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Tegevusaruanne
Tagatisfondi oiguslikseisundja tegevuse eesmargid
Tagatisfond (edaspidi ka ,,Fond") on seaduse alusel asutatud avalik-oiguslikjuriidiline
isik, mis moodustati 2002. aasta 1. juulil, alates 1998. aastast tegutsenud Hoiuste
Tagamise Fondi oigusjarglasena. Tagatisfondi seadus, misjoustus 2002. aasta l. juulist,
satestab Tagatisfondi eesmSrgi, tema oigusliku seisundi ningtegevuse alusedja korra.
Tagatisfondi eesmark on tagadakrediidi-ja investeerimisasutuste klientide, kohustusliku

pensionifondide osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlushislq)ingu
solminud kindlustusvotjate poolt paigutatudvahenditekaitse mng vahenditekogumine
kriisilahendusmeetmeteja -oiguste rakendamise rahastamiseks. Tagatisfondi tegevus on
suunabid ilhtse ja efektiivse finantssektori tagatisskeemide administreerimise
mehhanismi valjakujundamisele ja toimimisele, mis voimaldab oluliselt vahendada nii

riigi riske kaudsete kohustuste tagamisel finantssektoris kui ka vaikehoiustajate
ning -investorite riske, suurendades seelabi fmantssektori usaldusvaarsust ja stabiilsust.

Tagatisfond haldab viite tagatisskeemi -

hoiuste tagamise, investorikaitse,

pensionikaitse, pensiomlepinguteja kriisilahenduse osafondi.

Omaeesmargi saavutamiseks taidab FondjSrgmisi fimktsioone:
1. Kogubfondiosalisteltilhekordseidja kvartaliosamakseid.

2. Huvitab fondiosaliste klientidele Tagatisfondi seaduses satestataid tingimustel,
ulatusesja korras fondiosalistejuures paigutatudhoiusedjainvesteeringudning
fondiosaliste poolt kohustusliku pensionifondi osakuomanikele tekitatud kahju.
3. Toetab Tagatisfondi seaduses sStestatudtingimustel ja ulatuses kindlushisandja
kohustuslikukogumispensionikindlustuslepmgutekindlustaisportfelliilleandmist
teisele kindlustusandjale, tagades pensionilepmgute jSrgsed pensionimaksed
kindlustusvStjatele.

4. Kogubkriisilahendusmeetmeteja -oiguste rakendamise rahastamiseksvajalikke
vahendeid.

5. Taidab muid Tagatisfondi seadusest tulenevaid illesandeid.

Fondijuhtimineja personal
Fondi korgeim juhtimisorgan on Fondi noukogu. Noukogul on uheksa liiget, kes on
mmetatudRiigikogu,VabariigiValitsuse,EestiPangapresidendi, Finantsmspektsiooni,
EestiPangaliiduninginvesteerimisasuhisi,pensionifondivalitsejaidjakindlustusandjaid
esindavateorganisatsioonidepoolt.

NBukogu liikmete koosseisu 2020. aastal ei muudetud. Fondi noukogu koosseisu
kuulusid Marten RossVabariigiValitsuse poolt, Madis Mtiller EestiPangapoolt, Kilvar
Kessler Finantsinspektsiooni poolt, Katrin Taliharm Eesti Pangaliidu poolt, Joel
Kukemelk pensionifondivalitsejaid esindava organisatsioom poolt, Meelis Hint Eesti

Pangaliidu ja investeerimisasutusi esindava organisatsiooni poolt, Andres Piirsalu
kindlustusandjaid esindava organisatsiooni poolt ning Dimitri Dmitrijevja Aivar SBerd
Riigikogupoolt. Tagatisfondinoukoguvolitustetahtaegon4 aastat,misalgas2019.aasta
jaanuaris. Tagatisfondi nSukogu 4-aastane tahtaeg 16peb 2023. aastajaanuaris.

FondiigapSevasttegevustjuhibja esindabFondijuhataja,kesannabomategevusest am
noukogule. Fondijuhataja kohustusi taitis alates 20. veebruarist kuni 17. oktoobrini 2020
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juhataja kohusetaitja seoses Fondijuhatajatoolt eemal viibimisega. 7. septembri 2020.
aasta Tagatisfondi noukogu koosolekul taasvaliti juhataja ametisse Riin Heinaste. Riin

Heinasteteiseametiajavolitusedalgasid18.oktoobril2020.Juhatajavolitustetahtaegon
kolm aastat, mis ISppeb 2023. aasta oktoobris.

2020. aastal toimus viis Tagatisfondi noukogu koosolekut ja uks telekonverents.
Koosolekutelvoetivashiotsusedhoiustetagamisejakriisilahenduseosafondi2020.aasta
osamaksete suuruse kehtestamise kohta, vaadati tile osafondide kvartaliosamakse

maarade sobivus ja vajadusel kehtestati uued maarad, kimutati Fondi eelarve ja
majandusaasta amaime ning amtati osafondide rahastamise ja Fondi vara
investeerimisega seotud kusimusi. Juhataja andis kvartaalselt noukogule aru Fondi
majandustulemustest. Telekonverenlsil amtati Covid-19vSimalikkumoju turuosalistele
ja antudolukorrasturuosaliste voimekusttasudahoiusetagamiseosafondiosamakseid.
Aruandeperioodil tootas Fondis uks tootaja, kes taitis Pondi juhataja tooulesandeid.
Fondi noukogu liikmeid oli uheksa.

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

Tagatisfondi
seaduse
kohaselt
on
hoiuste
hilvitamise
piirmaar
100000 eurot hoiustaja kohta. Lisaks sellele on eraisikutele tagatud elamukinmsvara
vo8randamisest saadudvahendidkuni 70 000 euro suuruses summas kuue kuujooksul
elamukinnisvara voorandamisest arvates. Nimetatud piirmaarad on kooskolas Euroopa
Parlamendi ja Noukogu direktiiviga 2014/49/EL hoiuste tagamise skeemide kohta.
Investeeringud huvitatakse Tagatisfondi seaduse alusel 100% ulatuses, kuid mitte

rohkem kui 20 000 euro suuruses summas, mis on kooskolas Euroopa Parlamendi ja
Noukogudirektiiviga97/9/EUinvesteeringutetagamiseskeeraidekohta.
Tagatisfondiseadussatestab,etpensionikaitseosafondiarvel huvitamiselekuuluv kahju
summas kuni 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta hilvitatakse
osakuomanikule taies ulatuses. Kahjusumma, mis illetab 10 000 eurot osakuomamku
konkreetse kahjujuhtumi kohta huvitatakse 90% ulatuses.

Vastavalt Tagatisfondiseadusele tagatakse labi kindlustusandjatoetamise 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 ulahises.

Osamaksete koguminefondiosalistelt
Oma eesmSrgi saavutamiseks kogub Fond krediidiasutustelt, investeerimisasutustelt,

kohushislike pensionifondide valitsejatelt ja pensionilepinguid solmivatelt
kindlustusmdjatelt ehk fondiosalistelt iihekordseidja kvartaliosamakseid. Uhekordse
osamaksetasubkrediidi-voi investeerimisasutusilhe kuujooksul alatestalle tegevusloa
andmise otsuse teatavaks tegemisest ning pensionifondivalitseja parast pensionifondi
' Alates 01.04. 2020. a on rahvapensioni miia- 221, 63 eurot.
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registreerimist Finantsinspektsioonipoolt. Kindlustusandjatasub ilhekordse osamakse
uhe kuu jooksul arvates esimese pensionilepingu solmimisest. Kvartaliosamaksed
arvutatakse tagatavatelt hoiustelt, ermevatelt investeerimisteenustelt, pensionifondide

vara puhasvaSrtusest ja kindlustusandja poolt kogutud pensionilqiingute
kindlustusmaksete summast.

Alates 2015. aastast lisandus varakogumina kriisilahenduse osafond, kuhu tasuvad
osamakseid ainult investeerimisilhingud. Lisaks sellele kogub Fond kriisilahenduse

osafondi kaudu kredndiasutustelt Euroopa uhtsesse kriisilahendusfondi (Single
Resolution Fund- SRF) kriisilahendusmeetmeteja -Siguste rakendamise rahastamiseks
vajalikke vahendeid. Seega on Fond moodustaaud TagatisfondUe laekuvatest
osamaksetestjSrgmisedvarakogumid- osafondid:
1)
2)
3)
4)
5)

hoiuste tagamise osafond;
investorikaitse osafond;
pensionikaitse osafond;
pensionilepingute osafond;
kriisilahenduse osafond.

2020. aastajuunis koguti krediidiasutustelt 7, 9 miljomt eurot, mis 2020. aastajuunis kanti
Ole iihtsesse kriisilahendusfondi vastavalt Riigikogus 2015. aastaoktoobris ratifitseeritud

riikidevahelise ,,0samaksete fihtsessekriisilahendusfondiulekandmiseja ilhiskasutaisse
votmise lepingule". Eestis tegevusloa alusel tegutsevad investeerimisuhingud ei
kvalifitseeru ettevotjateks, kes tasuvad osamakseid ilhtsesse kriisilahendusfondi.

Investeerimisuhingud fasusid 2019. ja 2020. aastal kriisilahenduse osafondi 2,0 tuhat
eurot. Investeerimisilhingutelt kogutud osamaksed kajastuvad kriisilahenduse osafondis.
Osamaksete laekumisest osafondidesse 2020. ja 2019. aastal ning fondiosaUste arvust
annabillevaate alljargnevtabel:

Osafondid

Fondiosalised

Arv aasta lopul
2020

2019

Hoiuste tagamise " ...,.

