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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. TÖÖHÕIVE, TÖÖTUNNID (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

B_010
/ 1

Tööga hõivatud
isikute
aastakeskmine arv

ENT_B_
010

Tööga hõivatud isikute aastakeskmine arv – kõik ettevõttes
töötavad isikud olenemata nende töönädala pikkusest:
ettevõttes töötavad omanikud ja nende tasuta töötavad
pereliikmed; täis- või osaajatöötajad; isikud, kes töötavad
väljaspool ettevõtet (turustuspersonal jt); ajutiselt töölt
puuduvad isikud (haiguslehel, tasulisel puhkusel,
õppepuhkusel olijad, streikijad jt); praktikandid, hooaja- ja
kodustöötajad; töövõtulepinguga töötavad isikud. Tööga
hõivatud isikute arvus ei näidata teiste ettevõtete töötajaid,
kes tegutsevad kõnesolevas ettevõttes, täites selle tellimusi,
samuti pikka aega töölt puuduvaid isikuid
(lapsehoolduspuhkusel või ajateenistuses viibijad jt).

Positiivne
täisarv

B_080
/ 1

Täistööajale
taandatud
keskmine töötajate
arv

ENT_B_
080

Täistööajale taandatud keskmise töötajate arvu leidmiseks
taandatakse osalise tööajaga töötajate töötunnid täistööajale
ettevõtte aasta täistööaja alusel ja liidetakse täistööajaga
töötajate arvule. Aastakeskmise töötajate arvu leidmiseks
summeeritakse kuude täistööajale taandatud keskmised
töötajate arvud ja jagatakse 12-ga.

Positiivne
täisarv

Tabel 2. TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS  (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

B_065
/ 1

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

ENT_B_
065

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

valik_jah_ei
_1v
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Tabel 3. VARAD JA KOHUSTISED (ARUANDEPERIOODI LÕPUL, 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

3210 /
1

Nõuded otsesest
kindlustustegevus
est kokku

INS_Y3_
3210

Lühiajalised nõuded ja tehtud ettemaksed (nõuded ostjate
vastu, maksude ettemaksed ja tagasinõuded, muud
lühiajalised nõuded, ettemaksed teenuste eest, antud laenud
(kuni 12-kuulise järelejäänud tähtajaga). Nõuded ehk võlad,
ettemaksed ehk raha on liikunud, kuid teenust või kaupa pole
veel osutatud või väljastatud.

Positiivne
täisarv

3230 /
1

Muud nõuded INS_Y3_
3230

Muud nõuded, mis ei ole nõuded otsesest
kindlustustegevusest.

Positiivne
täisarv

3830 /
1

Finantskohustised
investeerimisriskig
a
elukindlustuslepin
gutest

INS_Y3_
3830

Finantskohustised on kindlustusandja kohustised, mis
tulenevad kindlustuslepingutes sisalduva finantsriski
kandmisest ja mille täitmine nõuab tulevikus rahast või muust
finantsvarast loobumist. Investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutest tulenevad finantskohustised, mille
puhul kannab finantsriski kindlustusvõtja ja mille suurus on
lepingu järgi otseselt seotud investeerimisriskiga
elukindlustuslepingute investeeringute tulukuse ja / või
väärtuse muutusega.

Positiivne
täisarv

3840 /
1

Finantskohustised
investeerimislepin
gutest

INS_Y3_
3840

Finantskohustised on kindlustusandja kohustised, mis
tulenevad kindlustuslepingutes sisalduva finantsriski
kandmisest ja mille täitmine nõuab tulevikus rahast või muust
finantsvarast loobumist. Nendest investeerimislepingutest
tulenevad finantskohustised, mille puhul on finantsrisk
kindlustusandjal. Samuti näidatakse siin
investeerimislepingutele määratud ja / või garanteeritud
lisakasumi osa.

Positiivne
täisarv

3850 /
1

Finantskohustised
kindlustuslepingut
est

INS_Y3_
3850

Filiaali kindlustustegevusest tulenevate kindlustustehniliste
eraldiste ja finantskohustiste summa. Finantskohustised on
kindlustusandja kohustised, mis tulenevad
kindlustuslepingutes sisalduva finantsriski kandmisest ja mille
täitmine nõuab tulevikus rahast või muust finantsvarast
loobumist. Finantskohustisena käsitletakse ka
investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevaid
kohustusi, mille osas kannab finantsriski kindlustusvõtja.

Positiivne
täisarv

3860 /
1

Muud
finantskohustised

INS_Y3_
3860

Muud finantskohustised – võlad krediidiasutustele,
emiteeritud võlakirjad, dividendivõlgnevus, kapitalirendi
kohustused, võlad ema-, tütar- ja sidusettevõtjatele ja
tuletisinstrumentide negatiivne turuväärtus ning muud
finantskohustised. Emiteeritud võlakirju kajastatakse
amortiseeritud soetusmaksumuses või õiglases väärtuses.
Finantskohustised on kindlustusandja kohustised, mis
tulenevad kindlustuslepingutes sisalduva finantsriski
kandmisest ja mille täitmine nõuab tulevikus rahast või muust
finantsvarast loobumist.

