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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.
Küsimustiku esitamiseks vajutage  nuppu „Kontrolli küsimustikku“, mis käivitab tabelitevahelised kontrollid. Kui olete võimalikud vead
parandanud, klõpsake nuppu „Kinnitan“.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1. PÕHIVARADE LIIKUMINE: MATERIAALSED PÕHIVARAD (TÄISARVUDES, EURODES, 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

H_020
/ 2

Materiaalsed
põhivarad: maa –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_2

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – varade bilansiline (jääk)maksumus aasta algul.
See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud,
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi. Maa – maad kui piiramata kasutuseaga objekti ei
amortiseerita, mistõttu maa soetusmaksumus peab võrduma
jääkmaksumusega. Siin näidatakse ka kulutused
maaparandusele ja -korraldusele, samuti maa kasutusõigus,
kui see on klassifitseeritud materiaalse põhivarana.

Positiivne
täisarv

H_020
/ 3

Materiaalsed
põhivarad: ehitised
– eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_3

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – varade bilansiline (jääk)maksumus aasta algul.
See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud,
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi. Ehitised – hooned – maapinnaga püsikindlalt
ühendatud, katuse, välispiirete ja siseruumidega ehitised;
rajatised – maapinnaga püsikindlalt ühendatud ehitised, mis
ei ole hooned. Transpordirajatised: teed, tänavad, raudteed,
trammiteed, lennuvälja stardi- ja maandumisrajad, sillad,
estakaadid, tunnelid, sadamarajatised (kaid, muulid jt).
Torujuhtmed, side- ja elektriliinid: vee-, gaasi- ja
kanalisatsioonitorustikud (k.a kuumaveekatlad), purskkaevud,
veetornid, side- ja elektriliinid jms. Tsiviilrajatised:
kaevandused ja karjäärid, korstnad, staadionid ja
spordiväljakud, pargid, supelrannad, golfiväljakud, trampliinid,
suusatõstukid, basseinid, kalmistud, prügimäed, varikatused
jms. Siin näidatakse ka hoonestusõigus.

Positiivne
täisarv

H_020
/ 40

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_40

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – varade bilansiline (jääk)maksumus aasta algul.
See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud,
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi. Masinad ja seadmed – maismaa-, raudtee-, vee-
ja õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka sõitjateveoks jm
otstarbeks; arvutid ja arvutisüsteemid; muud masinad ja
seadmed.

Positiivne
täisarv

H_020
/ 4

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
transpordivahendi
d: eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /

ENT_H_
020_4

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – varade bilansiline (jääk)maksumus aasta algul.
See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud,
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi. 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,

Positiivne
täisarv
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õiglases väärtuses autokraanad, mootorsõidukid lumel sõitmiseks, golfiautod;
samuti raudtee-, vee- ja õhutranspordivahendid nii kauba- kui
ka sõitjateveoks: raudteevedurid ja -veerem, trammid,
veesõidukid jm eriotstarbelised ujuvvahendid, lennukid,
mootorrattad ja jalgrattad.

H_020
/ 6

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – arvutid
ja arvutisüsteemid:
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_6

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – varade bilansiline (jääk)maksumus aasta algul.
See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud,
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi. Arvutid ja arvutisüsteemid – arvutid ja muud
infotöötlusvahendid: serverid, sülearvutid ja
elektronmärkmikud, arvutisüsteemid, sisend- ja
väljundseadmed (skannerid, printerid), mäluseadmed, muud
automaatandmetöötlusseadmed, arvutite lisaseadmed. Siia
kuulub ka koos riistvaraga soetatud tarkvara.

Positiivne
täisarv

H_020
/ 7

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – muud
masinad ja
seadmed: eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_7

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – varade bilansiline (jääk)maksumus aasta algul.
See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud,
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi. 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.

Positiivne
täisarv

H_020
/ 8

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_8

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – varade bilansiline (jääk)maksumus aasta algul.
See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud,
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi. Muud materiaalsed põhivarad – mööbel,
muusikariistad, spordivahendid, väärisesemed.

Positiivne
täisarv

H_020
/ 9

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
väärisesemed:
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_9

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – varade bilansiline (jääk)maksumus aasta algul.
See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud,
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi. Väärisesemed – väärisesemete all näidatakse
kunstiteosed, raamatute kollektsioonid, väärisehted ja -kivid,
antiikesemed, mitterahaline kuld, muud väärismetallid jt.

Positiivne
täisarv

H_020
/ 41

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_41

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – varade bilansiline (jääk)maksumus aasta algul.
See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud,
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi. Lõpetamata projektid ja ettemaksed –
lõpetamata ehitised jm projektid, ettemaksed põhivarade
eest.

Positiivne
täisarv

H_020
/ 43

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
lõpetamata
projektid: eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_43

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – varade bilansiline (jääk)maksumus
aruandeperioodi algul. See on netosumma, milles varad on
bilansis kajastatud, võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja
võimalikke allahindlusi. Lõpetamata projektid = lõpetamata
ehitised + lõpetamata (paigaldamata) masinad, seadmed.
Lõpetamata ehitised – oma tarbeks ehitatavatele
pooleliolevatele ehitusobjektidele tegelikult tehtud
väljaminekud. Ehitusettevõtted näitavad edasimüümiseks või
tellimustööna ehitatavale objektile tehtavad väljaminekud
varudes lõpetamata toodangu all. Lõpetamata
(paigaldamata) masinad, seadmed – oma tarbeks tehtavatele
pooleliolevatele või paigaldamata masinatele, seadmetele
tegelikult tehtud väljaminekud.

Positiivne
täisarv

H_020
/ 12

Materiaalsed
põhivarad:

ENT_H_
020_12

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – varade bilansiline (jääk)maksumus aasta algul.

Positiivne
täisarv
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lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ettemaksed
põhivarade eest:
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud,
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi. Ettemaksed põhivarade eest – põhivarade eest
tarnijatele tehtud ettemaksed (ka ehitusettevõttele tehtud
ettemaksed).

H_020
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_1

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – varade bilansiline (jääk)maksumus aasta algul.
See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi. Materiaalsed põhivarad – maa, ehitised (hooned
ja rajatised), nendega seotud õigused (nt hoonestusõigus,
kasutusvaldus), masinad, seadmed, tööriistad, sisseseade ja
muu inventar, väärisesemed, lõpetamata ehitus, ettemaksed
põhivarade eest. Lisainfo: RTJ 5 „Materiaalne ja
immateriaalne põhivara”.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 2

Materiaalsed
põhivarad: maa –
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_2

Ostud ja parendused – aruandeperioodil soetatud põhivarad,
ka mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivarad võetakse algselt bilansis arvele
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud
vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Siin
kajastatakse ka hilisemate parendustega seotud kulutused,
mis lisatakse materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele
ja vara bilansis kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline
osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel). Maa –
maad kui piiramata kasutuseaga objekti ei amortiseerita,
mistõttu maa soetusmaksumus peab võrduma
jääkmaksumusega. Siin näidatakse ka kulutused
maaparandusele ja -korraldusele, samuti maa kasutusõigus,
kui see on klassifitseeritud materiaalse põhivarana.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 3

Materiaalsed
põhivarad: ehitised
– ostud ja
parendused

ENT_H_
030_3

Ostud ja parendused – aruandeperioodil soetatud põhivarad,
samuti kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade
lepingujärgne koguväärtus ilma intressita. Põhivarad
võetakse bilansis arvele soetusmaksumuses (ostuhind ja
soetamisega otseselt seotud kulutused). Siin kajastatakse ka
hilisemate parendustega seotud kulutused, mis lisatakse
materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele ainult juhul,
kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara
bilansis kajastamise kriteeriumidele. Ehitised – hooned –
maapinnaga püsivalt ühendatud, katuse, välispiirete ja
siseruumidega ehitised; rajatised – maapinnaga püsivalt
ühendatud ehitised, mis ei ole hooned. Transpordirajatised:
teed, tänavad, raudteed, trammiteed, lennuvälja stardi- ja
maandumisrajad, sillad, sadamarajatised. Torujuhtmed, side-
ja elektriliinid: vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitorustikud, side-
ja elektriliinid jms. Tsiviilrajatised: kaevandused, staadionid,
pargid, prügimäed jms; ka hoonestusõigus.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 40

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – ostud
ja parendused

ENT_H_
030_40

Ostud ja parendused – aruandeperioodil soetatud põhivarad,
ka mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivarad võetakse algselt bilansis arvele
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud
vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Siin
kajastatakse ka hilisemate parendustega seotud kulutused,
mis lisatakse materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele
ja vara bilansis kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline
osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel). Masinad
ja seadmed – maismaa-, raudtee-, vee- ja
õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka sõitjateveoks jm
otstarbeks; arvutid ja arvutisüsteemid; muud masinad ja
seadmed.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 4

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
transpordivahendi
d: ostud ja

ENT_H_
030_4

Ostud ja parendused – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti
kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade lepingujärgne
koguväärtus ilma intressita. Põhivara võetakse bilansis arvele
soetusmaksumuses (ostuhind ja soetamisega otseselt seotud
kulutused). Arvestatakse ka hilisemate parendustega seotud

Positiivne
täisarv
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parendused kulutusi, mis lisatakse materiaalse põhivara
soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad
materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise
kriteeriumidele. Transpordivahendid – teedel ja tänavatel
kasutatavad transpordivahendid kauba- ja sõitjateveoks jm
otstarbeks: mootorsõidukid, mootorsõidukite kered, haagised
ja poolhaagised, elektrimootoriga sõidukid reisijateveoks
(trollibussid), eriotstarbelised mootorsõidukid, autokraanad,
golfiautod; raudtee-, vee- ja õhutranspordivahendid:
raudteevedurid ja -veerem, trammid, veesõidukid jm
eriotstarbelised ujuvvahendid, lennukid, mootorrattad ja
jalgrattad.

H_030
/ 6

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – arvutid
ja arvutisüsteemid:
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_6

Ostud ja parendused – aruandeperioodil soetatud põhivarad,
ka mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti
kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade lepingujärgne
koguväärtus ilma intressita. Põhivarad võetakse algselt
bilansis arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast
ja soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud
vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Siin
kajastatakse ka hilisemate parendustega seotud kulutused,
mis lisatakse materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele
ja vara bilansis kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline
osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel). Arvutid
ja arvutisüsteemid – arvutid ja muud infotöötlusvahendid:
serverid, sülearvutid ja elektronmärkmikud, arvutisüsteemid,
sisend- ja väljundseadmed (skannerid, printerid),
mäluseadmed, muud automaatandmetöötlusseadmed,
arvutite lisaseadmed. Siia kuulub ka koos riistvaraga
soetatud tarkvara.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 7

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – muud
masinad ja
seadmed: ostud ja
parendused

ENT_H_
030_7

Ostud ja parendused – aruandeperioodil soetatud põhivarad,
samuti kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade
lepingujärgne koguväärtus ilma intressita. Põhivarad
võetakse bilansis arvele soetusmaksumuses (ostuhind ja
soetamisega otseselt seotud kulutused). Siin kajastatakse ka
hilisemate parendustega seotud kulutused, mis lisatakse
materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele ainult juhul,
kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara
bilansis kajastamise kriteeriumidele. Muud masinad ja
seadmed – konveierid, tõsteseadmed, elektrimootorid ja
diiselgeneraatorid jm, v.a transpordivahendid; mootorid ja
turbiinid (v.a lennukite, sõidukite ja mootorrataste mootorid),
muud üldmasinad– mehhanismid, aurukatlad (v.a rajatistena
klassifitseeritud keskkütte kuumaveekatlad), tõstemasinad,
põllu- ja metsatöömasinad, muud eriotstarbelised masinad,
büroomasinad (v.a arvutid), muud elektrimasinad ja
aparaadid, raadio-, televisiooni- ja sideseadmed, meditsiini-,
täppis- ja optikainstrumendid.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 8

