
 

Rahandusministri 31.01.2017. a määruse nr 12 

“Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja 

aruannete sisu, koostamise alused ja esitamise 

ning fondivalitseja omavahendite aruandluse kord” 

lisa 4 

 

 

FONDIVALITSEJA HALLATAVATE VARADE ARUANNE  

 

 

1. Aruande eesmärk 

Teabe kogumine fondivalitseja valitsetavate investeerimisfondide sh välisriigis asutatud 

investeerimisfondide ning fondivalitseja hallatavate klientide väärtpaberite ja muude varade 

kohta. Hallatavate varade aruanne on fondivalitsejate aruanne, millega järelevalve kogub 

teavet fondivalitseja kõikide äriliinide (fondide valitsemine, allhanked, väärtpaberiportfellide 

valitsemine jne) raames hallatavate kliendivarade kohta. 

 

2. Aruande valdkond 

2.1 Aruande valdkonda kuuluvad väärtpaberid ja muud varad, mis on järgmiste aruandva 

fondivalitseja poolt osutatavate teenuste objektiks: 

2.1.1 välisriigis moodustatud või asutatud fondide valitsemine investeerimisfondide 

seaduse § 3 lõike 1 tähenduses; 

2.1.2 klientide väärtpaberiportfelli valitsemine investeerimisfondide seaduse § 307 lõike 1 

punkti 1 tähenduses;  

2.1.3 klientide investeerimisnõustamine investeerimisfondide seaduse §  307 lõike 1 punkti 

2 tähenduses, kui sellega kaasneb kliendi väärtpaberiportfelli juhtimine nii, et klient 

annab iga tehingu kohta juhise või nõusoleku. Eraldiseisev teenus, mis ei sisaldu 

punktis 2.1.2 kirjeldatud teenuses; 

2.1.4 klientide investeerimisfondi osakute või aktsiate hoidmine investeerimisfondide 

seaduse §  307 lõike 1 punkti 3 tähenduses; 

2.1.5 investeerimisfondidele, mida või mille vara aruandev fondivalitseja ei valitse, 

osutatav teenus investeerimisfondide seaduse § 307 lõike 4 tähenduses ja ainult 

juhul, kui osutatakse fondi vara investeerimise teenust investeerimisfondide seaduse 

§ 305 lõike 4 tähenduses; 

2.1.6 Muu hallatav klientide vara, mida ei saa näidata eelpool toodud teenuste all. Muu 

hulgas kuuluvad siia sellised Eestis valitsetavad investeerimisfondid, mis ei ole 

moodustatud või asutatud investeerimisfondide seaduse alusel.  

 

Aruandes näidatakse info sõltumata sellest, kas aruandev fondivalitseja osutab teenust Eestis 

või välisriigis. 

 

2.2. Aruande valdkonda ei kuulu: 

2.2.1 fondivalitseja valitsetavad need investeerimisfondide varad, mille kohta esitatakse 



teavet rahandusministri 13.01.2017 määruse nr 3 „Finantsinspektsioonile esitatavate 

investeerimisfondi aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord“ alusel; 

2.2.2 osakute registripidamise teenuse osutamine, mis väljendub investeerimisfondide 

seaduse §-s 62 loetletud toimingute tegemises. 

 

3. Andmete summeerimise üldised nõuded 

Ühele reale summeeritakse nende instrumentide jääk, kogus ja summaarne nimiväärtus, mille 

identifikaatorid langevad kokku. 

 

4. Aruanderea struktuur 

1) kliendi riigi kood 

2) klient 

3) fondi liik 

4) instrumendi liik 

5) instrumendi riigi kood 

6) teenuse liik 

7) instrumendi jääk 

8) väärtpaberi kogus 

9) väärtpaberi summaarne nimiväärtus 

10) ISIN-kood 

 

1) Kliendi riigi kood 

Siin näidatakse riigi kood kliendi residentsuse järgi. Riigi kood määratakse vastavalt 

rahvusvahelise standardi ISO 3166 riikide ja territooriumide kahetäheliste koodide tabelile ja 

näidatakse see suurtähtedega. Kui kliendi residentsust pole võimalik määrata, märgitakse riigi 
koodiks XX. 

