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Fondi investeeringute aruanne 
 
1. Aruande valdkond  
 
Aruande valdkonda kuuluvad kõik lepingulisse fondi või aktsiaseltsina asutatud fondile 
kuuluvad asjad, väärtpaberid ja muud õigused.  
 
2. Nõuded aruande koostamisele  
 
Ühe reana tuleb näidata nende väärtpaberite, hoiuste ja muu vara turuväärtuse summa ning 
kogus, mille identifikaatorid langevad kokku. Aruande valdkonda kuuluvate andmete 
puudumisel tuleb esitada tühi aruanne. Fondi investeeringute aruande kood on 570.  
 
3. Nõuded aruande struktuurile  
 
Aruande struktuur jaguneb kahekümne üheks alaliigiks: 
 
1) investeeringu liik; 
2) nimetus; 
3) ISIN-kood; 
4) emitendi institutsionaalne sektor; 
5) lepinguline tähtaeg; 
6) järelejäänud tähtaeg; 
7) lepingujärgne lõpptähtpäev; 
8) aruandevaluuta; 
9) nimiväärtus; 
10) krediidireiting; 
11) reitinguagentuur; 
12) riigi kood; 
13) väärtpaberite kogus; 
14) reguleeritud väärtpaberiturg; 
15) väärtpaberi turuhind kauplemisvaluutas; 
16) kauplemisvaluuta; 
17) väärtpaberi kaubeldavus; 
18) väärtpaberi keskmine soetusmaksumus; 
19) investeeringu väärtus; 
20) investeeringu osakaal; 
21) väärtpaberi tagatus.  
 
4. Nõuded aruande struktuuri alaliikidele 
 
1) Investeeringu liigi identifikaator  
 



Aktsia 1  
Aktsiatesse investeeriva investeerimisfondi osak või aktsia 2  
Muu investeerimisfondi osak või aktsia 3  
Rahaturuinstrument 4  
Muu võlakiri 5  
Tähtajaline hoius 6  
Arvelduskonto 7  
Tuletisväärtpaber  8  
Kinnisasi  9  
Muu vara 10  
Laen 11  
 
Siin näidatakse fondi investeeringu liik. Investeeringu liigi 1 «Aktsia» all näidatakse ka 
osaühingu osad. 
Investeeringu liigi 2 «Aktsiatesse investeeriva investeerimisfondi osak või aktsia» all 
näidatakse nende investeerimisfondide osakud või aktsiad, mille vara võib otseselt või läbi 
teiste investeerimisfondide paigutada aktsiatesse. 
Investeeringu liigi identifikaatorite 2 ja 3 all ei näidata rahaturufondi osakuid. Rahaturufondi 
aktsiad või osakud näidatakse investeeringu liigi 4 «Rahaturuinstrument» all. 
Investeeringu liigi 7 «Arvelduskonto» all näidatakse ka investeerimisfondide seaduse § 256 
lõikes 5 nimetatud üleöödeposiidid. 
Investeeringu liigi 5 «Muu võlakiri» all näidatakse ka investeerimisfondide seaduse §-s 260 
nimetatud pandikirjad.  
 
2) Nimetus 
 
Siin näidatakse fondi investeeringu nimetus. 
 
Investeeringu liigi 6 «Tähtajaline hoius» puhul näidatakse investeeringu nimetuses hoiuse 
kaasanud krediidiasutuse ärinimi. Investeeringu liigi 7 «Arvelduskonto» puhul näidatakse 
investeeringu nimetuses krediidiasutuse ärinimi, kelle juures on avatud fondi arvelduskonto. 
Investeeringu liigi 9 «Kinnisasi» puhul näidatakse investeeringu nimetuses lisaks kinnisasja 
nimetusele ka kinnisasja registritunnus (katastriüksuse tunnus) kinnisasja asukohariigi 
vastavas registris, selle olemasolu korral. 
Investeeringu liigi 11 «Laen» puhul näidatakse investeeringu nimetuses laenu saaja nimi.  
 
3) ISIN-kood 
 
ISIN-kood märgitakse kõigi investeeringu liikide puhul, välja arvatud tähtajalised hoiused, 
arvelduskontod ja kinnisasjad. Kui investeeringul ISIN-kood puudub, märgitakse siia XX. 
 
