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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

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 1. BILANSS, AINULT EESTIS TOIMIVA ÜKSUSE TULEMUSTE KOHTA

NB! Jälgige positiivse (+) või negatiivse (-) väärtuse sisestamist.

Täidetakse aruandeperioodi lõpupäeva seisuga.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1000 /
1

Investeeringud
kokku *

INS_Q1_
1000

Rahaliste vahendite paigutamine millessegi, eesmärgiga
teenida tulu investeeringu väärtuse kasvust või
regulaarsetest väljamaksetest.

Positiivne
täisarv

1020 /
1

Investeeringud
finantsvaradesse

INS_Q1_
1020

Finantsvarade alla kuuluvad aktsiad, osad ja fondiosakud,
võlakirjad ja muud fikseeritud tulumääraga väärtpaberid,
osalus ühisinvesteeringutes, laenud ning tähtajalised hoiused
krediidiasutustes.

Positiivne
täisarv

20920 /
1

Materiaalsed ja
immateriaalsed
põhivarad
soetusmaksumuse
s kokku *

FIN_209
20

Materiaalsed põhivarad on materiaalsed varad, mida ettevõte
kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel või
halduseesmärkidel, ja mida ta kavatseb kasutada pikema
perioodi jooksul kui üks aasta. Immateriaalsed põhivarad on
immateriaalsed varad (füüsilise substantsita, teistest varadest
eristatav mittemonetaarne vara), mida ettevõte kavatseb
kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.
Soetusmaksumus on vara omandamise või ehitamise ajal
vara eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu
õiglane väärtus.

Positiivne
täisarv

20930 /
1

Materiaalsed ja
immateriaalsed
põhivarad
soetusmaksumuse
s – maa

FIN_209
30

Maa kui piiramatu kasutusega põhivara võetakse
raamatupidamiskohustuslase bilansis arvele selle tegelikus
soetusmaksumuses. Maa soetusmaksumust ei amortiseerita.

Positiivne
täisarv

1300 /
1

Kindlustustehnilise
d eraldised
netosummas
kokku *

INS_Q1_
1300

Kindlustusandja kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
arvestuslik suurus, mille katteks peab pidevalt olema
kohustuste suurusega vähemalt võrdne hulk vara.

Positiivne
täisarv

1310 /
1

Edasikindlustuse
osa
kindlustustehniliste
s eraldistes

INS_Q1_
1310

Edasikindlustusandjale antud osa kindlustusandja
kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste arvestuslikust
suurusest, mille katteks peab pidevalt olema kohustuste
suurusega vähemalt võrdne hulk vara. Edasikindlustus on
kindlustusleping, mille kindlustusandja sõlmib
edasikindlustusandjaga, tasudes talle kokkulepitud
kindlustusmakse, ja mille kohaselt edasikindlustusandja
võtab kohustuse maksta kindlustusandjale hüvitist
kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahel sõlmitud
kindlustuslepingu järgse kindlustusjuhtumi puhul.

Täisarv

1400 /
1

Omakapital
aruandeperioodi

INS_140
0

Omakapital – nimiväärtuses ja registreerimata aktsia- või
osakapital, ülekurss, reservid, eelmiste perioodide jaotamata

Täisarv
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lõpul kasum (kahjum), aruandeperioodi kasum (kahjum), millest on
lahutatud sissemaksmata osakapital, muu omakapital ning
oma osad või aktsiad.

Tabel 2. KASUMIARUANNE, AINULT EESTIS TOIMIVA ÜKSUSE TULEMUSTE KOHTA

NB! Jälgige positiivse (+) või negatiivse (-) väärtuse sisestamist. NB! Palk ning sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse (read
3020 ja 3030) eeltäidetakse TSD andmetega tingimusel, et kolme kuu andmed on MTAle esitatud. Palun kontrollige need väljad ja
vajaduse korral täpsustage.

Täidetakse aruandeperioodi 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

2010 /
1

Teenitud preemiad
edasikindlustusest
netosummas –
brutopreemiad *

INS_Q2_
2010

Brutopreemiad – kindlustuslepingu järel saadud ja
saadaolevad preemiad või preemiate osamaksed, mille
maksetähtaeg on aruandeperioodil.