Investorikaitse
osafond
Pensionikaitse

osafond

Pensionilepingute
osafond

Kriisilahenduse
osafond

tuheur

2020

2019

13 560,2 12 999,5*

Krediidiasutused 7

Investeerimisflhingud 6
Fondivalitsejad 6

112, 1
8, 9
1, 3

99,4
8,5
1,4

Pensionifondivalitsejad

956,8

932

4,7

9,0

7 934,2

6 759,5

2,0

2,0

22 508, 3

20 811,3

Elukindlustusseltsid
Krediidiasutused 9

Investeerimisuhingud 2
Kokku

Osamaksed

47

45

*SisaldabLuminorBaik'i LStijaLeedu filiaali iilekantud osamakseid

Vorreldes 2019. aastaga on hoiuste tagamise osafondi, investorkaitse osafondi ja
pensionikaitse osafondi osamaksed 2020. aastal t8usnud. Investeerimisilhingute
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osamaksed kriisilahenduse osafondijaid 2020. aastal vSrreIdes 2019. aastaga samale
tasemele, samal ajal kui krediidiasutuste osamaksed kriisilahenduse osafondi tousid.

Pensiomlepingute osafondi on laekumised vahenenud seoses pensiomlepingute
kindlustusmaksete summade vahenemisega.
Osafondide kvartaliosamakse madrade kehtestamine
Tagatisfondi seadus satestab osafondide kvartaliosamakse maarade maksimumsuurused

ja annab Fondi noukogule oiguse kehtestada vajadusel nendest vaiksemad osamakse

mSarad, lahtudes eelkBige fmantssektori turusitaiatsioonist, Tagatisfondi seaduses
satestatud osafondi sihttasemestja huvitiste/toetuste piirmaaradest.

Tagatisfondi seadusekohaselt kogutakse hoiustetagamise osafondiosamakseiduldjuhul
kord aastas. Selleks kehtestab noukogu osafondi sihttaseme, uhtse osamakse aastemaara

ja igale krediidiasutusele osamakse suumse, mida voib komgeerida proportsionaalselt
krediidiasutuse riskiprofiiliga. 18. novembril 2016joustus Rahandusmimstri maarus m

51 ,,Hoiuste tagamise osafondi riskipohiste osamaksete arvutusmeetodite ja vajalike
aryestus- ja aiuandekohustuste kehtestamine" (edaspidi ka Maarus nr 51), millega
kehtestati krediidiasutuse riskiprofiilist lahtuv hoiuste tagamise osafondi osamaksete
suurosekorrigeerimisemetoodikajaseUegaseotudamandekohustused.
2020. aasta aprillis kehtestas noukogu hoiuste tagamise osafondi sihttasemeks 1, 66%

tagatud hoiuste mahustja selle saavutamise tahtajaks 2023. aasta lopu ning osamakse
maaraks 0, 1% osamakse tasumisele eelneva kalendriaasta keskmise tagatud hoiuste
summast. Hoiustetagamiseosafondisuhetagatudhoiustesseoli2020.aastaISpus1,57%.
2020. aasta septembris kehtestas noukogu krediidiasutuste poolt 2020. aastal tasutava
osamaksete suuruse, mida korrigeeriti nende riskiprofiiliga vastavalt Maarusele nr 51.
Kriisilahenduse osafondi kaudu uhtsesse kriisilahendusfondi illekantavate 2020. aasta

osamaksete suumse igale krediidiasutusele arvutas Ohtae Kriisilahendusnoukogu. 2020.
aastajuunikeskelkandisTagatisfondkrediidiasuhisteltkriisilahenduseosafondikogutud
osamaksedsummas 7,9 miljonit edasiuhtsessekriisilahendusfondi.

2020. aastamartsis kehtestas Tagatisfondkahele investeerimisuhingule kriisilahenduse
osafondi 2020. aasta osamaksete suumseks iihekordse makse summas 1000 eurot, mis
arvutati vastavalt Komisjoni delegeeritud mBaruse (EL) 2015/63 artikli 10 loikele 1.

Kriisilahenduseosafondirahastamisesosalesidainultinvesteerimisiihingud,misvastasid
maaruse2015/63artikli 3 punktides 1 ja 2 sStestatudinvesteerimisahingumoistele.
2020. aasta septembris vaatas Tagatisfondi noukogu ule investorikaitse osafondi
osamakse mSBrad ning 2020. aasta mais ja novembris seoses kavandatava
pensionireformiga pensionikaitse ja pensionilepingute osafondide osamakse maarad.
Investorikaitsej a pensionilepinguteosafondidekvartaliosamaksemaaradealuseks2020.
aastal oli 2019. aasta sqitembrisjanovembris tehtud noukogu otsused, mida2020. aastal

oluliselt ei muudetud. 2019. aastanovembris otsustas Tagatisfondi noukogu kehtestada
pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse maaraks 0,005% ja sihttasemeks 0, 18%

Tagatisfondi seaduse § 68 ISikes 1 satestahid pensionifondide vara puhasvaSrtusest ja
rakendada seda alates kvartaliosamakse tasmnisest 2020. aasta II kvartalis. Sellest

tulenevalt koguti 2020. aastal investorikaitse, pensionikaitse ja pensionilepingute

osafondi osamakseid 2019. aastal kinnitatud kvartaliosamaksete maarade alusel. Samuti

jSeti 2020. aastal samale tasemele 2007. aastanovembris kehtestatud 2,0 miljoni euro
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suunme investorikaitse osafondi sihttase mng ei muudetud 2019. aasta septembris
kinnitatud selle saavutamise tShtaega 2024. aasta ISppu.
Fondiosalistepoolt osafondidessetasutavate kvartaliosamaksete viimase 10 aastamaSrad
on Fondi noukogu kehtestanudjargmiselt:
Aasta

Hoiuste
tagamise
osafond

MaksiifwmmSSf^
2010
2011-2013
2014-2015
2016
2017-2018
2019
2020

0, 125%
0,025%
0,047%
0,030%
0, 1%3

0, 1%3
0, 1%3
0, 1%3

Investorikaitse osafond

Pensioni-

Pensioni-

lepingutc

Maaklerteemised

Portfelli-

VMrtpaberite

kaitse

haldus

hoidmine

osafond

osafond

0, 1%
0,012%
0,012%
0,012%
0,012%
0,012%
0,012%
0,012%

0, 075%
0,0048%
0,0048%
0,0048%
0,0048%
0, 0048%
0, 0048%
0,0048%

0, 01%
0,0012%
0, 0012%
0,0012%
0,0012%
0,0012%
0,0012%
0,0012%

0, 1%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,007%
0,005%
0,005%

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

Fondi majandustegevuse tulemusedja Fondi vara paigutamlne
Fondi majandustegevuse netotulem kujunes 2020.ja 2019. ajargmiselt:
tuheur

Fondile laekunud osamaksed
Olekmtuduhtsessefondi
MBa-atud huvitised
Laekunud n8ude8iguse alusel
Finantstuludja-kulud
Muudtulud
Administratiivkulud
Fondi netotulem

2020
22 580,3
-7934, 2
0
0
-1111, 6
0

2019
20 811,4
-6759, 5
311,8
8128, 2
-825, 1
14, 8

Muutus

-265, 1

-211, 1

-54,0

13 269,5

21 470,5

-8201,0

1 769,0
-1174,6
-311,8
-8128,3
-286,4
-14,8

Fondi majandustegevuse netotulem 2020. aastal oli 13, 3 miljonit eurot
olles ca 8,2 miljoni euro vorra vBiksem kui 2019 aasta netotulemus. Hoiuste tagamise
osafondi koguti ca 0, 6 miljonit eurot enam, kui eelneval aastal. Lisaks kanti Ule juunis
2020 kriisilahenduse osafondi koguhid 2020. aasta osamaksed uhtsesse
kriisilahendusfondi summas 7, 9 miljonit eurot, mis oli v6rreldes 2019. aastaga ca 1,2
miljonit enam.

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

3 2016. aastaalgusestj6ustunud Tagatisfondi seadusemuudatused nSevad ette, et hoiuste tagamise osafondi
osamakseid kogutakse krediidiasutustelt 2016. aastast alates Uldjuhul uks kord aastas. Selleks kehtestab
nQukogu osafondi sihttaseme ja uhtse osamakse aastamaara keskmisest tagatud hohiste summast. Kuni
2015. aastani kasutati kvartaliosamakse mSaraja osamaksete Mvutusbaasiks olid krediidiasutuste kSlblikud
hoiused kvartali lopus.
7
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Fondilon varapaigutamiseksavatudvaartpaberikontojaarvelduskonto krediidiasutuses
State Street Bank. Fondi vahendite investeerimist teostab lepingu alusel Eesti Pank
IBhtuvaltFondivaradepaigutamiselekehtestatudpiirangutest.
Fondi vara paigutamisel lahtutakse vara vSartuse sailimise, likviidsuse ja kehtestatud
piirangute raames parima vBimaliku tulususe saavutamise eesmargist. Peamisteks Fondi

varade investeerimisega seotud riskideks on intressi-, krediidi- ja likviidsusrisk. Fondi
vara investeerimisel valuutariski ei voeta.

Fondivarainvesteerimmeja finantsriskidejuhtimine ontoimunud Tagatisfondi seadusest
tulenevatel alustel ning noukogu poolt kinnitatud vara paigutamise UldpShimotete,
piiranguteja aruandluse korra kohaselt.

2020. aastal olid Fondi varad paigutatad euroala keskvalitsuste volakirjadesse, mille
valjaandja pikaajaline krediidireitingpidi 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 10%. Kuni 1-kuulise kestusega hoiuste osakaal
koigis krediidiasutastes, mille pikaajaline krediidireiting pidi olema vahemalt AA-/Aa3
(Standard & Poor's; Fitch/Moody's), ei tohtinud illetada 10% investeerimisportfelli
mahust. Fondi varade investeerimisel voeti tehingu vastaspoole finantsseisundi
hindamisel aluseks reitinguagentuuri poolt maaratud madalaim krediidireiting. Fondi
investeerimisportfelli kaaluhid keskmiseks kestvuseks oli kehtestahid kuni 0,50 aastat
ning selle halbeks 0,50 aastat.

