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Tegevusaruanne
Tagatisfondi oiguslik seisundja tegevuse eesmargid
Tagatisfond (edaspidi ka ,,Fond") on seaduse alusel asutatud avalik-oiguslikjuriidiline
isik, mis moodustati 2002. aasta 1. juulil, alates 1998. aastast tegutsenud Hoiuste
TagamiscFondi oigusjarglasena. Tagatisfondiseadus, misjoustus 2002. aasta l. juulist,
satestabTagatisfondieesmargi,tema oigusliku seisundiningtegevuse alusedjakorra.
Tagatisfondieesmarkontagadakrediidi-ja investeerimisasutusteklientide, kohustusliku
pensionifondide osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu
solminud kindlustusvotjate poolt paigutatud vahendite kaitse ning vahendite kogumine
kriisilahendusmeetmeteja-oigusterakendamiserahastamiseks. Tagatisfonditegevus on
suunatud uhtse ja efektiivse finantssektori tagatisskeemide administ-eerimise
mehhanismi valjakujundamisele ja toimimisele, mis voimaldab oluliselt vahendada nil
riigi riske kaudsete kohustuste tagamisel finantssektoris kui ka vaikehoiustajate
ning -investorite riske, suurendades seelabi finantssektori usaldusvaarsustja stabiilsust.
Tagatisfondhaldabviitetagatisskeemi- hoiustetagamise,investorikaitse,pensionikaitse,
pensionilepinguteja kriisilahenduseosafondi.
Oma eesmargi saavutamiseks taidab Fondjargmisi fuiiktsioone:

1. Kogubfondiosalisteltuhekordseidj a kvartaliosamakseid.
2. Huvitab fondiosaliste klientidele Tagatisfondi seaduses satestatud tingimustel,

ulatusesja korras fondiosalistejuures paigutatudhoiusedja investeeringud ning
fondiosalistepoolt kohustuslikupensionifondiosakuomanikeletekitatud kahju.
3. Toetab Tagatisfondi seaduses satestatud tingimustel ja ulatuses kindlustusandja
kohustuslikukogumispensionikindlustuslepingutekindlustusportfelliuleandmist
teisele kindlustusandjale, tagades pensionilepingute jargsed pensionimaksed
kindlustusvotjatele.
4. Kogub kriisilahendusmeetmeteja -oiguste rakendamise rahastamiseks vajalikke
vahendeid.

5. Taidab muid Tagatisfondi seadusest tulenevaid ulesandeid.

Fondi juhtimine ja personal
Fondi korgeim juhtimisorgan on Fondi noukogu. Noukogul on uheksa liiget, kes on
nimetatud Riigikogu, VabariigiValitsuse, Eesti Pangapresidendi, Finantsinspektsiooni,
Eesti Pangaliiduning investeerimisasutusi,pensionifondivalitsejaidjakindlustusandjaid
esindavateorganisatsioonidepoolt.
Noukogu liikmete koosseisu muudeti 2018. aastal uks kord. Riigikogu 16. jaanuari
2018. a otsusega kutsuti Tagatisfondi noukogu liiknae kohalt tagasi Aivar Soerd ning
nimetati Tagatisfondi noukogu uueks liikmeks Dmitri Dmitrijev.
2019. aastajaanuaris loppesid Fondi noukogu koosseisu 4-aastasedvolitused, mistottu
nimetati Fondi noukogu uus koosseis, mis alustas tood 30. jaanuarist 2019. a. Fondi
noukogu uude koosseisu nimetati Marten Ross Vabariigi Valitsuse poolt, Madis Muller
Eesti Panga poolt, Kilvar Kessler Finantsinspektsiooni poolt, Katrin Taliharm Eesti

Pangaliidupoolt, Joel Kukemelk pensionifondivalitsejaid esindava organisatsiooni poolt,
Meelis Hint Eesti Pangaliidu ja investeerimisasutusi esindava organisatsiooni poolt
uhiselt, ning Andres Piirsalu kindlustusandjaid esindava organisatsiooni poolt. Fondi
uueskoosseisusjatkasidtood Riigikogupoolt varem nimetatudnoukoguliikmed Martin
Helme ja Dmitri Dmitriev, kelle volitused kestavad kuni uue noukogu liikme
3

Tagatisfond

Mafandiisaasta anianne 2018

nimetamiseni Riigikogu poolt. Fondi noukogu teisel koosolekul, 30. jaanuaril 2019 valiti
noukogu esimeheks Rahandusministeeriumi finantspoliitika ja valissuhete asekantsler
Martea Ross ja aseesimeheks Eesti Panga asepresident Madis Muller. Tagatisfondi
noukogu volituste tahtaeg on 4 aastat, mis algas 2019. aasta jaanuaris. Tagatisfondi
noukogu4-aastaaetahtaeglopeb 2023. aastajaanuaris.
Fondi igapaevast tegevust juhib ja esindab Fondi juhataja, kes allub ja annab oma
tegevusest am noukogule. 1. septembri 2017. a Tagatisfondi noukogu koosolekul
nimetati juhataja ametisse Riin Heinaste. Juhatajavolituste tahtaeg on kolm aastat, mis
loppeb 2020. aastaoktoobris.
2018. aastal toimus viis Tagatisfondi noukogu koosolekut. Koosolekutel voeti vastu
otsused hoiuste tagamise ja kriisilahenduse osafondi 2018. aasta osamaksete suuruse

kehtestamise kohta, vaadati ule osafondide kvartaliosamakse maarade sobivus ja
vajadusel kehtestati uued maarad,kinnitati Fondieelan-ejamajandusaastaamannening
arutati osafondiderahastamiseja Fondi vara investeerimisegaseotud kusimusi. Juhataja
andis kvartaalselt noukogule am Fondi majandustulemustest. 27. martsil 2018 toimus
Tagatisfondi noukogu erakorraline koosolek, kus arutati ning otsustati VersobankAS-i
hoiuste tagamise osafondi ja investorikaitse osafondi arvel tagatud hoiuste ja
investeeringute huvitamine ja selle tingimused.

Aruandeperioodil tootas Fondis lisaks Fondi juhatajale kaks tootajat. Fondi noukogu
liikmeid oli iiheksa. 2018. aastal olid kulutused tootasudeks kokku 121 678 eurot, millest

moodustasid Tagatisfondi juhataja ametitasu 21 650 eurot ja noukogu liikmetele
tasud 54 023 eurot, mis ei sisalda arvestatud sotsiaalmaksu. 2017. aastal olid kulutused

tootasudeks 145 596 eurot, millest juhatajaleja noukogu liikmetele makstud tasud olid
vastavalt 33 055 ja 50 760 eurot. Taiendavalt maksti juhatajale 2017. aasta oktoobris

seoses lepingu loppemisega puhkusereservist kompensatsiooni kasutamata puhkuse
paevade eest 10 738 eurotja preemiat 9 000 eurot.

Hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakuomanikele
tekitatud kahju tagatuseja hiivitamise piirmaarad ning pensionilepingute
toetamise ulatus

Euroopa Liidu direktiivide kohaselt peavad hoiused olema tagatud 100 000 euro ja
investeeringud vahemalt 20 000 euro ulatuses. Nimetatud piirmaarad on kehtestatud
Tagatisfondi seadusega.

Alates 10.jaanuarist2016joustusid Tagatisfondiseadusemuudatused, mille kohaseltjai
samaks alates 2011. aasta algusest kehtinud hoiuste huvitamise piinnaar
kuni 100 000 euro suuruses summas. Lisaks sellele huvitatakse alates 2016. aastaalgusest
eraisikutele elamukinnisvara voorandamisest saadud vahendid kuni 70 000 euro suuruses
summas

kuue

kuu

jooksul elamukinnisvara voorandamisest

an7 ates.

Nimetamd

muudatused on kooskolas Euroopa Parlamendi ja Noukogu direktiiviga 2014/49/EL
hoiuste 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 skeemide kohta.
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Tagatisfondi seadus satestab, et pensionikaitse osafondi arvel huvitamisele kuuluv kahju
summas kuni 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta huvitatakse
osakuomanikule taies ulatuses. Kahjusumma, mis uletab 10 000 eurot osakuomaniku
konkreetse kahjujuhtumi kohtahuvitatakse 90% ulatuses.
Vastavalt Tagatisfondi seadusele tagatakse labi kindlustusandja toetamise kohustusliku
kogumispensioni kindlustuslepingu jargsed pensionimaksed kindlustusvotjale taies
ulatuses kuni uhe riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatud rahvapensioni

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

VersobankAS (Hkvideerimisel) hoiuste hiivitamise kaasus
Versobank AS-is (likvideerimisel) peatati hoiuste valjamaksed seoses panga tegevusloa
kehtetuks tunnistamisega Euroopa Keskpanga 26. martsi 2018. a otsusega, millest
tulenevalt otsustas tagatisfondinoukoguviidatudpangaklientidele hoiusedTagatisfondi
seaduses satestatud korras hiivitada.

Versobank AS-i (likvideerimisel) likvideerimise torgeteta toimimiseks hiivitas
Tagatisfond panga hoiustajate hoiused vastavalt seaduses satestatud piirmaarale
ehk kuni 100 000 eurot hoiustaja kohta. Lisaks 100 000 eurole on vastavalt Tagatisfondi

seaduse § 25 loikele 21 voimalik saada hilvitis kuni 70 000 euro ulatuses hoiustaja
elamukinnisvara muugist saadud vahendite eest, kui isik oil viimase 6 kuu jooksul
muimud oma eluaseme. Selliseid elamukinnisvara hoiuste huvitisi Tagatisfondi poolt

valjamakstud huvitiste hulgas ei olnud. Hoiuse andmetega tutvumist voimaldasid
likvideerijad, kes olid kohustatud saatma klientidele hoiuse saldo kohta teate. Huvitised
maksti valja agentpankade Swedbank AS-i ja AS-i SEB Pank kaudu nii ulekandega
hoiustaja pangakontole kui ka sularahas. Hoiused, mis uletasid 100 000 eurot, kasitleti
Versobank AS-i (likvideerimisel) likvideerimismenetluses. Likvideerijad teatasid selliste
nouete kogumisest, kasitlemisestjarahuldamisesteraldi.
Huvitusprotsessi puudutav info avaldati Tagatisfondi ja Finantsinspektsiooni
veebilehtedel. Hoiustajatel, kellega likvideerijal ei onnestunud kontakti saada, on oigus
huvitis katte saadakuni 20. aprillini 2021.
Tagatisfondi hoiuste tagamise osafondis oli piisavalt omavahendeid, et katta
Versobank AS-i (likvideerimisel) hoiustajatele valjamakstavate huvitiste summad.
Valjamaksete teostamisel 2018. aastal rahalistest vahenditest puudust ei tulnud. Samuti
on vahendeid piisavalt, et jatkata huvitiste valjamakseid hoiustajatele, kes ei ole seni
huvitise saamiseksvajalike andmeidesitanud.
2018. aastal arvestati Versobank AS-i (likvideerimisel) hiivitisteks 90,7 miljonit eurot.
2018. aastal huvitati Versobank AS-i (likvideerimisel) 2571 hoiustaja hoiused
summas 90, 2 miljonit eurot. Huvitamata on jaanud veel ca 0, 5 miljonit eurot
ligi 700 hoiustajale, kes pole esitanud huvitise ulekandmiseks vajalikke andmeid ega
poordunudagentpankahuvitise saamiseks sularahas.

' Alates 01. 04.2018. a on rahvapensioni maar 189, 31 eurot.
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Fondi tegevus likvideerimismenetluses
Fondil on hoiustajatele huvitatud summade ulatuses noudeoigus Versobank AS-i

(Ukvideerimisel) vastuvastavalt Tagatisfondi seaduse § 78 loikele 1.Fondontegutsenud
aktiivselt iihe suurema volausaldajana pangalikvideerimismenetluses.

Versobank AS-i (likvideerimisel) likvideerimismenetluses on 2018. aastal Fondile tagasi

makstud 82, 15 miljonit eurot Jaanuaris 2019 laekus Versobank AS-ilt (Ukvideerimisel)
veel 5 miljonit eurot ning veebmaris 2019 ca 3 miljonit eurot. Fondi nouded Versobank

AS-i (likvideerimisel) hoiustajatele valjamakstud huvitiste ulatuses on rahuldamd ning
pangalikvideerijatelt on tagastusedFondile laekunud.