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad – ostud
ja parendused

ENT_H_
030_8

Ostud ja parendused – aruandeperioodil soetatud põhivarad,
ka mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivarad võetakse algselt bilansis arvele
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud
vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Siin
kajastatakse ka hilisemate parendustega seotud kulutused,
mis lisatakse materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele
ja vara bilansis kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline
osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel). Muud
materiaalsed põhivarad – mööbel, muusikariistad,
spordivahendid, väärisesemed.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 9

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
väärisesemed:
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_9

Ostud ja parendused – aruandeperioodil soetatud põhivarad,
ka mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivarad võetakse algselt bilansis arvele
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud
vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Siin
kajastatakse ka hilisemate parendustega seotud kulutused,
mis lisatakse materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele
ja vara bilansis kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline
osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).
Väärisesemed – väärisesemete all näidatakse kunstiteosed,
raamatute kollektsioonid, väärisehted ja -kivid, antiikesemed,

Positiivne
täisarv
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mitterahaline kuld, muud väärismetallid jt.
H_030
/ 41

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_41

Ostud ja parendused – aruandeperioodil soetatud põhivarad,
ka mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivarad võetakse algselt bilansis arvele
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud
vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Siin
kajastatakse ka hilisemate parendustega seotud kulutused,
mis lisatakse materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele
ja vara bilansis kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline
osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).
Lõpetamata projektid ja ettemaksed – lõpetamata ehitised jm
projektid, ettemaksed põhivarade eest.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 43

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
lõpetamata
projektid: ostud ja
parendused

ENT_H_
030_43

Ostud ja parendused – aruandeperioodil soetatud põhivarad,
ka mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivarad võetakse algselt bilansis arvele
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud
vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Siin
kajastatakse ka hilisemate parendustega seotud kulutused,
mis lisatakse materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele
ja vara bilansis kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline
osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).
Lõpetamata projektid = lõpetamata ehitised + lõpetamata
(paigaldamata) masinad, seadmed.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 12

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ettemaksed
põhivarade eest:
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_12

Ostud ja parendused – aruandeperioodil soetatud põhivarad,
ka mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivarad võetakse algselt bilansis arvele
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud
vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Siin
kajastatakse ka hilisemate parendustega seotud kulutused,
mis lisatakse materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele
ja vara bilansis kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline
osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).
Ettemaksed põhivarade eest – põhivarade eest tarnijatele
tehtud ettemaksed (ka ehitusettevõttele tehtud ettemaksed).

Positiivne
täisarv

H_030
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_1

Ostud ja parendused – aruandeperioodil soetatud põhivarad,
ka mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti
sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade
lepingujärgne koguväärtus ilma intressita. Põhivarad
võetakse algselt bilansis arvele soetusmaksumuses, mis
koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud
kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema
tööseisundisse ja -asukohta. Siin kajastatakse ka hilisemate
parendustega seotud kulutused, mis lisatakse materiaalsete
põhivarade soetusmaksumusele ainult juhul, kui need
vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis
kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline osalemine
tulevikus majandusliku kasu tekitamisel). Materiaalsed
põhivarad – maa, ehitised (hooned ja rajatised), nendega
seotud õigused, masinad, seadmed, tööriistad, sisseseade ja
muu inventar, väärisesemed, lõpetamata ehitus, ettemaksed
põhivarade eest, samuti kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.

Positiivne
täisarv

H_031
/ 2

Materiaalsed
põhivarad: maa –
ostud ja
parendused: maa
ja varem kasutusel
olnud ehitiste ost

ENT_H_
031_2

Ostetud maa ja varem Eestis kasutusel olnud hooned ning
rajatised võetakse algselt bilansis arvele soetusmaksumuses.
Siin kajastatakse ka aruandeperioodil sõlmitud
kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade lepingujärgset
koguväärtust ilma intressita. Maa – maad kui piiramata
kasutuseaga objekti ei amortiseerita, mistõttu maa
soetusmaksumus peab võrduma jääkmaksumusega. Siin
näidatakse ka kulutused maaparandusele ja -korraldusele,
samuti maa kasutusõigus, kui see on klassifitseeritud
materiaalse põhivarana.

Positiivne
täisarv

H_031
/ 3

Materiaalsed
põhivarad: ehitised
– ostud ja
parendused: maa

ENT_H_
031_3

Ostetud maa ja varem Eestis kasutusel olnud hooned ning
rajatised võetakse algselt bilansis arvele soetusmaksumuses.
Aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgset koguväärtust ilma intressita .

Positiivne
täisarv
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ja varem kasutusel
olnud ehitiste ost

Ehitised – hooned – maapinnaga püsikindlalt ühendatud,
katuse, välispiirete ja siseruumidega ehitised; rajatised –
maapinnaga püsikindlalt ühendatud ehitised, mis ei ole
hooned. Transpordirajatised: teed, tänavad, raudteed,
trammiteed, lennuvälja stardi- ja maandumisrajad, sillad,
estakaadid, tunnelid, sadamarajatised (kaid, muulid jt).
Torujuhtmed, side- ja elektriliinid: vee-, gaasi- ja
kanalisatsioonitorustikud (k.a kuumaveekatlad), purskkaevud,
veetornid, side- ja elektriliinid jms. Tsiviilrajatised:
kaevandused ja karjäärid, korstnad, staadionid ja
spordiväljakud, pargid, supelrannad, golfiväljakud, trampliinid,
suusatõstukid, basseinid, kalmistud, prügimäed, varikatused
jms. Siin näidatakse ka hoonestusõigus.

H_031
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
ostud ja
parendused – maa
ja varem kasutusel
olnud ehitiste ost

ENT_H_
031_1

Ostetud maa ja varem Eestis kasutusel olnud hooned ning
rajatised võetakse algselt bilansis arvele soetusmaksumuses.
Siin kajastatakse ka aruandeperioodil sõlmitud
kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade lepingujärgset
koguväärtust ilma intressita. Materiaalsed põhivarad – maa,
ehitised (hooned ja rajatised), nendega seotud õigused (nt
hoonestusõigus, kasutusvaldus), masinad, seadmed,
tööriistad, sisseseade ja muu inventar, väärisesemed,
lõpetamata ehitus, ettemaksed põhivarade eest.

Positiivne
täisarv

H_032
/ 2

Materiaalsed
põhivarad: maa –
ostud ja
parendused: uute
ehitiste ost,
uusehitus,
parendused

ENT_H_
032_2

Uute ehitiste ost, uusehitus, parendamine – uute, varem
kasutamata hoonete ja rajatiste ost, kapitaliseeritud
kulutused ehitiste ehitamiseks, ka laiendamiseks,
rekonstrueerimiseks ja renoveerimiseks
(rekonstrueerimisväljaminekud), mis pikendavad oluliselt
ehitise kasutusiga, suurendavad tootmispotentsiaali või
vähendavad kasutuskulusid, samuti kulutused
maaparandusele. Siin kajastatakse ka aruandeperioodil
sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade
lepingujärgset koguväärtust ilma intressita. Jooksva hoolduse
ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse
perioodikuludes. Maa – maad kui piiramata kasutuseaga
objekti ei amortiseerita, mistõttu maa soetusmaksumus peab
võrduma jääkmaksumusega. Siin näidatakse ka kulutused
maaparandusele ja -korraldusele, samuti maa kasutusõigus,
kui see on klassifitseeritud materiaalse põhivarana.

Positiivne
täisarv

H_032
/ 3

Materiaalsed
põhivarad: ehitised
– ostud ja
parendused: uute
ehitiste ost,
uusehitus,
parendused

ENT_H_
032_3

Uute ehitiste ost, uusehitus, parendamine – uute, varem
kasutamata hoonete ja rajatiste ost, kapitaliseeritud
kulutused ehitamiseks, laiendamiseks ja
rekonstrueerimiseks, mis pikendavad ehitise kasutusiga,
suurendavad tootmispotentsiaali või vähendavad kulusid. Ka
kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade lepingujärgset
koguväärtust ilma intressita. Jooksva hoolduse ja remondiga
kaasnevad kulutused kajastatakse perioodikuludes. Ehitised
– hooned – maapinnaga püsikindlalt ühendatud, katuse,
välispiirete ja siseruumidega ehitised; rajatised – maapinnaga
püsikindlalt ühendatud ehitised, mis ei ole hooned.
Transpordirajatised: teed, tänavad, raudteed, trammiteed,
lennuvälja stardi- ja maandumisrajad, sillad, tunnelid,
sadamarajatised. Torujuhtmed, side- ja elektriliinid: vee-,
gaasi- ja kanalisatsioonitorustikud, veetornid, side- ja
elektriliinid jms. Tsiviilrajatised: kaevandused, staadionid,
pargid, supelrannad, basseinid, kalmistud, prügimäed jms; ka
hoonestusõigus.

Positiivne
täisarv

H_032
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
ostud ja
parendused – uute
ehitiste ost,
uusehitus,
parendused

ENT_H_
032_1

Uute ehitiste ost, uusehitus, parendamine – uute, varem
kasutamata hoonete ja rajatiste ost, kapitaliseeritud
kulutused ehitiste ehitamiseks, ka laiendamiseks,
rekonstrueerimiseks ja renoveerimiseks
(rekonstrueerimisväljaminekud), mis pikendavad oluliselt
ehitise kasutusiga, suurendavad tootmispotentsiaali või
vähendavad kasutuskulusid, samuti kulutused
maaparandusele. Siin kajastatakse ka aruandeperioodil
sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade
lepingujärgne koguväärtus ilma intressita. Jooksva hoolduse
ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse
perioodikuludes. Materiaalsed põhivarad – maa, ehitised
(hooned ja rajatised), nendega seotud õigused (nt
hoonestusõigus, kasutusvaldus), masinad, seadmed,
tööriistad, sisseseade ja muu inventar, väärisesemed,
lõpetamata ehitus, ettemaksed põhivarade eest.

Positiivne
täisarv

H_060
/ 2

Materiaalsed
põhivarad: maa –
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_2

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu. Maa –
maad kui piiramata kasutuseaga objekti ei amortiseerita,
mistõttu maa soetusmaksumus peab võrduma
jääkmaksumusega. Siin näidatakse ka kulutused

Positiivne
täisarv
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maaparandusele ja -korraldusele, samuti maa kasutusõigus,
kui see on klassifitseeritud materiaalse põhivarana.

H_060
/ 3

Materiaalsed
põhivarad: ehitised
–
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_3

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu. Ehitised –
hooned – maapinnaga püsikindlalt ühendatud, katuse,
välispiirete ja siseruumidega ehitised; rajatised – maapinnaga
püsikindlalt ühendatud ehitised, mis ei ole hooned.
Transpordirajatised: teed, tänavad, raudteed, trammiteed,
lennuvälja stardi- ja maandumisrajad, sillad, estakaadid,
tunnelid, sadamarajatised (kaid, muulid jt). Torujuhtmed,
side- ja elektriliinid: vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitorustikud
(k.a kuumaveekatlad), purskkaevud, veetornid, side- ja
elektriliinid jms. Tsiviilrajatised: kaevandused ja karjäärid,
korstnad, staadionid ja spordiväljakud, pargid, supelrannad,
golfiväljakud, trampliinid, suusatõstukid, basseinid, kalmistud,
prügimäed, varikatused jms. Siin näidatakse ka
hoonestusõigus.

Positiivne
täisarv

H_060
/ 40

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_40

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu. Masinad ja
seadmed – maismaa-, raudtee-, vee- ja
õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka sõitjateveoks jm
otstarbeks; arvutid ja arvutisüsteemid; muud masinad ja
seadmed.

Positiivne
täisarv

H_060
/ 4

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
transpordivahendi
d:
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_4

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu.
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; samuti raudtee-,
vee- ja õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka
sõitjateveoks: raudteevedurid ja -veerem, trammid,
veesõidukid jm eriotstarbelised ujuvvahendid, lennukid,
mootorrattad ja jalgrattad.

