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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Täistööajale taandatud keskmise töötajate arvu arvutamine -
täistööajale taandatud keskmise töötajate arvu leidmiseks taandatakse osalise tööajaga töötajate töötunnid täistööajale ettevõtte aasta
täistööaja alusel ja liidetakse täistööajaga töötajate arvule.
Töötajate arvu taandamise näide:
Normaaltööaeg ettevõttes on 8 tundi päevas.
Leida ettevõtte täistööajale taandatud keskmine töötajate arv kuus, kui ettevõttes töötas
1.–15. jaanuarini 27 täistööajaga töötajat;
16.–31. jaanuarini 48 täistööajaga töötajat;
1.–31. jaanuarini 1 osalise tööajaga töötaja 6 tundi päevas — arvestatakse 0,75-na;
1.–15. jaanuarini 1 osalise tööajaga töötaja 4 tundi päevas — arvestatakse 0,50-na;
1.–31. jaanuarini 1 osalise tööajaga töötaja 2 tundi päevas — arvestatakse 0,25-na.
Täistööajaga töötajate kuukeskmine arv on
 (15x27+16x48)/31=37.8
Osalise tööajaga töötajate kuukeskmine arv on
 (0.75x31+0.5x15+0.25x31)/31=1.2
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv jaanuaris on
37,8 + 1,2 = 39.
Analoogselt leitakse kõigi kuude täistööajale taandatud keskmine töötajate arv. Aastakeskmise töötajate arvu leidmiseks summeeritakse
kuude töötajate keskmised arvud ja jagatakse 12-ga.
.

Andmete esitamiseks on eSTAT https://estat.stat.ee/.
Jälgige, et sisestate andmeid  õigesse lahtrisse. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav
veateade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie
sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel
vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.
Pärast andmete parandamist salvestage muudatused ja kontrollige küsimustikku uuesti. Kui vigu enam ei esine, saate andmed kinnitada
ja esitada, klõpsates küsimustiku viimasel lehel nupul „Kinnitan“. Teile kuvatakse teade andmete esitamise kohta.

Küsimuste korral palun pöörduge statistikaameti klienditoe poole telefonil 625 9300 (E–N 8.30–16.30, R 8.30–15.30) või e-postiga
klienditugi@stat.ee.
Ettevõtte üldandmete muutumisest palume kindlasti Statistikaametile teatada või parandage andmed eSTATis menüüpunktis „Töö
majandusüksusega“.

Teie andmete õigsus tagab statistilise info tõepärasuse.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1. KONTSERNI KUULUVUS aruandeaasta 31. detsembri seisuga

Küsimustik eeltäidetakse Äriregistrile esitatud majandusaasta aruannete (MAA) andmetega.  Eeltäitmiseks kasutatakse üldjuhul ainult
selliste majandusaasta aruannete andmeid, mis on koostatud kalendriaasta kohta.   Konsolideeritud majandusaasta aruannetest
kasutatakse vaid lisades esitatud emaettevõtte kasumiaruande ja bilansi andmeid ehk konsolideerimata andmeid.  Kahjuks ei ole kõiki
näitajaid võimalik leida majandusaasta aruandest. Seetõttu palume täita puuduvad näitajad, kontrollida üle eeltäidetud väljad ja vajadusel
täpsustada.  Eeltäitmiseks on võimalik kasutada ainult majandusaasta aruande taksonoomia määruses loetletud elemente. Elemendid,
mille puhul on elemendi nimetus sisestatud andmete esitaja poolt, ei ole elektrooniliselt töödeldavad ja neid ei ole võimalik kasutada
eeltäitmisel.  PDF-na esitatud majandusaasta aruandeid ei loeta taksonoomiakohaselt esitatud aruanneteks ja nende andmetega
eeltäitmist ei toimu, sest need ei ole elektroonilisel kujul kättesaadavad.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

A_20 /
01

Ettevõtte kuuluvus
kontserni *

ENT_A_
20_1

Kontsern on omavahel juriidiliselt või finantsiliselt seotud
ettevõtete ühendus, kuhu kuuluvad emaettevõte ja tema
otseselt või kaudselt kontrollitavad ettevõtted. Kontroll
eksisteerib, kui teisel üksusel või isikul on ettevõtte
hääleõiguslikest aktsiatest või osakutest üle 50% või kui
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teisel üksusel või isikul on ettevõtte tegevus- ja
finantspoliitika üle mõjuvõim muul viisil.

A_20 /
1

Kontserni
emaettevõtte nimi

ENT_A_
30_1

Kontserni emaettevõtte nimi, kui emaettevõttel on omakorda
emaettevõte, siis esitatakse selle nimi. Kontserni
emaettevõte on ettevõte, mida ei kontrolli ükski teine
eraõiguslik juriidiline isik (äriühing, mittetulundusühing või
sihtasutus) Eestis ega mujal maailmas.

Tekst

A_20 /
2

Kontserni
emaettevõtte
registrikood

ENT_A_
30_2

Kontserni emaettevõtte registrikood, kui emaettevõttel on
omakorda emaettevõte, siis esitatakse selle kood. Kontserni
emaettevõte on ettevõte, mida ei kontrolli ükski teine
eraõiguslik juriidiline isik (äriühing, mittetulundusühing või
sihtasutus) Eestis ega mujal maailmas.

Tekst

A_20 /
3

Kontserni
emaettevõtte riik

ENT_A_
30_3

Riik, kus kontserni emaettevõte on registreeritud, kui
emaettevõttel on omakorda emaettevõte, siis esitatakse selle
riik. Kontserni emaettevõte on ettevõte, mida ei kontrolli ükski
teine eraõiguslik juriidiline isik (äriühing, mittetulundusühing
või sihtasutus) Eestis ega mujal maailmas.

Riikide ja
territooriumit
e loend 3N
2021_254

Tabel 2. TÖÖHÕIVE, TÖÖTUNNID

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 keskmine
arv

ENT_B_
010

Tööga hõivatud isikute keskmine 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_020
/ 1

Töötajate
aastakeskmine arv

ENT_B_
020

Töötajate aastakeskmine arv – isikud, kes töötavad
tööandjale kokkuleppe (töö-/töövõtulepingu) alusel ja saavad
töö eest tasu (palk, töö-, tükitöötasu, kompensatsioon): tasu
saajate nimekirjas olevad ettevõtte omanikud; täis- või
osaajatöötajad; praktikandid, hooaja- ja kodustöötajad;
ettevõtte ja töövahendustalituse kokkuleppe alusel
rakendatud töötud isikud; ajutiselt töölt puuduvad isikud
(haiguslehel, tasulisel puhkusel, õppepuhkusel olijad,
streikijad jt). Töötajate arvus ei näidata pikka aega töölt
puuduvaid isikuid (lapsehoolduspuhkusel või ajateenistuses
viibijad jt), tellitud teenust osutavaid teise ettevõtte (st sealt
palka saavaid) ega vabatahtlikke palgata töötajaid.

Positiivne
täisarv

B_030
/ 1

Osalise tööajaga
töötajate
aastakeskmine arv

ENT_B_
030

Osalise tööajaga töötaja on isik, kes töötab osalise tööpäeva
või osalise töönädalaga/kuuga; kes töötab ajutiselt osalise
tööajaga tööandja algatusel.

Positiivne
täisarv

B_070
/ 1

Töötatud tundide
arv

ENT_B_
070

Töötatud tundide arv on ettevõtte kõigi töötajate vaadeldaval
perioodil tegelikult töötatud tundide koguarv. Peale
standardse tööaja tuleb siin näidata ka kõik ületunnid.
Töötatud töötundide hulka ei kuulu tasustatud, kuid tegelikult
mittetöötatud tööaeg (puhkused, haiguspäevad jms), samuti
lõunavaheajad, tööle tuleku ja töölt mineku jms aeg, mis
otseselt ei kuulu tööaja koosseisu. Kui tegelikult töötatud
tundide täpne arv pole teada, võib selle määrata kaudselt:
töötundide normarv + ületunnid – töölt puudumised.
Kalendaarne tööajafond on 2020 töötundi aastas. Töötatud
tundide arv märgitakse tuhandetes tundides ühe
kümnendkohaga.

Positiivne
reaalarv
(0,1)

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

B_065
/ 1

Uurimis- ja
arendustegevuseg
a hõivatud isikute

ENT_B_
065

Uurimis- ja arendustegevus on loov süstemaatiline töö, mille
põhikriteeriumiks on uudsus ja algetapil teadus- või
tehnoloogilisele probleemile lahenduse puudumine,

valik_jah_ei
_1v



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

Küsimustiku juhend: EKOMAR J62

Küsimustiku kood: 13212022 Esitatakse: 05.07.2022, andmed 2021.a. kohta

lk 3/69

olemasolu
ettevõttes
käesoleval aastal *

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.

Tabel 3.1. SKEEM 1: TULUD, KULUD JA KASUM. Täita AINULT kas skeem 1 või skeem 2.

Eeltäitmine toimub aruandest „Tööstustooted“, „Tarbitud kütus ja energia“, „Energia“ (abiveergu 101). Majandusaasta aruandest
kasutatakse eeltäitmiseks taksonoomia elementide väärtuseid. Majandusaasta aruandes lisaridadele kantud väärtuseid eeltäitmisel ei
kasutata. AUTOSUMMA arvutatakse automaatselt peale salvestamist.Autosumma väljad on abiks tabeli korrektseks täitmiseks.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

C_010
_1 / 1

Müügitulu – skeem
1

ENT_C_
010_1

Müügitulu – kõikide nii põhi- kui ka kõrvaltegevusena
valmistatud toodete, osutatud teenuste ja edasimüügi
eesmärgil soetatud kaupade müügist saadud või saadaolev
müügitulu, mis ei sisalda käibemaksu ega aktsiise ja
arvestatakse tekkepõhiselt. Müügitulusse arvestatakse ka
taara ja pakkematerjali maksumus, samuti komisjoni- ja
agendilepingute teenustasud ning renditasud. Müügitulu ei
sisalda: põhivarade müügitulu, muud äritulu, finants- ega
erakorralist tulu, riigi- ja kohalikust eelarvest või Euroopa
Liidu institutsioonidelt saadud dotatsioone, teiste nimel
sissenõutud summasid (komisjoni- ja agendilepingud).

Positiivne
täisarv

C_011
_1 / 1

Müügitulu: müük
mitteresidentidele
kokku – skeem 1

ENT_C_
011_1

Müügitulus sisalduv toodete, kaupade ja teenuste müük
mitteresidentidele, s.o välismaal registreeritud juriidilistele
isikutele või alaliselt väljaspool Eestit elavatele füüsilistele
isikutele.

Positiivne
täisarv

C_012
_1 / 1

Müügitulu: müük
mitteresidentidele
Euroopa Liidu
riikidesse (v.a
Eesti) – skeem 1

ENT_C_
012_1

Müük Euroopa Liidu riikides (Austria, Belgia, Bulgaaria,
Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka,
Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal,
Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia,
Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari) registreeritud
juriidilistele või alaliselt elavatele füüsilistele isikutele.

Positiivne
täisarv

C_013
_1 / 1

Müügitulu:
omatoodetud
tööstustoodangu
ja tööstusteenuste
müük
mitteresidentidele
– skeem 1

ENT_C_
013_1

Ettevõttes valmistatud tööstustoodangu ja osutatud
tööstusteenuste müük mitteresidentidele. Müügi hulka ei
lülitata materjali maksumust mitteresidendile tagasimüügi
(reekspordi) korral, kui töötluseks sissetoodud materjali ei
kajastata kuludes. Sellisel juhul kajastatakse ainult saadud
teenustasu.

Positiivne
täisarv

C_755
_1 / 1

Muud äritulud
kokku – skeem 1

ENT_C_
755_1

Muud äritulud – ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad
tulud, sh kasum materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade,
bioloogiliste varade ning kinnisvarainvesteeringute müügist,
trahvitulud, viivised ostjate arvetelt jm sissenõuded,
netokasum valuutakursimuutustest nõuetelt ostjate vastu ja
kohustustelt tarnijate ees. Siin näidatakse ka kasum
kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest, samuti
tulu tegevuskulude, põllumajandusliku tootmise ja varade
sihtfinantseerimisest.

Positiivne
täisarv

C_760
_1 / 1

Muud äritulud:
kasum põhivarade
müügist – skeem 1

ENT_C_
760_1

Kasum materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade,
kinnisvarainvesteeringute, bioloogiliste varade müügist.

Positiivne
täisarv

C_765
_1 / 1

Muud äritulud:
kasum
ümberhindlusest –
skeem 1

ENT_C_
765_1

Kasum õiglase väärtuse meetodil kajastatavate
kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest, bioloogilistelt
varadelt.

Positiivne
täisarv

C_023
_1 / 1

Muud äritulud: tulu
põhivarade
sihtfinantseerimise
st – skeem 1

ENT_C_
023_1

Tulu põhivarade sihtfinantseerimisest – aruandeperioodil
tuluna kajastatud sihtfinantseering, mille põhitingimus on
selle arvel põhivarade soetamine.

Positiivne
täisarv

C_020
_C / 1

Tulu
tegevuskulude
sihtfinantseerimise
st – skeem 1

ENT_C_
020_1

Tulu tegevuskulude sihtfinantseerimisest – riigi- ja kohalikust
eelarvest või Euroopa Liidu institutsioonidelt saadud
tegevuskulude sihtfinantseerimine, sh EAS-i projektide
(eksport, turundus, tootearendus, stardiabi, infrastruktuuri

Positiivne
täisarv
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arendus), koolituste, nõustamiste, messidel ja festivalidel
osalemise, praktikatoetused; Töötukassa palga-, praktika- või
juhendajatoetused; Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetused; PRIA eksporditoetused; ühistransporditoetus
avaliku liiniveo korraldamiseks. Siia ei kuulu põhivarade
sihtfinantseerimine, kustutatav laen, mitterahaline
sihtfinantseerimine. LISAINFO: RTJ 12 „Valitsusepoolne abi”.

C_020
_SELG
ITUS_
S1 / 1

Muud äritulud:
sihtfinantseerimise
allika, eesmärgi ja
summa täpsustus
– skeem 1

ENT_C_
020_S1

Kirjeldada, millisest institutsioonist ja millise tegevusega
kaasnevate kulude katteks on sihtfinantseerimine saadud.

Tekst

C_756
_1 / 1

Muud äritulud:
üüri- ja renditulud
– skeem 1

ENT_C_
756_1

Üüri- ja renditulu – tulu üürile või rendile antud varade
kasutamise eest, kui see ei ole kajastatud müügituluna.

Positiivne
täisarv

C_757
_1 / 1

Muud äritulud:
litsentsitasud –
skeem 1

ENT_C_
757_1

Litsentsitasud – tulu müüdud litsentsidest, kui see ei ole
kajastatud müügituluna.

Positiivne
täisarv

C_022
_1 / 1

Valmis- ja
lõpetamata
toodangu varude
jääkide muutus –
skeem 1

ENT_C_
022_1

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus –
valmis- ja lõpetamata toodangu varud aasta lõpul miinus
valmis- ja lõpetamata toodangu varud aasta algul
tootmisomahinnas. Täidetakse skeemi 1 kasutamisel.
Varudesse arvatakse tootmisprotsessis olev toode või
teenus, mis ei ole veel müügivalmis, samuti laos olev
ettevõttes valmistatud müügiootel toodang. Üksuse
lõpetamata toodangus arvestatakse ka üksusele kuuluv
toodang, mis on kolmanda poole juures töötlemisel. Kui aga
üksus hoiab laos toodangut, mis talle ei kuulu, siis seda
varudesse ei lülitata. Siin näidatakse ka põllumajandusliku
toodangu varude muutus soetusmaksumuses.

Täisarv

KA_70
_1 / 1

Põllumajandusliku
toodangu varude
jääkide muutus –
skeem 1

ENT_KA
_70_1

Põllumajandusliku toodangu varude jääkide muutuse all
kajastatakse põllumajandusliku toodangu õiglast väärtust
selle esmasel arvele võtmisel. Õiglase väärtuse meetodil
kajastatavate bioloogiliste varade ümberhindlusest tekkivaid
kasumeid ja kahjumeid kajastatakse kasumiaruandes eraldi
kirjel „Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt”.

Positiivne
täisarv

C_035
_1 / 1

Kasum (kahjum)
bioloogilistelt
varadelt – skeem
1

ENT_C_
035_1

Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt – bioloogiliste varade
esmasest õiglases väärtuses arvelevõtmisest ja hilisemast
õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid.

Täisarv

C_040
_1 / 1

Kapitaliseeritud
väljaminekud oma
tarbeks
põhivarade
valmistamisel –
skeem 1

ENT_C_
040_1

Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks mõeldud
põhivarade valmistamisel – materjalid ja teenused, mida on
kasutatud põhivarade valmistamiseks ning mis on kajastatud
kasumiaruande mõnel teisel kirjel kuluna (täidetakse skeemi
1 kasutamisel).

Positiivne
täisarv

KA_11
0_1 / 1

Kaubad, toore,
materjal ja
teenused kokku

ENT_KA
_110_1

Otseselt põhitegevuseks (nt tootmis- või müügitegevus)
ostetud kaupade, toorme, materjalide ja teenuste kulu.

Positiivne
täisarv

C_210
_11 / 1

Kaubad, toore,
materjal ja
teenused:
tooraine, materjal,
ostetud tooted ja
pooltooted kokku

ENT_C_
210_11

Tootmises kasutatud tooraine, põhi- ja abimaterjalid, ostetud
tooted ja pooltooted, tarindid ja detailid, varuosad,
instrumendid ja muud vahendid, mis ei kuulu põhivarade
hulka, taara ja pakkematerjal, hooldus- ja remondimaterjal,
kantseleitarbed, majanduskaubad jms soetusmaksumuses.

Positiivne
täisarv

C_470
_11 / 1

Kaubad, toore,
materjal ja
teenused: varude
allahindlus ja
mahakandmine

ENT_C_
470_11

Positiivne
täisarv

C_100
_11 / 1

Kaubad, toore,
materjal ja
teenused: müügi
eesmärgil ostetud
kaubad
(vastavuses
kaupade jae- ja
hulgimüügituluga)

ENT_C_
100_11

Edasimüügiks ostetud ja ilma lisatöötluseta edasimüüdud
kaubad, samuti müüdud tooraine- ja materjalivarud. Müüdud
ostukaubad arvestatakse soetushinnas ilma käibemaksuta
(käibemaksukohustuslastel). Mittekäibemaksukohustuslased
lisavad makstud käibemaksu soetusmaksumusse. Müüdud
ostukaupade hulka arvestatakse nii kaupade maksumus kui
ka nende ostmisega seotud veokulud ja teised otsesed
väljaminekud. Kui kaubad on üle võetud komisjonimüügiks, ei
arvestata neid edasimüüdud kaupade hulka. Kaupade hulka
ei arvestata ka müüdud põhivarade maksumust. Kaubad,
toore, materjal ja teenused peavad olema vastavuses
käibega tabeli D real D_47 ja/või D_462_9.

Positiivne
täisarv

C_120
_11 / 1

Kaubad, toore,
materjal ja
teenused: müügi
eesmärgil ostetud
kinnisvara

ENT_C_
120_11

Edasimüügiks ostetud ja edasimüüdud kinnisvara on elamud,
korterid, mitteeluruumid, maa. Edasimüüdud kinnisvara
arvestatakse soetushinnas ilma käibemaksuta
(käibemaksukohustuslastel).

Positiivne
täisarv
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C_110
_11 / 1

Kaubad, toore,
materjal ja
teenused: müügi
eesmärgil ostetud
teenused

ENT_C_
110_11

Edasimüügiks ostetud ja ilma lisatöötluseta edasimüüdud
teenused on elekter, soojusenergia, vesi, pakettreisid jms.
Edasimüüdud teenused arvestatakse soetushinnas ilma
käibemaksuta (käibemaksukohustuslastel). Edasimüüdud
teenuste hulka arvestatakse nii teenuste maksumus kui ka
nende ostmisega seotud otsesed väljaminekud.

Positiivne
täisarv

C_400
_11 / 1

Kaubad, toore,
materjal ja
teenused:
elektrienergia

ENT_C_
400_11

Aruandeperioodil ostetud ja ettevõttes oma tarbeks tarbitud
elektrienergia maksumus soetushinnas. Siia EI KUULU
edasimüümiseks ja tooraine või materjalina kasutamiseks
ostetud elektrienergia. Edasimüümiseks ostetud ja müüdud
elekter näidatakse real „Müügi eesmärgil ostetud teenused"
ning tooraine või materjalina kasutatud elektrienergia real
„Tooraine, materjal, ostetud tooted ja pooltooted".

Positiivne
täisarv

C_420
_11 / 1

Kaubad, toore,
materjal ja
teenused:
soojusenergia

ENT_C_
420_11

Aruandeperioodil ostetud ja ettevõttes oma tarbeks tarbitud
mis tahes liiki soojusenergia maksumus soetushinnas. Siia EI
KUULU edasimüümiseks ja tooraine või materjalina
kasutamiseks ostetud energia. Edasimüümiseks ostetud ja
müüdud soojusenergia näidatakse real „Müügi eesmärgil
ostetud teenused" ning tooraine või materjalina kasutatud
soojusenergia real „Tooraine, materjal, ostetud tooted ja
pooltooted".

