
AS SEB VARAHALDUS
TALLINN

2017. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:

Ariregistri nr.
Telefon:
E-mail:
Audiitor:

Aruandeaasta algus ja lopp:
Pohitegevusala:

Tornimae 2
15010Tallinn
Eesti Vabariik
10035169
372 6 655 100
fondid@seb. ee
AS PricewaterhouseCoopers
01.01.2017-31. 12.2017
pensionifondide valitsemine



AS SEE VARAHALDUS 2017. majandusaasta amanne

Sisukord

ETTEVOTJA LUHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED........................................... 3
TEGEVUSARUANNE................................................................................................................4
RAAMATUPIDAMISEAASTAARUANNE.............................................................................5
Raamatupidamiseaastaaruandelisad........................................................................................................................ 9

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspohimotted.................................. 9
Lisa 2 Noudedkrediidiasutustele............................................................................................................. 13
Lisa 3 Valuutarisk.................................................................................................................................... 13

Lisa 4 Finantsinvesteeringud oiglases vaartuses ...................................................................................... 13
Lisa 5 Noudedja ettemaksed ................................................................................................................... 15
Lisa 6 Maksud.......................................................................................................................................... 15
Lisa? Kasutusrent.................................................................................................................................... 16

Lisa 8 Voladja ettemaksed...................................................................................................................... 16
Lisa 9 Omakapital................................................................................................................................... 16
Lisa 10 Teenustasutulu........................................................................................................................... 16
Lisa 11 Teenustasukulu.......................................................................................................................... 17

Lisa 12 Toojoukulud.............................................................................................................................. 17
Lisa 13 Muudadministratiivkulud......................................................................................................... 17
Lisa 14 Tehingud seotud osapooltega.................................................................................................... 18
Lisa 15 Ettevotja poolt valitsetavad investeerimisfondid ning klientide vaartpaberiportfellid.............. 19
Lisa 16 Tingimuslikud kohustised......................................................................................................... 19

SOLTUMATUAUDIITORIARUANNE................................................................................. 20
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK ................................................ 23
Tegevjuhtkonna allkujad 2017. a majandusaasta aruandele...................................................... 24
AKTSIONARIDENIMEKIRI.................................................................................................. 25
AS SEE VarahaldusmuugituluvastavaltEMTAK2008-le...................................................... 26
Fondivalitseja pusivate uldkulude aruanne................................................................................ 26
Tasustamise pohimotted AS SEB Varahalduses........................................................................ 27
Kohustuslikepensionifondidevalitsemisearuanne................................................................... 28
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ETTEVOTJA LUHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

AS SEB Varahaldus on Baltimaadejuhtiv varahaldusettevotja. 2017. aasta lopu seisuga haldas SEB Varahaldus
1,41 miljardi euro vaartuses vara. Ettevotjas tootas 2017. aasta lopus 10 taistooajaga tootajat. Ettevotja valitseb 7
Eestis registreeritud investeerimisfondi:

1. SEB Aktiivne Pensionifond

2. SEB Energiline Pensionifond
3. SEB Energiline Pensionifond Indeks
4. SEB Konservatiivne Pensionifond
5. SEB Optimaalne Pensionifond
6. SEB Progressiivne Pensionifond
7. SEB Tasakaalukas Pensionifond

Lisaks eelnimetatud fondidele osutab ettevotja investeeringutejuhtimise teenust SEB grupi teiste fondivalitsejate
Ida-Euroopa suunalistele fondidele Luksemburgis ja Rootsis.

AS SEB Varahalduse emaettevotjaks on AS SEB Pank (100% aktsionar), mis kuulub omakorda Rootsis
registreeritud Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) kontsemi. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
aktsiad on noteeritud Stockholmi borsil.

2017. aasta lopu seisuga on ettevotja noukogu viieliikmelineja selle toodjuhib Peter Branner.

Juhatusjatkab tood kaheliikmelisena -juhatusse kuuluvad Sven Kunsingja Imanta Hiitt.
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TEGEVUSARUANNE

Majanduskeskkond

Peale ettevotte investeerimismeeskondades toimunud umberkorraldusija kulukarpeid 2016. aastal kujunes 2017.
aasta SEB Varahaldusele monevorra rahulikumaks. Lopule sai viidud 2016. aastal alanud valjumine kohalikust
pensionifondidega mitteseotud fondiarist ning lopetatud said ka kohalike institutsionaalsete portfellide
juhtimisega seotud tegevused. Oleme defineerinud enda eesmargina pakkuda Eesti turu klientidele
konkurentsivoimelisi pensionifonde ja SEE grupi globaalselt muudavatele Ida-Euroopa aktsiafondidele
investeeringute juhtimise teenust. Kavatseme ettenahtavas tulevikus keskenduda ainult neile kahele segmendile.
Klientide huvi Ida-Euroopa aktsiaturgude vastu oli varieeruv, aasta alguses leidis aset suurem raha valjavool
SEB Russia Fundist, kuid seda aitasid tasakaalustada teiste Ida-Euroopa fondide tugev tootlus ning hiljem
taastunud klientide huvi, eriti just aasta viimases kvartalis. Vaatamata suurtele koikumistele ning aasta
kokkuvottes moningale kahanemisele pusis aastakeskmine nimetatud varade maht siiski markimisvaarselt
korgemal kui 2016. aastal ja see andis tubli positiivse touke ka Ida-Euroopa fondidelt teenitud
valitsemistasudele.

Meiejuhitav SEB Eastern Europe Small Cap Fund oli tootluselt mitmendat aastat jarjest uks parimaid arenevate
Euroopa turgude fonde ning hoidis aasta lopuni Morningstari 5 tami staatust (3 aasta tootluse pohjal). Vaga haid
suhtelise tootluse numbreid naitas ka SEB Russia Fund, toustes aasta lopus Momingstari 4 tami reitingu
tasemele.

Kohalikul fonditurul jatkus stabiilne areng pensionifondide mahtude osas. SEE fondide tootlused pusisid
konkurentidega vorreldavatel tasemetel. Ootamatult tagasihoidlikuks onjaanud klientide huvi 2016. aasta lopus
tumle toodud SEB Energiline Pensionifond Indeksi vastu. Tegu on kogu Eesti turu (ja teadaolevalt kogu
Baltikumi) madalaima valitsemistasuga (0, 29% aastas) fondiga ning selle absoluuttootlus (+6. 5%) oli oma
esimesel taistegevusaastal koigi teise samba fondide hulgas paremuselt teine.

Finantstulemuste kommentaar

2017. aastal jatkas ettevotja kahaneva kasumlikkusega tegevust Eesti pensionifondide valitsejana. Ettevotte
kogukasumlikkus paranes peamiselt varasematel aastatel soetatud pensionifondide kohustusliku omaosaluse
miitigi ning Ida-Euroopa fondide valitsemistasude arvelt.
Ettevotja poolt valitsetava vara maht kahanes peamiselt aasta kestel lopetatud tegevuste arvelt (valjumine
kohalikust mittepensionifondidega seotudja institutsionaalsete portfellidejuhtimise aridest).
Ettevotja neto teenustasutulud kasvasid 1 1,1% vorra 4,95 miljonile eurole (2016. aasta neto teenustasutulu: 4,46
miljonit eurot).
Ettevotja palga- ja administratiivkulud langesid 8,3% vorra tanu mitmesugustele kulukarbetele.
Ettevotja kasum oli 2,90 miljonit eurot, kasvades 2016. aasta tulemusega vorra peamiselt Ida-Euroopa fondide
valitsemisega seotud tulude kasvu tottu (2016. a. kasum: 2,23 miljonit eurot).
Kohustuslike pensionifondide Srist teenitud kasum vahenes ligi 6% vorra.

