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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Hallil taustal väli on veebis automaatselt täidetud. Selle välja andmeid ei saa muuta, need on nähtavad pärast salvestamist.

KONTROLLID

Kontrollid tabelis 4. KASUMIARUANNE (AINULT EESTI KOHTA)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
23024 KUI({INS_Q2_2300_1}+{INS_Q2_2300_2}+{INS_Q2_230

0_3}+{INS_Q2_2300_4}>0), SIIS({INS_Q2_2300}>0)
Kui read 2300_1; 2300_2; 2300_3 ja/või 2300_4 on täidetud, peab olema täidetud ka rida 2300 Raske

23025 {INS_Q2_2600}>={INS_Q2_2600_1}+{INS_Q2_2600_2} Tegevuskulud netosummas kokku (rida  2600) peab olema suurem või võrdne ridade 2600_1 ja 2600_2
summaga

Raske

23026 KUI ({INS_Y5_10}>0 VÕI
{INS_Y5_1001}+{INS_Y5_1002}+{INS_Y5_1003}+{INS_Y
5_1004}+{INS_Y5_1005}+{INS_Y5_1006}>0),
SIIS({INS_Y5_10}>={INS_Y5_1001}+{INS_Y5_1002}+{IN
S_Y5_1003}+{INS_Y5_1004}+{INS_Y5_1005}+{INS_Y5_1
006})

Rida 10 ei saa olla väiksem kui ridade 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 ja 1006 summa Kerge

23488 KUI ({INS_Y5_10}<0 VÕI
{INS_Y5_1001}+{INS_Y5_1002}+{INS_Y5_1003}+{INS_Y
5_1004}+{INS_Y5_1005}+{INS_Y5_1006}<0),
SIIS({INS_Y5_10}<={INS_Y5_1001}+{INS_Y5_1002}+{IN
S_Y5_1003}+{INS_Y5_1004}+{INS_Y5_1005}+{INS_Y5_1
006})

Rida 10 ei saa olla väiksem kui ridade 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 ja 1006 summa Kerge

25698 {INS_Q2_2500}={INS_Q2_2500_1}-{INS_Q2_2500_2} Muude tehniliste eraldiste muutus (rida 2500) peab olema võrdne muude tehniliste eraldiste muutuse
kogusumma (rea 2500_1) ja muude tehniliste eraldiste muutuse edasikindlustuse osa (rea 2500_2) vahega.

Kerge

25699 {INS_Q2_2400}={INS_Q2_2400_1}-{INS_Q2_2400_2} Elukindlustuse eraldise muutus (rida 2400) peab olema võrdne elukindlustuse eraldise muutuse kogusumma
(rida 2400_1) ja elukindlustuse eraldise muutuse edasikindlustuse osa (rida 2400_2) vahega.

Kerge

Kontrollid tabelis 5. PÕHIVARADE LIIKUMINE: MATERIAALSED PÕHIVARAD,  EURODES  (AINULT EESTI KOHTA)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
23011 {ENT_H_020_12}<={ENT_H_020_41} (ENT_H_020_12) ettemaksed põhivara eest peab olema väiksem või võrdne reaga lõpetamata projektid ja

ettemaksed (ENT_H_020_41).
Raske

23012 {ENT_H_020_8}>={ENT_H_020_9} (ENT_H_020_8) muu materiaalne põhivara peab olema suurem või võrdne reaga (ENT_H_020_9)
väärisesemed .

Raske

23013 {ENT_H_130_12}<={ENT_H_130_41} (ENT_H_130_12) ettemaksed põhivara eest peab olema väiksem või võrdne reaga lõpetamata projektid ja Raske



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

Kindlustus

Küsimustiku kood: 13542020                         Esitatakse: 10.07.2020, andmed 2019.a. kohta
lk 2/4

ettemaksed (ENT_H_130_41).
23014 {ENT_H_030_12}<={ENT_H_030_41} (ENT_H_030_12) ettemaksed põhivara eest peab olema väiksem või võrdne reaga lõpetamata projektid ja

ettemaksed (ENT_H_030_41).
Raske

23015 APPROX({ENT_H_030_2},{ENT_H_031_2}+{ENT_H_032
_2},1)

(ENT_H_030_2) maa ostud ja parendused peab olema võrdne maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost
(ENT_H_031_2) ja uute ehitiste ost, uusehitus, parendused (ENT_H_032_2) ridade summaga.

Raske

23016 APPROX({ENT_H_030_3},{ENT_H_031_3}+{ENT_H_032
_3},1)

(ENT_H_030_3) ehitiste ostud ja parendused peab olema võrdne maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost
(ENT_H_031_3) ja uute ehitiste ost, uusehitud, parendused (ENT_H_032_3) ridade summaga.