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

kohustuslike

pensionifondide

valitsejatelt

ja

pensionilepinguid

solmivatelt

kindlustusandjatelt ehk fondiosalistelt uhekordseid ja kvartaliosamakseid. Uhekordse

osamakse tasub krediidi- voi investeerimisasutus uhe kuujooksul alates talle tegevusloa
andmise otsuse teatavaks tegemisest ning pensionifondivalitseja parast pensionifondi
registreerimist Finantsinspektsiooni poolt. Kindlustusandja tasub uhekordse osamakse
uhe 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 uhtsesse kriisilahendusfondi

(Single

Resolution Fund - SRF) kriisilahendusmeetmeteja -oiguste rakendamise rahastamiseks

vajalikke vahendeid. Seega on Fond moodustanud Tagatisfondile laekuvatest
osamaksetestjargmised varakogumid - osafondid:
1) hoiustetagamiseosafond;
2) investorikaitse osafond;
3) pensionikaitse osafond;

4) pensionilepinguteosafond;
5) kriisilahenduse osafond.

2018. aastajuunis koguti krediidiasutustelt 5, 1 miljonit eurot, mis 2018. aastajuunis kanti
ule uhtsesse kriisilahendusfondi vastavalt Riigikogus 2015. aasta oktoobris ratifitseeritud

riikidevahelise .. Osamaksete uhtsesse kriisilahendusfondi ulekandmise ja uhiskasutusse
votmise lepingule". Eestis tegevusloa alusel tegutsevad investeerimisuhingud ei
kvalifitseeru ettevotjateks, kes tasuvad osamakseid uhtsesse kriisilahendusfondi.
Investeerimisuhingud tasusid 2018. ja 2017. aastal kriisilahenduse osafondi 2, 0 tuhat
eurot. Investeerimisuhingutelt kogutud osamaksed kajastuvad kriisilahenduse osafondis.
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Osamaksete laekumisest osafondidesse 2018. ja 2017. aastal ning fondiosaliste arvust
annabulevaate alljargnev tabel:

Osafondid

Fondiosalised

Arv aasta

Osamafcsed

lopul

tub eur

2018
Hoiuste tagamise osafond
Investorikaitse osafond

2017
9

2018
7 654,6

6 947,7

Krediidiasutused

7

8

79,2

75,2

Investeerimisiihingud

5

3

16,9

9,8

Fondivalitsejad

6

7

2,0

2,6

5

1 060, 1

1215,6

8,2

7,4

Krediidiasutused

Pensionikaitseosafond
Pensionifondivalitsejad
Pensionilepinguteosafond Elukindlustusseltsid
Kriisilahenduse osafond

Krediidiasutused

Investeerimisuhingud
Kokku

9
2
45

2017

9
5082, 3 4614,6
2
2,0
2,0
46 13905,3 12874,9

Vorreldes 2017. aastaga on hoiuste tagamise osafondi osamaksed 2018. aastal monevorra
tousnud. Osamaksedmuudesse osafondidessejaid 2018. aastal vorreldes 2017. aastaga
praktiliselt samaks, v. a. investeerimisuhingute osamaksed investorikaitse osafondi, kuhu
lisandus kaks fondiosalist.

Osafondide kvartaliosamakse maarade kehtestamine
Tagatisfondi seadus satestab osafondide kvartaliosamakse maarade maksimumsuurused
ja annab Fondi noukogule oiguse kehtestada vajadusel nendest vaiksemad osamakse
maarad, lahtudes eelkoige fmantssektori turusituatsioonist, Tagatisfondi seaduses
satestatud osafondi sihttasemestjahuvitiste/toetuste piirmaaradest.
2016. aasta algusestjoustunud Tagatisfondi seaduse muudatused naevad ette, et hoiuste
tagamise osafondi osamakseid kogutakse krediidiasutustelt 2016. aastast alates uldjuhul
uks kord aastas. Selleks kehtestab noukogu osafondi sihttaseme, uhtse osamakse
aastamaara ja igale krediidiasutusele osamakse suumse, mida voib korrigeerida
proportsionaalselt krediidiasutuse riskiprofiiliga. 18. novembril 2016 joustus
Rahandusministri maarus nr 51 ,, Hoiuste tagamise osafondi riskipohiste osamaksete
arvutusmeetodite ja vajalike arvestus- ja aruandekohustuste kehtestamine"
krediidiasutuste hoiuste tagamise osafondi osamaksete suuruse korrigeerimisest.
2018. aasta martsis kehtestas noukogu hoiuste tagamise osafondi sihttasemeks 1,7%
tagatud hoiuste mahustja selle saavutamise tahtajaks 2023. aasta lopu. Hoiuste tagamise

osafondi suhe tagatud hoiustesse oil 2018. aasta lopus 2, 37%. Osamakse aastamaaraks
perioodil 2018-2020 kehtestati 0, 1% osamakse tasumisele eelneva kalendriaasta
keskmise tagatud hoiuste summast. 2018. aasta septembris kehtestas noukogu
krediidiasutuste 2018. aasta osamaksete suuruse. Krediidiasutuste osamaksete suurust

komgeeriti nende riskiprofiiliga vastavalt Rahandusminist-i maamsele.
Kriisilahenduse osafondi kaudu uhtsesse kriisilahendusfondi ulekantavate 2018. aasta

osamaksete suuruse igale krediidiasutusele arvutas Uhtne Kriisilahendusnoukogu.
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Noukogu maaruse (EL) nr 806/2014 artiklile 2 arvutas
Ohtne Kriisilahendusnoukogu uhtse kriisilahendusfondi osamakseid Eesti osas ainult
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Eestis tegevusloa alusel tegutsevatele krediidiasutustele. Eestis tegev-usloa alusel
tegutsevalele mvesteerimisuhingutele maarust 806/2014ei kohaldata.
Kriisilahendusnoukogu otsuse pohjal anr utatudja tasumisele kuuluva 2018. aasta
osamakse suurusest teavitas Tagatisfond koiki Eestis tegevusloa alusel tegutsevaid
krediidiasutusi 2018. aasta aprilli lopus. Uhtse kriisilahendusfondi osamaksed tasusid
krediidiasutused esialgselt kriisilahenduse osafondi 2018. aastajuuni alguseks.
Uhtse

2018. aastajuuni lopus kandis Tagatisfond krediidiasutustelt kriisilahenduse osafondi
kogumd osamaksed edasi uhtsesse kriisilahendusfondi.

2018. aasta martsis kehtesms Tagatisfond kahele investeerimisuhingule kriisilahenduse
osafondi 2018. aasta osamaksete suuruseks uhekordse makse summas 1000 eurot, mis
amitati vastavalt Komisjoni delegeeritud maaruse (EL) 2015/63 artikli 10 loikele 1.
Eestis tegutsevate investeerimisasutuste suhtes ei olnud voimalik rakendada maaruse

2015/63 artikleid 5, 6, 7, 8 ja 9 riskipohiste osamaksete osas, kuna nende arvutamise
metoodikanaeb ette kriisilahendusrahastusihttaseme ehk aastaosamaksetekogusumma
kehtestamist tagatud hoiuste alusel, mis investeerimisuhingutel puuduvad.
Kriisilahenduseosafondirahastamisesosalesidainultinvesteerimisuhingud,mis vastasid
maaruse 2015/63 artikli 3 punktides 1 ja 2 satestatud investeerimisuhingu moistele.
2018. aasta septembris vaatas Tagatisfondi noukogu ule investorikaitse, pensionikaitseja
pensionilepingute osafondide osamakse maarad. Investorikaitse ja pensionilepingute
osafondide kvartaliosamakse maarade aluseks 2018. aastal oli 2017. aasta mais tehtud

noukogu otsused, mida 2018. 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 2018. aastal investorikaitse, pensionikaitse ja pensionilepingute
osafondi osamakseid 2017. aastal kinnitatud ja muutmata jaetud kvartaliosamaksete
maarade alusel. Samuti jaeti 2018. aastal samale tasemele 2007. aasta novembris

kehtestatud 2, 0 miljoni euro suumne investorikaitse osafondi sihttase ning ei muudemd
2017. aasta mais kinnitatud selle saavutamise tahtaega 2024. aastat. Samuti jaeti
muutmata 2018. aasta septembris 2017. aasta mais pensionikaitse osafondi sihttasemeks
seatud 0, 2% kohustuslike pensionifondide vara puhasvaartusest. 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 k\-artali

kindlustusandja kogutud

pensionilepmgute kindlustusmaksete summast.

2018. aasta novembris vaatas Tagatisfondi noukogu uuesti labi pensionikaitse osafondi
kvartaliosamakse maara ja sihttaseme ning kehtestas pensionikaitse osafondi uueks
sihttasemeks 0, 18% kohustuslike pensionifondide vara puhasvaamsest ja uueks
kvartaliosamakse maaraks 0, 005% Tagatisfondi seaduse § 68 loikes 1 satestatud
pensionifondide vara puhasvaartusestja otsustas rakendada seda alates kvartaliosamakse
tasumisest 2019. aasta II kvartalist.
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Fondiosaliste poolt osafondidesse tasutavate kvartaliosamaksete maarad on Fondi
noukogukehtestanudjargmiselt:
Aasta

Hoiuste
osafond

Investorikaitse osafond
MaaklerPortfelli- Vaartpaberite
teenused
haldus
hoidmine

0, 125%
0, 1%
0,07%
0,07%
0,07%
0,09%

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

tagamise

Makslmummii&f2
2002

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011-2013
2014-2015
2016
2017-2018
2019

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

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

0,0048%
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%
0,0012%

0, 02%

0, 125%

0, 125%
0, 0008%

0,025%
0,047%
0,030%
0, 1%3
OJ%3
0/.3
0, 1%

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

Pensionikaitse
osafond

Pensioni-

0, 1%
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, 05%

0, 007%
0, 005%

lepingute
osafond

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

Fondi majandustegevuse tulemusedja Fondi vara paigutamine
Fondimajandustegevusenetotulem kujunes 2018.ja 2017. ajargmiselt:
tuh eur

Fondile laekunud osamaksed

Ule kantud uhtsesse fondi

2018

2017

Muutus

13 905,4

12 874,9
-4 614,6

1 030,5
-467,7
-90715,5
82151,3
348,5

-5 082,3
-90715,5
82 151,3
-563,1

Maaratud huvitised

Laekunudnoudeoigusealusel
Finantshiludja-kulud
Muud tulud
Administratiivkulud
Fondi netotulem

0,0
0,0
-911,6

0,1

0,1

0,0

-248,3
-552, 4

-215,3
7 133, 5

-33,0
-7 685,9

Fondi majandustegevuse netotulem 2018. aastal oli -0,5 miljonit eurot
olles ca7,7 miljoni euro vorravaiksemkui 2017. aastanetotulemus. Sellepohjusteks olid
peamiselt Fondi poolt hoiuste tagamise osafondist Versobank AS-i (likvideerimisel)
hoiustajatele huvitiste valjamaksmine, lisaks juunis 2018 kriisilahenduse osafondi
2 Tagatisfondiseaduseskehtestatudosafondidekvartaliosamaksetemaksimummaarad.2016, aastaalgusest
joustunud Tagatisfondi seaduse muudatused satestavad, et alates 2016. aastast onhoiuste tagamise osafondi
osamaksete arvutamise maksimaalseks aastamaaraks 0, 5% tagatud hoiustest. Kuni 2015. aastani kasutati
kvartaliosamakse maksimummaara ja kvartaliosamaksete arvutusbaasiks olid krediidiasutuste kolblikud
hoiusedkvartali l8pus.

3 2016.aastaalgusestjQustunudTagatisfondiseadusemuudatusednaevadette, ethoiustetagamiseosafondi
osamakseid kogutakse krediidiasutustelt 2016. aastast alates uldjuhul uks kord aastas. Selleks kehtestab
nSukogu osafondi sihttaseme ja uhtse osamakse aastamSarakeskmisest tagatud hoiuste summast. Kuni
2015. aastanikasutatikvartaliosamaksemaSrajaosamaksetearvutusbaasiksolidkrediidiasutustekolblikud
hoiused kvartali lopus.
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kogutud 2018. aasta osamaksete ulekandmine uhtsesse kriisilahendusfondi
summas 5, 1 miljonit eurot, mis oli vorreldes 2017. aastagaca 0.5 miljonit enam. Samas
koguti hoiuste tagamise osafondi ca 0,7 miljonit eurot enam, kui eelneval aastal.
Netotulem oli vaiksem ka tulenevalt ^'ahenenud fmantstuludest, mis on seotud Fondi vara

investeerimisega- volakirjade negatiivnetootlusja hoiuste negatiivne intressimaar.
Fondil on varapaigutamiseksavatudvaartpaberikontoja arvelduskonto krediidiasutuses
State Street Bank. Fondi vahendite investeerimist teostab lepingu alusel Eesti Pank
lahtuvalt Fondi varadepaigutamiselekehtestatudpiirangutest.
Fondi vara paigutamisel lahtutakse vara vaartuse sailimise, likviidsuse ja kehtestatud
piirangute raamesparima \-6imaliku tulususe saa\ntamise eesmargist. PeamisteksFondi
varade investeerimisega seotud riskideks on intressi-. krediidi- ja likviidsusrisk. Fondi
vara investeerimisel valuutariski ei voeta.