Tulevikuprognoosid ja eesmargid

Meie pikaajaline eesmark on muutumatu - olla SEB grupi Ida-Euroopa investeeringute juhtimise
kompetentsikeskus valitsedes Luksemburgi ja Rootsi vastavaid investeerimisfonde ning kohalikul turul
keskenduda pensionifondide valitsemisele.
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Bilanss
(tuhandetes eurodes)

VARAD
Nouded krediidiasutustele

Noudedja ettemaksed
Finantsinvesteeringud

Aktsiadja osad (pikaajaline investeering)
Valitsetavate kohustuslike pensionifondide osakud
Valitsetavate muude investeerimisfondide osakud

Materiaalne pohivara
VARAD KOKKU

31.12.2017 31.12.2016
Lisa

2,3, 14
3,5, 14

4

47978
1 271
4212

58
4154

0

6

53467

42388
1 196
6895

0

6749
146

8

50487

KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
Voladja ettemaksed
KOHUSTISED KOKKU
Omakapital
Aktsiakapital
Kohustuslik reservkapital
Eelmiste perioodidejaotamata kasum
Aruandeaasta kasum

OMAKAPITAL KOKKU
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU

6, 8, 14 660
660

3036
304

46565
2902

52807
53467

604
604

3036
304

44309
2234

49883
50487

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initiaiied for the purpose of identification
Initsiaalid/initials _j. U..
Kuupaev/date _AW.^

PricewaterhouseCoopers, Tallinn

Lisad lehekulgedel 9 kuni 19 on kaesoleva raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad
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Kasumiaruanne
(tuhandetes eurodes)

Teenustasutulu

Teenustasukulu

Lisa

10, 14
11

2017

9847
-4893

2016

9131
-4670

Neto teenustasutulu

Neto intressi kasum 14

4954 4461

Neto kasum finantstehingutelt 114 164
Pinantsinvesteeringute umberhindluse tulu/-kulu 4 -260 202
Finantsinvesteeringute realiseerimisest tekkinud kasum 432 0
Valuutakursi muutustest saadud kasum/ -kahjum -58 -38

Administratiivkulud 2173 - 2 369

Palgakulu 12 -654 -734
Sotsiaalmaks, t6otuskindlustusmaks 12 -206 -235

Muud administratiivkulud 13, 14 -1313 -1400

Immateriaalse ja materiaalse pohivara kulum ja
vaartuse langus -2 -16

Muud tegevustulud 14 6 16
Muud tegevuskulud 14 -2 -26

Aruandeperioodi kasum 2902 2234

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialled for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials _L.(^.

Kuupaev/date ^. ^^_
PricewaterhouseCoopers, Tallinn

Lisad lehekulgedel 9 kuni 19 on kaesoleva raamatupidamise aastaamande lahutamatud osad
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Rahavoogude aruanne

Lisa 2017 2016

Rahavood aritegevusest
Puhaskasum

K.orrigeerimised:

Pohivara kulum ja vaartuse langus
Aktsiaprogramm
Finantsinvesteeringute iimberhindlus
Finantsinvesteeringute realiseerunud kasum
Intressitulud

Kokku korrigeerimised
Aritegevusega seotud noueteja ettemaksete muutus
Aritegevusega seotud kohustisteja ettemaksete muutus
Kokku rahavood aritegevusest

Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalseja immateriaalse pohivara soetus
Finantsinvesteeringute soetus
Finantsinvesteeringute miiiik
Saadud intressid

Kokku rahavood investeerimistegevusest

Rahavood kokku

4

4

2902

2

40
260

-432
-5

-135
-75
56

2748

0

-102
2939

5

2842

5590

2234

16
40

-202
0

-4
-150
-236

-18
1830

-626
0

4

-630

1200

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

2,3

2,3

42388
5590

47978

41188
1200

42388

Initsialiseeritud alnult Identlfitseerimiseks
initialled for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials L. W..
Kuupaev/date M. ffh-\^

PricewaterhouseCoopers, Tallinn

Lisad lehekiilgedel 9 kuni 19 on kaesoleva raamatupidamise aastaamande lahutamatud osad
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Omakapitali muutuste aruanne
(tuhandetes eurodes)

Saldo seisuga 31. 12.2015
Muud komgeerimised
Aruandeperioodi puhaskasum

Saldo seisuga 31. 12.2016
Muud komgeerimised
Amandeperioodi puhaskasum

Saldo seisuga 31. 12.2017

Kohustuslik Jaotamata
Aktsiakapital reservkapital kasum

3036
0

0

3036
0

0

3036

304
0

0

304
0

0

304

Kokku
44269

40
2234

47609
40

2234

46543
22

2902

49883
22

2902

49467 52807

Tapsem informatsioon aktsiakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 9.

Tnitsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
initialled for the purpose of identification
Initsiaalid/initials _ _UL
KuupSev/date _XOJ?"^.

'PricewaterhouseCoopers, Taliinn

Lisad lehekiilgedel 9 kuni 19 on kaesoleva raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspohimotted

AS SEB VARAHALDUS (edaspidi ,,ettev6te") 2017. aasta raamatupidamise aastaamanne on koostatud
kooskolas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard! pohinouded on kehtestatud
Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida taiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt valja antud
juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lahtutud soetusmaksumuse printsiibist, valja arvatud juhtudel,
mida on kirjeldatud alljargnevates arvestuspohimotetes.

Kaesolev raamatupidamise aruanne on koostatud tuhandetes eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jaake (v.a.
arvelduskrediit) ja kuni 3-kuulisi tahtajalisi deposiite, mida saab markimisvaarsete piiranguteta kasutada.

B. Finantsinvesteeringud

Finantsvarade osteja muiike kajastatakse tehingupaeval.

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja vaartpaberitena) kajastatakse
vaartpabereid (aktsiad, volakirjad, fondi osakud jne. ), mida toenaoliselt ei muuda lahema 12 kuu jooksul
(v. a. investeeringud tiitar- ja sidusettevotjatesse) ning kindla lunastustahtajaga vaartpaberid, mille
lunastustahtpaev saabub hiljem kui 12 kuud parast bilansipaeva.

Investeeringud volakirjadesse
Liihi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid volakirjadesse ja teistesse volainstrumentidesse kajastatakse
oiglases vaartuses.

Investeeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse
Luhi-ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesseja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a. osalused
tutar- ja sidusettevotjates) kajastatakse oiglases vaartuses. Oiglase vaartuse muutused kajastatakse
kasumiaruandes. Aktsiate ja muude omakapitaliinstmmentide, mis ei ole avalikult kaubeldavad voi mille
turuvaartust ei ole voimalik usaldusvaarselt hinnata, oiglane vaartus maaratakse soetusmaksumuse meetodil
(s. t. soetusmaksumus miinus voimalikud allahindlused).

C. Nouded ja ettemaksed

Nouded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud liihi- ja pikaajalised nouded (sh. laenunouded, deposiidid)
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipSeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende
finantsvarade vaartuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hirmatakse korrigeeritud
soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alia nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete
nuudisvaartuseni. Vaartuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

D. Materiaalne pohivara

Materiaalseks pohivaraks loetakse ettevotja enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tooeaga
tile uhe aasta. Varad, mille kasulik tooiga on file 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alia 1000 euro
kantakse soetamishetkel kulusse.

