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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Küsimustikuga kogutakse teavet finantsvahendusettevõtte bilansi, kasumiaruande ja investeeringute kohta Eesti majanduses.
Koondandmed on sisemajanduse koguprodukti arvutamise ja rahvamajanduskontode koostamise alus ning esitatakse Eesti Pangale.
Küsimustik täidetakse aruandekvartali andmetega.

Jälgige, et sisestate andmeid  õigesse lahtrisse. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav
veateade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie
sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel
vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.
Pärast andmete parandamist salvestage muudatused ja kontrollige küsimustikku uuesti. Kui vigu enam ei esine, saate andmed kinnitada
ja esitada, klõpsates küsimustiku viimasel lehel nupul „Kinnitan“. Teile kuvatakse teade andmete esitamise kohta.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 0. TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS (AINULT EESTI KOHTA)

Veebis täitmisel on tabel eeltäidetud eelmise kvartali küsimustikus olnud infoga. Palume kontrollida üle eeltäidetud väli ja vajadusel
täpsustada.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

B_065
/ 1

Uurimis- ja
arendustegevuseg
a hõivatud isikute
olemasolu
ettevõttes
käesoleval aastal *

ENT_B_
065

Uurimis- ja arendustegevusega hõivatud isikute olemasolu
ettevõttes käesoleval aastal – uurimis- ja arendustegevus on
loov süstemaatiline töö, mille põhikriteeriumiks on uudsus ja
algetapil teadus- või tehnoloogilisele probleemile lahenduse
puudumine, eesmärgiks teaduslike uuringutega uute
teadmiste saamine inimese, looduse, ühiskonna ja nende
vastastikuse toime kohta ning rakendamine uute materjalide,
toodete ja seadmete tootmiseks, protsesside, süsteemide ja
teenuste juurutamiseks või täiustamiseks. Hõivatute hulgas
on nii täistööajaga kui ka juhuti uurimis- ja
arendustegevusega seotud isikud. Erinevalt ülejäänud
küsimustikust puudutab see küsimus aruandeperioodile
järgneva aasta tegevust.

valik_jah_ei
_1v

Tabel 1. KASUMIARUANNE, AINULT EESTIS TOIMIVA ÜKSUSE TULEMUSTE KOHTA

Täidetakse eurodes, täisarvudes.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

C_010
/ 1

Müügitulu ENT_C_
010

Müügitulu – kõikide nii põhi- kui ka kõrvaltegevusena
valmistatud toodete, osutatud teenuste ja edasimüügi
eesmärgil soetatud kaupade müügist saadud või saadaolev
müügitulu, mis ei sisalda käibemaksu ega aktsiise ja mis
arvestatakse tekkepõhiselt. Müügitulusse arvestatakse ka
taara ja pakkematerjali maksumus, samuti komisjoni- ja
agendilepingute teenustasud ning renditasud. Müügitulu ei

Positiivne
täisarv
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sisalda põhivarade müügitulu, muud äritulu, finants- ega
erakorralist tulu, riigi- ja kohalikust eelarvest või Euroopa
Liidu institutsioonidelt saadud dotatsioone ega teiste nimel
sissenõutud summasid (komisjoni- ja agendilepingud).

C_755
/ 1

Muud äritulud
kokku

ENT_C_
755

Muud äritulud – äritegevuses ebaregulaarselt tekkivad tulud,
sh materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade, bioloogiliste
varade ning kinnisvarainvesteeringute müügist saadud
kasum, trahvitulud, viivised ostjate arvetelt jm sissenõuded
ning valuutakursimuutustest nõuetelt ostjate vastu ja
kohustustelt tarnijate ees saadud netokasum. Arvestatakse
ka kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest
saadud kasumit, kuid ka tegevuskuludest,
põllumajanduslikust tootmisest ja varade
sihtfinantseerimisest saadud tulu.

Positiivne
täisarv

C_760
/ 1

Muud äritulud:
kasum põhivarade
müügist

ENT_C_
760

Kasum põhivarade müügist – kasum materiaalsete ja
immateriaalsete põhivarade, kinnisvarainvesteeringute ning
bioloogiliste varade müügist.

Positiivne
täisarv

10341 /
1

Muud äritulud:
kindlustushüvitised

FIN_103
41

Kindlustushüvitis – rahasumma, mis makstakse välja
kindlustusjuhtumi saabumisel kindlustuslepingu järgi varalise
kahju hüvitamiseks.

Positiivne
täisarv

10342 /
1

Muud äritulud:
saadud trahvid ja
viivised

FIN_103
42

Viivis – intress, mida võlausaldaja võib võlgnikult nõuda
rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel arvates kohustuse
sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni.

Positiivne
täisarv

C_440
/ 1

Kulud: tööjõukulud
– palk

ENT_C_
440

Palk – tasu, mida tööandja arvestab kõikidele töötajatele
aruandeperioodil tehtud töö eest: põhipalk; lisatasu; preemia;
puhkusetasu (kajastatakse puhkusekohustuse tekkimise
perioodil); tagatised ja hüvitised (sh töösuhte lõpetamisel);
isikutele tehtud erisoodustused koos tulumaksuga; tasud,
mida tööandja maksab töötaja haiguse, tööõnnetuse,
sünnituspuhkuse või osalise tööajaga tööle üleviimise korral;
töötuskindlustusmakse kehtestatud maksemääras;
kohustusliku kogumispensioni makse; muud töötajaga seotud
kulud (äriühingu juhatuse ja/või nõukogu liikme regulaarne
tasu ettevõtte heaks töötamise eest). Palgakulus ei arvestata
dividende ega makseid tööjõuvarustusettevõtete töötajate
eest.

Positiivne
täisarv

C_450
/ 1

Kulud: tööjõukulud
– sotsiaalmaks ja
tööandja
töötuskindlustusm
akse

ENT_C_
450

Sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse –
sotsiaalmaks (pensionikindlustuseks ja riiklikuks
ravikindlustuseks) ja töötuskindlustusmakse tööandjale
kehtestatud maksemääras. Siia kuulub ka sotsiaalmaks
erisoodustustelt ja arvestatud puhkusereservilt.

Positiivne
täisarv

C_550
/ 1

Kulud: kulu
ebatõenäoliselt
laekuvatest
nõuetest

ENT_C_
550

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest – varem kuludesse
kandmata lootusetud ja tõenäoliselt laekumata jäävad
nõudesummad ostjatelt.

Positiivne
täisarv

10453 /
1

Kulud:
tootmismaksud (sh
maamaks)

FIN_104
53

Tootmismaksud (sh maamaks jms) – maamaksu,
mootorsõidukimaksu, paadimaksu, reklaami- ja
kuulutusmaksu, teede ja tänavate sulgemise maksu ning
litsentsitasu kulu.

Positiivne
täisarv

C_530
/ 1

Kulud: riigilõiv ENT_C_
530

Riigilõiv – riigilõivuseadusega kehtestatud määras tasumisele
kuuluv summa juriidiliste toimingute, avalduste läbivaatamise,
dokumentide väljastamise või muu toimingu eest, nagu
kohtuasjade toimingud, äri-, liiklus-, riiklike ehitis-,
keskkonna- jt registrite, Patendiameti, Tehnilise Järelevalve
Ameti jt haldusasutuste toimingud, riiklike tegevuslitsentside
ja tegevuslubade väljastamine, numeratsioonivahemiku
kasutamise loa väljastamine ja pikendamine, toimingud
tolliseadustiku jt seaduste alusel.

Positiivne
täisarv

10451 /
1

Kulud:
kindlustusmaksed

FIN_104
51

Kindlustusteenuste eest tehtud maksed. Positiivne
täisarv

C_560
/ 1

Kulud:
lähetuskulud

ENT_C_
560

Lähetuskulud – päevaraha, reisikindlustuskulud,
majutuskulud, reisikulud seadustega lubatu piires.

Positiivne
täisarv

C_460
/ 1

Kulud: põhivarade
kulum ja väärtuse
langus

ENT_C_
460

Põhivarade kulum ja väärtuse langus – materiaalsetelt ja
immateriaalsetelt põhivaradelt ning soetusmaksumuses
kajastatavatelt bioloogilistelt varadelt ja
kinnisvarainvesteeringutelt arvestatud amortisatsioonikulu
ning väärtuse langusest (allahindlused ja/või
mahakandmised) tekkinud kulu. Käibevara allahindlust
kajastatakse kaupade, ostetud materjali, toodete ja teenuste
või valmis- ja lõpetamata toodangu ridadel.