Fondivarainvesteeriminej a finantsriskidejuhtimineontoimunudTagatisfondiseadusest
tulenevatel alustel ning noiikogu poolt kinnitatud vara paigutamise uldpohimotete,
piirangute ja aruandluse korra kohaselt.

2018. 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 osakaal investeerimisportfellis ei tohtinud uletada 35%.
Madalama kui AA-/Aa3 reitinguga valjaandjate summaame osakaal
investeerimisportfellis vois olla kuni 20%. Kuni 1-kuulise kestusega hoiuste osakaal
koigis krediidiasutustes, mille pikaajaline krediidireitingpidi olema vahemalt AA-/Aa3
(Standard & Poor's; Fitch/Moody's), ei tohtinud uletada 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.

2018. aasta iopus oiid enamus Fondi varadest investeeringute ootel Eesti Pangas ja
ulejaanud varad investeeritud euroala keskvalitsuste 3-aastastesse lunastustahtajani
hoitavatesse pikaajalistesse volakirjadesse, mis vastasid noukogu poolt kehtestatud
piirangutele.

Fondiinvesteerimistulemustest annabulevaatejargminelabel:
tuh ear

Investeeringud seisuga31. detsember

Investeeringute mahtturuvaartuses
shrahaja selle ekvlvalendid
Investeeringute netotulem

Volakirjadevddrtuse muuttisja mtfessitidud
Teenustasud

Investeeringute tulusus (aasta baasil)

2018

2017

228 980,8
204452,7
-563,1
-532,5
-30,6
-0,23%

231 350,5
208590,7
-911.6
-850,2
-61,4
-0, 37%

100, 00%

100, 00%

Investeeringutevaluutastmktuur
EUR

Fondi investeeringute tulusus 2018. aastal suurenes vorreldes 2017. aastaga, kuid oli
jatkuvalt negatiivne, mis oli tingitud investeerimisportfelli negatiivsest tootlusest.
Teenustasud vahenesid seoses investeerimisportfellis olevate kaubeldavate liihiajaliste
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volakirjade vahenemisega ja pikaajaliste lunastustahtajani hoitavate volakirjade
soetamise ja hoidmisega ning enamus Fondi vara vahendite hoidmisega Fondi kontol
Eesti Pangas. Fondi investeerimise netotulem suurenes 0,3 miljoni euro vorra.
Lahtudes olukorrast Euroala riikide 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 hoidaFondi vahendeid vajadusel paigutuste ootel Fondi kontol Eesti Pangas.
Selline voimalus oli igati kooskolas Fondi vara paigutamise eesmargiga, mille kohaselt
lahtutakse varavaartuse sailimisest, likviidsusestja kehtestatud piirangute raames parima
voimaliku tulususe saavutamisest. Samuti ei suurendanud selline piirangute muudatus
Fondi varade hoidmise ja paigutamisega seotud riske, vaid need pigem vahenesid.
Olukorras, kus Versobank AS-i (likvideerimisel) klientide hoiuste huvitamiseks
2018. aastalvahendatiEesti Pangaportfellis olevat varatile 90 miljoni euro vorra, uletas
Latija Leedu volakirjade osakaal 10% piimaara. Tehingukulude kokkuhoidmiseks, ei
olnud moistlik varahalduril Latija Leedu volakirju maha muuajajargmisel aastal uuesti
soetada, mistottu tuli 2018. aastal suurendada Tagatisfondi vara paigutamise piirangut
AA-/AA3 reitingugavolakirjadesse 10-lt 20-le protsendile. Varapaigutamise piirangud
vaadatakse uuesti ule 2019. aastal.

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
aluseks olevatest oigusaktidest ja Fondi majandustegevusest. Veebilehel on info
kredhdi-ja investeerimisasutuste klientide, kohustuslikupensionifondideosakuomanike
ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu solminud kindlustusvotjate poolt
paigutatud vahendite kaitsest, millest Fond on fmantsteenuste tarbijaid regulaarselt ka
teavitatud. Lisaks sellele on veebilehelt voimalik saada infot teiste riikide hoiuste

tagatisskeemidest. Samuti hoiab Fond veebilehel ajakohasena infot Euroopa Liidu
liikmesriikide krediidiasutuste Eestis tegutsevate filiaalide hoiuste huvitamise
piirmaarade kohta.

Rahvusvaheline koostoo
2004. aasta septembris liitus TagatisfondEuroopaHoiusekindlustajate Foommiga (The
EuropeanForum 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 finantssusteemi stabiilsusele, soodustades koostood Eiiroopa erinevate riikide
hoiusetagamisskeemidevahel.
Seosesdirektiivi 2014/49/ELhoiustetagamiseskeemidekohtajoustumisega2014. aasta
juuli algul ja selle satete ulevotmisega liikmesriikide seadusandlusesse on sagenenud
kontaktid EFDI liikmete - hoiuste tagatisskeemide vahel. Omavahel on vahetatud
informatsiooni nii hoiuste tagamist reglementeerivate oigusaktide kui ka muude
skeemidepraktilisttegevustpuudutavatekusimusteosas. TagatisfondonuhinenudEFDI
liikmete koostookokkuleppega, mis annab raamistiku tagatisskeemide koostooks,
valistamataedasisikahepoolseidkoostoolepinguid.
2018. aasta septembris toimus Viinis, Austrias, EFDI aastakoosolek koos rahvusvahelise
konverentsiga.
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Stressitestide teostamine

Hoiuste huvitiste tahtaegse valjamaksmise tagamiseks korraldab Fond koostoos
Finantsinspektsiooniga 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
tesud. mis holmavad hoiustajate kolblike hoiuste teabe oigsust ja kattesaadavust;
2) tegevussuutlikkuse testid, et kontrollida Fondi suutlikkust Tagada stressitingimustes
tulemuslik ja tohus kriitiliste protsesside juhtimine, vajalike ressursside olemasolu ja
IT-susteemide toimimine; 3) piiriulese koostoo testid, mis korraldatakse koostoos
vahemalt uhe teise liikmesriigi hoiuste tagamise skeemigajamillega hinnataksehoiuste
tagamise skeemide andmevahetuse tulemuslikkust; 4) rahastamissuutlikkuse testid, mis
moodavad Fondi finantssuutlikkust kas valjamakse voi kriisilahenduse stsenaariumis.
Seegakuulub testimisele eelkoige Fonditege\-ussuutlikkus sh paritoluriigija vastuvotja
riigi piiriulene koostoo hoiuste huvitamisel ningrahastamissuutlikkus.
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 huvitamise (valjamakse)
stsenaariumis,mis holmasigauksikukrediidiasutusemaksejouetusteraldi. Testis
hinnati olemasoleva eelrahastamise adekvaatsust vajaliku tagasimakse jacks,
mille puhul voeti an-essesummadhoiustetagamiseosafondis(HTO), mis oleksid
tagasimakseperioodi ajal tegelikult kattesaadavad. Testi tulemusel selgus. et
eelrahastamisepuudujaakvajadusest voimalikul hoiuste huvitamisejuhtumil oli
kahe suurema vaikepanga puhul. Teiste krediidiasutuste huvitusjuhtumil 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 oleksid Tagatisfondile koheselt
kattesaadavad.

3) Tagantjarele makstavate ja altematiivsete rahastamismeetodite adekvaatsuse
hindamine eelrahastamisega holmamata rahastamisvajaduse katmiseks. Testi
tulemusel selgus, et laenu taotlemisel on vaja arvestada, et eelnevalt oleksid
hoiuste tagamise osafondi (HTO) kogutud ka tagantjarele makstavad osamaksed.
Arvestades nii eeltoodud nouet koos jareldusega, et erakorralised tagantjargi
makstavad osamaksed ei saaks olla suured, on laenu taotlemine teise lepinguriigi
tagamisskeemilt suuremate huvitusjuhtumite puhul suhteliselt ebaotstarbekas,

kuna reaalne laenu taotlemise ja saamise protsess on olulisek pikem (EFDI
raamlepingu jargi kuni 12 toopaeva) kui hoiuste huvitamiseks ettenahtud aeg
Eestis ning saadud laenusummad ei pruugi vajadust katta. Samuti ei ole kindel, et
moni liikmesriigi hoiuste tagamise skeem loobuks oma oigusesi teha otsus laenu
andmise voi mitteandmise kohta Tagatisfondile huvitusjuhtumil ja solmiks

Tagatisfondiga siduvad laenulepingud eelnevalt. Samuti peaksime arvestama
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) Alternatiivsetele rahastamismeetoditeie juurdepaasu saamise kehtiva korra
kvaliieedi hinnang. Kehtiv regulatsioon juurdepaasu saamiseks akernatiivsetele

rahastamismeetodile on olemas. Samas ei ole kehtivas regulatsioonis piisavalt
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arvestatud hoiuste huvitamise tahtaja olulise liihenemisega 20 toopaevalt
7 toopaevale, mis sisuliselt tahendaks valmisolekulaenu lepingute solmimist
mone krediidiasutusega ja/voi Rahandusministeeriumiga. Analuusiti laenu
saamist, laenu taotluse ja laenu saamise aega: riigilt voi riigigarantii voetavale
laenule; krediidiasutustelt voi teistelt isikutelt; teise lepinguriigi tagamisskeemi
haldavalt uksuselt. Hinnangus jareldati, et vajadusel riigilaenu voi -garantii
tagamiseks tuleks tingimused riigiga eelnevalt fikseerida.
Kliendipohise lahenemise toimikute testimisega alustati novembris 2017. a koostoos
Finantsinspektsiooniga ningjatkati kogu 2018. aasta valtel. Testi eesmargiks on hinnata
krediidiasutuste voimekust komplekteerida andmed vastavalt rahandusministri
17. 10.2016. a maarusele nr 46 ,, Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta tapsemate
andmete esitamise kord", andmete edastamist Tagatisfondile ning Tagatisfondi
voimekust andmed vastu votta, kontrollidaja toodelda andmete edastamiseks, voimaliku
huvitamisjuhtumi puhul vastavalt Tagatisfondi seaduses satestatud ajaraamistikule.
Novembris 2017 teostati esimene kliendipohise lahenemise test, aastal 2018 teostati
4 testi ning aastal 2019 on plaanis testida veel 4 krediidiasutust. Juba teostatud
kliendipohise lahenemise toimikute testide kaigus andmete edastusega probleeme ei ole
tekkinud, krediidiasutused on andmete komplekteerimisega hakkama saanud,
Tagatisfond oli voimeline antud andmed labi analuusima ja kontrollima ning vajalikud
andmed edastamiseks ettevalmistama tahtaegselt. 15. 01. 2018. aastal joustusid
rahandusministri maaruses nr 46 muudatused, mis holmasid endas hoiustajate
kontaktandmete kajastamist kliendipohise lahenemise toimikus, antud muudatusi
kaasataksekajuba2018. aastal labiviidudtestidesse.

2019. a pohitegevussuunad
Olulisemad strateegilisedeesmargid,millele Fondjargnevatel aastatelkeskendubon:
1. Fondi tegevusvoimekuse suurendamine Tagatisfondi ja Finantsinspektsiooni
kriisilahendusfunktsioonide konsolideerimise kaudu.