Materiaalne pohivara voetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a
tollimaksja muud mittetagastatavad maksud)ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud
vara viimiseks tema tooseisundisse ja -asukohta. Materiaalset pohivara kajastatakse bilansis tema
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja voimalikud vaartuse langusest
tulenevad allahindlused.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialled for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials L.ik..
Kuupaev/date _ ^. 0^'il.

PricawaterhouseCoopers, Ti
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Materiaalse pohivara objektile tehtud hilisemad valjaminekud kajastatakse pohivarana, kui on toenaoline, et
ettevotja saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab
usaldusvaarselt moota. Muid hooldus-ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimaar maaratakse igale
pohivara objektile eraldi, soltuvalt selle kasulikust tooeast. Olulise loppvaartusega varaobjektide puhul
amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja loppvaartuse vahelist
amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara loppvaartus iiletab tema bilansilist jaakmaksumust, lopetatakse vara
amortiseenmme.

Juhul kui materiaalse pohivara objekt koosneb uksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad
kasulikud eluead, on need komponendid voetud raamatupidamises arvele eraldi varana, maarates neile eraldi
amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Amortisatsiooni arvestatakse lahtudesjargmistest amortisatsiooninonnidest:

Moobel

Arvutustehnika

20% aastas

30% aastas

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav juhtkonna poolt plaanitud eesmargil
ning lopetatakse kui loppvaartus uletab bilansilist jaakmaksumust voi kuni vara lopliku eemaldamiseni
kasutusest. Igal bilansipaeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimaarade, amortisatsioonimeetodi ning
loppvaartuse pohjendatust.
Juhul kui pohivara kaetav vaartus (s. o korgem kahest jargnevast naitajast: vara oiglane vaartus miinus
mtiugikulutused voi vara kasutusvaartus) on vaiksem tema bilansilisest jaakmaksumusest, on materiaalse
pohivara objektid alia hinnatud nende kaetavale vaartusele.
Materiaalse pohivara kajastamine lopetatakse vara voorandamise korral voi olukorras, kus vara kasutamisest
voi muugist ei eeldata enam majanduslikku kasu. Kasum voi kahjum, mis on tekkinud materiaalse pohivara
kajastamise lopetamisest, kajastatakse kasumiaruandes muude aritulude voi muude arikulude real.

E. Immateriaalne pohivara

Immateriaalset pohivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud
kulum ja voimalikud vaartuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse
lineaarset meetodit. Amortisatsiooni arvestatakse lahtudes amortisatsiooninormidest - arvutitarkvarale 30%
aastas.

F. Kapitali-ja kasutusrendid

Kapitalirendina kasitletakse rendilepingut, mille puhul koik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja
huved kanduvad tile rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

G. Finantskohustised

Koik finantskohustised (volad hankijatele, viitvolad ning muud liihi- ja pikaajalised volakohustised)
voetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka koiki soetamisega otseselt kaasnevaid
kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Finantskohustiste
korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimaara meetodit.

Finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks voetakse nad algselt arvele saadud tasu
oiglases vaartuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades jargnevatel perioodidel
kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimaara meetodit.

Finantskohustis liigitatakse liihiajaliseks, kui selle tasumise tahtpaev saabub kaheteist kuu jooksul alates
bilansikuupaevast; voi ettevotjal pole tingimusteta oigust kohustise tasumist edasi liikata rohkem kui 12
kuud parast bilansikuupaeva.

H. Ettevotja tulumaks

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevotte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu

makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvStukuludelt, ettevotlusega

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialled for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials ___L. k-

Kuupaev/date
PriC.^vtfaterhou&^Coopers^^aiIinn

10
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mitteseotud valjamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2015 on dividendidena jaotatud
kasumi maksumgaraks 20/80 valjamakstavalt netosummalt. Alates 2019. aastast on voimalik dividendide
valjamaksetele rakendada maksumaara 14/86. Seda soodsamat maksumaara saab kasutada
dividendimaksele, mis ulatub kuni kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendide valjamakseni, mis
on maksustatud 20/80 maksumaaraga. Kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendimakse arvestamisel
on 2018.a. esimene arvesse voetav aasta.

Teatud tingimustel on voimalik saadud dividende jaotada edasi ilma taiendava tulumaksukuluta.
Dividendide vSljamaksmisega kaasnevat ettevotte tulumaksu kajastatakse kohustisena ja kasumiaruandes
tulumaksukuluna samal perioodil, kui dividendid villja kuulutatakse, soltumata sellest, millise perioodi eest
need on valja kuulutatud voi millal need tegelikult valja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustis tekib
dividendide valjamakselejargneva kuu 10. kuupaeval.
Maksustamissiisteemi omaparast lahtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevotjatel erinevusi vara
maksuarvestuslike ja bilansiliste jaakvaartuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilukkunud
tulumaksunoudeid ega -kohustisi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustist, mis tekiks
jaotamata kasumist dividendide valjamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustis, mis kaasneks jaotamata
kasumi dividendidena valjamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

I. Tehingud valisvaluutas ning valisvaluutas fikseeritud finantsvara ja -kohustised

Valisvaluutadeks on loetud koik teised valuutad peale euro. Valisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel
on aluseks voetud tehingu toimumise paeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.
Valisvaluutas fikseeritud monetaame vara ja -kohustised (rahas tasutavad nouded ja laenud), hinnatakse
bilansipaeval timber eurodesse bilansipaeval kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel.
Omberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi
koondkasumiaruandes. Mitterahalised valisvaluutas fikseeritud varad ja kohustised, mida moodetakse
oiglases vaartuses, hinnatakse umber eurodesse, vottes aluseks Euroopa Keskpanga valuutakursid, mis
kehtivad oiglase vaartuse maaramise paeval. Mitterahalisi valisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustisi,
mida ei kajastata oiglase vaartuse meetodil, bilansipaeval iimber ei hinnata, vaid kajastatakse jatkuvalt
tehingupaeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi alusel.

J. Tulude arvestus

Tulu kajastatakse saadud voi saadaoleva tasu oiglases vaartuses, vottes arvesse koiki tehtud allahindlusi ja
soodustusi.

Teenustasutulud (ka portfellihalduse tasud) kirjendatakse raamatupidamises siis, kui teenus on osutatud ja
ettevotjal on tekkinud summale noudeoigus. Portfellihalduse ja muude sellega seotud noustamisteenuste
tasud kajastatakse vastavalt lepingule, tavaliselt teenuse osutamise perioodi jooksul. Ka
investeerimisfondide valitsemisega seonduvad valitsemistasud kajastatakse teenuse osutamise perioodi
jooksul. Samu arvestuspohimotteid kasutatakse ka varahalduse teenuste osas, mida osutatakse pikema
perioodi jooksul. Tulemusega seotud tasud voi tasu osad kajastatakse siis kui vastavad tulemusega seotud
kriteeriumid on taidetud. Muud uhekordsed tehingutulud ning muud tulud kajastatakse tekkepohiselt vastava
tehingu toimumise hetkel.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on toenaoline ja tulu suurust on voimalik usaldusvaarselt
hinnata. Intressitulu kajastatakse kasumiamandes koikide korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavate
intressikandvate finantsinstrumentide puhul kasutades sisemise intressimaara meetodit.