Positiivne
täisarv

10450 /
1

Kulud: ülejäänud
kulud

FIN_104
50

Muud nimetamata kulud üldfunktsiooni täitmiseks. Positiivne
täisarv

C_770
/ 1

Muud ärikulud
kokku

ENT_C_
770

Muud ärikulud – äritegevuses ebaregulaarselt tekkivad kulud,
sh materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade, bioloogiliste
varade ning kinnisvarainvesteeringute müügist saadud
kahjum, trahvikulud, leppetrahvid, maksuviivised ja

Positiivne
täisarv
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mitmesugused muud nõuded, koondiste ja assotsiatsioonide
ülalpidamiskulud, ühingute ja liitude liikmemaksud,
looduskeskkonnale tekitatud kahju kompensatsioonid,
valuutakursimuutustest nõuetelt ostjate vastu ja kohustustelt
tarnijate ees saadud netokahjum ning kingitused ja
annetused koos tulumaksuga. Arvestatakse ka
kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest
saadud kahjumit. Ei arvestata aruandeperioodi kohalikke
makse.

C_780
/ 1

Muud ärikulud:
kahjum
põhivarade
müügist

ENT_C_
780

Kahjum põhivarade müügist – kahjum materiaalsete ja
immateriaalsete põhivarade, kinnisvarainvesteeringute ning
bioloogiliste varade müügist.

Positiivne
täisarv

10455 /
1

Makstud trahvid ja
viivised

FIN_104
55

Kulu trahvidelt, viivistelt ja hüvitistelt. Positiivne
täisarv

C_855
/ 1

Finantstulud ja -
kulud kokku

ENT_C_
855

Finantstulud ja -kulud – tulud ja kulud, mis on seotud aktsiate
ja osade ning muude finantsinvesteeringutega. Arvestatakse
tütar- ja sidusettevõtete müügist või allahindlusest, pika- ja
lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt, sh müügist ja
ümberhindlustest õiglasele väärtusele saadud
kasumit/kahjumit, intressi- ja dividenditulu pika- ja
lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt (k.a kapitalirendi
intressitulu), intressikulusid laenudelt, võlakirjadelt,
kapitalirendilepingutelt ja muudelt intressi kandvatelt
võlakohustistelt, finantseerimis- ja investeerimistegevusega
seotud ja välisvaluutas fikseeritud nõuete ja kohustiste
valuutakursside muutustest saadud kasumit/kahjumit ning
muid finantstulusid ja -kulusid.

Täisarv

10100 /
1

Finantstulud ja -
kulud: intressitulud
ja
intressiiseloomuga
tulud

FIN_101
00

Tekkepõhiselt kõik intressitulud ja intressiiseloomuga tulud:
laenudelt (sh pandiga tagatud laenud), hoiustelt, võlakirjadelt
ja fikseeritud tulumääraga väärtpaberitelt, tulevikutehingutelt,
kapitalirendilt, faktooringult ja järelmaksuga ostmisest.
Intressiiseloomuga on need tulud, mis on seotud perioodi
kestusega või suhtega vara (nt antud laen) suurusesse, ning
need periodiseeritakse nõude kestuse järgi.

Positiivne
täisarv

10200 /
1

Finantstulud ja -
kulud:
intressikulud ja
intressiiseloomuga
kulud

FIN_102
00

Tekkepõhiselt kõik intressikulud ja intressiiseloomuga kulud.
Intressiiseloomuga on need kulud, mis on seotud perioodi
kestusega või suhtega vara (nt antud laen) suurusesse, ning
need periodiseeritakse nõude kestuse järgi.

Positiivne
täisarv

Tabel 2.1. BILANSS.VARA (AKTIVA), AINULT EESTIS TOIMIVA ÜKSUSE TULEMUSTE KOHTA

Täidetakse eurodes, täisarvudes.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

20110 /
1

Raha – sularaha:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_201
10

Sularaha on seadusliku maksevahendina ringluses olev
paberraha ja mündid, mille on käibele lasknud või kinnitanud
riigi keskpank.

Positiivne
täisarv

20120 /
1

Raha –
arvelduskontod:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_201
20

Arvelduskonto(de)l olevad summad kokku. Positiivne
täisarv

20130 /
1

Raha –
tähtajalised
hoiused:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_201
30

Hoiuste summa, mis ei kuulu arveldusarve summa alla. Positiivne
täisarv

20140 /
1

Raha –
rahaturufondide
osakud:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_201
40

Rahaturufondidesse ja muudesse kõrge likviidsusega
fondidesse paigutatud vahendid.

Positiivne
täisarv

20210 /
1

Lühiajalised
finantsinvesteering
ud: aktsiad ja osad
kokku –

FIN_202
10

Omandiväärtpaberid, mis esindavad ettevõtte omandiõigust,
v.a fondiosakud.

Positiivne
täisarv
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aruandeperioodi
lõpul

20211 /
1

Lühiajalised
finantsinvesteering
ud: aktsiad ja osad
kokku – noteeritud
aktsiad kokku:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_202
11

Börsil soetatud noteeritud aktsiad kauplemiseks. Positiivne
täisarv

20215 /
11

Aktsiad ja muud
väärtpaberid:
mittenoteeritud
Eestis
registreeritud
äriühingute aktsiad
ja osad –
mittefinantsettevõtt
ed

FIN_202
12

Nende ettevõtete aktsiad ja osad, mille põhitegevusala ei ole
finants- ja kindlustustegevus.

Positiivne
täisarv

20215 /
12

Aktsiad ja muud
väärtpaberid:
mittenoteeritud
Eestis
registreeritud
äriühingute aktsiad
ja osad –
finantsettevõtted

FIN_202
13

Nende ettevõtete aktsiad ja osad, mille põhitegevusala on
finantsteenuste osutamine või finantsteenuste
abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid (EMTAK
2008, jagu K, osa 64 ja 66:
https://www.eesti.ee/et/ettevotja/ettevotte-
loomine/pohitegevusala-valimine/ ).

Positiivne
täisarv

20215 /
13

Aktsiad ja muud
väärtpaberid:
mittenoteeritud
Eestis
registreeritud
äriühingute aktsiad
ja osad –
kindlustusettevõtte
d ja pensionifondid

FIN_202
14

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid – nende ettevõtete
aktsiad ja osad, mille põhitegevusala on kindlustus,
edasikindlustus ja pensionifondid, v.a kohustuslik
sotsiaalkindlustus (EMTAK 2008, jagu K, osa 65:
https://www.eesti.ee/et/ettevotja/ettevotte-
loomine/pohitegevusala-valimine/ ).

Positiivne
täisarv

20220 /
1

Lühiajalised
finantsinvesteering
ud:
investeerimisfondi
de aktsiad ja
osakud –
aruandeperioodi
lõpul

FIN_202
20

Investeerimisfondide osakud, mis ei ole kajastatud
küsimustiku 1340. real 20140 „Rahaturufondide osakud".

Positiivne
täisarv

20230 /
1

Lühiajalised
finantsinvesteering
ud:
tuletisväärtpaberid
– aruandeperioodi
lõpul

FIN_202
30

Tuletisväärtpaberid ehk derivatiivid on finantsinstrumendid,
mille väärtus on tuletatud tehingu väärtusest, mingi kauba,
väärtpaberi, intressimäära, teise finantsinstrumendi või
valuutade vahetuskursist. Kõige tuntumad tuletisväärtpaberid
on optsioonid, futuurid, forvardid ja swap’id.

Positiivne
täisarv

20240 /
11

Lühiajalised
finantsinvesteering
ud: lühiajalised
võlaväärtpaberid –
mittefinantsettevõtt
ed:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_202
41

Võlaväärtpaberid on võlga tõendavad kaubeldavad
finantsinstrumendid, mille eritunnused on
emiteerimiskuupäev, emissioonihind, lunastamiskuupäev,
tagasiostuhind või nimiväärtus, kupongimäär,
maksekuupäevad jne. Võlaväärtpaberid kohustavad emitenti
maksma võlg kokkulepitud tähtajal väärtpaberi omanikule
tagasi ja tasuda ka intressid. Võlaväärtpaberid on nt
võlakirjad, rahaturuinstrumendid, vekslid, kaubeldavad
hoiusertifikaadid, kommertspaberid. Lühiajaliste
võlaväärtpaberite lepinguline tähtaeg on kuni üks aasta.
Mittefinantsettevõtted on institutsioonilised üksused, mille
peamine tegevusala on toota kaupu ja/või osutada
mittefinantsteenuseid. Siia kuuluvad ka valitsemissektori
üksuste kontrollitavad mittefinantsettevõtted, kui
valitsemissektor katab nende kuludest vähem kui poole.
Eestis arvatakse siia need füüsilisest isikust ettevõtjad, kes
annavad tööd vähemalt 10 töötajale.