2. Fondi varade (osafondide) optimaalse suuruse sailitamine, mis tagab huvitiste
kiire valjamaksmise.
3. Parandadaveelgi Tagatisfondija fondiosalistevalmisolekut stressitesteteostades.
4. Koostookokkulepete solmimine liikmesriikide hoiuste tagamise skeemidega.
5. Uhtsessekriisilahendusfondi(SRF) vahenditekogumineja ulekandmine.
Lahtudes Fondile Tagatisfondi seadusega kehtestatud eesmargist, eesmargi
saavutamiseks satestatud tegevustest ja valitsevast tegevuskeskkormast kavandab Fond
igaks aastaks olulisemad tegevused. Samuti on 2019. aasta tegevuste kavandamisel
lahtutud uuest finantssusteemi regulatiivsest raamistikust ja 2014. aastal joustunud
hoiuste tagamise direktiivist 2014/49/ELja kriisilahenduse direktiivist 2014/59/EL, mille
satetejargimiseksvajalikudoigusnormidjoustusidTagatisfondiseadusesvastavalt2016.
aastajaanuaris ja 2015. aasta martsis.

Olulisemadtegevused, millele Fond2019. aastalkeskendub on:
. Tagatisfondi funktsiooni ja Finantsinspektsiooni kriisilahendusfunktsiooni
konsolideerimise labiviimine aasta lopuks.
. Koostoolepingute solmimine liikmesriikide hoiuste tagamise skeemidega.
. Hoiuste tagamise osafondi 2019. aasta riskipohiste osamaksete kogumine; hoiuste
tagamiseosafondisihttasemeja osamaksemaaraulevaatamine.
. Investorikaitse, pensionikaitse, pensionilepingute ja kriisilahenduse osafondi
osamaksete arvestus ja kogumine; osafondide sihttasemete ja osamaksete maarade
ulevaatamine.
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.
.

Stressitestide kavandamise ja labiviimise jatkamine huvitiste valjamaksmise
tagamiseks.
Uhtsessekriisilahendusfondi(SRF) 2019. aastaosamaksetekogumine.

Fondi tegevusvoimekuse suurendamiseks on Fondi noukogu andnud heakskhdu liita
operatiivselt Tagatisfondi funktsioon Finantsinspektsiooni kriisilahendusfunktsiooniga.
Tegemist oleks koostookokkuleppel pohineva struktuurimuudatusega, mille eesmargiks
oleks kasutadaFinantsmspektsiooniolemasolevat infrastruktuurijaekspertabi, labimille
tagataks Tagatisfondi seadusest tulenevate ulesannete taitmisel kuluefektiivsus ja
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
vastuvorv'a liikmesriigi skeem Fondi nimel. Lisaks sellele on liikmesriigi skeemidel

voimalik(iksteiselt laenutaotleda. Huvitamisprotsessitagamiseksfiliaalihoiustajateosas
teeb Fond koostood EuroopaLiidu lepinguriikide tagatisskeemidega, solmides nendega
vajalikud
koostookokkulepped.
Detsembris
2018
solmis
Tagatisfond
koostookokkulepped Latija Leeduhoiustetagamiseskeemidega.
Tagatisfondjatkab koostoos Finantsinspektsioonigahuvitiste tahtaegse valjamaksmise
tagamiseks stressitestide teostamist. Stressitestide kavandamisel ja korraldamisel
keskendub Fond eelkoige testidele, mille tulemustest tuleks hiljemalt
3. juuliks 2019 teavitada Euroopa Pangandusjarelevalvet. Ettevalmistusi tehakse ka
phriulese koostoo testiks, mis plaanitakse labi viia 2019. aastal.
Alates 2017. aastast kehtestab Tagatisfondi noukogu igale krediidiasutusele hoiuste
tagamise osafondi osamakse suuruse kalendriaastaks, mida konrigeeritakse
krediidiasutuse riskiprofiiliga, vottes arvesse krediidiasutuse riskiindikaatoreid. Samuti

voib Fond noukogu otsuse alusel osafondi osamaksetenaaktsepteeridatagasivotmatuid
maksekohustusi kuni 30% ulatuses kalendriaastal. Riskipohiste osamaksete arvutamise
aluseks on Tagatisfondi seadus ja 18. novembril 2016 joustunud Rahandusministri
maams nr 51 ,,Hoiuste tagamise osafondi riskipohiste osamaksete arvumsmeetodite ja
vajalike arvestus- ja aruandekohustuste kehtestamine", millega kehtestati osamakse
suuruse arvutamise tapsem kord, osamakse suuruse korrigeerimise metoodika ning
osamaksete korrektse tasumise tagamiseks vajalikud arvestus-ja amandluskohustused.

Fond analliusib investori- ja pensionikaitse osatbndide kehtivate rahastusmudelite
sobivust, kehtestadesvajaduseluuedosafondidesihttasemed,nendesaavutamisetahtajad
ja osamakse maarad. Fond lahtub sealjuures finantssektori struktuurist, invesieeringute.
kohustuslike pensionifondideja pensionilepingute kindlustusmaksete mahust ja nende
kas'^'utempost, agasamuti osafondidetaiendavatestluhiajalistestrahastamisvoimalustest
Fondi vasm 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 kriisilahenduse osafondi Uhtse
Kriisilahendusnoukogupoolt maaratud2019. aastakorralisedosamaksedjakannabneed
vastavalt osamakseteiihtsessekriisilahendusfondiulekandmisejauhiskasutussevotmise
lepingulefile iihtsessekriisilahendusfondihiljemalt2019.aasta30.juuniks. Lisakssellele
kogub Fond 2019. aastal kriisilahenduse osafondi osamakseid Eestis tegutsevatelt
investeerimisuhingutelt, misjaavadkriisilahenduseosafondi.
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Jatkub Fondi vahendite investeerimine Fondi ja Eesti Panga vahel solmitud lepingu
alusel.

Koostoos finantssusteemi turvavorgustiku institutsioonidega ja turuosalistega nmg
finantsturu osalisi uhendavate erialaliitudega teavitab Fond finantsteenuste kasutajaid
hoiusteja investeeringutekaitsestja huvitamistingimustest, kasutadesveebilehtija muid
voimalusi. Fondjatkabomaveebilehetaiendamist,arvestadeserinevatetarbijatevajadusi
ja kasutadesveebileheuuendamisesttulenevaidvoimalusi.
Fondjatkab hoiuste, investeeringute ja pensionifondi osakuomanike kahjude huvitamise
ning kindlustusandja pensionilepingute uleandmise toetamise tegevusjuhendite
ajakohastamistja taiendamist eesmargiga tagada hiivitamise ja toetamise protsessi kiire
ja tahtajaline ning kvaliteetne labiviimine ning koostoo ja infovahetus teiste huvitamise
protsessis osalevate institutsioonidega.
Fond jatkab koostood Rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Finantsinspektsiooni ja
PangaliidugaTagatisfondiseaduserakendamiselja selle muudatuste elluviimisel.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
Lisa 31.12.2018 31. 12.2017

eurodes

VARAD
Kaibevara

Rahaja pangakontod
Luhiajalisedfmantsinvesteeringud
Nouded ja ettemaksed

2
3
4

206880694 208722445
5 590 775 0
25 439
14 645
212496908 208737090

Kaibevara kokku
Pohivara

18937362
18 937 362

Pikaajalised finantsinvesteeringud
Pohivara kokku

VARAD KOKKU

22759837
22 759 837

231434270 231496927

KOHUSTUSEDJA OMAKAPITAL
Liihiajalised kohustused
Voladja ettemaksed
Voiad toovotjatele
Maksuvolad

7

Valjamaksmatahuvitised

8

5837
195
488 964

Muud volad

9

6556

8395

501 552

11 815

501 552

11815

Kokku
Liihiajalised kohustused kokku

Fond (omakapital) perioodi lopus
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

6
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Fondi ja osafondide liikumise aruanne
eurodes

Lisa

2018

231 485 112

2017

1 135 309
7 183 330
38538

224 351 643
217258953
1 053 290
6 002 596
31327

7477

5477

13905390

12874892

Hoiuste tagamise osafond

7 654 627

6 947 664

Investorikaitse osafond
Pensionikaitse osafond

98139
1 060 141

87546
1 215 649

8217

7399

5 084 266

4 616 634

-5082266

-4614634

-5 082 266

-4 614 634

Fond (omakapital) perioodi alguses

223 120 458

Hoiuste tagamise osafond
Investorikaitse osafond
Pensionikaitse osafond

Pensionilepingute osafond
Kriisilahenduse osafond

Fondiosaliste osamaksed

10

Pensionilepingute osafond
Kriisilahenduse osafond

Ulekanded uhtsesse kriisilahendusfondi

10

Kriisilahenduse osafond
11

Maaratud hiivitised

-90 715 485
-90715485

Hoiuste tagamise osafond
Laekumisednoudeoigusealusel
Hoiuste tagamise osafond

12

Finantstulud ja -kulud

13

82 151 354
82 151 354

Volakirjadevaartuse muutus

-563 119

-911 580

87396
-619933

-223 636

-30 582

-626 593
-61 351

14

60

53

-215 262

Toojoukulud

15

Muud administratiivkulud

16

-248 328
-162200
-86 128

Intressid
Teenustasud

Muud tegevustulud

Administratiivkulud

-193 979
-21 283

Lisad 1k 20-34 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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Fondi ja osafondide liikumise aruanne (jatkub)

17

Fondi netotulem

Hoiuste tagamiseosafond
Investorikaitse osafond
Pensionikaitse osafond

Pensionilepingute osafond
Kriisilahenduse osafond

17

Fond (omakapital) perioodi lopus
Hoiustetagamise osafond
Investorikaitse osafond
Pensionikaitse osafond

Pensionilepingute osafond
Kriisilahenduse osafond

-552 394
-1 698 820
95280
1 041 038
8108

7 133 469
5 861 505
82019
1 180734
7211

2000

2000

230932718

231485112

221 421 638

1 230 589
8 224 368
46646

223 120 458
1 135309
7 183 330
38538

9477

7477

Lisad1k20-34 on raamampidamiseaastaaruandelahutamatudosad.
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Rahavoogude aruanne
Lisa

2018

2017

13 905 390
-5 082 266
-90 226 521
82 151 354
60

12 874 892

-278 963

-322 323

469 054

7 937 988

190 277 325
-194640

Makstud/laekunud intressid

-1 768 300
76086
-618591

Rahavoog investeerimistegevusest

-2 310 805

189 518 540

Rahavood kokku

-1 841 751

197 456 528

208722445
-1 841 751
206880694

11265917
197 456 528
208722445

eurodes

Pohitegevuserahavood
Laekunud maksed fondiosalistelt

10

Ule kantud uhtsesse kriisilahendusfondi

10

Hoiustajatele makstudhuvitised
Noudeoiguse alusel laekunud
Muud laekumised

Makstudtegevus-ja toojoukulud
Rahavoogpohitegevusest

-4614634
0
0

53

Investeerimistegevuse rahavood

Investeeringutenetomuutus
Volakirjade vaartuse muutus

Rahaja selle ekvivalendid perioodi alguses
Rahaja selle ekvivalentide muutus
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lopus

2
2

-564 145

Lisad1k20-34 on raamatupidamiseaastaaruandelahutamatudosad.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
arvestuspohimotted
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused
Fondi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Tagatisfondi seaduse,
raamatupidamise seaduse ja Eesxi finantsaruandluse standardile. Fondi majandusaasta

aruande sisu ja koostamise kord on kehtestatud Rahandusministri maamsega nr 64
28. aprillist 2003. Raamatupidamise aastaaruande pohiamamiete - kasumiamande ja
omakapitali muutuste aruande asemel kasutab Fond Rahandusministri maarusega
kehtestatudFondija osafondideliikumise amannet.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lahtutud soetusmaksumusest, valja
arvatudjuhtudel, mida on kirjeldatud alljargnevates arvestuspohimotetes.
Tulenevalt Tagatisfondi tegevuse spetsiifikast kasmatakse rahavoogude aruande
koostamisel monevorra teistsugust rahavoogude aruande skeemi vorreldes

raamatupidamise Toimkonnajuhendites kirjeldatud Eesti finantsaruandluse standardiga.
Raamatupidamise aastaamamie on koostatud eurodes.

Tagatisfondi vara
Tagatisfondi vara jaguneb iga osafondi arvel taitmisele kuuluvateks oigusteks ja
kohustusteks. Igaosafondi kohta peetakse eraldi arvestust.
Fondile laekuvate osamaksete an'el moodustab Fondjargmised osafondid:
I. hoiuste tagamiseosafond;
2.
3.

investorikaitse osafond;
pensionikaitse osafond;

4. pensionilepinguteosafond,
5.

kriisilahenduse osafond.