Ettevotja tulud on saadud pohiliselt investeerimis- ja pensionifondide valitsemisest, klientide
vaartpaberiportfellide haldamisest ning investeerimisfondide valitsemisega seotud teenuste osutamisest
kolmandatele osapooltele (teiste fondivalitsejate investeerimisfondide investeeringutejuhtimine).

K. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt ariseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-
aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vahemalt 1/20
puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali voib kasutada kahjumi
katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei voi teha valjamakseid aktsionaridele.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialled for the purpose of identification only
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AS SEE VARAHALDUS 2017. majandusaasta aruanne

L. Aktsiapohised maksed

Ettevotja tootajad voivad saada kompensatsiooni aktsiapohiste motivatsiooniprogrammide kaudu, mis
pohinevad Skandinaviska Enskilda Banken AB aktsiatel. Siinviidatud programmideks voivad olla
tulemusaktsiate programm, tootajate aktsiaoptsiooni programm ja aktsiakogumisprogramm. Nende
programmidega seotud kulude ja vajaduse korral ka kogunenud sotsiaalmaksu kirjendamine toimub
vastavalt korrale. Kompensatsiooni summa arvestamine tahendab seda, et samal ajal, kui vastav omakapitali
juurdekasv kajastatakse, mojutab see ka kasumit ja kahjumit. Ettevotja osaleb omakapitalil pohinevate
aktsiapohiste maksete tehingutes vastutasuks teenetele, mida tema teatud tootajad talle osutavad. Saadud
teenete oiglane vaartus moodetakse aktsiate omandamise paeval eraldatud aktsiate voi aktsiaoptsioonide
oiglase vaartuse alusel. Nende teenete maksumus, mida tootaja on osutanud eraldatud aktsiate voi
aktsiaoptsioonide vastu, kajastatakse kasumiaruandes selle perioodi jooksul, mil teeneid saadi ja mida
nimetatakse rakendumisperioodiks.

M. Varahaldusteenused

Ettevotja tegeleb varahaldusteenuste pakkumisega. Selliseid varasid, mille on ettevotjale hallata andnud
kolmandad osapooledja mis ei kuulu ettevotjale, bilansis arvele ei voeta.
Antud portfellide haldamisest saadakse teenustasu ja ettevotjale portfellide haldamisest krediidi- ega
tururiske ei kaasne.

N. Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldistena kajastatakse bilansis toenaolisi kohustisi, mis on avaldunud enne bilansikuupaeva toimunud
sundmuste tagajarjel ning mille realiseerumise aeg voi summa ei ole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis
on lahtutud juhtkonna hinnangust eraldise taitmiseks toenaoliselt vajamineva summa ning eraldise
realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt
bilansipaeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustise rahuldamiseks voi uleandmiseks kolmandale
osapoolele.
Juhul kui eraldis realiseerub toenaoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul parast bilansipaeva, kajastatakse seda
diskonteeritud vaartuses (eraldisega seotud valjamaksete nuudisvaartuse summas).

Muud voimalikud voi eksisteerivad kohustised, mille realiseerumine on vahem toenaoline kui
mitterealiseerumine voi millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole voimalik piisava usaldusvaarsusega
hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
initialled for the purpose of identification only
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AS SEB VARAHALDUS 2017. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Nouded krcdiidiasutustele
(tuhandetes eurodes)

Saldo 31. 12.2017
Uleoodeposiit EUR
Oleoodeposiit USD
Uleoodeposiit SEK

Lisa

3

3

3

EUR Intress

Arvestatud
intress

Tahtaeg EUR
46752 0,01% noudmiseni

195 0,00% noudmiseni

1 031 0,00% noudmiseni
47978 0

Saldo 31.12.2016

Oleoodeposiit EUR
Uleoodeposiit USD
Oleoodeposiit SEK

EUR Intress

Arvestatud
intress

Tahtaee EUR
41 072 0,01% noudmiseni

222 0,00% noudmiseni
1 094 0,00% noudmiseni

42388

Noudmiseni deposiitide intress arvestatakse kuu keskmiseltjaagilt.

Lisa 3 Valuutarisk
(tuhandetes eurodes)

Saldo 31.12.2017
Nouded krediidiasutustele

Nouded ja ettemaksed
Voladja ettemaksed

Lisa

2

5

8

EUR
46752

1271
660

USD SEK Kokku EUR
195

0

0

1031
0

0

47978
1271

660

Saldo 31.12.2016
Nouded krediidiasutustele

Noudedja ettemaksed
Voladjaettemaksed

EUR
41072

1 196
604

USD SEK Kokku EUR
222

0

0

1094
0

0

42388
1196

604

Lisa 4 Finantsinvesteeringud oiglases vaartuses
(tuhandetes eurodes)

Vastavalt 10.01.2017 joustunud investeerimisfondide seadusele peab fondivalitseja omama vahemalt 0,5%tema
valitsetavate kohustuslike pensionifondide osakutest. (IPS § 68 Ig 2). Vorreldes varem kehtinud seadusega, oma
osakute miinimumnoue langes (l%-lt 0, 5%-le). Alates kohustusliku pensionifondi moodustamisest peab
fondivalitseja kolme aastajooksuljatkuvalt omama vahemalt 2% selle pensionifondi osakutest. SEE Energiline
Pensionifond Indeks moodustati 28. 11. 2016.

Seoses pensionifondi valitsejale kuuluvate oma osakute miinimumnoude langetamisega 10.01.2017 joustunud
investeerimisfondide seaduses, vahendati 2017. a. alguses SEB Varahaldusele kuuluvate omaosakute kogust
valitsetavates kohustuslikes pensionifondides (v. a. SEB Energiline Pensionifond Indeks). Muudatusi omaosakute
positsioonides kajastab alljargnev tabel.

Initsialiseerltud ainult identifitseerimiseks
Initialled for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials._L^_
KuupSev/date ^w?
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AS SEE VARAHALDUS 2017. majandusaasta aruanne

BUansiline

vaartus

perioodi
alguses

Ostetud/ Soetus- VdSrtuse

Miiudud maksumus nwutus
Kogus (tk) Turuhind BHansUine

uhikule vaartus

(EUR) perioodi
lopuks

2017. a.

SEBProgressuvne
Pensionifond osak 4824 (1858) 2323

SEB Energiline Pensionifond
Indeks osak 504 500

SEBKonservatiivne

Pensionifond osak 640 (249) 249

SEB Tasakaalukas Fondifond

osak 146 (146)

Luka Adriatic Property
Kinnisvarafond I 0 58 58

StiB Uptnnaalne Pensionitbnd

osak 261 (91) 127

SEBEneigiline Pensionifond
osak 520 (137) 296

(188) 2500000

32

(15)

(17)

781250

(72) 350000

10900

175000

400000

1. 11

0,69

0,91

5, 32

0, 89

0,91

2778

536

319

58

155

366

31. 12.2017 6895 (2 423) 3 553 (260) 4 217 150 4212

Bilansiline Ostetud/ Soetus-
vaartus Muudud maksumus

perioodi
alguses

Vaartuse Kogus (tk) Turuhind Bilansiline
muutus uhikule vaartus

(EUR) perioodi
lopuks

2016. a.