Positiivne
täisarv

20240 /
12

Lühiajalised
finantsinvesteering
ud: lühiajalised
võlaväärtpaberid –
finantsettevõtted
(v.a
kindlustusandjad
ja pensionifondid):
aruandeperioodi
lõpul

FIN_202
42

Võlaväärtpaberid on võlga tõendavad kaubeldavad
finantsinstrumendid, mille eritunnused on
emiteerimiskuupäev, emissioonihind, lunastamiskuupäev,
tagasiostuhind või nimiväärtus, kupongimäär,
maksekuupäevad jne. Võlaväärtpaberid kohustavad emitenti
maksma võlg kokkulepitud tähtajal väärtpaberi omanikule
tagasi ja tasuda ka intressid. Võlaväärtpaberid on nt
võlakirjad, rahaturuinstrumendid, vekslid, kaubeldavad
hoiusertifikaadid, kommertspaberid. Lühiajaliste
võlaväärtpaberite lepinguline tähtaeg on kuni üks aasta.
Finantsettevõtted (v.a kindlustusandjad ja pensionifondid) on

Positiivne
täisarv
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Finantsettevõtted (v.a kindlustusandjad ja pensionifondid) on
Eesti Pank, krediidiasutused, hoiu-laenuühistud ja muud
institutsioonilised üksused, mille põhitegevus on
finantsteenuste osutamine, v.a elu- ja kahjukindlustus.

20240 /
13

Lühiajalised
finantsinvesteering
ud: lühiajalised
võlaväärtpaberid –
kindlustusandjad
ja pensionifondid:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_202
43

Võlaväärtpaberid on võlga tõendavad kaubeldavad
finantsinstrumendid, mille eritunnused on
emiteerimiskuupäev, emissioonihind, lunastamiskuupäev,
tagasiostuhind või nimiväärtus, kupongimäär,
maksekuupäevad jne. Võlaväärtpaberid kohustavad emitenti
maksma võlg kokkulepitud tähtajal väärtpaberi omanikule
tagasi ja tasuda ka intressid. Võlaväärtpaberid on nt
võlakirjad, rahaturuinstrumendid, vekslid, kaubeldavad
hoiusertifikaadid, kommertspaberid. Lühiajaliste
võlaväärtpaberite lepinguline tähtaeg on kuni üks aasta.
Kindlustusandjad ja pensionifondid: kindlustusandjad on
äriühingud, mille peamine tegevus on hüvitada
kindlustusjuhtumi korral tekkinud kahju või maksta
kokkulepitud rahasumma; pensionifond on vara kogum, mis
on kogutud fondis osaleva töötaja enda ja/või tööandja poolt
eesmärgiga tagada sissetulek pensionieas või töövõimetuse
korral. Eestis on pensionifond kogumispensionide seaduse §
3 lõikes 1 nimetatud lepinguline investeerimisfond.

Positiivne
täisarv

20240 /
14

Lühiajalised
finantsinvesteering
ud: lühiajalised
võlaväärtpaberid –
keskvalitsus:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_202
44

Võlaväärtpaberid on võlga tõendavad kaubeldavad
finantsinstrumendid, mille eritunnused on
emiteerimiskuupäev, emissioonihind, lunastamiskuupäev,
tagasiostuhind või nimiväärtus, kupongimäär,
maksekuupäevad jne. Võlaväärtpaberid kohustavad emitenti
maksma võlg kokkulepitud tähtajal väärtpaberi omanikule
tagasi ja tasuda ka intressid. Võlaväärtpaberid on nt
võlakirjad, rahaturuinstrumendid, vekslid, kaubeldavad
hoiusertifikaadid, kommertspaberid. Lühiajaliste
võlaväärtpaberite lepinguline tähtaeg on kuni üks aasta.
Keskvalitsus on riigieelarvelised asutused ja eelarvevälised
fondid, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti
valitsemissektori üksuste täielik nimekiri on avaldatud
statistikaameti veebilehel.

Positiivne
täisarv

20240 /
15

Lühiajalised
finantsinvesteering
ud: lühiajalised
võlaväärtpaberid –
kohalikud
omavalitsused:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_202
45

Võlaväärtpaberid on võlga tõendavad kaubeldavad
finantsinstrumendid, mille eritunnused on
emiteerimiskuupäev, emissioonihind, lunastamiskuupäev,
tagasiostuhind või nimiväärtus, kupongimäär,
maksekuupäevad jne. Võlaväärtpaberid kohustavad emitenti
maksma võlg kokkulepitud tähtajal väärtpaberi omanikule
tagasi ja tasuda ka intressid. Võlaväärtpaberid on nt
võlakirjad, rahaturuinstrumendid, vekslid, kaubeldavad
hoiusertifikaadid, kommertspaberid. Lühiajaliste
võlaväärtpaberite lepinguline tähtaeg on kuni üks aasta.
Kohalikud omavalitsused on linna ja vallavalitsuse asutused
koos allasutustega ning sihtasutused. Eesti valitsemissektori
üksuste täielik nimekiri on avaldatud statistikaameti
veebilehel.

Positiivne
täisarv

20240 /
16

Aktsiad ja muud
väärtpaberid:
muud väärtpaberid
– füüsilised isikud
(sh FIEd)

FIN_202
46

Füüsiliste isikute ja füüsilisest isikutest ettevõtjate välja antud
muud väärtpaberid (võlakirjad).

Positiivne
täisarv

20240 /
17

Lühiajalised
finantsinvesteering
ud: lühiajalised
võlaväärtpaberid –
kasumitaotluseta
organisatsioonid:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_202
47

Võlaväärtpaberid on võlga tõendavad kaubeldavad
finantsinstrumendid, mille eritunnused on
emiteerimiskuupäev, emissioonihind, lunastamiskuupäev,
tagasiostuhind või nimiväärtus, kupongimäär,
maksekuupäevad jne. Võlaväärtpaberid kohustavad emitenti
maksma võlg kokkulepitud tähtajal väärtpaberi omanikule
tagasi ja tasuda ka intressid. Võlaväärtpaberid on nt
võlakirjad, rahaturuinstrumendid, vekslid, kaubeldavad
hoiusertifikaadid, kommertspaberid. Lühiajaliste
võlaväärtpaberite lepinguline tähtaeg on kuni üks aasta.
Kasumitaotluseta institutsioonid (KTKTI) on
mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis toodavad kaupu ja
osutavad teenuseid kodumajapidamistele, nende eesmärk ei
ole kasumit teenida ning neid ei kontrolli valitsemissektori
üksused. Siia kuuluvad näiteks korteriühistud, ametiühingud,
kirikud, erakonnad, heategevus-, hoolekande- ja
abiorganisatsioonid.

Positiivne
täisarv

20300 /
1

Lühiajalised
nõuded ja tehtud
ettemaksed:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_203
00

Lühiajalised nõuded ja tehtud ettemaksed. Põhilised grupid:
nõuded ostjate vastu, maksude ettemaksed ja tagasinõuded,
muud lühiajalised nõuded, ettemaksed teenuste eest, antud
laenud (järele jäänud tähtajaga kuni 12 kuud).
Arvestuspõhimõte: korrigeeritud soetusmaksumus, mis

Positiivne
täisarv
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üldjuhul võrdub nominaalväärtusega, miinus vajaduse korral
allahindlused, v.a ettemaksed ja maksusaldod.

20400 /
1

Mitmesugused
nõuded

FIN_204
00

Lühiajalised nõuded kontserni teiste ettevõtetele ja
aktsionäridele ning muud mittetavapärase äritegevuse käigus
tekkinud nõuded, k.a kapitalirendi ja pikaajaliste laenude
lühiajaline osa ning faktooring.

Positiivne
täisarv

20410 /
1

Lühiajalised
nõuded ja tehtud
ettemaksed:
lühiajalised laenud
– aruandeperioodi
lõpul

FIN_204
10

Välja antud lühiajalised laenud (k.a kapitalirendi ja pikaajalise
laenu lühiajaline osa).