2020. aasta lopus olid enamus Fondi varadest investeermgute ootel Eesti Pangas ja
ulejaanud varad investeeritud euroala keskvalitsuste 3-aastastesse lunastustahtajani
hoitavatesse pikaajalistesse v61akirjadesse, mis vastasid noukogu poolt kehtestatud
piirangutele.
2019. aasta lopus tuvastati uue koronaviiruse (Covid-19) olemasolu, mis 2020. aastal

levis ule kogumaailma, sealhulgasEestisse. 2020. aastal eipohjustanud Covid-19 viiruse
levikFondilejamajandustegevuselemarkimisvaarseidprobleeme.Kunafmantssektoron
Covid-19 kriisile suhteliselt hSsti vastu pidanud, mida on kaudselt toetanud ka ermevad

riiklikudjajarelevalvelised meetmed, ei pea Fond otstarbekaks kvantitatiivse hinnangu
andmist haiguspuhangu voimaliku m8ju kohta Fondi majandustegevusele.
FondiinvesteerimistulemustestannabUlevaatejargmine tabel:
Investeeringud seisuga 31. detsember

Investeeringute maht turuvaartuses
sh rahajaselle ekvivalendid
Investeeringute netotulem
Volakirjade vaartuse muutvsja intressitulud
Teenustasud

Investeeringute tulusus (aasta baasil)

2020

265 723,3
242288,6

tuheui
2019

252 456,9

-1081,4
-30,1
-0,41%

228993,5
-825,1
-794,2
-31,0
-0,31%

100, 00%

100, 00%

-1 111,6

Investeeringute valuutastruktuur
EUR
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Fondi investeeringute tulusus 2020. aastal vahenes vorreldes 2019. aastaga, olles
jStkuvalt negatiivne, mis oli tingitud investeerimisportfelli negatiivsest tootlusest.
Teenustasud suurenesid seoses mvesteerimisportfellis olevate kaubeldavate luhiajaliste
volakirjade vahenemisega ja pikaajaliste lunastustahtajani hoitavate vSlakirjade
soetamiseja hoidmisega ning enamus Fondi vara vahendite hoidmisegaFondi kontol
Eesti Pangas. Fondi investeerimise netotulem vahenes 0, 3 miljoni euro vorra.

Fondi tegevuse avalikustamine
Fondil on kohnkeelne veebUeht aadressil http://www. tf. ee. Veebileht annab ulevaate

Fondi tegevuse pohimotetest, tegevuse aluseks olevatest oigusaktidest ja Fondi
majandustegevusest. Veebilehel on info krediidi- ja investeerimisasutuste Uientide,
kohustusliku

pensionifondide

osataiomanike

ja

kohustusliku

kogumispensioni

kindlustuslepingu solminud kindlustusvStjate poolt paigutataidvahendite kaitsest, millest
Fond on finantsteenuste 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. 2021. aastal on plaanis
Tagatisfondi veebilehte uuendada.
Rahvusvaheline koostoo

2004. aastaseptembris liitus TagatisfondEuroopaHoiusekindlustajateFoorumiga(The
EuropeanForum ofDeposit Insurers- EFDI).EFDIon vabatahtlikhoiusekindlustajate
organisatsioon, mis on loodud selleks, et soodustada hoiusekindlustajate ideede ja
kogemuste vahetamistja levikut Euroopas. EFDI on loodud eesmargiga aidata kaasa
Euroopa finantssusteemi stabiilsusele, soodustades koostood Euroopa erinevate riikide
hoiuse tagamisskeemide vahel.

Seosesdirektiivi2014/49/ELhoiustetagamiseskeemidekohtajBustumisega2014. aasta
juuli algul ja selle satete illevotmisega liikmesriikide seadusandlusesse on sagenenud
kontaktid EFDI liikmete - hoiuste tagatisskeemide vahel. Omavahel on vahetatud

informatsiooni nii hoiuste tagamist reglementeerivate oigusaktide kui ka muude
skeemidepraktilisttegevustpuudutavatekusimusteosas. TagatisfondonilhinenudEFDI
liikmete koostookokkuleppega, mis annab raamistiku tagatisskeemide koostBBks,
valistamata edasisi kahepoolseid koostBBlepinguid.

Seoses uue koronaviiruse (Covid-19) ulemaailmse levikuga toimus 2020. aasta
septembris EFDI aastakoosolek koos rahvusvahelise konverentsiga veebipBhiselt. EFDI
aastakoosolekul anti illevaade EFDI tegemistest eelneva aasta jooksul ja audiitori
aruandest, kimutati 2019. aastafmantsaruanded, 2021 aastaeelarve koos EFDItasudega,
2020. aasta finantsaruamiete audiitor ja EFDI sisedokumendi. Lisaks toimus uute
juhatuse liikmete valimine.

2021. a pffhitegevussuunad
Olulisemadstrateegilisedeesmargid,millele Fondjargnevatelaastatel keskendubon:
1. Fondi tegevusvoimekuse suurendamine tihendades veelgi enam Tagatisfondi ja
Fmantsinspektsiooni vahelist koostood.

2. Fondi varade (osafondide) optimaalse suuruse sailitamine, mis tagab hiivitiste
3.

kiire valjamaksmise.
Parandada veelgi Tagatisfondi
vSljamakseteks.

ja
9

fondiosaliste

valmisoletait

hilvitiste
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4. Koostookokkulepete sSlmimine liikmesriikide hoiuste tagamise skeemidega.

Lahtudes Fondile Tagatisfondi seadusega kehtestatud eesmargist, eesmargi
saavutamiseks satestatud tegevustest ja valitsevast tegevuskeskkonnast kavandab Fond

igaks aastaks olulisemad tegevused. 2021. aasta tegevuste kavandamisel lahtutud
finantssektori regulatiivse raamistiku arengutest ning hoiuste tagamise direktiivis
2014/49/ELjakriisilahenduse direktiivis 2014/59/EL satestatust.
Olulisemad tegevused, millele Fond 2021. aastal keskendub on:

*
.

Huvitiste valjamakselahendi tohustamine ja testimine;
Veebilehe uuendamineja selle kasutajamugavuse tostmine;

.

EBA (European Banking Authority - EBA) uuendatud stressitestide juhendi

.

alusel stressitestide labiviimise kavakoostamine;
Euroopa Komisjonile EL oiguse rikkumist puudutava kaebuse esitamine;

* Tagatisfondi ja Finantsinspektsiooni funktsioonide edasine mtegreerimine mng
vajadusel sisendi andmine Tagatisfondi institutsionaalset korraldust puudutava
regulatsiooni valjatoBtamiseks;

.

Uhtse kriisilahendusfondi (SRF) 2021. aasta osamaksete kogumine ja nende
ulekandmine SRFi;

.

HTO, IKO, PKO, PLOja KLO (investeerimisuhingud) osamaksete arvestus ja
kogumine; osafondide sihttasemete ja osamakse maBrade ulevaatamine
(sealhulgas II pensionisamba reformi kontekstis);

.

EFDIja EBA toogruppides osalemine;

Koostoolepingute solmimine liikmesriikide hoiuste tagamise skeemidega.
Tagatisfond on seadnud eemargiks solmida agentpanga leping, milles lepitakse kokku
Tagatisfondija Eestis asutatudkrediidiasutuse koostBotingimused maksejSuetu krediidiv8i investeerimisasutuse klientidele huvitiste maaramisel ja valjamaksmisel. Samuti
jargneks lepingu solmimisele valjamakseid puudutava stressitesti labiviimine.

Arvestades asjaoluga, et Tagatisfondi veebileht on viimati ajakohastatudpea 10 aastat
tagasi, vajab Tagatisfondi veebileht nii sisulist kui ka tehnoloogilist ajakohastamist.
Tagatisfondi veebilehe uuendamise kaigus ajakohastatakse nii veebilehe sisu kui

struktuuri, mis omakorda voimaldab paremat ulevaadet tagatisskeemi funktsioonidest
ningseelabisuurendabtarbijateusaldustfinantsstabiilsusesuhtestervikuna.

2021. aastal uuendab EBA hoiuste tagamise skeemide stressiteste puudutavat juhendit.
Tagatisfond esitab juhendi projektile omapoolsed eUepanekud ning lahtub tulevaste
stressitestide kavandamisel uuendatudjuhistest. Samuti solmib Tagatisfondkokkulepped
piiriulese stressitesti labiviimiseks.

2017. aastaljattis Roots! RiigivSlaamet Tagatisfondile ule kandmata osamaksed, milleks

ta oli Direktiivi 2014/49/EL artikkel 14 alusel kohustatud (taiendavalt loe Lisa 21).
Tagatisfondplaneerib esitada Euroopa Komisjonile EL rikkumist puudutava ametUku
kaebuse.KaebuskasitlebEuroopaParlamendijanoukogudirektiivi2014/49/ELartikkel
14 ISikes 3 satestatud kohustuse taitmatajatmist.