Positiivne
täisarv

C_410
_11 / 1

Kaubad, toore,
materjal ja
teenused: kütus

ENT_C_
410_11

Aruandeperioodil ettevõttes oma tarbeks, sh soojuse
tootmiseks tarbitud mis tahes liiki kütuse (k.a autokütus)
maksumus soetushinnas. Siia EI KUULU edasimüümiseks ja
tooraine või materjalina kasutamiseks ostetud kütus.
Edasimüümiseks ostetud ja müüdud kütus näidatakse real
„Müügi eesmärgil ostetud kaubad" ning tooraine või
materjalina kasutatud kütus real „Tooraine, materjal, ostetud
tooted ja pooltooted".

Positiivne
täisarv

C_260
_11 / 1

Kaubad, toore,
materjal ja
teenused: maksed
alltöövõtjatele
ehitustööde eest

ENT_C_
260_11

Lepingujärgsed maksed alltöövõtu korras tehtud ehitustööde
eest alltöövõtjatele. Alltöövõtu tellija osaleb valmistatava
toote tehnilise spetsifikatsiooni väljatöötamisel ja/või ka
materjali valikul. Tehniline spetsifikatsioon ei ole ainult
värvuse, kuju ja suuruse määramine. Tellijaettevõte müüb
selle töödeldud toote samal kujul või enda komplekteeritud
toodangu osana ja võtab enda kanda müügijärgse vastutuse
toote eest.

Positiivne
täisarv

C_265
_11 / 1

Kaubad, toore,
materjal ja
teenused: maksed
alltöövõtjatele
ehitustööde eest
hoonetes

ENT_C_
265_11

Maksed alltöövõtu korras tehtud ehitustööde eest (uusehitus
ning ka remondi- ja rekonstrueerimistööd) hoonetes nii Eestis
kui ka välisriikides. Siia kuulub ka alltöövõtu korras seadmete
paigaldamine hoonetesse.

Positiivne
täisarv

C_270
_11 / 1

Kaubad, toore,
materjal ja
teenused: maksed
alltöövõtjatele
ehitustööde eest
välisriikides

ENT_C_
270_11

Maksed alltöövõtu korras väljaspool Eestit tehtud ehitustööde
eest, k.a välisriikide saatkonnahoonete ehitus Eestis.

Positiivne
täisarv

C_320
_11 / 1

Kaubad, toore,
materjal ja
teenused: maksed
alltöövõtjatele
tööstustoodangu
eest

ENT_C_
320_11

Lepingujärgsed maksed alltöövõtu korras valmistatud
tööstustoodangu eest alltöövõtjatele. Alltöövõtu tellija osaleb
valmistatava toote tehnilise spetsifikatsiooni väljatöötamisel
ja/või ka materjali valikul. Tehniline spetsifikatsioon ei ole
ainult värvuse, kuju ja suuruse määramine. Tellijaettevõte
müüb selle töödeldud toote samal kujul või enda
komplekteeritud toodangu osana ja võtab enda kanda
müügijärgse vastutuse toote eest.

Positiivne
täisarv

C_330
_11 / 1

Kaubad, toore,
materjal ja
teenused: üüri- ja
rendikulud,
maarent

ENT_C_
330_11

Üüri- ja rendikulud – tasu, mida rentnik maksab üürile/rendile
võetud varade, sh maa kasutamise eest.

Positiivne
täisarv

C_340
_11 / 1

Kaubad, toore,
materjal ja
teenused:
tööjõurent

ENT_C_
340_11

Maksed tööjõuvarustusettevõtetele ja teistele sellesarnastele
organisatsioonidele nende arvel olevate töötajate eest.
Tööjõuvarustusettevõtted varustavad teisi ettevõtteid
peamiselt ajutise tööjõuga, kusjuures tööjõu palkab ja neile
maksab palka tööjõuvarustusettevõte.
Tööjõuvarustusettevõtte tegevus EI OLE personaliotsing, -
valik, kutsesobivuse määramine, vaid just tööjõuga
varustamine.

Positiivne
täisarv

C_345
_11 / 1

Kaubad, toore,
materjal ja
teenused:
veevarustusteenus
ed

ENT_C_
345_11

Ettevõttes oma tarbeks tarbitud veevarustusteenuste kulud.
Siia ei kuulu maksed edasimüügiks ostetud ja
tootmisprotsessis toorainena kasutatava vee eest.

Positiivne
täisarv

C_350
_11 / 1

Kaubad, toore,
materjal ja

ENT_C_
350_11

Muud ostetud teenused – ettevõtte majandustegevusega
kaasnevate teenuste kulud: raamatupidamise ja

Positiivne
täisarv
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teenused: muud
ostetud teenused

audiitorkontrolli teenustasud, kindlustusmaksed, personali
värbamise, ettevalmistamise ja täiendusõppe kulud,
kaubamärkide ja frantsiiside tasud, intellektuaalomandi jms
toodete (v.a autoriõigusega kaitstud tööd) kasutusõiguse
litsentsimise teenused, panga teenustasud (välja arvatud
intressikulud), tuletõrje- ja valvekulud, konsultatsioonikulud,
side-, posti- ja telekommunikatsioonikulud (telefon, e-post,
internet), reklaami-, turu-uuringute, müügitehingute, esitlus-,
transpordi-, remondi- ja hoolduskulud, muud teiste ettevõtete
osutatud teenused.

KA_25
0_1 / 1

Mitmesugused
tegevuskulud
kokku

ENT_KA
_250_1

Administratiivsel ja muul põhitegevusega otseselt mitte
seotud eesmärgil ostetud teenuste ja abimaterjalide kulu (nt
raamatupidamisteenuste kulu, konsultatsioonikulud,
kantseleikulud, reklaamikulud, kindlustus, asutamis- ja
uurimiskulud, eraldiste moodustamisega seotud kulud,
ebatõenäoliste nõuete allahindluskulu jne).

Positiivne
täisarv

C_330
_12 / 1

Mitmesugused
tegevuskulud:
üüri- ja rendikulud,
maarent

ENT_C_
330_12

Üüri- ja rendikulud – tasu, mida rentnik maksab üürile/rendile
võetud varade, sh maa kasutamise eest.

Positiivne
täisarv

C_340
_12 / 1

Mitmesugused
tegevuskulud:
tööjõurent

ENT_C_
340_12

Maksed tööjõuvarustusettevõtetele ja teistele sellesarnastele
organisatsioonidele nende arvel olevate töötajate eest.
Tööjõuvarustusettevõtted varustavad teisi ettevõtteid
peamiselt ajutise tööjõuga, kusjuures tööjõu palkab ja neile
maksab palka tööjõuvarustusettevõte.
Tööjõuvarustusettevõtte tegevus EI OLE personaliotsing, -
valik, kutsesobivuse määramine, vaid just tööjõuga
varustamine.

Positiivne
täisarv

C_345
_12 / 1

Mitmesugused
tegevuskulud:
veevarustusteenus
ed

ENT_C_
345_12

Ettevõttes oma tarbeks tarbitud veevarustusteenuste kulud.
Siia ei kuulu maksed edasimüügiks ostetud ja
tootmisprotsessis toorainena kasutatava vee eest.

Positiivne
täisarv

C_400
_12 / 1

Mitmesugused
tegevuskulud:
elektrienergia

ENT_C_
400_12

Aruandeperioodil ostetud ja ettevõttes oma tarbeks tarbitud
elektrienergia maksumus soetushinnas. Siia EI KUULU
edasimüümiseks ja tooraine või materjalina kasutamiseks
ostetud elektrienergia. Edasimüümiseks ostetud ja müüdud
elekter näidatakse real „Müügi eesmärgil ostetud teenused"
ning tooraine või materjalina kasutatud elektrienergia real
„Tooraine, materjal, ostetud tooted ja pooltooted".

Positiivne
täisarv

C_420
_12 / 1

Mitmesugused
tegevuskulud:
soojusenergia

ENT_C_
420_12

Aruandeperioodil ostetud ja ettevõttes oma tarbeks tarbitud
mis tahes liiki soojusenergia maksumus soetushinnas. Siia EI
KUULU edasimüümiseks ja tooraine või materjalina
kasutamiseks ostetud energia. Edasimüümiseks ostetud ja
müüdud soojusenergia näidatakse real „Müügi eesmärgil
ostetud teenused" ning tooraine või materjalina kasutatud
soojusenergia real „Tooraine, materjal, ostetud tooted ja
pooltooted".

Positiivne
täisarv

C_410
_12 / 1

Mitmesugused
tegevuskulud:
kütus

ENT_C_
410_12

Aruandeperioodil ettevõttes oma tarbeks, sh soojuse
tootmiseks tarbitud mis tahes liiki kütuse (k.a autokütus)
maksumus soetushinnas. Siia EI KUULU edasimüümiseks ja
tooraine või materjalina kasutamiseks ostetud kütus.
Edasimüümiseks ostetud ja müüdud kütus näidatakse real
„Müügi eesmärgil ostetud kaubad" ning tooraine või
materjalina kasutatud kütus real „Tooraine, materjal, ostetud
tooted ja pooltooted".

Positiivne
täisarv

C_280
_12 / 1

Mitmesugused
tegevuskulud:
mitmesugused
bürookulud

ENT_C_
280_12

Positiivne
täisarv

C_560
_12 / 1

Mitmesugused
tegevuskulud:
lähetuskulud

ENT_C_
560_12

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

Positiivne
täisarv

C_515
_12 / 1

Mitmesugused
tegevuskulud:
riiklikud ja
kohalikud maksud

ENT_C_
515_12

Riiklikud ja kohalikud maksud – tootemaksud: müügimaks,
hasartmängumaks ja tollimaks; tootmismaksud: maamaks,
maksed riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvesse:
saastetasu, vee erikasutusloa tasu, maavarade
kaevandamisõiguse tasu, kalapüügiõiguse, teede ja tänavate
sulgemise maks, raskeveokimaks, reklaamimaks. Siia EI
KUULU tolliteenustasu, käibemaks ega aktsiisid.

Positiivne
täisarv

C_530
_12 / 1

Mitmesugused
tegevuskulud:
riigilõiv

ENT_C_
530_12

Riigilõiv – riigilõivuseadusega kehtestatud määras tasumisele
kuuluv summa juriidiliste toimingute, avalduste läbivaatamise,
dokumentide väljastamise või muu toimingu eest, nagu
kohtuasjade toimingud, äri-, liiklus-, riikliku ehitis-,
keskkonna- jt registrite, Patendiameti, Tehnilise Järelevalve
Ameti jt haldusasutuste toimingud, riiklike tegevuslitsentside
ja tegevuslubade väljastamine, numeratsioonivahemiku
kasutamise loa väljastamine ja pikendamine, toimingud

Positiivne
täisarv
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tolliseadustiku jt seaduste alusel.
C_550
_12 / 1

Mitmesugused
tegevuskulud: kulu
ebatõenäoliselt
laekuvatest
nõuetest

ENT_C_
550_12

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest – varem kuludesse
kandmata lootusetud ja tõenäoliselt laekumata jäävad
nõudesummad ostjatelt.

Positiivne
täisarv

C_350
_12 / 1

Mitmesugused
tegevuskulud:
muud ostetud
teenused

ENT_C_
350_12

Muud ostetud teenused – ettevõtte majandustegevusega
kaasnevate teenuste kulud: raamatupidamise ja
audiitorkontrolli teenustasud, kindlustusmaksed, personali
värbamise, ettevalmistamise ja täiendusõppe kulud,
kaubamärkide ja frantsiiside tasud, intellektuaalomandi jms
toodete (v.a autoriõigusega kaitstud tööd) kasutusõiguse
litsentsimise teenused, panga teenustasud (välja arvatud
intressikulud), tuletõrje- ja valvekulud, konsultatsioonikulud,
side-, posti- ja telekommunikatsioonikulud (telefon, e-post,
internet), reklaami-, turu-uuringute, müügitehingute, esitlus-,
transpordi-, remondi- ja hoolduskulud, muud teiste ettevõtete
osutatud teenused.

Positiivne
täisarv

C_545
_12 / 1

Mitmesugused
tegevuskulud:
muud kulud

ENT_C_
545_12

Muud kulud – kulud eraldiste moodustamiseks, loteriivõitude
väljamaksed, kutsehaiguste korral kohtu väljanõutud
summad.

Positiivne
täisarv

C_545
_2_12 /
1

Mitmesugused
tegevuskulud:
muude kulude
selgitus

ENT_C_
545_2_1
2

Tekst

C_430
_1 / 1

Kulud: tööjõukulud
kokku – skeem 1

ENT_C_
430_1

Tööjõukulud – palk, sellelt arvestatud sotsiaalmaks ja
töötuskindlustusmakse. Samuti kuulub siia ettevõtte
tekkepõhiselt arvestatud kulu seoses väljamakstud või
tulevikus väljamakstavate pensionide ja teiste
töösuhtejärgsete hüvitistega.

Positiivne
täisarv

C_440
_1 / 1

Kulud: tööjõukulud
– palk: skeem 1

ENT_C_
440_1

Palk – tasu, mida tööandja arvestab kõikidele töötajatele
aruandeperioodil tehtud töö eest: põhipalk; lisatasu; preemia;
puhkusetasu (kajastatakse puhkusekohustise tekkimise
perioodil); tagatised ja hüvitised (sh töösuhte lõpetamisel);
isikutele tehtud erisoodustused koos tulumaksuga; tasud,
mida tööandja maksab töötaja haiguse, tööõnnetuse,
sünnituspuhkuse või osalise tööajaga tööle üleviimise korral;
töötuskindlustusmakse kehtestatud maksemääras;
kohustuslik kogumispensioni makse; muud töötajaga seotud
kulud (äriühingu juhatuse ja/või nõukogu liikme regulaarne
tasu ettevõtte heaks töötamise eest). Palgakulu ei sisalda
dividende ega makseid tööjõuvarustusettevõtete töötajate
eest.

Positiivne
täisarv

C_450
_1 / 1

Kulud: tööjõukulud
– sotsiaalmaks ja
tööandja
töötuskindlustusm
akse – skeem 1

ENT_C_
450_1

Sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse –
sotsiaalmaks (pensionikindlustuseks ja riiklikuks
ravikindlustuseks) ning töötuskindlustusmakse tööandjale
kehtestatud maksemääras. Siin näidatakse ka sotsiaalmaks
erisoodustustelt ja arvestatud puhkusereservilt.

Positiivne
täisarv

C_460
_1 / 1

Kulud: põhivarade
kulum ja väärtuse
langus – skeem 1

ENT_C_
460_1

Materiaalsetelt ja immateriaalsetelt põhivaradelt ning
soetusmaksumuses kajastatavatelt bioloogilistelt varadelt ja
kinnisvarainvesteeringutelt arvestatud amortisatsioonikulu
ning väärtuse langusest (allahindlused ja/või
mahakandmised) tekkinud kulu. Käibevarade allahindlust
kajastatakse kaupade, ostetud materjali, toodete ja teenuste
või valmis- ja lõpetamata toodangu ridadel.

Positiivne
täisarv

KA_27
5_1 / 1

Olulised käibevara
allahindlused –
skeem 1

ENT_KA
_275_1

Positiivne
täisarv

C_770
_1 / 1

Muud ärikulud
kokku – skeem 1

ENT_C_
770_1

Muud ärikulud – ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad
kulud, sh kahjum materiaalsete ja immateriaalsete
põhivarade, bioloogiliste varade ning
kinnisvarainvesteeringute müügist, trahvikulud, leppetrahvid,
maksuviivised ja mitmesugused muud nõuded, koondiste ja
assotsiatsioonide ülalpidamiskulud, ühingute ja liitude
liikmemaksud, looduskeskkonnale tekitatud kahju
kompensatsioonid, netokahjum valuutakursimuutustest
nõuetelt ostjate vastu ja kohustustelt tarnijate ees, kingitused
ja annetused koos tulumaksuga. Siin näidatakse ka kahjum
kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest. Siin ei
näidata aruandeperioodi kohalikke makse.

Positiivne
täisarv

C_780
_1 / 1

Muud ärikulud:
kahjum
põhivarade
müügist – skeem 1

ENT_C_
780_1

Kahjum materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade,
kinnisvarainvesteeringute, bioloogiliste varade müügist.

Positiivne
täisarv

C_785
_1 / 1

Muud ärikulud:
kahjum
ümberhindlusest –

ENT_C_
785_1

Kahjum õiglase väärtuse meetodil kajastatavate
kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest, bioloogilistelt
varadelt.

Positiivne
täisarv
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skeem 1
C_790
_1 / 1

Muud ärikulud:
liikmemaksud –
skeem 1

ENT_C_
790_1

Ühingute ja liitude liikmemaksud, koondiste ja
assotsiatsioonide ülalpidamiskulud.

Positiivne
täisarv

C_855
_1 / 1

Finantstulud ja -
kulud (kasum
(kahjum) tütar- ja
sidusettevõtjatelt,
finantsinvesteering
utelt, intressitulu ja
-kulu jm
finantstulud ja -
kulud) – skeem 1

ENT_C_
855_1

Finantstulud ja -kulud – tulud ja kulud, mis on seotud aktsiate
ja osade ning muude finantsinvesteeringutega. Siin
näidatakse kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtete müügist
või allahindlusest, pika- ja lühiajalistelt
finantsinvesteeringutelt, sh müügist ja ümberhindlustest
õiglasele väärtusele, intressi- ja dividenditulu pika- ja
lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt (k.a kapitalirendi
intressitulu), intressikulud laenudelt, võlakirjadelt,
kapitalirendilepingutelt ja muudelt intressi kandvatelt
võlakohustistelt, kasum (kahjum) finantseerimis- ja
investeerimistegevusega seotud ja välisvaluutas fikseeritud
nõuete ja kohustiste valuutakursside muutustest, muud
finantstulud ja -kulud.

Täisarv

C_805
_1 / 1

Finantstulud ja -
kulud: intressitulu
– skeem 1

ENT_C_
805_1

Kapitalirendi ehk kapitaliliisingu intressitulu, intressitulud
väljaantud lühi- ja pikaajalistelt laenudelt, soetatud lühi- ja
pikaajalistelt võlakirjadelt, pangakontodelt.

Positiivne
täisarv

C_835
_1 / 1

Finantstulud ja -
kulud: intressikulu
– skeem 1

ENT_C_
835_1

Positiivne
täisarv

C_836
_1 / 1

Finantstulud ja -
kulud: intressikulu
– intressikulu
kasutusrendile:
skeem 1

ENT_C_
836_1

Kasutusrendi intressikulu. Rendilepingut loetakse
kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga
seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule; vastasel
juhul loetakse rendilepingut kasutusrendiks. Täidetakse, kui
raamatupidamise aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-
i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki
rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need liigituvad
kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse rentniku
bilansis).

Positiivne
täisarv

C_890
_1 / 1

Tulumaks – skeem
1

ENT_C_
890_1

Tulumaks dividendidelt jm kasumieraldistelt. Dividendide
tulumaksu kulu kajastatakse kasumiaruandes samal
perioodil, kui dividendid on välja kuulutatud, sõltumata
perioodist, mille eest need on välja kuulutatud või millal need
tegelikult välja makstakse. Samuti välismaal asuvatest
tütarettevõtetest tulenev tasumisele kuuluva tulumaksu kulu
või tulu ja edasilükkunud tulumaksu kulu või tulu.

Positiivne
täisarv

C_900
_1 / 1

Aruandeaasta
kasum (kahjum) –
skeem 1

ENT_C_
900_1

Aruandeaasta kasum (kahjum) on kasumiaruande kõigi
tulusummade ja kõigi kulusummade vahe.

Täisarv

C_910
_1 / 1

Dividendid –
skeem 1

ENT_C_
910_1

Dividendid – aruandeaasta jooksul väljakuulutatud dividendid
(nii välja makstud kui ka välja maksmata) eelmiste aastate
kasumist. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte
tulumaksu kajastatakse real „Tulumaks”.

Positiivne
täisarv

Tabel 3.2. SKEEM 2: TULUD, KULUD JA KASUM. Täita AINULT kas skeem 1 või skeem 2.