Rahaja selle ekvivalendid
Rahaja raha lahendina kajastab Fond bilansikirjel "Rahaja pangakontod'' korrigeeritud

soetusmaksumuses (vt lisa 2) arvelduskontodeja huvitiste valjamaksekontodejaake ning
hoiuseid tahtajaga kuni 3 kuud. Intressid tahtajalistelt hoiustelt kajastatakse Fondi ja
osafondide liikumise aruandes kirjel ,, Intressid" (yl lisaks lisa 13).
Vastavait Tagatisfondi seadusele voib Fond osamaksete vastuvotmiseks, huvitiste
valjamaksmiseks ning muudeks tegevusega seotud arveldusteks avada kontod uhes voi
mitmes Eestistegutsevas krediidiasutuses.

Fond on avanud arvelduskontod osamaksete vastuvotmiseks ja muudeks tegevusega
seotud kuludeks Swedbank AS-is ja AS-is SEB Pank. Fondi Swedbank AS-is ja AS-is
SEB Pank arvelduskontodele laekunud fondiosaliste poolt tasutud osamaksed peavad
olema paigutatud hiljemalt kolme toopaeva jooksul Fondi Eesti Pangas olevale

arvelduskontole, arvates nende laekumisest. Fondi arvelduskontode jaak
SwedbankAS-isja AS-is SEB Pankei voi uletada Fondijooksvaks majandustegevuseks
vajalikku summat.
Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
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Hiivitiste valjamaksmiseks Versobank AS-i (likvideerimisel) klientidele olid Fondil
avatud kontod Swedbank AS-is ja AS-is SEB Pank, millele Fond kandis vahendid
Versobank AS-i (likvideerimisel) hoiustajatele hoiuste huvitamiseks. Bilansi kuupaeva
seisuga kajastuvad bilansis huvitiste kontodel summad, mis ei ole hoiustajate poolt veel
valja voetud. Fond ei saa neid summasid kasutada muuks otstarbeks kui hoiuste
huvitamiseks.

Fondi varade paigutamiseks on Fondil lubatud avada kontosid Majanduskoostoo ja
ArenguOrganisatsiooni(OECD)liikmesriigikrediidiasutustes,millel on Fondinoukogu
otsusega maaratud rahvusvaheliselt tunnustatud reitinguagentuuri krediidireiting. Fondi
varade investeerimiseks on Fondil avatud krediidiasutuses State Street Bank vaartpaberija arvelduskontod.

Finantsinvesteeringud
Vastavalt Tagatisfondi seadusele on Fondi vara lubatud paigutada OECD liikmesriigis
tegutseval borsil noteeritud volakirjadesse voi muudesse volakohustustesse ja
liikmesriigi krediidiasutuste hoiustesse, millel on Fondi noukogu poolt maaratud
rahvusvaheliselt tunnustahid 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
Fondi vara on paigutatud liihiajalistesse finantsinvesteeringutesse, et taita vajadusel
seaduses ettenahtud tahtaja jooksul hoiuste, investeeringute ja pensionifondi osakute
huvitamise kohustust. Liihiajalised finantsinvesteeringud koosnevad fikseeritud ja
muutuva tulususega kauplemiseesmargil soetatud volakirjadest, mis realiseeritakse
12 kuu jooksul bilansipaevast (vt lisa 3). Tulud ja kulud luhiajalistest
fmantsinvesteermgutest kajastatakse Fondija osafondide liikumise amandes.
Kauplemiseesmargil soetatud luhiajalised 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 turuvaartus bilansipaeval aktiivsel turul.
Tuludja kulud volakirjade umberhindlusest seoses nende oiglase vaartuse muutumisega
on kajastatud Fondi ja osafondide liikumise aruandes kirjel ,, V6lakirjade vaartuse
muutus" (vt lisaks lisa 13 rida ,, Luhiajaliste volakirjade vaartuse muutus").

Oiglases vaartuses kajastatavaid finantsinstmmente hinnatakse igal bilansipaeval timber
nende hetke oiglasele vaartusele. Vaartuse muutust kajastatakse aruandeperioodi
netotulemina Fondija osafondide liikumise amande kirjel ,, Volakirjade vaartuse muutus"
(vt lisaks lisa 13 rida ,, Luhiajaliste volakirjade vaartuse muutus").
Pikaajalised tahtajani hoitavad volakirjad, mille jarelejaanud tahtaeg on kuni 1 aasta,
mida kavatsetakse hoida lunastustahtajani (vt lisa 3). Lunastustahtajani hoitavad
volakirjad kajastatakse jargnevalt bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades
sisemist intressimaara. Vaartuse muutust kajastatakse amandeperioodi netotulemina
Fondi ja osafondide liikumise amande kirjel ,,Volakirjade vaartuse muutus" ning
fmantstulude-ja kulude lisas real ,,Pikaajalistevolakirjade vaartuse muutus".

Pikaajalisedfmantsinvesteeringud
Kindla lunastustahtajani hoitavad pikaajalised volakirjad voetakse algselt arvele nende
soetusmaksumuses. Volakirjade lunastustahtaeg saabub bilansipaevast rohkem
21
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kui 1 aasta moodudes. Lunastustahtajani hoitavad \'6lakirjad kajastatakse jargnevah
bilansis komgeeritud soetusmaksumuses, kasutades sisemist intressimaara. Vaartuse
muutust kajastatakse aruandeperioodi netotulemina Fondi ja osafondide liikumise
aruande kirjel ,, V6lakirjade vaartuse muutus" (M lisaks lisa 13 rida ,. Pikaajaliste
volakirjade vaartuse muutus"),
Pikaajalised lunastustahtajani hoitavad volakirjad, mille kustumise tahtajani on
kuni 1 aasta kajastatakse liihiajaliste finantsinvesteeringute all (vt lisa 3).
Finantskohustused

Koik finantskohustused (volad hankijatele, voetud laenud, viitvolad. valjastatud
volakirjad ning muud luhi- ja pikaajalised volakohustused) voetakse algselt an'ele nende
soetusmaksumuses, mis sisaldab ka koiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Luhiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on iildjuhul vordne nende
nominaalvaartusega, mistottu luhiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis
maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste fmantskohusmste korrigeeritud
soetusmaksumuse arvestamiseks voetakse nad algselt an'ele saadud tasu oiglases
vaartuses (millest on maha an-atud tehingukulutused), arv'estadesjargnevatel perioodidel
kohustustell intressikulu kasutades sisemise intressimaara meetodit.

Finantskohustus liigitatakse luhiajaliseks, kui kohustuse tasumise tahtaeg on kaheteist
kuu jooksul alates bilansikuupaevast, voi Fondil pole tingimusteta Qigust kohustise
tasumist edasi lukata rohkem kui 12 kuud parast bilansikuupaeva.

Kriisilahenduse osafond
Alates 2015. aastast kogub Tagatisfond krediidiasutustelt ja investeerimisuhingutelt
krhsilahendusmeetmete ja -oiguste rakendamise rahastamiseks vajalikke vahendeid.
Nimetamd vahendite kogumiseks moodustati Tagatisfondi juurde kriisilahenduse
osafond. Krediidiasutuste poolt tasutud kriisilahenduse osafondi kogutud osamaksed
kantakse file uhtsesse kriisilahendusfondi, investeerimisuhingute poolt ta-iisilahenduse
osafondi kogutud osamaksed jaavad Tagatisfondi juures moodustamd kriisilahenduse
osafondi.

Osamaksete

ulekandmisel

uhtsesse

kriisilahendusfondi

vahendatakse

kriisilahenduseosafondi omakapitalis.

Tuludja kulud
Fondi tuludeks on fondiosaliste kvartaliosamaksed, uute fondiosaliste tagamisskeemiga
uhinemisel tasutavad iihekordsed osamaksed, Fondi vara paigutamisest saadav tulu,
noudeoiguse alusel fondiosaliste poolt Fondile makstud summad oigustatud isikutele
(hoiustajad.
investorid,
kohustusliku
pensionifondi
osakuomanikud)
ja
kindlustusandjatele valjamakstud huvitiste ja toetussummade piires ning muud
tegevustulud. Fondi kuludeks on oigustatud isikutele maksta\-ad huvitised, makstavad
toetused kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli uleandmiseks, Fondi vara
paigutamisegaseotud kulud, muud tegevuskuludja administratiivkulud. Fondiosalistelt
noudeoiguse alusel laekunud summad kajastatakse kassapohiselt, ulejaanud tulud ja

kulud kajastatakse tekkepohiselt Fondija osafondide liikumise aruandes. Lilhiajalistes ja
pikaajalistes investeeringutes sisalduvate volakirjade tulud ja kulud nende turuvaartuse
muutusest ja mmigist kajastatakse Fondi ja osafondide liikumise aruandes netona kirjel
,,Volakirjade vaartuse muutus" (\t lisaks lisa 13 read ., Luhiajaliste volakirjade vaartuse
muutus" ja ,, Pikaajaliste ^'olakirjade vaartuse muutus'').
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Laekumatavoi maha votmata tekkepohised intressid tahtajalistelt hoiustelt kajastatakse
bilansikirjel "Muud liihiajalised nouded" ja Fondija osafondide liikumise aruandes kirjel
,,Intressid" (vt lisaks lisa 13 rida ,, Intressid tahtajalistelt hoiustelt").

Laekumata voi maha votmata tekkepohised intressid huvitiste valjamaksekontodelt Eesti
krediidiasutustes, Eesti Pangas ja valismaa krediidiasutustes kajastatakse bilansikirjel
"Muud luhiajalised nouded" ja Fondija osafondide liikumise aruandes kirjel ,, Intressid"
(vt lisaks lisa 13 ridu ,, Intressid varadelt Eesti krediidiasutustes", , Jntressid varadelt
valismaakrediidiasutustes"ja ,,Intressidkeskpankadest").

Tuludeja kulude jaotusp ohimotted osafondide vahel
Fondi varajaguneb iga osafondi arvel taitmisele kuuluvateks oigusteksja kohustusteks.
Fond peab iga osafondi vara ning osafondi otseste ja kaudsete tulude ja kulude kohta
eraldi arvestust vastavalt Tagatisfondi seaduse § 75 loikele 2 ja § 80 loikele 2. Erinevate
tulu- ja kulukirjete jaotamise pohimotted ning nende otsese ja kaudsejaotuse osafondide
vahel avalikustabFondvastavaltarvestuspohimotetesningFondijaosafondideliikumise
aruandelisas (vt lisa 17).
Tulu- ia kulukiriete iaotuspohimotted osafondidevahel onjargmised:
Lisa Jaotuspohimotte kirjeldus
Tulu- ja kulukirje
nimetus Fondi ja osafondide liikumise
aruandes
Fondiosaliste osamaksed

10

Maaratud huvitised

11

Fondiosaliste osamaksed jagatakse osafondide
vahel otseselt.

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

Laekumised noudeoiguse

12

Finantstuludj a -kulud

Laekumised

noudeoiguse

alusel jagatakse

osafondide vahel otseselt.

alusel

13

Intressid huvitiste valjamaksekontodelt ja
huvitamisega seotud tahtajalistelt hoiustelt
jagatakse osafondide vahel otseselt.
Netotulem finantsinvesteeringutelt volakirjade
umberhindlusest ja muugist ning intressid
tu-velduskontodelt 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 osafondide keskmisele mahule
aruandeaastal.

Muud tegevustulud

14

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

Muud tegevuskulud jagatakse osafondide vahel
otseselt.

Administratiivkulud

15
16

Administratiivkulud jagatakse osafondide vahel
proportsionaalselt osafondide keskmisele mahule
aruandeaastal.
Huvitamise
korraldamisega
otseselt seotud kulud jagatakse osafondide vahel
otseselt.

Alates 2015. aastastkogub Fond osamakseidkriisilahenduseosafondi krediidiasutustelt
ja investeerimisuhingutelt. Krediidiasutuste poolt kriisilahenduse osafondi tasutud
osamaksedkannab Fond uhtsesse kriisilahendusfondi.

