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PENSIONILEPINGUTE ARUANDE VORM JA ARUANDE KIRJETE SELGITUSED 
 

KIRJE NIMETUS SUMMA KIRJE SISU 

1. Netokindlustusmaksed    1.1.- 1.2. 
1.1. Brutokindlustusmaksed  Aruandeperioodi tulu 

pensionilepingute sõlmimisest. 
1.1.1. Sõlmimistasud  Pensionilepingute sõlmimistasude 

osa aruandeperioodi tulus.  
1.2. Edasikindlustuse kindlustusmaksed   Aruandeperioodi pensionilepingute 

edasikindlustuse kindlustusmaksete 
kulu. 

2. Netotulu investeeringutelt (+/-)   2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. 
2.1. Intressi- ja dividenditulu  Aruandeperioodil arvestatud intressi- 

ja dividenditulude ja -kulude 
pensionilepingute osa. 

2.2. Kasum/kahjum investeeringute väärtuse 
muutusest 

 Aruandeperioodil arvestatud 
investeeringute väärtuse muutusest 
tekkinud kasumi/kahjumi 
pensionilepingute osa. 

2.3. Kasum/kahjum investeeringute 
realiseerimisest 

 Aruandeperioodil arvestatud 
investeeringute realiseerimisest 
tekkinud kasumi/kahjumi 
pensionilepingute osa. 

2.4. Muud finantstulud ja -kulud  Aruandeperioodil arvestatud muude 
finantstulude ja -kulude 
pensionilepingute osa, mida ei ole 
kajastatud punktides 2.1–2.3. 

3. Muud tegevustulud    Aruandeperioodi muud tulud, näiteks 
edasikindlustuse komisjonitasud ja 
kasumis osalemine ning muud tulud. 

4. Pensionilepingute väljamaksed ja 
pensionilepingutega seotud kohustiste 
muutus (+/-) 

 4.1. + 4.2. + 4.3. 
 

4.1. Pensionimaksed  Aruandeperioodil pensionilepingute 
kindlustusvõtjatele, kindlustatud 
isikutele ja soodustatud isikutele 
tehtud pensionimaksed.  

4.1.1. Edasikindlustuse osa 
pensionimaksetes 

 Edasikindlustuse osa punktis 4.1 
kajastatud pensionimaksetes. 

4.2. Väljamakstud tagastusväärtused  Üles öeldud pensionilepingute alusel 
aruandeperioodil teise 
pensionilepingusse üle kantud 
tagastusväärtused. 

4.2.1. Edasikindlustuse osa 
tagastusväärtustes 

 Edasikindlustuse osa punktis 4.2 
kajastatud tagastusväärtustes. 

4.3. Pensionilepingutega seotud kohustiste 
muutus 

 Pensionilepingutega seotud 
kohustiste aruandeperioodi muutus. 

4.3.1. Edasikindlustuse osa 
kohustiste muutuses 

 Edasikindlustuse osa punktis 4.3 
kajastatud pensionilepingutega 
seotud kohustiste muutuses.  

4.3.2. Pensionilepingute haldustasud   Pensionilepingute haldustasude osa 
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pensionilepingutega seotud 
kohustiste muutuses. 

4.3.3. Pensionilepingute ülesütlemise 
tasud  

 Pensionilepingute ülesütlemise 
tasude osa pensionilepingutega 
seotud kohustiste muutuses. 

5. Tegevuskulud (-)  5.1.+ 5.2.+ 5.3. + 5.4. 
5.1. Sõlmimiskulud  Aruandeperioodi pensionilepingute 

sõlmimiskulud. 
5.1.1. Sõlmimiskulud seotud 
osapooltega 

 Punktis 5.1 kajastatud kulu seotud 
osapooltega. 

5.2. Administratiivkulud  Aruandeperioodi pensionilepingute 
halduskulud. 

5.2.1. Administratiivkulud seotud 
osapooltega 

 Punktis 5.2 kajastatud kulu seotud 
osapooltega. 

5.3. Investeeringute haldamise kulud  Aruandeperioodi pensionilepingute 
investeeringute haldamise kulud 
(varahaldustasud, vara hoiu- ja 
tehingutasud ning muud 
investeeringute haldamisega seotud 
kulud). 

5.3.1. Investeeringute haldamise 
kulud seotud osapooltega 

 Punktis 5.3 kajastatud kulu seotud 
osapooltega. 

5.4. Muud tegevuskulud  Aruandeperioodi 
pensionilepingutega seotud 
tegevuskulud, mida ei ole kajastatud 
punktides 5.1–5.3 (järelevalvetasud,  
raamatupidamise ja audiitorkontrolli 
teenustasud ning muud 
põhitegevusega seotud kulud, mida 
ei ole kajastatud punktides 5.1–5.3). 

5.4.1. Muud tegevuskulud seotud 
osapooltega 

 Punktis 5.4 kajastatud kulu seotud 
osapooltega. 

6. Aruandeperioodi kasum/kahjum (+/-)  1.+ 2.+ 3.+ 4. + 5.  

7. Pensionilepingute kindlustusvõtjatele ja 
soodustatud isikutele jaotatav kasum 

 Kasum, mis vastavalt 
kogumispensionide seaduse § 45 
lõikele 8 jaotatakse 
pensionilepingute kindlustusvõtjatele 
ja soodustatud isikutele. Samuti 
kasum, mida kindlustusandja on 
otsustanud pensionilepingute 
kindlustusvõtjatele ja soodustatud 
isikutele lisaks jaotada. 

 
 