Eeltäitmine toimub aruandest „Tööstustooted“, „Tarbitud kütus ja energia“, „Energia“ (abiveergu 101). Majandusaasta aruandest
kasutatakse eeltäitmiseks taksonoomia elementide väärtuseid. Majandusaasta aruandes lisaridadele kantud väärtuseid eeltäitmisel ei
kasutata.AUTOSUMMA arvutatakse automaatselt peale salvestamist.Autosumma väljad on abiks tabeli korrektseks täitmiseks.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

C_010
_2 / 1

Müügitulu – skeem
2

ENT_C_
010_2

Müügitulu – kõikide nii põhi- kui ka kõrvaltegevusena
valmistatud toodete, osutatud teenuste ja edasimüügi
eesmärgil soetatud kaupade müügist saadud või saadaolev
müügitulu, mis ei sisalda käibemaksu ega aktsiise ja
arvestatakse tekkepõhiselt. Müügitulusse arvestatakse ka
taara ja pakkematerjali maksumus, samuti komisjoni- ja
agendilepingute teenustasud ning renditasud. Müügitulu ei
sisalda: põhivarade müügitulu, muud äritulu, finants- ega
erakorralist tulu, riigi- ja kohalikust eelarvest või Euroopa
Liidu institutsioonidelt saadud dotatsioone, teiste nimel
sissenõutud summasid (komisjoni- ja agendilepingud).

Positiivne
täisarv

C_011
_2 / 1

Müügitulu: müük
mitteresidentidele
kokku – skeem 2

ENT_C_
011_2

Müügitulus sisalduv toodete, kaupade ja teenuste müük
mitteresidentidele, s.o välismaal registreeritud juriidilistele
isikutele või alaliselt väljaspool Eestit elavatele füüsilistele

Positiivne
täisarv
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isikutele.
C_012
_2 / 1

Müügitulu: müük
mitteresidentidele
Euroopa Liidu
riikidesse (v.a
Eesti) – skeem 2

ENT_C_
012_2

Müük Euroopa Liidu riikides (Austria, Belgia, Bulgaaria,
Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka,
Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal,
Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia,
Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari) registreeritud
juriidilistele või alaliselt elavatele füüsilistele isikutele.

Positiivne
täisarv

C_013
_2 / 1

Müügitulu:
omatoodetud
tööstustoodangu
ja tööstusteenuste
müük
mitteresidentidele
– skeem 2

ENT_C_
013_2

Ettevõttes valmistatud tööstustoodangu ja osutatud
tööstusteenuste müük mitteresidentidele. Müügi hulka ei
lülitata materjali maksumust mitteresidendile tagasimüügi
(reekspordi) puhul, kui töötluseks sissetoodud materjali ei
kajastata kuludes. Sellisel juhul kajastatakse ainult saadud
teenustasu.

Positiivne
täisarv

KA_39
0_1 / 1

Müüdud toodangu
(kaupade,
teenuste) kulu
kokku

ENT_KA
_390_1

Aruandeperioodil müüdud toodete, kaupade ja teenuste
maksumus (sh tootmistegevusega seotud põhivara
amortisatsioonikulu ning allahindlused) ning tootmiskaod ja
muud sarnased tootmiskulud, mida ei lülitata müüdud toodete
maksumusse. Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu
arvestatakse samasugustest põhimõtetest ja kogustest
lähtuvalt, nagu on arvestatud müügitulu.

Positiivne
täisarv

C_210
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: tooraine,
materjal, ostetud
tooted ja
pooltooted kokku

ENT_C_
210_21

Tootmises kasutatud tooraine, põhi- ja abimaterjalid, ostetud
tooted ja pooltooted, tarindid ja detailid, varuosad,
instrumendid ja muud vahendid, mis ei kuulu põhivarade
hulka, taara ja pakkematerjal, hooldus- ja remondimaterjal,
kantseleitarbed, majanduskaubad jms soetusmaksumuses.

Positiivne
täisarv

C_470
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: varude
allahindlus ja
mahakandmine

ENT_C_
470_21

Positiivne
täisarv

C_100
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: müügi
eesmärgil ostetud
kaubad

ENT_C_
100_21

Edasimüügiks ostetud ja ilma lisatöötluseta edasimüüdud
kaubad, samuti müüdud tooraine- ja materjalivarud. Müüdud
ostukaubad arvestatakse soetushinnas ilma käibemaksuta
(käibemaksukohustuslastel). Mittekäibemaksukohustuslased
lisavad makstud käibemaksu soetusmaksumusse. Müüdud
ostukaupade hulka arvestatakse nii kaupade maksumus kui
ka nende ostmisega seotud veokulud ja teised otsesed
väljaminekud. Kui kaubad on üle võetud komisjonimüügiks, ei
arvestata neid edasimüüdud kaupade hulka. Kaupade hulka
ei arvestata ka müüdud põhivarade maksumust.

Positiivne
täisarv

C_120
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: müügi
eesmärgil ostetud
kinnisvara

ENT_C_
120_21

Edasimüügiks ostetud ja edasimüüdud kinnisvara on elamud,
korterid, mitteeluruumid, maa. Edasimüüdud kinnisvara
arvestatakse soetushinnas ilma käibemaksuta
(käibemaksukohustuslastel).

Positiivne
täisarv

C_110
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: müügi
eesmärgil ostetud
teenused

ENT_C_
110_21

Edasimüügiks ostetud ja ilma lisatöötluseta edasimüüdud
teenused on elekter, soojusenergia, vesi, pakettreisid jms.
Edasimüüdud teenused arvestatakse soetushinnas ilma
käibemaksuta (käibemaksukohustuslastel). Edasimüüdud
teenuste hulka arvestatakse nii teenuste maksumus kui ka
nende ostmisega seotud otsesed väljaminekud.

Positiivne
täisarv

C_400
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: elektrienergia

ENT_C_
400_21

Aruandeperioodil ostetud ja ettevõttes oma tarbeks tarbitud
elektrienergia maksumus soetushinnas. Siia EI KUULU
edasimüümiseks ja tooraine või materjalina kasutamiseks
ostetud elektrienergia. Edasimüümiseks ostetud ja müüdud
elekter näidatakse real „Müügi eesmärgil ostetud teenused"
ning tooraine või materjalina kasutatud elektrienergia real
„Tooraine, materjal, ostetud tooted ja pooltooted".

Positiivne
täisarv

C_420
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu:
soojusenergia

ENT_C_
420_21

Aruandeperioodil ostetud ja ettevõttes oma tarbeks tarbitud
mis tahes liiki soojusenergia maksumus soetushinnas. Siia EI
KUULU edasimüümiseks ja tooraine või materjalina
kasutamiseks ostetud energia. Edasimüümiseks ostetud ja
müüdud soojusenergia näidatakse real „Müügi eesmärgil
ostetud teenused" ning tooraine või materjalina kasutatud
soojusenergia real „Tooraine, materjal, ostetud tooted ja
pooltooted".

Positiivne
täisarv

C_410
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: kütus

ENT_C_
410_21

Aruandeperioodil ettevõttes oma tarbeks, sh soojuse
tootmiseks tarbitud mis tahes liiki kütuse (k.a autokütus)
maksumus soetushinnas. Siia EI KUULU edasimüümiseks ja
tooraine või materjalina kasutamiseks ostetud kütus.
Edasimüümiseks ostetud ja müüdud kütus näidatakse real
„Müügi eesmärgil ostetud kaubad" ning tooraine või
materjalina kasutatud kütus real „Tooraine, materjal, ostetud
tooted ja pooltooted".

Positiivne
täisarv

C_260
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: maksed
alltöövõtjatele
ehitustööde eest

ENT_C_
260_21

Lepingujärgsed maksed alltöövõtu korras tehtud ehitustööde
eest alltöövõtjatele. Alltöövõtu tellija osaleb valmistatava
toote tehnilise spetsifikatsiooni väljatöötamisel ja/või ka
materjali valikul. Tehniline spetsifikatsioon ei ole ainult

Positiivne
täisarv
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värvuse, kuju ja suuruse määramine. Tellijaettevõte müüb
selle töödeldud toote samal kujul või enda komplekteeritud
toodangu osana ja võtab enda kanda müügijärgse vastutuse
toote eest.

C_265
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: maksed
alltöövõtjatele
ehitustööde eest
hoonetes

ENT_C_
265_21

Maksed alltöövõtu korras tehtud ehitustööde eest (uusehitus
ning ka remondi- ja rekonstrueerimistööd) hoonetes nii Eestis
kui ka välisriikides. Siia kuulub ka alltöövõtu korras
hoonetesse seadmete paigaldamine.

Positiivne
täisarv

C_270
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: maksed
alltöövõtjatele
ehitustööde eest
välisriikides

ENT_C_
270_21

Maksed alltöövõtu korras väljaspool Eestit tehtud ehitustööde
eest, k.a välisriikide saatkonnahoonete ehitus Eestis.

Positiivne
täisarv

C_320
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: maksed
alltöövõtjatele
tööstustoodangu
eest

ENT_C_
320_21

Lepingujärgsed maksed alltöövõtu korras valmistatud
tööstustoodangu eest alltöövõtjatele. Alltöövõtu tellija osaleb
valmistatava toote tehnilise spetsifikatsiooni väljatöötamisel
ja/või ka materjali valikul. Tehniline spetsifikatsioon ei ole
ainult värvuse, kuju ja suuruse määramine. Tellijaettevõte
müüb selle töödeldud toote samal kujul või enda
komplekteeritud toodangu osana ja võtab enda kanda
müügijärgse vastutuse toote eest.

Positiivne
täisarv

C_330
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: üüri- ja
rendikulud,
maarent

ENT_C_
330_21

Üüri- ja rendikulud – tasu, mida rentnik maksab üürile/rendile
võetud varade, sh maa kasutamise eest.

Positiivne
täisarv

C_280
_21 / 1

Müüdud toodangu
(kaupade,
teenuste) kulu:
mitmesugused
bürookulud

ENT_C_
280_21

Positiivne
täisarv

C_560
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: lähetuskulu

ENT_C_
560_21

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

Positiivne
täisarv

C_515
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: riiklikud ja
kohalikud maksud

ENT_C_
515_21

Riiklikud ja kohalikud maksud – tootemaksud: müügimaks,
hasartmängumaks ja tollimaks; tootmismaksud: maamaks,
maksed riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvesse:
saastetasu, vee erikasutusloa tasu, maavarade
kaevandamisõiguse tasu, kalapüügiõiguse, teede ja tänavate
sulgemise maks, raskeveokimaks, reklaamimaks. Siia EI
KUULU tolliteenustasu, käibemaks ega aktsiisid.

Positiivne
täisarv

C_530
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: riigilõiv

ENT_C_
530_21

Riigilõiv – riigilõivuseadusega kehtestatud määras tasumisele
kuuluv summa juriidiliste toimingute, avalduste läbivaatamise,
dokumentide väljastamise või muu toimingu eest, nagu
kohtuasjade toimingud, äri-, liiklus-, riikliku ehitis-,
keskkonna- jt registrite, Patendiameti, Tehnilise Järelevalve
Ameti jt haldusasutuste toimingud, riiklike tegevuslitsentside
ja tegevuslubade väljastamine, numeratsioonivahemiku
kasutamise loa väljastamine ja pikendamine, toimingud
tolliseadustiku jt seaduste alusel.

Positiivne
täisarv

C_550
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: kulu
ebatõenäoliselt
laekuvatest
nõuetest

ENT_C_
550_21

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest – varem kuludesse
kandmata lootusetud ja tõenäoliselt laekumata jäävad
nõudesummad ostjatelt.

Positiivne
täisarv

C_430
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: tööjõukulu
kokku

ENT_C_
430_21

Tööjõukulud – palk, sellelt arvestatud sotsiaalmaks ja
töötuskindlustusmakse. Samuti kuulub siia ettevõtte
tekkepõhiselt arvestatud kulu seoses väljamakstud või
tulevikus väljamakstavate pensionide ja teiste
töösuhtejärgsete hüvitistega.

Positiivne
täisarv

C_460
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: põhivarade
kulum ja väärtuse
langus

ENT_C_
460_21

Materiaalsetelt ja immateriaalsetelt põhivaradelt ning
soetusmaksumuses kajastatavatelt bioloogilistelt varadelt ja
kinnisvarainvesteeringutelt arvestatud põhivarade kulum ning
väärtuse langusest (allahindlused ja/või mahakandmised)
tekkinud kulu. Käibevarade allahindlust kajastatakse
kaupade, ostetud materjali, toodete ja teenuste või valmis- ja
lõpetamata toodangu ridadel.

Positiivne
täisarv

C_340
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: tööjõurent

ENT_C_
340_21

Maksed tööjõuvarustusettevõtetele ja teistele sellesarnastele
organisatsioonidele nende arvel olevate töötajate eest.
Tööjõuvarustusettevõtted varustavad teisi ettevõtteid
peamiselt ajutise tööjõuga, kusjuures tööjõu palkab ja neile
maksab palka tööjõuvarustusettevõte.
Tööjõuvarustusettevõtte tegevus EI OLE personaliotsing, -
valik, kutsesobivuse määramine, vaid just tööjõuga
varustamine.

Positiivne
täisarv

C_345
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu:
veevarustusteenus

ENT_C_
345_21

Ettevõttes oma tarbeks tarbitud veevarustusteenuste kulud.
Siia ei kuulu maksed edasimüügiks ostetud ja
tootmisprotsessis toorainena kasutatava vee eest.

Positiivne
täisarv
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ed
C_350
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: muud
ostetud teenused

ENT_C_
350_21

Muud ostetud teenused – ettevõtte majandustegevusega
kaasnevate teenuste kulud: raamatupidamise ja
audiitorkontrolli teenustasud, kindlustusmaksed, personali
värbamise, ettevalmistamise ja täiendusõppe kulud,
kaubamärkide ja frantsiiside tasud, intellektuaalomandi jms
toodete (v.a autoriõigusega kaitstud tööd) kasutusõiguse
litsentsimise teenused, panga teenustasud (välja arvatud
intressikulud), tuletõrje- ja valvekulud, konsultatsioonikulud,
side-, posti- ja telekommunikatsioonikulud (telefon, e-post,
internet), reklaami-, turu-uuringute, müügitehingute, esitlus-,
transpordi-, remondi- ja hoolduskulud, muud teiste ettevõtete
osutatud teenused.

Positiivne
täisarv

C_545
_21 / 1

Müüdud toodangu
kulu: muud kulud

ENT_C_
545_21

Muud kulud – kulud eraldiste moodustamiseks, loteriivõitude
väljamaksed, kutsehaiguste korral kohtu väljanõutud
summad.

Positiivne
täisarv

C_545
_2_21 /
1

Müüdud toodangu
kulu: muude
kulude selgitus

ENT_C_
545_2_2
1

Tekst

KA_41
0_1 / 1

Turustuskulud
kokku

ENT_KA
_410_1

Ettevõttes turustusfunktsiooni täitmiseks tehtud kulud (sh
turustusega tegeleva personali töötasud, turustusega seotud
põhivara amortisatsioonikulu ja allahindlused, turustamiseks
tehtud transpordikulu, reklaamikulu jne.)

Positiivne
täisarv

C_330
_22 / 1

Turustuskulud:
üüri- ja rendikulud,
maarent

ENT_C_
330_22

Üüri- ja rendikulud – tasu, mida rentnik maksab üürile/rendile
võetud varade, sh maa kasutamise eest.

Positiivne
täisarv

C_400
_22 / 1

Turustuskulud:
elektrienergia

ENT_C_
400_22

Aruandeperioodil ostetud ja ettevõttes oma tarbeks tarbitud
elektrienergia maksumus soetushinnas. Siia EI KUULU
edasimüümiseks ja tooraine või materjalina kasutamiseks
ostetud elektrienergia. Edasimüümiseks ostetud ja müüdud
elekter näidatakse real „Müügi eesmärgil ostetud teenused"
ning tooraine või materjalina kasutatud elektrienergia real
„Tooraine, materjal, ostetud tooted ja pooltooted".

Positiivne
täisarv

C_420
_22 / 1

Turustuskulud:
soojusenergia

ENT_C_
420_22

Aruandeperioodil ostetud ja ettevõttes oma tarbeks tarbitud
mis tahes liiki soojusenergia maksumus soetushinnas. Siia EI
KUULU edasimüümiseks ja tooraine või materjalina
kasutamiseks ostetud energia. Edasimüümiseks ostetud ja
müüdud soojusenergia näidatakse real „Müügi eesmärgil
ostetud teenused" ning tooraine või materjalina kasutatud
soojusenergia real „Tooraine, materjal, ostetud tooted ja
pooltooted".

Positiivne
täisarv

C_410
_22 / 1

Turustuskulud:
kütus

ENT_C_
410_22

Aruandeperioodil ettevõttes oma tarbeks, sh soojuse
tootmiseks tarbitud mis tahes liiki kütuse (k.a autokütus)
maksumus soetushinnas. Siia EI KUULU edasimüümiseks ja
tooraine või materjalina kasutamiseks ostetud kütus.
Edasimüümiseks ostetud ja müüdud kütus näidatakse real
„Müügi eesmärgil ostetud kaubad" ning tooraine või
materjalina kasutatud kütus real „Tooraine, materjal, ostetud
tooted ja pooltooted".

Positiivne
täisarv

C_280
_22 / 1

Turustuskulud:
mitmesugused
bürookulud

ENT_C_
280_22

Positiivne
täisarv

C_560
_22 / 1

Turustuskulud:
lähetuskulud

ENT_C_
560_22

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

Positiivne
täisarv

C_515
_22 / 1

Turustuskulud:
riiklikud ja
kohalikud maksud

ENT_C_
515_22

Riiklikud ja kohalikud maksud – tootemaksud: müügimaks,
hasartmängumaks ja tollimaks; tootmismaksud: maamaks,
maksed riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvesse:
saastetasu, vee erikasutusloa tasu, maavarade
kaevandamisõiguse tasu, kalapüügiõiguse, teede ja tänavate
sulgemise maks, raskeveokimaks, reklaamimaks. Siia EI
KUULU tolliteenustasu, käibemaks ega aktsiisid.

Positiivne
täisarv

C_530
_22 / 1

Turustuskulud:
riigilõiv

ENT_C_
530_22

Riigilõiv – riigilõivuseadusega kehtestatud määras tasumisele
kuuluv summa juriidiliste toimingute, avalduste läbivaatamise,
dokumentide väljastamise või muu toimingu eest, nagu
kohtuasjade toimingud, äri-, liiklus-, riikliku ehitis-,
keskkonna- jt registrite, Patendiameti, Tehnilise Järelevalve
Ameti jt haldusasutuste toimingud, riiklike tegevuslitsentside
ja tegevuslubade väljastamine, numeratsioonivahemiku
kasutamise loa väljastamine ja pikendamine, toimingud
tolliseadustiku jt seaduste alusel.

Positiivne
täisarv

C_550
_22 / 1

Turustuskulud:
kulu
ebatõenäoliselt
laekuvatest
nõuetest

ENT_C_
550_22

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest – varem kuludesse
kandmata lootusetud ja tõenäoliselt laekumata jäävad
nõudesummad ostjatelt.

Positiivne
täisarv

C_430
_22 / 1

Turustuskulud:
tööjõukulud kokku

ENT_C_
430_22

Tööjõukulud – palk, sellelt arvestatud sotsiaalmaks ja
töötuskindlustusmakse. Samuti kuulub siia ettevõtte

Positiivne
täisarv
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tekkepõhiselt arvestatud kulu seoses väljamakstud või
tulevikus väljamakstavate pensionide ja teiste
töösuhtejärgsete hüvitistega.

C_460
_22 / 1

Turustuskulud:
põhivarade kulum
ja väärtuse langus

ENT_C_
460_22

Materiaalsetelt ja immateriaalsetelt põhivaradelt ning
soetusmaksumuses kajastatavatelt bioloogilistelt varadelt ja
kinnisvarainvesteeringutelt arvestatud põhivarade kulum ning
väärtuse langusest (allahindlused ja/või mahakandmised)
tekkinud kulu. Käibevarade allahindlust kajastatakse
kaupade, ostetud materjali, toodete ja teenuste või valmis- ja
lõpetamata toodangu ridadel.

Positiivne
täisarv

C_340
_22 / 1

Turustuskulud:
tööjõurent

ENT_C_
340_22

Maksed tööjõuvarustusettevõtetele ja teistele sellesarnastele
organisatsioonidele nende arvel olevate töötajate eest.
Tööjõuvarustusettevõtted varustavad teisi ettevõtteid
peamiselt ajutise tööjõuga, kusjuures tööjõu palkab ja neile
maksab palka tööjõuvarustusettevõte.
Tööjõuvarustusettevõtte tegevus EI OLE personaliotsing, -
valik, kutsesobivuse määramine, vaid just tööjõuga
varustamine.

Positiivne
täisarv

C_345
_22 / 1

Turustuskulud:
veevarustusteenus
ed

ENT_C_
345_22

Ettevõttes oma tarbeks tarbitud veevarustusteenuste kulud.
Siia ei kuulu maksed edasimüügiks ostetud ja
tootmisprotsessis toorainena kasutatava vee eest.

Positiivne
täisarv

C_350
_22 / 1

Turustuskulud:
muud ostetud
teenused

ENT_C_
350_22

Muud ostetud teenused – ettevõtte majandustegevusega
kaasnevate teenuste kulud: raamatupidamise ja
audiitorkontrolli teenustasud, kindlustusmaksed, personali
värbamise, ettevalmistamise ja täiendusõppe kulud,
kaubamärkide ja frantsiiside tasud, intellektuaalomandi jms
toodete (v.a autoriõigusega kaitstud tööd) kasutusõiguse
litsentsimise teenused, panga teenustasud (välja arvatud
intressikulud), tuletõrje- ja valvekulud, konsultatsioonikulud,
side-, posti- ja telekommunikatsioonikulud (telefon, e-post,
internet), reklaami-, turu-uuringute, müügitehingute, esitlus-,
transpordi-, remondi- ja hoolduskulud, muud teiste ettevõtete
osutatud teenused.

