
 

Rahandusministri 31.01.2017. a määruse nr 12 

“Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja 

aruannete sisu, koostamise alused ja esitamise 

ning fondivalitseja omavahendite aruandluse kord” 

lisa 6 

 

FONDIVALITSEJA FINANTSVARADE ARUANNE  

 

1. Aruande eesmärk 

Teabe kogumine fondivalitseja omatavate finantsvarade kohta. 

 

2. Aruande valdkond 

Aruande valdkonda kuuluvad: 

2.1 fondivalitseja bilansis aktivakirjel 1. „Raha ja rahalähendid“ ja 4. „Finantsinvesteeringud“ 

kajastatud raha, hoiuste, laenude, võlaväärtpaberite, omakapitali- ja tuletisinstrumentide 

(edaspidi finantsvarad) aruandeperioodi lõpu jäägid; 

2.2 fondivalitseja bilansist eemaldatud finantsvaradega seotud tekkepõhiste intressinõuete 

jääk aruandeperioodi lõpus. 

 

3. Andmete summeerimise üldnõuded 

Ühele reale summeeritakse nende finantsvarade kogus ja jääk, mille identifikaatorid langevad 

kokku. 

 

4. Aruanderea struktuur 

1) finantsvara rühm 

2) finantsvara liik 

3) riigi kood 

4) emitent/vastaspool 

5) eritingimus 

6) eesmärk 

7) ISIN-kood 

8) lepinguline tähtaeg 

9) kogus 

10) nimiväärtus 

11) jääk 

 

1) Finantsvara rühma identifikaator 

Raha ja rahalähendid   1 

Finantsinvesteeringud  2 

 

Siin näidatakse millisesse bilansi aktivakirje rühma aruandereal näidatud finantsvara bilansi 

koostamise metoodika alusel liigitub. 

 



2) Finantsvara liigi identifikaator  

Aktsia ja osa     1    

Võlaväärtpaber   2   

Tuletisinstrument   3 

Investeerimisfondi osak või aktsia 4 

Hoius     5 

Rahaline laen    6 

Muu     7 

 

Finantsvara liigi 1 „Aktsia ja osa“ all näidatakse ka tütar- ja sidusettevõtete aktsiad ja osad. 

Finantsvara liigi 5 „Hoius“ all näidatakse kõik aruande valdkonda kuuluvad hoiused sh 

nõudmiseni hoiused, mujal kui krediidiasutuses asuvad deposiidid (nt maakleri juures) jne. 

Finantsvara liigi 7 „Muu“ all näidatakse muuhulgas fondivalitseja omatavad vekslid ja 

sularaha fondivalitseja kassas. 

 

3) Riigi kood 

Siin näidatakse riigi kood aruandereal esitatud finantsvara emitendi/ finantsvarast tuleneva 

nõude vastaspoole residentsuse järgi. 

Väärtpaberite (v.a tuletisinstrument) ja vekslite puhul võetakse residentsuse määratlemisel 

aluseks väärtpaberi/veksli emitendi residentsus; tuletisinstrumentide, hoiuste ja laenude puhul 

tehingu vastaspoole residentsus, kellega aruandev fondivalitseja tehingu sooritas. Kui 

instrumendi emitendi/vastaspoole residentsust ei ole võimalik täpselt määrata, võib 

instrumendi riigi koodi määramisel lähtuda ISIN-koodist ja selle puudumisel riigist, kus 

instrumenti hoitakse. Fondivalitseja kassas oleva sularaha puhul ja juhul, kui instrumendi 

emitendi/vastaspoole residentsust ei ole võimalik identifitseerida või see puudub (nt 

investeerimiskuld), märgitakse koodiks XX. 