Positiivne
täisarv

20418 /
11

Mitmesugused
nõuded:
lühiajalised
laenunõuded
residentidele
kokku –
mittefinantsettevõtt
ed

FIN_204
11

Välja antud lühiajalised laenud ettevõtetele, mille
põhitegevusala ei ole finants- ja kindlustustegevus. Ei näidata
laene mittetulundusühingutele, riigile (küll aga
riigiettevõtetele, mis kuuluvad eespool toodud
tegevusvaldkonda) ja kohalikele omavalitsustele.

Positiivne
täisarv

20418 /
12

Mitmesugused
nõuded:
lühiajalised
laenunõuded
residentidele
kokku –
finantsettevõtted

FIN_204
12

Välja antud lühiajalised laenud ettevõtetele, mille
põhitegevusala on finantsteenuste osutamine või
finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja
pensionifondid (EMTAK 2008, jagu K, osa 64 ja 66:
https://www.eesti.ee/et/ettevotja/ettevotte-
loomine/pohitegevusala-valimine/), ning mille hulka ei
arvestata laene mittetulundusühingutele, riigile (v.a
riigiettevõtetele, mis kuuluvad eespool nimetatud
tegevusvaldkonda) ja kohalikele omavalitsustele.

Positiivne
täisarv

20418 /
13

Mitmesugused
nõuded:
lühiajalised
laenunõuded
residentidele
kokku –
kindlustusettevõtte
d ja pensionifondid

FIN_204
13

Välja antud lühiajalised laenud ettevõtetele, mille
põhitegevusala on kindlustus, edasikindlustus ja
pensionifondid, v.a kohustuslik sotsiaalkindlustus (EMTAK
2008, jagu K, osa 65:
https://www.eesti.ee/et/ettevotja/ettevotte-
loomine/pohitegevusala-valimine/ ), ning mille hulka ei
arvestata laene mittetulundusühingutele, riigile (v.a
riigiettevõtetele, mis kuuluvad eespool nimetatud
tegevusvaldkonda) ja kohalikele omavalitsustele.

Positiivne
täisarv

20418 /
14

Mitmesugused
nõuded:
lühiajalised
laenunõuded
residentidele
kokku –
keskvalitsus

FIN_204
14

Keskvalitsuse all mõistetakse alljärgnevaid institutsioone: a)
Riigikogu, Vabariigi President, Riigikontroll, Õiguskantsler ja
Riigikohus; b) avalik-õiguslikud juriidilised isikud, v.a Eesti
Pank, Tagatisfond, Eesti Liikluskindlustuse Fond, Eesti
Haigekassa, Eesti Töötukassa ning avalik-õiguslikud
kutseühendused; c) Riigikantselei, ministeeriumid ja
maavalitsused ning nende valitsemisala asutused (siia
kuuluvad ka saatkonnad ja konsulaadid).

Positiivne
täisarv

20418 /
15

Mitmesugused
nõuded:
lühiajalised
laenunõuded
residentidele
kokku – kohalikud
omavalitsused

FIN_204
15

Välja antud lühiajalised laenud kohalikele omavalitsustele. Positiivne
täisarv

20418 /
16

Mitmesugused
nõuded:
lühiajalised
laenunõuded
residentidele
kokku – füüsilised
isikud (sh FIEd)

FIN_204
16

Välja antud lühiajalised laenud füüsilistele isikutele ja
füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Positiivne
täisarv

20418 /
17

Mitmesugused
nõuded:
lühiajalised
laenunõuded
residentidele
kokku –
kasumitaotluseta
organisatsioonid

FIN_204
17

Välja antud lühiajalised laenud kasumitaotluseta
organisatsioonidele.

Positiivne
täisarv

20500 /
1

Lühiajalised
nõuded ja tehtud
ettemaksed:
viitlaekumised ja
muud lühiajalised
nõuded –
aruandeperioodi
lõpul

FIN_205
00

Muud nõuded, mille aluseks on aruandeperioodil teenitud
tulu, kuid mille kohta ei ole vormistatud arvet (nt tulu
valmidusastme meetodil).

Positiivne
täisarv
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I_050_
1 / 1

Varud kokku –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
50_1

Varudesse arvestatakse ostetud tooraine ja materjal,
lõpetamata toodang, valmistoodang, müügiks ostetud
kaubad, tarnijatele tehtud ettemaksed varude eest. Varud
võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb
ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest,
mis on vajalikud varude viimiseks nende asukohta ja
nõutavasse seisundisse. Lisainfo: RTJ 4 „Varud”.

Positiivne
täisarv

20610 /
1

Lühiajalised
nõuded ja tehtud
ettemaksed:
ettemakstud kulud,
ettemaksed
hankijatele ja
nõuded ostjate
vastu –
aruandeperioodi
lõpul

FIN_206
10

Kauba, materjali ja tooraine eest tarnijatele ehk hankijatele
tehtud ettemaksed ja nõuded ostjate vastu.

Positiivne
täisarv

I_111_
1 / 1

Pikaajalised
finantsinvesteering
ud ning tütar- ja
sidusettevõtete
aktsiad: aktsiad ja
osad kokku –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_1
11_1

Pikaajalised omandiväärtpaberid, nagu tütar-, sidus- ja teiste
ettevõtete aktsiad ja osad, mida tõenäoliselt järgmisel
aruandeaastal ei müüda.

Positiivne
täisarv

20711 /
1

Pikaajalised
finantsinvesteering
ud ning tütar- ja
sidusettevõtete
aktsiad: aktsiad ja
osad kokku –
noteeritud aktsiad
kokku:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_207
11

Börsil noteeritud aktsiad, mida tõenäoliselt järgmisel
aruandeaastal ei müüda.

Positiivne
täisarv

20715 /
11

Pikaajalised
finantsinvesteering
ud, nõuded ja
ettemaksed:
mittenoteeritud
Eestis
registreeritud
äriühingute aktsiad
ja osad kokku –
mittefinantsettevõtt
ed

FIN_207
12

Nende tütar-, sidus- ja muude ettevõtete aktsiad ja osad,
mille põhitegevusala ei ole finants- ja kindlustustegevus.

Positiivne
täisarv

20715 /
12

Pikaajalised
finantsinvesteering
ud, nõuded ja
ettemaksed:
mittenoteeritud
Eestis
registreeritud
äriühingute aktsiad
ja osad kokku –
finantsettevõtted

FIN_207
13

Nende ettevõtete tütar- või sidusettevõtete aktsiad ja osad,
mille põhitegevusala on finantsteenuste osutamine või
finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja
pensionifondid (EMTAK 2008, jagu K, osa 64 ja 66:
https://www.eesti.ee/et/ettevotja/ettevotte-
loomine/pohitegevusala-valimine/).

Positiivne
täisarv

20715 /
13

Pikaajalised
finantsinvesteering
ud, nõuded ja
ettemaksed:
mittenoteeritud
Eestis
registreeritud
äriühingute aktsiad
ja osad kokku –
kindlustusettevõtte
d ja pensionifondid

FIN_207
14

Nende ettevõtete tütar- või sidusettevõtete aktsiad ja osad,
mille põhitegevusala on kindlustus, edasikindlustus ja
pensionifondid, v.a kohustuslik sotsiaalkindlustus (EMTAK
2008, jagu K, osa 65:
https://www.eesti.ee/et/ettevotja/ettevotte-
loomine/pohitegevusala-valimine/).

Positiivne
täisarv

20720 /
1

Pikaajalised
finantsinvesteering
ud ning tütar- ja
sidusettevõtete
aktsiad:
investeerimisfondi
de aktsiad ja
osakud –
aruandeperioodi
lõpul

FIN_207
20

Investeerimisfondide aktsiad ja osakud, mida tõenäoliselt ei
realiseerita järgmisel aruandeaastal.

Positiivne
täisarv



Kontaktisik: Klienditugi, Telefon: 6259 100, E-post: klienditugi@stat.ee, Postiaadress: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

Küsimustiku juhend: Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus

Küsimustiku kood: 13402020 Esitatakse: I kvartal – 10.04.2020; II kvartal – 10.07.2020; III kvartal – 10.10.2020; IV kvartal –
1.02.2021

lk 8/14

20730 /
1

Pikaajalised
finantsinvesteering
ud, nõuded ja
ettemaksed:
tuletisinstrumendid

FIN_207
30

Tuletisinstrumentide ehk derivatiividena tuntakse
finantsinstrumente, mille väärtus on tuletatud mingi kauba,
väärtpaberi, intressimäära, teise finantsinstrumendi, tehingu
väärtusest või valuutade vahetuskursist. Kõige tuntumateks
tuletisinstrumentideks on optsioonid, furuurid, forwardid ja
svopid.