Positiivne
täisarv

H_060
/ 6

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – arvutid
ja arvutisüsteemid:
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_6

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu. Arvutid ja
arvutisüsteemid – arvutid ja muud infotöötlusvahendid:
serverid, sülearvutid ja elektronmärkmikud, arvutisüsteemid,
sisend- ja väljundseadmed (skannerid, printerid),
mäluseadmed, muud automaatandmetöötlusseadmed,
arvutite lisaseadmed. Siia kuulub ka koos riistvaraga
soetatud tarkvara.

Positiivne
täisarv

H_060
/ 7

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – muud
masinad ja
seadmed:
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_7

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu. 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.

Positiivne
täisarv

H_060
/ 8

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_8

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu. Muud
materiaalsed põhivarad – mööbel, muusikariistad,
spordivahendid, väärisesemed.

Positiivne
täisarv

H_060
/ 9

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
väärisesemed:
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_9

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu.
Väärisesemed – väärisesemete all näidatakse kunstiteosed,
raamatute kollektsioonid, väärisehted ja -kivid, antiikesemed,
mitterahaline kuld, muud väärismetallid jt.

Positiivne
täisarv

H_060 Materiaalsed ENT_H_ Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine Positiivne
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/ 41 põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
amortisatsioonikul
u

060_41 kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu. Lõpetamata
projektid ja ettemaksed – lõpetamata ehitised jm projektid,
ettemaksed põhivarade eest.

täisarv

H_060
/ 43

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
lõpetamata
projektid:
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_43

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu. Lõpetamata
projektid = lõpetamata ehitised + lõpetamata (paigaldamata)
masinad, seadmed. Lõpetamata ehitised – oma tarbeks
ehitatavatele pooleliolevatele ehitusobjektidele tegelikult
tehtud väljaminekud. Ehitusettevõtted näitavad
edasimüümiseks või tellimustööna ehitatavale objektile
tehtavad väljaminekud varudes lõpetamata toodangu all.
Lõpetamata (paigaldamata) masinad, seadmed – oma
tarbeks tehtavatele pooleliolevatele või paigaldamata
masinatele, seadmetele tegelikult tehtud väljaminekud.

Positiivne
täisarv

H_060
/ 12

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ettemaksed
põhivarade eest:
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_12

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu. Ettemaksed
põhivarade eest – põhivarade eest tarnijatele tehtud
ettemaksed (ka ehitusettevõttele tehtud ettemaksed).

Positiivne
täisarv

H_060
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_1

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu.
Materiaalsed põhivarad – maa, ehitised (hooned ja rajatised),
nendega seotud õigused (nt hoonestusõigus, kasutusvaldus),
masinad, seadmed, tööriistad, sisseseade ja muu inventar,
väärisesemed, lõpetamata ehitus, ettemaksed põhivarade
eest.

Positiivne
täisarv

H_080
/ 2

Materiaalsed
põhivarad: maa –
ümberklassifitseeri
mised kokku:
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_2

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks. Maa –
maad kui piiramata kasutuseaga objekti ei amortiseerita,
mistõttu maa soetusmaksumus peab võrduma
jääkmaksumusega. Siin näidatakse ka kulutused
maaparandusele ja -korraldusele, samuti maa kasutusõigus,
kui see on klassifitseeritud materiaalse põhivarana.

Täisarv

H_080
/ 3

Materiaalsed
põhivarad: ehitised
–
ümberklassifitseeri
mised kokku:
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_3

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks. Ehitised –
hooned – maapinnaga püsikindlalt ühendatud, katuse,
välispiirete ja siseruumidega ehitised; rajatised – maapinnaga
püsikindlalt ühendatud ehitised, mis ei ole hooned.
Transpordirajatised: teed, tänavad, raudteed, trammiteed,
lennuvälja stardi- ja maandumisrajad, sillad, estakaadid,
tunnelid, sadamarajatised (kaid, muulid jt). Torujuhtmed,
side- ja elektriliinid: vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitorustikud
(k.a kuumaveekatlad), purskkaevud, veetornid, side- ja
elektriliinid jms. Tsiviilrajatised: kaevandused ja karjäärid,
korstnad, staadionid ja spordiväljakud, pargid, supelrannad,
golfiväljakud, trampliinid, suusatõstukid, basseinid, kalmistud,
prügimäed, varikatused jms. Siin näidatakse ka
hoonestusõigus.

Täisarv

H_080
/ 40

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
ümberklassifitseeri
mised kokku:
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_40

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks. Masinad ja
seadmed – maismaa-, raudtee-, vee- ja
õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka sõitjateveoks jm
otstarbeks; arvutid ja arvutisüsteemid; muud masinad ja
seadmed.

Täisarv

H_080
/ 4

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
transpordivahendi
d:
ümberklassifitseeri
mised kokku –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_4

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
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; samuti raudtee-,
vee- ja õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka
sõitjateveoks: raudteevedurid ja -veerem, trammid,
veesõidukid jm eriotstarbelised ujuvvahendid, lennukid,
mootorrattad ja jalgrattad.

Täisarv
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H_080
/ 6

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – arvutid
ja arvutisüsteemid:
ümberklassifitseeri
mised kokku –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_6

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks. Arvutid ja
arvutisüsteemid – arvutid ja muud infotöötlusvahendid:
serverid, sülearvutid ja elektronmärkmikud, arvutisüsteemid,
sisend- ja väljundseadmed (skannerid, printerid),
mäluseadmed, muud automaatandmetöötlusseadmed,
arvutite lisaseadmed. Siia kuulub ka koos riistvaraga
soetatud tarkvara.

Täisarv

H_080
/ 7

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – muud
masinad ja
seadmed:
ümberklassifitseeri
mised kokku –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_7

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks. 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.

Täisarv

H_080
/ 8

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
ümberklassifitseeri
mised kokku:
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_8

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks. Muud
materiaalsed põhivarad – mööbel, muusikariistad,
spordivahendid, väärisesemed.

Täisarv

H_080
/ 9

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
väärisesemed:
ümberklassifitseeri
mised kokku –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_9

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Väärisesemed – väärisesemete all näidatakse kunstiteosed,
raamatute kollektsioonid, väärisehted ja -kivid, antiikesemed,
mitterahaline kuld, muud väärismetallid jt.

Täisarv

H_080
/ 41

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ümberklassifitseeri
mised kokku:
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_41

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Lõpetamata projektid ja ettemaksed – lõpetamata ehitised jm
projektid, ettemaksed põhivarade eest.

Täisarv

H_080
/ 43

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
lõpetamata
projektid:
ümberklassifitseeri
mised kokku –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_43

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Lõpetamata projektid = lõpetamata ehitised + lõpetamata
(paigaldamata) masinad, seadmed. Lõpetamata ehitised –
oma tarbeks ehitatavatele pooleliolevatele ehitusobjektidele
tegelikult tehtud väljaminekud. Ehitusettevõtted näitavad
edasimüümiseks või tellimustööna ehitatavale objektile
tehtavad väljaminekud varudes lõpetamata toodangu all.
Lõpetamata (paigaldamata) masinad, seadmed – oma
tarbeks tehtavatele pooleliolevatele või paigaldamata
masinatele, seadmetele tegelikult tehtud väljaminekud.

Täisarv

H_080
/ 12

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ettemaksed
põhivarade eest:
ümberklassifitseeri
mised kokku –
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
080_12

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Ettemaksed põhivarade eest – põhivarade eest tarnijatele
tehtud ettemaksed (ka ehitusettevõttele tehtud ettemaksed).

Täisarv
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ettemaksetest
H_080
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
ümberklassifitseeri
mised kokku –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_1

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Materiaalsed põhivarad – maa, ehitised (hooned ja rajatised),
nendega seotud õigused (nt hoonestusõigus, kasutusvaldus),
masinad, seadmed, tööriistad, sisseseade ja muu inventar,
väärisesemed, lõpetamata ehitus, ettemaksed põhivarade
eest.

Täisarv

H_090
/ 2

Materiaalsed
põhivarad: maa –
ümberklassifitseeri
mised kokku:
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_2

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. Maa – maad kui
piiramata kasutuseaga objekti ei amortiseerita, mistõttu maa
soetusmaksumus peab võrduma jääkmaksumusega. Siin
näidatakse ka kulutused maaparandusele ja -korraldusele,
samuti maa kasutusõigus, kui see on klassifitseeritud
materiaalse põhivarana.

Täisarv

H_090
/ 3

Materiaalsed
põhivarad: ehitised
–
ümberklassifitseeri
mised kokku:
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_3

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. Ehitised – hooned –
maapinnaga püsikindlalt ühendatud, katuse, välispiirete ja
siseruumidega ehitised; rajatised – maapinnaga püsikindlalt
ühendatud ehitised, mis ei ole hooned. Transpordirajatised:
teed, tänavad, raudteed, trammiteed, lennuvälja stardi- ja
maandumisrajad, sillad, estakaadid, tunnelid,
sadamarajatised (kaid, muulid jt). Torujuhtmed, side- ja
elektriliinid: vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitorustikud (k.a
kuumaveekatlad), purskkaevud, veetornid, side- ja elektriliinid
jms. Tsiviilrajatised: kaevandused ja karjäärid, korstnad,
staadionid ja spordiväljakud, pargid, supelrannad,
golfiväljakud, trampliinid, suusatõstukid, basseinid, kalmistud,
prügimäed, varikatused jms. Siin näidatakse ka
hoonestusõigus.

Täisarv

H_090
/ 40

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
ümberklassifitseeri
mised kokku:
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_40

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. Masinad ja seadmed –
maismaa-, raudtee-, vee- ja õhutranspordivahendid nii
kauba- kui ka sõitjateveoks jm otstarbeks; arvutid ja
arvutisüsteemid; muud masinad ja seadmed.

Täisarv

H_090
/ 4

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
transpordivahendi
d:
ümberklassifitseeri
mised kokku –
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_4

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. 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; samuti raudtee-,
vee- ja õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka
sõitjateveoks: raudteevedurid ja -veerem, trammid,
veesõidukid jm eriotstarbelised ujuvvahendid, lennukid,
mootorrattad ja jalgrattad.

Täisarv

H_090
/ 6

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – arvutid
ja arvutisüsteemid:
ümberklassifitseeri
mised kokku –
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_6

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. Arvutid ja
arvutisüsteemid – arvutid ja muud infotöötlusvahendid:
serverid, sülearvutid ja elektronmärkmikud, arvutisüsteemid,
sisend- ja väljundseadmed (skannerid, printerid),
mäluseadmed, muud automaatandmetöötlusseadmed,
arvutite lisaseadmed. Siia kuulub ka koos riistvaraga
soetatud tarkvara.

Täisarv

H_090
/ 7

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – muud
masinad ja
seadmed:
ümberklassifitseeri
mised kokku –
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_7

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. 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),

Täisarv
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büroomasinad (v.a arvutid), mujal klassifitseerimata
elektrimasinad ja aparaadid, raadio-, televisiooni- ja
sideseadmed, meditsiini-, täppis- ja optikainstrumendid.

H_090
/ 8

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
ümberklassifitseeri
mised kokku:
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_8

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. Väärisesemed –
väärisesemete all näidatakse kunstiteosed, raamatute
kollektsioonid, väärisehted ja -kivid, antiikesemed,
mitterahaline kuld, muud väärismetallid jt.

Täisarv

H_090
/ 9

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
väärisesemed:
ümberklassifitseeri
mised kokku –
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_9

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. Väärisesemed –
väärisesemete all näidatakse kunstiteosed, raamatute
kollektsioonid, väärisehted ja -kivid, antiikesemed,
mitterahaline kuld, muud väärismetallid jt.

Täisarv

H_090
/ 41

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ümberklassifitseeri
mised kokku:
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_41

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. Lõpetamata projektid ja
ettemaksed – lõpetamata ehitised jm projektid, ettemaksed
põhivarade eest.

