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ARUANNE „PENSIONILEPINGUD“  
 

1. Aruandekood  
 
Aruande „Pensionilepingud“ kood on 813. 
 

2. Aruanderea struktuur  
 
1 Pensionilepingu liigi identifikaator 
2 Aruanderea identifikaator 
3 Summa 
 

3. Aruanderea selgitused 

 
3.1. Pensionilepingu liigi identifikaatorid on: 
 
Pensionileping 1 
Edasilükatud pensionileping 2 
Ühine pensionileping 3 
Garantiiperioodiga pensionileping 4 
Garantiiperioodiga ühine pensionileping 5 
Kokku 10 
 
 
3.2. Aruanderea identifikaatorid on: 
 
Kindlustatud isikute arv 1 
Ülesöeldud pensionilepingute arv 2 
Pensionilepingute kindlustusmaksed 3 
Edasikindlustuse osa kindlustusmaksetes 4 
Pensionimaksed 5 
Edasikindlustuse osa pensionimaksetes 6 
Tagastusväärtused 7 
Soodustatud isikutele väljamakstud summad 8 
Pensionilepingute eraldis 9 
Edasikindlustuse osa pensionilepingute eraldises 10 
Pensionilepingute eraldis (IFRS)  11 
Edasikindlustuse osa pensionilepingute eraldises (IFRS) 12 
 
 
3.3. Aruandereal „Summa“ näidatakse: 
1) kindlustatud isikute arv – vastava pensionilepingu liigi kindlustatud isikute arv 
aruandeperioodi lõpu seisuga; 
2) ülesöeldud pensionilepingute arv – vastava pensionilepingu liigi aruandeperioodil üles 
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öeldud lepingute arv, tükkides;  
3) pensionilepingute kindlustusmaksed – vastava pensionilepingu liigi aruandeperioodil 
laekunud pensionilepingute kindlustusmaksete summa;  
4) edasikindlustuse osa kindlustusmaksetes – vastava pensionilepingu liigi edasikindlustuse 
osa aruandeperioodi pensionilepingute kindlustusmaksetes;  
5) pensionimaksed – vastava lepingu liigi aruandeperioodil välja makstud pensionimaksete 
summa;  
6) edasikindlustuse osa pensionimaksetes – vastava pensionilepingu liigi edasikindlustuse osa 
aruandeperioodi välja makstud pensionimaksetes;  
7) pensionilepingute tagastusväärtus – vastava pensionilepingu liigi aruandeperioodil 
ülesöeldud pensionilepingute tagastusväärtuste summad;  
8) soodustatud isikutele väljamakstud summad – näidatakse vastava pensionilepingu liigi 
aruandeperioodil soodustatud isikutele väljamakstud summad;  
9) pensionilepingute eraldis – vastava pensionilepingu liigi pensionilepingute eraldise suurus 
aruandeperioodi lõpu seisuga;  
10) edasikindlustuse osa pensionilepingute eraldises – vastava pensionilepingu liigi 
edasikindlustusandja osa pensionilepingute eraldises aruandeperioodi lõpu seisuga;  
11) pensionilepingute eraldis (IFRS) – komisjoni määruse (EÜ) nr 1126/2008, millega 
võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002 (ELT 29.11.2008 L 320/1), põhimõtetel 
koostatud raamatupidamise aastaaruande ja vahearuande bilansis kajastatud pensionilepingute 
eraldise brutosumma aruandeperioodi lõpu seisuga. Eraldise summa näidatakse ainult 
pensionilepingu liigi 10 „Kokku“ väljal, pensionilepingu liikide 1–5 väljadel märgitakse „0“ 
(null);  
12) edasikindlustuse osa pensionilepingute eraldises (IFRS) – edasikindlustuse osa 
aruandereal 200 näidatud pensionilepingute eraldises. Edasikindlustuse summa näidatakse 
ainult pensionilepingu liigi 10 „Kokku“ väljal, lepingu liikide 1–5 väljadel märgitakse „0“ 
(null).  
 
 