 

2) Kliendi 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 

Kodumajapidamist teenindav kasumitaotluseta institutsioon  9 



 

3) Fondi liigi identifikaator 

Välisriigi alternatiivfond     1 

Välisriigi eurofond      2 

Välisriigi pensionifond     4 

Eesti alternatiivfond      5 

 

Siin küsitakse täpsemat infot IFS § 2 lõike 1 mõistes fondide kohta, mida fondivalitseja 
valitseb ise või millele ta osutab vara investeerimise teenust.  

Välisriigi alternatiivfondi puhul märgitakse identifikaatoriks 1 „Välisriigi alternatiivfond". 
Välisriigis asutatud või moodustatud eurofondi puhul märgitakse identifikaatoriks 2 
„Välisriigi eurofond“. Välisriigis asutatud või moodustatud pensionifondi puhul märgitakse 
identifikaatoriks 4 „Välisriigi pensionifond“. Eestis asutatud või moodustatud alternatiivfondi 
puhul märgitakse identifikaatoriks 5 „Eesti alternatiivfond“. Siin näidatakse muu hulgas ka 
need Eestis asutatud fondid, mis on loodud investeerimisfondide seaduse väliselt.   

 

Ülejäänud klientide puhul märgitakse identifikaatoriks „0“ (null). 

 

4) Instrumendi liigi identifikaator 

Aktsia ja osa        1 

Võlaväärtpaber      2 

Tuletisinstrument      3 

Raha        4 

Hoius        5 

Rahaline laen       6 

Eurofondi osak või aktsia     9 

Muu investeerimisfondi osak või aktsia   10 

Muu        8 

 

Siin näidatakse kliendile kuuluv instrument, mis on aruandva fondivalitseja halduses või mille 

aruandev fondivalitseja on andnud lepingu alusel kellegi teise hallata, sh väärtpaberid, mille 

klient on repotehinguga müünud või välja laenanud. Kliendi repotehinguga müüdud või välja 

laenatud väärtpaberid näidatakse kliendi väärtpaberiportfellis vaatamata sellele, kas 

väärtpaberite omandiõigus on üle läinud ostjale (laenajale) või mitte. Klientide rahaliste 

vahendite puhul, mis on investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuse osutamiseks 

fondivalitsejale usaldatud, märgitakse instrumendi liigiks 4 „Raha“. Kui kliendile kuuluvaks 

instrumendiks on tähtajaline hoius või väljastatud laen, märgitakse instrumendi liigi 

identifikaatoriks vastavalt 5 „Hoius“ või 6 „Rahaline laen“. Instrumendi liigi identifikaatorite 

nimekirjas nimetamata instrumentide puhul (näiteks vekslid, investeerimiskuld, kinnisvara jm 

alternatiivsed investeeringud, mis ei ole fondi vormis), märgitakse instrumendi liigiks 8 

„Muu“. 

 

5) Instrumendi riigi kood 



Siin näidatakse riigi kood aruandereal esitatud emitendi/vastaspoole residentsuse järgi. Riigi 
kood määratakse vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 3166 riikide ja territooriumide 
kahetäheliste koodide tabelile ja näidatakse see suurtähtedega. 

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 kliendi nimel tehingu 

sooritas; kinnisasja puhul riigi kood kinnisasja asukohariigi järgi. 

 

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. Investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuse osutamiseks fondivalitseja 

kätte usaldatud klientide rahaliste vahendite puhul ja juhul, kui instrumendi 

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

investeerimiskuld), märgitakse koodiks XX. 