4) Emitendi institutsionaalne sektor  
 
Keskvalitsus 1  
Kohalik omavalitsus 2  
Riiklik sotsiaalkindlustusfond 13  
Kindlustusandja ja pensionifond 4  
Muu finantseerimisasutus 5  
Krediidiasutus 6 
Riigi või kohaliku omavalitsuse äriühing 7  



Muu äriühing 8  
Mittetulundusühing 9  
Keskpank 12  
Määramata 11  
 
Täidetakse kõigi investeeringu liikide kohta välja arvatud kinnisasjad. Kinnisasja puhul 
märgitakse emitendi institutsionaalse sektori koodiks 11 «Määramata». 
Tähtajalise hoiuse ja arvelduskonto puhul määratakse emitendi identifikaator hoiuse kaasanud 
äriühingu alusel. 
Emitendi institutsionaalse sektori määratlemisel lähtutakse isikust, kes on väärtpaberi emitent, 
mitte aga väärtpaberi müüja (vahendaja). 
Laenu puhul määratakse emitendi identifikaator laenu saaja tegevusala alusel.  
 
5) Lepingulise tähtaja identifikaator  
 
Tähtajata 1  
Kuni 1 kuu 2  
1 kuni 3 kuud 3  
3 kuni 6 kuud 4  
6 kuni 12 kuud 5  
1 kuni 2 aastat 6  
2 kuni 3 aastat 7  
3 kuni 5 aastat 8  
5 kuni 10 aastat 9  
Üle 10 aasta 10  
 
Siin näidatakse väärtpaberi lepinguline lunastustähtaeg. Tähtajaliste hoiuste või laenude puhul 
näidatakse hoiuse või laenu lepingujärgne tähtaeg. Tähtaega mitteomavate väärtpaberite (nt 
aktsiad ja osad), arvelduskontode, kinnisasjade ning muude tähtaega mitte omavate varade 
puhul on tähtaja identifikaatoriks 1 «Tähtajata».  
 
6) Järelejäänud tähtaja identifikaator  
 
Tähtajata 1  
Kuni 1 kuu 2  
1 kuni 3 kuud 3  
3 kuni 6 kuud 4  
6 kuni 12 kuud 5  
1 kuni 2 aastat 6  
2 kuni 3 aastat 7  
3 kuni 5 aastat 8  
5 kuni 10 aastat 9  
Üle 10 aasta 10  
 
Siin näidatakse aruandekuupäevast väärtpaberi lunastustähtajani järelejäänud aeg. Tähtajaliste 
hoiuste või laenude puhul näidatakse aruandekuupäevast lepingujärgse tähtajani järelejäänud 
aeg. Tähtaega mitteomavate väärtpaberite (nt aktsiad ja osad), arvelduskontode, kinnisasjade 
ning muude tähtaega mitte omavate varade puhul on järelejäänud tähtaja identifikaatoriks 1 
«Tähtajata».  
 



7) Lepingujärgne lõpptähtaeg 
 
Siin näidatakse väärtpaberi lepinguline lunastustähtpäev, tähtajalise hoiuse või laenu 
lepingujärgne lõpptähtpäev rahvusvahelise standardi ISO 8601 kohaselt koostatud kuupäeva 
formaadis (aaaa-kk-pp). Tähtaega mitteomavate väärtpaberite (nt aktsiad ja osad), 
arvelduskontode, kinnisasjade ning muude tähtaega mitte omavate varade puhul märgitakse 
siia 0 (null). 
8) Aruandevaluuta 
 
Siin näidatakse valuuta kood, milles väärtpaber või muu vara on nomineeritud. Väärtpaberite 
puhul näidatakse aruandevaluuta kood vastavalt väärtpaberi nimiväärtusele, seda ka siis, kui 
väärtpaberi turuhind on fikseeritud teises valuutas. 
Valuuta kood määratakse vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 4217 valuutakoodide tabelile 
ja näidatakse suurte tähtedega. Kinnisasjade puhul märgitakse valuuta koodiks EUR. 
 
9) Nimiväärtus 
 
Siin näidatakse ühe väärtpaberi nimiväärtus või laenu lepinguline summa aruandevaluutas. 
Nimiväärtus näidatakse täisühikuteni ümardatuna. Nimiväärtuse või laenu lepingulise summa 
puudumisel märgitakse siia 0 (null). 
 
10) Krediidireiting 
 
Siin näidatakse väärtpaberi emitendi krediidireiting. 
Krediidireitingu puudumisel märgitakse siia 0 (null).  
 
11) Reitinguagentuur  
 
Moody’s Investors Service 1  
Standard&Poor’s Corporation 2  
Fitch IBCA 3  
Muu reitinguagentuur 4  
 
Siin näidatakse krediidireitingu määranud reitinguagentuuri identifikaator. 
Krediidireitingu puudumisel märgitakse siia 0 (null).  
 