Fpnditegevusvoimekuse suurendamisekson 2020.tihendatudkoostood Tagatisfondija
Finantsinspektsiooni kriisilahendusfunldsiooni vahel. Tegemist on koostookokkuleppel
pohineva struktuurimuudatusega, mille eesmargiks on kasutada Finantsinspektsiooni
10
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olemasolevat infi-astruktuuri ja ekspertiisi, labi mille tagatakse Tagatisfondi seadusest
tulenevate ulesannete taitmisel kuluefektiivsus ja Tagatisfondi tegevusvoimekuse
t6stmine. 2021. aastal jatkatakse Tagatisfondi ja Finantsinspekstiooni funktsioonide
tBiendavat integreerimist.
Tagatisfondi seadus nSeb ette, et Eestis tegutsevate liikmesriikide krediidiasutuste
filiaalide hoiustajate hoiused hilvitab vastava liikmesriigi skeemi nimel Fond ja Eesti
krediidiasuhiste liikmesriikides asuvate filiaalide hoiustajate hoiused vastavalt
vastuvotva liikmesriigi skeem Fondi nimel. Lisaks sellele on liikmesriigi skeemidel
voimalik iiksteiselt laenu taotleda. Hilvitamisprotsessi tagamiseks filiaali hoiustajate osas
teeb Fond koostood Euroopa Liidu lepinguriikide tagatisskeemidega, solmides nendega
vajadusel koostflflkokkulepped.
Alates 2017. aastast kehtestab Tagatisfondi noukogu igale krediidiasutusele hoiuste
tagamise osafondi osamakse suuruse kalendriaastaks, mida korrigeeritakse
krediidiasutuse riskiprofiiliga, vottes arvesse krediidiasutuse riskiindikaatoreid.
RiskipShiste osamaksete arvutamise aluseks on Tagatisfondi seadus ja Maarus nr 51,
millega kehtestatakse osamakse suuruse arvutamise tapsem kord, osamakse suumse
korrigeerimise metoodika nmg osamaksete korrektse tasumise tagamiseks vajalikud
arvestus- ja aruandluskohustused.
Fond analuilsib investori- ja pensionikaitse osafondide kehtivate rahastusmudelite
sobivust, kehtestades vajadusel uued osafondide sihttasemed, nende saavutamise tahtajad
ja osamakse maarad. Fond lahtub sealjuures finantssektori struktuurist, investeeringute,
kohustuslike pensionifondide ja pensionilepingute kindlustusmaksete mahust ja nende
kasvutempost, aga samuti osafondide taiendavatest liihiajalistest rahastamisvBimalustest
Fondi vastu esitahidnouete rahuldamiseks. Tagatisfond arvestab pensionikaitse osafondi
prognooside koostamisel 2021. aasta II pensionisamba reformist tuleneva
valjumisvoimalusega.
Fond on kohustatud kriisilahenduse osafondi kogutud osamaksed kandma edasi ilhtsesse

kriisilahendusfondi Ohtse KriisilahendusnSukogu mBSratud ulataises. Fond kogub
krediidiasutustelt kriisilahenduse osafondi Uhtse Kriisilahendusnoukogu poolt maaratud
2021. aasta korralised osamaksed ja kannab need vastavalt osamaksete uhtsesse
kriisilahendusfondi ulekandmise ja ilhiskasuhisse votmise lepingule ille ilhtsesse
kriisilahendusfondi hiljemalt 2021. aasta 30. juuniks. Lisaks sellele kogub Fond 2021.
aastal kriisilahenduse osafondi osamakseid Eestis tegutsevatelt investeerimisuhingutelt,
misjaavad kriisilahenduse osafondi.
Jatkub Fondi vahendite investeerimine Fondi ja Eesti Panga vahel solmitud lepingu
alusel.

KoostflBs finantssusteemi tairvavSrgustiku institutsioonidega ja turuosalistega ning
finantsturu osalisi uhendavate erialaliitudega teavitab Fond fmantsteenuste kasutajaid
hoiusteja investeeringute kaitsestja huvitamistingimustest, kasutades veebilehtija muid
voimalusi.

Fond jafkab koostood Rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Finantsinspektsiooni ja
PangaliidugaTagatisfondi seaduse rakendamisel ja selle muudatuste elluviimisel.
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Raamatupidamise aastaaruanne
BUanss
Eurodes

Lisa 31. 12.2020 31. 12.2019

VARAD
KSibevara

Rahaja pangakontod

Liihiajalised finantsinvesteeringud

2
3

Noudedja ettemaksed

4

Kaibevara kokku

242413313 229098210
4 694130
5 008 694
-44 421

-24 978

247063022 234081926

Pohivara

Pikaajalisedfmantsinvesteeringud

18 740 626
18 740 626

Pohivara kokku

VARAD KOKKU

18 454 655
18 454 655

265803648 252536581

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Liihiajalised kohustused
Voladja ettemaksed
Volad toovotjatele
Maksuvolad

Valjamaksmata hilvitised

600
200
124 021

2184
200
124 021

6061

6927

130 882

133 332

130 882

133 332

Muud volad

Kokku
Luhiajalised kohustused kokku

Fond (omakapital) perioodi lopus

17 265672766 252403249

KOHUSTUSEDJAOMAKAPITALKOKKU

265 803 648 252 536581

Lisad1k 16-30 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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Fondi ja osafondide liikumise aruanne
Eurodes

Lisa

Fond (omakapltal) perioodi alguses
Hoiuste tagamise osafond

2020

2019

252 403 249

230 932 718

241 882 947

221 421 638

1 334 482
9118877
55466
11477

1 230 589
8 224 368
46646
9477

22 580 320

20 811 354

13560214

12999457

Investorikaitse osafond

Pensionikaitse osafond

Pensionilepingute osafond
Kriisilahenduse osafond
Fondiosaliste osamaksed

10

Hoiuste tagamise osafond

122 383
956 804
4740
7 936 179

Investorikaitse osafond
Pensionikaitse osafond

Pensiomlepingute osafond
Kriisilahmduse osafond
Ulekanded uhtsesse kriisilahendusfondi

10

Kriisilahenduse osafond
Maaratud hiivitised

109345
931 959
9048
6 761 545

-7 934 179

-6759545

-7 934 179

-6 759 545
311 820

11

Hoiuste tagamise osafond

311820

Laekumised noudeoiguse alusel

0

8 128 291

0

8 128 291

1 111 590

-825 142

12

Hoiuste tagamise osafond

Finantstulud ja-kulud
V61akirjade vaartuse muutus

13

Infressid

.

.

Teenustasud

30337

85273

1 111784

-879 444

-30 143

-30 971

44

14808

-265 078

-211 055

14

Muud tegevustulud

Administratiivkulud

Toojoukulud

15

-113607

-180564

Muud administratiivkulud

16

-151 471

-30491

Lisad 1k 16-30 on raamahipidamise aastaaraande lahutamatud osad.
Intelallseeritud alnult IdenMtseerimiseks
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Fondija osafondide liikumise aruanne (jatkub)

17

Fondi netotulem

Hoiuste tagamise osafond

13 269 517

21 470 531

12243311

20 461 309

114873
904 904
4429

103 893
894 509
8820

2000

2000

265 672 766

252 403 249

254 126 258

241 882 947

1 449 355
10023781
59895

1 334 482
9118877
55466

13477

11477

Investorikaitse osafond
Pensionikaitse osafond

Pensionilqringute osafond
Kriisilahenduse osafond

17

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

Pensionilepingute osafond
Kriisilahenduse osafond

Lisadtk 16-30 on raamahipidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
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Rahavoogude aruanne
eurodes

Lisa

2020

2019

22 580 320
-7934179

44

20811354
-6 759 545
-53 123
8 128 291
14808

-297481

-243 710

14 348 704

21 898 075

28 593

41 346

1 064 788
106 525

-1 103 540

-851 872

Pohitegevuse rahavood
Laekunud maksed fondiosalistelt
Ule kantud ilhtsesse kriisilahendusfondi

10
10

Hoiustajatele makstud huvitised
Noudeoiguse alusel laekunud

8 0
12 0

Muud laekumised

14

Makstudtegevus-jatBBjoukulud
Rahavoog pohitegevusest
Investeerimistegevuse rahavood
Investeeringute netomuutus

Volakirjade vSartuse muutos
Makstud/laekunud intressid

13

Rahavoog investeerimistegevusest

- 1 033 601

Rahavood kokku

Raha ja seUe ekvivalendid perioodi

2

alguses
Raha ja selle ekvivalentide muutus

Raha ja seUe ekvivalendid perioodi

2

319 441

13 315 103

22 217 516

229098210

206880694

13 315 103

22 217 516

242 413 313

229 098 210

lopus

Lisad tk 16-30 on raamatupidamise aastaamande lahutamatud osad.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
arvestuspohimotted
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused
Fondi raamatupidamise aastaaruanne on koostahid vastavuses Tagatisfondi seaduse,

raamatupidamise seaduseja Eesti fmantsaroandluse standardile. Fondi majandusaasta
aruande sisu ja koostamise kord on kehtestatud Rahandusministri maarusega nr 64
28. aprillist 2003. Raamatupidamise aastaaruande pohiaruannete - kasumiaruandeja
omakapitali muutuste aiuande asemel kasutab Fond Rahandusministri maarusega
kehtestatud Fondija osafondide liikumise aruannet.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lahtutud soetusmaksumusest, valja
arvatudjuhtudel,midaon kirjeldatudalljargnevatesarvestusp8him8tetes.
Tulenevalt Tagatisfondi tegevuse spetsiifikast kasutatakse rahavoogude araande
koostamisel

monevorra

teistsugust

rahavoogude

aruande

skeemi

vSrreldes

raamatupidamiseToimkonnajuhenditeskirjeldatudEestifinantsaruandlusestandardiga.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tagatisfondi vara
Tagatisfondi vara jaguneb iga osafondi arvel taitmisele kuuluvateks oigusteks ja
kohustusteks. Iga osafondi kohta peetakse eraldi arvestust.

Fondilelaekuvateosamaksetearvel moodustabFondjargmisedosafondid:
1. hoiuste tagamise osafond;
2.

investorikaitse osafond;

3. pensionikaitse osafond;
4. pensionilepingute osafond;
5.

kriisilahenduse osafond.