Krediidiasutuste ja investeerimisuhingute kriisilahenduse osafondi osamaksed
kajastatakse otseste tuludena kriisilahenduse osafondis. Samuti kajastatakse
kriisilahenduse osafondi otsese tuluna makstud viivised osamaksete tahtpaevaks
tasumata jatmise eest. Muid kulukirjeid kriisilahenduse osafondile ei jaotata, kuna
vastavaltTagatisfondiseaduselevoib kriisilahenduseosafondivahendeidkasutadaainult
sihiparaseltehk rakendatavatekriisilahendusmeetmeteja -oigusterahastamiseks.
Igal jargneval aastal hinnatakse osafondide vahel kaudselt jagatavate tulude ja kulude
jagamisepohimotete kasutamiseotstarbekust.
Tingimuslikud varad
Hoiustajatele, investeerijatele voi pensionifondiosaku omanikele huvitiste
valjamaksmisel, samuti kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli
uleandmiseksmakstudtoemste korral laheb noudeoigus fondiosalisevasm samasumma
ulatuses huvitiste saajateltjatoetuse saajatelt ule Fondile vastavalt Tagatisfondi seaduse
§ 78 loikele 1. Noudeoigustkasitletakse aastaaruandekoostamisel tingimusliku varana,
kuna ei ole voimalik piisavalt tapsek hinnata nouete laekumise toenaosust. Juhul kui
fondiosaliselt laekub vahendeid esitatud noude katteks, kajastatakse need summad
tuludena kassapohiselt ja naidatakse Fondi ja osafondide liikumise aruandes kirjel
"Laekumised noudeoiguse alusel" vastava osafondi tuludena, korrigeerides samal ajal
tingimuslike varasid (\t lisaks lisad 12, 17ja 18).
Vdljamaksmata huvitised
Bilansi kuupaeva seisuga hoiustajatele, investoritele voi pensionifondiosaku omanikele
valjamaksmata hiivitised, mis tuleb neile tasuda nende noudmisel, samuti kindlustusandja
pensionilepingute kindlustusportfelli uleandmiseks valjamaksmata toetussummad,
kajastatakse bilansis viitvolgadena (\t lisaks lisa 8).
Tagatud hoiuste, investeeringute voi pensionifondi osakuomanikele tekitatud kahju
huvitamine peab olema lopule viidud lahtudes Tagatisfondi seaduses satestatud
tahtaegadest vastavalt 7 toopaeva, kuue kuu ja kahe kuu jooksul. Erilistel asjaoludel ja
mojuval pohjusel voib Fondi noukogu nimetatud tahtaegu pikendada. Tahtaja jooksul
valjamaksmata htivitised deponeeritakse ja huvitise saajal on oigus huvitise saamiseks
esitada noue Fondi vastu Tagatisfondi seaduses satestatud tahtajajooksul. Fond maksab
pensionilepingute osafondist toetussumma valja hiljemalt fihe kuu moodumisel
Finantsinspektsioonilt teaie saamisest kindlustusportfelli vastuvotva kindlustusandja
maaramise kohta. Finantsinspektsioon voib Fondi taoilusel nimetatud tahtaegu mojuval
pohjusel pikendada.
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PricewaterhouseCoopers,Tallinn

Kapitali-ja kasutusrent
Kapitalirendina kasitletakse rendilepingut, mille puhul koik olulised vara omandiga
seonduvad riskid ja huved kanduvad ule rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse
kasutusrendina. Kasutusrendimaksed, mille puhul Fond on kui rentnik, kajastatakse
rendiperioodijooksul lineaarselt Fondija osafondide liikumise aruandes kuluna (vt lisa
16). Fond kasutab kasutusrenti toomumide rentimiseks.

Lisa 2

Raha ja pangakontod
2 428 028

31. 12.2017
131 743

138139

131 743

2 289 889

0

204 452 586
204 452 586

208 590 551

Valismaa krediidiasutustes

80

151

Arvelduskontod

80

151

206 880 694

208 722 445

31. 12.2018

(eurodes)
Eesti krediidiasutustes

Arvelduskontod krediidiasutustes
Huvitiste kontod krediidiasutustes
Keskpankades

Arvelduskonto Eesti Pangas

Kokku

208590551

Rahajaak keskpangas 2018. aasta lopus sisaldab Eesti Pangas paigutamise ootel olevaid
vahendeid.

Lisa 3

Liihiajalisedfinantsinvesteeringud
31. 12.2018

(eurodes)

31. 12.2017

Pikaajalised tahtajani hoitavad volakiriad

Pikaajalistevolakirjade luhiajaline osa(kuni la)

5 590 775

Kokku

5 590 775

0

Pikaajaliste lunastustahtajani hoitavate volakirjade, millejarelejaanud tahtaeg on kuni 1
aasta, soetusmaksumus 2018. a lopus oli 6 011 853 eurot.

Lisa 4

Nouded ja ettemaksed
31. 12. 2018

31. 12.2017

Intressidpikaajalisteltvolakirjadelt

24731
88912

Intressid valismaa krediidiasutustelt

0

13642
76481
-106
-62 733

(eurodes)
Myud luhiaialised nouded

-64 151
-30

Intressid arvelduskontolt EestiPangas
Intressidhuvitiste valjamaksekontodelt
Muud ettemakstud kulud
Ettemakstud kulud

Kokku
25
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708
708

1003
1003

25439

14645

Tagatisfond

Majandiisaastaaruanne 2018

Lisa 5

Pikaajalisedfinantsinvesteeringud

(eurodes)

31. 12.2018

31. 12.2017

Pikaaialised investeerinsud volakirjadesse

Lunastustahtajanihoitavadvolakirjad

18 937 362
18937362

22 759 837
22 759 837

Kokku

18 937 362

22 759 837

Pikaajaliste lunastustahtajani hoitavate volakirjade soetusmaksumus 2018. ja 2017. a
lopus oli vastavalt 18 140 429ja 23 178 962 eurot.

Volad toovotjatele

Lisa 6

31. 12.2018

31. 12.2017

4369
1442

2416

26

16

5837

3229

31. 12.2018

31. 12.2017

Kaibemaks

195

191

Kokku

195

191

31. 12.2018

31. 12.2017

(eurodes)
Palga- ja puhkusetasude kohustus

Sotsiaalmakspalga-ja puhkusetasudekohustuselt
Tootuskindlustusmakse palga-ja puhkusetasude

797

kohustuselt

Kokku

Lisa?

Maksuvolad

(eurodes)

Lisa8

Valjamaksmata hiivitised

(eurodes)
Maaratud huvitised

90715485

VersobankAS hoiustajad
Makstud huvitisi

90226521

Versobank AS hoiustajad
Hiivitamata hoiused aasta lopus

488 964

VersobankAS hoiustajad
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Lisa 9
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Muud volad
31. 12. 2018

31. 12.2017

4188

5877

2012

2101

356
6556

417
8395

2018

2017

4358683
1 903 488
178 842
83626
366 123
523 118
154333

3 986 752
1 848 296
187959
80847
80439
301 828
392 386
13636

86414

55521

7 654 627

6 947 664

2018

2017

5 082 266

4614634

Investeerimisiihingud
KIT FinanceEuropeAS

1000

Admiral Markets AS

1000

1000
1000

Kokku (vt lisa 17)

2000

2000

(eurodes)
Varahalduriteenustasu (Eesti Pank)
Volakirjadehooldus-ja tehingutasud(State Street
Bank)

Volad hankijatele
Kokku

Lisa 10

Fondiosaliste osamaksed

(eurodes)
Hoiuste tasamise osafondi
Krediidiasutused
AS Swedbank

AS SEBPank

Coop Pankaktsiaselts4
TallinnaAripangaAS
Versobank AS (likvideerimisel)5
BigbankAS

0

AS LHV Pank

LuminorBankAS6
Inbank AS

Kokku (vt lisa 17)
(eurodes)
Kriisilahenduse osafond
Krediidiasutused
9 krediidiasutuse osamaksed uhtsesse
kriisilahendusfondi

4 EndinearinimiEestiKrediidipankAS.
5 EuroopaKeskpanktunnistas26 .martsil2018FinantsinspektsiooniettepanekulkehtetuksVersobankASi
krediidiasutusetegevusloa.
6 EndinearinimiDNB PankAS.
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PricewaterhouseCoopers, Tallinn

Lisa 1

fOatkuby
2018

2017

36665
10653
200
200
924
16224
200
14096

38870
16189
200
200
4089
1350
200
14102

200
200
200
200
509
200
533

200
200
200
200
870
200

0

100

4560
8787
200
1450

2560
7007
200

1938

0

98139

87546

(eurodes)
Investorikaitse osafondi
Krediidiasutused

AS Swedbank

AS SEBPank
Coop Pankaktsiaselts
Tallirma Aripanga AS

Versobank AS (likvideerimisel)8
LuminorBankAS9
BigbankAS
AS LHV Pank
Fondivalitsejad
Swedbank Investeerimisfondid AS

Limestone Platform AS10
AS SEB Varahaldus

AS LHVVarahaldus
AS Kawe Kapital
AS Trigon Asset Management

AS Avaron Asset Management

United Asset Management AS u
Investeerimisiihingud
Cresco Vaartpaberite AS
AS KIT Finance Europe
Admiral Markets AS

AS Redgate Capital

KaweKapital AS
Kokku (vt lisa 17)

609

0

Endine arinimiEesti ICrediidipankAS.

8 EuroopaKeskpanktunnistas26. martsil2018FmantsinspektsiooniettepanekulkehtetuksVersobankASi
krediidiasutusetegevusloa.
9 Endine ESrmimi DN'B Pank AS.
10Endine arinimi Northern Star AS.
rl

Alates

11. 04. 2017

tegutseb

edaspidi

vaikefondi valitsejana,

Management AS.
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S. 6. O^. ^f^

PricswaterhouseCoopers,Tallinn

Lisa 10 Qatkub)
(eurodes)

2018

2017

AS Swedbank Investeerimisfondid

444 004

AS SEB Varahaldus

200 836
314727
84563

Pensionikaitse osafondi

Pensionifondivalitsejad

TulevaFondidAS13

16011

503 694
236 069
366 147
101 794
7945

Kokku (vt lisa 17)

1 060 141

1 215 649

2018

2017

856
1942
5419

654
1942
4803

8217

7399

13 905 390

12 874 892

2018

2017

AS LHV Varahaldus
Luminor Pensions Estonia AS

(eurodes)
Pensionilevinsute osafondi
EIukindlustusseltsid
ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal

AS SEB Elu-ja Pensionikindlustus
CompensaLife ViennaIns Group
Kokku(vtlisal7)

Fondiosaliste osamaksed kokku

Lisa 11

Maaratud hiivitised

(eurodes)

90715485

VersobankAS (likvideerimisel)
Kokku (vt lisa 17, 18)

Lisa 12

90 715 485

Laekumised noudeoiguse alusel

(eurodes)

2018

Versobank AS (likvideerimisel)

82151354

Kokku (vt lisa 17, 18)

82 151 354

2017

12EndinearinimiNordeaPensionsEstoniaAS.

13Finantsinspektsioonvaljastaskohustuslikupensionifondifondivalitsejaletegevusloa27.03.2017.
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Kuupaev/date.
PricswaterhouseCoopers,Tallinn

Lisa 13

Finantstulud ja -kulud
2018
-5884
217
-6101

2017

Intressid varadelt valismaa krediidiasutustes

-10

-3224

Intressid arvelduskontodelt

-10

-3224

Intressid keskpankadcst

-614 039

-588 622

Intressid arvelduskontolt Eesti Pangas

-614039

-588 622

(eurodes)
Intressid varadelt Eesti krediidiasutustes

Intressid arvelduskontodelt, uleoohoiustelt

Intressidhuvitiste valjamaksekontodelt

68
68
0

-329 461

Netotulem liihiajalistelt finantsinvesteerineutelt
0

-294 646

0

-34815

Intressitulud pikaajalistelt
finantsinvesteeringutelt

87396

71010

Pikaajalistevolakirjade vaartuse muutus

87396

71010

Teenustasud

-30 582

-61 351

Vaartpaberitehooldustasu
Vaartpaberite tehingutasu
Varahalduriteenustasu Eesti Pangale
Kokku(vthsal7)

-14171

-17054

-211

-548

-16200

-43 749

-563 119

-911 580

2018

2017

Muud laekumised sh. viivised

60

53

Kokku(vtlisal7)

60

53

Luhiajalistevolakirjade vaartuse muutus
Imressidtahtajalistelt hoiustelt

Lisa 14

Muud tegevustulud

(eurodes)

Teiste osafondide osamaksete ettenahtud tahtajal tasumatajatmise voi osalise tasumise
korral on fondiosalised kohustamd tasuma viivist tasumata summalt 0,2% paevas

vastavalt Tagatisfondiseadusele.
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PricawaterhouseCoopers,Tallinn

Lisa 15

Toojoukulud

(eurodes)

Palgakulu
shjuhtkonnajanoukogupalgakulu
Sotsiaalmaks
Tootuskindlustusmakse

Kokku(vtlisal7)

2018

2017

-121 678

-145 596

-75 673
-40 154

-103 553
-48 047

-368

-336

-162 200

-193 979

2018. aasta lopus tootas Fondis lisaks juhatajale kaks tootajat (2017. a kaks tootajat).
Fondinoukoguliikmeid oil uheksa.Noukoguliikmele, valja arvatudVabariigiValitsuse
liikmest noukogu liikmele, makstakse Tagatisfondi seaduse alusel igal kuul tasu
Vabariigi Valitsuse maarusega kehtestatud kuupalga alammaara uhekordses ulatuses.
Aruandeperioodiljuhatajaleja noukogu liikmetele makstud tasud olid vastavalt 21 650
ja54 023 eurot. 2017.aastaljuhatajalejanoukoguliikmetelemakstudtasudolidvastavalt
33 055ja 50 760 eurot. Lisakssellele makstijuhatajale seosestemalepinguloppemisega
2017. aasta oktoobris puhkusereservist kompensatsiooni kasutamata puhkuse paevade
eest 10 738 eurotja preemiat 9 000 eurot (vt samuti lisa 19).