Raske

23017 {ENT_H_030_8}>={ENT_H_030_9} (ENT_H_030_8) muu materiaalse põhivara ostud ja parendused peab olema suurem või võrdne reaga
väärisesemete ostud ja parendused (ENT_H_030_9).

Raske

23018 {ENT_H_130_8}>={ENT_H_130_9} (ENT_H_130_8) muu materiaalne põhivara peab olema suurem või võrdne reaga väärisesemed
(ENT_H_130_9).

Raske

23019 {ENT_H_140_12}<={ENT_H_140_41} (ENT_H_140_12 )ettemaksed põhivara eest peab olema väiksem või võrdne lõpetamata projektid ja
ettemaksed (ENT_H_140_41) reaga.

Raske

23020 {ENT_H_140_8}>={ENT_H_140_9} (ENT_H_140_8) muu materiaalse põhivara müüdud põhivara müügihinnas peab olema suurem või võrdne
reaga müüdud põhivara müügihinnas- väärisesemed (ENT_H_140_9).

Raske

Kontrollid tabelis 6. PÕHIVARADE LIIKUMINE: IMMATERIAALSED PÕHIVARAD, EURODES  (AINULT EESTI KOHTA)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
23021 {FIN_020_12}<={ENT_H_020_38} (FIN_020_12) ettemaksed põhivara eest peab olema väiksem või võrdne reaga lõpetamata projektid ja

ettemaksed (FIN_020_38).
Raske

23022 {FIN_030_12}<={ENT_H_030_38} (FIN_030_12) ettemaksed põhivara eest peab olema väiksem või võrdne reaga lõpetamata projektid ja
ettemaksed (FIN_030_38).

Raske

23023 {FIN_130_12}<={ENT_H_130_38} (FIN_130_12) ettemaksed põhivara eest peab olema väiksem või võrdne reaga lõpetamata projektid ja
ettemaksed (ENT_H_130_38).

Raske

Kontrollid tabelis 7. PÕHIVARADE LIIKUMINE: KINNISVARAINVESTEERINGUD, EURODES (AINULT EESTI KOHTA)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
23009 APPROX({ENT_H_030_15},{ENT_H_031_15}+{ENT_H_0

32_15},1)
(ENT_H_030_15) maa ostud ja parendused peab olema võrdne maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost
(ENT_H_031_15) ja uute ehitiste ost, uusehitus, parendused (ENT_H_032_15) ridade summaga.

Raske

23010 APPROX({ENT_H_030_16},{ENT_H_031_16}+{ENT_H_0
32_16},1)

(ENT_H_030_16) ehitiste ostud ja parendused peab olema võrdne maa ja varem kasutusel olnud ehitiste
ost (ENT_H_031_16) ja uute ehitiste ost, uusehitus, parendused (ENT_H_032_16) ridade summaga.

Raske

Kontrollid tabelis 9. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20293 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Raske

20294 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustiku täitmiseks kulunud aeg tuleb kindlasti märkida, kusjuures tundide ja minutite summa peab
olema suurem kui 0. Kulutatud aja hulka arvestatakse  juhendiga tutvumiseks, andmete kogumiseks ja
ettevalmistamiseks ning küsimustiku täitmiseks kulunud kõikide töötajate aeg.

Raske

20295 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Raske

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 3. VARAD JA KOHUSTISED (ARUANDEPERIOODI LÕPUL, AINULT EESTI KOHTA))
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Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Nõuded kokku Näitaja väärtus,

eurodes
{INS_Y3_3210}+{INS_Y3_3230}

Kohustised kokku Näitaja väärtus,
eurodes

{INS_Y3_3830}+{INS_Y3_3840}+{INS_Y3_3850}+{INS_Y3_3860}

Tehnilised eraldised kokku
(neto)

Näitaja väärtus,
eurodes

{INS_Y3_4310_1}-{INS_Y3_4310_2}+ {INS_Y3_4320_1}-{INS_Y3_4320_2}+{INS_Y3_4330_1}-
{INS_Y3_4330_2}+{INS_Y3_4340_1}-{INS_Y3_4340_2}+{INS_Y3_4350}+{INS_Y3_4360_1}-
{INS_Y3_4360_2}

..ettemakstud preemiate
eraldis (neto)

Näitaja väärtus,
eurodes

{INS_Y3_4310_1}-{INS_Y3_4310_2}

..elukindlustuse eraldis
(neto)

Näitaja väärtus,
eurodes

{INS_Y3_4320_1}-{INS_Y3_4320_2}

..rahuldamata nõuete eraldis
(neto)

Näitaja väärtus,
eurodes

{INS_Y3_4330_1}-{INS_Y3_4330_2}

..boonuste eraldis (neto) Näitaja väärtus,
eurodes

{INS_Y3_4340_1}-{INS_Y3_4340_2}

..muud tehnilised eraldised
(neto)