Rahaja selle ekvivalendid
Raha ja raha ekvivalendina kajastab Fond bilansikirjel "Raha ja pangakontod"
korrigeeritud soetusmaksumuses (vt lisa 2) arvelduskontode ja hilvitiste
valjamaksekontode jaake ning hoiuseid tahtajaga kuni 3 kuud. Intressid tahtajalistelt
hoiusteltkajastatakseFondija osafondideliikumisearuandeskirjel ,,Intressid"(vt lisaks
lisa 13).
Vastavalt Tagatisfondi seadusele voib Fond osamaksete vastuvotmiseks, huvitiste
valjamaksmiseks ning muudeks tegevusega seotud arveldusteks avada kontod ilhes voi
mitmes Eestistegutsevas krediidiasutuses.

Fond on avanud arvelduskontod osamaksete vastuv6tmiseks ja muudeks tegevusega
seotud kuludeks SwedbankAS-isja AS-is SEB Pank. Fondi SwedbankAS-isja AS-is
SEB Pank arvelduskontodele laekunud fondiosaliste poolt tasutud osamaksed peavad
olema paigutatud hiljemalt kohne toopaeva jooksul Fondi Eesti Pangas olevale
16
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arvelduskontole, arvates nende laekumisest. Fondi arvelduskontode jaSk
SwedbankAS-isjaAS-isSEBPankei voi uletadaFondijooksvaksmajandustegevuseks
vajalikku summat.
Hilvitiste valjamaksmiseks Versobank AS-i (likvideerimisel) klieatidele on Fondil
avatud kontod Swedbank AS-is ja AS-is SEB Pank, millele Fond kandis vahendid
Versobarik AS-i (likvideerimisel) hoiustajatele hoiuste huvitamiseks. Bilansi kuupaeva

seisugakajastuvadbilansishuvitiste kontodel summad, mis ei ole hoiustajatepoolt veel
valja vSehid. Fond ei saa neid summasid kasutada muuks otstarbeks kui hoiuste
hilvitamiseks.

Fondi varade paigutamiseks on Fondil lubatud avada kontosid Majanduskoostoo ja
Arengu Orgamsatsiooni (OECD) liikmesriigi krediidiasutustes, millel on Fondi noukogu
otsusega mSBratud rahvusvaheliselt tunnustatud reitinguagentuuri krediidireiting. Fondi
varade investeerimiseks on Fondil avatud krediidiasutuses State Street Bank vaartpaberija arvelduskontod.

Finantslnvesteeringud
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 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.

Luhiajalisedfinantsinvesfeeringud
Fondi vara on paigutatud luhiajalistesse finantsinvesteeringutesse, et taita vajadusel
seaduses ettenShtud tShtajajooksul hoiuste, investeeringute ja pensionifondi osakute
huvitamise kohustust. Lilhiajalised finantsinvesteermgud koosnevad fikseeritud ja
muutuva tulususega kauplemiseesmargil soetatud volakirjadest, mis realiseeritakse
12 kuu jooksul bilansipaevast (vt lisa 3). Tulud ja kulud lilhiajalistest
finantsinvesteermgutest kajastatakse Fondija osafondide liikumise aruandes.

KauplemiseesmSrgil soetahid liihiajalised volakirjad vSetakse algselt arvele nende
soetusmaksumuses ja kajastatakse seejarel bilansis Biglases vaartuses. Tehingutasu
kulusid ei arvestata kauplemiseesmBrgil soetatud instrumentide soetusmaksumusse.

Oiglase vaartuse hindamisel on aluseks nende tumvaartus bilansipaeval aktiivsel turul.
Tuludja kuludvolakirjadeilmberhindlusestseosesnendeoiglasevaartusemuutumisega
on kajastatud Fondi ja osafondide liikumise aruandes kirjel ,, V81akirjade vaartuse
muutus" (vt lisaks lisa 13 rida ,, Luhiajaliste volakirjade vaartuse muutus").

Oiglasesvaartuseskajastatavaidfinantsinstrumentehinnatakseigal bilansipBevaltimber
nende hetke oiglasele vaartusele. Vaartuse muutust kajastatakse aruandeperioodi

netotuleminaFondijaosafondideliikumisearuandekirjel ,,VolakirjadevSartusemuutus"
(vt lisaks lisa 13 rida ,, Luhiajaliste volakirjade vaartuse muutus").
Pikaajalised tShtajani hoitavad volakirjad, miUe 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 aruandeperioodi netotulemina
17
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Fondi ja osatondide lllkumise aruande kirjel ,, Volakirjade vaartuse muutus" ning
finantstulude- ja kulude lisas real ,,Pikaajaliste volakirjade vaartuse muutus"

Pikaajalisedfinantsinvesteeringud
Kindla lunastustahtajani hoitavad pikaajalised volakirjad voetakse algselt arvele nende
soehismaksumuses. VSlakirjade lunastastahtaeg saabub bilansipaevast rohkem kui
1 aasta moodudes. Lunastustahtajani hoitavad volakirjad kajastataksejargnevalt bilansis
korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades sisemist intressimSBra. VSSrtuse muutust
kajastatakse aruandeperioodi netotulemina Fondija osafondide liikumise aruande kirjel
,,V81akirjade vaartuse muutus" (vt lisaks lisa 13 rida ,,Pikaajaliste volakirjade vaartuse
muutus").

Pikaajalised lunastustShtajani hoitavad v81akirjad, mille kustumise tahtajani on
kuni 1 aasta kajastatakse lilhiajaliste finantsinvesteeringute all (vt lisa 3).
Finantskohustused
Koik finantskohustused (volad hankijatele, voetud laenud, viitvolad, valjastatud
vBlakirjad ning muud liihi-ja pikaajalised volakohustused) voetakse algselt arvele nende
soetusmaksumuses, mis sisaldab ka koiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulufaisi.
Edasinekajastamine toiinub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Luhiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on uldjuhul vordne nende
nominaalvaartusega, mistottu luhiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis
maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud
soetusmaksumuse arvestamiseks voetakse nad algselt arvele saadud tasu oiglases
vaartuses (millest on maha arvatud tehingukulutaised), arvestades jSrgnevatel perioodidel
kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimaara meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lilhiajaliseks, kui kohustuse tasumise tahtaeg on kaheteist
kuu jooksul alates bilansikuupaevast, v8i Fondil pole tingimusteta Bigust kohustise
tasumist edasi lilkata 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 ille uhtsesse kriisilahendusfondi, investeerimisilhingute poolt kriisilahenduse
osafondi kogutud osamaksed jaavad Tagatisfondi juures moodustatud kriisilahenduse
osafondi. Osamaksete

ulekandmisel

ilhtsesse kriisilahendusfondi vahendatakse

kriisilahenduse osafondi omakapitalis.

Tuludja kulud
Fondi tuludeks on fondiosaliste kvartaliosamaksed, uute fondiosaliste tagamisskeemiga
uhinemisel tasutavad ilhekordsed osamaksed, Fondi vara paigutamisest saadav tulu,
noudeoiguse alusel fondiosaliste poolt Fondile makstud summad oigustatud isikutele
(hoiustajad,
investorid,
kohustusliku
pensionifondi
osakuomanikud)
ja
kindlustisandjatele valjamakstud hilvitiste ja toetussummade piires mng muud
18
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tegevustulud. Fondi kuludeks on oigustatud isikutele makstavad hilvitised, makstavad
toetused kindlustusandja pensionilepingute kindlushisportfelli uleandmiseks, Fondi vara
paigutamisega seotud kulud, muud tegevuskulud ja administratiivkulud. Fondiosalistelt

noudeoiguse alusel laekunud summad kajastatakse kassapohiselt, illejaanud tulud ja
kuludkajastataksetekkqiBhiseltFondijaosafondideliikumisearuandes.Lilhiajalistesja
pikaajalistes investeeringutes sisalduvate volakirjade tulud ja kulud nende turuvaartuse
muutusest ja mutigist kajastatakse Fondi ja osafondide liikumise aruandes netona kirjel
,,Volakirjade vaartuse muutus" (vt lisaks lisa 13 read ,, Luhiajaliste volakirjade vaartuse
muutus ja ,,Pikaajaliste volakirjade vaartuse muutus").
Laekumata v8i maha vobnata tekkepohised intressid tShtajalistelt hoiustelt kajastatakse
bilansikiijel "Muud lilhiajalised nouded" ja Fondija osafondide liikumise aruandes kirjel
,, Intressid" (vt lisaks lisa 13 rida ,, Intressid tfihtajalistelt hoiustelt").
Laekumata v6i maha votmata tekkqiohised intressid huvitiste valjamaksekontodelt Eesti
krediidiasutustes, Eesti Pangas ja valismaa krediidiasutustes kajastatakse bilansikirjel
"Muud liihiajalised nouded" ning Fondi ja osafondide liikumise aruandes kirjel
,,Intressid" (vt lisaks lisa 13 ridu ,,Intressid varadelt Eesti krediidiasutustes", ,, Intressid

varadeltvalismaakrediidiasutustes"ja ,,Intressidkeskpankadest").
Tuludeju kulude jaotuspohimotted osafondlde vahel
Fondivarajagunebigaosafondiarvel taitinisele kuuluvateks oigusteksjakohustusteks.
Fond peab iga osafondi vara nmg osafondi otseste ja kaudsete tulude ja kulude kohta
eraldi arvestust vastavalt Tagatisfondi seaduse § 75 loikele 2 ja § 80 loikele 2. Erinevate
tulu-ja kulukirjetejaotamise pohimotted ning nende otseseja kaudsejaotuse osafondide
vahel avalikustab Fond vastavalt arvestuspBhimStetes nmg Fondija osa&ndide liikumise
aruande lisas (vt lisa 17).
Tulu-ja kulukirjete jaotuspohimotted osafondide vahel onjBrgmised:
Tulu- ja kulukirje
Lisa Jaotuspohimotte kirjeldus
nimetus Fondi ja osafondide liikumise
aruandes
Fondiosaliste osamaksed

10

Fondiosaliste osamaksed jagatakse osafondide
vahel otseselt.