Positiivne
täisarv

4310_1
/ 1

Ettemakstud
preemiate eraldis
(neto) –
kogusumma
(bruto)

INS_Y3_
4310_1

Ettemakstud preemiate eraldis moodustub üksiklepingute
ettemakstud preemiate eraldistest, kusjuures iga üksiklepingu
eraldis moodustab selle lepingu brutopreemiast (v.a
liikluskindlustuses, kus eelnevalt lahutatakse liikmemaks
fondile) protsentuaalselt sama osa, mis bilansipäeva järgne
kindlustuskatte kehtivuse aeg moodustab kogu lepingu
kindlustuskatte kehtivuse ajast. Elukindlustuses näidatakse
ettemakstud preemiate eraldise summa "Elukindlustuse
eraldis" all. Ettemakstud preemiate eraldis koos
edasikindlustuse osaga (ettemakstud preemiate eraldis netos
pluss edasikindlustuse osa ettemakstud preemiate eraldises).

Positiivne
täisarv

4310_2
/ 1

Ettemakstud
preemiate eraldis
(neto) –
edasikindlustuse
summa

INS_Y3_
4310_2

Ettemakstud preemiate eraldis moodustub üksiklepingute
ettemakstud preemiate eraldistest, kusjuures iga üksiklepingu
eraldis moodustab selle lepingu brutopreemiast (v.a
liikluskindlustuses, kus eelnevalt lahutatakse liikmemaks
fondile) protsentuaalselt sama osa, mis bilansipäeva järgne
kindlustuskatte kehtivuse aeg moodustab kogu lepingu
kindlustuskatte kehtivuse ajast. Elukindlustuses näidatakse
ettemakstud preemiate eraldise summa "Elukindlustuse
eraldis" all. Edasikindlustuse osa ettemakstud preemiate
eraldises moodustab ettemakstud preemiate eraldisest sama
protsentuaalse osa, mis proportsionaalse edasikindlustuse

Positiivne
täisarv
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preemiad brutopreemiatest.
4320_1
/ 1

Elukindlustuse
eraldis (neto) –
kogusumma
(bruto)

INS_Y3_
4320_1

Elukindlustuse eraldis on nende elukindlustuslepingute
tehniline eraldis, mis on klassifitseeritud kui
kindlustuslepingud. Kui kindlustuslepingus on kindlustuse ja
hoiuse komponent lahti seotud, siis näidatakse siin vastavas
kindlustuslepingus sisalduva kindlustusriski osale
moodustatud tehniline eraldis. Ühtlasi näidatakse siin ka
ettemakstud preemiate eraldis. Edasikindlustuse osa
elukindlustuse eraldises hõlmab elukindlustuse eraldise seda
osa, mille ulatuses on kohustus edasikindlustusandjal.
Elukindlustuse eraldis brutona tähendab elukindlustuse
eraldise (netos) ja elukindlustuse eraldise edasikindlustuse
osa summat.

Positiivne
täisarv

4320_2
/ 1

Elukindlustuse
eraldis (neto) –
edasikindlustuse
summa

INS_Y3_
4320_2

Elukindlustuseraldise edasikindlustuse osa. Elukindlustuse
eraldis on nende elukindlustuslepingute tehniline eraldis, mis
on klassifitseeritud kui kindlustuslepingud. Kui
kindlustuslepingus on kindlustuse ja hoiuse komponent lahti
seotud, siis näidatakse siin vastavas kindlustuslepingus
sisalduva kindlustusriski osale moodustatud tehniline eraldis.
Ühtlasi näidatakse siin ka ettemakstud preemiate eraldis.
Edasikindlustuse osa elukindlustuse eraldises hõlmab
elukindlustuse eraldise seda osa, mille ulatuses on kohustus
edasikindlustusandjal.

Positiivne
täisarv

4330_1
/ 1

Rahuldamata
nõuete eraldis
(neto) –
kogusumma
(bruto)

INS_Y3_
4330_1

Kahjukindlustuses näidatakse siin summa, mis on eraldatud
lõplike ja hinnanguliste väljaminekute katmiseks seoses
kahjudega, mis tulenevad enne bilansipäeva esinenud
kindlustusjuhtumitest, sh esinenud, kuid teatamata kahjud,
käsitluskulud ning kindlustuspensioni eraldis. Elukindlustuses
näidatakse siin summa, mis on eraldatud lõplike ja
hinnanguliste väljaminekute katmiseks seoses
kindlustussummade ja hüvitistega (sh käsitluskulud), mis
tulenevad enne bilansipäeva esinenud kindlustusjuhtumitest,
sh esinenud, kuid teatamata kindlustusjuhtumitest.
Rahuldamata nõuete eraldis brutona võrdub rahuldamata
nõuete eraldise (netos) ja rahuldamata nõuete eraldise
edasikindlustuse osa summaga.

Positiivne
täisarv

4330_2
/ 1

Rahuldamata
nõuete eraldis
(neto) –
edasikindlustuse
summa

INS_Y3_
4330_2

Kahjukindlustuses näidatakse siin summa, mis on eraldatud
lõplike ja hinnanguliste väljaminekute katmiseks seoses
kahjudega, mis tulenevad enne bilansipäeva esinenud
kindlustusjuhtumitest, sh esinenud, kuid teatamata kahjud,
käsitluskulud ning kindlustuspensioni eraldis. Elukindlustuses
näidatakse siin summa, mis on eraldatud lõplike ja
hinnanguliste väljaminekute katmiseks seoses
kindlustussummade ja hüvitistega (sh käsitluskulud), mis
tulenevad enne bilansipäeva esinenud kindlustusjuhtumitest,
sh esinenud, kuid teatamata kindlustusjuhtumitest.
Edasikindlustuse osa rahuldamata nõuete eraldises hõlmab
rahuldamata nõuete seda osa, mille ulatuses on kohustus
edasikindlustusandjal.

