
Rahandusministri 31.01.2017. a määruse nr 12 

“Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja 

aruannete sisu, koostamise alused ja esitamise 

ning fondivalitseja omavahendite aruandluse kord” 

lisa 5 

 

FONDIVALITSEJA OMAVAHENDITE ARUANNE 

 

1. Aruande eesmärk  

Omavahendite aruande eesmärk on andmete saamine omavahendite ja omavahendite 

minimaalsuuruse nõude täitmise kontrollimiseks.  

  

2. Aruande valdkond  

Omavahendite aruandes esitatakse fondivalitseja omavahendite koostisosad ning 

omavahendite minimaalsuurus vastavalt arvutuste aluseks olevale meetodile.  

  

3. Aruanderea struktuur  

1) Kirje identifikaator  

2) Kirje väärtus  

  

1) Kirje identifikaatorid on järgmised: 

Hierarhia1 Kirje nimetus Identifikaator 

1. Omavahendid 010 

1.1.  Esimese taseme omavahendid 015 

1.1.1.  Esimese taseme põhiomavahendid 020 

1.1.1.1. Esimese taseme põhiomavahenditena 

aktsepteeritavad kapitaliinstrumendid 

030 

1.1.1.1.1.  Sissemakstud kapitaliinstrumendid  040 

1.1.1.1.3.  Ülekurss 060 

1.1.1.1.4. (-) Enda esimese taseme põhiomavahenditesse 

kuuluvad instrumendid ja tegelikud või 

tingimuslikud kohustused osta enda esimese 

taseme põhiomavahenditesse kuuluvaid 

instrumente. 

070 

1.1.1.2. Jaotamata kasum 130 

1.1.1.2.1. Eelmiste aastate jaotamata kasum 140 

1.1.1.2.2. Aktsepteeritav kasum või kahjum 150 

1.1.1.3. Muu akumuleeritud koondkasum 180 

1.1.1.4. Muud reservid 200 

1.1.1.9. Esimese taseme põhiomavahendite 

korrigeerimine seoses usaldatavusfiltritega 

250 

                                                           
1 Märkus: Hierarhia tuleneb Komisjoni 16.aprilli 2014 aasta rakendusmääruse (EL) nr 680/2014, lisas 1 toodud 
Omavahendite tabelist. Fondivalitseja omavahendite aruandeskeem on lühem. 



1.1.1.11. (-) Immateriaalne vara 340 

1.1.1.15. (-) Vastastikune ristosalus esimese taseme 

põhiomavahendites 

430 

1.1.1.16. (-) Täiendavate esimese taseme omavahendite 

kirjetest tehtavate mahaarvamiste summa, mis 

ületab täiendavaid esimese taseme omavahendeid  

440 

1.1.1.17. (-) Oluline osalus väljaspool finantssektorit. 450 

1.1.1.22. (-) Selliste finantssektori ettevõtjate esimese 

taseme põhiomavahenditesse kuuluvad 

instrumendid, kus fondivalitsejal ei ole olulist 

investeeringut. 

480 

1.1.1.24. (-) Selliste finantssektori ettevõtjate esimese 

taseme põhiomavahenditesse kuuluvad 

instrumendid, kus fondivalitsejal on oluline 

investeering 

500 

1.1.1.28. Esimese taseme põhiomavahendite elemendid 

või mahaarvamised – muud 

529 

1.1.2.  Täiendavad esimese taseme omavahendid 530 

1.1.2.1. Täiendavate esimese taseme omavahenditena 

aktsepteeritavad kapitaliinstrumendid 

540 

1.1.2.1.1. Sissemakstud kapitaliinstrumendid 550 

1.1.2.1.3. Ülekurss 570 

1.1.2.1.4. (-) Enda täiendavatesse esimese taseme 

omavahenditesse kuuluvad instrumendid või 

tegelikud või tingimuslikud kohustused osta 

enda täiendavatesse esimese taseme 

omavahenditesse kuuluvaid instrumente. 

580 

1.1.2.5. (-) Vastastikune ristosalus täiendavates esimese 

taseme omavahendites 

690 

1.1.2.6. (-) Selliste finantssektori ettevõtjate 

täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse 

kuuluvad instrumendid, kus fondivalitsejal ei ole 

olulist investeeringut 

700 

1.1.2.7. (-) Selliste finantssektori ettevõtjate 

täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse 

kuuluvad instrumendid, kus krediidiasutusel või 

investeerimisühingul on oluline investeering 

710 

1.1.2.8. (-) Teise taseme omavahendite kirjetest tehtavate 

mahaarvamiste summa, mis ületab teise taseme 

omavahendeid 

720 

1.1.2.10. Täiendavate esimese taseme omavahendite 

kirjetest tehtavate mahaarvamiste summa, mis 

ületab täiendavaid esimese taseme omavahendeid 

740 



(arvatakse maha esimese taseme 

põhiomavahenditest) 