Positiivne
täisarv

2020 /
1

Teenitud preemiad
edasikindlustusest
netosummas –
edasikindlustuse
preemiad *

INS_Q2_
2020

Edasikindlustuse preemiad – makstud või makstavad
preemiad vastavalt kindlustusandja edasikindlustusvõtjana
sõlmitud edasikindlustuslepingutele.

Täisarv

2030 /
1

Teenitud preemiad
edasikindlustusest
netosummas –
muutus
ettemakstud
preemiate
eraldises

INS_Q2_
2030

Muutus ettemakstud preemiate eraldises (bruto, kasv -) –
ettemakstud preemiate eraldise (Kindlustustehnilised
eraldised netosummas kokku) muutus: suurenemine (-),
vähenemine (+). Rea täidavad kahjukindlustusandjad.

Täisarv

2040 /
1

Teenitud preemiad
edasikindlustusest
netosummas –
edasikindlustuse
osa EPE
muutuses

INS_Q2_
2040

Edasikindlustuse osa EPE muutuses (kasv +) –
edasikindlustuse osa ettemakstud preemiate eraldise
muutuses (Kindlustustehnilised eraldised netosummas
kokku): suurenemine (+), vähenemine (-). Rea täidavad
kahjukindlustusandjad.

Täisarv

2100 /
1

Teenustasud INS_Q2_
2100

Teenustasud – aruandeperioodi teenustasud
investeerimisriskiga elukindlustuslepingute,
investeerimislepingute ja kindlustuslepingute (kui
kindlustuslepingu hoiuse komponent on lahti seotud)
sõlmimisest ja haldamisest. Rea täidavad
elukindlustusandjad.

Positiivne
täisarv

2200 /
1

Muud tehnilised
tulud
edasikindlustusest
netosummas

INS_Q2_
2200

Muud tehnilised tulud netona edasikindlustusest – muud
tehnilised tulud, mida ei kajastata kasumiaruande teistel
tehniliste tulude ridadel.

Positiivne
täisarv

2300 /
1

Esinenud
kahjunõuded
edasikindlustusest
netosummas
kokku *

INS_Q2_
2300

Kahjukindlustusseltside puhul kuuluvad siia kahjunõuete (sh
makstud kahjud, kahjukäsitluskulud, regressid ja jääkvara
realiseerimine) ja edasikindlustuse osa rahuldamata nõuete
eraldise muutuse summa, millest lahutatakse
edasikindlustuse osa kahjunõuetes ja muutus rahuldamata
nõuete eraldises. Elukindlustusseltside puhul arvestatakse
siin makstud kahjude (sh hüvitised, tagasiostusummad,
nõuete käsitluskulud) ja edasikindlustuse osa rahuldamata
nõuete eraldises muutuse summat, millest lahutatakse
edasikindlustuse osa makstud nõuetes ja muutus
rahuldamata nõuete eraldises.

Positiivne
täisarv

2310 /
1

Kahjunõuded
brutosummas
kokku *

INS_Q2_
2310

Kindlustusandja tegevusest tekkinud nõuded
kindlustusvõtjate, vahendajate, edasikindlustaja jt vastu ehk
saada olev vara.

Positiivne
täisarv

2311 /
1

Kahjunõuded
brutosummas –
kahjukäsitluskulud

INS_Q2_
2311

Kahjukäsitluskulud – nõuete käsitluskulud koosnevad
konkreetsete nõuetega otseselt seotud kuludest ja nõuete
käsitlusega seotud kaudsetest administratiivkuludest.

Positiivne
täisarv

2320 /
1

Edasikindlustuse
osa kahjunõuetes

INS_Q2_
2320

Edasikindlustustegevus on kindlustustegevus, kus
edasikindlustuslepingu alusel võetakse üle kindlustusandjale
üleantud kindlustusriskid eesmärgiga maksta
kindlustusandjale kokkulepitud suuruses hüvitist seoses

Täisarv
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kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahel sõlmitud
kindlustuslepingu järgse kindlustusjuhtumiga.

