigus 5. kuujooksul esitada

Versobank AS-i likvideenjatele seisukoht oma investeeringu ja selle vaartuse kohta.
Huvitisi makstakse valja AS-i SEE Pankja Swedbank AS-i esinduste kaudu.
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Tagatudinvesteeringutehuvitistevaljamaksmisegaalustataksehiljemaltiihekuujooksul
parast huvitamisele kuuluva investeeringu vaartuse kindlaksmaaramist, kuid mitte enne
tagatisfondi seaduse § 57 loikes 3 nimetatud seisukoha esitamist investori poolt voi
selleks ettenahtud tahtaja moodumist. Versobank AS-i likvideerijad maarab kohus ning
seejarel votavad Versobank AS-i likvideerijad investeerimisteenuse klientidega ise
uhendust.

28. 02. 2018 seisuga on hoiuste tagamise osafondi suurus 222 961 157 eurot ning
investorkaitse osafondi suums 1 162 550 eurot. VersobankAS-i tagatudhoiuste maht on
12.03. 2018 seisuga summas 93, 6 miljonit eurot ning tagatud investeeringute maht
12.03. 2018 seisuga summas 0,4 miljonit eurot. Tagatisfondi 2017. majandusaasta

aruande allkirjastamise hetkel varskemad andmed Versobank AS tagatud hoiuste ja
investeeringute mahu kohta puuduvad, need selguvad hiljem Ukvideerija poolt esitatud
andmete pohjal. Tagatisfondihoiuste tagamise osafondisja investorkaitse osafondis on
piisavalt vahendeid, et katta Versobank AS-i hoiustajatele ja investontele
valjamakstavate hiivitiste summad. Martsi lopu seisuga on Tagatisfondil piisavalt rahalisi
vahendeid, et htivitised valja maksta. Valjamakstud hiivitiste summa loodab Tagatisfond
likvideerimismenetluse kaudu tagasi saada iihe aastajooksul, kuid see aeg voib osutuda
ka pikemaks.

Lisa 17
Kohtuvaidlus Rootsi Riigivolaametiga (Rootsi
tagatisskeem)
Seisuga 01. 10. 2017 said Nordea Bank AB Eestis hoitud hoiused Eesti hoiuste tagamise
skeemi osaks, kui koik Nordea Bank AB Eesti filiaali hoiused laksid ale Luminor Bank

AS-ile (registrikood 11315936).
Direktiivi 2014/49/EL (edaspidi Direktiiv) artikkel 14, mille pealdis on ,, Koost6o liidus",

tapsustabloikes 3, et kui osakrediidiasutusetegevusestviiakseule teiseliikmesriikining
seega hakatakse selle suhtes kohaldama teist hoiuste tagamise skeemi, kantakse
osamaksed, mille krediidiasutus on teinud 12 kuujooksul enne tegevuse uleviimist, valja
arvatud erakorralised osamaksed vastavalt artikli 10 loikele 8, iile teise skeemi

proportsionaalselt iileantud tagatud hoiuste summaga.

Tagatisfondesitas 11. 10.2017 Rootsi Riigivolaametile aruparimise, miks ei ole Nordea
Bank AB poolt Rootsi hoiuste tagamise skeemi Nordea Bank AB Eesti filiaali tagatud
hoiuste summaga proportsioonis tasutud osamakseid Tagadsfondile ule kantud.
RootsiRiigivolaametesitas 12. 10.2017 Tagatisfondile 03. 10. 2017 tehtudotsuse, millega
keeldus Tagatisfondile vastavaid osamakseid ule kandmast.
Tagatisfond esitas 23. 10.2017 kaebuse Stockholmi Halduskohtule. Tagatisfondi

hinnangultuli RootsiRiigivolaameti03. 10.2017otsusEestitpuudutavastuhistadajateha
uus otsus, millega maaratakse Eesti Tagatisfondile direktiivi 2014/49/EL artikkel 14
loike 3 kohaselt kohane osamakse proportsioon.
Stockholmi Halduskohtu 18. 12. 2017 otsusega 25078-17 Itikati Tagatisfondi kaebus

tagasi. Tagatisfond on esitanud Stockholmi Halduskohtu otsusele apellatsioonkaebuse.
Rootsi teise astme halduskohus on andnud apellatsioonkaebusele menetlusloa
15.03.2018.Teise astmekohtuotsust ei ole kaesolevaaruandeavaldamiseseisugatehtud.
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SOLTUMATUVANDEAUDIITORIARUANNE