Täisarv

H_090
/ 43

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
lõpetamata
projektid:
ümberklassifitseeri
mised kokku –
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_43

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. Lõpetamata projektid =
lõpetamata ehitised + lõpetamata (paigaldamata) masinad,
seadmed. Lõpetamata ehitised – oma tarbeks ehitatavatele
pooleliolevatele ehitusobjektidele tegelikult tehtud
väljaminekud. Ehitusettevõtted näitavad edasimüümiseks või
tellimustööna ehitatavale objektile tehtavad väljaminekud
varudes lõpetamata toodangu all. Lõpetamata
(paigaldamata) masinad, seadmed – oma tarbeks tehtavatele
pooleliolevatele või paigaldamata masinatele, seadmetele
tegelikult tehtud väljaminekud.

Täisarv

H_090
/ 12

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ettemaksed
põhivarade eest:
ümberklassifitseeri
mised kokku –
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_12

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. Ettemaksed põhivarade
eest – põhivarade eest tarnijatele tehtud ettemaksed (ka
ehitusettevõttele tehtud ettemaksed).

Täisarv

H_090
/ 1

Materiaalsed
põhivarad:
ümberklassifitseeri
mised kokku –
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_1

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. Materiaalsed põhivarad
– maa, ehitised (hooned ja rajatised), nendega seotud
õigused (nt hoonestusõigus, kasutusvaldus), masinad,
seadmed, tööriistad, sisseseade ja muu inventar,
väärisesemed, lõpetamata ehitus, ettemaksed põhivarade
eest.

Positiivne
täisarv

H_100
/ 2

Materiaalsed
põhivarad: maa –
müügid

ENT_H_
100_2

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses. Maa –
maad kui piiramata kasutuseaga objekti ei amortiseerita,
mistõttu maa soetusmaksumus peab võrduma
jääkmaksumusega. Siin näidatakse ka kulutused
maaparandusele ja -korraldusele, samuti maa kasutusõigus,
kui see on klassifitseeritud materiaalse põhivarana.

Positiivne
täisarv

H_100
/ 3

Materiaalsed
põhivarad: ehitised
– müügid

ENT_H_
100_3

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses. Ehitised –
hooned – maapinnaga püsikindlalt ühendatud, katuse,
välispiirete ja siseruumidega ehitised; rajatised – maapinnaga
püsikindlalt ühendatud ehitised, mis ei ole hooned.
Transpordirajatised: teed, tänavad, raudteed, trammiteed,
lennuvälja stardi- ja maandumisrajad, sillad, estakaadid,

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: 13412020 Esitatakse: 10.07.2020, andmed 2019.a. kohta

lk 12/27

tunnelid, sadamarajatised (kaid, muulid jt). Torujuhtmed,
side- ja elektriliinid: vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitorustikud
(k.a kuumaveekatlad), purskkaevud, veetornid, side- ja
elektriliinid jms. Tsiviilrajatised: kaevandused ja karjäärid,
korstnad, staadionid ja spordiväljakud, pargid, supelrannad,
golfiväljakud, trampliinid, suusatõstukid, basseinid, kalmistud,
prügimäed, varikatused jms. Siin näidatakse ka
hoonestusõigus.

H_100
/ 40

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
müügid

ENT_H_
100_40

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses. Masinad ja
seadmed – maismaa-, raudtee-, vee- ja
õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka sõitjateveoks jm
otstarbeks; arvutid ja arvutisüsteemid; muud masinad ja
seadmed.

Positiivne
täisarv

H_100
/ 4

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
transpordivahendi
d: müügid

ENT_H_
100_4

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses.
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; samuti raudtee-,
vee- ja õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka
sõitjateveoks: raudteevedurid ja -veerem, trammid,
veesõidukid jm eriotstarbelised ujuvvahendid, lennukid,
mootorrattad ja jalgrattad.

Positiivne
täisarv

H_100
/ 6

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

ENT_H_
100_6

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses. Arvutid ja
arvutisüsteemid – arvutid ja muud infotöötlusvahendid:
serverid, sülearvutid ja elektronmärkmikud, arvutisüsteemid,
sisend- ja väljundseadmed (skannerid, printerid),
mäluseadmed, muud automaatandmetöötlusseadmed,
arvutite lisaseadmed. Siia kuulub ka koos riistvaraga
soetatud tarkvara.

Positiivne
täisarv

H_100
/ 7

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

ENT_H_
100_7

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses. 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.

Positiivne
täisarv

H_100
/ 8

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
müügid

ENT_H_
100_8

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses. Muud
materiaalsed põhivarad – mööbel, muusikariistad,
spordivahendid, väärisesemed.

Positiivne
täisarv

H_100
/ 9

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
väärisesemed:
müügid

ENT_H_
100_9

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses.
Väärisesemed – väärisesemete all näidatakse kunstiteosed,
raamatute kollektsioonid, väärisehted ja -kivid, antiikesemed,
mitterahaline kuld, muud väärismetallid jt.

Positiivne
täisarv

H_100
/ 41

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
müügid

ENT_H_
100_41

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses.
Lõpetamata projektid ja ettemaksed – lõpetamata ehitised jm
projektid, ettemaksed põhivarade eest.

Positiivne
täisarv

H_100
/ 43

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
lõpetamata
projektid: müügid

ENT_H_
100_43

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses.
Lõpetamata projektid = lõpetamata ehitised + lõpetamata
(paigaldamata) masinad, seadmed. Lõpetamata ehitised –
oma tarbeks ehitatavatele pooleliolevatele ehitusobjektidele
tegelikult tehtud väljaminekud. Ehitusettevõtted näitavad
edasimüümiseks või tellimustööna ehitatavale objektile
tehtavad väljaminekud varudes lõpetamata toodangu all.
Lõpetamata (paigaldamata) masinad, seadmed – oma
tarbeks tehtavatele pooleliolevatele või paigaldamata
masinatele, seadmetele tegelikult tehtud väljaminekud.

Positiivne
täisarv
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H_100
/ 12

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ettemaksed
põhivarade eest:
müügid

ENT_H_
100_12

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses.
Ettemaksed põhivarade eest – põhivarade eest tarnijatele
tehtud ettemaksed (ka ehitusettevõttele tehtud ettemaksed).

Positiivne
täisarv

H_100
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
müügid

ENT_H_
100_1

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses.
Materiaalsed põhivarad – maa, ehitised (hooned ja rajatised),
nendega seotud õigused (nt hoonestusõigus, kasutusvaldus),
masinad, seadmed, tööriistad, sisseseade ja muu inventar,
väärisesemed, lõpetamata ehitus, ettemaksed põhivarade
eest.

Positiivne
täisarv

F_111 /
2

Materiaalsed
põhivarad: maa –
teised muutused

FIN_111
_2

Maad kui piiramata kasutuseaga objekti ei amortiseerita,
mistõttu maa soetusmaksumus peab võrduma
jääkmaksumusega. Siin näidatakse ka kulutused
maaparandusele ja -korraldusele, samuti maa kasutusõigus,
kui see on klassifitseeritud materiaalse põhivarana.

Täisarv

F_111 /
3

Materiaalsed
põhivarad: ehitised
– teised muutused

FIN_111
_3

Ehitised – hooned, rajatised, hoonestusõigus. Hooned –
maapinnaga püsikindlalt ühendatud, katuse, välispiirete ja
siseruumidega ehitised; rajatised – maapinnaga püsikindlalt
ühendatud ehitised, mis ei ole hooned. Transpordirajatised:
teed, tänavad, raudteed, trammiteed, lennuvälja stardi- ja
maandumisrajad, sillad, estakaadid, tunnelid,
sadamarajatised (kaid, muulid jt). Torujuhtmed, side- ja
elektriliinid: vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitorustikud (k.a
kuumaveekatlad), purskkaevud, veetornid, side- ja elektriliinid
jms. Tsiviilrajatised: kaevandused ja karjäärid, korstnad,
staadionid ja spordiväljakud, pargid, supelrannad,
golfiväljakud, trampliinid, suusatõstukid, basseinid, kalmistud,
prügimäed, varikatused jms.

Täisarv

F_111 /
40

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – teised
muutused

FIN_111
_40

See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud,
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi. Masinad ja seadmed – maismaa-, raudtee-, vee-
ja õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka sõitjateveoks jm
otstarbeks; arvutid ja arvutisüsteemid; muud masinad ja
seadmed.

Täisarv

F_111 /
4

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
transpordivahendi
d: teised
muutused

FIN_111
_4

Transpordivahendid – maismaa- ja muud transpordivahendid
nii kauba- kui ka sõitjateveoks jm otstarbeks.

Täisarv

F_111 /
6

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – arvutid
ja arvutisüsteemid:
teised muutused

FIN_111
_6

Arvutid ja arvutisüsteemid – arvutid ja muud
infotöötlusvahendid: serverid, sülearvutid ja
elektronmärkmikud, arvutisüsteemid, sisend- ja
väljundseadmed (skannerid, printerid), mäluseadmed, muud
automaatandmetöötlusseadmed, arvutite lisaseadmed. Siia
kuulub ka koos riistvaraga soetatud tarkvara.

Täisarv

F_111 /
7

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – muud
masinad ja
seadmed: teised
muutused

FIN_111
_7

Muud masinad ja seadmed – muud masinad ja seadmed, v.a
transpordivahendid ja arvutid/arvutiseadmed.

Täisarv

F_111 /
8

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad – teised
muutused

FIN_111
_8

Muud materiaalsed põhivarad – mööbel, muusikariistad,
spordivahendid.

Täisarv

F_111 /
9

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
väärisesemed:
teised muutused

FIN_111
_9

Väärisesemed – kunstiteosed, raamatute kollektsioonid,
väärisehted ja -kivid, antiikesemed, mitterahaline kuld, muud
väärismetallid jms.

Täisarv

F_111 /
41

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
teised muutused

FIN_111
_41

Aruandeperioodil materiaalse põhivara klassi
(soetusmaksumus plussiga, akumuleeritud kulum miinusega)
või materiaalse põhivara klassist (soetusmaksumus
miinusega, akumuleeritud kulum plussiga) ümber
klassifitseeritud objektid.

Täisarv

F_111 / Materiaalsed FIN_111 Teised muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse Täisarv
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43 põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
lõpetamata
projektid: teised
muutused

_43 muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest välja arvatud
vara jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, vara üleandmine äriühenduste kaudu.
Lõpetamata projektid = lõpetamata ehitised + lõpetamata
(paigaldamata) masinad, seadmed. Lõpetamata ehitised –
oma tarbeks ehitatavatele pooleliolevatele ehitusobjektidele
tegelikult tehtud väljaminekud. Ehitusettevõtted näitavad
edasimüümiseks või tellimustööna ehitatavale objektile
tehtavad väljaminekud varudes lõpetamata toodangu all.
Lõpetamata (paigaldamata) masinad, seadmed – oma
tarbeks tehtavatele pooleliolevatele või paigaldamata
masinatele, seadmetele tegelikult tehtud väljaminekud.

F_111 /
12

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ettemaksed
põhivarade eest:
teised muutused

FIN_111
_12

Ettemaksed – põhivarade eest tarnijatele tehtud ettemaksed
(ka ehitusettevõttele tehtud ettemaksed).

Täisarv

F_111 /
1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
teised muutused

FIN_111
_1

Teised muutused – aruandeperioodil tehtud allahindlused
väärtuse languse tõttu, varasemate allahindluste
tühistamised, põhivaradest mahakandmisaktiga välja arvatud
vara jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, vara üleandmine äriühenduste kaudu.

Täisarv

H_130
/ 2

Materiaalsed
põhivarad: maa –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_2

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– varade bilansiline (jääk)maksumus aasta lõpul. See on
netosumma, milles varad on bilansis kajastatud, võttes
arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke allahindlusi. Maa
– maad kui piiramata kasutuseaga objekti ei amortiseerita,
mistõttu maa soetusmaksumus peab võrduma
jääkmaksumusega. Siin näidatakse ka kulutused
maaparandusele ja -korraldusele, samuti maa kasutusõigus,
kui see on klassifitseeritud materiaalse põhivarana.