Positiivne
täisarv

C_545
_22 / 1

Turustuskulud:
muud kulud

ENT_C_
545_22

Muud kulud – kulud eraldiste moodustamiseks, loteriivõitude
väljamaksed, kutsehaiguste korral kohtu väljanõutud
summad.

Positiivne
täisarv

C_545
_2_22 /
1

Turustuskulud:
muude kulude
selgitus

ENT_C_
545_2_2
2

Tekst

KA_42
0_1 / 1

Üldhalduskulud
kokku

ENT_KA
_420_1

Ettevõttes üldhaldusfunktsiooni täitmiseks tehtud kulud (sh
üldhaldus- ja juhtivpersonali töötasud, administratiivhoonete
ja -seadmete amortisatsioonikulu ja allahindlused, valdav osa
konsultatsioonikuludest jne).

Positiivne
täisarv

C_330
_23 / 1

Üldhalduskulud:
üüri- ja rendikulud,
maarent

ENT_C_
330_23

Üüri- ja rendikulud – tasu, mida rentnik maksab üürile/rendile
võetud varade, sh maa kasutamise eest.

Positiivne
täisarv

C_400
_23 / 1

Üldhalduskulud:
elektrienergia

ENT_C_
400_23

Aruandeperioodil ostetud ja ettevõttes oma tarbeks tarbitud
elektrienergia maksumus soetushinnas. Siia EI KUULU
edasimüümiseks ja tooraine või materjalina kasutamiseks
ostetud elektrienergia. Edasimüümiseks ostetud ja müüdud
elekter näidatakse real „Müügi eesmärgil ostetud teenused"
ning tooraine või materjalina kasutatud elektrienergia real
„Tooraine, materjal, ostetud tooted ja pooltooted".

Positiivne
täisarv

C_420
_23 / 1

Üldhalduskulud:
soojusenergia

ENT_C_
420_23

Aruandeperioodil ostetud ja ettevõttes oma tarbeks tarbitud
mis tahes liiki soojusenergia maksumus soetushinnas. Siia EI
KUULU edasimüümiseks ja tooraine või materjalina
kasutamiseks ostetud energia. Edasimüümiseks ostetud ja
müüdud soojusenergia näidatakse real „Müügi eesmärgil
ostetud teenused" ning tooraine või materjalina kasutatud
soojusenergia real „Tooraine, materjal, ostetud tooted ja
pooltooted".

Positiivne
täisarv

C_410
_23 / 1

Üldhalduskulud:
kütus

ENT_C_
410_23

Aruandeperioodil ettevõttes oma tarbeks, sh soojuse
tootmiseks tarbitud mis tahes liiki kütuse (k.a autokütus)
maksumus soetushinnas. Siia EI KUULU edasimüümiseks ja
tooraine või materjalina kasutamiseks ostetud kütus.
Edasimüümiseks ostetud ja müüdud kütus näidatakse real
„Müügi eesmärgil ostetud kaubad" ning tooraine või
materjalina kasutatud kütus real „Tooraine, materjal, ostetud
tooted ja pooltooted".

Positiivne
täisarv

C_280
_23 / 1

Üldhalduskulud:
mitmesugused
bürookulud

ENT_C_
280_23

Positiivne
täisarv

C_560
_23 / 1

Üldhalduskulud:
lähetuskulud

ENT_C_
560_23

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

Positiivne
täisarv

C_515
_23 / 1

Üldhalduskulud:
riiklikud ja
kohalikud maksud

ENT_C_
515_23

Riiklikud ja kohalikud maksud – tootemaksud: müügimaks,
hasartmängumaks ja tollimaks; tootmismaksud: maamaks,
maksed riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvesse:

Positiivne
täisarv
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saastetasu, vee erikasutusloa tasu, maavarade
kaevandamisõiguse tasu, kalapüügiõiguse, teede ja tänavate
sulgemise maks, raskeveokimaks, reklaamimaks. Siia EI
KUULU tolliteenustasu, käibemaks ega aktsiisid.

C_530
_23 / 1

Üldhalduskulud:
riigilõiv

ENT_C_
530_23

Riigilõiv – riigilõivuseadusega kehtestatud määras tasumisele
kuuluv summa juriidiliste toimingute, avalduste läbivaatamise,
dokumentide väljastamise või muu toimingu eest, nagu
kohtuasjade toimingud, äri-, liiklus-, riikliku ehitis-,
keskkonna- jt registrite, Patendiameti, Tehnilise Järelevalve
Ameti jt haldusasutuste toimingud, riiklike tegevuslitsentside
ja tegevuslubade väljastamine, numeratsioonivahemiku
kasutamise loa väljastamine ja pikendamine, toimingud
tolliseadustiku jt seaduste alusel.

Positiivne
täisarv

C_550
_23 / 1

Üldhalduskulud:
kulu
ebatõenäoliselt
laekuvatest
nõuetest

ENT_C_
550_23

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest – varem kuludesse
kandmata lootusetud ja tõenäoliselt laekumata jäävad
nõudesummad ostjatelt.

Positiivne
täisarv

C_430
_23 / 1

Üldhalduskulud:
tööjõukulud kokku

ENT_C_
430_23

Tööjõukulud – palk, sellelt arvestatud sotsiaalmaks ja
töötuskindlustusmakse. Samuti kuulub siia ettevõtte
tekkepõhiselt arvestatud kulu seoses väljamakstud või
tulevikus väljamakstavate pensionide ja teiste
töösuhtejärgsete hüvitistega.

Positiivne
täisarv

C_460
_23 / 1

Üldhalduskulud:
põhivarade kulum
ja väärtuse langus

ENT_C_
460_23

Materiaalsetelt ja immateriaalsetelt põhivaradelt ning
soetusmaksumuses kajastatavatelt bioloogilistelt varadelt ja
kinnisvarainvesteeringutelt arvestatud põhivarade kulum ning
väärtuse langusest (allahindlused ja/või mahakandmised)
tekkinud kulu. Käibevarade allahindlust kajastatakse
kaupade, ostetud materjali, toodete ja teenuste või valmis- ja
lõpetamata toodangu ridadel.

Positiivne
täisarv

C_340
_23 / 1

Üldhalduskulud:
tööjõurent

ENT_C_
340_23

Maksed tööjõuvarustusettevõtetele ja teistele sellesarnastele
organisatsioonidele nende arvel olevate töötajate eest.
Tööjõuvarustusettevõtted varustavad teisi ettevõtteid
peamiselt ajutise tööjõuga, kusjuures tööjõu palkab ja neile
maksab palka tööjõuvarustusettevõte.
Tööjõuvarustusettevõtte tegevus EI OLE personaliotsing, -
valik, kutsesobivuse määramine, vaid just tööjõuga
varustamine.

Positiivne
täisarv

C_345
_23 / 1

Üldhalduskulud:
veevarustusteenus
ed

ENT_C_
345_23

Ettevõttes oma tarbeks tarbitud veevarustusteenuste kulud.
Siia ei kuulu maksed edasimüügiks ostetud ja
tootmisprotsessis toorainena kasutatava vee eest.

Positiivne
täisarv

C_350
_23 / 1

Üldhalduskulud:
muud ostetud
teenused

ENT_C_
350_23

Muud ostetud teenused – ettevõtte majandustegevusega
kaasnevate teenuste kulud: raamatupidamise ja
audiitorkontrolli teenustasud, kindlustusmaksed, personali
värbamise, ettevalmistamise ja täiendusõppe kulud,
kaubamärkide ja frantsiiside tasud, intellektuaalomandi jms
toodete (v.a autoriõigusega kaitstud tööd) kasutusõiguse
litsentsimise teenused, panga teenustasud (välja arvatud
intressikulud), tuletõrje- ja valvekulud, konsultatsioonikulud,
side-, posti- ja telekommunikatsioonikulud (telefon, e-post,
internet), reklaami-, turu-uuringute, müügitehingute, esitlus-,
transpordi-, remondi- ja hoolduskulud, muud teiste ettevõtete
osutatud teenused.

Positiivne
täisarv

C_545
_23 / 1

Üldhalduskulud:
muud kulud

ENT_C_
545_23

Muud kulud – kulud eraldiste moodustamiseks, loteriivõitude
väljamaksed, kutsehaiguste korral kohtu väljanõutud
summad.

Positiivne
täisarv

C_545
_2_23 /
1

Üldhalduskulud:
muude kulude
selgitus

ENT_C_
545_2_2
3

Tekst

C_035
_2 / 1

Kasum (kahjum)
bioloogilistelt
varadelt – skeem
2

ENT_C_
035_2

Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt – bioloogiliste varade
esmasest õiglases väärtuses arvelevõtmisest ja hilisemast
õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid.

Täisarv

C_755
_2 / 1

Muud äritulud
kokku – skeem 2

ENT_C_
755_2

Muud äritulud – ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad
tulud, sh kasum materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade,
bioloogiliste varade ning kinnisvarainvesteeringute müügist,
trahvitulud, viivised ostjate arvetelt jm sissenõuded,
netokasum valuutakursimuutustest nõuetelt ostjate vastu ja
kohustustelt tarnijate ees. Siin näidatakse ka kasum
kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest, samuti
tulu tegevuskulude, põllumajandusliku tootmise ja varade
sihtfinantseerimisest.

Positiivne
täisarv

C_760
_2 / 1

Muud äritulud:
kasum põhivarade
müügist – skeem 2

ENT_C_
760_2

Kasum materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade,
kinnisvarainvesteeringute, bioloogiliste varade müügist.

Positiivne
täisarv

C_765
_2 / 1

Muud äritulud:
kasum

ENT_C_
765_2

Kasum materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade,
kinnisvarainvesteeringute, bioloogiliste varade müügist.

Positiivne
täisarv



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

Küsimustiku juhend: EKOMAR J62

Küsimustiku kood: 13212022 Esitatakse: 05.07.2022, andmed 2021.a. kohta

lk 14/69

ümberhindlusest –
skeem 2

C_023
_2 / 1

Muud äritulud: tulu
põhivarade
sihtfinantseerimise
st – skeem 2

ENT_C_
023_2

Tulu põhivarade sihtfinantseerimisest – aruandeperioodil
tuluna kajastatud sihtfinantseering, mille põhitingimuseks on
selle arvel põhivarade soetamine.

Positiivne
täisarv

C_020
_2 / 1

Tulu
tegevuskulude
sihtfinantseerimise
st – skeem 2

ENT_C_
020_2

Tulu tegevuskulude sihtfinantseerimisest – riigi- ja kohalikust
eelarvest või Euroopa Liidu institutsioonidelt saadud
tegevuskulude sihtfinantseerimine, sh EAS-i projektide
(eksport, turundus, tootearendus, stardiabi, infrastruktuuri
arendus), koolituste, nõustamiste, messidel ja festivalidel
osalemise, praktikatoetused; Töötukassa palga-, praktika- või
juhendajatoetused; Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetused; PRIA eksporditoetused; ühistransporditoetus
avaliku liiniveo korraldamiseks. Siia ei kuulu põhivarade
sihtfinantseerimine, kustutatav laen, mitterahaline
sihtfinantseerimine. LISAINFO: RTJ 12 „Valitsusepoolne abi”.

Positiivne
täisarv

C_020
_S2 / 1

Muud äritulud:
sihtfinantseerimise
allika, eesmärgi ja
summa täpsustus
– skeem 2

ENT_C_
020_S2

Kirjeldada, millisest institutsioonist ja millise tegevusega
kaasnevate kulude katteks on sihtfinantseerimine saadud.

Tekst

C_756
_2 / 1

Muud äritulud:
üüri- ja renditulud
– skeem 2

ENT_C_
756_2

Üüri- ja renditulu – tulu üürile või rendile antud varade
kasutamise eest, kui see ei ole kajastatud müügituluna.

Positiivne
täisarv

C_757
_2 / 1

Muud äritulud:
litsentsitasud –
skeem 2

ENT_C_
757_2

Litsentsitasud – tulu müüdud litsentsidest, kui see ei ole
kajastatud müügituluna.

Positiivne
täisarv

C_770
_2 / 1

Muud ärikulud
kokku – skeem 2

ENT_C_
770_2

Muud ärikulud – ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad
kulud, sh kahjum materiaalsete ja immateriaalsete
põhivarade, bioloogiliste varade ning
kinnisvarainvesteeringute müügist, trahvikulud, leppetrahvid,
maksuviivised ja mitmesugused muud nõuded, koondiste ja
assotsiatsioonide ülalpidamiskulud, ühingute ja liitude
liikmemaksud, looduskeskkonnale tekitatud kahju
kompensatsioonid, netokahjum valuutakursimuutustest
nõuetelt ostjate vastu ja kohustustelt tarnijate ees, kingitused
ja annetused koos tulumaksuga. Siin näidatakse ka kahjum
kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest. Siin ei
näidata aruandeperioodi kohalikke makse.

Positiivne
täisarv

C_780
_2 / 1

Muud ärikulud:
kahjum
põhivarade
müügist – skeem 2

ENT_C_
780_2

Kahjum materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade,
kinnisvarainvesteeringute, bioloogiliste varade müügist.

Positiivne
täisarv

C_785
_2 / 1

Muud ärikulud:
kahjum
ümberhindlusest –
skeem 2

ENT_C_
785_2

Kahjum õiglase väärtuse meetodil kajastatavate
kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest, bioloogilistelt
varadelt.

Positiivne
täisarv

C_790
_2 / 1

Muud ärikulud:
liikmemaksud –
skeem 2

ENT_C_
790_2

Ühingute ja liitude liikmemaksud, koondiste ja
assotsiatsioonide ülalpidamiskulud.

Positiivne
täisarv

C_855
_2 / 1

Finantstulud ja -
kulud (kasum
(kahjum) tütar- ja
sidusettevõtjatelt,
finantsinvesteering
utelt, intressitulu ja
-kulu jm
finantstulud ja -
kulud) – skeem 2

ENT_C_
855_2

Finantstulud ja -kulud – tulud ja kulud, mis on seotud aktsiate
ja osade ning muude finantsinvesteeringutega. Siin
näidatakse kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtete müügist
või allahindlusest, pika- ja lühiajalistelt
finantsinvesteeringutelt, sh müügist ja ümberhindlustest
õiglasele väärtusele, intressi- ja dividenditulu pika- ja
lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt (k.a kapitalirendi
intressitulu), intressikulud laenudelt, võlakirjadelt,
kapitalirendilepingutelt ja muudelt intressi kandvatelt
võlakohustistelt, kasum (kahjum) finantseerimis- ja
investeerimistegevusega seotud ja välisvaluutas fikseeritud
nõuete ja kohustiste valuutakursside muutustest, muud
finantstulud ja -kulud.

Täisarv

C_805
_2 / 1

Finantstulud ja -
kulud: intressitulu
– skeem 2

ENT_C_
805_2

Kapitalirendi ehk kapitaliliisingu intressitulu, intressitulud
väljaantud lühi- ja pikaajalistelt laenudelt, soetatud lühi- ja
pikaajalistelt võlakirjadelt, pangakontodelt.

Positiivne
täisarv

C_835
_2 / 1

Finantstulud ja -
kulud: intressikulu
– skeem 2

ENT_C_
835_2

Kapitalirendi ehk kapitaliliisingu intressikulu, muud pika- ja
lühiajaliste võlakohustiste intressikulud.

Positiivne
täisarv

C_836
_2 / 1

Finantstulud ja -
kulud: intressikulu
– intressikulu
kasutusrendile:
skeem 2

ENT_C_
836_2

Kasutusrendi intressikulu. Rendilepingut loetakse
kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga
seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule; vastasel
juhul loetakse rendilepingut kasutusrendiks. Täidetakse, kui
raamatupidamise aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-
i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki
rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need liigituvad

Positiivne
täisarv
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kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse rentniku
bilansis).

C_890
_2 / 1

Tulumaks – skeem
2

ENT_C_
890_2

Tulumaks dividendidelt jm kasumieraldistelt. Dividendide
tulumaksu kulu kajastatakse kasumiaruandes samal
perioodil, kui dividendid on välja kuulutatud, sõltumata
perioodist, mille eest need on välja kuulutatud või millal need
tegelikult välja makstakse. Samuti välismaal asuvatest
tütarettevõtetest tulenev tasumisele kuuluva tulumaksu kulu
või tulu ja edasilükkunud tulumaksu kulu või tulu.

Positiivne
täisarv

C_900
_2 / 1

Aruandeaasta
kasum (kahjum) –
skeem 2

ENT_C_
900_2

Aruandeaasta kasum (kahjum) on kasumiaruande kõigi
tulusummade ja kõigi kulusummade vahe.

Täisarv

C_910
_2 / 1

Dividendid –
skeem 2

ENT_C_
910_2

Dividendid – aruandeaasta jooksul väljakuulutatud dividendid
(nii välja makstud kui ka välja maksmata) eelmiste aastate
kasumist. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte
tulumaksu kajastatakse real „Tulumaks”.

Positiivne
täisarv

C_440
_2 / 1

Kulud: tööjõukulud
– palk: skeem 2

ENT_C_
440_2

Palk – tasu, mida tööandja arvestab kõikidele töötajatele
aruandeperioodil tehtud töö eest: põhipalk; lisatasu; preemia;
puhkusetasu (kajastatakse puhkusekohustise tekkimise
perioodil); tagatised ja hüvitised (sh töösuhte lõpetamisel);
isikutele tehtud erisoodustused koos tulumaksuga; tasud,
mida tööandja maksab töötaja haiguse, tööõnnetuse,
sünnituspuhkuse või osalise tööajaga tööle üleviimise korral;
töötuskindlustusmakse kehtestatud maksemääras;
kohustuslik kogumispensioni makse; muud töötajaga seotud
kulud (äriühingu juhatuse ja/või nõukogu liikme regulaarne
tasu ettevõtte heaks töötamise eest). Palgakulu ei sisalda
dividende ega makseid tööjõuvarustusettevõtete töötajate
eest.

Positiivne
täisarv

C_450
_2 / 1

Kulud: tööjõukulud
– sotsiaalmaks ja
tööandja
töötuskindlustusm
akse – skeem 2

ENT_C_
450_2

Sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse –
sotsiaalmaks (pensionikindlustuseks ja riiklikuks
ravikindlustuseks) ning töötuskindlustusmakse tööandjale
kehtestatud maksemääras. Siin näidatakse ka sotsiaalmaks
erisoodustustelt ja arvestatud puhkusereservilt.

Positiivne
täisarv

Tabel 5. MÜÜGITULU TEGEVUSALATI

Aruandeperiood on kalendriaasta. Kontserni emaettevõte esitab KONSOLIDEERIMATA aruande.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

D_582
/ 1

Müügitulu:
tarkvara
kirjastamine

ENT_D_
582_1

Tarkvara kirjastamistegevusest saadud või saadaolev
müügitulu. Siia kuulub arvutimängu pakettide, allalaaditavate
ja on-line-arvutimängude, valmistarkvara (kohandamata
tarkvara), süsteemi- ja rakendustarkvara kirjastamine.
Kirjastamine hõlmab toote sisule (infotoodete puhul)
autoriõiguste omandamist ja toote avalikkusele
kättesaadavaks tegemist ning reprodutseerimist ja levitamist
(või selle korraldamist) nii trükis, elektroonselt, CD-l, lintidel
või muudel andmekandjatel, audioformaadis või on-line-kujul.

Positiivne
täisarv

D_62 /
1

Müügitulu:
programmeerimine
, konsultatsioonid
jms tegevused

ENT_D_
62_1

Programmeerimisest, arvutialastest konsultatsioonidest jms
tegevusest saadud või saadaolev müügitulu. Siia kuulub
tarkvara loomine, modifitseerimine, testimine ja toetamine;
arvutisüsteemide planeerimine ja väljatöötamine
integreerimiseks arvuti riistvara, tarkvara ja
sidetehnoloogiatega; kliendi arvutisüsteemide ja/või
andmetöötlusüksuste haldamine ja käitamine kohapeal;
muud professionaalsed ja tehnilised arvutialased tegevused.

Positiivne
täisarv

D_620
1 / 1

Müügitulu:
programmeerimine
, konsultatsioonid
jms tegevused –
programmeerimine

ENT_D_
6201_1

Programmeerimistegevusest saadud või saadaolev
müügitulu. Siia kuulub tarkvara loomine, modifitseerimine,
testimine ja toetamine, sh struktuuri ja sisu projekteerimine
ja/või arvutiprogrammide kirjutamine, et luua ja juurutada
süsteemitarkvara (k.a värskendused ja parandused),
rakendustarkvara (k.a värskendused ja parandused),
andmebaase, veebilehti, samuti tarkvara kohandamine
tarbijale.