Positiivne
täisarv

4340_1
/ 1

Boonuste eraldis
(neto) –
kogusumma
(bruto)

INS_Y3_
4340_1

Boonuste eraldises näidatakse arvestusliku lisakasumi
summa kindlustusvõtjatele, kindlustatutele ja soodustatud
isikutele, mille suurust ei ole kindlustusandja juhtorganid
kinnitanud ning kindlustus- või investeerimislepingutele
määranud või garanteerinud. Siin kajastatakse ka
pensionilepingute kumulatiivse tehnilise kasumi arvestuslik
summa, mille ulatuses on kindlustusandjal kohustus
järgneval majandusaastal suurendada pensionimakseid.
Kahjukindlustuses näidatakse siin bilansipäevaks teada
olevad ja bilansipäeva järel sooritatavad preemia
tagasimaksed kindlustusvõtjatele. Boonuste eraldis brutona
võrdub boonuste eraldise (netos) ja boonuste eraldise
edasikindlustuse osa summaga.

Positiivne
täisarv

4340_2
/ 1

Boonuste eraldis
(neto) –
edasikindlustuse
summa

INS_Y3_
4340_2

Boonuste eraldises näidatakse arvestusliku lisakasumi
summa kindlustusvõtjatele, kindlustatutele ja soodustatud
isikutele, mille suurust ei ole kindlustusandja juhtorganid
kinnitanud ning kindlustus- või investeerimislepingutele
määranud või garanteerinud. Siin kajastatakse ka
pensionilepingute kumulatiivse tehnilise kasumi arvestuslik
summa, mille ulatuses on kindlustusandjal kohustus
järgneval majandusaastal suurendada pensionimakseid.
Kahjukindlustuses näidatakse siin bilansipäevaks teada
olevad ja bilansipäeva järel sooritatavad preemia
tagasimaksed kindlustusvõtjatele. Edasikindlustuse osa
boonuste eraldises hõlmab boonuste seda osa, mille
ulatuses on kohustus edasikindlustusandjal.

Positiivne
täisarv

4350 /
1

Pensionilepingute
eraldis (neto)

INS_Y3_
4350

Pensionilepingute eraldises (neto) näidatakse
pensionilepingute elukindlustuse eraldises sisalduva
kindlustusriski kandmisest tulenevate kohustiste

Positiivne
täisarv
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nüüdisväärtuse suurus. Edasikindlustuse osa
pensionilepingute eraldises hõlmab pensionilepingute
eraldise seda osa, mille ulatuses on kohustis
edasikindlustusandjal. Pensionilepingute eraldis netona
kajastatakse ilma edasikindlustuse osata.

4360_1
/ 1

Muud tehnilised
eraldised (neto) –
kogusumma
(bruto)

INS_Y3_
4360_1

Muud tehnilised eraldised, ka möödumata riskide eraldis. Kui
bilansipäeval jõus olevate kindlustuslepingute möödumata
kehtivusajaga seotud kahjunõuete ja administratiivkulude
eeldatav väärtus ületab nende kindlustuslepingute
ettemakstud preemiate eraldise summat pärast ettemakstud
preemiate eraldisest sõlmimisväljaminekute lahutamist ja
kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute edasikindlustuse osa
liitmist, siis tuleb selle vahe ulatuses moodustada
möödumata riskide eraldis. Kui elukindlustusandja
moodustab lisaks pensionilepingute eraldisele ja boonuste
eraldisele täiendava pensionilepingutega seotud tehnilise
eraldise, siis näidatakse vastava eraldise suurus bilansipäeva
seisuga. Muud tehnilised eraldised brutona kajastatakse neto
ja edasikindlustuse osa summana.

Positiivne
täisarv

4360_2
/ 1

Muud tehnilised
eraldised (neto) –
edasikindlustuse
summa

INS_Y3_
4360_2

Muude tehniliste eraldiste edasikindlustuse osa. Muud
tehnilised eraldised, ka möödumata riskide eraldis. Kui
bilansipäeval jõus olevate kindlustuslepingute möödumata
kehtivusajaga seotud kahjunõuete ja administratiivkulude
eeldatav väärtus ületab nende kindlustuslepingute
ettemakstud preemiate eraldise summat pärast ettemakstud
preemiate eraldisest sõlmimisväljaminekute lahutamist ja
kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute edasikindlustuse osa
liitmist, siis tuleb selle vahe ulatuses moodustada
möödumata riskide eraldis. Kui elukindlustusandja
moodustab lisaks pensionilepingute eraldisele ja boonuste
eraldisele täiendava pensionilepingutega seotud tehnilise
eraldise, siis näidatakse vastava eraldise suurus bilansipäeva
seisuga. Muud tehnilised eraldised brutona kajastatakse neto
ja edasikindlustuse osa summana.