Positiivne
täisarv

H_130
/ 3

Materiaalsed
põhivarad: ehitised
– aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_3

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– varade bilansiline (jääk)maksumus aasta lõpul. See on
netosumma, milles varad on bilansis kajastatud, võttes
arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke allahindlusi.
Ehitised – hooned – maapinnaga püsikindlalt ühendatud,
katuse, välispiirete ja siseruumidega ehitised; rajatised –
maapinnaga püsikindlalt ühendatud ehitised, mis ei ole
hooned. Transpordirajatised: teed, tänavad, raudteed,
trammiteed, lennuvälja stardi- ja maandumisrajad, sillad,
estakaadid, tunnelid, sadamarajatised (kaid, muulid jt).
Torujuhtmed, side- ja elektriliinid: vee-, gaasi- ja
kanalisatsioonitorustikud (k.a kuumaveekatlad), purskkaevud,
veetornid, side- ja elektriliinid jms. Tsiviilrajatised:
kaevandused ja karjäärid, korstnad, staadionid ja
spordiväljakud, pargid, supelrannad, golfiväljakud, trampliinid,
suusatõstukid, basseinid, kalmistud, prügimäed, varikatused
jms. Siin näidatakse ka hoonestusõigus.

Positiivne
täisarv

H_130
/ 40

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_40

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– varade bilansiline (jääk)maksumus aasta lõpul. See on
netosumma, milles varad on bilansis kajastatud, võttes
arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke allahindlusi.
Masinad ja seadmed – maismaa-, raudtee-, vee- ja
õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka sõitjateveoks jm
otstarbeks; arvutid ja arvutisüsteemid; muud masinad ja
seadmed.

Positiivne
täisarv

H_130
/ 4

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
transpordivahendi
d: aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_4

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– varade bilansiline (jääk)maksumus aasta lõpul. See on
netosumma, milles varad on bilansis kajastatud, võttes
arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke allahindlusi.
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; samuti raudtee-,
vee- ja õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka
sõitjateveoks: raudteevedurid ja -veerem, trammid,
veesõidukid jm eriotstarbelised ujuvvahendid, lennukid,
mootorrattad ja jalgrattad.

Positiivne
täisarv

H_130
/ 6

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja

ENT_H_
130_6

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– varade bilansiline (jääk)maksumus aasta lõpul. See on
netosumma, milles varad on bilansis kajastatud, võttes

Positiivne
täisarv
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seadmed – arvutid
ja arvutisüsteemid:
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke allahindlusi.
Arvutid ja arvutisüsteemid – arvutid ja muud
infotöötlusvahendid: serverid, sülearvutid ja
elektronmärkmikud, arvutisüsteemid, sisend- ja
väljundseadmed (skannerid, printerid), mäluseadmed, muud
automaatandmetöötlusseadmed, arvutite lisaseadmed. Siia
kuulub ka koos riistvaraga soetatud tarkvara.

H_130
/ 7

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – muud
masinad ja
seadmed:
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_7

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– varade bilansiline (jääk)maksumus aasta lõpul. See on
netosumma, milles varad on bilansis kajastatud, võttes
arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke allahindlusi.
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.

Positiivne
täisarv

H_130
/ 8

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_8

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– varade bilansiline (jääk)maksumus aasta lõpul. See on
netosumma, milles varad on bilansis kajastatud, võttes
arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke allahindlusi.
Muud materiaalsed põhivarad – mööbel, muusikariistad,
spordivahendid, väärisesemed.

Positiivne
täisarv

H_130
/ 9

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
väärisesemed:
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_9

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– varade bilansiline (jääk)maksumus aasta lõpul. See on
netosumma, milles varad on bilansis kajastatud, võttes
arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke allahindlusi.
Väärisesemed – väärisesemete all näidatakse kunstiteosed,
raamatute kollektsioonid, väärisehted ja -kivid, antiikesemed,
mitterahaline kuld, muud väärismetallid jt.

Positiivne
täisarv

H_130
/ 41

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_41

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– varade bilansiline (jääk)maksumus aasta lõpul. See on
netosumma, milles varad on bilansis kajastatud, võttes
arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke allahindlusi.
Lõpetamata projektid ja ettemaksed – lõpetamata ehitised jm
projektid, ettemaksed põhivarade eest.

Positiivne
täisarv

H_130
/ 43

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
lõpetamata
projektid:
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_43

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– varade bilansiline (jääk)maksumus aasta lõpul. See on
netosumma, milles varad on bilansis kajastatud, võttes
arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke allahindlusi.
Lõpetamata projektid = lõpetamata ehitised + lõpetamata
(paigaldamata) masinad, seadmed. Lõpetamata ehitised –
oma tarbeks ehitatavatele pooleliolevatele ehitusobjektidele
tegelikult tehtud väljaminekud. Ehitusettevõtted näitavad
edasimüümiseks või tellimustööna ehitatavale objektile
tehtavad väljaminekud varudes lõpetamata toodangu all.
Lõpetamata (paigaldamata) masinad, seadmed – oma
tarbeks tehtavatele pooleliolevatele või paigaldamata
masinatele, seadmetele tegelikult tehtud väljaminekud.

Positiivne
täisarv

H_130
/ 12

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ettemaksed
põhivarade eest:
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_12

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– varade bilansiline (jääk)maksumus aasta lõpul. See on
netosumma, milles varad on bilansis kajastatud, võttes
arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke allahindlusi.
Ettemaksed põhivarade eest – põhivarade eest tarnijatele
tehtud ettemaksed (ka ehitusettevõttele tehtud ettemaksed).

Positiivne
täisarv

H_130
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
aruandeperioodi

ENT_H_
130_1

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– varade bilansiline (jääk)maksumus aasta lõpul. See on
netosumma, milles varad on bilansis kajastatud võttes

Positiivne
täisarv
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lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke allahindlusi.
Materiaalsed põhivarad – maa, ehitised (hooned ja rajatised),
nendega seotud õigused (nt hoonestusõigus, kasutusvaldus),
masinad, seadmed, tööriistad, sisseseade ja muu inventar,
väärisesemed, lõpetamata ehitus, ettemaksed põhivarade
eest. Lisainfo: RTJ 5 „Materiaalne ja immateriaalne
põhivara”.

H_140
/ 2

Materiaalsed
põhivarad: maa –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_2

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Maa – maad kui piiramata kasutuseaga
objekti ei amortiseerita, mistõttu maa soetusmaksumus peab
võrduma jääkmaksumusega. Siin näidatakse ka kulutused
maaparandusele ja -korraldusele, samuti maa kasutusõigus,
kui see on klassifitseeritud materiaalse põhivarana.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 3

Materiaalsed
põhivarad: ehitised
– müüdud
põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_3

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Ehitised – hooned – maapinnaga püsikindlalt
ühendatud, katuse, välispiirete ja siseruumidega ehitised;
rajatised – maapinnaga püsikindlalt ühendatud ehitised, mis
ei ole hooned. Transpordirajatised: teed, tänavad, raudteed,
trammiteed, lennuvälja stardi- ja maandumisrajad, sillad,
estakaadid, tunnelid, sadamarajatised (kaid, muulid jt).
Torujuhtmed, side- ja elektriliinid: vee-, gaasi- ja
kanalisatsioonitorustikud (k.a kuumaveekatlad), purskkaevud,
veetornid, side- ja elektriliinid jms. Tsiviilrajatised:
kaevandused ja karjäärid, korstnad, staadionid ja
spordiväljakud, pargid, supelrannad, golfiväljakud, trampliinid,
suusatõstukid, basseinid, kalmistud, prügimäed, varikatused
jms. Siin näidatakse ka hoonestusõigus.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 40

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_40

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Masinad ja seadmed – maismaa-, raudtee-,
vee- ja õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka sõitjateveoks
jm otstarbeks; arvutid ja arvutisüsteemid; muud masinad ja
seadmed.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 4

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
transpordivahendi
d: müüdud
põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_4

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. 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;
samuti raudtee-, vee- ja õhutranspordivahendid nii kauba- kui
ka sõitjateveoks: raudteevedurid ja -veerem, trammid,
veesõidukid jm eriotstarbelised ujuvvahendid, lennukid,
mootorrattad ja jalgrattad.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 6

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – arvutid
ja arvutisüsteemid:
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_6

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Arvutid ja arvutisüsteemid – arvutid ja muud
infotöötlusvahendid: serverid, sülearvutid ja
elektronmärkmikud, arvutisüsteemid, sisend- ja
väljundseadmed (skannerid, printerid), mäluseadmed, muud
automaatandmetöötlusseadmed, arvutite lisaseadmed. Siia
kuulub ka koos riistvaraga soetatud tarkvara.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 7

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – muud
masinad ja
seadmed: müüdud
põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_7

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. 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.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 8

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_8

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Muud materiaalsed põhivarad – mööbel,
muusikariistad, spordivahendid, väärisesemed.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 9

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
väärisesemed:
müüdud põhivarad

ENT_H_
140_9

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Väärisesemed – väärisesemete all näidatakse
kunstiteosed, raamatute kollektsioonid, väärisehted ja -kivid,
antiikesemed, mitterahaline kuld, muud väärismetallid jt.

Positiivne
täisarv
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müügihinnas
H_140
/ 41

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_41

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Lõpetamata projektid ja ettemaksed –
lõpetamata ehitised jm projektid, ettemaksed põhivarade
eest.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 43

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
lõpetamata
projektid: müüdud
põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_43

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Teised lõpetamata projektid – oma tarbeks
tehtavatele pooleliolevatele või paigaldamata masinatele,
seadmetele tegelikult tehtud väljaminekud.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 12

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ettemaksed
põhivarade eest:
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_12

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Ettemaksed põhivarade eest – põhivarade
eest tarnijatele tehtud ettemaksed (ka ehitusettevõttele
tehtud ettemaksed).

Positiivne
täisarv

H_140
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_1

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Materiaalsed põhivarad – maa, ehitised
(hooned ja rajatised), nendega seotud õigused (nt
hoonestusõigus), masinad, seadmed, tööriistad, sisseseade
ja muu inventar, väärisesemed, lõpetamata põhivarad,
ettemaksed põhivarade eest. Siin kajastatakse ka
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgset koguväärtust ilma intressita.

Positiivne
täisarv

Tabel 2. PÕHIVARADE LIIKUMINE: IMMATERIAALSED PÕHIVARAD (TÄISARVUDES, EURODES, 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

H_020
/ 32

Immateriaalsed
põhivarad:
firmaväärtus –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_32

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – soetusmaksumus aasta lõpul miinus
akumuleeritud kulum ja allahindlused. Firmaväärtus –
äriühendusest tekkinud firmaväärtus – positiivne vahe
omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud
netovara õiglase väärtuse vahel. Äriühendusest tekkinud
firmaväärtust ei amortiseerita.

Positiivne
täisarv

H_020
/ 34

Immateriaalsed
põhivarad:
arvutitarkvara –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_34

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – soetusmaksumus aasta lõpul miinus
akumuleeritud kulum ja allahindlused. Arvutitarkvara –
riistvarast sõltumatu, nii ostetud kui ka oma tarbeks toodetud
arvutitarkvara ja tugimaterjal nii süsteemi- kui ka
rakendustarkvarale, samuti andmebaasid, sh
tarkvaralitsentsid.

Positiivne
täisarv

H_020
/ 307

Immateriaalsed
põhivarad: muud
immateriaalsed
põhivarad –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

FIN_020
_307

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – soetusmaksumus aasta lõpul miinus
akumuleeritud kulum ja allahindlused. Muud immateriaalsed
põhivarad – ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid (v.a
tarkvaralitsentsid), kaubamärgid; algupärased filmid,
helikandjad, käsikirjad jm meelelahutuslikud, kirjanduslikud ja
kunstilised algupärandid; kulutused, mida tehakse
uurimistulemuste rakendamisel uute konkreetsete toodete,
teenuste, protsesside või süsteemide väljatöötamiseks jms.