Positiivne
täisarv

20740 /
11

Pikaajalised
laenud ja nõuded
kokku: muud
pikaajalised
nõuded –
mittefinantsettevõtt
ed:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_207
41

Muud pikaajalised nõuded, mis ei ole laenud.
Mittefinantsettevõtted on institutsioonilised üksused, mille
peamine tegevusala on toota kaupu ja/või osutada
mittefinantsteenuseid. Siia kuuluvad ka valitsemissektori
üksuste kontrollitavad mittefinantsettevõtted, kui
valitsemissektor katab nende kuludest vähem kui poole.
Eestis arvatakse siia need füüsilisest isikust ettevõtjad, kes
annavad tööd vähemalt 10 töötajale.

Positiivne
täisarv

20740 /
12

Pikaajalised
laenud ja nõuded
kokku: muud
pikaajalised
nõuded –
finantsettevõtted:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_207
42

Muud pikaajalised nõuded, mis ei ole laenud.
Finantsettevõtted (v.a kindlustusandjad ja pensionifondid) on
Eesti Pank, krediidiasutused, hoiu-laenuühistud ja muud
institutsioonilised üksused, mille põhitegevus on
finantsteenuste osutamine, v.a elu- ja kahjukindlustus.

Positiivne
täisarv

20740 /
13

Pikaajalised
laenud ja nõuded
kokku: muud
pikaajalised
nõuded –
kindlustusandjad
ja pensionifondid:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_207
43

Muud pikaajalised nõuded, mis ei ole laenud.
Kindlustusandjad ja pensionifondid: kindlustusandjad on
äriühingud, mille peamine tegevus on hüvitada
kindlustusjuhtumi korral kahju või maksta kokkulepitud
rahasumma; pensionifond on vara kogum, mis on kogutud
fondis osaleva töötaja enda ja/või tööandja poolt eesmärgiga
tagada sissetulek pensionieas või töövõimetuse korral. Eestis
on pensionifond kogumispensionide seaduse § 3 lõikes 1
nimetatud lepinguline investeerimisfond.

Positiivne
täisarv

20740 /
14

Pikaajalised
laenud ja nõuded
kokku: muud
pikaajalised
nõuded –
keskvalitsus:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_207
44

Muud pikaajalised nõuded, mis ei ole laenud. Keskvalitsus on
riigieelarvelised asutused ja eelarvevälised fondid,
sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti
valitsemissektori üksuste täielik nimekiri on avaldatud
statistikaameti veebilehel.

Positiivne
täisarv

20740 /
15

Pikaajalised
laenud ja nõuded
kokku: muud
pikaajalised
nõuded –
kohalikud
omavalitsused:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_207
45

Muud pikaajalised nõuded, mis ei ole laenud. Kohalikud
omavalitsused on linna- ja vallavalitsuse asutused koos
allasutustega ning sihtasutused. Eesti valitsemissektori
üksuste täielik nimekiri on avaldatud statistikaameti
veebilehel.

Positiivne
täisarv

20740 /
16

Pikaajalised
laenud ja nõuded
kokku: muud
pikaajalised
nõuded –
füüsilised isikud
(sh FIE):
aruandeperioodi
lõpul

FIN_207
46

Muud pikaajalised nõuded, mis ei ole laenud. Füüsilised
isikud (sh FIE-d) on eraisikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad,
kes annavad tööd kuni 9 töötajale.

Positiivne
täisarv

20740 /
17

Pikaajalised
laenud ja nõuded
kokku: muud
pikaajalised
nõuded –
kasumitaotluseta
organisatsioonid:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_207
47

Muud pikaajalised nõuded, mis ei ole laenud.
Kasumitaotluseta institutsioonid (KTKTI) on
mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis toodavad kaupu ja
osutavad teenuseid kodumajapidamistele, nende eesmärk ei
ole kasumit teenida ning neid ei kontrolli valitsemissektori
üksused. Siia kuuluvad näiteks korteriühistud, ametiühingud,
kirikud, erakonnad, heategevus-, hoolekande- ja
abiorganisatsioonid.

Positiivne
täisarv

20751 /
1

Pikaajalised
finantsinvesteering
ud ning tütar- ja
sidusettevõtete
aktsiad:
pikaajalised
võlaväärtpaberid
kokku –
aruandeperioodi
lõpul

FIN_207
51

Võlaväärtpaberid on võlga tõendavad kaubeldavad
finantsinstrumendid, mille eritunnused on
emiteerimiskuupäev, emissioonihind, lunastamiskuupäev,
tagasiostuhind või nimiväärtus, kupongimäär,
maksekuupäevad jne. Võlaväärtpaberid kohustavad emitenti
maksma võlg kokkulepitud tähtajal väärtpaberi omanikule
tagasi ja tasuda ka intressid. Võlaväärtpaberid on nt
võlakirjad, rahaturuinstrumendid, vekslid, kaubeldavad
hoiusertifikaadid, kommertspaberid. Pikaajalised
võlaväärtpaberid on lepingulise tähtajaga üle ühe aasta.

Positiivne
täisarv
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lõpul võlaväärtpaberid on lepingulise tähtajaga üle ühe aasta.
207511
/ 11

Pikaajalised
finantsinvesteering
ud ning tütar- ja
sidusettevõtete
aktsiad:
pikaajalised
võlaväärtpaberid
kokku –
mittefinantsettevõtt
ed:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_207
51_1

Võlaväärtpaberid on võlga tõendavad kaubeldavad
finantsinstrumendid, mille eritunnused on
emiteerimiskuupäev, emissioonihind, lunastamiskuupäev,
tagasiostuhind või nimiväärtus, kupongimäär,
maksekuupäevad jne. Võlaväärtpaberid kohustavad emitenti
maksma võlg kokkulepitud tähtajal väärtpaberi omanikule
tagasi ja tasuda ka intressid. Võlaväärtpaberid on nt
võlakirjad, rahaturuinstrumendid, vekslid, kaubeldavad
hoiusertifikaadid, kommertspaberid. Lühiajaliste
võlaväärtpaberite lepinguline tähtaeg on kuni üks aasta.
Mittefinantsettevõtted on institutsioonilised üksused, mille
peamine tegevusala on toota kaupu ja/või osutada
mittefinantsteenuseid. Siia kuuluvad ka valitsemissektori
üksuste kontrollitavad mittefinantsettevõtted, kui
valitsemissektor katab nende kuludest vähem kui poole.
Eestis arvatakse siia need füüsilisest isikust ettevõtjad, kes
annavad tööd vähemalt 10 töötajale.

Positiivne
täisarv

207511
/ 12

Pikaajalised
finantsinvesteering
ud ning tütar- ja
sidusettevõtete
aktsiad:
pikaajalised
võlaväärtpaberid
kokku –
finantsettevõtted:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_207
51_2

Võlaväärtpaberid on võlga tõendavad kaubeldavad
finantsinstrumendid, mille eritunnused on
emiteerimiskuupäev, emissioonihind, lunastamiskuupäev,
tagasiostuhind või nimiväärtus, kupongimäär,
maksekuupäevad jne. Võlaväärtpaberid kohustavad emitenti
maksma võlg kokkulepitud tähtajal väärtpaberi omanikule
tagasi ja tasuda ka intressid. Võlaväärtpaberid on nt
võlakirjad, rahaturuinstrumendid, vekslid, kaubeldavad
hoiusertifikaadid, kommertspaberid. Pikaajaliste
võlaväärtpaberite lepinguline tähtaeg on üle ühe aasta.
Finantsettevõtted (v.a kindlustusandjad ja pensionifondid) on
Eesti Pank, krediidiasutused, hoiu-laenuühistud ja muud
institutsioonilised üksused, mille põhitegevus on
finantsteenuste osutamine, v.a elu- ja kahjukindlustus.

Positiivne
täisarv

207511
/ 13

Pikaajalised
finantsinvesteering
ud ning tütar- ja
sidusettevõtete
aktsiad:
pikaajalised
võlaväärtpaberid
kokku –
kindlustusandjad
ja pensionifondid:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_207
51_3

Võlaväärtpaberid on võlga tõendavad kaubeldavad
finantsinstrumendid, mille eritunnused on
emiteerimiskuupäev, emissioonihind, lunastamiskuupäev,
tagasiostuhind või nimiväärtus, kupongimäär,
maksekuupäevad jne. Võlaväärtpaberid kohustavad emitenti
maksma võlg kokkulepitud tähtajal väärtpaberi omanikule
tagasi ja tasuda ka intressid. Võlaväärtpaberid on nt
võlakirjad, rahaturuinstrumendid, vekslid, kaubeldavad
hoiusertifikaadid, kommertspaberid. Pikaajaliste
võlaväärtpaberite lepinguline tähtaeg on üle ühe aasta.
Kindlustusandjad ja pensionifondid: kindlustusandjad on
äriühingud, mille peamine tegevus on hüvitada kahju
kindlustusjuhtumi korral või maksta kokkulepitud rahasumma;
pensionifond on vara kogum, mis on kogutud fondis osaleva
töötaja enda ja/või tööandja poolt eesmärgiga tagada
sissetulek pensionieas või töövõimetuse korral. Eestis on
pensionifond kogumispensionide seaduse § 3 lõikes 1
nimetatud lepinguline investeerimisfond.