Positiivne
täisarv

Tabel 4. KASUMIARUANNE (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

2300 /
1

Esinenud
kahjunõuded
edasikindlustusest
netosummas
kokku

INS_Q2_
2300

Esinenud kahjunõuded edasikindlustusest netosummas
kokku kajastatakse ilma edasikindlustuse osata.

Positiivne
täisarv

2300_1
/ 1

Esinenud nõuded
edasikindlustusest
netosummas –
makstud kahjud
brutos

INS_Q2_
2300_1

Aruandeperioodil kahjukindlustusseltside väljamakstud
kahjude summa.

Positiivne
täisarv

2300_2
/ 1

Esinenud nõuded
edasikindlustusest
netosummas –
regressina ja
jääkvara
realiseerimisest
saadud summad
brutos

INS_Q2_
2300_2

Aruandeperioodil kahjukindlustusseltside arvele võetud
regressinõuete summad ning nõuete summad jääkvara
realiseerimisest, millest ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on
maha arvatud.

Positiivne
täisarv

2300_3
/ 1

Esinenud nõuded
edasikindlustusest
netosummas –
hüvitised brutos

INS_Q2_
2300_3

Elukindlustusseltsid näitavad siin kindlustusjuhtumi
toimumisest tulenevaid aruandeperioodi väljamakseid ja
pensionilepingute pensionimakseid.

Positiivne
täisarv

2300_4
/ 1

Esinenud nõuded
edasikindlustusest
netosummas –
tagasiostusumma
brutos

INS_Q2_
2300_4

Aruandeperioodil kahjukindlustusseltside väljamakstud
kindlustuslepingute tagastusväärtuste summa.

Positiivne
täisarv

2500 /
1

Muude tehniliste
eraldiste muutus

INS_Q2_
2500

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

Täisarv
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2500_1
/ 1

Muude tehniliste
eraldiste muutus –
kogusumma

INS_Q2_
2500_1

Tehniliste eraldiste muutus, suurenemine (–), vähenemine
(+). Muutus muudes tehnilistes eraldistes kogusummana ehk
brutona kajastatakse muude tehnilistes eraldiste (netos)
muutuse ja edasikindluse osa summana.

Täisarv

2500_2
/ 1

Muude tehniliste
eraldiste muutus –
edasikindlustuse
osa

INS_Q2_
2500_2

Edasikindlustusandjate osa muude tehniliste eraldiste
muutuses, suurenemine (+), vähenemine (–).

Täisarv

2400 /
1

Elukindlustuse
eraldiste muutus

INS_Q2_
2400

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

Täisarv

2400_1
/ 1

Elukindlustuse
eraldise muutus –
kogusumma

INS_Q2_
2400_1

Muutus elukindlustuse eraldises netona edasikindlustusest
kajastatakse muutusena elukindlustuse eraldises koos
edasikindlustuse osaga. Elukindlustuse eraldise muutus,
suurenemine (–), vähenemine (+).

Täisarv

2400_2
/ 1

Elukindlustuse
eraldise muutus –
edasikindlustuse
osa

INS_Q2_
2400_2

Edasikindlustuse osa elukindlustuse eraldise muutuses
netona. Edasikindlustusandjate osa elukindlustuse eraldise
muutuses, suurenemine (+), vähenemine (–).

Täisarv

8 / 1 Boonused
edasikindlustusest
netosummas

INS_Y5_
8

Boonused edasikindlustusest netosummas –
aruandeperioodil arvestatud lisakasum (boonus), mille arvel
suurendatakse boonuste eraldist ja aruandeperioodil
kindlustusvõtjatele arvestatud pensionilepingute tehnilist
kasumit.

Positiivne
täisarv

2600 /
1

Tegevuskulud
netosummas
kokku

INS_Q2_
2600

Ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkivad kulud,
millest on maha arvatud edasikindlustuse osa.

Positiivne
täisarv

2600_1
/ 1

Tegevuskulud
netosummas
kokku –
sõlmimiskulud
netos

INS_Q2_
2600_1

Tegevuskulud netosummas kokku. Sõlmimiskulud on
otsesed ja kaudsed kulud, mis tulenevad kindlustus- ja
investeerimislepingute sõlmimisest (sh otsesed kulud, nagu
komisjonitasud vahendajatele, kulud kindlustusdokumentide
vormistamiseks või lepingute kaasamiseks portfelli, ning
kaudsed kulud, nagu reklaamikulud, taotluste
läbivaatamisega ja poliiside väljastamisega seotud
administratiivkulud).

Positiivne
täisarv

2600_2
/ 1

Tegevuskulud
netosummas
kokku –
administratiivkulud
netos

INS_Q2_
2600_2

Administratiivkulud – kulud, mis on seotud preemiate ja
maksete kogumisega, portfelli haldamisega, boonuste ja
soodustuste käsitlemisega ning sissetuleva ja väljamineva
edasikindlustusega. Siia kuuluvad kindlustustegevusega
seotud kulud sedavõrd, kuivõrd need ei kuulu
sõlmimiskulude, kahjukäsitluskulude, investeeringutega
seotud kulude või muude kulude hulka.

Positiivne
täisarv

10 / 1 Investeeringutulud
ja -kulud

INS_Y5_
10

Investeeringutulud ja -kulud kinnisvarainvesteeringutelt, tütar-
ja sidusettevõtjatelt, intressidest, intressituludest ja -kuludest,
muude investeeringute väärtuse muutusest,
kasumist/kahjumist investeeringute realiseerimisel ning
muudest investeeringukuludest.