Positiivne
täisarv

H_020
/ 38

Immateriaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
eelmise

ENT_H_
020_38

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – soetusmaksumus aasta lõpul miinus
akumuleeritud kulum ja allahindlused. Lõpetamata projektid
ja ettemaksed – oma tarbeks tehtavatele pooleliolevatele
immateriaalse põhivara objektidele tegelikult tehtud
väljaminekud ja ettemaksed immateriaalsete põhivarade

Positiivne
täisarv
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aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

eest.

H_020
/ 31

Immateriaalsed
põhivarad kokku:
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_31

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – soetusmaksumus aasta lõpul miinus
akumuleeritud kulum ja allahindlused. Immateriaalsed
põhivarad on vara, mida ettevõte kavatseb kasutada pikema
perioodi jooksul kui üks aasta. Immateriaalsed põhivarad –
arenguväljaminekud, ostetud kontsessioonid, frantsiisid,
patendid, litsentsid, kaubamärgid, firmaväärtus,
kasutusõigused, kliendinimekirjad, kvoodid ja muud sarnased
varad; ettemaksed immateriaalsete põhivarade eest ning
arvutitarkvara (kui selle kasutamine on riistvarast sõltumatu).

Positiivne
täisarv

H_030
/ 32

Immateriaalsed
põhivarad:
firmaväärtus –
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_32

Ostud ja parendused – aruandeperioodil soetatud põhivarad,
ka mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivarad võetakse algselt bilansis arvele
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud
vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Siin
kajastatakse ka hilisemate parendustega seotud kulutused,
mis lisatakse materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele
ja vara bilansis kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline
osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).
Firmaväärtus – äriühendusest tekkinud firmaväärtus –
positiivne vahe omandatud osaluse soetusmaksumuse ja
omandatud netovara õiglase väärtuse vahel. Äriühendusest
tekkinud firmaväärtust ei amortiseerita.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 34

Immateriaalsed
põhivarad:
arvutitarkvara –
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_34

Ostud ja parendused – aruandeperioodil soetatud põhivarad,
ka mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivarad võetakse algselt bilansis arvele
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud
vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Siin
kajastatakse ka hilisemate parendustega seotud kulutused,
mis lisatakse materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele
ja vara bilansis kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline
osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).
Arvutitarkvara – riistvarast sõltumatu, nii ostetud kui ka oma
tarbeks toodetud arvutitarkvara ja tugimaterjal nii süsteemi-
kui ka rakendustarkvarale, samuti andmebaasid, sh
tarkvaralitsentsid.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 307

Immateriaalsed
põhivarad: muud
immateriaalsed
põhivarad – ostud
ja parendused

FIN_030
_307

Ostud ja parendused – soetatud põhivarad, (ka mitterahaliste
sissemakse) sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivarad võetakse algselt bilansis arvele
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
soetamisega otseselt seotud kulutustest (vajalikud vara
viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta). Hilisemate
parendustega seotud kulutused, mis lisatakse materiaalsete
põhivarade soetusmaksumusele ainult juhul, kui need
vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis
kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline osalemine
tulevikus majandusliku kasu tekitamisel). Muud
immateriaalsed põhivarad – ostetud kontsessioonid,
patendid, litsentsid (v.a tarkvaralitsentsid), kaubamärgid;
algupärased filmid, helikandjad, käsikirjad jm
meelelahutuslikud, kirjanduslikud ja kunstilised algupärandid;
kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute
konkreetsete toodete, teenuste, protsesside või süsteemide
väljatöötamiseks jms.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 38

Immateriaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_38

Ostud ja parendused – aruandeperioodil soetatud põhivarad,
ka mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivarad võetakse algselt bilansis arvele
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud
vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Siin
kajastatakse ka hilisemate parendustega seotud kulutused,
mis lisatakse materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele

Positiivne
täisarv
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ja vara bilansis kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline
osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).
Lõpetamata projektid ja ettemaksed – oma tarbeks
tehtavatele pooleliolevatele immateriaalse põhivara
objektidele tegelikult tehtud väljaminekud ja ettemaksed
immateriaalsete põhivarade eest.

H_030
/ 31

Immateriaalsed
põhivarad kokku:
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_31

Ostud ja parendused – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti
kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade lepingujärgne
koguväärtus ilma intressita. Põhivara võetakse algselt
bilansis arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast
ja soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud
vara viimiseks tööseisundisse ja -asukohta. Arvestatakse ka
hilisemate parendustega seotud kulutusi, mis lisatakse
materiaalse põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, kui
need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis
kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline osalemine
tulevikus majandusliku kasu tekitamisel). Immateriaalsed
põhivarad – arenguväljaminekud, ostetud kontsessioonid,
frantsiisid, patendid, litsentsid, kaubamärgid, firmaväärtus,
kasutusõigused, kliendinimekirjad, kvoodid ja muud sellised
varad; ettemaksed immateriaalsete põhivarade eest ning
arvutitarkvara (kui selle kasutamine on riistvarast sõltumatu).

Positiivne
täisarv

H_060
/ 34

Immateriaalsed
põhivarad:
arvutitarkvara –
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_34

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu.
Arvutitarkvara – riistvarast sõltumatu, nii ostetud kui ka oma
tarbeks toodetud arvutitarkvara ja tugimaterjal nii süsteemi-
kui ka rakendustarkvarale, samuti andmebaasid, sh
tarkvaralitsentsid.

Positiivne
täisarv

H_060
/ 307

Immateriaalsed
põhivarad: muud
immateriaalsed
põhivarad –
amortisatsioonikul
u

FIN_060
_307

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu. Muud
immateriaalsed põhivarad – ostetud kontsessioonid,
patendid, litsentsid (v.a tarkvaralitsentsid), kaubamärgid;
algupärased filmid, helikandjad, käsikirjad jm
meelelahutuslikud, kirjanduslikud ja kunstilised algupärandid;
kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute
konkreetsete toodete, teenuste, protsesside või süsteemide
väljatöötamiseks jms.

Positiivne
täisarv

H_060
/ 38

Immateriaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_38

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu. Lõpetamata
projektid ja ettemaksed – lõpetamata ehitised jm projektid,
ettemaksed põhivarade eest.

Positiivne
täisarv

H_060
/ 31

Immateriaalsed
põhivarad kokku:
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_31

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu.
Immateriaalsed põhivarad – arenguväljaminekud, ostetud
kontsessioonid, frantsiisid, patendid, litsentsid, kaubamärgid,
firmaväärtus, kasutusõigused, kliendinimekirjad, kvoodid ja
muud sarnased varad; ettemaksed immateriaalsete
põhivarade eest ning arvutitarkvara (kui selle kasutamine on
riistvarast sõltumatu).

Positiivne
täisarv

H_080
/ 32

Immateriaalsed
põhivarad:
firmaväärtus –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_32

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatu
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Firmaväärtus – äriühendusest tekkinud firmaväärtus –
positiivne vahe omandatud osaluse soetusmaksumuse ja
omandatud netovara õiglase väärtuse vahel. Äriühendusest
tekkinud firmaväärtust ei amortiseerita.

Täisarv

H_080
/ 34

Immateriaalsed
põhivarad:
arvutitarkvara –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_34

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatu
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Arvutitarkvara – riistvarast sõltumatu, nii ostetud kui ka oma
tarbeks toodetud arvutitarkvara ja tugimaterjal nii süsteemi-
kui ka rakendustarkvarale, samuti andmebaasid, sh
tarkvaralitsentsid.

Täisarv

H_080
/ 307

Immateriaalsed
põhivarad: muud
immateriaalsed
põhivarad –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

FIN_080
_307

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatu
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks. Muud
immateriaalsed põhivarad – ostetud kontsessioonid,
patendid, litsentsid (v.a tarkvaralitsentsid), kaubamärgid;
algupärased filmid, helikandjad, käsikirjad jm
meelelahutuslikud, kirjanduslikud ja kunstilised algupärandid;
kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute
konkreetsete toodete, teenuste, protsesside või süsteemide
väljatöötamiseks jms.

Täisarv

H_080 Immateriaalsed ENT_H_ Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatu 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: 13412020 Esitatakse: 10.07.2020, andmed 2019.a. kohta

lk 20/27

H_080
/ 38

Immateriaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_38

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatu
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Lõpetamata projektid ja ettemaksed – oma tarbeks
tehtavatele pooleliolevatele immateriaalse põhivara
objektidele tegelikult tehtud väljaminekud ja ettemaksed
immateriaalsete põhivarade eest.

Täisarv

H_080
/ 31

Immateriaalsed
põhivarad kokku:
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_31

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatu
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Immateriaalsed põhivarad kokku – varad, mida ettevõte
kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.
Siia kuuluvad arvutitarkvara, kaubamärgid, patendid,
litsentsid, kasutusõigused, kliendinimekirjad, kvoodid ja muud
sarnased varad.

Täisarv

H_090
/ 32

Immateriaalsed
põhivarad:
firmaväärtus –
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_32

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. Firmaväärtus –
äriühendusest tekkinud firmaväärtus – positiivne vahe
omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud
netovara õiglase väärtuse vahel.

Täisarv

H_090
/ 34

Immateriaalsed
põhivarad:
arvutitarkvara –
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_34

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. Arvutitarkvara –
riistvarast sõltumatu, nii ostetud kui ka oma tarbeks toodetud
arvutitarkvara ja tugimaterjal nii süsteemi- kui ka
rakendustarkvarale, samuti andmebaasid, sh
tarkvaralitsentsid. Investeeringud arvutatakse, liites ostud ja
parendused, ümberklassifitseerimised ettemaksetest,
kapitaliseeritud laenukulutused ja lõpetamata põhivarad.

Täisarv

H_090
/ 307

Immateriaalsed
põhivarad: muud
immateriaalsed
põhivarad – muud
ümberklassifitseeri
mised

FIN_090
_307

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. Muud immateriaalsed
põhivarad – ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid (v.a
tarkvaralitsentsid), kaubamärgid; algupärased filmid,
helikandjad, käsikirjad jm meelelahutuslikud, kirjanduslikud ja
kunstilised algupärandid; kulutused, mida tehakse
uurimistulemuste rakendamisel uute konkreetsete toodete,
teenuste, protsesside või süsteemide väljatöötamiseks jms.

Täisarv

H_090
/ 38

Immateriaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_38

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. Lõpetamata projektid ja
ettemaksed – lõpetamata ehitised jm projektid, ettemaksed
põhivarade eest.

Täisarv

H_090
/ 31

Immateriaalsed
põhivarad kokku:
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_31

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. Immateriaalsed
põhivarad – arenguväljaminekud, ostetud kontsessioonid,
frantsiisid, patendid, litsentsid, kaubamärgid, firmaväärtus,
kasutusõigused, kliendinimekirjad, kvoodid ja muud sarnased
varad; ettemaksed immateriaalsete põhivarade eest ning
arvutitarkvara (kui selle kasutamine on riistvarast sõltumatu).

Täisarv

H_100
/ 32

Immateriaalsed
põhivarad:
firmaväärtus –
müügid

ENT_H_
100_32

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses. Masinad ja
seadmed – maismaa-, raudtee-, vee- ja
õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka sõitjateveoks jm
otstarbeks; arvutid ja arvutisüsteemid; muud masinad ja
seadmed. Firmaväärtus – äriühendusest tekkinud
firmaväärtus – positiivne vahe omandatud osaluse
soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse
vahel.