12) Riigi kood 
 
Siin näidatakse riigi kood väärtpaberi emitendi, laenu saaja või hoiuse kaasanud 
krediidiasutuse residentsuse järgi. Kinnisasja puhul näidatakse riigi kood kinnisasja 
asukohariigi järgi. Riigi kood määratakse vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 3166 riikide 
ja territooriumide kahetäheliste koodide tabelile ja näidatakse suurte tähtedega. Kui 
residentsust pole võimalik identifitseerida, märgitakse riigi koodiks XX. 
 
13) Väärtpaberite kogus 
 
Siin näidatakse aruandereal kajastatud väärtpaberite arv. Ülejäänud investeeringu liikide 
(tähtajalised hoiused, arvelduskontod ja kinnisasjad) puhul märgitakse siia 0 (null). 
 
14) Reguleeritud väärtpaberiturg 



 
Siin näidatakse reguleeritud väärtpaberituru nimetus, mille noteeringu alusel on fikseeritud 
kaubeldava väärtpaberi turuhind fondi aktivate turuväärtuse määramisel. Ülejäänud 
investeeringu liikide puhul märgitakse siia 0 (null). Siin ei näidata vahendaja nimetust, kellelt 
väärtpaber osteti. 
 
15) Väärtpaberi turuhind kauplemisvaluutas 
Siin näidatakse kauplemisvaluutas fikseerituna aruandereal kajastatud väärtpaberi turuväärtus 
või õiglane väärtus, mis on määratud investeerimisfondide seaduse § 142 lõike 2 ning § 204 
lõike 1 alusel kehtestatud määruse kohaselt. 
Väärtpaberi turuhind kauplemisvaluutas näidatakse ümardatuna vähemalt kahe komakohani. 
Ülejäänud investeeringu liikide puhul märgitakse siia 0 (null).  
 
16) Kauplemisvaluuta 
 
Siin näidatakse valuuta kood, milles on fikseeritud kaubeldava väärtpaberi turuhind 
reguleeritud väärtpaberiturul. 
Valuuta kood määratakse vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 4217 valuutakoodide tabelile 
ja näidatakse suurte tähtedega. 
Ülejäänud investeeringu liikide puhul märgitakse siia 0 (null). 
 
17) Väärtpaberi kaubeldavus  
 
Mittekaubeldav väärtpaber 0  
Kaubeldav väärtpaber 1  
 
Kui väärtpaberiga kaubeldakse reguleeritud väärtpaberiturul, on tema identifikaatoriks 1 
«Kaubeldav väärtpaber». Väärtpaberitega, millega ei kaubelda reguleeritud väärtpaberiturul ja 
ülejäänud investeeringu liikide puhul märgitakse siia 0 «Mittekaubeldav väärtpaber».  
 
18) Väärtpaberi keskmine soetusmaksumus 
 
Siin näidatakse aruandereal kajastatud väärtpaberi keskmine soetusmaksumus. Keskmine 
soetusmaksumus esitatakse kauplemisvaluutas. 
Väärtpaberi keskmine soetusmaksumus kauplemisvaluutas näidatakse ümardatuna vähemalt 
kahe komakohani. 
Ülejäänud investeeringu liikide puhul märgitakse siia 0 (null). 
 
19) Investeeringu väärtus 
 
Täidetakse kõikide investeeringu liikide kohta. Siin näidatakse investeeringu turuväärtus või 
õiglane väärtus Eestis ametlikult kehtivas rahalises vääringus, mis on määratud 
investeerimisfondide seaduse § 142 lõike 2 ning § 204 lõike 1 alusel kehtestatud määruse 
kohaselt, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Väärtpaberite puhul võrdub investeeringu 
turuväärtus järgnevate näitajate korrutisega: väärtpaberite arv, väärtpaberi turuhind 
kauplemisvaluutas, väärtpaberi turuväärtuse määramisel aluseks võetav kauplemisvaluuta 
ostukurss. Laenude puhul näidatakse laenujääk aruandekuupäeva seisuga. 
Investeeringu väärtus näidatakse ümardatuna täisühikuteni. 
 
20) Investeeringu osakaal 



 
Täidetakse kõikide investeeringu liikide kohta. Siin näidatakse investeeringu osakaal fondi 
aktivate turuväärtusest. Osakaal arvutatakse protsentides ja esitatakse formaadis osakaal 
jagatud 100-ga ümardades nelja komakohani. 
 
21) Väärtpaberi tagatus  
 
 
Tagamata 0  
Tagatud 1 
  
Siin näidatakse, kas väärtpaber on riigi poolt tagatud või mitte. Tagamata investeeringu liikide 
puhul märgitakse siia 0 «Tagamata». Tagatud väärtpaberitena märgitakse ka need 
väärtpaberid, mille emitent või tagaja on investeerimisfondide seaduse § 259 lõike 1 punktis 3 
nimetatud rahvusvaheline organisatsioon.  
 
 