Positiivne
täisarv

D_620
2 / 1

Müügitulu:
programmeerimine
, konsultatsioonid

ENT_D_
6202_1

Arvutikonsultatsioonitegevusest saadud või saadaolev
müügitulu. Siia kuulub arvuti riistvara, tarkvara ja
sidetehnoloogiatega integreeruvate arvutisüsteemide

Positiivne
täisarv
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jms tegevused –
arvutikonsultatsioo
nid

planeerimine ja projekteerimine, sh nõustamine arvuti
riistvara või tarkvara alal, samuti tehnilistes küsimustes, nt
kliendi arvutisüsteemi asukoha vahetusel; tehnilise ekspertiisi
tegemine eriprobleemide puhul. Teenus võib hõlmata
arvutisüsteemiga kokkupuutuva tarbija koolitust.

D_620
3 / 1

Müügitulu:
programmeerimine
, konsultatsioonid
jms tegevused –
arvutisüsteemide
ja andmebaaside
haldus

ENT_D_
6203_1

Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldusest saadud või
saadaolev müügitulu. Siia kuulub kliendi arvutisüsteemide
ja/või andmetöötlusüksuste haldamine ja käitamine kohapeal,
haldamise ja käitamisega seotud tugiteenused.

Positiivne
täisarv

D_620
9 / 1

Müügitulu:
programmeerimine
, konsultatsioonid
jms tegevused –
muud
infotehnoloogia- ja
arvutitegevused

ENT_D_
6209_1

Muudest infotehnoloogia ja arvutitegevustest saadud või
saadaolev müügitulu. Siia kuuluvad arvuti avariitaaste
teenused, personaalarvutite installeerimine (töökorda
seadmine), tarkvara installeerimise teenused.

Positiivne
täisarv

D_631
/ 1

Müügitulu:
infotegevus

ENT_D_
631_1

Infoalane tegevus – andmetöötlusest ja veebiportaalide
tegevusest saadud või saadaolev müügitulu. Siia kuuluvad
hostimis- ja andmetöötlusteenust võimaldavad
infrastruktuurid ja nendega seotud tegevus, aga ka otsingu-
jm internetiportaalide tegevus.

Positiivne
täisarv

D_631
1 / 1

Müügitulu:
infotegevus –
andmetöötlus,
veebihosting jms

ENT_D_
6311_1

Andmetöötlusest, veebihostingust jt tegevustest saadud või
saadaolev müügitulu. Siia kuuluvad spetsiaalsed
hostingutegevused nagu veebihosting (veebitarkvara
majutusteenus), rakenduste hosting, rakendusteenuste
pakkumine; andmetöötlusteenused, nt kliendi andmete
terviktöötlus, kliendilt saadud andmetest spetsialiseeritud
aruannete genereerimine, andmesisestusteenuse
pakkumine, interneti reklaamiruumi müük.

Positiivne
täisarv

D_631
2 / 1

Müügitulu:
infotegevus –
veebiportaalid

ENT_D_
6312_1

Veebiportaalide tegevusest saadud või saadaolev müügitulu.
Siia kuulub selliste veebisaitide käigushoidmine, mis
kasutavad otsingumootorit ulatusliku internetiaadresside ja
saitide sisu andmebaasi genereerimiseks ja säilitamiseks
otsimist hõlbustavas formaadis; muude internetiportaalidena
tegutsevate veebisaitide, nt meediasaitide käigushoidmine,
pakkudes perioodiliselt uuendatud sisu.

Positiivne
täisarv

D_1 / 1 Müügitulu:
põllumajandus,
jahindus

ENT_D_
1_1

Põllumajandustegevusest ja jahindusest saadud või
saadaolev müügitulu. Siia kuulub põllukultuuride kasvatus,
puu- ja köögiviljakasvatus, aiandus, loomakasvatus, jahindus,
ulukikasvatus ning neid teenindavad tegevusalad.

Positiivne
täisarv

D_2 / 1 Müügitulu:
metsamajandus

ENT_D_
2_1

Metsamajandusest, metsavarumisest ja neid teenindavatelt
tegevusaladelt saadud või saadaolev müügitulu. Siia kuulub
metsa kasvatamine (istutamine, taastamine, harvendamine),
puukoolide tegevus, metsavarumine ja -langetamine
(viimistlemata puitmaterjali ja küttepuude tootmine),
punumiseks kasutatava ja muu looduslikult kasvava
metsamaterjali (vaik, sammal, kõrrelised, samblikud jne)
kogumine ning metsamajandust ja -varumist teenindavad
tegevusalad (metsade inventariseerimine, puidu hindamine,
metsade tuleohutuse tagamine, palgivedu metsa piires).

Positiivne
täisarv

D_3 / 1 Müügitulu:
kalapüük ja
vesiviljelus

ENT_D_
3_1

Kalapüügist, kalahaudejaamade tegevusest ja
kalakasvatusest ning kalapüüki ja vesiviljelust teenindavatelt
tegevusaladelt saadud või saadaolev müügitulu. Siia kuulub
kalapüük, vähilaadsete ja limuste püük, kala püüdmise,
töötlemise ja säilitamisega tegelevate laevade tegevus,
vetikate jm mereandide kogumine, merekalade
haudejaamade tegevus, kalakasvatus, veeloomade kasvatus
jt kalapüüki ja vesiviljelust teenindavad tegevusalad.

Positiivne
täisarv

D_10_
35 / 1

Müügitulu:
toodetud
tööstustoodangu
ja -teenuste müük

ENT_D_
10_35_1

Toodetud tööstustoodangu ja -teenuste müük –
tööstustegevusest, elektrienergia-, gaasi-, auru- ja
kuumaveevarustustegevusest saadud või saadaolev
müügitulu. Tööstustoodangu ja -teenuste müük on ettevõttes
oma ja tellija materjalist valmistatud ja aruandeperioodil
realiseeritud ning ostjale üle antud või talle lähetatud
toodangu ja tööstusteenuste maksumus (ilma sisekäibe
maksumuseta) sõltumata raha laekumise ajast ning võrdub
üksikute toodete ja tööstusteenuste liikide müügist saadud
või saadaoleva summaga küsimustikul „Tööstustooted” juhul,
kui ettevõttel on kohustus seda esitada. Toodete müük
sisaldab pakkimiskulusid, ka siis, kui need nõutakse sisse
eraldi. Veotasu toodangu müüki ei arvestata. Müügitulu
sisaldab teises ettevõttes alltöövõtu korras valmistatud
toodangu või osutatud tööstusteenuse kogumaksumust (st
koos makstud tasuga nende toodete või teenuste eest),
samuti alltöövõtu korras tellija materjalist toodetud toodangu

Positiivne
täisarv
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samuti alltöövõtu korras tellija materjalist toodetud toodangu
ja tellijale osutatud tööstusteenuste tasu.

D_10_
35_1 /
1

Müügitulu:
toodetud
tööstustoodangu
ja -teenuste müük
– tegevusala 1

ENT_D_
10_35_1
_1

Positiivne
täisarv

D_10_
35_1_
NIMET
US / 1

Toodetud
tööstustoodangu
ja -teenuste müük:
tegevusala 1 –
nimetus

ENT_D_
10_35_1
_1A

Tekst

D_10_
35_2 /
1

Müügitulu:
toodetud
tööstustoodangu
ja -teenuste müük
– tegevusala 2

ENT_D_
10_35_2
_1

Positiivne
täisarv

D_10_
35_2_
NIMET
US / 1

Toodetud
tööstustoodangu
ja -teenuste müük:
tegevusala 2 –
nimetus

ENT_D_
10_35_2
_1A

Tekst

D_10_
35_3 /
1

Müügitulu:
toodetud
tööstustoodangu
ja -teenuste müük
– tegevusala 3

ENT_D_
10_35_3
_1

Positiivne
täisarv

D_10_
35_3_
NIMET
US / 1

Toodetud
tööstustoodangu
ja -teenuste müük:
tegevusala 3 –
nimetus

ENT_D_
10_35_3
_1A

Tekst

D_354
/ 1

Müügitulu: ostetud
ja edasimüüdud
energia

ENT_D_
354_1

Edasimüügi eesmärgil ostetud ja müüdud elektri- ja
soojusenergia, gaas ning vesi (kulud hõlmavad osa
kasumiaruande rea „Müügi eesmärgil ostetud teenused”
kuludest).

Positiivne
täisarv

D_36 /
1

Müügitulu:
veekogumine, -
töötlus ja -varustus

ENT_D_
36_1

Veekogumisest, -töötlusest ning veevarustusteenuse
osutamisest saadud või saadaolev müügitulu. Siia kuuluvad
kodumajapidamiste ja tööstuse tarbeks vee kogumine,
veevarustuseks vajaliku vee puhastamine ja töötlemine ning
tarbijate veega varustamine, veevarustussüsteemide
korrashoid ning muud veevarustuse sidusalad. Veekogumise,
-töötluse ja -varustuse real ei näidata ostetud ja
edasimüüdud vett (see kajastatakse real „Ostetud ja
edasimüüdud energia”).

Positiivne
täisarv

D_37 /
1

Müügitulu:
kanalisatsioon

ENT_D_
37_1

Kanalisatsiooniteenuse ja heitvee ärajuhtimisteenuse
osutamisest saadud või saadaolev müügitulu. Siia kuuluvad
heitvee kogumine, vedu, töötlemine, kanalisatsiooni
puhastamine ja läbipesu.

Positiivne
täisarv

D_38_
39 / 1

Müügitulu:
jäätmekogumine, -
töötlus ja -
kõrvaldus;
materjalide
taaskasutusele
võtmine

ENT_D_
38_39_1

Jäätmete kogumisest, töötlemisest ja kõrvaldamisest,
vrakkide demonteerimisest ja jäätmete sorteerimisest ning
saastekäitlusest ja reostusest puhastamisest saadud või
saadaolev müügitulu. Siia kuulub nii tava- kui ka ohtlike
jäätmete kogumine, erinevate jäätmete kõrvaldamine ja
sellele eelnev töötlus; saastunud ehitiste ja maa-alade,
pinnase, pinna- ja põhjavee vabastamine saastest, samuti
vrakkide demonteerimine materjalide taaskasutusele
võtmiseks, taaskasutatavate materjalide liigiti sorteerimine,
metalli- jm jäätmete mehaaniline või keemiline töötlemine ja
muundamine teiseseks toormeks.

Positiivne
täisarv

D_41_
43 / 1

Müügitulu: ehitus
kokku

ENT_D_
41_43_1

Ehitustegevusest Eestis ja välisriikides saadud või saadaolev
müügitulu. Ehitustegevuse hulka arvatakse ehitusplatside
ettevalmistus; hoonete, rajatiste ja nende osade ehitus,
remont ja renoveerimine (üld- ja tsiviilehitustööd,
katusekonstruktsioonide ja -katte paigaldus, teede,
lennuväljade ja spordirajatiste ehitus ja remont, vesiehitus,
muud eriehitustööd); ehitistesse seadmete paigaldamine ja
monteerimine (elektrijuhtmete ja -seadmete, isolatsiooni,
torustike ja muude seadmete paigaldamine), ehitiste
viimistlus, sh ehitiste välispindade puhastus;
maaparandustööd. Ehitus- ja lammutusseadmete rentimine
koos operaatoriga liigitatakse vastava seadmega tehtava
eriehitustöö alla.

Positiivne
täisarv

D_45_
47 / 1

Müügitulu: hulgi- ja
jaekaubandus

ENT_D_
45_47_1

Hulgi- ja jaekaubandus – kaupade edasimüük ja vahendus
ettevõtetele, asutustele, organisatsioonidele ja üksikisikutele,
k.a materjalivarude müük laost. Kaubandustegevus on
ettevõttes oma nimel ja kulul edasimüügiks ostetud ja

Positiivne
täisarv
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lisatöötluseta või pärast markeerimist, pakkimist ja
taarastamist kaupade edasimüük. Edasimüügiks ostetud
kaupade kulud kajastatakse kasumiaruande real „Kaubad“.
Kaupade vahendamisel ei kuulu kaup vahendajale ja
müügitulus näidatakse ainult saadud või saadaolev
vahendustasu.

D_46_
47411 /
1

Müügitulu: hulgi- ja
jaekaubandus –
arvutite ja nende
välisseadmete
müük

ENT_D_
46_4741
1_1

Arvutite ja nende välisseadmete müük. Positiivne
täisarv

D_46_
47412 /
1

Müügitulu: hulgi- ja
jaekaubandus –
sisseostetud
tarkvara
edasimüük

ENT_D_
46_4741
2_1

Sisseostetud tarkvara edasimüük. Positiivne
täisarv

D_45_
47_9 /
1

Müügitulu: hulgi- ja
jaekaubandus –
muu jae- ja
hulgimüük

ENT_D_
45_47_9
_1

Muu jae- ja hulgimüük – eespool loetlemata kaupade jae- ja
hulgimüük.

Positiivne
täisarv

D_452
/ 1

Müügitulu:
mootorsõidukite
hooldus ja remont

ENT_D_
452_1

Mootorsõidukite hooldus- ja remonditegevusest saadud või
saadaolev müügitulu (k.a pesemine, vahatamine, poleerimine
jms). Siia arvestatakse ka hooldus- ja remonditöödel
kasutatud varuosade maksumus.

Positiivne
täisarv

D_49_
51 / 1

Müügitulu:
transporditeenuse
d

ENT_D_
49_51_1

Transporditeenustest saadud või saadaolev müügitulu. Siia
kuuluvad riigisisene ja rahvusvaheline sõitjate/reisijate või
kauba regulaar- ehk liinivedu ja juhuvedu raudtee-, maantee-,
vee- või õhusõidukiga; lennukite, laevade, raudteeveeremi,
busside, veo- ja sõiduautode rentimine koos meeskonnaga
või juhiga; taksoteenindus.

Positiivne
täisarv

D_52 /
1

Müügitulu: laondus
ja veondust
abistavad
tegevusalad

ENT_D_
52_1

Laondusest ja veondust abistavatest tegevustest saadud või
saadaolev müügitulu. Siia kuuluvad kaupade või reisipagasi
peale- ja mahalaadimine olenemata transpordiliigist, kaupade
hoidmiseks ja ladustamiseks ette nähtud rajatiste tegevus,
sõitjate, loomade või kauba veoga seotud tegevused
maismaal, vee- või õhuteed mööda (kaubajaamade ja
terminalide tegevus, maanteede korrashoid, pukseerimine ja
maanteeabi, manööverdamisteenused, sadamate ja kaide
tegevus, navigatsiooni-, lootsi-, sildumis- ja
ankurdamisteenused, merepäästeteenistus, meremärkide
paigaldamine ja hooldus; lennuväljateenindus, lennuliikluse
juhtimine) ning muude transpordiagentuuride tegevus (veoste
ekspedeerimine, maaklerlus, laevade agenteerimine ja
prahtimine, kaubaveo- ja tolliagentide tegevus).

Positiivne
täisarv

D_53 /
1

Müügitulu: posti- ja
kulleriteenused

ENT_D_
53_1

Posti- ja kulleriteenuste osutamisest saadud või saadaolev
müügitulu. Siia kuuluvad postisaadetiste kogumine ja
 vastuvõtmine, sorteerimine, vedu ja saajale
kättetoimetamine; postkastide üürimine, nõudmiseni post;
muud riigi postiteenused; kulleriteenused; pakivedu
liinibussidega; ajalehtede, ajakirjade ja perioodika kogumine,
vedu ja laialikandmine; muud erapostiteenused.

Positiivne
täisarv

D_55 /
1

Müügitulu: majutus ENT_D_
55_1

Lühiajalisest majutusest majutuskohas (hotell, motell,
külalistemaja, hostel ning puhkemaja, -laager, -küla) saadud
või saadaolev müügitulu. Tulu majutusest sisaldab ka
hommikusöögi jm teenuste maksumust, kui neid müüakse
koos majutusega.

Positiivne
täisarv

D_56 /
1

Müügitulu:
toitlustus

ENT_D_
56_1

Toitlustustegevusest saadud või saadaolev müügitulu.
Toitlustustegevus on valmistoitude ja jookide (ostukaubad ja
omatoodang) müük põhiliselt müügikohas tarbimiseks ja/või
nende serveerimine. Ostukaup on kaup, mille ostjaettevõte
müüb lisatöötluseta.

Positiivne
täisarv

D_581
/ 1

Müügitulu:
raamatu-,
perioodika- jm
kirjastamine

ENT_D_
581_1

Kirjastamistegevusest saadud või saadaolev müügitulu. Siia
kuulub raamatute, ajalehtede, ajakirjade ja muu perioodika,
kataloogide ja aadressiraamatute ning muude toodete, nagu
fotode, gravüüride, postkaartide, sõiduplaanide, vormide,
plakatite ja kunstiteoste reprode kirjastamine, raamatute ja
ajakirjade reklaamipinna müük kirjastaja poolt. Kirjastamine
hõlmab toote sisule (infotoodete korral) autoriõiguste
omandamist ja toote avalikkusele kättesaadavaks tegemist
ning reprodutseerimist ja levitamist (või selle korraldamist) nii
trükis, elektroonselt, CD-l, lintidel või muudel
andmekandjatel, audiona või võrgus.

Positiivne
täisarv

D_59 /
1

Müügitulu:
kinofilmide,
videote ja
telesaadete
tootmine;

ENT_D_
59_1

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisest, helisalvestiste
ja muusika kirjastamisest saadud või saadaolev müügitulu.
Siia kuulub mängu- jm filmide tootmine nii filmilindile,
videolindile kui ka plaadile otseseks linastamiseks kinodes
või edastamiseks televisioonis; abitegevus, nagu filmi

Positiivne
täisarv
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helisalvestiste ja
muusika
kirjastamine

toimetamine, montaaž, dubleerimine jne; kinofilmide ja
muude filmitoodete levitamine, linastamine, leviõiguste
ostmine ja müümine, reklaamipinna ja -aja müük filmides,
videotes ja teleprogrammides, samuti helisalvestus, st
originaalsalvestiste (master-plaatide) tootmine, väljaandmine,
tutvustamine ja levitamine, muusika kirjastamine ja
helisalvestusteenuste osutamine stuudios või mujal.

D_60 /
1

Müügitulu:
programmid ja
ringhääling

ENT_D_
60_1

Raadio- ja televisiooniprogrammide tootmisest ja
edastamisest saadud või saadaolev müügitulu. Siia kuulub
ringhäälinguprogrammi koostamine, saadete edastamiseks
õiguste hankimine ja saadete (nt raadio-, televisiooni- ja
meelelahutussaated, uudised, jutusaated jms) edastamine,
raadio- ja telereklaamiaja müük. Ringhääling võib toimida
eetri, satelliidi, kaabellevivõrkude või interneti kaudu.

Positiivne
täisarv

D_61 /
1

Müügitulu:
telekommunikatsio
oniteenused

ENT_D_
61_1

Telekommunikatsiooniteenuste osutamisest saadud või
saadaolev müügitulu. Siia kuuluvad nii traadita side kui ka
traatsideteenus – telefoni-, andmeside-, interneti-, kaabellevi-
, püsiliini-, võrgu-, satelliitsideteenus jm
telekommunikatsiooniteenused.

Positiivne
täisarv

D_639
/ 1

Müügitulu:
uudisteagentuurid
e ja muu
infotegevus

ENT_D_
639_1

Uudisteagentuuride ja muu infotegevus: uudiste, fotode ja
süžeede vahendamine meediale. Arvutipõhised infot
edastavad telefoniinfoteenused, info hankimine tasu eest või
lepingu alusel, uudis- ja pressiklippide koostamine,
meediamonitooring.

Positiivne
täisarv

D_64_
66 / 1

Müügitulu:
finantsvahenduste
enused ja nende
abitegevusalad
(v.a kindlustus)

ENT_D_
64_66_1

Finantsvahendusteenuste (v.a kindlustus) ja nendega
kaasnevate teenuste osutamisest saadud või saadaolev
müügitulu. Siia kuuluvad finantsteenused, mida ei korralda
finantsasutused, nt kapitalirent, pandimajade tegevus,
rahaloomega mitte seotud institutsioonide laenuandmine,
faktooring, samuti finantsteenustega kaasnevate või nendega
tihedalt seotud teenuste osutamine, nt väärtpaberi- ja
kaubalepingute maaklerlus, valuutavahetusteenus,
finantsnõustamine, investeerimisnõustamine, riskide ja kahju
hindamine, kindlustusagentide ja maaklerite (vahendajate)
tegevus.

Positiivne
täisarv

D_65 /
1

Müügitulu:
kindlustusteenuse
d

ENT_D_
65_1

Kindlustusteenuste osutamisest saadud või saadaolev
müügitulu. Siia kuulub kindlustuslepingute sõlmimine ja
kindlustuspoliiside vormistamine, kindlustusmaksude
investeerimine investeerimisportfelli loomiseks, mida
kasutatakse tulevaste nõuete vastu, sh elu- ja
kahjukindlustus (õnnetusjuhtumi-, tervise-, reisi-, vara-,
mootorsõiduki-, raudteeveeremi-, veose-, tulekahjukindlustus
jm varakahjustuse kindlustus), v.a kohustuslik
sotsiaalkindlustus.