Näitaja väärtus,
eurodes

{INS_Y3_4360_1}-{INS_Y3_4360_2}

Autosummad tabelis 5. PÕHIVARADE LIIKUMINE: MATERIAALSED PÕHIVARAD,  EURODES  (AINULT EESTI KOHTA)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Eelmise aruandeperioodi
lõpul jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

Materiaalsed
põhivarad
kokku

{ENT_H_020_2}+{ENT_H_020_3}+{ENT_H_020_4}+{ENT_H_020_6}+{ENT_H_020_7}+{ENT_H_020_8}+{E
NT_H_020_41}

Ostud ja parendused Materiaalsed
põhivarad
kokku

{ENT_H_030_2}+{ENT_H_030_3}+{ENT_H_030_4}+{ENT_H_030_6}+{ENT_H_030_7}+{ENT_H_030_8}+{E
NT_H_030_41}

..maa ja varem kasutusel
olnud ehitiste ost

Materiaalsed
põhivarad
kokku

{ENT_H_031_2}+{ENT_H_031_3}

..uute ehitiste ost, uusehitus,
parendused

Materiaalsed
põhivarad
kokku

{ENT_H_032_2}+{ENT_H_032_3}

Ümberklassifitseerimised
ettemaksetest

Materiaalsed
põhivarad
kokku

{ENT_H_080_2}+{ENT_H_080_3}+{ENT_H_080_4}+{ENT_H_080_6}+{ENT_H_080_7}+{ENT_H_080_8}+{E
NT_H_080_41}

Aruandeperioodi lõpul
jääkmaksumuses/ õiglases
väärtuses

Materiaalsed
põhivarad
kokku

{ENT_H_130_2}+{ENT_H_130_3}+{ENT_H_130_4}+{ENT_H_130_6}+{ENT_H_130_7}+{ENT_H_130_8}+{E
NT_H_130_41}

Müüdud põhivarad
müügihinnas

Materiaalsed
põhivarad
kokku

{ENT_H_140_2}+{ENT_H_140_3}+{ENT_H_140_4}+{ENT_H_140_6}+{ENT_H_140_7}+{ENT_H_140_8}+{E
NT_H_140_41}

Autosummad tabelis 6. PÕHIVARADE LIIKUMINE: IMMATERIAALSED PÕHIVARAD, EURODES  (AINULT EESTI KOHTA)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Eelmise aruandeperioodi Immateriaalsed {ENT_H_020_34}+{ENT_H_020_32}+{ENT_H_020_37}+{ENT_H_020_38}



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

Kindlustus

Küsimustiku kood: 13542020                         Esitatakse: 10.07.2020, andmed 2019.a. kohta
lk 4/4

lõpul jääkmaksumuses/
õiglases väärtuses

põhivarad
kokku

Ostud ja parendused Immateriaalsed
põhivarad
kokku

{ENT_H_030_34}+{ENT_H_030_32}+{ENT_H_030_37}+{ENT_H_030_38}

Ümberklassifitseerimised
ettemaksetest

Immateriaalsed
põhivarad
kokku

{ENT_H_080_34}+{ENT_H_080_32}+{ENT_H_080_37}+{ENT_H_080_38}

Aruandeperioodi lõpul
jääkmaksumuses/ õiglases
väärtuses

Immateriaalsed
põhivarad
kokku

{ENT_H_130_34}+{ENT_H_130_32}+{ENT_H_130_37}+{ENT_H_130_38}

Autosummad tabelis 7. PÕHIVARADE LIIKUMINE: KINNISVARAINVESTEERINGUD, EURODES (AINULT EESTI KOHTA)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Eelmise aruandeperioodi
lõpul jääkmaksumuses/
õiglases väärtuses

Kinnisvarainves
teeringud
kokku

{ENT_H_020_15}+{ENT_H_020_16}

Ostud ja parendused Kinnisvarainves
teeringud
kokku

{ENT_H_030_15}+{ENT_H_030_16}

..maa ja varem kasutusel
olnud ehitiste ost

Kinnisvarainves
teeringud
kokku

{ENT_H_031_15}+{ENT_H_031_16}

..uute ehitiste ost, uusehitus,
parendused

Kinnisvarainves
teeringud
kokku

{ENT_H_032_15}+{ENT_H_032_16}

Ümberklassifitseerimised
ettemaksetest

Kinnisvarainves
teeringud
kokku

{ENT_H_080_15}+{ENT_H_080_16}

Aruandeperioodi lõpul
jääkmaksumuses/ õiglases
väärtuses

Kinnisvarainves
teeringud
kokku

{ENT_H_130_15}+{ENT_H_130_16}

Müüdud kinnisvarad
müügihinnas

Kinnisvarainves
teeringud
kokku

{ENT_H_140_15}+{ENT_H_140_16}