Positiivne
täisarv

207511
/ 14

Pikaajalised
finantsinvesteering
ud ning tütar- ja
sidusettevõtete
aktsiad:
pikaajalised
võlaväärtpaberid
kokku –
keskvalitsus:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_207
51_4

Võlaväärtpaberid on võlga tõendavad kaubeldavad
finantsinstrumendid, mille eritunnused on
emiteerimiskuupäev, emissioonihind, lunastamiskuupäev,
tagasiostuhind või nimiväärtus, kupongimäär,
maksekuupäevad jne. Võlaväärtpaberid kohustavad emitenti
maksma võlg kokkulepitud tähtajal väärtpaberi omanikule
tagasi ja tasuda ka intressid. Võlaväärtpaberid on nt
võlakirjad, rahaturuinstrumendid, vekslid, kaubeldavad
hoiusertifikaadid, kommertspaberid. Pikaajaliste
võlaväärtpaberite lepinguline tähtaeg on üle ühe aasta.
Keskvalitsus on riigieelarvelised asutused ja eelarvevälised
fondid, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti
valitsemissektori üksuste täielik nimekiri on avaldatud
statistikaameti veebilehel.

Positiivne
täisarv

207511
/ 15

Pikaajalised
finantsinvesteering
ud ning tütar- ja
sidusettevõtete
aktsiad:
pikaajalised
võlaväärtpaberid
kokku – kohalikud
omavalitsused:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_207
51_5

Võlaväärtpaberid on võlga tõendavad kaubeldavad
finantsinstrumendid, mille eritunnused on
emiteerimiskuupäev, emissioonihind, lunastamiskuupäev,
tagasiostuhind või nimiväärtus, kupongimäär,
maksekuupäevad jne. Võlaväärtpaberid kohustavad emitenti
maksma võlg kokkulepitud tähtajal väärtpaberi omanikule
tagasi ja tasuda ka intressid. Võlaväärtpaberid on nt
võlakirjad, rahaturuinstrumendid, vekslid, kaubeldavad
hoiusertifikaadid, kommertspaberid. Pikaajaliste
võlaväärtpaberite lepinguline tähtaeg on üle ühe aasta.

Positiivne
täisarv

207511
/ 16

Pikaajalised
finantsinvesteering

FIN_207
51_6

Välja antud pikaajalised laenud eraisikutele. Positiivne
täisarv
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ud, nõuded ja
ettemaksed:
pikaajalised
laenunõuded
residentidele
kokku – füüsilised
isikud (sh FIEd)

207511
/ 17

Pikaajalised
finantsinvesteering
ud ning tütar- ja
sidusettevõtete
aktsiad:
pikaajalised
võlaväärtpaberid
kokku –
kasumitaotluseta
organisatsioonid:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_207
51_7

Võlaväärtpaberid on võlga tõendavad kaubeldavad
finantsinstrumendid, mille eritunnused on
emiteerimiskuupäev, emissioonihind, lunastamiskuupäev,
tagasiostuhind või nimiväärtus, kupongimäär,
maksekuupäevad jne. Võlaväärtpaberid kohustavad emitenti
maksma võlg kokkulepitud tähtajal väärtpaberi omanikule
tagasi ja tasuda ka intressid. Võlaväärtpaberid on nt
võlakirjad, rahaturuinstrumendid, vekslid, kaubeldavad
hoiusertifikaadid, kommertspaberid. Pikaajaliste
võlaväärtpaberite lepinguline tähtaeg on üle ühe aasta.
Kasumitaotluseta institutsioonid (KTKTI) on
mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis toodavad kaupu ja
osutavad teenuseid kodumajapidamistele, nende eesmärk ei
ole kasumit teenida ja neid ei kontrolli valitsemissektori
üksused. Siia kuuluvad näiteks korteriühistud, ametiühingud,
kirikud, erakonnad, heategevus-, hoolekande- ja
abiorganisatsioonid.

Positiivne
täisarv

20754 /
1

Pikaajalised
finantsinvesteering
ud, nõuded ja
ettemaksed:
pikaajalised
hoiused

FIN_207
54

Kõik pikaajalised hoiused (nt tähtajalised hoiused), mis ei ole
lihthoiused (küsimustiku 1340
rida"Arveldusarve/arveldusarved").

Positiivne
täisarv

I_115_
1 / 1

Kinnisvarainvestee
ringud –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_1
15_1

Kinnisvarainvesteeringud – kinnisvaraobjekt (maa või hoone
(või osa hoonest) või mõlemad), mida ettevõte hoiab (kas
omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) eelkõige
renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil,
mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel,
halduseesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse
käigus. Kinnisvarainvesteering võib olla ka hoonestusõigus,
mis vastab kinnisvarainvesteeringu mõistele.
Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse õiglases väärtuses
või soetusmaksumuses. Lisainfo: RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud”.

Positiivne
täisarv

20900 /
1

Materiaalsed (sh
kinnisvarainvestee
ringud) ja
immateriaalsed
põhivarad
jääkmaksumuses
kokku –
aruandeperioodi
lõpul

FIN_209
00

Materiaalne põhivara RTJ 5 definitsiooni järgi. Materiaalse
põhivara grupid: maa, ehitised (hooned, rajatised, teed),
masinad ja seadmed (tootmisseadmed, transpordivahendid
ja muud seadmed), muu materiaalne põhivara (inventar,
mööbel, kontoritehnika), lõpetamata ehitised ja ettemaksed.
Immateriaalne põhivara on immateriaalne vara, mida ettevõte
kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.
Kinnisvarainvesteering (RTJ 6) on kinnisvaraobjekt (maa või
hoone (või osa hoonest) või mõlemad), mida ettevõte hoiab
(kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna)
eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal
eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste
tootmisel, halduseesmärkidel või müügiks tavapärase
äritegevuse käigus.

Positiivne
täisarv

I_400_
1 / A1

Varad (aktiva)
kokku – eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_4
00_2

Varad kokku on käibe- ja põhivarade summa, mis võrdub
kohustuste ja omakapitali summaga.

Positiivne
täisarv

Tabel 2.2. BILANSS. KOHUSTISED JA OMAKAPITAL (PASSIVA), AINULT EESTIS TOIMIVA ÜKSUSE TULEMUSTE KOHTA

Täidetakse eurodes, täisarvudes.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

21100 /
1

Lühiajalised
võlakohustised
kokku:

FIN_211
00

Lühiajalised (tähtaeg kuni 12 kuud) laenud, võlakirjad,
kapitalirendikohustused, arvelduskrediit ja muud
finantseerimiseks tekkinud võlakohustised, pikaajaliste

Positiivne
täisarv
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kokku:
aruandeperioodi
lõpul

finantseerimiseks tekkinud võlakohustised, pikaajaliste
laenukohustiste tagasimaksed järgmisel perioodil (s.t lähema
12 kuu jooksul), konverteeritavad võlakohustised (lühiajalised
vahetusvõlakirjad või eelisaktsiad, mida on võimalik
konverteerida ettevõtte aktsiate või osade vastu).

21120 /
1

Lühiajalised
võlakohustised
kokku: laenud –
aruandeperioodi
lõpul

FIN_211
20

Lühiajalised laenukohustised (k.a kapitalirendi ja pikaajaliste
laenukohustise lühiajaline osa), mille tagasimaksmise
tähtaeg on kuni 12 kuud.

Positiivne
täisarv

21200 /
1

Pikaajalised
võlakohustised
kokku:
aruandeperioodi
lõpul

FIN_212
00

Laenud, võlakirjad ja kapitalirendikohustised (see osa, mis
tuleb tagasi maksta hiljem kui 12 kuu pärast),
konverteeritavad võlakohustised (pikaajalised
vahetusvõlakirjad või eelisaktsiad, mida on võimalik
konverteerida ettevõtte aktsiate või osade vastu).