Tagatisfondinoukogule

Meie arvamus

Meie arvates kajastab raamatupidamise aastaaruanne koigis olulistes osades oiglaselt Tagatisfondi (Fond)
fmantsseisundit seisuga 31. detsember 2017 ning seUel kuupaeval loppenud majandusaasta finantstulemust

ja rahavoogusidkooskolasEestifinantsaruandlusestandardiga,Tagatisfondiseaduseganing
rahandusministeeriumi maarusega nr 64 ,, N6uded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisuleja
koostamisele".

Meie poolt auditeeritud Fondi raamatupidamise aastaaruanne sisaldab:
. bilanssiseisuga31. detsember2017;

.

fondija osafondide liikumise aruannet eeltoodud kuupaeval loppenud majandusaasta kohta;

.

rahavoogude aruannet eeltoodud kuupaeval loppenud majandusaasta kohta; ja

.

raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad oluliste arvestuspohimotete kokkuvotet ja muud
selgitavat infot.

Arvamuse alus

Viisimeauditilabikooskolasrahvusvahelisteauditeerimisstandarditega(ISA-d). Meiekohustusedvastavalt
nendele standarditele on taiendavalt kirjeldatud meie aruande osas ,,Audiitori kohustused seoses
raamatupidamiseaastaaruandeauditiga".

Usume,etkogutudaudititoendusmaterjalonpiisavjaasjakohanemeiearvamuseavaldamiseks.
OlemeFondistsoltumatud kooskolas RahvusvahelisteArvestusekspertideEetikakoodeksite

Noukogu(IESBA)pooltvalja antudkutselistearvestusekspertideeetikakoodeksiga(lESBAkoodeks)ja
EestiVabariigiaudiitortegevuse seaduses satestatud eetikanouetega. Oleme taitnud oma muud eetikaalased
kohustused vastavalt lESBAkoodeksileja EestiVabariigi audiitortegevuse seaduse eetikanouetele.
Muu informatsioon

Juhatajavastutabmuuinformatsioonieest, missisaldubmajandusaastaaruandeslisaksraamatupidamise
aastaaruandelejameie audiitoriaruandele.

Meiearvamusraamatupidamiseaastaaruandekohtaeiholmamuudinformatsioonijameeiavaldamuu
informatsiooni kohta kindlustandvat arvamust.

Raamatupidamiseaastaaruandeauditeerimisel^igus onmeiekohustuslugedamuudinformatsioonija
kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon sisaldab olulisi vasturaakivusi raamatupidamise aruandega voi

meiepoolt auditikaigussaadudteadmistegavoitundubmuulviisilolevatoluliseltvaarkajastatud.Kuime
teeme tehtud too pohjaljarelduse, et muu informatsioon on oluliselt vaarkajastatud, oleme kohustatud selle
info oma aruandesvaljatooma. Meil ei ole sellegaseosesmidagivalja tuua.

AS PricewaterhouseCoopers, Parnu mntiff, 10141Tallinn; tegeuusluba nr 6; registrikood: 10142876
T: 614 i8oo, F: 614 1900, www. pwc. ee

pwc
Juhatajajanende, kelle ulesandeks on Fondivalitsemine, kohustused seoses
raamatupidamise aastaaruandega

Juhatajavastutabraamatupidamiseaastaaruandekoostamisejaoiglaseesitamiseeestkooskolas Eesti
finantsaruandlusestandardiga,Tagatisfondiseaduseganingrahandusministeeriumimaaruseganr 64
,,N6udedTagatisfondimajandusaastaaruandesisulejakoostamisele"ja sellise sisekontroUisiisteemi
rakendamiseeest, nagujuhatajapeabvajalikuks, voimaldamakspettusestvoiveasttulenevate oluliste
vaarkajastamistetaraamatupidamiseaastaaruandekoostamist.
Raamatupidamiseaastaaruandekoostamisel onjuhatajakohustatudhindamaFondijatkusuutlikkust,
avalikustamavajadusel infot tegevusejatkuvusegaseotudasjaoludekohtajakasutamategevusejatkuvuse
printsiipi, valja arvatudjuhul, kuijuhataja kavatseb Fondi likvideerida voi tegevuse lopetada voi tal puudub
realistlik alternatiiv eelnimetatud tegevustele.