Positiivne
täisarv

H_100
/ 34

Immateriaalsed
põhivarad:
arvutitarkvara –
müügid

ENT_H_
100_34

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses. Masinad ja
seadmed – maismaa-, raudtee-, vee- ja
õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka sõitjateveoks jm
otstarbeks; arvutid ja arvutisüsteemid; muud masinad ja
seadmed. Arvutitarkvara - riistvarast sõltumatu, nii ostetud
kui ka oma tarbeks toodetud arvutitarkvara ja tugimaterjal nii
süsteemi- kui ka rakendustarkvarale, samuti andmebaasid,
sh tarkvaralitsentsid.

Positiivne
täisarv

H_100
/ 307

Immateriaalsed
põhivarad: muud
immateriaalsed
põhivarad –
müügid

FIN_100
_307

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses. Muud
immateriaalsed põhivarad - ostetud kontsessioonid, patendid,
litsentsid (v.a tarkvaralitsentsid), kaubamärgid; algupärased
filmid, helikandjad, käsikirjad jm meelelahutuslikud,

Positiivne
täisarv
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müügid filmid, helikandjad, käsikirjad jm meelelahutuslikud,
kirjanduslikud ja kunstilised algupärandid; kulutused, mida
tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute konkreetsete
toodete, teenuste, protsesside või süsteemide
väljatöötamiseks jms.

H_100
/ 38

Immateriaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
müügid

ENT_H_
100_38

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses.
Lõpetamata projektid ja ettemaksed – lõpetamata ehitised jm
projektid, ettemaksed põhivarade eest.

Positiivne
täisarv

H_100
/ 31

Immateriaalsed
põhivarad kokku:
müügid

ENT_H_
100_31

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses.
Immateriaalsed põhivarad – arenguväljaminekud, ostetud
kontsessioonid, frantsiisid, patendid, litsentsid, kaubamärgid,
firmaväärtus, kasutusõigused, kliendinimekirjad, kvoodid ja
muud sarnased varad; ettemaksed immateriaalsete
põhivarade eest ning arvutitarkvara (kui selle kasutamine on
riistvarast sõltumatu).

Positiivne
täisarv

F_111 /
32

Immateriaalsed
põhivarad:
firmaväärtus –
teised muutused

FIN_111
_32

Immateriaalsed põhivarad kokku – varad, mida ettevõte
kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.
Siia kuuluvad arvutitarkvara, kaubamärgid, patendid,
litsentsid, kasutusõigused, kliendinimekirjad, kvoodid ja muud
sarnased varad. Firmaväärtus – äriühendusest tekkinud
firmaväärtus – positiivne vahe omandatud osaluse
soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse
vahel. Äriühendusest tekkinud firmaväärtust ei amortiseerita.

Täisarv

F_111 /
34

Immateriaalsed
põhivarad:
arvutitarkvara –
teised muutused

FIN_111
_34

Immateriaalsed põhivarad kokku – varad, mida ettevõte
kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.
Siia kuuluvad arvutitarkvara, kaubamärgid, patendid,
litsentsid, kasutusõigused, kliendinimekirjad, kvoodid ja muud
sarnased varad. Arvutitarkvara – riistvarast sõltumatu, nii
ostetud kui ka oma tarbeks toodetud arvutitarkvara ja
tugimaterjal nii süsteemi- kui ka rakendustarkvarale, samuti
andmebaasid, sh tarkvaralitsentsid.

Täisarv

F_111 /
307

Immateriaalsed
põhivarad: muud
immateriaalsed
põhivarad – teised
muutused

FIN_111
_307

Muud immateriaalsed põhivarad – ostetud kontsessioonid,
patendid, litsentsid (v.a tarkvaralitsentsid), kaubamärgid;
algupärased filmid, helikandjad, käsikirjad jm
meelelahutuslikud, kirjanduslikud ja kunstilised algupärandid;
kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute
konkreetsete toodete, teenuste, protsesside või süsteemide
väljatöötamiseks jms.

Täisarv

F_111 /
38

Immateriaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
teised muutused

FIN_111
_38

Immateriaalsed põhivarad kokku – varad, mida ettevõte
kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.
Siia kuuluvad arvutitarkvara, kaubamärgid, patendid,
litsentsid, kasutusõigused, kliendinimekirjad, kvoodid ja muud
sarnased varad. Lõpetamata projektid ja ettemaksed – oma
tarbeks tehtavatele pooleliolevatele immateriaalse põhivara
objektidele tegelikult tehtud väljaminekud ja ettemaksed
immateriaalsete põhivarade eest.

Täisarv

F_111 /
31

Immateriaalsed
põhivarad kokku:
teised muutused

FIN_111
_31

Immateriaalsed põhivarad kokku – varad, mida ettevõte
kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.
Siia kuuluvad arvutitarkvara, kaubamärgid, patendid,
litsentsid, kasutusõigused, kliendinimekirjad, kvoodid ja muud
sarnased varad.

Täisarv

H_130
/ 32

Immateriaalsed
põhivarad:
firmaväärtus –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_32

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– soetusmaksumus aasta lõpul miinus akumuleeritud kulum
ja allahindlused. Firmaväärtus – äriühendusest tekkinud
firmaväärtus – positiivne vahe omandatud osaluse
soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse
vahel. Äriühendusest tekkinud firmaväärtust ei amortiseerita.

Positiivne
täisarv

H_130
/ 34

Immateriaalsed
põhivarad:
arvutitarkvara –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_34

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– soetusmaksumus aasta lõpul miinus akumuleeritud kulum
ja allahindlused. Arvutitarkvara – riistvarast sõltumatu, nii
ostetud kui ka oma tarbeks toodetud arvutitarkvara ja
tugimaterjal nii süsteemi- kui ka rakendustarkvarale, samuti
andmebaasid, sh tarkvaralitsentsid.

Positiivne
täisarv

H_130
/ 307

Immateriaalsed
põhivarad: muud
immateriaalsed
põhivarad –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

FIN_130
_307

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– soetusmaksumus aasta lõpul miinus akumuleeritud kulum
ja allahindlused. Muud immateriaalsed põhivarad – ostetud
kontsessioonid, patendid, litsentsid (v.a tarkvaralitsentsid),
kaubamärgid; algupärased filmid, helikandjad, käsikirjad jm
meelelahutuslikud, kirjanduslikud ja kunstilised algupärandid;
kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute
konkreetsete toodete, teenuste, protsesside või süsteemide

Positiivne
täisarv
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väljatöötamiseks jms.
H_130
/ 38

Immateriaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_38

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– soetusmaksumus aasta lõpul miinus akumuleeritud kulum
ja allahindlused. Lõpetamata projektid ja ettemaksed – oma
tarbeks tehtavatele pooleliolevatele immateriaalse põhivara
objektidele tegelikult tehtud väljaminekud ja ettemaksed
immateriaalsete põhivarade eest.

Positiivne
täisarv

H_130
/ 31

Immateriaalsed
põhivarad kokku:
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_31

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– soetusmaksumus aasta lõpul miinus akumuleeritud kulum
ja allahindlused. Immateriaalsed põhivarad on varad, mida
ettevõte kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks
aasta. Immateriaalsed põhivarad – arenguväljaminekud,
ostetud kontsessioonid, frantsiisid, patendid, litsentsid,
kaubamärgid, firmaväärtus, kasutusõigused,
kliendinimekirjad, kvoodid ja muud sarnased varad;
ettemaksed immateriaalsete põhivarade eest ning
arvutitarkvara (kui selle kasutamine on riistvarast sõltumatu).

Positiivne
täisarv

H_140
/ 32

Immateriaalsed
põhivarad:
firmaväärtus –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_32

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Äriühendusest tekkinud firmaväärtus –
positiivne/negatiivne vahe omandatud osaluse
soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse
vahel. Äriühendusest tekkinud firmaväärtust ei amortiseerita.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 34

Immateriaalsed
põhivarad:
arvutitarkvara –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_34

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Arvutitarkvara – riistvarast sõltumatu, nii
ostetud kui ka oma tarbeks toodetud arvutitarkvara ja
tugimaterjal nii süsteemi- kui ka rakendustarkvarale, samuti
andmebaasid, sh tarkvaralitsentsid.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 307

Immateriaalsed
põhivarad: muud
immateriaalsed
põhivarad –
müüdud
müügihinnas

FIN_140
_307

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Muud immateriaalsed põhivarad – ostetud
kontsessioonid, patendid, litsentsid (v.a tarkvaralitsentsid),
kaubamärgid; algupärased filmid, helikandjad, käsikirjad jm
meelelahutuslikud, kirjanduslikud ja kunstilised algupärandid;
kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute
konkreetsete toodete, teenuste, protsesside või süsteemide
väljatöötamiseks jms.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 38

Immateriaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_38

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Lõpetamata projektid ja ettemaksed –
lõpetamata ehitised jm projektid, ettemaksed põhivarade
eest.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 31

Immateriaalsed
põhivarad: kokku –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_31

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Immateriaalsed põhivarad kokku – varad,
mida ettevõte kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui
üks aasta. Siia kuuluvad arvutitarkvara, kaubamärgid,
patendid, litsentsid, kasutusõigused, kliendinimekirjad,
kvoodid ja muud sarnased varad.

Positiivne
täisarv

Tabel 3. PÕHIVARADE LIIKUMINE: KINNISVARAINVESTEERINGUD (TÄISARVUDES, EURODES, 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

H_020
/ 15

Kinnisvarainvestee
ringud: maa –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_15

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – varade bilansiline (jääk)maksumus aasta algul.
See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud,
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi. Kinnisvarainvesteeringud: maa –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud maa, sh
kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_020
/ 16

Kinnisvarainvestee
ringud: ehitised –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_16

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – varade bilansiline (jääk)maksumus aasta algul.
See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud,
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi. Kinnisvarainvesteeringud: ehitised –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned ja
rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv
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H_020
/ 14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku:
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_14

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – varade bilansiline (jääk)maksumus aasta algul.
See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi. Kinnisvarainvesteering on kinnisvaraobjekt (maa,
hoone või osa hoonest), mida ettevõte hoiab eelkõige
renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil,
mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel,
administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärase
äritegevuse käigus. Kinnisvarainvesteeringuks võib olla ka
maa või ehitis, mida ettevõte ei oma, vaid rendib kapitalirendi
tingimustel. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse õiglases
väärtuses või soetusmaksumuses. Lisainfo: RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud”.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 15

Kinnisvarainvestee
ringud: maa –
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_15

Ostud ja parendused – aruandeperioodil soetatud põhivarad,
ka mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivarad võetakse algselt bilansis arvele
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud
vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Siin
kajastatakse ka hilisemate parendustega seotud kulutused,
mis lisatakse materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele
ja vara bilansis kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline
osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).
Kinnisvarainvesteeringud: maa – kinnisvarainvesteeringuna
klassifitseeritud maa, sh kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 16

Kinnisvarainvestee
ringud: ehitised –
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_16

Ostud ja parendused – aruandeperioodil soetatud põhivarad,
ka mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivarad võetakse algselt bilansis arvele tema
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud
vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Siin
kajastatakse ka hilisemate parendustega seotud kulutused,
mis lisatakse materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele
ja vara bilansis kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline
osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).
Kinnisvarainvesteeringud: ehitised –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned ja
rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku:
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_14

Ostud ja parendused – aruandeperioodil soetatud põhivarad,
ka mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti
kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade lepingujärgne
koguväärtus ilma intressita. Põhivarad võetakse bilansis
arvele soetusmaksumuses (ostuhind ja soetamisega otseselt
seotud kulutused). Siin kajastatakse ka hilisemate
parendustega seotud kulutused, mis lisatakse materiaalsete
põhivarade soetusmaksumusele ainult juhul, kui need
vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis
kajastamise kriteeriumitele. Kinnisvarainvesteering on
kinnisvaraobjekt (maa, hoone või osa hoonest), mida ettevõte
hoiab eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või
mõlemal eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete või
teenuste tootmisel, administratiiveesmärkidel või müügiks
tavapärase äritegevuse käigus. Õiglases väärtuses või
soetusmaksumuses. Lisainfo: RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud”.