Täisarv

1001 /
1

Investeeringutulud
ja -kulud –
kinnisvarainvestee
ringutelt

INS_Y5_
1001

Kinnisvarainvesteeringute tulud ja kulud –
kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus ja tulud ning
kulud.

Täisarv

1002 /
1

Investeeringutulud
ja -kulud – tütar- ja
sidusettevõtjatelt

INS_Y5_
1002

Tütar- ja sidusettevõtjatelt saadud dividendid, võlakirja- ja
laenuintressid, aktsiate ja osade, võlakirjade ja laenude
allahindlused ning õiglase väärtuse muutused.

Täisarv

1003 /
1

Investeeringutulud
ja -kulud –
intressidest

INS_Y5_
1003

Aruandeperioodil arvestatud intressitulud ja -kulud, sh
võlakirjadelt (üle/alla nimiväärtuse soetatud võlakirjadelt),
krediidiasutuste nõudmiseni ja tähtajalistelt hoiustelt,
üleöödeposiitidelt, väljaantud laenudelt, kapitalirendilt (v.a
need kapitalirendid, mis on seotud
kinnisvarainvesteeringutega) ja repotehingutelt. Siin
näidatakse ka dividenditulu portfelliinvesteeringutelt.

Täisarv

1004 /
1

Investeeringutulud
ja -kulud – muude
investeeringute
väärtuse muutus

INS_Y5_
1004

Muude investeeringute väärtuse muutus – realiseerimata
kasumid ja kahjumid õiglases väärtuses kasumiaruandes
kajastatud finantsvarade õiglase väärtuse muutusest ning
realiseerimata finantstulud ja -kulud tuletisinstrumentidelt.
Ühtlasi näidatakse siin realiseerimata kasumid ja kahjumid
välisvaluuta pangakontode hindamisest bilansipäeval kehtiva
Euroopa Keskpanga valuutakursi alusel.

Täisarv

1005 /
1

Investeeringutulud
ja -kulud –
kasum/kahjum
investeeringute
realiseerimisest

INS_Y5_
1005

Kasum/kahjum investeeringute realiseerimisest –
realiseerimiskasum ja -kahjum investeeringute (v.a tütar- ja
sidusettevõtjate aktsiad või osad) müügist. Ühtlasi näidatakse
siin realiseeritud kasum ja kahjum välisvaluuta müügist
tehingupäeval kehtiva Euroopa Keskpanga valuutakursi
alusel.

Täisarv

1006 /
1

Investeeringutulud
ja -kulud – muud

INS_Y5_
1006

Muude investeeringute kulud – investeerimistegevusega
seotud töötajate palgad ja sotsiaalkulud, komisjonitasud

Täisarv
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investeeringukulud investeeringute haldusettevõtetele, finantsvara soetamise
tehingukulud ja muud investeerimistegevusega seotud kulud.

Tabel 5. PÕHIVARADE LIIKUMINE: MATERIAALSED PÕHIVARAD,  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
väärtuse – varade bilansiline (jääk)maksumus
aruandeperioodi 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
aruandeperioodi 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
/ 4

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

ENT_H_
020_4

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. 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_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
aruandeperioodi 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
aruandeperioodi 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, v.a transpordivahendid; mootorid ja
turbiinid (v.a lennukite, sõidukite ja mootorrataste mootorid),
muud üldkasutatavad masinad ja mehhanismid, aurukatlad

Positiivne
täisarv
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(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.

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
aruandeperioodi algul. See on netosumma, milles varad on
bilansis kajastatud, võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja
võimalikke allahindlusi. Muu materiaalne põhivara – 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
aruandeperioodi 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
aruandeperioodi 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
/ 12

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

ENT_H_
020_12

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

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 nende
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,
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, 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

Positiivne
täisarv
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ole hooned. Transpordirajatised: teed, tänavad, raudteed,
trammiteed, lennuvälja stardi- ja maandumisrajad, sillad,
sadamarajatised. Torujuhtmed, vee-, gaasi- ja
kanalisatsioonitorustikud, side- ja elektriliinid jms.
Tsiviilrajatised: kaevandused, staadionid, pargid, prügimäed
jms; ka hoonestusõigus.

H_030
/ 4

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

ENT_H_
030_4

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). Kajastatakse ka hilisemate parendustega
seotud kulutused, mis lisatakse materiaalsete põhivarade
soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad
materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise
kriteeriumidele. 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, golfiautod; samuti raudtee-, vee- ja
õhutranspordivahendid: raudteevedurid ja -veerem, trammid,
veesõidukid jm eriotstarbelised ujuvvahendid, lennukid,
mootorrattad ja jalgrattad.

Positiivne
täisarv

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 nende
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

ENT_H_
030_9

Ostud ja parendused – aruandeperioodil soetatud põhivarad,
ka mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud

Positiivne
täisarv
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põhivarad –
väärisesemed:
ostud ja
parendused

põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivarad võetakse algselt bilansis arvele nende
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,
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
/ 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 nende
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_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
ja varem kasutusel
olnud ehitiste ost

ENT_H_
031_3

Ostetud maa ja varem Eestis kasutusel olnud hooned ning
rajatised võetakse bilansis arvele soetusmaksumuses.
Aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita .
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_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

Positiivne
täisarv



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

Küsimustiku juhend: Kindlustus

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

lk 10/20

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.