Positiivne
täisarv

21210 /
1

Pikaajalised
võlakohustised
kokku: emiteeritud
võlaväärtpaberid –
aruandeperioodi
lõpul

FIN_212
10

Emiteeritud pikaajalised võlaväärtpaberid, mille
lunastamistähtaeg on vähemalt üks aasta.

Positiivne
täisarv

21220 /
1

Pikaajalised
võlakohustised
kokku: laenud –
aruandeperioodi
lõpul

FIN_212
20

Pikaajalised laenukohustised (k.a kapitalirent), mille
tagasimaksmise tähtaeg on vähemalt 12 kuud või enam.
Tagatiseta ja tagatisega pikaajalised laenukohustised (nii
konverteeritavad kui ka mittekonverteeritavad), pikaajalised
laenud (k.a pangalaenud), ettevõtte väljaantud pikaajalised
võlakirjad, rentnike (liisinguvõtjate) pikaajaline kapitalirendi
(liisingu) võlg. Krediidiasutus – äriühing, kelle peamine ja
püsiv tegevus on avalikkuselt rahaliste hoiuste ja muude
tagasimakstavate vahendite kaasamine ning oma arvel ja
nimel laenude andmine või muu finantseerimine.

Positiivne
täisarv

21300 /
1

Tuletisväärtpaberi
d –
aruandeperioodi
lõpul

FIN_213
00

Tuletisväärtpaberid ehk derivatiivid on finantsinstrumendid,
mille väärtus on tuletatud tehingu väärtusest, mingi kauba,
väärtpaberi, intressimäära, teise finantsinstrumendi või
valuutade vahetuskursist. Kõige tuntumad tuletisväärtpaberid
on optsioonid, futuurid, forvardid ja swap’id.

Positiivne
täisarv

21400 /
1

Ostjate
ettemaksed ja
võlad tarnijatele –
aruandeperioodi
lõpul

FIN_214
00

Nii lühi- kui ka pikaajalised ettemaksed ostjatelt, samuti
ettemaksed, mis on saadud järgmisel perioodil tekkivate
tulude eest, ja võlad tarnijatele.

Positiivne
täisarv

21500 /
1

Muud kohustised –
aruandeperioodi
lõpul

FIN_215
00

Muud lühi- ja pikaajalised kohustised (nt maksuvõlad,
viitvõlad, lühi- ja pikaajalised eraldised).

Positiivne
täisarv

I_390_
1 / 1

Omakapital kokku
– aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
90_1

Omakapital – nimiväärtuses ja registreerimata aktsia- või
osakapital, ülekurss, reservid, eelmiste perioodide jaotamata
kasum (kahjum), aruandeperioodi kasum (kahjum), millest on
lahutatud sissemaksmata osakapital, muu omakapital ning
oma osad või aktsiad.

Täisarv

Tabel 3. INVESTEERINGUD MATERIAALSETESSE JA IMMATERIAALSETESSE PÕHIVARADESSE NING
KINNISVARAINVESTEERINGUTESSE (SH KAPITALIRENT), AINULT EESTIS TOIMIVA ÜKSUSE TULEMUSTE KOHTA

NB! Materiaalse põhivara alla liigitatakse ka kinnisvarainvesteeringud. Andmed esitatakse aruandekvartali kohta

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

H_150
_2 / 1

Materiaalsed
põhivarad: maa –
investeeringud

ENT_H_
150_2

Maa – maa soetusmaksumus, kulutused maaparandusele ja
-korraldusele, samuti maa kasutusõigus, kui see on
klassifitseeritud materiaalse põhivarana. Investeeringud
arvutatakse, liites ostud ja parendused,
ümberklassifitseerimised ettemaksetest, kapitaliseeritud
laenukulutused ja lõpetamata põhivarad.

Positiivne
täisarv

H_150
_3 / 1

Materiaalsed
põhivarad: ehitised
– investeeringud

ENT_H_
150_3

Ehitised on hooned ehk maapinnaga püsikindlalt ühendatud,
katuse, välispiirete ja siseruumidega ehitised ning rajatised
ehk maapinnaga püsikindlalt ühendatud ehitised, mis ei ole
hooned. Transpordirajatised on teed, tänavad, raudteed,
trammiteed, lennuvälja stardi- ja maandumisrajad, sillad,

Positiivne
täisarv
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estakaadid, tunnelid, sadamarajatised (kaid, muulid jt).
Torujuhtmed, side- ja elektriliinid: vee-, gaasi- ja
kanalisatsioonitorustikud (k.a kuumaveekatlad), purskkaevud,
veetornid, side- ja elektriliinid jms. Tsiviilrajatised on
kaevandused ja karjäärid, korstnad, staadionid ja
spordiväljakud, pargid, supelrannad, golfiväljakud, trampliinid,
suusatõstukid, basseinid, kalmistud, prügimäed, varikatused
jms. Arvestatakse ka hoonestusõigust. Investeeringud
arvutatakse, liites ostud ja parendused,
ümberklassifitseerimised ettemaksetest, kapitaliseeritud
laenukulutused ja lõpetamata põhivarad.

H_150
_6 / 1

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – arvutid
ja arvutisüsteemid:
investeeringud

ENT_H_
150_6

Arvutid ja arvutisüsteemid – arvutid ja muud
infotöötlusvahendid on serverid, sülearvutid ja
elektronmärkmikud, arvutisüsteemid, sisend- ja
väljundseadmed (skannerid, printerid), mäluseadmed, muud
automaatandmetöötlusseadmed ning arvutite lisaseadmed.
Arvestatakse ka koos riistvaraga soetatud tarkvara.
Investeeringud arvutatakse, liites ostud ja parendused,
ümberklassifitseerimised ettemaksetest, kapitaliseeritud
laenukulutused ja lõpetamata põhivarad.

Positiivne
täisarv

H_150
_4 / 1

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
transpordivahendi
d: investeeringud

ENT_H_
150_4

Transpordivahendid – teedel ja tänavatel kasutatavad
transpordivahendid nii kauba- kui ka sõitjateveoks jm
otstarbeks: mootorsõidukid, mootorsõidukite kered, haagised
ja poolhaagised, elektrimootoriga sõidukid reisijateveoks
(trollibussid), eriotstarbelised mootorsõidukid, autokraanad,
mootorsõidukid lumel sõitmiseks, golfiautod; raudtee-, vee- ja
õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka sõitjateveoks:
raudteevedurid ja -veerem, trammid, veesõidukid jm
eriotstarbelised ujuvvahendid, lennukid, mootorrattad ja
jalgrattad. Investeeringud arvutatakse, liites ostud ja
parendused, ümberklassifitseerimised ettemaksetest,
kapitaliseeritud laenukulutused ja lõpetamata põhivarad.

Positiivne
täisarv

H_150
_7 / 1

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – muud
masinad ja
seadmed:
investeeringud

ENT_H_
150_7

Muud masinad ja seadmed – mitmesugused konveierid,
tõste- ja laadimisseadmed, soojustehnilised seadmed,
puhastus- ja sortimismasinad, laboriseadmed, elektrimootorid
ja diiselgeneraatorid, tööriistad, sisseseade- jt masinad ja
seadmed, v.a transpordivahendid; mootorid ja turbiinid (v.a
lennukite, sõidukite ja mootorrataste mootorid), muud
üldkasutatavad masinad ja mehhanismid, aurukatlad (v.a
rajatistena klassifitseeritud keskkütte-kuumaveekatlad),
tõstemasinad ja siirdemehhanismid, põllu- ja
metsatöömasinad (-traktorid), masintööpingid, muud
eriotstarbelised masinad (teerullid, autokraanad),
büroomasinad (v.a arvutid), mujal klassifitseerimata
elektrimasinad ja aparaadid, raadio-, televisiooni- ja
sideseadmed, meditsiini-, täppis- ja optikainstrumendid.
Investeeringud arvutatakse, liites ostud ja parendused,
ümberklassifitseerimised ettemaksetest, kapitaliseeritud
laenukulutused ja lõpetamata põhivarad.

Positiivne
täisarv

H_150
_31 / 1

Immateriaalsed
põhivarad kokku:
investeeringud

ENT_H_
150_31

Investeeringud immateriaalsetesse põhivaradesse –
aruandeperioodil immateriaalsete põhivaradena soetatud
arvutitarkvara (kui selle kasutamine on riistvarast sõltumatu),
kontsessioonid, frantsiisid, patendid, litsentsid, kaubamärgid,
firmaväärtused, kasutusõigused, kliendinimekirjad, kvoodid
jms varad. Investeeringud arvutatakse, liites ostud ja
parendused, ümberklassifitseerimised ettemaksetest,
kapitaliseeritud laenukulutused ja lõpetamata põhivarad.