1.1.2.12. Täiendavate esimese taseme omavahendite 

elemendid või mahaarvamised – muud 

748 

1.2. Teise taseme omavahendid 750 

1.2.1. Teise taseme omavahenditena aktsepteeritavad 

kapitaliinstrumendid ja allutatud laenud 

760 

1.2.1.1. Sissemakstud kapitaliinstrumendid ja allutatud 

laenud  

770 

1.2.1.3. Ülekurss 790 

1.2.1.4. (-) Enda teise taseme omavahenditesse kuuluvad 

instrumendid või tegelikud või tingimuslikud 

kohustused osta enda teise taseme 

omavahenditesse kuuluvaid instrumente.  

800 

1.2.7. (-) Vastastikune ristosalus teise taseme 

omavahendites 

930 

1.2.8. (-) Selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme 

omavahenditesse kuuluvad instrumendid, kus 

fondivalitsejal ei ole olulist investeeringut 

940 

1.2.9. (-) Selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme 

omavahenditesse kuuluvad instrumendid, kus 

fondivalitsejal on oluline investeering 

950 

1.2.11. Teise taseme omavahendite kirjetest tehtavate 

mahaarvamiste summa, mis ületab teise taseme 

omavahendeid (arvatakse maha täiendavatest 

esimese taseme omavahenditest) 

970 

1.2.13. Teise taseme omavahendite elemendid või 

mahaarvamised – muud 

978 

2. Omavahendid 5400 

3. Krediidiasutuse või kindlustusandja IFSi § 334 

lõike 5 tingimustele vastav garantii 

5401 

4. Omavahendite minimaalsuurus 5402 

4.1. Omavahendite minimaalsuurus algkapitali 

minimaalsuuruse järgi  

5403 

4.2. Omavahendite minimaalsuurus püsivate üldkulude 

alusel 

5404 

4.3. Omavahendite erinõue pensionifondi valitsejale 5405 

4.4. Täiendavate omavahendite nõue vastavalt IFSi § 334 

lõike 3 punktile 2 ja lõikele 4 

5406 

4.5.1. Täiendav nõue alternatiivfondi valitsejale, kui 

kutseriski katmiseks kasutatakse täiendavaid 

omavahendeid 

5407 



4.5.2. Täiendav nõue alternatiivfondi valitsejale, kui 

kutseriski katmiseks kasutatakse kutsekindlustust 

5408 

5. Omavahendite ülejääk (+), puudujääk (-) 5409 

 

2) Kirje väärtuse leidmine 

Omavahendite sektsioon 

Kui  aruandlusvormi väärtuse real on kirjas „Sisemine valideerimine“, siis seal raporteeritav 

number peab vastama viidatud ridadega seotud valemile. Valideerimise kohta on esitatud 

valem. 

Kui  aruandlusvormi väärtuse real on kirjas „Viide määrusele“, siis viidatakse Komisjoni 16. 

aprilli 2014 aasta rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014 II lisale (lk 104-114),  millest tuleb 

otsida tabeli CA1 kohta käivast seletusest sama rea (ridade) number nagu tabeli veerus 

„väärtuse leidmine“ ning lähtuvalt Komisjoni määruse juhistest lahtri väärtus leida.  

Näiteks: Viide määrusele. = r070 + r092, tähendab, et tuleks leida lähtuvalt Komisjoni 

määruse juhistest ridade 070 ja 092 summa ja kirjeldada kahe rea summa omavahendite tabeli 

kirjel (-) Enda esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvad instrumendid ja tegelikud või 

tingimuslikud kohustused osta enda esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvaid 

instrumente. 

Kui aruandlusvormis viidatakse „Muule elemendile või mahaarvamisele“ nagu seda tehakse 

ridadel 529, 748 ja 978, siis on vastavalt tegemist mõne muu omavahendite kirjega või 

mahaarvamisega lähtuvalt EL-i määrusest 575/2013, mida antud aruandes ei ole kajastatud 

ühelgi teisel real.  