SEBProgressiivne
Pensionifond osak 4661 - 4181

SEB Energiline
Pensionifond Indeks

osak 0 500 500

SEE Konservatiivne
Pensionifondosak 633 498

SEE Tasakaalukas

Fondifondosak 143 - 128

SEB Optimaahe
Pensionifond osak 257 - 218

SEB Energiline
Pensionifond osak 373 126 433

163 4500000 1,07 4824

781250 0,65

700000 0,91

12 780 11,41

300000 0,87

21 600000 0, 87

504

640

146

261

520

31.12.2016 6067 626 5 958 202 6 894 030 6895

SEB Varahaldusele kuulunud osalus SEB Tasakaalukas Fondifondis realiseeriti seoses nimetatud fondi

likvideerimisega 2017. a. mais.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialled for the purpose of identification only
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AS SEB VARAHALDUS 2017. majandusaasta aruanne

Osalus Luka Adriatic Property Kinnisvarafond I-s omandati SEB Aktiivselt Fondifondilt, SEB Dunaamiliselt
Fondifondiltja SEE Tasakaalukalt Fondifondilt nimetatud fondide likvideerimismenetluse kaigus fondi varade
voorandamisel, tuginedes investeerimisfondide seadusele.

Oiglases vaartuses kajastatud aktsiatejavolakirjade oiglase vaartuse aluseks 31. 12.2017 ja 31. 12.2016 on nende
noteeritud turuhinnad. Aktiivsel turul mittekaubeldavad aktsiad/volakirjad hinnatakse iimber oiglasesse
vaartusesse turuosalise poolt antud viimase ostunoteeringu alusel eeldusel, et neid aktsiaid /volakirju noteeritakse
turuosaliste poolt regulaarseltja hindade volatiilsus on olnud samastele instrumentidele kehtivas vahemikus.

Fondiosakute oiglaseks vaartuseks on fondiosakute puhasvaartus.

SEB Varahalduse osalus valitsetavates fondides

(protsentides)
31.12.2017 31.12.2016

SEB Progressiivne
Pensionifond osak

SEB Konservatiivne
Pensionifond osak

SEE Tasakaalukas
Fondifondi osak

SEB Optimaalne
Pensionifond osak

SEE Energiline
Pensionifond osak

SEB Energiline
Pensionifond indeks
osak

0,52

0, 52

0,00

0,54

0, 53

31, 36

1,01

1,07

32, 54

1,05

1,08

99, 95

Lisa 5 Nouded ja ettemaksed
(tuhandetes eurodes)

Nouded valitsetavate fondide vastu

Muud nouded seotud osapoolte vastu
Tulevaste perioodide kulud
Muud nouded

Nouded ja ettemaksed kokku

Lisa 31.12.2017 31.12.2016
14
14

698
455
103

15
1271

641
438
106

11

1196

Lisa 6 Maksud
(tuhandetes eurodes)

Maksuliik

Sotsiaalmaks

Uksikisiku tulumaks

Kohustuslik kogumispension
Tootuskindlustusmaks

Maksud kokku

Lisa 31.12.2017 31.12.2016
14

8

1

1

24

13
7

1

1

22

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialled for the purpose of identification only
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AS SEE VARAHALDUS 2017. majandusaasta aruanne

Lisa 7 Kasutusrent

(tuhandetes eurodes)

AS SEB VARAHALDUS tasus 2017. a. ruumide eest tiurimakseid kokku 41 tuhat eurot (2016. a. vastavalt 43
tuhat eurot). Vt. ka lisa 13. Hind muutub vastavalt THI muutusele. Uiirileping naeb ette, et uiiritous ei voi
uletada 4 % aastas. Vastavalt lepingule on 2018. aasta uurikulud summas 29 tuhat eurot. Uurileping on solmitud
lO. -ks aastaks, tahtajaga 19. 12.2027. Leping pikeneb 3 aastaste perioodide vorra, kui 9 kuud enne igakordset
lopptahtpaeva ei teatata, et pikendamist ei soovita. Lepingut saab ennetahtaegselt lopetada poolte kokkuleppel
voi iihe poole noudmisel lepingus ettenahtud tingimuste mittetaitmisel. Ennetahtaegse lopetamise eest leping
trahve ei satesta.

Lisa 8 Volad ja ettemaksed
(tuhandetes eurodes)

Volad toovotjatele
Volgnevus kaupadeja teenuste eest

s. h. seotud osapooled
Maksuvolad

Volad ja ettemaksed kokku

Vt. kalisa3.

Lisa 31.12.2017 31.12.2016

14
6

204
432
394
24

660

178
404
373
22

604

Lisa 9 Omakapital
(tuhandetes eurodes)

Aktsiakapital (tuhandetes eurodes)
Aktsiate arv (tk)
Aktsiate nimivaartus (eurodes)

31.12.2017 31.12.2016
3036

475 000
nimivaartuseta

3036
475 000

nimivaartuseta

Vastavalt investeerimisfondide seadusele on kohustusliku pensionifondi valitseja aktsiakapitali miinimumnoue 3
miljoniteurot.

Ettevotja jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2017 moodustas 49 467 tuhat eurot (Sl. detsember 2016: 46
543 tuhat eurot). Dividendide valjamaksmisel omanikele kaasneb sellega tulumaksukulu 20/80
netodividendidena valjamakstavalt summalt. Seega on bilansipaeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist
omanikele voimalik dividendidena valja maksta 39 574 tuhat eurot ning dividendide valjamaksmisega kaasneks
dividendide tulumaks summas 9 894 tuhat eurot. Seisuga 31. detsember 2016 oleks dividendidena voimalik
olnud valja maksta 37 234 tuhat eurot, millega oleks kaasnenud tulumaks summas 9 309 tuhat eurot.

Lisa 10 Teenustasutulu
(tuhandetes eurodes)

Teenustasutulu geograafiliste piirkondade Lisa 2017 2016
loikes

Eesti 14 8105 7 845

Rootsi 14 1 742 561
Luksemburg 14 0 725

Teenustasutulu kokku 9 847 9 131

Jaotus on koostatud lahtudes teenuse saaja asukohamaast.

Initsialiseeritud ainult identifjtseerimiseks
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AS SEB VARAHALDUS 2017. majandusaasta aruanne

AS SEB VARAHALDUS teenustasutulujaguneb tululiikide loikes jargnevalt:

Investeerimisfondidevalitsemistasud

Osakute valjalaske-ja tagasivotmistasud
Vaartpaberiportfellidevalitsemistasud

Teenustasutulu kokku

Lisa

14
14
14

2017

7732
205

1910
9847

2016
7261

398
1472

9131

Lisa 11 Teenustasukulu
(tuhandetes eurodes)

AS SEB VARAHALDUS teenustasukulujaguneb kululiikide loikesjargnevalt:

Fondiosakute ja vSartpaberiportfellide muugi
vahendustasud
Krediidiasutustele makstavad tasud

sh. depootasud depoopangale
Registripidajatele makstavad tasud
Kokku

Lisa 12 Toojoukulud
(tuhandetes eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Kokku toojoukulud

TOotajate keskmine arv taandatuna taistooajale

Lisa

14

14

2017
4074

698
560
121

4893

654
206
860

10

2016
3993

564
564
113

4670

31.12.2017 31.12.2016

734
235
969

10

Lisa 13 Muud administratiivkulud
(tuhandetes eurodes)