Positiivne
täisarv

D_68 /
1

Müügitulu:
kinnisvarateenuse
d, hoonete ja
ruumide rentimine

ENT_D_
68_1

Kinnisvarateenustest, hoonete ja ruumide rentimisest saadud
või saadaolev müügitulu. Siia kuuluvad enda kinnisvara ost ja
müük, enda või renditud kinnisvara, sh maa rendileandmine,
elamute, korterite ja mitteeluruumide väljaüürimine,
kinnisvarabüroode tegevus (kinnisvaratehingute
vahendamine, kinnisvara hindamine), kinnisvara haldus tasu
eest või lepingu alusel (sh hooldus- ja remondikulud,
vahendatud veevarustus-, elektrienergia- jm teenuste
maksumus).

Positiivne
täisarv

D_681
/ 1

Müügitulu:
kinnisvarateenuse
d – kinnisvara
müük

ENT_D_
681_1

Kinnisvara, sh elamute, korterite, mitteeluruumide, maa ost ja
müük (vastavad kulud kajastatakse kasumiaruande real
„Müügi eesmärgil ostetud kinnisvara”).

Positiivne
täisarv

D_682
/ 1

Müügitulu:
kinnisvarateenuse
d – ruumide
rentimine

ENT_D_
682_1

Hoonete ja ruumide üürimine, rentimine ilma vahendatud
veevarustuse, elektri- ja soojusenergia, side- jm teenuste
maksumuseta.

Positiivne
täisarv

D_691
/ 1

Müügitulu:
juriidilised
toimingud

ENT_D_
691_1

Juriidiliste toimingute osutamisest saadud või saadaolev
müügitulu. Siia kuuluvad nõustamine ja esindamine
tsiviilasjus, kriminaalasjus, töövaidlustes; patentide,
autoriõiguse ja muude intellektuaalomandiga seotud
dokumentide ettevalmistamine ja sertifitseerimine;
oksjonitehingutega seotud juriidilised tegevused; klientide
nõustamine nende õigustes ja kohustustes; muud
õigusabiteenused.

Positiivne
täisarv

D_692
/ 1

Müügitulu –
arvepidamine,
raamatupidamine
ja auditeerimine;
maksualane
nõustamine

ENT_D_
692_1

Arvepidamisest, raamatupidamisest ja auditeerimisest ning
maksualasest nõustamisest saadud või saadaolev müügitulu.
Siia kuuluvad raamatupidamise algandmete ja
lähteinformatsiooni läbivaatamine, arvepidamise kontroll,
finantsaruannete koostamine või auditeerimine,
finantsinformatsiooni ülevaadete koostamine, samuti
raamatupidamine, era- ja juriidiliste isikute
tuludeklaratsioonide koostamine, maksualane nõustamine ja

Positiivne
täisarv
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klientide esindamine maksuorganites.
D_70 /
1

Müügitulu:
peakontorite
tegevus;
juhtimisnõustamin
e

ENT_D_
70_1

Peakontorite tegevusest ja juhtimisnõustamisest saadud või
saadaolev müügitulu. Siia kuulub ettevõtte eri üksuste
tegevuse järelevalve ja juhtimine; äri- jt organisatsioonide
nõustamine, juhendamine ja operatiivne abistamine
suhtekorralduse ja teabevahetuse valdkonnas, samuti
juhtimisprobleemide alal, nt strateegiline ja
organisatsiooniline plaanimine, finants-, turundus-, personali-,
tootmisjuhtimis-, ärinõustamine, kaubamärkide ja frantsiiside
müük.

Positiivne
täisarv

D_711
/ 1

Müügitulu:
arhitekti- ja
inseneritegevused
ning nendega
seotud tehniline
nõustamine

ENT_D_
711_1

Arhitekti- ja inseneritegevusest ning nendega seotud
tehnilisest nõustamisest saadud või saadaolev müügitulu.
Siia kuulub arhitektuurinõustamine, projekteerimine ja
jooniste valmistamine, linnaplaneerimine; insener-tehniline
nõustamine, insenerprojekteerimine, sh elektrienergia-,
transpordi-, jäätmekäitlus-, veevarustuse- ja kanalisatsiooni-,
tööstus- ja tootmisprojektid, telekommunikatsiooniprojektid
jms, ehitusprojektide juhtimine omaniku või kliendi nimel, et
kindlustada  ehitustöö vastavus projektile; ehitusgeoloogilised
ja -geodeetilised uurimistööd, muud insener-tehniliste tööde
konsultatsioonid.

Positiivne
täisarv

D_712
/ 1

Müügitulu:
teimimine ja
analüüs

ENT_D_
712_1

Teimimise ja analüüsiteenuste osutamisest saadud või
saadaolev müügitulu. Siia kuuluvad autode tehniline
ülevaatus, igat liiki materjalide ja toodete füüsikalise,
keemilise ja muu analüütilise teimimise teenused.

Positiivne
täisarv

D_72 /
1

Müügitulu:
teadusuuringute ja
arendustööde
teenused

ENT_D_
72_1

Teadus- ja arendustegevusest saadud või saadaolev
müügitulu. Siia kuuluvad loodus-, tehnika-, humanitaar- ja
sotsiaalteaduste vallas tehtud alusuuringud (eksperimentaal-
või teoreetilised tööd, mis võetakse esimest korda ette),
rakendusuuringud (originaaluuringud uute teadmiste
omandamiseks, mis on suunatud spetsiaalsete praktiliste
ülesannete lahendamisele), eksperimentaalne
arendustegevus (uurimistööd, mis on suunatud uute
materjalide, toodete ja seadmete väljatöötamisele, uute
tehnoloogiate juurutamisele või olulisele täiendamisele).

Positiivne
täisarv

D_731
/ 1

Müügitulu:
reklaamiteenused

ENT_D_
731_1

Reklaamiteenuste osutamisest saadud või saadaolev
müügitulu. Siia kuulub reklaamikampaaniate kavandamine ja
teostamine, reklaamide paigutamine
perioodikaväljaannetesse, ajalehtedesse, raadiosse ja
televisiooni või muudesse meediaväljaannetesse, samuti
reklaamirajatiste ning -paikade kujundamine (k.a
reklaamipindade üürimine).

Positiivne
täisarv

D_732
/ 1

Müügitulu: turu-
uuringud ja avaliku
arvamuse
küsitlused

ENT_D_
732_1

Turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitluste korraldamisest
saadud või saadaolev müügitulu. Siia kuuluvad
turupotentsiaali, -teadlikkuse, toodete ja teenuste tuntuse ja
tarbijate ostuharjumuste uurimine müügi edendamiseks ja
uute toodete ning teenuste väljatöötamiseks, k.a tulemuste
statistiline analüüs; teemakohaste monograafiate, statistika,
uuringute, ökonomeetriliste mudelite jms mudelite
kasutamine turu-uuringutes; avaliku arvamuse küsitlused
poliitika-, majandus- ja sotsiaalprobleemide kohta ning nende
statistiline analüüs.

Positiivne
täisarv

D_74 /
1

Müügitulu: muu
kutse-, teadus- ja
tehnikaalane
tegevus

ENT_D_
74_1

Muudest kutse-, teadus- ja tehnikaalastest tegevustest
saadud või saadaolev müügitulu. Siia kuuluvad disainerite ja
lilleseadjate tegevus, fotograafia, kirjaliku ja suulise tõlke
teenused, ilmaennustamine ja meteoroloogilised teenused,
nõustamisteenused, v.a arhitektuuri-, inseneri- ja
juhtimiskonsultantide tegevus.

Positiivne
täisarv

D_75 /
1

Müügitulu:
veterinaarteenuse
d

ENT_D_
75_1

Veterinaarteenuste osutamisest saadud või saadaolev
müügitulu. Siia kuuluvad põllumajandus- ja lemmikloomade
tervishoiu ja tervise kontrolliga seotud tegevused,
veterinaarkiirabi tegevus.

Positiivne
täisarv

D_77 /
1

Müügitulu:
mootorsõidukite,
masinate,
seadmete ja
tarbeesemete
rendi- ja
üürimisteenused

ENT_D_
77_1

Mootorsõidukite, muude masinate ja seadmete, samuti
tarbeesemete ja kodumasinate rendi- ja üürimisteenustest
saadud või saadaolev müügitulu. Siia kuuluvad
transpordivahendite, põllumajandus-, ehitus-,
tootmismasinate ja -seadmete rentimine ilma juhita,
kontorimasinate ja -seadmete, k.a arvutite jm masinate ja
seadmete rentimine, tarbeesemete ja kodumasinate,
vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine, videokassettide ja
DVD-de laenutamine, intellektuaalomandi jms rentimine ning
muude kaupade üürimine nii kodumajapidamistele kui ka
tootmisüksustele.

Positiivne
täisarv

D_78 /
1

Müügitulu:
personaliotsing ja
personaliga
varustamine

ENT_D_
78_1

Personaliotsingu- ja personaliga varustamise teenuste
osutamisest saadud või saadaolev müügitulu. Siia kuulub
personali otsimine, valik ja tööle paigutamine,
valikuagentuuride teenused, samuti kliendi ettevõtete

Positiivne
täisarv
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varustamine ajutise tööjõuga. Töötajad, kelle tööjõudu
renditakse, on ajutist tööjõudu rentiva üksuse töötajad,
samas need üksused on küll juriidiliselt vastutavad nende
töötajate tegevuse eest, kuid ei valva töötajate järele kliendi
ettevõtetes.

D_79_
1 / 1

Müügitulu:
turismiteenused –
reisibüroode ja
muud
reserveerimisteen
used

ENT_D_
79_1_1

Reisibüroode tegevus, reisijate ja turistide majutamise ja veo
korraldamine, piletite hankimine, valmisreiside müük jm;
reisidega seotud transpordi, majutuse, kruiiside
reserveerimise korraldamine, ürituste piletite reserveerimine
ja muud reserveerimisteenused.

Positiivne
täisarv

D_79_
2 / 1

Müügitulu:
turismiteenused –
reisikorraldajate,
giidi- ja
turismiinfoteenuse
d

ENT_D_
79_2_1

Reiside korraldamine, reisiplaanide koostamine ja reiside
juhtimine, giiditeenused, turismi edendamise ja
turismiinfoteenused.

Positiivne
täisarv

D_80 /
1

Müügitulu:
turvatöö ja
juurdlusteenused

ENT_D_
80_1

Turvatöö ja juurdlusteenuste osutamisest saadud või
saadaolev müügitulu. Siia kuuluvad juurdlustegevus ja
detektiiviteenused; patrullide ja valvurite teenused; raha,
laekumiste ja väärtasjade kokku kogumine ja
kohaletoimetamine, kaitstes neid väärtusi veo ajal personali
ja seadmete abil; vargus- ja tulekahjuvastase elektroonilise
valvesignalisatsiooni käitus, mis seisneb nende süsteemide
kaugseires. Sageli kuulub käituse juurde ka seadmete müük,
paigaldus ja remont, siia ei kuulu nimetatud tegevusalad
eraldi, vaid need liigitatakse jaemüügi või ehituse alla.

Positiivne
täisarv

D_81 /
1

Müügitulu:
hoonete ja
maastike
hooldusteenused

ENT_D_
81_1

Hoonete ja maastike hooldusteenuste osutamisest saadud
või saadaolev müügitulu. Siia kuuluvad hoolduse
abitegevused, nt igat liiki hoonete sise- ja välispuhastus,
tööstuslike seadmete puhastus, rongide, busside, lennukite
jms puhastus, tsisternautode ja tankerite sisepuhastus,
hoonete, laevade, rongide jms desinfitseerimine ja kahjurite
hävitamine, pudelipesu, tänavapühkimine, lume ja jää
kõrvaldamine, maastike hoolduse ja
ekspluatatsiooniteenused, korrashoid.

Positiivne
täisarv

D_82 /
1

Müügitulu:
büroohaldus,
büroode ja muu
äritegevuse
abitegevused

ENT_D_
82_1

Büroohaldusest, büroode ja muu äritegevuse abitegevustest
saadud või saadaolev müügitulu. Siia kuuluvad büroohaldust
puudutavad jooksvad tööd, nagu finantsplaneerimine, arvete
väljakirjutamine ja arvepidamine, personali- ja postiteenused,
samuti kõnekeskuste tegevus, nõupidamiste ja messide
korraldamine, inkassoteenus ja krediidiinfo, pakendamine jm
äritegevust abistav tegevus.

Positiivne
täisarv

D_85 /
1

Müügitulu:
haridusteenused

ENT_D_
85_1

Haridusteenuste osutamisest saadud või saadaolev
müügitulu. Siia kuuluvad eel-, alg-, põhi-, üldkesk-, kutse- ja
kõrghariduskoolitus, spordi-, vabaaja- ja huvikoolitus ning
täiskasvanute täiendus- ja muu koolitus (sõidu-, keele-,
arvutiõpe, tööturukoolitus jt), nii raadio, televisiooni, interneti
kui ka muude kommunikatsioonikanalite kaudu korraldatav
või kirja teel antav koolitus, samuti haridust abistav tegevus,
nagu haridusnõustamine, õpilasvahetusprogrammide
organiseerimine.

Positiivne
täisarv

D_86 /
1

Müügitulu:
tervishoiuteenused

ENT_D_
86_1

Tervishoiuteenuste osutamisest saadud või saadaolev
müügitulu. Siia kuuluvad haiglaraviteenused,
konsultatsioonid, ravi üld- ja eriarstiabi valdkonnas,
hambaravi, kiirabibrigaadide, meditsiinilaborite tegevus,
samuti taastusravi ja füsiaatriateenuste osutamise
tegevusloaga sanatooriumide tegevus.

Positiivne
täisarv

D_87_
88 / 1

Müügitulu:
sotsiaalhoolekand
eteenused

ENT_D_
87_88_1

Sotsiaalhoolekandeteenuste osutamisest saadud või
saadaolev müügitulu. Siia kuuluvad hooldusraviasutuste,
vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste, kodutute,
tänavalaste, naiste varjupaikade, rehabilitatsioonikeskuste
tegevus, samuti vahetult abivajajatele suunatud
sotsiaalabiteenuste osutamine.

Positiivne
täisarv

D_90_
92 / 1

Müügitulu: loome-,
kunsti- ja muud
kultuuriteenused;
hasartmängude
korraldamine

ENT_D_
90_92_1

Loome-, kunsti-, meelelahutus- ja vabaajateenuste,
raamatukogu-, arhiivi-, muuseumi- ja muude kultuuriteenuste,
hasartmängude, loteriide, kihlvedude korraldamise teenuste
osutamisest saadud või saadaolev müügitulu. Siia kuulub
teatri- ja tantsuetenduste ning kontsertide lavastamine ja
esitamine, muusikaline ja kunstialane loometegevus, teoste
autoriõiguse haldamine, kunstirajatiste tegevus, lavakunsti
tehniline abitegevus; ajalooliste paikade ja ehitiste
külastamise, hooldamise ja kaitsmise teenused, botaanika- ja
loomaaedade teenused, looduskaitsealade järelevalve,
säilitamise ja hooldamise teenused; loteriipiletite müük. Siia
ei kuulu kinofilmide ja videote tootmine, levitamine ja
linastamine, raadio- ja televisiooniprogrammide tootmine.

Positiivne
täisarv
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D_93 /
1

Müügitulu: spordi-
ja
vabaajateenused

ENT_D_
93_1

Spordi-, lõbustus- ja vabaajateenuste osutamisest saadud või
saadaolev müügitulu. Siia kuuluvad spordiklubide ja -
võistkondade tegevus, spordiürituste korraldamine; lõbustus-
ja puhkeparkide tegevus, paadi- ja jahisadamate,
supelrandade, tantsuplatside tegevus, lõbustus- ja
vabaajaürituste organiseerimine, ilutulestike korraldamine,
muud vaba aja veetmise tegevusalad.

Positiivne
täisarv

D_951
/ 1

Müügitulu: arvutite
ja sideseadmete
parandus kokku

ENT_D_
951_1

Arvutite ja sideseadmete parandus- ja hooldusteenuste
osutamisest saadud või saadaolev müügitulu. Siia kuulub
arvutite ja nende välisseadmete (lauaarvutid, sülearvutid,
arvutiterminalid, mäluseadmed, printerid), samuti
sideseadmete (raadiod, televiisorid, mobiiltelefonid,
sideseadmete modemid, faksid) parandus ja hooldus.

Positiivne
täisarv

D_951
1 / 1

Müügitulu: arvutite
ja sideseadmete
parandus – arvutid
ja nende
välisseadmed

ENT_D_
9511_1

Arvutite ja nende välisseadmete parandus- ja
hooldusteenuste osutamisest saadud või saadaolev
müügitulu. Siia kuulub arvutite ja arvutite välisseadmete
(lauaarvutid, sülearvutid, arvutiterminalid, mäluseadmed,
printerid jms) parandus ja hooldus.

Positiivne
täisarv

D_952
/ 1

Müügitulu:
tarbeesemete ja
kodutarvete
parandus

ENT_D_
952_1

Tarbeesemete ja kodutarvete parandusest saadud või
saadaolev müügitulu. Siia kuulub tarbeelektroonika (nt
raadiod ja telerid), majapidamis- ja aiatööriistade (nt
muruniidukid ja puhurid), jalatsite ja nahktoodete, mööbli ja
kodusisustuse, rõivaste ja nende lisandite, spordikaupade,
muusikariistade, hobitoodete ja muude tarbeesemete ning
kodutarvete parandus. Siia arvatakse ka parandustöödel
kasutatud varuosade maksumus.

Positiivne
täisarv

D_96 /
1

Müügitulu:
isikuteenused

ENT_D_
96_1

Isikuteenuste osutamisest saadud või saadaolev müügitulu.
Siia kuuluvad tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline
puhastus, juuksuri- ja muu iluteenindus, matuseteenindus,
füüsilise heaoluga seotud teenindus (saunad, solaariumid,
massaažisalongid), muud mujal klassifitseerimata teenused,
nagu lemmikloomade hooldamine, astroloogide ja spiritistide
tegevus, tutvumisteenused, pulmateenindus, sugupuude
koostamine, võtmete valmistamine, kaartide katmine plastiga
(kiletamine) jt.

Positiivne
täisarv

D_900
1 / 1

Müügitulu: muu
tegevusala 1

ENT_D_
9001_1

Müügitulu eespool loetlemata tegevusalalt. Positiivne
täisarv

D_900
1_NIM
ETUS /
1

Muu tegevusala 1
– nimetus

ENT_D_
9001_1B

Tekst

D_900
2 / 1

Müügitulu: muu
tegevusala 2

ENT_D_
9002_1

Müügitulu eespool loetlemata tegevusalalt. Positiivne
täisarv

D_900
2_NIM
ETUS /
1

Muu tegevusala 2
– nimetus

ENT_D_
9002_1B

Tekst

D_900
3 / 1

Müügitulu: muu
tegevusala 3

ENT_D_
9003_1

Müügitulu eespool loetlemata tegevusalalt. Positiivne
täisarv

D_900
3_NIM
ETUS /
1

Muu tegevusala 3
– nimetus

ENT_D_
9003_1B

Tekst

Tabel 6.1. PÕHIVARADE LIIKUMINE: KINNISVARAINVESTEERINGUD, EUROT (täita, kui bilansis on kinnisvarainvesteeringud)

Kasutusrendile võetud ja bilansis kajastatud vara näidatakse varade kasutusõiguse veerus 29.

Aruandeperiood on kalendriaasta. Kontserni emaettevõte esitab KONSOLIDEERIMATA aruande.

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
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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 varad on
bilansis kajastatud, võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja
võimalikke allahindlusi. Kinnisvarainvesteeringud: ehitised –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned ja
rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_020
/ 28

Kinnisvarainvestee
ringud: lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_28

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 –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud lõpetamata
ehitised, ettemaksed põhivarade eest.
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

H_020
/ 29

Kinnisvarainvestee
ringud: varade
kasutusõigus –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_29

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. Näidatakse kasutusrendid, kui
raamatupidamise aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-
i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki
rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need liigituvad
kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse rentniku
bilansis).

Positiivne
täisarv

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
aruandeperioodi 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 – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, näiteks aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivara 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 materiaalse põhivara 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 – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, näiteks aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivara 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 materiaalse põhivara 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

Positiivne
täisarv
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rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.
H_030
/ 28

Kinnisvarainvestee
ringud: lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_28

Ostud ja parendused – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, näiteks aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita (vt
pikemat selgitust H_030_1 „Materiaalsed põhivarad kokku:
ostud ja parendused“). Lõpetamata projektid ja ettemaksed –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud lõpetamata
ehitised, ettemaksed põhivarade eest.
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

H_030
/ 29

Kinnisvarainvestee
ringud: varade
kasutusõigus –
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_29

Ostud ja parendused – aruandeaastal soetatud põhivarad.
Näidatakse kasutusrendid, kui raamatupidamise
aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-i (IFRS 16
„Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki rendilepinguid,
sõltumata sellest, kas need liigituvad kapitalirendiks või
kasutusrendiks, kajastatakse rentniku bilansis).