2330 /
1

Muutus
rahuldamata
nõuete eraldises

INS_Q2_
2330

Muutus rahuldamata nõuete eraldises (bruto, kasv -) –
rahuldamata nõuete eraldise (Kindlustustehnilised eraldised
netosummas kokku) muutus: suurenemine (-), vähenemine
(+). Kahjukindlustuses on see summa, mis on eraldatud
lõplike ja hinnanguliste väljaminekute katmiseks seoses
kahjudega, mis tulenevad enne bilansikuupäeva esinenud
kindlustusjuhtumistest, sh esinenud, kuid teatamata kahjud
ning kahjukäsitluskulud. Elukindlustuses on see summa, mis
on eraldatud lõplike ja hinnanguliste väljaminekute katmiseks
seoses kindlustussummade ja hüvitistega, sh käsitluskulud,
mis tulenesid kindlustusjuhtumistest, millest kindlustusandjale
teatati enne bilansikuupäeva.

Täisarv

2340 /
1

Edasikindlustuse
osa RNE
muutuses

INS_Q2_
2340

Edasikindlustuse osa RNE muutuses (kasv +) –
edasikindlustusandjate osa rahuldamata nõuete eraldise
muutuses (Kindlustustehnilised eraldised netosummas
kokku): suurenemine (+), vähenemine (-). Rahuldamata
nõuete see osa, mille ulatuses on kohustus
edasikindlustusandjal.

Täisarv

2400 /
1

Elukindlustuse
eraldise muutus

INS_Q2_
2400

Elukindlustuse eraldise muutus (neto, kasv -) –
elukindlustuse eraldise (Kindlustustehnilised eraldised
netosummas kokku) muutus: suurenemine (-), vähenemine
(+).

Täisarv

2500 /
1

Muude tehniliste
eraldiste muutus

INS_Q2_
2500

Muutus muudes tehnilistes eraldistes (neto, kasv -) –
Kindlustustehnilised eraldised netosummas kokku real
kajastatud tehniliste eraldiste muutus: suurenemine (-),
vähenemine (+).

Täisarv

2600 /
1

Tegevuskulud
netosummas
kokku

INS_Q2_
2600

Täisarv

2610 /
1

Tegevuskulud
netosummana –
edasikindlustuse
komisjonitasud ja
kasumis
osalemine

INS_Q2_
2610

Edasikindlustusandjalt edasikindlustuslepingu alusel saadav
komisjonitasu, sealhulgas ka komisjonitasu, mis tuleneb
edasikindlustusvõtja osalemisest edasikindlustusandja
kasumis.

Täisarv

2700 /
1

Muud tehnilised
kulud
edasikindlustusest
netosummas

INS_Q2_
2700

Muud tehnilised kulud, mida ei kajastata kasumiaruande
teistel tehnilistel kulukirjetel, sh liikmemaks fondile.

Positiivne
täisarv

2810 /
1

Investeeringutulud
kinnisvarainvestee
ringutelt

INS_Q2_
2810

Tulu kinnisvarainvesteeringute müügist. Kinnisvaraobjektid
(maa või hoone (või osa hoonest) või mõlemad), mida
ettevõtja hoiab (omanikuna, hoonestusõiguse või kasutus-
või kapitalirendi tingimustel rendituna) eelkõige renditulu
teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte
kasutamiseks teenuste tootmisel, halduseesmärkidel või
müügiks tavapärases äritegevuses. Kui kasutusrendi
tingimustel renditud vara klassifitseeritakse ümber
kinnisvarainvesteeringuks, kajastatakse tehingut
kapitalirendina. Kindlustusandja kinnisvarainvesteeringud
kajastatakse õiglases väärtuses.

Positiivne
täisarv

2820 /
1

Investeeringutulud
muudelt
investeeringutelt

INS_Q2_
2820

Tulu investeeringute, v.a kinnisvarainvesteeringute müügist.
Arvestatakse investeeringute tulusid, tulusid tütar- ja
sidusettevõtjatelt, intressitulusid, tulusid muude
investeeringute väärtuste muutustest, investeeringute
realiseerimisest saadud kasumit, võlakirjade ümberhindlust
turuväärtusele, aktsiaid ja muid osalusi, võlakirju, osalust
ühisinvesteeringutest jne.