 

Kirje nimetus Väärtuse leidmine 

Omavahendid Sisemine valideerimine. = r015 + r750 

Esimese taseme omavahendid Sisemine valideerimine. = r020 + r530 

Esimese taseme põhiomavahendid Sisemine valideerimine. = r030 + r130 + r180 

+ r200+ r250 + r340 + r430 + r440 +r450 + 

r480 + r500 + r529 

Esimese taseme põhiomavahenditena 

aktsepteeritavad kapitaliinstrumendid 

Sisemine valideerimine. = r040+ r060 + r070 

Sissemakstud kapitaliinstrumendid  Viide määrusele. r040 

Ülekurss Viide määrusele. r060 

(-) Enda esimese taseme 

põhiomavahenditesse kuuluvad instrumendid 

ja tegelikud või tingimuslikud kohustused 

osta enda esimese taseme 

põhiomavahenditesse kuuluvaid instrumente. 

Viide määrusele. = r070 + r092. 

Jaotamata kasum Sisemine valideerimine. =r140 + r150 

Eelmiste aastate jaotamata kasum Viide määrusele. r140 

Aktsepteeritav kasum või kahjum Viide määrusele. r150 

Muu akumuleeritud koondkasum Viide määrusele. r180 

Muud reservid Viide määrusele. r200 



Esimese taseme põhiomavahendite 

korrigeerimine seoses usaldatavusfiltritega 

Viide määrusele. r250 

(-) Immateriaalne vara Viide määrusele. r300+ r340. 

(-) Vastastikune ristosalus esimese taseme 

põhiomavahendites 

Viide määrusele. r430 

(-) Täiendavate esimese taseme omavahendite 

kirjetest tehtavate mahaarvamiste summa, 

mis ületab täiendavaid esimese taseme 

omavahendeid  

Viide määrusele. r440 

(-) Oluline osalus väljaspool finantssektorit. Viide määrusele. r450 

(-) Selliste finantssektori ettevõtjate esimese 

taseme põhiomavahenditesse kuuluvad 

instrumendid, kus fondivalitsejal ei ole olulist 

investeeringut. 

Viide määrusele. r480 

(-) Selliste finantssektori ettevõtjate esimese 

taseme põhiomavahenditesse kuuluvad 

instrumendid, kus fondivalitsejal on oluline 

investeering 

Viide määrusele. r500 

Esimese taseme põhiomavahendite elemendid 

või mahaarvamised – muud 

Viide määrusele. Kõik muud esimese taseme 

põhiomavahendite elemendid või 

mahaarvamised lähtuvalt määrusest 

575/2013. 

Täiendavad esimese taseme omavahendid Sisemine valideerimine. =r540 + r690 + r700 

+ r710 + r720 + r740 +r748. 

Täiendavate esimese taseme omavahenditena 

aktsepteeritavad kapitaliinstrumendid 

Sisemine valideerimine. =r550 + r570 + r580 

Sissemakstud kapitaliinstrumendid Viide määrusele. r550 

Ülekurss Viide määrusele. r570 

(-) Enda täiendavatesse esimese taseme 

omavahenditesse kuuluvad instrumendid või 

tegelikud või tingimuslikud kohustused osta 

enda täiendavatesse esimese taseme 

omavahenditesse kuuluvaid instrumente. 

Viide määrusele. =r580 + r622 

(-) Vastastikune ristosalus täiendavates 

esimese taseme omavahendites 

Viide määrusele. r690 

(-) Selliste finantssektori ettevõtjate 

täiendavatesse esimese taseme 

omavahenditesse kuuluvad instrumendid, kus 

fondivalitsejal ei ole olulist investeeringut 

Viide määrusele. r700 

(-) Selliste finantssektori ettevõtjate 

täiendavatesse esimese taseme 

omavahenditesse kuuluvad instrumendid, kus 

krediidiasutusel või investeerimisühingul on 

Viide määrusele. r710 



oluline investeering 

(-) Teise taseme omavahendite kirjetest 

tehtavate mahaarvamiste summa, mis ületab 

teise taseme omavahendeid 

Viide määrusele. r720 

Täiendavate esimese taseme omavahendite 

kirjetest tehtavate mahaarvamiste summa, 

mis ületab täiendavaid esimese taseme 

omavahendeid (arvatakse maha esimese 

taseme põhiomavahenditest) 

Viide määrusele. r740 

Täiendavate esimese taseme omavahendite 

elemendid või mahaarvamised – muud 

Viide määrusele. Kõik muud täiendavad 

esimese taseme omavahendite elemendid või 

mahaarvamised lähtuvalt määrusest 

575/2013. 

Teise taseme omavahendid Sisemine valideerimine. = r760 + r930 + r940 

+ r950 + r970+ r978 

Teise taseme omavahenditena 

aktsepteeritavad kapitaliinstrumendid ja 

allutatud laenud 

Sisemine valideerimine. =r770 + r790 + r800 

Sissemakstud kapitaliinstrumendid ja 

allutatud laenud  

Viide määrusele. r770 

Ülekurss Viide määrusele. r790 

(-) Enda teise taseme omavahenditesse 

kuuluvad instrumendid või tegelikud või 

tingimuslikud kohustused osta enda teise 

taseme omavahenditesse kuuluvaid 

instrumente.  