Positiivne
täisarv

H_030
/ 14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku:
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_14

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). Siin kajastatakse ka hilisemate parendustega
seotud kulutused, mis lisatakse materiaalse põhivara
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 ja
rajatised võetakse algselt bilansis arvele soetusmaksumuses.
Siin kajastatakse ka aruandeperioodil sõlmitud
kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade lepingujärgne
koguväärtus 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 ja
rajatised võetakse algselt bilansis arvele soetusmaksumuses.
Siin kajastatakse ka aruandeperioodil sõlmitud
kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade lepingujärgne
koguväärtus ilma intressita. Kinnisvarainvesteeringud:
ehitised – kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned
ja rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_031
/ 28

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

ENT_H_
031_28

Ostetud maa ja varem Eestis kasutusel olnud hooned ja
rajatised võetakse bilansis arvele soetusmaksumuses
Lõpetamata projektid ja ettemaksed –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud lõpetamata
ehitised, ettemaksed põhivarade eest.
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

H_031
/ 29

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

ENT_H_
031_29

Ostetud maa ja varem Eestis kasutusel olnud hooned ja
rajatised võetakse bilansis arvele soetusmaksumuses.
Näidatakse kasutusrendid, kui raamatupidamise
aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-i (IFRS 16
„Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki rendilepinguid,
sõltumata sellest, kas need liigituvad kapitalirendiks või
kasutusrendiks, kajastatakse rentniku bilansis).

Positiivne
täisarv

H_032
/ 15

Kinnisvarainvestee
ringud: maa –

ENT_H_
032_15

Uute, varem kasutamata hoonete ja rajatiste ost,
kapitaliseeritud kulutused ehitiste ehitamiseks, ka

Positiivne
täisarv
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ostud ja
parendused: uute
ehitiste ost,
uusehitus,
parendused

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.

H_032
/ 16

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

ENT_H_
032_16

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_032
/ 28

Kinnisvarainvestee
ringud: lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ostud ja
parendused: uute
ehitiste ost,
uusehitus,
parendused

ENT_H_
032_28

Uute (varem kasutamata) hoonete ja rajatiste ost,
kapitaliseeritud kulutused ehitamiseks, laiendamiseks ja
rekonstrueerimiseks, mis pikendavad ehitise kasutusiga,
suurendavad tootmispotentsiaali või vähendavad kulusid.
Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused
kajastatakse perioodikuludes. Lõpetamata projektid ja
ettemaksed – kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud
lõpetamata ehitised, ettemaksed põhivarade eest.
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

H_032
/ 29

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

ENT_H_
032_29

Uute (varem kasutamata) hoonete ja rajatiste ost,
kapitaliseeritud kulutused ehitamiseks, laiendamiseks ja
rekonstrueerimiseks, mis pikendavad ehitise kasutusiga,
suurendavad tootmispotentsiaali või vähendavad kulusid.
Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused
kajastatakse perioodikuludes. Näidatakse kasutusrendid, kui
raamatupidamise aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-
i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki
rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need liigituvad
kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse rentniku
bilansis).

Positiivne
täisarv

H_033
/ 16

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

ENT_H_
033_16

Ettevõtte oma tööjõuga tehtud ehitus- ja
rekonstrueerimistööde maksumus. Kinnisvarainvesteeringud:
ehitised – kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned
ja rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_100
/ 15

Kinnisvarainvestee
ringud: maa –
müügid

ENT_H_
100_15

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

Positiivne
täisarv

H_100
/ 16

Kinnisvarainvestee
ringud: ehitised –
müügid

ENT_H_
100_16

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

Positiivne
täisarv

H_100
/ 28

Kinnisvarainvestee
ringud: lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
müügid

ENT_H_
100_28

Aruandeaastal müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, näiteks aktsiate ees t) jääkmaksumuses.
Lõpetamata projektid ja ettemaksed –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud lõpetamata
ehitised, ettemaksed põhivarade eest.
Kinnisvarainvesteeringud – kinnisvaraobjekt (maa, hoone või
osa hoonest), mida ettevõte hoiab (kas omanikuna või

Positiivne
täisarv
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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”.

H_100
/ 29

Kinnisvarainvestee
ringud: varade
kasutusõigus –
müügid

ENT_H_
100_29

Aruandeaastal müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, näiteks aktsiate eest) jääkmaksumuses.
Näidatakse kasutusrendid, kui raamatupidamise
aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-i (IFRS 16
„Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki rendilepinguid,
sõltumata sellest, kas need liigituvad kapitalirendiks või
kasutusrendiks, kajastatakse rentniku bilansis).

Positiivne
täisarv

H_100
/ 14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku:
müügid

ENT_H_
100_14

Aruandeaastal müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses.
Kinnisvarainvesteeringud – kinnisvaraobjekt (maa, hoone või
osa hoonest), mida ettevõte hoiab (omanikuna või
kapitalirendi tingimustel rendituna) eelkõige renditulu
teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte
kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel,
halduseesmärkidel või müügiks tavapärases äritegevuses.
Kinnisvarainvesteeringuks võib olla ka hoonestusõigus, mis
vastab kinnisvarainvesteeringu mõistele. 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
/ 28

Kinnisvarainvestee
ringud: lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_28

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

H_060
/ 29

Kinnisvarainvestee
ringud: varade
kasutusõigus –
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_29

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu. Näidatakse
kasutusrendid, kui raamatupidamise aastaaruande
koostamisel järgitakse IFRS-i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9.
lõiget 31b (kõiki rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need
liigituvad kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse
rentniku bilansis).

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
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_070
/ 15

Kinnisvarainvestee
ringud: maa – alla-
ja juurdehindlused

ENT_H_
070_15

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse languse
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. LISAINFO:
RTJ 5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara“ ja RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud“. Kinnisvarainvesteeringud: maa –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud maa, sh
kapitalirendiga soetatud.

Täisarv

H_070 Kinnisvarainvestee ENT_H_ Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse languse Täisarv
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H_070
/ 16

Kinnisvarainvestee
ringud: ehitised –
alla- ja
juurdehindlused

ENT_H_
070_16

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse languse
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. LISAINFO:
RTJ 5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara“ ja RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud“. Kinnisvarainvesteeringud:
ehitised – kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned
ja rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Täisarv

H_070
/ 28

Kinnisvarainvestee
ringud: lõpetamata
projektid ja
ettemaksed – alla-
ja juurdehindlused

ENT_H_
070_28

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse languse
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. LISAINFO:
RTJ 5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara“ ja RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud“. Lõpetamata projektid ja
ettemaksed – kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud
lõpetamata ehitised, ettemaksed põhivarade eest.

Täisarv

H_070
/ 29

Kinnisvarainvestee
ringud: varade
kasutusõigus –
alla- ja
juurdehindlused

ENT_H_
070_29

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse languse
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. LISAINFO:
RTJ 5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara“ ja RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud“. Näidatakse kasutusrendid, kui
raamatupidamise aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-
i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki
rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need liigituvad
kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse rentniku
bilansis).

Täisarv

H_070
/ 14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku: alla-
ja juurdehindlused

ENT_H_
070_14

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse languse
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised.
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_050
/ 15

Kinnisvarainvestee
ringud: maa –
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_15

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). Kinnisvarainvesteeringud: maa –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud maa, sh
kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_050
/ 16

Kinnisvarainvestee
ringud: ehitised –
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_16

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). Kinnisvarainvesteeringud: ehitised –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned ja
rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_050
/ 28

Kinnisvarainvestee
ringud: lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_28

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine) kaudu. Lõpetamata projektid ja ettemaksed –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud lõpetamata
ehitised, ettemaksed põhivarade eest.
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

H_050
/ 29

Kinnisvarainvestee
ringud: varade
kasutusõigus –
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_29

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). Näidatakse kasutusrendid, kui raamatupidamise
aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-i (IFRS 16
„Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki rendilepinguid,
sõltumata sellest, kas need liigituvad kapitalirendiks või
kasutusrendiks, kajastatakse rentniku bilansis).

Positiivne
täisarv

H_050
/ 14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku:
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_14

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). Kinnisvarainvesteering on kinnisvaraobjekt
(maa, hoone või osa hoonest), mida ettevõte hoiab eelkõige
renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil,
mitte kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel,
administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärases
äritegevuses. Kinnisvarainvesteeringuks võib olla ka maa või
ehitis, mis ei ole ettevõtte oma, vaid mida ettevõte rendib
kapitalirendi tingimustel. Kinnisvarainvesteeringuid
kajastatakse õiglases väärtuses või soetusmaksumuses.
LISAINFO: RTJ 6 „Kinnisvarainvesteeringud”.

Positiivne
täisarv

H_075
/ 15

Kinnisvarainvestee
ringud: maa –

ENT_H_
075_15

Ümberklassifitseerimised kokku ettemaksetest ja muud
ümberklassifitseerimised. Kinnisvarainvesteeringud: maa –

Täisarv
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/ 15 ringud: maa –
ümberklassifitseeri
mised kokku

075_15 ümberklassifitseerimised. Kinnisvarainvesteeringud: maa –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud maa, sh
kapitalirendiga soetatud.

H_075
/ 16

Kinnisvarainvestee
ringud: ehitised –
ümberklassifitseeri
mised kokku

ENT_H_
075_16

Ümberklassifitseerimised kokku ettemaksetest ja muud
ümberklassifitseerimised. Kinnisvarainvesteeringud: ehitised
– kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned ja
rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Täisarv

H_075
/ 28

Kinnisvarainvestee
ringud: lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ümberklassifitseeri
mised kokku

ENT_H_
075_28

Ümberklassifitseerimised kokku ettemaksetest ja muud
ümberklassifitseerimised. Lõpetamata projektid ja
ettemaksed – kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud
lõpetamata ehitised, ettemaksed põhivarade eest.
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_075
/ 29

Kinnisvarainvestee
ringud: varade
kasutusõigus –
ümberklassifitseeri
mised kokku

ENT_H_
075_29

Ümberklassifitseerimised kokku ettemaksetest ja muud
ümberklassifitseerimised. Näidatakse kasutusrendid, kui
raamatupidamise aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-
i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki
rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need liigituvad
kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse rentniku
bilansis).

Täisarv

H_075
/ 14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku:
ümberklassifitseeri
mised kokku

ENT_H_
075_14

Ümberklassifitseerimised kokku ettemaksetest ja muud
ümberklassifitseerimised. 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_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.

Täisarv

H_080
/ 16

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

ENT_H_
080_16

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

Täisarv

H_080
/ 28

Kinnisvarainvestee
ringud: lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ümberklassifitseeri
mised kokku:
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_28

Aruandeaasta algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Lõpetamata projektid ja ettemaksed –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud lõpetamata
ehitised, ettemaksed põhivarade eest.
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_080
/ 29

Kinnisvarainvestee
ringud: varade
kasutusõigus –
ümberklassifitseeri
mised kokku:
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_29

Aruandeaasta algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Näidatakse kasutusrendid, kui raamatupidamise
aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-i (IFRS 16
„Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki rendilepinguid,
sõltumata sellest, kas need liigituvad kapitalirendiks või
kasutusrendiks, kajastatakse rentniku bilansis).

Täisarv

H_080
/ 14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku:
ümberklassifitseeri

ENT_H_
080_14

Aruandeaasta algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Kinnisvarainvesteering on kinnisvaraobjekt (maa, hoone või

Täisarv
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ümberklassifitseeri
mised kokku –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

Kinnisvarainvesteering on kinnisvaraobjekt (maa, hoone või
osa hoonest), mida ettevõte hoiab eelkõige renditulu
teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte
kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel,
administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärases
äritegevuses. Kinnisvarainvesteeringuks võib olla ka maa või
ehitis, mis ei ole ettevõtte oma, vaid mida ettevõte rendib
kapitalirendi tingimustel. Kinnisvarainvesteeringuid
kajastatakse õiglases väärtuses või soetusmaksumuses.
LISAINFO: RTJ 6 „Kinnisvarainvesteeringud".

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
/ 28

Kinnisvarainvestee
ringud: lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ümberklassifitseeri
mised kokku:
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_28

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. Lõpetamata projektid ja
ettemaksed – kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud
lõpetamata ehitised, ettemaksed põhivarade eest.
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_090
/ 29

Kinnisvarainvestee
ringud: varade
kasutusõigus –
ümberklassifitseeri
mised kokku:
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_29

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. Näidatakse
kasutusrendid, kui raamatupidamise aastaaruande
koostamisel järgitakse IFRS-i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9.
lõiget 31b (kõiki rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need
liigituvad kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse
rentniku bilansis).

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_110
/ 15

Kinnisvarainvestee
ringud: maa –
muud muutused,
kasum (kahjum)
õiglase väärtuse
muutusest

ENT_H_
110_15

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest välja arvatud
varad jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, varade üleandmine äriühenduste kaudu.
Kinnisvarainvesteeringud: maa – kinnisvarainvesteeringuna
klassifitseeritud maa, sh kapitalirendiga soetatud.

Täisarv

H_110
/ 16

Kinnisvarainvestee
ringud: ehitised –
muud muutused,
kasum (kahjum)
õiglase väärtuse
muutusest

ENT_H_
110_16

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest välja arvatud
varad jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, varade üleandmine äriühenduste kaudu.
Kinnisvarainvesteeringud: ehitised –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned ja
rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Täisarv

H_110
/ 28

Kinnisvarainvestee
ringud: lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
muud muutused,

ENT_H_
110_28

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest välja arvatud
varad jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, varade üleandmine äriühenduste kaudu.

Täisarv
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kasum (kahjum)
õiglase väärtuse
muutusest

Lõpetamata projektid ja ettemaksed –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud lõpetamata
ehitised, ettemaksed põhivarade eest.
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”.

H_110
/ 29

Kinnisvarainvestee
ringud: varade
kasutusõigus –
muud muutused,
kasum (kahjum)
õiglase väärtuse
muutusest

ENT_H_
110_29

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest välja arvatud
varad jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, varade üleandmine äriühenduste kaudu.
Näidatakse kasutusrendid, kui raamatupidamise
aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-i (IFRS 16
„Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki rendilepinguid,
sõltumata sellest, kas need liigituvad kapitalirendiks või
kasutusrendiks, kajastatakse rentniku bilansis).

Täisarv

H_110
/ 14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku:
muud muutused,
kasum (kahjum)
õiglase väärtuse
muutusest

ENT_H_
110_14

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest väljaarvatud
varad jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, varade üleandmine äriühenduste kaudu.
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_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_130
/ 28

Kinnisvarainvestee
ringud: lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_28

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– soetusmaksumus perioodi lõpul miinus akumuleeritud
kulum ja allahindlused. Lõpetamata projektid ja ettemaksed –
kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud lõpetamata
ehitised, ettemaksed põhivarade eest.
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

H_130
/ 29

Kinnisvarainvestee
ringud: varade
kasutusõigus –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_29

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– soetusmaksumus perioodi lõpul miinus akumuleeritud
kulum ja allahindlused. Näidatakse kasutusrendid, kui
raamatupidamise aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-
i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki
rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need liigituvad
kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse rentniku
bilansis).

Positiivne
täisarv

H_130
/ 14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku:
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_14

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– soetusmaksumus perioodi 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

Positiivne
täisarv
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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_140
/ 15

Kinnisvarainvestee
ringud: maa –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_15

Real „Müügid” näidatud 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

Real „Müügid” näidatud müüdud põhivarade maksumus
müügihinnas ilma käibemaksuta. Kinnisvarainvesteeringud:
ehitised – kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned
ja rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 28

Kinnisvarainvestee
ringud: lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_28

Real „Müügid” näidatud müüdud põhivarade maksumus
müügihinnas ilma käibemaksuta. Lõpetamata projektid ja
ettemaksed – kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud
lõpetamata ehitised, ettemaksed põhivarade eest.
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

H_140
/ 29

Kinnisvarainvestee
ringud: varade
kasutusõigus –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_29

Real „Müügid” näidatud müüdud põhivarade maksumus
müügihinnas ilma käibemaksuta. Näidatakse kasutusrendid,
kui raamatupidamise aastaaruande koostamisel järgitakse
IFRS-i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki
rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need liigituvad
kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse rentniku
bilansis).

Positiivne
täisarv

H_140
/ 14

Kinnisvarainvestee
ringud kokku:
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_14

Real „Müügid” näidatud 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 6.2. PÕHIVARADE LIIKUMINE: MATERIAALSED PÕHIVARAD, EUROT

Kasutusrendile võetud ja bilansis kajastatud vara näidatakse varade kasutusõiguse veerus 45.

Aruandeperiood on kalendriaasta. Kontserni emaettevõte esitab KONSOLIDEERIMATA aruande.

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
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

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

Positiivne
täisarv
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lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

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.

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
aruandeperioodi 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 /
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
automaat andmetöötlusseadmed, 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
(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
aruandeperioodi 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
/ 41

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja

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

Positiivne
täisarv
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ettemaksed –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

võimalikke allahindlusi. Lõpetamata projektid ja ettemaksed –
lõpetamata ehitised jm projektid, ettemaksed põhivarade
eest.

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:
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_020
/ 45

Materiaalsed
põhivarad: varade
kasutusõigus –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_45

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. Näidatakse kasutusrendid, kui
raamatupidamise aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-
i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki
rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need liigituvad
kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse rentniku
bilansis).

Positiivne
täisarv

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
aruandeperioodi 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
(näiteks 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 – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, näiteks aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivara 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 materiaalse põhivara 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 – aruandeaastal soetatud põhivarad,
samuti kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade
lepingujärgne koguväärtus ilma intressita. Põhivara võetakse
bilansis arvele soetusmaksumuses (ostuhind ja soetamisega
otseselt seotud kulutused). Siin kajastatakse ka hilisemate
parendustega seotud kulutused, mis lisatakse materiaalse
põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad

Positiivne
täisarv
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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.

H_030
/ 40

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – ostud
ja parendused

ENT_H_
030_40

Ostud ja parendused – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, näiteks aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivara 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 materiaalse põhivara 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
parendused

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). Siin kajastatakse ka hilisemate parendustega
seotud kulutused, mis lisatakse materiaalse põhivara
soetusmaksumusele 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 – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti
kapitalirendilepinguga omandatud põhivara lepingujärgne
koguväärtus ilma intressita. Põhivara 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 materiaalse põhivara
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
automaat andmetöötlusseadmed, 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 – aruandeaastal soetatud põhivarad,
samuti kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade
lepingujärgne koguväärtus ilma intressita. Põhivara võetakse
bilansis arvele soetusmaksumuses (ostuhind ja soetamisega
otseselt seotud kulutused). Siin kajastatakse ka hilisemate
parendustega seotud kulutused, mis lisatakse materiaalse
põhivara 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,

Positiivne
täisarv
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büroomasinad (v.a arvutid), muud elektrimasinad ja
aparaadid, raadio-, televisiooni- ja sideseadmed, meditsiini-,
täppis- ja optikainstrumendid.

H_030
/ 8

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad – ostud
ja parendused

ENT_H_
030_8

Ostud ja parendused – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, näiteks aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivara 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 materiaalse põhivara 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
/ 41

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_41

Ostud ja parendused – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, näiteks aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivara 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 materiaalse põhivara 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 – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, näiteks aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivara 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 materiaalse põhivara 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
/ 10

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

ENT_H_
030_10

Ostud ja parendused – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, näiteks aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivara 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 materiaalse põhivara soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele
ja vara bilansis kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline
osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).
Lõpetamata ehitised – oma tarbeks ehitatavatele
pooleliolevatele ehitusobjektidele tegelikult tehtud
väljaminekud. Ehitusettevõtted näitavad edasimüümiseks või
tellimustööna ehitatavale objektile tehtavad väljaminekud
varudes lõpetamata toodangu all.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 11

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
lõpetamata
projektid:
lõpetamata
(paigaldamata)
masinad,
seadmed – ostud
ja parendused

ENT_H_
030_11

Ostud ja parendused – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, näiteks aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivara 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 materiaalse põhivara soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele
ja vara bilansis kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline

Positiivne
täisarv
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osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).
Lõpetamata (paigaldamata) masinad, seadmed – oma
tarbeks tehtavatele pooleliolevatele või paigaldamata
masinatele, seadmetele tegelikult tehtud väljaminekud.

H_030
/ 12

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

ENT_H_
030_12

Ostud ja parendused – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, näiteks 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 materiaalse põhivara 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
/ 45

Materiaalsed
põhivarad: varade
kasutusõigus –
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_45

Ostud ja parendused – näidatakse kasutusrendid, kui
raamatupidamise aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-
i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki
rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need liigituvad
kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse rentniku
bilansis).