Positiivne
täisarv

2900 /
1

Muud tulud kokku INS_Q2_
2900

Komisjonitasud teiste kindlustusandjate kindlustuslepingute
vahendamiseks ja kahjude käsitlemisest nind muud tulud,
mida ei võeta arvesse tehnilise tulemi väljatoomisel ja mis ei
kuulu investeeringutulude hulka.

Positiivne
täisarv

10342 /
1

Saadud trahvid ja
viivised

FIN_103
42

Saadud trahvitulud ja maksuviivised ostjate arvetelt. Positiivne
täisarv

2920 /
1

Kasum
valuutakursi
muutustest

INS_Q2_
2920

Valuutakursi muutusest saadud kasum Positiivne
täisarv

3000 /
1

Investeeringukulud INS_Q2_
3000

Positiivne
täisarv

3020 /
1

Palk * INS_302
0

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,

Positiivne
täisarv
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sünnituspuhkuse või osalise tööajaga tööle üleviimise korral;
töötuskindlustusmakse kehtestatud maksemääras;
kohustuslik kogumispensioni makse; muud töötajaga seotud
kulud (äriühingu juhatuse ja/või nõukogu liikme regulaarne
tasu töötamise eest ettevõtte heaks). Palgakulu ei sisalda
dividende ega makseid tööjõuvarustusettevõtete töötajate
eest.

3030 /
1

Sotsiaalmaks ja
tööandja
töötuskindlustusm
akse *

INS_303
0

Sotsiaalmaks on riiklik maks pensioni- ja ravikindlustuse
rahastamiseks. Sotsiaalmaksumäär on 33% maksustatavalt
summalt. Töötuskindlustusmakse on makse, mis kindlustab
töötaja töötuks jäämise, töölepingute kollektiivse ülesütlemise
või tööandja maksejõuetuse vastu. Tööandja
töötuskindlustusmakse määr on 0,8% töötaja brutotasult.

Positiivne
täisarv

3040 /
1

Vahendustasud
füüsilistele
isikutele

INS_Q2_
3040

Vahendustasu füüsilisele isikule on tasu, mida
kindlustusettevõte maksab osutatud teenuse eest füüsilisest
isikust ettevõtjale (näiteks kindlustusagendile või -maaklerile).
Siia alla ei kuulu tasud, mis makstakse oma töötajatele, need
kajastatakse real „Palk".

Positiivne
täisarv

3050 /
1

Lähetuskulud INS_305
0

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

Positiivne
täisarv

2095_1
/ 1

Kulum ENTQ_2
095_1

Kulum – materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
allahindlus, kulum ja allahindluse korrigeerimine.

Positiivne
täisarv

10200 /
1

Intressikulud ja
intressiiseloomuga
kulud

FIN_102
00

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.

Positiivne
täisarv

3110 /
1

Muud kulud kokku INS_Q2_
3110

Muud kulud, mida ei võeta arvesse tehnilise tulemi
väljatoomisel ja mis ei kuulu investeeringukulude hulka. Need
kulud tehakse ettevõtja kui terviku huvides. Arvestatakse
tasusid ja hüvitisi audiitoritele, ekspertidele, õigus- ja
maksukonsultantidele, järelevalvetasu, tasu Eesti
Kindlustusseltside Liidule ja muid kulusid.

Positiivne
täisarv

10455 /
1

Makstud trahvid ja
viivised

FIN_104
55

Makstud trahvid ja viivised, näiteks leppetrahvid, trahvikulud,
maksuviivised.

Positiivne
täisarv

3130 /
1

Kahjum
põhivarade
likvideerimisest

INS_Q2_
3130

Kahju, mis on saadud põhivarade likvideerimise tõttu. Positiivne
täisarv

3140 /
1

Kahjum
valuutakursi
muutustest

INS_Q2_
3140

Valuutakursi muutusest saadud kahjum. Positiivne
täisarv

Tabel 3. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult III kvartali kohta)

Perioodi(de)l 2021-I, 2021-II, 2021-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