Maaratud hilvitised

11

Laekumised noudeoiguse

12

MBSratud (makstavad) huvitised ja toetused
jagatakse
osafondide
vahel
otseselt.
Valjamaksmata huvitised Bigustatud isikute
noudeoiguse ISppemisel jagatakse osafondide
vahel otseselt.

Finantstulud ja -kulud

Laekumised

noudeoiguse

alusel

jagatakse

osafondide vahel otseselt.

alusel

13

Intressid huvitiste valjamaksekontodelt
ja
huvitamisega seotud tShtajalistelt hoiustelt
jagatakse osafondide vahel otseselt.
Netotulem finantsinvesteeringutelt volakirjade
umberhindlusest ja milugist ning intressid
arvelduskontodelt ja tahtajalistelt hoiustelt
jagatakse osafondide vahel proportsionaalselt
osafondide keskmisele mahule aruandeaastal.
Kasumid/kahjumid
valuutakursi
muutustest
19
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jagatakse

ainult hoiuste tagamise

osafondile

otseselt.

Finantsinvesteeringutelt makstud teenustasukulud
jagatakse
osafondide
vahel
proportsionaalselt osafondide keskmisele mahule
aruandeaastal.
Muud tegevustulud

14

Laekunud viivised osamaksete mitte8igeaegsest
tasumisestjagatakse osafondide vahel otseselt.
Likvideerimismenetlusest ule jBfinud rahalised
vahendid, mis on likvideerija poolt Ule kantud
Fondile jagatakse osafondide vahel otseselt.
Muud mitmesugused tegevustulud jagatakse
osafondide vahel proportsionaalselt osafondide
keskmisele mahule aruandeaastal.

Muud tegevuskulud jagatakse osafondide vahel

Muud tegevuskulud

otseselt.
Admlnistratiivkulud

15
16

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

Alates 2015. aastast kogub Fond osamakseid kriisilahenduse osatbndi krediidiasutustelt
ja investeerimisilhingutelt. 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
tasumata jatmise eest. Muid kulukirjeid kriisilahenduse osafondile ei jaotata, kuna
vastavalt Tagatisfondi seaduselevoib kriisilahenduse osafondivahendeidkasutadaainult

sihiparaseltehkrakendatavatekriisilahendusmeebneteja-oigusterahastamiseks.
Igal jargneval aastal hinnatakse osafondide vahel kaudselt jagatavate tulude ja kulude
jagamise pohimotete kasutamise otstarbekust.

Tlngimuslikud varad
Hoiustajatele,

valjamaksmisel,

investeerijatele

samuti

v8i

pensionifondiosaku

omanikele

kindlustusandja pensionilepingute

hilvitiste

kindlustusportfelli

uleandmiseks makstud toetuste korral laheb nBudeoigus fondiosaUse vastu sama summa
ulatuses huvitiste saajateltja toetuse saajatelt ille Fondile vastavalt Tagatisfondi seaduse

§ 78 ISikele 1. NBudeSigustkSsitletakse aastaaruandekoostamiseltingimusliku varana,
kuna ei ole voimalik piisavalt tapselt hinnata nouete laekumise tBenaosust. Juhul kui
fondiosaliselt laekub vahendeid esitahid nBude katteks, kajastatakse need summad
tuludena kassapohiselt ja naidatakse Fondi ja osafondide liikumise aruandes kirjel
"Laekumised noudeSiguse alusel" vastava osafondi tuludena, korrigeerides samal ajal
tingimuslike varasid (vt lisaks lisad 12, 17ja 18).
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VSljamaksmata hUvitised
Bilansi kuupaeva seisuga hoiustajatele, investoritele v6i pensionifondiosaku omanikele
valjamaksmata hilvitised, mis tuleb neile tasuda nende nBudmisel, samuti kindlustusandja
pensionilepingute kindlustusportfelli uleandmiseks vfiljamaksmata toetussummad,
kajastatakse bilansis viitvolgadena (vt lisaks Usa 8).
Tagatud hoiuste, investeeringute voi pensionifondi osakuomanikele tekitatud kahju
hiivitamine 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 hilvitised deponeeritakse ja hilvitise saajal on oigus hilvitise saamiseks
esitada noue Fondi vastu Tagatisfondi seaduses satestatud tahtaja jooksul. Fond maksab
pensionilepingute osafondist toetussumma valja hiljemalt uhe kuu moodumisel
Finantsinspektsioonilt teate saamisest kindlustusportfelli vastuvotva kindlustusandja
mBBramise kohta. Finantsinspektsioon v8ib Fondi taotlusel nimetatud tahtaegu mojuval
pohjusel pikendada.

KapitaK-ja kasutusrent
Kapitalirendma kasitletakse rendilepingut, mille puhul koik olulised vara omandiga
seonduvad riskid ja hiived kanduvad ule rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse
kasutusrendina. Kasutusrendimaksed, miUe puhul Fond on kui rentnik, kajastatakse
rendiperioodi jooksul lineaarselt Fondija osafondide liikumise aruandes kuluna (vt lisa
16). Fond kasutas kasutusrenti tflomumide rentimiseks 2019. aastal, alates 2020. aastast
asub Tagatisfond Finantsmspektsiooni ruumides vastavalt Tagatisfondi ja
Finantsinspektsiooni vahel sSlmitaid koostookokkuleppele.

Lisa 2

Raha ja pangakontocl
31. 12. 2020

31. 12. 2019

Eesti krediidiasutustes

124 721

104 684

Arvelduskontod krediidiasutustes

122 108

102 174

Huvitiste kontod krediidiasutustes

2613

2510

Kesknankades

242 288 575

228 992 491

Arvelduskonto Eesti Pangas

242 288 575

228 992 491

Valismaa krediidiasutustes

17

1035

Arvelduskontod

17

1035

242 413 313

229 098 210

(eurodes)

Kokku

Rahajaak keskpangas 2020. ja 2019. aasta lopus sisaldab Eesti Pangas paigutamise ootel
olevaid vahendeid.
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Lisa 3

Liihiajalised finantsinvesteeringud
31. 12. 2020

31. 12. 2019

Pikaajaliste volakirjade liihiajaline osa (kuni la)

4 694 130

5 008 694

Kokku

4 694 130

5 008 694

(eurodes)
Pikaaialised tihtaiani hoitavad volakiriad

Pikaajaliste lunastustahtajani hoitavate volakirjade, millejarelejaanud tahtaeg on kimi 1
aasta, soetusmaksumus 2020. aasta IBpus oli 4965 645 eurot (2019. aasta lopus oli

5 071 251 eurot).

Lisa 4

Nouded ja ettemaksed
31. 12. 2020

31. 12. 2019

44467
55530
-99 997
0

25214
66539
-91 856
103

Muud ettemakstud kulud

46

236

Ettemalcstud kulud

46

236

-44 421

-24 978

(eurodes)
Muud luhiaialised nouded

Intressid pikaajalistelt volakirjadelt
Intressid arvelduskontolt Eesti Pangas

Intressid htivitiste valjamaksekontodelt

Kokku

Lisa 5

Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Pikaaialised investeerineud volakiriadesse

18 740 626

Lunastustahtajani hoitavad volakirjad

18740626

18 454 655
18454655

Kokku

18 740 626

18 454 655

Pikaajaliste lunastustBhtajani hoitavate volakirjade soetusmaksumus 2020. ja 2019. aasta

ISpusoli vastavalt 18 795 445ja 18 669 433 eurot.
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Lisa 6

Volad toovotjatele
31. 12. 2020

31. 12. 2019

Palga-ja puhkusetasude kohustus
Sotsiaalmaks palga-ja puhkusetasude kohustuselt

451
149

1642
542

Kokku

600

2184

(eurodes)

Volad tootajatele on 2020. aastal suuresti vShenenud seoses juhatajale ja juhataja
kohusetaitjale puhkusereservist kompensatsiooni vSljamaksmisega kasutamata
puhkusepaevade eest.

Lisa 7

Maksuvolad
31. 12. 2020

31. 12. 2019

Kaibemaks

200

200

Kokku

200

200

31. 12. 2020

31. 12. 2019

124 021

-311820

(eurodes)

Lisa 8

Valjamaksmata hiivitised

(eurodes)
Maaratud hiivitised

VersobankAS hoiustajad (lisa 11, 17)
Makstucl hlivitisi

53123

Versobank AS hoiustajad
Huvitamata hoiused aasta lopus
Versobank AS hoiustajad

Lisa 9

124 021

124 021

31. 12. 2020

31. 12. 2019

3989

4180

2000

2000

72

747

6061

6927

Muud volad

(eurodes)
Varahalduri teenustasu (Eesti Pank)
Volakirjade haldus-ja tehingutasud (State Street
Bank)

Volad hankijatele
Kokku
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Lisa 10

Fondiosaliste osamaksed

(eurodes)

2020

2019

4 832 340
2 196 953

4 625 098
2 041 100

348 334
64902
372 890
1 034 947
4 336 063
348 610

258 308
77048
380 371
697 485
4 728 796"
188051

25175

3200

13 560 214

12 999 457

2020

2019

7 934 179

6 759 545

Investeerimisiihingud
KIT Finance Europe AS

1000

000

Admiral Markets AS

1000

1000

Kokku(vtUsal7)

2000

2000

2020

2019

SwedbankAS

32886

ASSEBPank

11440

32766
10976
200
200
39459
200

Hoiuste taeamise osafondi
Kredildlasutused
Swedbank AS

AS SEB Pack
CoopPankAS

ASTBBpank4
BigbankAS
AS LHV Pank
Luminor Bank AS5
AS Inbank

HolmBankAS7
Kokku(vtUsal7)
(eurodes)
Kriisilahenduse osafond
Krediidiasutused

9 krediidiasutuse osamaksed uhtsesse
Kriisilahendusfondi

(eurodes)
Investorikaitse osafondi
Krediidiasutused

Coop Pmk AS

200

AS TBB pank8

200

Luminor Bank AS9
BigbmkAS
ASLHVPank

44 516
200
22674

15595

4 Endine arinimi Tallinna Aripanga AS.
5 Endine arinimi DNB Pank AS.

6 Sisaldab Luminor Bank LStija Leedu filiaali ulekantud osamakseid.
7 Finantsinspektsioon valjastas krediidiasutuse tegevusloa 02. 04. 2019.
8 Endine Srinimi Tallinna Aripanga AS.
' Endine aiinimi DNB Pank AS.
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Lisa 10 CJatkub)
Fondivalitsejad
Swedbank hivesteerimisfondid Aktsiaselts