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 lepingujärgne
koguväärtus 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_080
/ 2

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

ENT_H_
080_2

Aruandeaasta algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks. Maa –
maad kui piiramata kasutuseaga objekti ei amortiseerita,
mistõttu maa soetusmaksumus peab võrduma
jääkmaksumusega. Arvestatakse ka kulutusi
maaparandusele ja -korraldusele, samuti maa kasutusõigust,
kui see on klassifitseeritud materiaalse põhivarana.

Täisarv

H_080
/ 3

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

ENT_H_
080_3

Aruandeaasta 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. Arvestatakse ka
hoonestusõigust.

Täisarv

H_080
/ 4

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

ENT_H_
080_4

Aruandeaasta algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Transpordivahendid – teedel ja tänavatel kasutatavad
transpordivahendid kauba- ja sõitjateveoks jm otstarbeks:
mootorsõidukid, mootorsõidukite kered, haagised ja
poolhaagised, elektrimootoriga sõidukid reisijateveoks
(trollibussid), eriotstarbelised mootorsõidukid, autokraanad,
mootorsõidukid lumel sõitmiseks, golfiautod; raudtee-, vee- ja
õhutranspordivahendid kauba- ja sõitjateveoks:
raudteevedurid ja -veerem, trammid, veesõidukid jm
eriotstarbelised ujuvvahendid, lennukid, mootorrattad ja
jalgrattad.

Täisarv

H_080
/ 6

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

ENT_H_
080_6

Aruandeaasta 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. Arvestatakse ka koos riistvaraga
soetatud tarkvara.

Täisarv

H_080
/ 7

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

ENT_H_
080_7

Aruandeaasta 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

Täisarv
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ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

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.

H_080
/ 8

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

ENT_H_
080_8

Aruandeaasta 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

Aruandeaasta algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Väärisesemed – väärisesemete all kajastatakse
kunstiteosed, raamatukollektsioonid, 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

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

Täisarv

H_080
/ 12

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

ENT_H_
080_12

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

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 perioodi 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 perioodi 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
/ 4

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja

ENT_H_
130_4

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

Positiivne
täisarv
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seadmed –
transpordivahendi
d: aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

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.

H_130
/ 6

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

ENT_H_
130_6

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– varade bilansiline (jääk)maksumus perioodi lõpul. 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_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 perioodi 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 perioodi lõpul. See on
netosumma, milles varad on bilansis kajastatud, võttes
arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke allahindlusi. Muu
materiaalne põhivara – 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 perioodi 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 perioodi 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
/ 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 perioodi 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_140
/ 2

Materiaalsed
põhivarad: maa –

ENT_H_
140_2

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Maa – maad kui piiramata kasutuseaga

Positiivne
täisarv
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müüdud põhivarad
müügihinnas

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.

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
/ 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
müügihinnas

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

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
/ 12

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

ENT_H_
140_12

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

Positiivne
täisarv
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müüdud põhivarad
müügihinnas

Tabel 6. PÕHIVARADE LIIKUMINE: IMMATERIAALSED PÕHIVARAD, 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
/ 34

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

ENT_H_
020_34

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – soetusmaksumus perioodi 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
/ 32

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

ENT_H_
020_32

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – soetusmaksumus perioodi 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
/ 37

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

ENT_H_
020_37

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – soetusmaksumus perioodi lõpul miinus
akumuleeritud kulum ja allahindlused. Muud immateriaalsed
põhivarad – kulutused maavarade uuringuteks, algupärased
filmid, helikandjad, käsikirjad jm meelelahutuslikud,
kirjanduslikud ja kunstilised algupärandid, kliendinimekirjad,
kvoodid jm.

Positiivne
täisarv

H_020
/ 38

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

ENT_H_
020_38

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – soetusmaksumus perioodi 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_020
/
12_FIN

Immateriaalsed
põhivarad:
ettemaksed –
eelmise
aruandeaasta
lõpul
jääkmaksumuses/
õiglases väärtuses

FIN_020
_12

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
sõltumatu riistvarast). Immateriaalseid põhivarasid
kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha
arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused (s.o bilansiline
jääkmaksumus). LISAINFO: RTJ 5 „Materiaalne ja
immateriaalne põhivara”.

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
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

Positiivne
täisarv
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tarkvaralitsentsid.
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
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
/ 37

Immateriaalsed
põhivarad: muud
immateriaalsed
põhivarad – ostud
ja parendused

ENT_H_
030_37

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). Muud
immateriaalsed põhivarad – kulutused maavarade
uuringuteks, algupärased filmid, helikandjad, käsikirjad jm
meelelahutuslikud, kirjanduslikud ja kunstilised algupärandid,
kliendinimekirjad, kvoodid jm.

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
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 – oma tarbeks
tehtavatele pooleliolevatele immateriaalse põhivara
objektidele tegelikult tehtud väljaminekud ja ettemaksed
immateriaalsete põhivarade eest.