 

4) Emitendi/vastaspoole identifikaator  

Keskvalitsus       1 

Kohalik omavalitsus      2 

Riiklik sotsiaalkindlustusfond    13 

Keskpank       12 

Krediidiasutus       6 

Muu hoiuseid kaasav ettevõte    15 

Rahaturufond       16 

Kindlustusandja      17 

Pensionifond       18 

Muu investeerimisfond     19 

Muu finantseerimisasutus     20 

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse mittefinantsettevõte 7 

Muu mittefinantsettevõte     8 

Kodumajapidamine       10 

Kodumajapidamisi teenindav kasumitaotluseta institutsioon 9 

 



Siin näidatakse finantsvara emitendi / finantsvarast tuleneva nõude vastaspool. 

 

5) Eritingimuse identifikaatorid 

Repo       1 

Laen       6 

Eritingimusteta     4 

 

Eritingimuse 1 „Repo" all näidatakse fondivalitseja väärtpabereid, mis on repotehinguga 

müüdud, ja 6 „Laen" all need väärtpaberid, mis on välja laenatud. Juhul, kui väärtpaberile 

eelnimetatud eritingimused ei rakendu või tegemist on finantsvaradega, mis ei ole 

väärtpaberid, märgitakse identifikaatoriks 4 „Eritingimusteta“. 

 

6) Eesmärgi identifikaator 

Kauplemiseks     1 

Muu      2 

 

Siin näidatakse aruandereal näidatud finantsvara hoidmise eesmärk. 

 

7) ISIN-kood 

Siin näidatakse väärtpaberites väljendatud finantsvara ISIN-kood. Kui väärtpaberil ISIN-kood 

puudub või kui on tegemist finantsvara liigiga „Tuletisinstrument“, märgitakse ISIN-koodiks 

XX. Samuti märgitakse ISIN-koodiks XX, kui on tegemist on finantsvaradega, mis ei ole 

väärtpaberid. 

 

8) Lepingulise tähtaja identifikaator 

Tähtajata 1 

Kuni 1 aasta 31 

Üle 1 aasta 33 

 

Siin näidatakse finantsvara lepinguline tähtaeg. Väärtpaberites väljendatud finantsvara 

lepinguline tähtaeg määratakse lepingulise lunastustähtaja alusel. Ülejäänud finantsvarade 

lepingulise tähtaja identifikaator määratakse nõude kestuse alusel. Kestus on ajavahemik 

lepingu jõustumisest kuni lepingulise lõpptähtajani. Lepingu lõpptähtaja ja/või lepingulise 

summa muutmisel (nt lepingu pikendamine), arvestatakse lepingu kestust vastavalt uuele 

lõpptähtajale (st kestuseks on periood esialgse lepingu algusest pikendamise lõpuni). 

Tähtaega mitte omavate väärtpaberite (nt aktsiad ja osad), nõudmiseni hoiuste, fondivalitseja 

kassas oleva sularaha, väärtpaberite eest tehtud ettemaksete ja intresside puhul märgitakse 

tähtajaks “Tähtajata”. 

 

9) Kogus 

Siin näidatakse aruandereal kajastatud väärtpaberite arv tükkides. Väärtpaberite eest tehtud 

ettemaksete, intressinõuete ja kui on tegemist finantsvaradega, mis ei ole väärtpaberid, 

märgitakse koguseks „0“ (null). 

 



10) Nimiväärtus 

Siin näidatakse aruandereal summeeritud väärtpaberite nimiväärtus ühe väärtpaberi kohta 

ümardatuna kahe komakohani. Väärtpaberi nimiväärtus näidatakse originaalvaluutas 

ümardatuna kahe komakohani. Väärtpaberite eest tehtud ettemaksete, intressinõuete ja kui on 

tegemist finantsvaradega, mis ei ole väärtpaberid, märgitakse nimiväärtuseks „0“ (null). 

 

11) Jääk  

Siin näidatakse aruandereal esitatud finantsvara jääk aruandeperioodi lõpus bilansilises 

väärtuses. Jääk näidatakse koos väärtpaberi või nõudega seotud intressidega, mis on 

tekkepõhiselt arvestatud, kuid aruandeperioodi lõpu seisuga tasumata. 