Need,kelle ulesandeksonvalitsemine, vastutavadFondifinantsaruandlusprotsessiiilejarelevalve teostamise
eest.

Audiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meieeesmarkon saadapohjendatudkindlus selle kohta,kasraamatupidamiseaastaamannetervikuna on
pettusest voi veast tulenevate oluliste vaarkajastamisteta, ja andavalja audiitori aruanne, mis sisaldab meie
arvamust. Kuigipohjendatudkindluson korgetasemelinekindlus, ei annaISA-degakooskolaslabiviidud
auditgarantiid,et olulinevaarkajastaminealatiavastatakse.Vaarkajastamisedvoivadtulenedapettusestvoi
veastja neid peetakse oluliseks siis, kui voib pohjendatult eeldada, et needvoivad kas iiksikult voi koos
mojutadakasutajatepoolt raamatupidamiseaastaaruandealuseltehtavaidmajanduslikkeotsuseid.
KooskolasISA-degalabiviidudauditikaiguskasutameme kutsealastotsustustja sailitamekutsealase
skeptitsismi. Samuti me:

.

tuvastame ja hindame riske, et raamatupidamise aastaaruandes voib olla olulisi vaarkajastamisi
tulenevalt pettusestvoiveast, kavandameja teostame auditiprotseduuridvastavalttuvastatudriskidele
ningkogumepiisavajaasjakohaseaudititoendusmaterjalimeie arvamuseavaldamiseks.Pettusest
tuleneva olulisevaarkajastamisemitteavastamiserisk on suuremkuiveasttulenevavaarkajastamise
puhul, sestpettusvoibtahendadavarjatudkokkuleppeid,voltsimist, tahtlikkutegevusetust,vaaresitiste
tegemist voi sisekontrollisiisteemi eiramist;

.

omandamearusaamaauditikontekstis asjakohasestsisekontrollisusteemist, selleks, et kujundada
auditiprotseduure sobivalt antud olukorrale, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust Fondi
sisekontrollisiisteemitohususekohta;

.
.

hindamekasutatudarvestuspohimotete asjakohasustningjuhatajapoolt tehtudraamatupidamislike
hinnanguteja nendekohta avalikustatudinfo pohjendatust;
otsustame,kasjuhatajapoolt kasutatudtegevusejatkuvuseprintsiip on asjakohaneningkaskogutud
audititoendusmaterjalipohjal on olulist ebakindlustpohjustavaidsundmusivoitingimusi, mis voivad
tekitadamarkimisvaarsetkahtlust Fondijatkusuutlikkuses.Kuimejareldame, et eksisteeriboluline
ebakindlus, oleme kohustatud oma audiitori aruandesjuhtima tahelepanu infole, mis on selle kohta

avalikustatudraamatupidamiseaastaaruandes,voikui avalikustatudinfo on ebapiisav,siis
modifitseerimaoma arvamust. Meiejareldusedtuginevadaudiitoriaruandekuupaevanikogutudauditi
toendusmaterjalil. TulevasedsundmusedvoitingimusedvoivadsiisldpohjustadaFonditegevuse
jatkumise loppemist;
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hindameraamatupidamiseaastaaruandeuldist esitusviisi, struktuurija sisu, sealhulgasavalikustatud
informatsiooni, ningseda,kasraamatupidamiseaastaaruanneesitabtoimunudtehinguidjasundmusi
viisil, mUlega saavutatakse oiglane esitusviis.