Positiivne
täisarv

H_030
/
12_FIN

Immateriaalsed
põhivarad:
ettemaksed –
ostud ja
parendused

FIN_030
_12

Aruandeperioodil tehtud ostud ja parendused –
aruandeperioodil ostetud põhivarad (sh mitterahaliste
sissemaksetena või kapitalirendina), põhivarade väärtuse
kasv kapitaalremondi või renoveerimise tulemusena.
Ettemaksed põhivarade eest – põhivarade eest tarnijatele
tehtud ettemaksed (ka ehitusettevõttele tehtud ettemaksed).

Positiivne
täisarv

H_080
/ 34

Immateriaalsed
põhivarad:
arvutitarkvara –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_34

Aruandeaasta 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
/ 32

Immateriaalsed
põhivarad:
firmaväärtus –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_32

Aruandeaasta 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
/ 37

Immateriaalsed
põhivarad: muud
immateriaalsed
põhivarad –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_37

Aruandeaasta algul ettemaksena kajastatu
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks. Muud
immateriaalsed põhivarad – kulutused maavarade
uuringuteks, algupärased filmid, helikandjad, käsikirjad jm
meelelahutuslikud, kirjanduslikud ja kunstilised algupärandid
jm.

Täisarv

H_080
/ 38

Immateriaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja

ENT_H_
080_38

Aruandeaasta algul ettemaksena kajastatu
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Lõpetamata projektid ja ettemaksed – oma tarbeks
tehtavatele pooleliolevatele immateriaalse põhivara

Täisarv
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ettemaksed –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

objektidele tegelikult tehtud väljaminekud ja ettemaksed
immateriaalsete põhivarade eest.

H_080
/
12_FIN

Immateriaalsed
põhivarad:
ettemaksed –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

FIN_080
_12

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– varade bilansiline (jääk)maksumus perioodi 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).

Täisarv

H_130
/ 34

Immateriaalsed
põhivarad:
arvutitarkvara –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_34

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– soetusmaksumus perioodi 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
/ 32

Immateriaalsed
põhivarad:
firmaväärtus –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_32

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– soetusmaksumus perioodi 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
/ 37

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

ENT_H_
130_37

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– soetusmaksumus perioodi lõpul miinus akumuleeritud
kulum ja allahindlused. Muud immateriaalsed põhivarad –
kulutused maavarade uuringuteks, algupärased filmid,
helikandjad, käsikirjad jm meelelahutuslikud, kirjanduslikud ja
kunstilised algupärandid, kliendinimekirjad, kvoodid jm.

Positiivne
täisarv

H_130
/ 38

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

ENT_H_
130_38

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– soetusmaksumus perioodi 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
/
12_FIN

Immateriaalsed
põhivarad:
ettemaksed –
aruandeaasta
lõpus
jääkmaksumuses

FIN_130
_12

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– varade bilansiline (jääk)maksumus perioodi 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

Tabel 7. PÕHIVARADE LIIKUMINE: KINNISVARAINVESTEERINGUD, 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
aruandeperioodi 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
aruandeperioodi algul. See on netosumma, milles vara on
bilansis kajastatud, võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja
võimalikke allahindlusi. Kinnisvarainvesteeringud: ehitised –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned ja
rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

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.

Positiivne
täisarv
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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.

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
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_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 ning varem Eestis kasutusel olnud hooned ja
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_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
lepingujärgset koguväärtust ilma intressita. Jooksva hoolduse
ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse
perioodikuludes. Kinnisvarainvesteeringud: ehitised –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned ja
rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_080
/ 15

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

ENT_H_
080_15

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

Positiivne
täisarv

H_080
/ 16

Kinnisvarainvestee
ringud: ehitised –

ENT_H_
080_16

Aruandeaasta algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.

Positiivne
täisarv
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ümberklassifitseeri
mised kokku:
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

Kinnisvarainvesteeringud: ehitised –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned ja
rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

H_130
/ 15

Kinnisvarainvestee
ringud: maa –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_15

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

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

Tabel 8. FINANTSTULUD JA -KULUD SEKTORITE KAUPA,  EURODES (KONSOLIDEERIMATA, AINULT EESTI KOHTA)

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

80100 /
10

Intressitulu –
mittefinantsettevõtt
ed

FIN_801
00_10

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

Positiivne
täisarv

80100 /
20

Intressitulu –
finantsettevõtted

FIN_801
00_20

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

Positiivne
täisarv

80100 /
30

Intressitulu –
valitsemissektor

FIN_801
00_30

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

Positiivne
täisarv

80100 /
50

Intressitulu –
kasumitaotluseta
organisatsioonid

FIN_801
00_50

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

Positiivne
täisarv
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80100 /
60

Intressitulu –
kodumajapidamise
d

FIN_801
00_60

Intressitulu – tekkepõhiselt kõik intressitulud ja
intressiiseloomuga tulud. Intressiiseloomuga on need tulud,
mille suurus on seotud perioodi kestuse või suhtega
kohustuste (nt võetud laenud) summasse ning neid
periodiseeritakse kohustuse kestuse järgi.
Kodumajapidamised – indiviidid või indiviidide rühmad, kelle
peamine funktsioon on tarbimine (eraisikud ja FIEd).