Limestone Platform AS
Aktsiaselts SEB Varahaldus
Aktsiaselts LHV Varahaldus

Aktsiaselts Trigon Asset Management
AS Avaron Asset Management
Investeerimisiihingud
Aktsiaselts Cresco Vaartpaberite
Aktsiaselts KIT Finance Europe
Admiral Markets AS

AS Redgate Capital
Aktsiaselts Kawe Kapital

Kokku(vtlisal7)
(eurodes)

200
200
200
200
200
341

200
200
200
200
200
419

1025
6038
200
200

1019
5531
200
200

1463

1580

122 383

109 345

2020

2019

387 459
179 609
278611
80161

385811
177 974
273 379
74308

30964

20487

956 804

931 959

Pensionikaitse osafondi

Pensionifondivalitsejad
Swedbank Investeerimisfondid Aktsiaselts

AKTSIASELTS SEB VARAHALDUS
Aktsiaselts LHV Varahaldus

Luminor Pensions EstoniaAS
TulevaFondidAS12
Kokku(vtUsal7)
(eurodes)

2020

2019

250
701

955
2683

2789

5410

4740

9048

Pensionilepingute osafondi
Elukindlustusseltsid

ERGO Life Insurance SB Eesti filiaal
SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal17

Compensa Life Vienna Insurance Group SE
Kokku(vtUsal7)

22 580 320

Fondiosaliste osamaksed kokku

20 811 354

10 Endine arinimi Northern Star AS.
Endine arinimi Nordea Pensions Estonia AS.

12FinantsinspektsioonvBjastas kohustusliku pensionifondi fondivalitsejale tegevusloa27.03.2017.
17Aktsiaselts SEB Elu-ja Pensionikindlushis tegevusluba l6ppes seoses uhinemisega. Kindlustusportfell
anti Ule SEB Life and Pension Baltic SE-le 18. 12. 2019.
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Lisa 11

Maaratud huvitised

(eurodes)

2020

2019

Versobank AS (likvideerimisel)

-311 820

Kokku (vt Usa 8, 17, 18)

-311 820

Lisa 12

Laekumised noudeoiguse alusel

(eurodes)

2020

Versobank AS (likvideerimisel) 0
Kokku (vt lisa 17, 18)
0

2019
8 128 291
8 128 291

Fondonperioodil2018-2020hoiustajatelelikvideerimismenetlusekaigusvSljamaksnud
hoiuseidsummas90,3 miljonit eurot.
2020. aasta lopu seisuga on Fondi nSuded Versobank AS-i (likvideerimisel) hoiustajatele

valjamakstud huvitiste ulatuses rahuldatud ning panga likvideerijatelt on tagastused
Fondile laekunud.

Lisa 13

Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

2020

2019

Intressid varadelt Ecsti krediidiasutustes

96

-905

Intressid arvelduskontodelt, illeoohoiustelt

96

90

0

-995

Intressid varadelt valismaa krediidiasutustes

-446

-68

Intressid arvelduskontodelt

-446

-68

Intressid keskpankadest

-1 111 434

-878 471

Intressid arvelduskontolt Eesti Pangas

-1 111434

-878 471

30337

85273

30337

85273

Teenustasud

-30 143

-30 971

Vaartpaberite hooldustasu

-14270

-14056

Intressid huvitiste valjamaksekontodelt

Intressitulud pikaaialistelt

finantsinvesteerinautelt

Pikaajalistevolakirjadevafirtusemuutus

InNslallsBerftud alnult Identlfltseerimiseks
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Lisa 13 Qatkub)
Vaartpaberite tehingutasu
Varahalduri teenustasu Eesti Pangale

Kokku (vt Usa 17)

Lisa 14

-108

-294

-15 765

-16621

-1 111 590

-825 142

Muud tegevustulud

(eurodes)

2020

2019

Muud laekumised sh. viivised

44

14808

Kokku(vtUsal7)

44

14808

Teiste osafondideosamaksete ettenahtud tahtajal tasumatajatmise v8i osalise tasumise
korral on fondiosalised kohustatud tasuma viivist tasumata summalt 0,2% pflevas
vastavalt Tagatisfondi seadusele.

Lisa 15

Toojoukulud

(eurodes)

2020

2019

-85 334

-135 424

-77 213
-28 160

-79212
-44 690

-113

-450

-113 607

-180 564

Palgakulu

shjuhtkonnajanoukogupalgakidu
Sotsiaalmaks

Tootuskindlustusmakse

Kokku (vt lisa 17)

2020. aastal tootas Fondisjuhatajaja juhataja kohusetaitja (perioodil 20.01.2020 kuni
17. 10.2020) (2019. aastal oli juhataja ja kaks tootajat). Fondi noukogu liikmeid oli
ilheksa. Noukogu liikmele, vSlja arvatud Vabariigi Valitsuse liikmest nBukogu liikmele,
makstakse Tagatisfondi seaduse alusel igal kuul tasu Vabariigi Valitsuse maarusega
kehtestatud kuupalga alammaara uhekordses ulahises. Aruandeperioodil juhataja
kohusetaitjalejajuhatajaleningnoukoguliikmetele makstudtasudolid vastavalt22 262
ja63 072eurot.2019.aastaljuhatajalejanoukoguliikmetelemakstudtasudolidvastavalt
21 629ja 57 584 eurot (vt samuti lisa 19).

Lisa 16

Muud administratuvkulud

(eurodes)

2020

2019

0

-11208

-9557
128 547

-14 677

Muud administratiivkulud

-13 367

-4606

Kokku(vtlisal7)

151 471

30491

Ruumide rendikulud

Info-ja kommumkatsioonikulud

KoostoolepingFinantsinspektsiooniga

.
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Lisa 17

Tagatisfondi osafondide lukumise aruanne
Hoiuste

(eurodes)

Investori- Pensionl- Pensloni-

-^ Fondkokku tagamise
^

Fond (omakapital)
seisuga 31.12.2018

osafond

kaitse

osafond

kaitse

osafond

230932718 221421638 1230589 8224368

Kriisi-

lepmgute lahenduse
osafond

osafond

46646

9477

Muutused2019.a

Osamaksedshiile

10

20811354

12999457

10

-6 759 545

0

109345

931959

9 048 6 761 545

kantud osamaksed
teistest skeemidest

Ule kantad uhtsesse

0 -6759545

fondi (SRF)
Maaratud htlvitised

11

Laekumid

12

311820
8 128 291

311820
8 128 291

13

-825 142

-790 783

-4363

-29815

-181

Muud tegevustulud

14
15

14 780
-202 256

28 0
-1117
-7635

0

Administratiivkulud

14 808
-211 055

21470531

20461309

0
0

noudeBiguse alusel
Finantstuludja kulud

-47

16
Fondi netotulem

103893

894509

8820

2000

252403249 241882947 1334482 9118877

55466

11477

2019.a
Fond (omakapltal)

seisuga 31. 12.2019
Muutused2019.a
Osamaksed

10

22580320

Ule kantud tlhtsesse

10

-7 934 179

13560214

122383

956804

8,

0

0

0

12

0

0

0

13

-1 111 590

-1 063 333

Muud tegevustulud

14

Administratiivkulud

15

44
-265 078

0

4740 7936179
0 -7934179

fondi (SRF)
MSSratud huvitised

11
Laekunud

noudeoiguse alusel
Finantstuludja-

-251 0

-6 064

-41 942

0

0

-253 570

-1 446

44
-10 002

-60

114873

904904

4429

2000

59895

13477

kulud
0

16
Fondi netotulem

13269517

12243311

2020.a
Fond (omakapital)
seisuga 31.12.2020

265672766 254126258

1449355 10023781
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Lisa 18

Tingimuslikud varad
2020

(eurodes)

2019

Esitatud noudecl

8 129 258

Versobarik AS (likvideerimisel)
Rahuldatud nouded

Versobank AS (likvideerimisel)

8 129 258

Kokku(vtUsal2, 17)

8 129 258

Nouded aasta lopus
Versobank AS (likvideerimisel)
Kokku

Versobank AS-i (likvideerimisel) likvideerijale 2020.aastal nBudeid ei esitatud.

Lisa 19

Tehingud seotud osapooltega

Tagatisfondi aastaaruande koostamisel on loehid seotud osapoolteks Fondi juhataja ja
nSukogu liikmed. Osapooli loetakse seotuks juhul, kui ilks osapool omab kas kont-olli
teise osapoole iile v8i olulist moju teise osapoole arilistele otsustele. Tagatisfondi
seaduses satestatud toojaotusest lahtuvalt puudub v8imalus, et ukski eelpoolnimetatud

isikutest voiks ainuisikuliselt omada kontrolli Fondi ille ning samuti puudub neil
vBimalus avaldada uksikult olulist moju Fondi Srilistele otsustele. Aruandqierioodil
juhatajaleja nBukogu liikmetele makshid tasud on toodud lisas 15. Muid tehinguid seotud
osapooltega tehtud ei ole.