Viide määrusele. =r800 + r842 

(-) Vastastikune ristosalus teise taseme 

omavahendites 

Viide määrusele. r930 

(-) Selliste finantssektori ettevõtjate teise 

taseme omavahenditesse kuuluvad 

instrumendid, kus fondivalitsejal ei ole olulist 

investeeringut 

Viide määrusele. r940 

(-) Selliste finantssektori ettevõtjate teise 

taseme omavahenditesse kuuluvad 

instrumendid, kus fondivalitsejal on oluline 

investeering 

Viide määrusele. r950 

Teise taseme omavahendite kirjetest tehtavate 

mahaarvamiste summa, mis ületab teise 

taseme omavahendeid (arvatakse maha 

täiendavatest esimese taseme 

omavahenditest) 

Viide määrusele. r970 



Teise taseme omavahendite elemendid või 

mahaarvamised – muud 

Viide määrusele. Kõik muud teise taseme 

omavahendite elemendid või mahaarvamised 

lähtuvalt määrusest 575/2013. 

 

Omavahendite minimaalsuuruse sektsioon 

Kirje nimetus Väärtuse leidmine 

Omavahendid Summa omavahendite sektsioonist. Rida 010. 

Krediidiasutuse või kindlustusandja 

investeerimisfondide seaduse § 334 lõike 5 

tingimustele vastav garantii 

Näidatakse investeerimisfondide seaduse § 

334 lõikes 5 sätestatud tingimustele vastavat 

garantiid, mille kasutamiseks täiendavate 

omavahendite katmiseks kuni 50% ulatuses 

on olemas Inspektsiooni luba. Garantii 

puudumisel näidatakse kirjel “0” (null).  

Omavahendite minimaalsuurus Sisemine valideerimine. Suurim kahest (5403 

+ 5406) või 5404. Pensionifondi valitseja 

jaoks suurim kolmest (5403 + 5406) või 5404 

või 5405. Alternatiivfondi valitseja jaoks 

järgmistest summadest suurimale (5403 + 

5406) või 5404 liidetakse kutseriski jaoks 

lisasumma kas 5407 või 5408 

Omavahendite minimaalsuurus algkapitali 

minimaalsuuruse järgi  

Näidatakse investeerimisfondide seaduse § 

333 lõigetes 2 või 3 või § 337 lõikes 1 

sätestatud algkapital vastavalt valitsetavate 

fondide tüübile.  

Omavahendite minimaalsuurus püsivate 

üldkulude alusel 

Näidatakse 25% fondivalitseja püsivatest 
üldkuludest vastavalt investeerimisfondide 
seaduse § 334 lõike 3 punktile 3, mis on 
arvutatud viimase aktsionäride üldkoosolekul 
kinnitatud majandusaasta aruande alusel 
vastavalt määruse §-le 6 lähtudes lisas 7 
toodud kirjetest ja selgitustest. 

Omavahendite erinõue pensionifondi 

valitsejale 

Näidatakse pensionifondi valitseja 
täiendavate omavahendite nõue vastavalt IFS 
§ 338 lõikele 3. Ülejäänud fondivalitsejate 
puhul näidatakse kirjel "0" (null). 

Täiendavate omavahendite nõue vastavalt 

IFSi § 334 lõike 3 punktile 2 ja lõikele 4 

Näidatakse 0,02% summast, mille võrra 

fondivalitseja valitsetavate fondide ja 

fondide, mille valitsemisõigus on edasi antud, 

vara turuväärtus ületab 250 000 000 eurot. 

Kui nimetatud fondide vara turuväärtus on 

väiksem kui 250 000 000 eurot, näidatakse 

kirjel “0” (null). Investeerimisfondi seaduse § 

333 lõigetes 2 ja 3 sätestatud algkapitali 

minimaalsuurus ning täiendavate 

omavahendite summa kokku ei pea olema 



suurem kui 10 000 000 eurot. 

Täiendav nõue alternatiivfondi valitsejale, kui 

kutseriski katmiseks kasutatakse täiendavaid 

omavahendeid 

Arvutus vastavalt Euroopa Komisjoni 

määruse 231/2013, Artiklile 14. 

Täiendav nõue alternatiivfondi valitsejale, kui 

kutseriski katmiseks kasutatakse 

kutsekindlustust 

Arvutus vastavalt Euroopa Komisjoni 

määruse 231/2013, Artiklile 15. 

Omavahendite ülejääk (+), puudujääk (-) Sisemine valideerimine (5400+5401-5402) 

 