Allokeeritud kulud

sh. fondide administreerimine
sh. raamatupidamisteenused
sh. elektrooniliste kanalite kulu (E2
teenused)
sh. ITteenused

s. h. juriidilised teenused
sh. vastavuskontrolli teenused

sh. riskijuhtimise teenused
sh. personal! arvestuse teenused
sh. siseauditi teenused

sh. administreerimisteenused

Sidekulu

Pensionikaitse osafondi maksed

Ruumide rent

Jarelvalvetasud

Komandeeringud
Tarkvarasiisteemide hooldus

Konsultatsioonikulu

Muud kulud

Muud administratiivkulud kokku

Lisa

14
2017

596
180
69
46

183
0

24
56
21
10

7

140
236

41
70
34
97

5

94

2016
655
209

70
41

772
3

40
77
19
21

9

163
222

43
60
32
94

7

124
1313 1400

Initsialiseeritud ainult identjfitseerimiseks
Initialled for the purpose of identification only
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AS SEB VARARALDUS 2017. majandusaasta aruanne

Lisa 14 Tehingud seotud osapooltega
(tuhandetes eurodes)

AS SEB VARAHALDUS aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
a. omanikke (emaettevotja ning emaettevotja omanikud);
b. teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevotjaid (s.h emaettevotja teised tutarettevotjad);
c. valitsetavad fondid;
d. tegev- ja korgemat juhtkonda;
e. eespool loetletud isikute lahisugulasija nende kontrolli all olevaid ettevotjaidja ettevotjaid mille suhtes neil

on oluline moju.

AS SEB Varahalduse emaettevotjaks on AS SEB Pank (100% aktsionar), mis kuulub omakorda Rootsis
registreeritud Skandinaviska Enskilda Banken AB kontsemi. Skandinaviska Enskilda Banken AB aktsiad on
noteeritud Stockholmi borsil.

Juhatuse liikmetel on kompensatsioon kuni 6 kuu tasumaSra suurune juhul, kui teda ei valita tagasi juhatuse
liikmeks voi kui juhatuse liige keeldub pakutud toolepingulisest ametikohast AS-is SEB Pank voi AS SEE Panga
konsolideerimisgruppi kuuluvas ariuhingus.
Ettevotja noukogu liikmetele tasusid ega soodustusi ei makstud. Samuti ei tehtud seotud osapoolte vastu n8uete
allahindlusi.

AS SEB VARAHALDUS on 2017. a seotud osapooltega ostnud ja osutanud teenuseid ning arvestanud
tasumiseksja saanud intresse.
Tulud seotud osapooltega on investeerimisfondide valitsemistasud, osakute valjalaske- ning tagasivotu tasudja
valitsemistasud portfellidelt. Kulud seotud osapooltega on fondiosakute vahendustasud ning tasud
krediidiasutustele.

Lisa
Valitsetavad fondid
Investeerimisfondide valitsemistasud 10

Osakute valjalaske-jatagasivotmistasud 10

Emaettevote

Fondiosakuteja vaartpaberiportfellide muilgi
vahendustasud 11
Krediidiasutustele makstavad tasud 11

Muud administratiivja tegevuskulud kokku 13
Intressid

Teised samasse kousolideerimisgruppi
kuuluvad
Vaartpaberiportfellide valitsemistasud 10
Fondiosakuteja vaartpaberiportfellide miiugi
vahendustasud 11

Muud administratiiv j a tegevuskulud kokku 13

Juhatuse liikmed

Palgakulu

2017
Kulud Tulud

3451
560
571

0

0

623
100

151

7732
205

1910

0

0

2016
Kulud Tulud

3339
564
638

0

0

654
129

149

7261
398

0

0

0

4

1472

0

0

Inttsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
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AS SEB VARAHALDUS 2017. majandusaasta aruanne

Saldod seotud osapooltega:

Emaettevotja
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad
ettevotjad
Valitsetavad fondid

Nouded kokku

Lisa 31.12.2017 31.12.2016
2 47 978 42 388 Nouded krediidiasutustele

455 438 Noudedjaettemaksed
698 641 Noudedjaettemaksed

49 131 43 467

Emaettevotja
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad
ettevotjad
Kohustised kokku

344 323 Voladjaettemaksed

50 50 Voladjaettemaksed
394 373

Lisa 15 Ettevotja poolt vaHtsetavad investeerimisfondid ning klientide vaartpaberiportfellid

31. 12. 2017 seisuga oli ettevotja valitsetavate investeerimisfondide maht 734 miljonit eurot (voirelduna 2016.
aastaga 651 miljonit eurot).

Aruandeaastal valjuti institutsionaalsete portfellide juhtimise arist. 31. 12.2017 seisuga oli ettevotjal hallata
klientide vaartpaberiportfelle vaSrtuses 0 miljonit eurot (vorrelduna 2016. aastaga, mil hallata oli portfelle
vaartuses 114 miljonit eurot).

SEB Varahaldus osutab investeeringute juhtimise teenust SEB gruppi kuuluvate teiste fondivalitsejate Ida-
Euroopa suunalistele fondidele Luksemburgis ja Rootsis, mille kogumaht aastalopu seisuga oli 677 miljonit
eurot (2016. a 733 miljonit eurot).

Lisa 16 Tingimuslikud kohustised

Maksuhalduril on oigus kontrollida maksuarvestust kuni 5 aastajooksul maksudeklaratsiooni esitamise tahtajast
ning vigade tuvastamisel maarata taiendav maksusumma, intressid ning trahv.
Ettevotja juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena voiks maksuhaldur maarata ettevotjale
olulise taiendava maksusumma. Eksisteerivad tingimuslikud kohustised kehtivad samuti juhtkonna
kompensatsioonina lahkumisel, mis on kirjeldatud lisas 14.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialled for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials _V.V..

Kuupaev/date
PricewaterhouseCoopers, Tallinn
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SOLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

AS SEB Varahaldus aktsionarile

Meie arvamus

Meie arvates kajastab raamatupidamise aastaaruanne koigis olulistes osades oiglaselt AS-i SEB Varahaldus
(Ettevote) finantsseisundit seisuga 31. detsember 2017 ning sellel kuupaeval loppenud majandusaasta
finantstulemustja rahavoogusid kooskolas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Meie poolt auditeeritud Ettevotte raamatupidamise aastaaruanne sisaldab:
bilanssi seisuga 31. detsember 2017;
kasumiaruannet eeltoodud kuupaeval loppenud majandusaasta kohta;
rahavoogude aruannet eeltoodud kuupaeval loppenud majandusaasta kohta;
omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupaeval loppenud majandusaasta kohta; ja
raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad oluliste arvestuspohimotete kokkuvotetja 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 toendusmaterjal on piisavja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Oleme Ettevottest soltumatud kooskolas Rahvusvaheliste Arvestusekspertide Eetikakoodeksite
Noukogu (IESBA) poolt valja antud kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (IESBA koodeks) ja
Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduses satestatud eetikanouetega. Oleme taitnud oma muud eetikaalased
kohustused vastavalt IESBA koodeksileja Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduse eetikanouetele.

Muu informatsioon

Juhatus vastutab muu informatsiooni eest, mis sisaldub majandusaasta amandes lisaks raamatupidamise
aastaaruandeleja meie audiitori aruandele.

Meie arvamus raamatupidamise aastaamande kohta ei holma muud informatsioonija me ei avalda muu
informatsiooni kohta kindlustandvat arvamust.