Positiivne
täisarv

80200 /
10

Intressikulu –
mittefinantsettevõtt
ed

FIN_802
00_10

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

Positiivne
täisarv

80200 /
20

Intressikulu –
finantsettevõtted

FIN_802
00_20

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

Positiivne
täisarv

80200 /
30

Intressikulu –
valitsemissektor

FIN_802
00_30

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

Positiivne
täisarv

80200 /
50

Intressikulu –
kasumitaotluseta
organisatsioonid

FIN_802
00_50

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

Positiivne
täisarv

80200 /
60

Intressikulu –
kodumajapidamise
d

FIN_802
00_60

Intressikulu – tekkepõhiselt kõik intressikulud ja
intressiiseloomuga kulud. Intressiiseloomuga on need kulud,
mille suurus on seotud perioodi kestuse või suhtega
kohustuste (nt võetud laenud) summasse ning neid
periodiseeritakse kohustuse kestuse järgi.
Kodumajapidamised – indiviidid või indiviidide rühmad, kelle
peamine funktsioon on tarbimine (eraisikud ja FIEd).

Positiivne
täisarv

80300 /
10

Dividenditulu –
mittefinantsettevõtt
ed

FIN_803
00_10

Dividenditulu – aruandeaasta jooksul saadud dividendid (nii
väljamakstud kui ka väljamaksmata). Mittefinantsettevõtted –
ettevõtted, kelle põhitegevusala ei ole finantsvahendus või
finantsvahenduse abitegevus (Eesti majanduse tegevusalade
klassifikaator EMTAK 2008, jagu K,
https://www.eesti.ee/et/ettevotja/ettevotte-
loomine/pohitegevusala-valimine/).

Positiivne
täisarv

80300 /
20

Dividenditulu –
finantsettevõtted

FIN_803
00_20

Dividenditulu – aruandeaasta jooksul saadud dividendid (nii
väljamakstud kui ka väljamaksmata). Finantsettevõtted –
ettevõtted, kelle põhitegevusala on finantsvahendus või
finantsvahenduse abitegevus (Eesti majanduse tegevusalade
klassifikaator EMTAK 2008, jagu K).

Positiivne
täisarv

80300 /
50

Dividenditulu –
kasumitaotluseta
organisatsioonid

FIN_803
00_50

Dividenditulu – aruandeaasta jooksul saadud dividendid (nii
väljamakstud kui ka väljamaksmata). Kasumitaotluseta
organisatsioonid – mittetulundusühingud (MTÜ, KÜ jms),
sihtasutused.

Positiivne
täisarv

80300 /
60

Dividenditulu –
kodumajapidamise
d

FIN_803
00_60

Dividenditulu – aruandeaasta jooksul saadud dividendid (nii
väljamakstud kui ka väljamaksmata). Kodumajapidamised –
indiviidid või indiviidide rühmad, kelle peamine funktsioon on
tarbimine (eraisikud ja FIEd).

Positiivne
täisarv

80400 /
10

Dividendikulu –
mittefinantsettevõtt
ed

FIN_804
00_10

Dividendikulu – aruandeaasta jooksul väljakuulutatud
dividendid (nii väljamakstud kui ka väljamaksmata) eelmiste
aastate kasumist. Mittefinantsettevõtted – ettevõtted, kelle

Positiivne
täisarv
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põhitegevusala ei ole finantsvahendus või finantsvahenduse
abitegevus (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator
EMTAK 2008, jagu K).

80400 /
20

Dividendikulu –
finantsettevõtted

FIN_804
00_20

Dividendikulu – aruandeaasta jooksul väljakuulutatud
dividendid (nii väljamakstud kui ka väljamaksmata) eelmiste
aastate kasumist. Finantsettevõtted – ettevõtted, kelle
põhitegevusala on finantsvahendus või finantsvahenduse
abitegevus (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator
EMTAK 2008, jagu K).

Positiivne
täisarv

80400 /
30

Dividendikulu –
valitsemissektor

FIN_804
00_30

Dividendikulu – aruandeaasta jooksul väljakuulutatud
dividendid (nii väljamakstud kui ka väljamaksmata) eelmiste
aastate kasumist. Valitsemissektor – institutsionaalsed
üksused, mis on põhitegevusala järgi mitteturutootjad. Eestis
jagatakse valitsemissektor järgmiselt: keskvalitsus
(riigieelarvelised asutused ja eelarvevälised fondid,
sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud), kohalikud
omavalitsused (linna- ja vallavalitsused koos allasutustega,
sihtasutused) ja sotsiaalkindlustusfondid (Eesti Haigekassa ja
Eesti Töötukassa).

Positiivne
täisarv

80400 /
50

Dividendikulu –
kasumitaotluseta
organisatsioonid

FIN_804
00_50

Dividendikulu – aruandeaasta jooksul väljakuulutatud
dividendid (nii väljamakstud kui ka väljamaksmata) eelmiste
aastate kasumist. Kasumitaotluseta organisatsioonid –
mittetulundusühingud (MTÜ, KÜ jms), sihtasutused.

Positiivne
täisarv

80400 /
60

Dividendikulu –
kodumajapidamise
d

FIN_804
00_60

Dividendikulu – aruandeaasta jooksul väljakuulutatud
dividendid (nii väljamakstud kui ka väljamaksmata) eelmiste
aastate kasumist. Kodumajapidamised – indiviidid või
indiviidide rühmad, kelle peamine funktsioon on tarbimine
(eraisikud ja FIEd).

Positiivne
täisarv

Tabel 9. 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.

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