Mevahetameinfot nendega,kelle iilesandekson Fondivalitsemine, muu hulgasauditiplaneeritudulatuseja
ajastuse ning oluliste auditi tahelepanekute kohta, sealhulgas auditi kaigus tuvastatud oluliste

sisekontrollisusteemipuudustekohta.
AS PricewaterhouseCoopers

Tiit Raimla

Rando Rand

Vandeaudiitor,litsents nr 287

Vandeaudiitor,litsents nr 617

28. marts 2018
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Tagatisfond
Majandusaasta aruanne 2017

Juhataja ja noukogu allkirjad 2017. aasta majandusaasta
aruandele
Tagatisfondi juhataja on koostanud 2017. aasta majandusaasta aruande (1k 1-35), mis
koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja söltumatu vandeaudiitori
aruandest.
Majandusaasta aruanne on kinnitatud Tagatisfondi noukogu poolt
2018.
Nimi

Juhataja

Kuupaev

Rim Heinaste

Noukogu:
Noukogu esimees

Kilvar Kessler

Noukogu aseesimees

Marten Ross

Noukogu liige

Dmitri Dmitrijev

Noukogu liige

Meelis Hint

Noukogu liige

Martin Helme

Noukogu liige

Joel Kukemelk

Noukogu liige

Madis Muller

Noukogu liige

Andres Piirsalu

Noukogu liige

Katrin Taliharm
35

Alikiri
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INDEPENDENTAUDITOR'SREPORT
(Translation of the Estonian original)*

To the Board of Guarantee Fund (business name in Estonian Tagatisfond)

Our opinion

In our opinion,thefinancialstatements presentfairly, in all material respects, the financialpositionof
Guarantee Fund (business name in Estonian Tagatisfond) (the Fund) as at 31 December 2017, and its
financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the Estonian financial

reportingstandardandGuaranteeFundAct andfairpresentationaccordingto regulations110.64 ofthe
Minister of Finance .. Requirements to the content and preparation of financial statements of Guarantee

Fund".
We audited the Fund's financial statements that comprise:
. the balance sheet as at 31 December 2017;
. the statement of changes in the fund and in the sectoral funds for the year then ended;
. the cash flow statement for the year then ended; and

.

the notesto the financialstatements, whichincludea summaryofsignificantaccountingpolicies and
other explanatory information.

Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities

underthose standardsare furtherdescribedin theAuditor'sresponsibilitiesfor theauditofthefinancial
statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.

We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) and the ethical requirements of
the Auditors Activities Act of the Republic of Estonia. We have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with the IESBA Code and the ethical requirements of the Auditors Activities Act of
the Republic of Estonia.
Other information

The Director is responsible for the other information contained in the annual report in addition to the
financial statements and our auditor's report thereon.
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Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Director and those charged with governance for the financial
statements

The Director is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with the Estonian financial reporting standard and Guarantee Fund Act and fair presentation
according to regulations 00. 64 of the Minister of Finance .. Requirements to the content and preparation of
financialstatements of Guarantee Fund", andfor such internal control as the Director determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Director is responsible for assessing the Fund's ability to continue
as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern
basis of accounting unless the Director either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Fund's financial reporting process.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
.

.

Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud
or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that

are appropriatein the circumstances,but not for the purpose ofexpressinganopinionon the
effectiveness of the Fund's internal control.

.

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates

andrelateddisclosuresmadebythe Director.
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.

Conclude on the appropriateness ofthe Director's use ofthe going concern basis of accounting and, based
on the auditevidenceobtained,whethera materialuncertaintyexistsrelatedto events or conditionsthat
maycastsignificantdoubt on the Fund'sabilityto continueas a goingconcern. Ifweconcludethat a
material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However,
future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern.

.

Evaluatethe overall presentation, structure andcontent ofthe financialstatements, includingthe
disclosures, andwhetherthe financialstatements representthe underlyingtransactionsandevents in a
manner that achieves fair presentation.

Wecommunicatewiththose chargedwith governanceregarding, amongother matters, the plannedscope
andtimingofthe auditandsignificantauditfindings, includinganysignificantdeficienciesin internal
control that we identify during our audit.

AS PricewaterhouseCoopers

/signed/

/signed/

Tiit Raimla

Rando Rand

Auditor's certificate no.287

Auditor's certificate 110.617

28 March 2018

* This version ofour report is a translation from the original, whichwas prepared in Estonian. All possible
carehasbeentakento ensurethat the translationis an accuraterepresentationofthe original. However, in
a;;matters ofinterpretation ofinformation,viewsor opinions, the originallanguageversionofour report
takes precedence over this translation.

Thisindependentauditor'sreport (translationofthe Estonianoriginal) shouldonly beusedwithanannual
report initialledfor identificationpurposes by ASPricewaterhouseCoopers.
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