Raamatupidamise aastaaruande auditeerimise kaigus on meie kohustus lugeda muud mformatsioonija
kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon sisaldab olulisi vasturaaldvusi raamatupidamise aruandega voi
meie poolt auditi kaigus saadud teadmistega voi tundub muul viisil olevat oluliselt vaarkajastatud. Kui me
teeme tehtud too pohjal jarelduse, et muu informatsioon on oluliseltvaarkajastatud, oleme kohustatud selle
info oma aruandes valja tooma. MeU ei ole sellega seoses midagi valja tuua.

AS PricewaterhouseCoopers, Pdmu mntig, 10141 Tallinn; tegevusluba nr 6; registrikood: 10142876
T: 614 i8oo, F: 614 1900, www.pwc.ee
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Juhatuseja nende, kelle iilesandeks on Ettevotte valitseniine, kohustused seoses
raamatupidamise aastaaruandega

Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamiseja oiglase esitamise eest kooskolas Eesti
finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrollisiisteemi rakendamise eest, nagu juhatus peab
vajalikuks, voimaldamaks pettusest voi veast tulenevate oluliste vaarkajastamisteta raamatupidamise
aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel onjuhatus kohustatud hindama Ettevottejatkusuutlikkust,
avalikustama vajadusel infot tegevuse jatkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jatkuvuse
printsiipi, valja arvatudjuhul, kuijuhatus kavatseb Ettevotte likvideerida voi tegevuse lopetada voi tal
puudub realistiik alternatiiv eelnimetatud tegevustele.

Need, kelle iilesandeks on valitsemine, vastutavad Ettevotte finantsaruandlusprotsessi iilejarelevalve
teostamise eest.

Audiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

IVIeie eesmark on saada pohjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on
pettusest voi veast tulenevate oluliste vaarkajastamisteta, ja anda valja audiitori aruanne, mis sisaldab meie
arvamust. Kuigi pohjendatud kindlus on korgetasemeline kindlus, ei anna ISA-dega kooskolas labiviidud
audit garantiid, et oluline vaarkajastamine alati avastatakse. Vaarkajastamised voivad tuleneda pettusest voi
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 labrviidud auditi kaigus kasutame me kutsealast otsustustja sailitame kutsealase
skeptitsismi. Samuti me:

. tuvastame ja hindame riske, et raamatupidamise aastaaruandes voib olla olulisi vaarkajastamisi
tulenevalt pettusest voi veast, kavandame ja 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 sisekontrollisiisteemi eiramist;

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

. hindame kasutatud arvestuspohimotete asjakohasust ning juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike
hinnanguteja nende kohta avalikustatud info pohjendatust;

. otsustame, kas juhatuse poolt kasutatud tegevuse jatkuvuse printsiip on asjakohane ning kas kogutud
auditi toendusmaterjali pohjal on olulist ebakindlust pohjustavaid sundmusi voi tingimusi, mis voivad
tekitada marldmisvaarset kahtlust Ettevotte jatkusuutlikkuses. Kui mejareldame, et eksisteerib oluline
ebaldndlus, oleme kohustatud oma audiitori aruandes juhtima tahelepanu infole, mis on selle kohta
avalikustatud raamatupidamise aastaaruandes, voi kui avalikustatud info on ebapiisav, siis
modifitseerima oma arvamust. Meiejareldused tuginevad audiitori aruande kuupaevani kogutud auditi
toendusmaterjalil. Tulevased siindmused voi tingimused voivad siiski pohjustada Ettevotte tegevuse
jatkumise loppemist;
hindame raamatupidamise aastaaruande uldist esitusviisi, stmktuurija sisu, sealhulgas avalikustatud
informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab toimunud tehinguidja siindmusi
viisil, millega saavutatakse oiglane esitusviis.
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Me vahetame infot nendega, kelle ulesandeks on Ettevotte valitsemine, muu hulgas auditi planeeritud
ulatuseja ajastuse ning oluliste auditi tahelepanekute kohta, sealhulgas auditi kaigus tuvastatud oluliste
sisekontrollisiisteemi puuduste kohta.

AS PricewaterhouseCoopers

Tiit Raimla
Vandeaudiitor, litsents nr 287

29. marts 2018

Kristi Zi

Vandeai iitor, litsents nr 650
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AS SEE VARAHALDUS 2017. majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

AS SEE VARAHALDUSjuhatus teeb aktsionaride uldkoosolekule ettepaneku kanda2017. aasta puhaskasum
summas 2 902 tuhat eurot eelnevate perioodidejaotamata kasumi koosseisu.
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AS SEB VARAHALDUS 2017. majandusaasta aruanne

Tegevjuhtkonna allkirjad 2017. a majandusaasta aruandele

AS SEB VARAHALDUS 2017. a majandusaasta amande allkirjastamine^?-. . 'uat'^...... 2018:

Juha^se liige
(Svefa/Kunsing)

Juhatuse liige
(Imanta Hiitt)
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AS SEB VARAHALDUS 2017. majandusaasta aruanne

AKTSIONARIDE NIMEKIRI

Aktsionar

AS SEB Pank
Reg. nr. 10004252
Tomimae 2
10145 TALUNN

Osalus Aktsiate arv

100% 475 000 aktsiat

Aktsiakapital

3 035 803
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AS SEE VARAHALDUS 2017. majandusaasta aruanne

AS SEB Varahaldus muiigitulu vastavalt EMTAK 2008-le

EMTAK Tegevusala
66301 Pensionifondide valitsemine, avatud j a muude investeerimisfondide valitsemine

Muiigitulu kokku

2017

9847
9847

Fondivalitseja piisivate iildkulude aruanne
(tuhandetes eurodes)

Kogukulu kokku

Perioodijagatud komisjonitasudja muud tasud, mis on otseselt seotud kogutulude hulka
kuuluvate komisjonitasudeja muude tasudega

Tehingute teostamine, registreerimine vOi kliirimise eest makstavad tasud

Tulud agentidele
Erakorralisest tegevusest tulenevad uhekordsed kulud
35% agentidega seotud tasudest

Pusivad uldkulud kokku

2017
7389

137

121

4634
1

1622

4118

2016
7081

164

113

4394

25
1538

3923

Uue IFS-i j6ustumisega 10.01.2017 muutus piisivate uldkulude arvutamise metoodikaja vastavate kulude suurus
leitakse kogukuludest teatud kuluartiklite lahutamise teel.

26



AS SEE VARAHALDUS 2017. majandusaasta aruarme

Tasustamise pohimotted AS SEB Varahalduses

Tootasupoliitika

AS-i SEB Varahaldus tootasupoliitika lahtub asjaomastes oigusaktides satestatud nouetest.

AS-i SEE Varahaldus sooviks on osutada oma klientidele maailmatasemel teenust. Selleks on oluline kaasata,
hoida, arendadaja premeerida oigeid inimesi. AS-i SEB Varahaldus tootasupoliitika maaratleb pohimotted, mis
edendavad tulemuspohist tookultuuri ning kapitali-ja likviidsusnoudeid toetavat t8husat riskijuhtimist.

AS-i SEB Varahaldus tootasu struktuur baseerub pohitasul (kindlaks maaratud kuine tasu). Lisaks voib
tootasustruktuur sisaldada:

a) tulemustasu:

a. kasumiosalusel pohinev tulemustasu (AEP ehk All Employee Programme)

b. luhiajaline rahaline tulemustasu (5'77);

c. uhekordsed preemiad;

b) tooandjapensionitjamuid soodustusi.

Lisaks SEB Panga Grupi tulemustasudeleja soodustustele voivad tootajad olla kaasatud Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) poolt pakutavatesse tulemustasu programmidesse vastavalt nende programmide tingimustele
(naiteks pikaajalised aktsiatel pohinevad tulemustasu programmid LTI).