 

6) Teenuse liigi identifikaatorid 

Väärtpaberite hoidmine    3 

Fondi valitsemine     4 

Väärtpaberiportfelli valitsemine   5 

Nõustamine      6 

Fondi vara investeerimine    7 

Muu       8 

 

Siin näidatakse, millist teenust aruandev fondivalitseja aruandereal esitatud instrumendi korral 

osutab. Kui aruandereal kajastatud väärtpaberi puhul osutatakse ainult aruande valdkonna 

punktis 2.1.4 kirjeldatud teenust, märgitakse teenuse liigi identifikaatoriks 3 „Väärtpaberite 

hoidmine“. Teenuse liik 4 „Fondi valitsemine“ määratakse nendele instrumentidele, mis 

kuuluvad fondile (sh välisriigis asutatud fondile), mida aruandev fondivalitseja ise valitseb. 

Teenuse liik 5 „Väärtpaberiportfelli valitsemine“ määratakse nendele instrumentidele, mille 

korral osutatakse aruande valdkonna punktis 2.1.2 kirjeldatud teenust.  Teenuse liik 6 

„Nõustamine“ määratakse nendele instrumentidele, mille korral osutatakse aruande valdkonna 

punktis 2.1.3 kirjeldatud teenust. Teenuse liik 7 „Fondi vara investeerimine“ määratakse 

nendele instrumentidele, mille korral osutatakse aruande valdkonna punktis 2.1.5 kirjeldatud 

teenust. Kui osutatakse muid teenuseid, märgitakse teenuse liigi identifikaatoriks 8 „Muu“. 

 

7) Instrumendi jääk  

Siin näidatakse aruandereal esitatud instrumentide rahaline koguväärtus ehk instrumendi jääk. 

Väärtpaberite jääk esitatakse turuväärtuses (dirty price) või õiglases väärtuses 

aruandeperioodi lõpu seisuga. Väärtpaberitel, mille turuväärtust või õiglast väärtust ei ole 

võimalik määrata, näidatakse väärtpaberite jääk nimiväärtuses või selle puudumisel 

väärtpaberi soetusmaksumuses. Fondiosakute puhul näidatakse osakute jääk puhasväärtuses 

(net asset value ehk NAV). Tuletisinstrumentide puhul näidatakse ainult positiivne väärtus. 

Hoiuste ja laenude puhul näidatakse jääk lepingulises väärtuses koos tekkepõhiste 



intressidega. Alternatiivsete investeeringute puhul näidatakse jääk hallatava vara õiglases 

väärtuses. 

 

8) Väärtpaberi kogus 

Siin näidatakse aruandereal kajastatud väärtpaberite arv tükkides, kui väärtpaberil on ISIN-

kood ja väärtpaberi hinda väljendatakse rahalises vääringus. 

 

Ülejäänud juhtudel, kui tegemist ei ole väärtpaberiga, väärtpaberil puudub ISIN-kood või kui 
väärtpaberi hinda ei väljendata rahalises vääringus, märgitakse koguseks „0“ (null). Teenuse 
liigi identifikaatorite 4 "Fondi valitsemine", 7 "Fondi vara investeerimine" ja 8 "Muu" puhul 
märgitakse välja väärtuseks "0" (null). 

 

9) Väärtpaberi summaarne nimiväärtus 

Siin näidatakse aruandereal kajastatud väärtpaberite nimiväärtuste summa, kui väärtpaberil on 

ISIN-kood ja väärtpaberi hinda väljendatakse protsendina nimiväärtusest. 

 

Väärtpaberi summaarne nimiväärtus näidatakse originaalvaluutas. 

 

Ülejäänud juhtudel, st kui tegemist ei ole väärtpaberiga, väärtpaberil puudub ISIN-kood või 
kui väärtpaberi hinda ei väljendata protsendina nimiväärtusest, märgitakse välja väärtuseks 
„0“ (null). Teenuse liigi identifikaatorite 4 "Fondi valitsemine", 7 "Fondi vara investeerimine" 
ja 8 "Muu" puhul märgitakse välja väärtuseks "0" (null). 

 

10) ISIN-kood 

Siin näidatakse väärtpaberi ISIN-kood. Kui väärtpaberil ISIN-kood puudub, märgitakse ISIN-

koodiks XX. Samuti märgitakse instrumendi liikide „Tuletisinstrument“, „Raha“, „Hoius“, 

„Rahaline laen“ ja „Muu“ puhul ISIN-koodiks XX. 