Positiivne
täisarv

H_031
/ 15

Kinnisvarainvestee
ringud: maa –
ostud ja
parendused: maa
ja varem kasutusel
olnud ehitiste ost

ENT_H_
031_15

Ostetud maa ja varem Eestis kasutusel olnud hooned ning
rajatised võetakse algselt bilansis arvele soetusmaksumuses.
Siin kajastatakse ka aruandeperioodil sõlmitud
kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade lepingujärgset
koguväärtust ilma intressita. Kinnisvarainvesteeringud: maa –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud maa, sh
kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_031
/ 16

Kinnisvarainvestee
ringud: ehitised –
ostud ja
parendused: maa
ja varem kasutusel
olnud ehitiste ost

ENT_H_
031_16

Ostetud maa ja varem Eestis kasutusel olnud hooned ning
rajatised võetakse algselt bilansis arvele soetusmaksumuses.
Siin kajastatakse ka aruandeperioodil sõlmitud
kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade lepingujärgset
koguväärtust ilma intressita. Kinnisvarainvesteeringud:
ehitised – kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned
ja rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_031
/ 14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku:

ENT_H_
031_14

Ostetud maa ja varem Eestis kasutusel olnud hooned ning
rajatised võetakse algselt bilansis arvele soetusmaksumuses.

Positiivne
täisarv
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ostud ja
parendused – maa
ja varem kasutusel
olnud ehitiste ost

Siin kajastatakse ka aruandeperioodil sõlmitud
kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade lepingujärgset
koguväärtust ilma intressita. Kinnisvarainvesteering on
kinnisvaraobjekt (maa, hoone või osa hoonest), mida ettevõte
hoiab eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või
mõlemal eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete või
teenuste tootmisel, administratiivsetel eesmärkidel või
müügiks tavapärase äritegevuse käigus.
Kinnisvarainvesteeringuks võib olla ka maa või ehitis, mida
ettevõte ei oma, vaid rendib kapitalirendi tingimustel.
Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse õiglases väärtuses
või soetusmaksumuses. Lisainfo: RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud”.

H_032
/ 15

Kinnisvarainvestee
ringud: maa –
ostud ja
parendused: uute
ehitiste ost,
uusehitus,
parendused

ENT_H_
032_15

Uute ehitiste ost, uusehitus, parendamine – uute, varem
kasutamata hoonete ja rajatiste ost, kapitaliseeritud
kulutused ehitiste ehitamiseks, ka laiendamiseks,
rekonstrueerimiseks ja renoveerimiseks
(rekonstrueerimisväljaminekud), mis pikendavad oluliselt
ehitise kasutusiga, suurendavad tootmispotentsiaali või
vähendavad kasutuskulusid, samuti kulutused
maaparandusele. Siin kajastatakse ka aruandeperioodil
sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade
lepingujärgset koguväärtust ilma intressita. Jooksva hoolduse
ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse
perioodikuludes. Kinnisvarainvesteeringud: maa –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud maa, sh
kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_032
/ 16

Kinnisvarainvestee
ringud: ehitised –
ostud ja
parendused: uute
ehitiste ost,
uusehitus,
parendused

ENT_H_
032_16

Uute ehitiste ost, uusehitus, parendamine – uute, varem
kasutamata hoonete ja rajatiste ost, kapitaliseeritud
kulutused ehitiste ehitamiseks, ka laiendamiseks,
rekonstrueerimiseks ja renoveerimiseks
(rekonstrueerimisväljaminekud), mis pikendavad oluliselt
ehitise kasutusiga, suurendavad tootmispotentsiaali või
vähendavad kasutuskulusid, samuti kulutused
maaparandusele. Siin kajastatakse ka aruandeperioodil
sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade
lepingujärgne koguväärtus ilma intressita. Jooksva hoolduse
ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse
perioodikuludes. Kinnisvarainvesteeringud: ehitised –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned ja
rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_032
/ 14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku:
ostud ja
parendused – uute
ehitiste ost,
uusehitus,
parendused

ENT_H_
032_14

Uute ehitiste ost, uusehitus, parendamine – uute, varem
kasutamata hoonete ja rajatiste ost, kapitaliseeritud
kulutused ehitiste ehitamiseks, ka laiendamiseks,
rekonstrueerimiseks ja renoveerimiseks, mis pikendavad
oluliselt ehitise kasutusiga, suurendavad tootmispotentsiaali
või vähendavad kasutuskulusid, ka kulutused
maaparandusele. Ka aruandeperioodil sõlmitud
kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade lepingujärgne
koguväärtus ilma intressita. Jooksva hoolduse ja remondiga
kaasnevad kulutused kajastatakse perioodikuludes.
Kinnisvarainvesteering on kinnisvaraobjekt (maa, hoone või
osa hoonest), mida ettevõte hoiab eelkõige renditulu
teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga
kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel,
administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärase
äritegevuse käigus. Kajastatakse õiglases väärtuses või
soetusmaksumuses. Lisainfo: RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud”.

Positiivne
täisarv

H_060
/ 15

Kinnisvarainvestee
ringud: maa –
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_15

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu.
Kinnisvarainvesteeringud: maa – kinnisvarainvesteeringuna
klassifitseeritud maa, sh kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_060
/ 16

Kinnisvarainvestee
ringud: ehitised –
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_16

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu.
Kinnisvarainvesteeringud: ehitised –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned ja
rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_060
/ 14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku:
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_14

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu.
Kinnisvarainvesteering on kinnisvaraobjekt (maa, hoone või
osa hoonest), mida ettevõte hoiab eelkõige renditulu
teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga
kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel,
administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärase

Positiivne
täisarv
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äritegevuse käigus. Kinnisvarainvesteeringuks võib olla ka
maa või ehitis, mida ettevõte ei oma, vaid rendib kapitalirendi
tingimustel. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse õiglases
väärtuses või soetusmaksumuses. Lisainfo: RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud”.

H_080
/ 15

Kinnisvarainvestee
ringud: maa –
ümberklassifitseeri
mised kokku:
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_15

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Kinnisvarainvesteeringud: maa – kinnisvarainvesteeringuna
klassifitseeritud maa, sh kapitalirendiga soetatud.

Täisarv

H_080
/ 16

Kinnisvarainvestee
ringud: ehitised –
ümberklassifitseeri
mised kokku:
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_16

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Kinnisvarainvesteeringud: ehitised –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned ja
rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Täisarv

H_080
/ 14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku:
ümberklassifitseeri
mised kokku –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_14

Aruandeperioodi algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Kinnisvarainvesteering on kinnisvaraobjekt (maa, hoone või
osa hoonest), mida ettevõte hoiab eelkõige renditulu
teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga
kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel,
administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärase
äritegevuse käigus. Kinnisvarainvesteeringuks võib olla ka
maa või ehitis, mida ettevõte ei oma, vaid rendib kapitalirendi
tingimustel. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse õiglases
väärtuses või soetusmaksumuses. Lisainfo: RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud”.

Täisarv

H_090
/ 15

Kinnisvarainvestee
ringud: maa –
ümberklassifitseeri
mised kokku:
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_15

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks.
Kinnisvarainvesteeringud: maa – kinnisvarainvesteeringuna
klassifitseeritud maa, sh kapitalirendiga soetatud.

Täisarv

H_090
/ 16

Kinnisvarainvestee
ringud: ehitised –
ümberklassifitseeri
mised kokku:
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_16

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks.
Kinnisvarainvesteeringud: ehitised –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned ja
rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Täisarv

H_090
/ 14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku:
ümberklassifitseeri
mised kokku –
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_14

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks.
Kinnisvarainvesteeringud – kinnisvaraobjekt (maa, hoone või
osa hoonest), 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. Kinnisvarainvesteeringuks võib olla ka
hoonestusõigus, mis vastab kinnisvarainvesteeringu
mõistele. Lisainfo: RTJ 6 „Kinnisvarainvesteeringud”.

Täisarv

H_100
/ 15

Kinnisvarainvestee
ringud: maa –
müügid

ENT_H_
100_15

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses.
Kinnisvarainvesteeringud: maa – kinnisvarainvesteeringuna
klassifitseeritud maa, sh kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_100
/ 16

Kinnisvarainvestee
ringud: ehitised –
müügid

ENT_H_
100_16

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses.
Kinnisvarainvesteeringud: ehitised –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned ja
rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_100
/ 14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku:
müügid

ENT_H_
100_14

Aruandeperioodil müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses.
Kinnisvarainvesteeringud – kinnisvaraobjekt (maa, hoone või
osa hoonest), 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. Kinnisvarainvesteeringuks võib olla ka
hoonestusõigus, mis vastab kinnisvarainvesteeringu
mõistele. Lisainfo: RTJ 6 „Kinnisvarainvesteeringud”.

Positiivne
täisarv
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F_111 /
15

Kinnisvarainvestee
ringud: maa –
teised muutused

FIN_111
_15

Kinnisvarainvesteeringud – kinnisvaraobjekt (maa, hoone või
osa hoonest), 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. Kinnisvarainvesteeringuks võib olla ka
hoonestusõigus, mis vastab kinnisvarainvesteeringu
mõistele. Lisainfo: RTJ 6 „Kinnisvarainvesteeringud”.

Täisarv

F_111 /
16

Kinnisvarainvestee
ringud: ehitised –
teised muutused

FIN_111
_16

Kinnisvarainvesteeringud – kinnisvaraobjekt (maa, hoone või
osa hoonest), 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. Kinnisvarainvesteeringuks võib olla ka
hoonestusõigus, mis vastab kinnisvarainvesteeringu
mõistele. Lisainfo: RTJ 6 „Kinnisvarainvesteeringud”.

Täisarv

F_111 /
14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku:
teised muutused

FIN_111
_14

Kinnisvarainvesteeringud – kinnisvaraobjekt (maa, hoone või
osa hoonest), 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. Kinnisvarainvesteeringuks võib olla ka
hoonestusõigus, mis vastab kinnisvarainvesteeringu
mõistele. Lisainfo: RTJ 6 „Kinnisvarainvesteeringud”.

Täisarv

H_130
/ 15

Kinnisvarainvestee
ringud: maa –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_15

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– soetusmaksumus aasta lõpul miinus akumuleeritud kulum
ja allahindlused. Kinnisvarainvesteeringud: maa –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud maa, sh
kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_130
/ 16

Kinnisvarainvestee
ringud: ehitised –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_16

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– soetusmaksumus aasta lõpul miinus akumuleeritud kulum
ja allahindlused. Kinnisvarainvesteeringud: ehitised –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned ja
rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_130
/ 14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku:
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_14

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– soetusmaksumus aasta lõpul miinus akumuleeritud kulum
ja allahindlused. Kinnisvarainvesteering on kinnisvaraobjekt
(maa, hoone või osa hoonest), mida ettevõte hoiab eelkõige
renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil,
mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel,
administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärase
äritegevuse käigus. Kinnisvarainvesteeringuks võib olla ka
maa või ehitis, mida ettevõte ei oma, vaid rendib kapitalirendi
tingimustel. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse õiglases
väärtuses või soetusmaksumuses. Lisainfo: RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud”.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 15

Kinnisvarainvestee
ringud: maa –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_15

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Kinnisvarainvesteeringud: maa –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud maa, sh
kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 16

Kinnisvarainvestee
ringud: ehitised –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_16

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Kinnisvarainvesteeringud: ehitised –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned ja
rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku:
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_14

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Kinnisvarainvesteering on kinnisvaraobjekt
(maa, hoone või osa hoonest), mida ettevõte hoiab eelkõige
renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil,
mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel,
administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärase
äritegevuse käigus. Kinnisvarainvesteeringuks võib olla ka
maa või ehitis, mida ettevõte ei oma, vaid rendib kapitalirendi
tingimustel. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse õiglases
väärtuses või soetusmaksumuses. Lisainfo: RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud”.

Positiivne
täisarv

Tabel 4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS 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.
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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