Lisa 16

Muud administratiivkulud
2018

2017

Ruumide rendikulud

-10782

-9932

Vaikevahendid

-1 160
-11 191

Muud administratiivkulud

-100
-13816
-61 430

Kokku(vtlisal7)

-86 128

-21 283

(eurodes)

Info-ja kommunikatsioonikulud
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PricewaterhouseCoopers, Tailinn

Lisa 17

Tagatisfondi osafondide liikumise aruanne
Hoiuste

feurodesl

Investori- Pensioni- Pensioni-

I Fond kokku tagamise
hj

kaitse

osafond

osafond

kaitse lepingute lahenduse

osafond

224351643 217258953 1053290 6002596

Fond (omakapital)
seisuga 31. 12.2016

Kriisi-

osafond

31327

osafond

5477

Muutused20l7. a
Osamaksed

10

Uie kantud iihtsesse

10

87546 1215649

12 874 892
-4 614 634

6 947 664
0

0

0

0 -4614634

7399 4616634

fondi (SRF)
Maaratud hiivitised

11

0

0

0

0

0

0

Laekunud
noudeoiguse a!usel

12

0

0

0

0

0

0

Finantstuludja-

13

-911 580

-878 669

-4 471

-28 288

-152

Muudtegevustulud

14

53

0

0

53

0

0

Administratiivkulud

15

-215 262

-207 490

-1056

-6680

-36

0

7133469

5861505

82019 1 180734

7211

2000

231485112 223120458 1135309 7183330

38538

7477

kulud

16
Fondi netotulem

2017.a

Fond (omakapital)
seisuga 31. 12.2017
Muutused20l8.a
Osamaksed

10

Ule kantud iihtsesse

10

13 905 390
7 654 627
-5 082 266 0

Maaratud huvitised

11

-90715485 -90715485

Laekunud

12

82151354

13

-563 119

Muudtegevustulud

14

Administratiivkulud

15

98 139 1 060 141
0 0

217 5084266
0 -5082266

fondi (SRF)
0

0

0

0

82151354

0

0

0

0

-546 668

-2131

-14240

-80

60 0
-248 328
-242 648

8
-736

52
-4915

0

0

-29

0

95280 1041038

8108

2000

230932718 221421638 1230589 8224368

46646

9477

noudeoigusealusel
Finantstuludjakulud

16
Fondi netotulem

-552394

-1698820

2018.a

Fond (omakapital)
seisuga 31. 12.2018
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Kuupaev/date
PricswaterhorseCoopers, Tallinn

Lisa 18

Tingimuslikud varad
2018

(eurodes)

2017

Esitatud nouded

90 058 998

VersobankAS (likvideerimisel)
Rahuldatud nouded

Versobank AS (likvideerimisel)

82151354

0

Kokku(vtlisal2, 17)

82 151 354

0

7 907 644
7 907 644

0

Nouded aasta lopus

VersobankAS (likvideerimisel)
Kokku

0

Versobank AS-i (likvideerimisel) likvideerijale esitatud noudeid 2018. aastal oil
ca 90, 1 miljoni euro eest, millest rahuldatud noudeid oil 82,2 miljonit. Likvideerijale
31. 12.2018 seisugaveel esitamatanoudedoli ca0,2 miljonit euro eest. 29.jaanuaril2019
laekus Versobank AS-ilt (likvideerimisel) 5 miljonit eurot ja 19.02.2019 laekus 3, 13
miljonit eurot Tagatisfondipoolt esitatudnouete katteks.
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Tehingud seotud osapooltega

Tagatisfondi aastaaruandekoostamisel on loetud seotud osapoolteks Fondi juhatajaja
noukogu liikmed. Osapooli loetakse seotuks juhul, kui uks 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 kontrolli Fondi ille ning samuti puudub neil
voimalus avaldada uksikult olulist moju Fondi arilistele otsustele. Aruandeperioodil
juhatajalejanoukoguliikmetelemakstudtasudontoodudlisas 15.Muidtehinguidseotud
osapooltegatehtud ei ole.
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Kohtuvaidlus Rootsi Riigivolaametiga (Rootsi

tagatisskeem)
Seisuga 01. 10. 2017 said Nordea Bank AB Eestis hoitud hoiused Eesti hoiuste tagamise
skeemi osaks, kui koik NordeaBank AB Eesti filiaali hoiused laksid ule Luminor Bank

AS-ile (registrikood 11315936).
Direktiivi 2014/49/EL artikkel 14, mille pealdis on ,, Koost6o liidus", tapsustab loikes 3,
et kui osa krediidiasutuse tegevusest viiakse tile teise liikmesriiki ning hakatakse
krediidiasutuse suhtes kohaldama teist hoiuste tagamise skeemi, kantakse osamaksed,
mille krediidiasutus on teinud 12 kuu jooksul enne tegevuse uleviimist, valja arvatud
erakorralisedosamaksedvastavaltartikli 10 loikele 8, ule teise skeemiproportsionaalselt
uleantudtagatudhoiuste summaga.
Tagatisfond esitas 11. 10. 2017 Roots! Riigivolaametile aruparimise, miks ei ole Nordea
Bank AB poolt Rootsi hoiuste tagamise skeemi Nordea Bank AB Eesti filiaali tagatud
hoiuste summaga proportsioonis tasutud osamakseid Tagatisfondile ule kantud.
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Rootsi Riigivolaamet esitas 12. 10. 2017Tagatisfondile 03.10.2017tehmd otsuse, millega
keeldus Tagatisfondile vastavaid osamakseid ule kandmast pohjendades, et koneallolev
krediidiasutus ei ole 12 kuu jooksul enne tegevuse teise liikmesriiki uleviimist
osamakseid tasunud. Olukorra, kus Tagatisfondile 2014/49/EL artikkel 14 alusel
ulekannet ei tehtud, tingis asjaolu, et kahe osamakse vahele jai rohkem kui 12 kuud

(osamaksed tasuti 30. septembril 2016 ja 13. oktoobril 2017), samal ajal kui tegevuse
uleviimine iihest liikmesriigist teise toimus vahetult enne teise osamakse laekumist
(l. oktoobril2017).

Tagatisfond esitas 23. 10. 2017 kaebuse Stockholmi Halduskohtule. Tagatisfondi
hinnangultuli Rootsi Riigivolaameti 03 .10. 2017otsusEestitpuudutavas tuhistadajateha
uus otsus. millega maaratakse Eesti Tagatisfondile direktiivi 2014/49/EL artikkel 14
loike 3 kohaselt kohane osamakse proportsioon arvestades, et direktiivi 2014/49/EL
artikli 10 Ig 1 kohaselt tuleb osamakseid koguda regulaarsusega vahemalt 1 kord aastas.
Tagatisfondi seisukoha jargi ei ole direktiivi 2014/49/EL eesmargiga kooskolas
kaimmine, kus osamakseid kogutakse pikema kui 12 kuulise vahega, puudes selliselt oma
kohustusi teise tagatisskeemi ees valtida.

Stockholmi Halduskohtu 18, 12. 2017 otsusega lukati Tagatisfondi kaebus tagasi.
Tagatisfond on esitanud Stockholmi Halduskohtu otsusele apellatsioonkaebuse. Rootsi
teise astme halduskohus asus 15.05.2018 otsusega seisukohale, mille kohaselt Rootsi
hoiuste tagamise seaduse satteid osamaksete ulekandmise kohta tuleb moista selliselt, et
tile kanda saab iiksnes tegelikult tehtud osamakseid. Kohus siiski nentis. et antud asjas
puudub lopuni oigusselgus ning selgitab jargnevalt: ,, Hoiuste tagamise seadusele
eelnenud ettevalmistustest tuleneb, et Rootsi Riigivolaamet on osamaksete
ulekandmissatete valjatootamise ettevalmistuste kaigus noudnud selgitust seaduse selle
osa kohta, mis kasitleb kusimust millised osamaksed kuuluvad ulekandmisele (eelnou
2015/16:106 1k. 83 jj. ). Riigivolaamet valjendas seisukohta, et ulekandmisele peaksid
kuuluma osamaksed, mis puudutavad viimast kahtteistkummet kuud, mille jooksul on
institutsioon kuulunud Rootsi hoiuste tagatissusteemi ja mitte osamaksetega, mis on

tegelikult sisse makstud. Roots! Riigivolaameti an'ates oleks sellise tolgenduse puhul
tegemist (ihtse praktilise rakendusega kusimuse osas, millised osamaksed kuuluvad
ulekandmisele ja see oleks soltumatu asjaolust. millisel ajamomendil on aastane
osamakse tehtud \-oi kui palju pae-\'i on institutsioon tegevuse uleviimise aastal
garantiisusteemi kuuiunud. Valitsus asus seisukohale, et oluline on, et rakendusmudel
kusimuse osas. millised summad kuuluvad sellistes olukordades ulekandmisele. leiaks

Euroopa Liidus harmoniseeritud lahenduse. Seetottu ei viidud seaduseteksti sissemingit
selgitust."

Tagatisfond esitas Rootsi Korgemale halduskohtule kassatsioonkaebuse ning johtuvalt
teise astme kohtu otsusest, mis viitab siiski lopliku oigusselguse puudumisele antud

olukorras, palus Tagatisfond Euroopa Kohtult eelotsuse taotlemist. 7. 11.2018 otsusega
Rootsi Korgem halduskohus Tagatisfondi kassatsioonile menetlusluba ei andnud ia
lukkastagasiEuroopaKohtult eelotsusetaotlemise taotluse.

Eelnevast tulenevalt on Tagatisfond otsustanud kirjutada Euroopa Komisjonile ning
paluda nende arvamust direktiivi 2014/49/EL artikli 14 Ig 3 korrektse rakendamise kohta.
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SOLTUMATU VANDEAUDIFTORI ARUANNE
Tagatisfondinoukogule

Meie arvamus

Meiearvateskajastabraamatupidamiseaastaaruannekoigisolulistes osadesoiglaseltTagatisfondi(Fond)
finantsseisundit seisuga 31. detsember 2018 ning sellel kuupaeval loppenud majandusaasta finantstulemust
ja rahavoogusidkooskolas Eestifinantsaruandlusestandardiga,Tagatisfondiseaduseganing
rahandusministeeriumi maarusega nr 64 ,, N6uded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisuleja
koostamisele".

Meiepoolt auditeeritudFondiraamatupidamiseaastaaruannesisaldab:
.

bilanssi seisuga 31. detsember 2018;

.
.

fondija osafondide liikumise aruannet eeltoodud kuupaeval loppenud majandusaasta kohta;
rahavoogude aruannet eeltoodud kuupaeval loppenud majandusaasta kohta; ja
raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad oluliste arvestuspohimotete kokkuvotetja muud
selgitavat infot.