Tootasupoliitika kinnitab AS-i SEB Varahaldus noukogu, arvestades moistlikku tasakaalu pohitasu ja
tulemustasu vahel. Poliitika kinnitamise ettevalmistavas etapis, kord aastas, vaatab juhatus tootasupoliitika uleja
teeb parast SEB Panga grupi personal;- ja koolitusdivisjoni ning kontrollifunktsioonidega konsulteerimist
vajadusel poliitika muudatusettepanekud.

Tulemuste mootmineja riskijuhtimine

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) on kehtestanud grupitilese protsessi iga tootaja tulemusteja kaitumise
hindamiseks ja kajastamiseks, kus olulisel kohal on nii kvalitatiivsete kui kvantitatiivsete isiklike eesmarkide
piistitamine ja hindamine.

Tulemustasu otstarve ja parameetrid

AS SEB Varahaldus usub tugevate tulemuste, soovitud kaitumisteja tasakaalustatud riskivotmise soodustamisse.
Tulemustasu eesmargiks on stimuleerida ja premeerida sooritust ning kaitumist, et luua luhi- ja pikaajalist
omanikuvaSrtust samuti on see oluline viis paindliku tootasukulu saavutamiseks. AS-s SEB Varahaldus on
tulemustasu valjamaksete maarajaks nii tegevuse tulemus kui riskid.

AEP ehk All Employee Programme on kogu SEB Panga gmpis kasutatav iihine kasumiosalusprogramm, mis
soodustab SEB kui terviku vaadetja omab tugevat seost pikaajalisele sooritusele ja aktsionaride huvidele. Kui
AEP kasumiosaluse maksmine on otsustatud, siis on selles voimalus osaleda koigil SEB Varahalduse tootajatel
vastavalt kehtivatele AEP tingimustele. AEP kasumiosaluse makse tase otsustatakse SEB Panga grupi
tootasukomitee poolt, vottes aluseks Skandinaviska Enskilda Banken AB aktsionaride uldkoosoleku ja
Skandinaviska Enskilda Banken AB tootasukomitee otsused. Skandinaviska Enskilda Banken AB kehtestab igal
aastal riikide loikes AEP tingimused konkreetse majandusaasta kohta. Lisaks AEP-le voidakse AS-i SEB
Varahaldus tootajatele taiendavalt maksta luhiajalist rahalist tulemustasu (STI), mis tugineb tootaja
individuaalsel aastasooritusel ja kaitumisel kui ka kogu meeskonna/ariiiksuse, SEE Panga grupi ja SEB grupi
tulemustel tervikuna. STI maksmise, selle ulatuse ja tingimused otsustab igakordselt AS-i SEB Varahaldus
noukogu.

AS-i SEB Varahaldus juhatuse liikmete voi tootajate osas, kellel on otsustuspadevus seoses kohustusliku
pensionifondi investeeringute tegemisega ning kelle tulemustasu soltub osaliselt ka tema poolt tehtavatest
investeerimisotsustest selle kohustusliku pensionifondi suhtes, peab STI maaramisel arvestama vahemalt viimase
kolme aasta fondi tootlusega.

Seaduses ja tootajatega solmitud lepingutes satestatud juhtudel voib AS SEB Varahaldus vahendada
valjamaksmisele kuuluvaid tulemustasusid, peatada tulemustasude valjamaksmine voi nouda valjamakstud
tulemustasude osalist voi taielikku tagastamist. Eelkoige juhtudel kui AS-i SEB Varahaldus voi SEB Panga
Grupi majandustulemused on eelneva perioodiga vorreldes markimisvaarselt halvenenud. Samuti juhtudel kui
ettevotte juhatuse liige voi tootaja ei taida enam tulemuskriteeriume voi kui tulemustasu maaramisel on
tuginetud andmetele, mis osutusid olulisel maaral ebatapseks voi ebaoigeks.
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AS SEE VARAHALDUS 2017. majandusaasta aruaime

Kohustuslike pensionifondide valitsemise aruanne
(tuhandetes eurodes)

2017 2016

l. TeenustasutuIud 7381 6902

l. l.VaUtsemistasud 7253 6582

1.2.Tagasivotmistasud 128 320
2.Teenustasu kulud(-) -685 -663

2. 1.Depootasud -560 -564
2. 1. 1. Depootasud seotud osapooltele -560 -564
2.2. Registripidaja tasud -111 -99
2.3. Muu teenustasu kulu -14 0

2.3. 1. Muuteenustasukuluseotudosapooltega -14 0
3. Toojoukuludja mitmesugused tegevuskulud (-) -5 223 -4 676
3. 1. TOojoukulud -396 -491
3.2. Jarelevalvetasud -66 -43

3.3. Tagatisfonditasud -236 -222
3.4. Noustamis-, muiigi-, turundus-ja reklaamikulud -3 871 -3 607
3.4. 1. Noustamis-, miiugi-, tumndusja reklaamikulud seotud osapooltega -3 759 -3 543
3.5. Muud tegevuskulud -653 -313
3.5. 1 Muud tegevuskulud seotud osapooltega -493 -178
4. Muud aritulud ja -kulud (+/-) 0 0
5. Aritulem (+/-) 473 1 562
6. FInants tulud ja -kulud (+/-) 0 0
7. Aruandeperioodi tulem (+/-) 1473 1562

Amanne on koostatud kooskolas rahandusministri 13. 01.2017. a maarusega nr 4 ,,Kohustuslike pensionifondide
valitsemise aruande vormija selle taitmisejuhendi kinnitamine".

31. 12. 2017. a- seisuga oli ettevotja valitsetavate kohustuslike pensionifondide kogumaht 696 miljonit eurot
(vorrelduna 2016. aastaga 610 miljonit eurot). Valitsetavateks kohustuslikeks pensionifondideks on SEB
Energiline Pensionifond, SEB Energiline Pensionifond Indeks, SEB Konservatiivne Pensionifond, SEE
Optimaalne Pensionifondja SEB Progressiivne Pensionifond.

Koigi kohustuslike pensionifondide depositooriumiks on AS SEB Pank. Depositooriumile makstava depootasu
aastaseks maaraks on koigil SEB kohustuslikel pensionifondidel 0,06% fondi aktivate tumvaartusest.

Kohustuslike pensionifondide osakute registripidajaks on AS Pensionikeskus. Registripidaja tasudeks on fondide
mahult arvutatav hooldustasu, valjamaksetega ja osakuomanikega seotud infoparingute tasud ning tasud
pensionikeskuse veebilehel info avaldamise eest.

Ettevotja on kohustuslike pensionifondide turustamise konaldamise ja osakuomanikele teabe edastamise ning
muu seonduva klienditeeninduse edasi andnud AS-le SEB Elu- ja Pensionikindlustus. Vastavate teenuste eest
makstud tasud on kajastatud punktis 3.4 turundus- ja reklaamikuludena.

Toojou- ja muude tegevuskulude jaotamisel on kasutatud juhtkonna hinnanguid kohustuslike pensionifondide
juhtimisega seotud isikute voi tegevuste osaluse kohta ettevotja vastavatest kogukuludest.

Finantstuludeja -kuludena on kajastatud fondivalitseja omaosaluste umberhindlused. Asjakohased selgitused on
toodud lisas 4 Finantsinvesteeringud.
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