Positiivne
täisarv

50400 /
1

Materiaalsete (sh
kinnisvarainvestee
ringute) ja
immateriaalsete
põhivarade müük
kokku

FIN_504
00

Materiaalsete (sh kinnisvarainvesteeringute) ja
immateriaalsete põhivarade müük müügihinnas – hind, mille
müüja müümise hetkel põhivarade eest tegelikult saab (ilma
käibemaksuta).

Positiivne
täisarv

Tabel 4. FINANTSTULUD JA -KULUD SEKTORITE KAUPA (EURODES, ÕIGLASES VÄÄRTUSES, KONSOLIDEERIMATA, AINULT
EESTI KOHTA)

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad
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80100 /
10

Intressitulu –
mittefinantsettevõtt
ed

FIN_801
00_10

Intressitulu – tekkepõhiselt kõik intressitulud ja
intressiiseloomuga tulud. Intressiiseloomuga on need tulud,
mille suurus on seotud perioodi kestuse või suhtega
kohustuste (nt võetud laenud) summasse ning neid
periodiseeritakse kohustuse kestuse järgi.
Mittefinantsettevõtted – ettevõtted, kelle põhitegevusala ei
ole finantsvahendus või finantsvahenduse abitegevus (Eesti
majanduse tegevusalade klassifikaator EMTAK 2008, jagu K
(https://www.eesti.ee/et/ettevotja/ettevotte-
loomine/pohitegevusala-valimine/ )).

Positiivne
täisarv

80100 /
20

Intressitulu –
finantsettevõtted

FIN_801
00_20

Intressitulu – tekkepõhiselt kõik intressitulud ja
intressiiseloomuga tulud. Intressiiseloomuga on need tulud,
mille suurus on seotud perioodi kestuse või suhtega
kohustuste (nt võetud laenud) summasse ning neid
periodiseeritakse kohustuse kestuse järgi. Finantsettevõtted
– ettevõtted, kelle põhitegevusala on finantsvahendus või
finantsvahenduse abitegevus (Eesti majanduse tegevusalade
klassifikaator EMTAK 2008, jagu K
https://www.eesti.ee/et/ettevotja/ettevotte-
loomine/pohitegevusala-valimine/).

Positiivne
täisarv

80100 /
30

Intressitulu –
valitsemissektor

FIN_801
00_30

Intressitulu – tekkepõhiselt kõik intressitulud ja
intressiiseloomuga tulud. Intressiiseloomuga on need tulud,
mille suurus on seotud perioodi kestuse või suhtega
kohustuste (nt võetud laenud) summasse, ning neid
periodiseeritakse kohustuste kestuse järgi. Valitsemissektor –
institutsionaalsed üksused, mis on põhitegevusala järgi
mitteturutootjad. Eestis jagatakse valitsemissektor järgmiselt:
keskvalitsus (riigieelarvelised asutused ja eelarvevälised
fondid, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud),
kohalikud omavalitsused (linna- ja vallavalitsused koos
allasutustega, sihtasutused) ja sotsiaalkindlustusfondid
(Haigekassa ja Töötukassa).

Positiivne
täisarv

80100 /
40

Intressitulu –
füüsilised isikud

FIN_801
00_40

Intressitulu – tekkepõhiselt kõik intressitulud ja
intressiiseloomuga tulud. Intressiiseloomuga on need tulud,
mille suurus on seotud perioodi kestuse või suhtega
kohustuste (nt võetud laenud) summasse, ning neid
periodiseeritakse kohustuste kestuse järgi. Füüsilised isikud
– üksikisikud või üksikisikute rühmad, kelle peamine
funktsioon on tarbimine (eraisikud ja FIE-d).

Positiivne
täisarv

80100 /
50

Intressitulu –
kasumitaotluseta
organisatsioonid

FIN_801
00_50

Intressitulu – tekkepõhiselt kõik intressitulud ja
intressiiseloomuga tulud. Intressiiseloomuga on need tulud,
mille suurus on seotud perioodi kestuse või suhtega
kohustuste (nt võetud laenud) summasse, ning neid
periodiseeritakse kohustuste kestuse järgi. Kasumitaotluseta
organisatsioonid – mittetulundusühingud (MTÜ-d, KÜ-d jms)
ja sihtasutused.

Positiivne
täisarv

80200 /
10

Intressikulu –
mittefinantsettevõtt
ed

FIN_802
00_10

Intressikulu – tekkepõhiselt kõik intressikulud ja
intressiiseloomuga kulud. Intressiiseloomuga on need kulud,
mille suurus on seotud perioodi kestuse või suhtega
kohustuste (nt võetud laenud) summasse ning neid
periodiseeritakse kohustuse kestuse järgi.
Mittefinantsettevõtted – ettevõtted, kelle põhitegevusala ei
ole finantsvahendus või finantsvahenduse abitegevus (Eesti
majanduse tegevusalade klassifikaator EMTAK 2008, jagu K
https://www.eesti.ee/et/ettevotja/ettevotte-
loomine/pohitegevusala-valimine/).

Positiivne
täisarv

80200 /
20

Intressikulu –
finantsettevõtted

FIN_802
00_20

Intressikulu – tekkepõhiselt kõik intressikulud ja
intressiiseloomuga kulud. Intressiiseloomuga on need kulud,
mille suurus on seotud perioodi kestuse või suhtega
kohustuste (nt võetud laenud) summasse ning neid
periodiseeritakse kohustuse kestuse järgi. Finantsettevõtted
– ettevõtted, kelle põhitegevusala on finantsvahendus või
finantsvahenduse abitegevus (Eesti majanduse tegevusalade
klassifikaator EMTAK 2008, jagu K
(https://www.eesti.ee/et/ettevotja/ettevotte-
loomine/pohitegevusala-valimine/ )).

Positiivne
täisarv

80200 /
30

Intressikulu –
valitsemissektor

FIN_802
00_30

Intressikulu – tekkepõhiselt kõik intressikulud ja
intressiiseloomuga kulud. Intressiiseloomuga on need kulud,
mille suurus on seotud perioodi kestuse või suhtega
kohustuste (nt võetud laenud) summasse, ning neid
periodiseeritakse kohustuste kestuse järgi. Valitsemissektor –
institutsionaalsed üksused, mis on põhitegevusala järgi
mitteturutootjad. Eestis jagatakse valitsemissektor järgmiselt:
keskvalitsus (riigieelarvelised asutused ja eelarvevälised
fondid, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud),
kohalikud omavalitsused (linna- ja vallavalitsused koos
allasutustega, sihtasutused) ja sotsiaalkindlustusfondid

Positiivne
täisarv
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(Haigekassa ja Töötukassa).
80200 /
40

Intressikulu –
füüsilised isikud

FIN_802
00_40

Intressikulu – tekkepõhiselt kõik intressikulud ja
intressiiseloomuga kulud. Intressiiseloomuga on need kulud,
mille suurus on seotud perioodi kestuse või suhtega
kohustuste (nt võetud laenud) summasse, ning neid
periodiseeritakse kohustuste kestuse järgi. Füüsilised isikud
– üksikisikud või üksikisikute rühmad, kelle peamine
funktsioon on tarbimine (eraisikud ja FIE-d).

Positiivne
täisarv

80200 /
50

Intressikulu –
kasumitaotluseta
organisatsioonid

FIN_802
00_50

Intressikulu – tekkepõhiselt kõik intressikulud ja
intressiiseloomuga kulud. Intressiiseloomuga on need kulud,
mille suurus on seotud perioodi kestuse või suhtega
kohustuste (nt võetud laenud) summasse, ning neid
periodiseeritakse kohustuste kestuse järgi. Kasumitaotluseta
organisatsioonid – mittetulundusühingud (MTÜ-d, KÜ-d jms)
ja sihtasutused.

Positiivne
täisarv

Tabel 5. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult III kvartali kohta)

Perioodi(de)l 2020-I, 2020-II, 2020-IV ei pea tabelit täitma.

Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud tundide
arv

TAITMIS
EAEGTU
NDI

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete
kogumise ja ettevalmistamise aeg.

Positiivne
täisarv

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud minutite
arv

TAITMIS
EAEGMI
NUTIT

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud minutite
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Lubatud väärtuste vahemik 0-59.

Positiivne
täisarv