Arvamuse alus

Viisimeauditilabikooskolasrahvusvahelisteauditeerimisstandarditega(ISA-d). Meiekohustusedvastavalt
nendele standarditele on taiendavalt kirjeldatud meie aruande osas ,Audiitori kohustused seoses
raamatupidamise aastaaruande auditiga".
Usume, et kogutud auditi toendusmaterjal on piisavja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Oleme Fondist soltumatud kooskolas Rahvusvaheliste Arvestusekspertide Eetikakoodeksite
Noukogu (IESBA) pooltvalja antud kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (IESBAkoodeks) ja
EestiVabariigiaudiitortegevuseseadusessatestatudeetikanouetega.Olemetaitnudomamuudeetikaalased
kohustusedvastavaltIESBAkoodeksileja EestiVabariigiaudiitortegevuseseaduseeetikanouetele.
Muu informatsioon

Juhataja vastutab muu informatsiooni eest, mis sisaldub majandusaasta aruandes lisaks raamatupidamise
aastaaruandeleja meie audiitori aruandele.

Meiearvamusraamatupidamiseaastaaruandekohtaei holma muudinformatsioonijame ei avaldamuu
informatsiooni kohta landlustandvat arvamust.

Raamatupidamiseaastaaruandeauditeerimisekaiguson meiekohustuslugedamuudinformatsioonija
kaaludasedatehes,kasmuuinformatsioonsisaldabolulisivasturaakivusiraamatupidamisearuandegavoi
meie poolt auditi kaigus saadud teadmistega voi tundub muul viisil olevat oluliselt vaarkajastatud. Kui me
teeme tehtud too pohjaljarelduse, et muu informatsioon on oluliselt vaarkajastatud, oleme kohustatud selle
info oma aruandesvaljatooma. Meil eiole sellegaseosesmidagivaljatuua.

ASPricewaterhouseCoopers,Parnumnt 15, 10141Tallinn; tegevuslubanr 6; registrikood: 10142876
T: 614 i8oo, F: 614 igoo, www.pwc.ee
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Juhatajaja nende, kelle lilesandeks on Fondi valitsemine, kohustused seoses
raamatupidamise aastaaruandega
Juhataja vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamiseja oiglase esitamise eest kooskolas Eesti
fmantsaruandluse standardiga, Tagatisfondi seadusega ning rahandusministeeriumi maarusega nr 64
,,N6uded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisuleja koostamisele" ja sellise sisekontrollisusteemi
rakendamise eest, nagu juhataja peab vajalikuks, voimaldamaks pettusest voi veast tulenevate oluliste
vaarkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel onjuhataja kohustatud hindama Fondijatkusuutlikkust,

avalikustamavajaduselinfottegevusejatkuvusegaseotudasjaoludekohtaja kasutamategevusejatkuvuse
printsiipi, valja arvatudjuhul, kuijuhataja kavatseb Fondi likvideerida voi tegevuse lopetada voi tal puudub

realistlik alternatiiveelnimetatudtegevustele.
Need,kelle iilesandekson valitsemine, vastutavadFondifinantsaruandlusprotsessiiilejarelevalve teostamise
eest.

Audiitori kohustused seoses raamatupidamiseaastaaruandeauditiga
Meieeesmarkon saadapohjendatudkindlus selle kohta, kasraamatupidamiseaastaaruannetervikunaon
pettusestvoiveasttulenevate olulistevaarkajastamisteta,ja andavalja audiitoriaruanne, mis sisaldabmeie
arvamust. Kuigipohjendatudkindlus on korgetasemelineIdndlus, ei annaISA-degakooskolaslabiviidud
auditgarantiid, et olulinevaarkajastaminealatiavastatakse.Vaarkajastamisedvoivadtulenedapettusestvoi
veastja neid peetakse oluliseks siis, kui voib pohjendatult eeldada, et need voivad kas uksikult voi koos
mojutada kasutajate poolt raamatupidamise aastaaruande alusel tehtavaid majanduslikke otsuseid.
Kooskolas ISA-dega labiviidud auditi kaigus kasutame me kutsealast otsustustja sailitame kutsealase
skeptitsismi. Samuti me:

.

tuvastameja hindameriske, et raamatupidamiseaastaaruandesvoib olla olulisivaarkajastamisi
tulenevalt pettusest voi veast, kavandameja teostame auditiprotseduurid vastavalt tuvastatud riskidele
ning kogume piisavaja asjakohase auditi toendusmaterjali meie arvamuse avaldamiseks. Pettusest
tuleneva olulise vaarkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva vaarkajastamise
puhul, sest pettus voib tahendada varjatud kokkuleppeid, voltsimist, tahtlikku tegevusetust, vaaresitiste
tegemist voi sisekontroUisiisteemi eiramist;

.

omandamearusaamaauditikontekstis asjakohasestsisekontrollisiisteemist, selleks, et kujundada
auditiprotseduure sobivalt antud olukorrale, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust Fondi
sisekontrollisiisteemitohususe kohta;

hindamekasutatudarvestuspohimotete asjakohasustningjuhatajapoolt tehtudraamatupidamislike
hinnanguteja nendekohtaavalikustatudinfo pohjendatust;
.

otsustame, kas juhataja poolt kasutatud tegevuse jatkuvuse printsiip on asjakohane ning kas kogutud
auditi toendusmaterjali pohjal on olulist ebaldndlust pohjustavaid siindmusi voi tingimusi, mis voivad
tekitada markimisvaarset kahtlust Fondijatkusuutlikkuses. Kui mejareldame, et eksisteerib oluline

ebakindlus,oleme kohustatudoma audiitoriaruandesjuhtima tahelepanuinfole, mis on selle kohta
avalikustatudraamatupidamiseaastaaruandes,voikui avalikustatudmfo on ebapiisav,siis
modifitseerimaoma arvamust. Meiejareldusedtuginevadaudiitoriaruandekuupaevanikogutudauditi
toendusmaterjalil. Tulevasedsundmusedvoi tingimusedvoivadsiiskipohjustadaFonditegevuse
jatkumise loppemist;
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.

hindameraamatupidamiseaastaaruandeuldist esitusviisi, struktuurija sisu, sealhulgasavalikustatud
informatsiooni,ning seda,kas raamatupidamiseaastaaruanneesitabtoimunudtehinguidjasiindmusi
viisU, millega saavutatakse oiglane esitusviis.

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

AS PricewaterhouseCoopers

Tiit Raimla

Rando Rand

Vandeaudiitor,litsents nr 287

Vandeaudiitor, litsents nr 617

26. marts 2019
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Tagatisfond
Mqfandusaasta aruanne 2018

Juhataja ja noukogu allkirjad 2018. aasta majandusaasta
aruandele
Tagatisfondi juhataja on koostanud 2018. aasta majandusaasta aruande (1k 1-38), mis
koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandestja soltumatu vandeaudiitori
amandest.

Majandusaastaaruanneon kinnitatudTagatisfondinoukogupoolt"...... " .............. 2019
Nimi

Juhataja

Kuupaev

RiinHeinaste II. ^^.. M .

Noukogu:

Noukoguesimees

Marten Ross

NQukoguaseesimees

Madis Muller

Noukoguliige

Dmitri Dmitrijev

Noukogu liige

Meelis Hint

NoukoguUige

Martin Helme

Noukogu liige

Kilvar Kessler

Noukogu liige

Joel Kukemelk

Noukoguliige

Andres Piirsalu

Noukogu liige

Katrin Taliharm
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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
(Translation of the Estonian original)*

To the SupervisoryBoardofGuaranteeFund(businessnamein EstonianTagatisfond)

Our opinion

In our opinion,thefinancialstatements presentfairly, in all material respects, the financialposition of
Guarantee Fund (business name in Estonian Tagatisfond) (the Fund) as at 31 December 2018, and its
financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the Estonian financial

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

Fund".
Weauditedthe Fund'sfinancialstatementsthat comprise:
.

the balancesheet as at 31 December 2018;

.

the statement ofchangesin the fandandin the sectoralfundsfor theyearthen ended;

.

the cash flow statement for the year then ended; and

.

the notes to the financialstatements, whichincludea summaryofsignificantaccountingpoliciesand
other explanatory information.

Basis for opinion

Weconductedour auditin accordancewith InternationalStandardsonAuditing(ISAs).Ourresponsibilities
underthosestandardsarefurtherdescribedin theAuditor'sresponsibilitiesfor theauditofthefinancial
statements section of our report.

Webelieve that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.

We are independent ofthe Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for

Accountants' CodeofEthicsfor ProfessionalAccountants (IESBACode) andthe ethicalrequirements of
theAuditorsActivitiesAct ofthe RepublicofEstonia.Wehavefulfilled our other ethicalresponsibilitiesin
accordancewiththe IESBACodeandthe ethicalrequirements oftheAuditorsActivitiesAct of
the Republic of Estonia.

ASPricewaterhouseCoopers,Pamumntig, 10141Tallinn, Estonia; LicenseNo. 6; Registry code: 10142876
T: +372 6141800, F: +372 6141900, www.pwc. ee
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Other information

The Directoris responsibleforthe otherinformationcontainedin the annualreport in additionto the
financial statements and our auditor's report thereon.

Ouropiniononthefinancialstatements doesnot coverthe other informationandwe do not expressany
form of assurance conclusion thereon.

In connectionwithour auditofthefinancialstatements, our responsibUityis to readthe other information
identifiedaboveand, in doingso, considerwhetherthe otherinformationis materiallyinconsistentwiththe
financialstatements or our knowledgeobtainedin the audit, or otherwiseappearsto be materially misstated.
If, basedon theworkwehaveperformed, weconcludethatthere is a material misstatement ofthis other
information, weare requiredto report thatfact. Wehavenothingto report in this regard.
Responsibilitiesofthe Director andthose chargedwith governancefor the financial
statements

The Directoris responsiblefor the preparationandfair presentationofthe financialstatements in
accordance with the Estonian financial reporting standard and Guarantee Fund Act and fair presentation

according to regulations 110. 64 ofthe Minister of Finance .. Requirements to the content and preparation of
financial statements of Guarantee Fund", and for 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 preparingthe financialstatements, the Directoris responsiblefor assessingthe Fund'sabilityto continue
as a goingconcern, disclosing,as applicable,matters relatedto goingconcernandusingthe goingconcern
basisofaccountingunlessthe Directoreitherintendsto liquidatethe Fundor to ceaseoperations, or hasno
realistic alternative but to do so.

Thosechargedwithgovernanceareresponsiblefor overseeingthe Fund'sfinancialreportingprocess.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Ourobjectives areto obtainreasonableassuranceaboutwhetherthe financialstatements asa wholearefree
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our

opinion. Reasonableassuranceis a highlevel ofassurance,butis not a guaranteethat an auditconductedin
accordancewith ISAswill alwaysdetecta material misstatementwhenit exists. Misstatementscanarisefrom
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be

expectedto influencethe economicdecisionsofuserstaken onthebasisofthesefinancialstatements.
As part ofan audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticismthroughoutthe audit.Wealso:
Identifyandassessthe risks ofmaterial misstatement ofthe financialstatements, whetherdueto 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
misstatementresultingfrom fraudis higherthanfor one resultingfrom error, asfraudmayinvolve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
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Obtainanunderstandingofinternalcontrolrelevantto theauditin orderto designauditproceduresthat
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Fund's internal control.

.

Evaluatethe appropriatenessofaccountingpoliciesusedandthe reasonablenessofaccountingestimates
and related disclosures made by the Director.

.

ConcludeontheappropriatenessoftheDirector'suseofthegoingconcernbasisofaccountingand,based
onthe auditevidenceobtained,whethera materialuncertaintyexistsrelatedto events or conditionsthat

maycastsignificantdoubtonthe Fund'sabilityto continueasa 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

conclusionsarebasedon the auditevidenceobtainedup to the dateofour auditor'sreport. However,
future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern.

.

Evaluate the overall presentation, structure and content ofthe financial statements, including the
disclosures,andwhetherthefinancialstatements representthe underlyingtransactionsandeventsin a
manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope

andtimingoftheauditandsignificantauditfindings,includinganysignificantdeficienciesin internal
control thatweidentifyduringour audit.
AS PricewaterhouseCoopers

/signed/

/signed/

Tiit Raimla

Rando Rand

Auditor's certificate 110.287

Auditor's certificate 110.617

26 March 2019

* This version ofour report is a translation from the original, whichwas prepared in Estonian. All possible
carehasbeentakento ensurethat the translationis anaccuraterepresentationofthe original. However,in
all matters ofinterpretation ofinformation, views or opinions, the original language version ofour report
takesprecedenceover this translation.
This independent auditor's report (translation of the Estonian original) should only beused with an annual
reportinitialledfor identificationpurposes by ASPricewaterhouseCoopers.
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