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Laevapõhised majandus- ja sotsiaalnäitajad

Küsimustikuga kogutud koondandmed on sisendiks Eesti riigi kalalaevade majandusliku seisukorra hindamisel ja sealsete
tööperede analüüsimisel ning nende alusel peetakse läbirääkimisi Euroopa Liidu liikmesriikidega Eesti  laevastiku ja
püügikvootide arvestamiseks.

Küsimustiku kood: 14762022 Esitatakse: 1.08.2022, andmed 2021.a. kohta

Periood: Perioodilisus:  Kord aastas
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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Majandusüksus
Registrikood: E-post:
Majandusüksuse nimi: Telefon:

Postiaadress
Maakond: Tänav:
Linn/Vald: Maja:
Küla/Alev/Linnaosa: Korter:
Väikekoht: Sihtnumber:

Tegevusala valimis

Täitja
Isikukood: E-post:
Ees ja perekonnanimi: Telefon:

Täitmise kuupäev: Allkiri:

1. MAJANDUSNÄITAJAD (täidetakse eurodes v.a need read, kus on märgitud teisiti)

Väärtus Selgitus
1 2

Kalalaevade arv – kalapüügis osalenud
laevad

1 Kala püüdnud kalalaevade arv (sh väikesemahulise
rannapüügiga tegelevad laevad) Põllumajandus- ja
Toiduameti andmetel.

Kalapüügis osalenud laevade nimed 1A
Kalalaevade arv – kalapüügis mitteosalenud
laevad

2 Kala mittepüüdnud kalalaevade arv (sh väikesemahulise
rannapüügiga tegelevad laevad) Põllumajandus- ja
Toiduameti andmetel. Juhul kui eeltäimise andmed ei
vasta enam käesolevale hetkele, siis kustutage arv ja nimi.

Kalapüügis mitteosalenud laevade nimed 2A
Lossitud kalasaak – kogus tonnides 3 Kalasaagi kogus tonnides Põllumajandus- ja Toiduameti

andmetel.
SOTSIAALNÄITAJAD x
Töötajate arv kalalaeval – tasustatud
töötajad

4 Töökohtade arv, mis võrdub kalalaeval töötavate ja
töötasu saavate isikute keskmise arvuga.

Töötajate arv kalalaeval – tasustamata
töötajad

5 Nende kalalaevas töötanud vabatahtlike arv, kes pole
saanud töötasu.

Töötatud tundide arv kalalaeval – tasustatud
töötajad

6 Kalalaeval töötavate ja töötasu saavate isikute töötunnid
aastas.

Töötatud tundide arv kalalaeval –
tasustamata töötajad

7 Kalalaeval töötavate ja töötasu mittesaavate isikute
töötunnid aasta jooksul kokku, nt omaniku või tema
pereliikmete töötunnid kalalaeval.

Tööjõukulud – töötasu ja sotsiaalmaks 8 Hõlmab sotsiaalkindlustuskulu ja töötajatele väljamakstud
töötasu.

PÕHIVARA 2x
Materiaalsete põhivarade jääkmaksumus –
kalapüügis osalenud laevad

9 Varade (sh liisitud varade) jääkmaksumus: kalapüügis
osalenud kalalaevade (laevakere, mootor, kõik
pardalolevad seadmed) ja püügivahendite väärtus (vara
kindlustatud väärtus või asendushind). Jääkmaksumuse



Kontaktisik: Klienditugi, Telefon: 6259 300, E-post: klienditugi@stat.ee, Postiaadress: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

Laevapõhised majandus- ja sotsiaalnäitajad

Küsimustiku kood: 14762022 Esitatakse: 1.08.2022, andmed 2021.a. kohta

Periood:

lk 2/2

puudumisel kajastada varade hinnanguline väärtus.
Põhivarade kulum – kalapüügis osalenud
laevad

10 Kalapüügis osalenud kalalaevade ja püügivahendite
aastane amortisatsioonikulu (kulum).

Materiaalsete põhivarade jääkmaksumus –
kalapüügis mitteosalenud laevad

11 Varade (sh liisitud varade) jääkmaksumus: kalapüügis
mitteosalenud kalalaeva (laevakere, mootor, kõik
pardalolevad seadmed) ja püügivahendite väärtus (vara
kindlustatud väärtus või asendushind). Jääkmaksumuse
puudumisel kajastada varade hinnanguline väärtus.

Põhivarade kulum – kalapüügis
mitteosalenud laevad

12 Kalapüügis mitteosalenud kalalaevade ja püügivahendite
aastane amortisatsioonikulu (kulum).

Materiaalsed põhivarad – investeeringud 13 Ettevõtte investeeringud olemasolevate kalalaevade või
püügivahendite täiustamiseks või uute ostmiseks.

Kvoot või muu kalapüügiõigus – hinnanguline
väärtus müümisel

14 Ajaloolise kalapüügiõiguse hinnanguline väärtus selle
õiguse müümisel.

VARAD KOKKU 15 Ettevõtte kalalaevastiku põhi- ja käibevarad kokku.
KOHUSTISED KOKKU 16 Lühi- ja pikaajalised kohustised kokku. Lühiajalised

kohustised – kohustised, mille maksetähtaeg on hiljemalt
järgmisel aruandeaastal: võlakohustised, võlakirjad ja
muud lühiajalised kohustised. Pikaajalised kohustised –
kohustised, mille maksetähtaeg on hiljem kui järgmisel
aruandeaastal: laenukohustised, võlakirjad ja muud
pikaajalised kohustised.

TULUD 3x
Tulud – kvoodi või muu kalapüügiõiguse
väljarentimine

17 Teenitud tulu, mis on saadud kvoodi või muude
kalapüügiõiguste väljarentimisest.

Muud tulud – kalalaeva ja püügivahendite
kasutamine

18 Hõlmab kalalaeva kasutamisega kaasnevat muud tulu, nt
harrastuskalapüük, turism jne, samuti püügivahendite /
laeva kahjustuste / mahakandmisega seotud
kindlustusmakseid

KULUD 4x
Muud kulud – kalapüügi püsikulud 19 Hõlmab ostetud sisendeid (sh renditud vahendid), mis ei

ole otseselt seotud püügikoormuse ja / või (lossitud)
kalasaagiga (sadamakulu, ülevaatus, laevakindlustus,
tööriietus, töökaitsevahendid jms).

Muud kulud – kalapüügi muutuvkulud 20 Hõlmab kõiki ostetud sisendeid (kaubad ja teenused), mis
on otseselt seotud püügikoormuse ja / või (lossitud)
kalasaagiga (väikevahendid, teenused, side, meeskonna
toit jms).

Kulud – kalalaeva ja püügivahendite remont-
ja hooldus

21 Kalalaeva ja püügivahendite hoolduse ja remondi
kogukulu.

Kulud  –  kalapüügiks tarbitud kütus (v.a
määrdeõli) – kogus liitrites

22_
1

Püügitegevusele kulunud kütus liitrites.

Kalapüügiks tarbitud kütuse maksumus,
eurot

22_
2

Kulud – kvoodi või muu kalapüügiõiguse
tasud ja liisingu või rendimaksed

23 Tegevuskulu, mis on tekkinud liisingu, rendimakse kvoodi
või muude kalapüügiõiguste eest (sh liising ja rendimakse)

2. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG

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

Täitmiseks
kulunud aeg
1

Tundi 1
Minutit 2
Näiteks: kui  küsimustiku täitmiseks kulus 1,5 tundi ehk 90 minutit, siis
märkige tundide reale 1 ja minutite reale 30.

x

KOMMENTAAR


