
 

Rahandusministri 31.01.2017. a määruse nr 12 

“Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja 

aruannete sisu, koostamise alused ja esitamise 

ning fondivalitseja omavahendite aruandluse kord” 

lisa 7 

 

FONDIVALITSEJA PÜSIVATE ÜLDKULUDE ARUANNE 
 

1. Aruande eesmärk 
Teabe kogumine fondivalitseja püsivate üldkulude kohta, et jälgida fondivalitseja 

omavahendite nõude muutusi ajas. 

 

2. Aruande valdkond 
Aruande valdkonda kuuluvad fondivalitseja aruandeperioodi kogukulu vastavalt perioodi 

kasumiaruandele ja kogukulu korrigeerivad kirjed, mis kogukuludest maha arvatakse või 

juurde liidetakse. Kogukuludest maha arvatavateks kirjeteks on kulukirjed, mis ei ole 

fondivalitseja tegevuse jaoks püsiva iseloomuga ja fondivalitsejal on võimalik neid oma 

tegevuses vältida. Kogukuludele liidetakse juurde kulukirjed, mis on kolmandatel isikutel 

tekkinud seoses fondivalitsejaga ning mis on oma olemuselt fondivalitseja jaoks püsivad.  

 

3. Aruanderea struktuur  
1) Kirje identifikaator 

2) Väärtus 

 

1) Kirje identifikaatorid on järgmised: 

 

2) Väärtus 

Kirje nimetus Identifikaator 

Kogukulu kokku  5250 

Töötajatele ja juhtidele määratud preemiad, kasumiosad ja muu muutuvtasu, 

mis ei tulene lepingulistest kohustustest 
5251 

Perioodi jagatud komisjonitasud ja muud tasud, mis on otseselt seotud 

kogutulude hulka kuuluvate komisjonitasude ja muude tasudega 
5252 

Tehingute teostamise, registreerimise või kliirimise eest makstavad tasud 5253 

Tasud agentidele 5254 

Klientidele nende rahalt makstavad intressid 5255 

Erakorralisest tegevusest tulenevad ühekordsed kulud  5256 

Kolmandate isikute poolt, kes ei ole agendid, kantud püsivad üldkulud 5257 

35% agentidega seotud tasudest  5258 

Püsivad üldkulud kokku 5259 



Siin kajastatakse aruandva fondivalitseja kulukirjete väärtused, mis vastavad aruanderea 

identifikaatoritele. Juhul kui kirjel väärtus puudub, siis märgitakse väärtuseks „0” (null). Kõik 

väärtused näidatakse aruandes positiivsetena ehk plussmärgiga.  

 

4. Aruanderea kirjete selgitused 

 

Identifikaator Kirje selgitus 

5250 

Kogukulu väärtusena näidatakse aruandeperioodi kulu lähtudes määruse lisast 

nr 2. Kogukulu sisaldab järgmisi kulukirjeid: 2. Teenustasukulu; 3.2. 

Intressikulu; 3.3. Finantsinvesteeringute väärtuse muutus (kuluna arvestatakse 

ainult netokahjum); Muude finantskulude brutoväärtus, mis on kajastatud kirjel 

3.5. Muud finantstulud ja –kulud; 4. Tegevuskulud; Kinnisvarainvesteeringute 

väärtuse muutus (kuluna arvestatakse ainult netokahjum), mis on kajastatud 

kirjel 5 Kinnisvarainvesteeringute tulud ja kulud; 6. Põhivara kulum ja väärtuse 

langus; 8. Muud ärikulud.  

5252 

Kirjel esitatakse ainult sellised komisjonitasud ja muud tasud, mis on arvestatud 

kogukulu hulka, ja mis on otseselt seotud aruandeperioodi kasumiaruandes 

kajastatud komisjonitasutulu või muu tasu tuluga.  

5253 

Siin näidatakse kliiringukodadele, börsidele ja maakleritele tehingute 

teostamise, registreerimise või kliirimise eest makstavad tasud, maakleritasud ja 

muud tasud. 

5254 

Kirjel näidatakse tasud agentidele ehk seotud vahendajatele, nagu on 

määratletud väärtpaberituru seaduse § 1191 lõikes 1, kui need on kohaldatavad. 

Seotud vahendaja on kolmas isik, kes edendab üksnes ühe fondivalitseja, kelle 

nimel ta tegutseb, täielikul ja tingimusteta vastutusel investeerimis- ja/või 

kõrvalteenuseid klientidele või võimalikele klientidele, saab kliendilt ja edastab 

investeerimisteenustega või finantsinstrumentidega seotud juhiseid või 

korraldusi, vahendab finantsinstrumente ja/või nõustab kliente või võimalikke 

kliente kõnealuste finantsinstrumentide või teenuste osas. 

5257 

Siin kirjel näidatakse kolmandate isikute poolt, kes pole agendid kirje 5254 

mõistes, kantud püsivad üldkulud, mis ei ole kaasatud kirjesse 5250 

„Kogukulu“.  

Kirje väärtuse leidmiseks kasutatakse ühte järgmistest meetmetest: 

1) kui on olemas kõnealuste kolmandate isikute kulude jaotus, määrab 

fondivalitseja kindlaks nende püsivate üldkulude summa, mille need 

kolmandad isikud on kandnud seoses selle fondivalitsejaga; 

2) kui punktis 1) osutatud kulude jaotus puudub, määrab fondivalitseja 

kolmandate isikute poolt selle fondivalitsejaga seoses kantud kulude 

summa kindlaks fondivalitseja äriplaanide alusel. 

5258 Siin näidatakse 35% kirjel 5254 „Tasud agentidele“ näidatud summast  

5259 
Kirje väärtus arvutatakse järgmiselt: 5259 = 5250 – 5251 – 5252 – 5253 – 5254 

– 5255 – 5256 + 5257 + 5258 