Lisa 20
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 ISksid ule Luminor Bank

AS-ile (registrikood 11315936).
Direktiivi 2014/49/EL artikkel 14, mille pealdis on ,, Koost66 liidus", tSpsustab loikes 3,
et kui osa krediidiasutuse tegevusest viiakse ule 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
erakorralised osamaksed vastavalt artikli 10 loikele 8, tile teise skeemi proportsionaalselt
uleantud tagatud hoiuste summaga.
Rootsi Riigivolaamet esitas 12. 10. 2017 Tagatisfondile 03. 10. 2017 tehtud otsuse, millega

keeldusTagatisfondilevastavaidosamakseidule kandmastpohjendades, et koneallolev
krediidiasutus ei ole 12 kuu jooksul enne tegevuse teise liikmesriild illeviimist
osamakseid tasunud.
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Tagatisfond on vastava Rootsi RiigivSlaameti otsuse k8igis kolmes kohuastmes
vaidlustanud, kuid 7. 11.2018 otsusega Rootsi Korgem halduskohus Tagatisfondi
kassatsioonile menetlusluba ei andnud ja Itlkkas tagasi Euroopa Kohtult eelotsuse
taotlemise taotluse.

Eehievast tulenevalt esitas Tagatisfond 27. 03. 2019 poordumise Euroopa Komisjomle,
milles palus t81gendust direktiivi 2014/49/EL artikli 14 IBike 3 korrektse rakendamise
kohta.

Euroopa Komisjon edastas vastuse 9. oktoobril 2020. aastal, miUes tunnistas probleemi
olemasolu ning kirjeldas meetmeid, millega pilildis leida kaasusele mitteformaalset
lahendust. Ometi ei otaud Euroopa Komisjoni pUilded leida mitteformaalset lahendust
tulemuslikud ning Tagatisfondi nouet ei rahuldatud. Eelnevast tulenevalt kavatseb
Tagatisfond esitadaEuroopa Komisjonile ametliku kaebuse.

InitsialiseeritudainultIdentifitsearimiseks
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Soltumatu vandeaudiitori aruanne
Tagatisfondi noukogule
Meie arvamus
Meie arvates kajastab raamatupidamise aastaaruanne koigis olulistes osades oiglaselt Tagatisfondi (Fond)
finantsseisundit seisuga 31. detsember 2020 ning sellel kuupaeval ISppenud majandusaasta finantstulemust
ja rahavoogusid kooskfllas Eesti finantsaruandluse standardiga, Raamatupidamise seadusega, Tagatisfondi
seadusega ning rahandusministeeriumi maarusega nr 64 . Nouded Tagatisfondi majandusaasta amande
sisule ja koostamisele".
Mida me auditeerisime

Meie poolt auditeeritud Fondi raamatupidamise aastaaruanne sisaiaao:
.
bilanssi seisuga 31. detsember 2020;
.
fondi ja osafondide liikumise aruannet eeltoodud kuupSeval loppenud majandusaasta kohta;

.

rahavoogude aruannet eeltoodud kuupaeval loppenud majandusaasta kohta; ja

.

raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad olulisi arvestuspohimotteid ja muud selgitavat
infot.

Arvamuse alus
Viisime auditi labi kooskolas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (ISA-d). Meie kohustused vastavalt
nendele standarditele on taiendavalt kirjeldatud meie aruande osas . Audiitori kohustused seoses
raamatupidamise aastaaruande auditiga".
Usume, et kogutud auditi tSendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.
Soltumatus
Oleme Fondist sfiltumatud kooskfilas Rahvusvahelise Arvestusekspertide Eetikakoodeksite NSukogu

(IESBA) poolt valja antud kutseliste arvestusekspertide rahvusvahelise eetikakoodeksiga (sealhulgas
rahvusvahelised soltumatuse standardid) (IESBA koodeks) ja Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduses
satestatud eetikanfiuetega. Oleme taitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt IESBA
koodeksile ja Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduse eetikanfiuetele.

Muu informatsioon
Juhataja vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hSlmab tegevusaruannet (kuid ei h61ma
raamatupidamise aastaaruannet ega meie vandeaudiitori aruannet).
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei holma muud informatsiooni ja me ei avalda muu
informatsiooni kohta kindlustandvat arvamust.
Raamatupidamise aastaaruande auditeerimise kaigus on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja
kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon sisaldab olulisi vasturaakivusi Fondi raamatupidamise
aastaaruandega v6i meie poolt auditi kaigus saadud teadmistega vSi tundub muul viisil olevat oluliselt
vaarkajastatud. Kui me teeme tehtud too pohjal jarelduse, et muu informatsioon on oluliselt vaarkajastatud,
oleme kohustatud selle info oma aruandes vaija tooma. Meil ei ole sellega seoses midagi vaija tuua.

AS PricewaterhouseCoopers
Pamunmt 15, 10141Tallinn; tegevusluba nr 6; registrikood: 10142876
T: 614 i8oo, F: 614 1900, www. pwc. ee
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Juhataja ja nende, kelle ulesandeks on Fondi valitsemine, kohustused seoses Fondi
raamatupidamise aastaaruandega
Juhataja vastutab Fondi raamatupidamise aastaaruande koostamise ja oiglase esitamise eest kooskolas
Eesti finantsaruandluse standardiga, Raamatupidamise seadusega, Tagatisfondi seadusega ning
rahandusministeeriumi maarusega nr 64 "Nouded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisule ja
koostamisele" ja sellise sisekontrollisusteemi rakendamise eest, nagu juhafaja peab vajalikuks,
vSimaldamaks pettusest voi veast tulenevate oluliste vaarkajastamisteta Fondi raamatupidamise
aastaaruande koostamist.

Fondi raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhataja kohustatud hindama Fondi jatkusuutlikkust,
avalikustama vajadusel infot tegevuse jatkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jatkuvuse
printsiipi, valja arvatud juhul, kui juhataja kavatseb Fondi likvideerida v6i tegevuse lopetada v6i tal puudub
realistlik altematiiv eelnimetatud tegevustele.
Need, kelle ulesandeks on valitsemine, vastutavad Fondi finantsaruandlusprotsessi Ole jarelevalve
teostamise eest.

Audiitori kohustused seoses Fondi raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmSrk on saada pohjendatud kindlus selle kohta, kas Fondi raamatupidamise aastaaruanne
tervikuna on pettusest voi veast tulenevate oluliste vaarkajastamisteta, ja anda valja audiitori aruanne, mis
sisaldab meie arvamust. Kuigi pohjendatud kindlus on k5rgetasemeline kindlus, ei anna ISA-dega kooskSlas
labiviidud audit garantiid, et oluline vaarkajastamine alati avastatakse. Vaarkajastamised vfiivad tuleneda
pettusest v6i veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui voib pfihjendatult eeldada, et need voivad kas uksikult
voi koos mojutada kasutajate poolt Fondi raamatupidamise aastaaruande alusel tehtavaid majanduslikke
otsuseid.

KooskSlas ISA-dega labiviidud auditi kfiigus kasutame me kutsealast otsustustja sailitame kutsealase
skeptitsismi. Samuti me:

tuvastame ja hindame riske, et Fondi raamatupidamise aastaamandes vSib olla olulisi vaarkajastamisi
tulenevalt pettusest vSi veast, kavandameja teostame auditiprotseduurid vastavalt tuvastatud riskidele
ning kogume piisavaja asjakohase auditi toendusmaterjali meie arvamuse avaldamiseks. Pettusest
tuleneva olulise vaSrkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva vSSrkajastamise
puhul, sest pettus voib tahendada varjatud kokkuleppeid, voltsimist, tahtlikku tegevusetust, vaaresitiste
tegemist v6i sisekontrollisusteemi eiramist;

.

omandame arusaama auditi kontekstis asjakohasest sisekontrollisusteemist, selleks, et kujundada
auditiprotseduure sobivalt antud olukorrale, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust Fondi
sisekontrollisUsteemi tohususe kohta;

.

hlndame kasutatud arvestuspShimStete asjakohasust ning juhataja poolt tehtud raamatupidamislike
hinnanguteja nende kohta avalikustatud info pShjendatust;
otsustame, kasjuhataja poolt kasutatud tegevuse jatkuvuse printsiip on asjakohane ning kas kogutud
auditi toendusmaterjali pShjal on olulist ebakindlust pfihjustavaid sundmusi voi tingimusi, mis voivad
tekitada mSrkimisvaarset kahtlust Fondi jatkusuutlikkuses. Kui me jSreldame, et eksisteerib oluline
ebakindlus, oteme kohustatud oma audiitori aruandes juhtima tahelepanu infole, mis on selle kohta
avalikustatud Fondi raamatupidamise aastaaruandes, voi kui avalikustatud info on ebapiisav, siis
modifitseerima oma arvamust. Meie jareldused tuginevad audiitori aruande kuupaevani kogutud audit!
toendusmaterjalil. Tulevased sundmused vSi tingimused voivad siiski pohjustada Fondi tegevuse
jatkumise loppemist;

pwc

.

hindame Fondi raamatupidamise aastaaruande uldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas
avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas Fondi raamatupidamise aastaaruanne esitab toimunud
tehinguid ja sundmusi viisil, millega saavutatakse oiglane esitusviis.

Me vahetame infot nendega, kelle ulesandeks on Fondi valitsemine, muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja
ajastuse ning oluliste auditi tShelepanekute kohta, sealhulgas auditi kaigus tuvastatud oluliste
sisekontrollisusteemi puuduste kohta.
AS PricewaterhouseCoopers

Lauri Past

Vandeaudiitor, litsents nr 567

30. marts 2021
Tallinn, Eesti

Verner Uibo
Vandeaudiitor, litsents nr 568
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Juhataja ja noukogu allkirjad 2020. aasta majandusaasta
aruandele
Tagatisfondi juhataja on koostanud 2020. aasta majandusaasta aruande (1k 1-34), mis
koosneb tegevusaniandest, raamatupidamiseaastaamandestja soltumatu vandeaudiitori
aruandest.

Majandusaasta aruanne on kinnitatud Tagatisfondi noukogupoolt"...... ".............. 2021.
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