Positiivne
täisarv

H_030
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_1

Ostud ja parendused – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, nt aktsiate eest, samuti sõlmitud
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 tema tööseisundisse ja -asukohta. Siin
kajastatakse ka hilisemate parendustega seotud kulutused,
mis lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele
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 ja
rajatised võetakse algselt bilansis arvele soetusmaksumuses.
Siin kajastatakse ka aruandeperioodil sõlmitud
kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade lepingujärgne
koguväärtus 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 ja
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. Arvestatakse ka hoonestusõigust.

Positiivne
täisarv

H_031
/ 45

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

ENT_H_
031_45

Ostetud maa ja varem Eestis kasutusel olnud hooned ja
rajatised võetakse bilansis arvele soetusmaksumuses.
Näidatakse kasutusrendid, kui raamatupidamise
aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-i (IFRS 16
„Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki rendilepinguid,
sõltumata sellest, kas need liigituvad kapitalirendiks või
kasutusrendiks, kajastatakse rentniku bilansis).

Positiivne
täisarv

H_031 Materiaalsed ENT_H_ Ostetud maa ja varem Eestis kasutusel olnud hooned ja Positiivne
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/ 1 põhivarad kokku:
ostud ja
parendused – maa
ja varem kasutusel
olnud ehitiste ost

031_1 rajatised võetakse algselt bilansis arvele soetusmaksumuses.
Siin kajastatakse ka aruandeperioodil sõlmitud
kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade lepingujärgne
koguväärtus ilma intressita. Materiaalsed põhivarad – maa,
ehitised (hooned ja rajatised), nendega seotud õigused
(näiteks hoonestusõigus, kasutusvaldus), masinad,
seadmed, tööriistad, sisseseade ja muu inventar,
väärisesemed, lõpetamata ehitus, ettemaksed põhivarade
eest.

täisarv

H_032
/ 2

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

ENT_H_
032_2

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 (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_032
/ 10

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

ENT_H_
032_10

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. Lõpetamata ehitised – oma tarbeks
ehitatavatele pooleliolevatele ehitusobjektidele tegelikult
tehtud väljaminekud. Ehitusettevõtted näitavad
edasimüümiseks või tellimustööna ehitatavale objektile
tehtavad väljaminekud varudes lõpetamata toodangu all.

Positiivne
täisarv

H_032
/ 45

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

ENT_H_
032_45

Uute (varem kasutamata) hoonete ja rajatiste ost,
kapitaliseeritud kulutused ehitamiseks, laiendamiseks ja
rekonstrueerimiseks, mis pikendavad ehitise kasutusiga,
suurendavad tootmispotentsiaali või vähendavad kulusid.
Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused
kajastatakse perioodikuludes. Näidatakse kasutusrendid, kui
raamatupidamise aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-
i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki
rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need liigituvad
kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse rentniku
bilansis).

Positiivne
täisarv

H_032
/ 1

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

ENT_H_
032_1

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

Positiivne
täisarv
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(hooned ja rajatised), nendega seotud õigused (näiteks
hoonestusõigus, kasutusvaldus), masinad, seadmed,
tööriistad, sisseseade ja muu inventar, väärisesemed,
lõpetamata ehitus, ettemaksed põhivarade eest.

H_033
/ 3

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

ENT_H_
033_3

Ettevõtte oma tööjõuga tehtud ehitus- ja
rekonstrueerimistööde maksumus. 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_033
/ 10

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
lõpetamata
ehitised: ostud ja
parendused – uute
ehitiste ost,
uusehitus,
parendused: oma
tööjõuga
ehitamine ja
parendused

ENT_H_
033_10

Ettevõtte oma tööjõuga tehtud ehitus- ja
rekonstrueerimistööde maksumus. Lõpetamata ehitised –
oma tarbeks ehitatavatele pooleliolevatele ehitusobjektidele
tegelikult tehtud väljaminekud. Ehitusettevõtted näitavad
edasimüümiseks või tellimustööna ehitatavale objektile
tehtavad väljaminekud varudes lõpetamata toodangu all.

Positiivne
täisarv

H_040
/ 2

Materiaalsed
põhivarad: maa –
kapitaliseeritud
laenukulutused

ENT_H_
040_2

Kapitaliseeritud laenukulutused – LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“. 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_040
/ 3

Materiaalsed
põhivarad: ehitised
– kapitaliseeritud
laenukulutused

ENT_H_
040_3

Kapitaliseeritud laenukulutused – LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“. 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_040
/ 40

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
kapitaliseeritud
laenukulutused

ENT_H_
040_40

Kapitaliseeritud laenukulutused – LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“. 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_040
/ 4

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
transpordivahendi
d: kapitaliseeritud
laenukulutused

ENT_H_
040_4

Kapitaliseeritud laenukulutused – LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“. 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_040
/ 6

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – arvutid
ja arvutisüsteemid:

ENT_H_
040_6

Kapitaliseeritud laenukulutused – LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“. Arvutid ja
arvutisüsteemid – arvutid ja muud infotöötlusvahendid:
serverid, sülearvutid ja elektronmärkmikud, arvutisüsteemid,
sisend- ja väljundseadmed (skannerid, printerid),

Positiivne
täisarv
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kapitaliseeritud
laenukulutused

mäluseadmed, muud automaat andmetöötlusseadmed,
arvutite lisaseadmed. Siia kuulub ka koos riistvaraga
soetatud tarkvara.

H_040
/ 7

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – muud
masinad ja
seadmed:
kapitaliseeritud
laenukulutused

ENT_H_
040_7

Kapitaliseeritud laenukulutused – LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“. 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_040
/ 8

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
kapitaliseeritud
laenukulutused

ENT_H_
040_8

Kapitaliseeritud laenukulutused – LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“. Muud materiaalsed
põhivarad – mööbel, muusikariistad, spordivahendid,
väärisesemed.

Positiivne
täisarv

H_040
/ 41

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
kapitaliseeritud
laenukulutused

ENT_H_
040_41

Kapitaliseeritud laenukulutused – LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“. Lõpetamata
projektid ja ettemaksed – lõpetamata ehitised jm projektid,
ettemaksed põhivarade eest.

Positiivne
täisarv

H_040
/ 43

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
lõpetamata
projektid:
kapitaliseeritud
laenukulutused

ENT_H_
040_43

Kapitaliseeritud laenukulutused – LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“. 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_040
/ 12

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

ENT_H_
040_12

Kapitaliseeritud laenukulutused – LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“. Ettemaksed
põhivarade eest – põhivarade eest tarnijatele tehtud
ettemaksed (ka ehitusettevõttele tehtud ettemaksed).

Positiivne
täisarv

H_040
/ 45

Materiaalsed
põhivarad: varade
kasutusõigus –
kapitaliseeritud
laenukulutused

ENT_H_
040_45

Kapitaliseeritud laenukulutused – LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“. Näidatakse
kasutusrendid, kui raamatupidamise aastaaruande
koostamisel järgitakse IFRS-i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9.
lõiget 31b (kõiki rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need
liigituvad kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse
rentniku bilansis).

Positiivne
täisarv

H_040
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
kapitaliseeritud
laenukulutused

ENT_H_
040_1

Kapitaliseeritud laenukulutused – LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“. Materiaalsed
põhivarad – maa, ehitised (hooned ja rajatised), nendega
seotud õigused (näiteks hoonestusõigus, kasutusvaldus),
masinad, seadmed, tööriistad, sisseseade ja muu inventar,
väärisesemed, lõpetamata ehitus, ettemaksed põhivarade
eest.

Positiivne
täisarv

H_050
/ 2

Materiaalsed
põhivarad: maa –
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_2

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). 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_050
/ 3

Materiaalsed
põhivarad: ehitised
– lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_3

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). Ehitised: hooned – maapinnaga püsikindlalt
ühendatud, katuse, välispiirete ja siseruumidega ehitised;
rajatised – maapinnaga püsikindlalt ühendatud ehitised, mis

Positiivne
täisarv
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kaudu 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_050
/ 40

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_40

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). Masinad ja seadmed – maismaa-, raudtee-, vee-
ja õhutranspordivahendid kauba- ja sõitjateveoks jm
otstarbeks; arvutid ja arvutisüsteemid; muud masinad ja
seadmed.

Positiivne
täisarv

H_050
/ 4

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
transpordivahendi
d: lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_4

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). 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.

Positiivne
täisarv

H_050
/ 6

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – arvutid
ja arvutisüsteemid:
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_6

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). Arvutid ja arvutisüsteemid – arvutid ja muud
infotöötlusvahendid: serverid, sülearvutid ja
elektronmärkmikud, arvutisüsteemid, sisend- ja
väljundseadmed (skannerid, printerid), mäluseadmed, muud
automaatandmetöötlusseadmed ning arvutite lisaseadmed.
Arvestatakse ka koos riistvaraga soetatud tarkvara.

Positiivne
täisarv

H_050
/ 7

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – muud
masinad ja
seadmed:
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_7

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). 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_050
/ 8

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_8

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). Muud materiaalsed põhivarad – mööbel,
muusikariistad, spordivahendid, väärisesemed.

Positiivne
täisarv

H_050
/ 41

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_41

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). Lõpetamata projektid ja ettemaksed –
lõpetamata ehitised jm projektid, ettemaksed põhivarade
eest.

Positiivne
täisarv

H_050
/ 43

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
lõpetamata
projektid:
lisandumised
äriühenduste

ENT_H_
050_43

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). 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)

Positiivne
täisarv
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kaudu masinad, seadmed – oma tarbeks tehtavatele
pooleliolevatele või paigaldamata masinatele, seadmetele
tegelikult tehtud väljaminekud.

H_050
/ 12

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ettemaksed
põhivarade eest:
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_12

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). Ettemaksed põhivarade eest – põhivarade eest
tarnijatele tehtud ettemaksed (ka ehitusettevõttele tehtud
ettemaksed).

Positiivne
täisarv

H_050
/ 45

Materiaalsed
põhivarad: varade
kasutusõigus –
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_45

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine) kaudu. Näidatakse kasutusrendid, kui
raamatupidamise aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-
i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki
rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need liigituvad
kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse rentniku
bilansis).

Positiivne
täisarv

H_050
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_1

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). Materiaalsed põhivarad – maa, ehitised (hooned
ja rajatised), nendega seotud õigused (näiteks
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
maaparandusele ja -korraldusele, samuti maa kasutusõigus,
kui see on klassifitseeritud materiaalse põhivarana.

Positiivne
täisarv

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

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),

Positiivne
täisarv
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u mäluseadmed, muud automaat andmetöötlusseadmed,
arvutite lisaseadmed. Siia kuulub ka koos riistvaraga
soetatud tarkvara.

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
/ 41

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_41

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
/ 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
/ 45

Materiaalsed
põhivarad: varade
kasutusõigus –
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_45

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu. Näidatakse
kasutusrendid, kui raamatupidamise aastaaruande
koostamisel järgitakse IFRS-i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9.
lõiget 31b (kõiki rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need
liigituvad kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse
rentniku bilansis).

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 (näiteks hoonestusõigus,
kasutusvaldus), masinad, seadmed, tööriistad, sisseseade ja
muu inventar, väärisesemed, lõpetamata ehitus, ettemaksed
põhivarade eest.

Positiivne
täisarv

H_070
/ 2

Materiaalsed
põhivarad: maa –
alla- ja
juurdehindlused

ENT_H_
070_2

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse languse
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. LISAINFO:
RTJ 5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara“ ja RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud“. 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

Täisarv
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materiaalse põhivarana.
H_070
/ 3

Materiaalsed
põhivarad: ehitised
– alla- ja
juurdehindlused

ENT_H_
070_3

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse languse
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. LISAINFO:
RTJ 5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara“ ja RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud“. 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_070
/ 40

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – alla- ja
juurdehindlused

ENT_H_
070_40

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse languse
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. LISAINFO:
RTJ 5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara“ ja RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud“. Masinad ja seadmed – maismaa-
, raudtee-, vee- ja õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka
sõitjateveoks jm otstarbeks; arvutid ja arvutisüsteemid; muud
masinad ja seadmed.

Täisarv

H_070
/ 4

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
transpordivahendi
d: alla- ja
juurdehindlused

ENT_H_
070_4

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse languse
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. LISAINFO:
RTJ 5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara“ ja RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud“. 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_070
/ 6

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – arvutid
ja arvutisüsteemid:
alla- ja
juurdehindlused

ENT_H_
070_6

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse languse
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. LISAINFO:
RTJ 5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara“ ja RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud“. Arvutid ja arvutisüsteemid –
arvutid ja muud infotöötlusvahendid: serverid, sülearvutid ja
elektronmärkmikud, arvutisüsteemid, sisend- ja
väljundseadmed (skannerid, printerid), mäluseadmed, muud
automaat andmetöötlusseadmed, arvutite lisaseadmed. Siia
kuulub ka koos riistvaraga soetatud tarkvara.

Täisarv

H_070
/ 7

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – muud
masinad ja
seadmed: alla- ja
juurdehindlused

ENT_H_
070_7

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse languse
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. LISAINFO:
RTJ 5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara“ ja RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud“. 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_070
/ 8

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad – alla-
ja juurdehindlused

ENT_H_
070_8

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse vähenemise
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. LISAINFO:
RTJ 5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara“ ja RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud“. Muud materiaalsed põhivarad –
mööbel, muusikariistad, spordivahendid ja väärisesemed.

Täisarv

H_070
/ 41

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed – alla-
ja juurdehindlused

ENT_H_
070_41

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse vähenemise
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. LISAINFO:
RTJ 5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara“ ja RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud“. Lõpetamata projektid ja
ettemaksed – lõpetamata ehitised jm projektid, ettemaksed
põhivarade eest.

Täisarv

H_070
/ 43

Materiaalsed
põhivarad:

ENT_H_
070_43

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse languse
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. LISAINFO:

Täisarv
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lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
lõpetamata
projektid: alla- ja
juurdehindlused

RTJ 5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara“ ja RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud“. 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.

H_070
/ 12

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ettemaksed
põhivarade eest:
alla- ja
juurdehindlused

ENT_H_
070_12

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse vähenemise
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. LISAINFO:
RTJ 5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara“ ja RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud“. Ettemaksed põhivarade eest –
põhivarade eest tarnijatele tehtud ettemaksed (ka
ehitusettevõttele tehtud ettemaksed).

Täisarv

H_070
/ 45

Materiaalsed
põhivarad: varade
kasutusõigus –
alla- ja
juurdehindlused

ENT_H_
070_45

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse languse
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. Näidatakse
kasutusrendid, kui raamatupidamise aastaaruande
koostamisel järgitakse IFRS-i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9.
lõiget 31b (kõiki rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need
liigituvad kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse
rentniku bilansis).

Täisarv

H_070
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
alla- ja
juurdehindlused

ENT_H_
070_1

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse languse
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. LISAINFO:
RTJ 5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara“. 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_100
/ 2

Materiaalsed
põhivarad: maa –
müügid

ENT_H_
100_2

Aruandeaastal müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, näiteks 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

Aruandeaastal müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, näiteks 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, 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_100
/ 40

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
müügid

ENT_H_
100_40

Aruandeaastal müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses. Masinad ja
seadmed – maismaa-, raudtee-, vee- ja
õhutranspordivahendid kauba- ja 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

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

Positiivne
täisarv

H_100
/ 6

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – arvutid

ENT_H_
100_6

Aruandeaastal müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses. Arvutid ja
arvutisüsteemid – arvutid ja muud infotöötlusvahendid:
serverid, sülearvutid ja elektronmärkmikud, arvutisüsteemid,

Positiivne
täisarv
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ja arvutisüsteemid:
müügid

sisend- ja väljundseadmed (skannerid, printerid),
mäluseadmed, muud automaatandmetöötlusseadmed ja
arvutite lisaseadmed. Arvestatakse ka koos riistvaraga
soetatud tarkvara.

H_100
/ 7

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

ENT_H_
100_7

Aruandeaastal 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

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

Positiivne
täisarv

H_100
/ 41

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
müügid

ENT_H_
100_41

Aruandeaastal müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, näiteks 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

Aruandeaastal müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, näiteks 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

H_100
/ 12

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

ENT_H_
100_12

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

Positiivne
täisarv

H_100
/ 45

Materiaalsed
põhivarad: varade
kasutusõigus –
müügid

ENT_H_
100_45

Aruandeaastal müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, näiteks aktsiate eest) jääkmaksumuses.
Näidatakse kasutusrendid, kui raamatupidamise
aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-i (IFRS 16
„Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki rendilepinguid,
sõltumata sellest, kas need liigituvad kapitalirendiks või
kasutusrendiks, kajastatakse rentniku bilansis).

Positiivne
täisarv

H_100
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
müügid

ENT_H_
100_1

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

Positiivne
täisarv

H_075
/ 2

Materiaalsed
põhivarad: maa –
ümberklassifitseeri
mised kokku

ENT_H_
075_2

Ümberklassifitseerimised kokku ettemaksetest ja muud
ümberklassifitseerimised. 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_075
/ 3

Materiaalsed
põhivarad: ehitised
–
ümberklassifitseeri
mised kokku

ENT_H_
075_3

Ümberklassifitseerimised kokku ettemaksetest ja muud
ümberklassifitseerimised. 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,

Täisarv
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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_075
/ 40

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
ümberklassifitseeri
mised kokku

ENT_H_
075_40

Ümberklassifitseerimised kokku ettemaksetest ja muud
ümberklassifitseerimised. Masinad ja seadmed – maismaa-,
raudtee-, vee- ja õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka
sõitjateveoks jm otstarbeks; arvutid ja arvutisüsteemid; muud
masinad ja seadmed.

Täisarv

H_075
/ 4

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

ENT_H_
075_4

Ümberklassifitseerimised kokku ettemaksetest ja muud
ümberklassifitseerimised. 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_075
/ 6

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

ENT_H_
075_6

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

Täisarv

H_075
/ 7

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

ENT_H_
075_7

Ümberklassifitseerimised kokku ettemaksetest ja muud
ümberklassifitseerimised. 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_075
/ 8

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
ümberklassifitseeri
mised kokku

ENT_H_
075_8

Ümberklassifitseerimised kokku ettemaksetest ja muud
ümberklassifitseerimised. Muud materiaalsed põhivarad –
mööbel, muusikariistad, spordivahendid, väärisesemed.

Täisarv

H_075
/ 41

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ümberklassifitseeri
mised kokku

ENT_H_
075_41

Ümberklassifitseerimised kokku ettemaksetest ja muud
ümberklassifitseerimised. Lõpetamata projektid ja
ettemaksed – lõpetamata ehitised jm projektid, ettemaksed
põhivarade eest.

Täisarv

H_075
/ 43

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

ENT_H_
075_43

Ümberklassifitseerimised kokku ettemaksetest ja muud
ümberklassifitseerimised. 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_075
/ 12

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –

ENT_H_
075_12

Ümberklassifitseerimised kokku ettemaksetest ja muud
ümberklassifitseerimised. Ettemaksed põhivarade eest –
põhivarade eest tarnijatele tehtud ettemaksed (ka
ehitusettevõttele tehtud ettemaksed).

Täisarv
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ettemaksed
põhivarade eest:
ümberklassifitseeri
mised kokku

H_075
/ 45

Materiaalsed
põhivarad: varade
kasutusõigus –
ümberklassifitseeri
mised kokku

ENT_H_
075_45

Ümberklassifitseerimised kokku ettemaksetest ja muud
ümberklassifitseerimised. Näidatakse kasutusrendid, kui
raamatupidamise aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-
i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki
rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need liigituvad
kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse rentniku
bilansis).

Täisarv

H_075
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
ümberklassifitseeri
mised kokku

ENT_H_
075_1

Ümberklassifitseerimised kokku ettemaksena kajastatud
põhivarast, lõpetamata projektidest,
kinnisvarainvesteeringutega, müügiootel põhivaraga,
varudega. Materiaalsed põhivarad – maa, ehitised (hooned ja
rajatised), nendega seotud õigused (näiteks hoonestusõigus,
kasutusvaldus), masinad, seadmed, tööriistad, sisseseade ja
muu inventar, väärisesemed, lõpetamata ehitus, ettemaksed
põhivarade eest.

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. 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

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
/ 40

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

ENT_H_
080_40

Aruandeaasta algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks. Masinad ja
seadmed – maismaa-, raudtee-, vee- ja
õhutranspordivahendid kauba- ja 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

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 automaat andmetöötlusseadmed,
arvutite lisaseadmed. Siia kuulub ka koos riistvaraga
soetatud tarkvara.

Täisarv

H_080
/ 7

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

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

Täisarv
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ümberklassifitseeri
mised kokku –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

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.

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
/ 41

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

ENT_H_
080_41

Aruandeaasta algul ettemaksena kajastatud põhivara
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

Aruandeaasta 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
ettemaksetest

ENT_H_
080_12

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

Täisarv

H_080
/ 45

Materiaalsed
põhivarad: varade
kasutusõigus –
ümberklassifitseeri
mised kokku:
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_45

Aruandeaasta algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Näidatakse kasutusrendid, kui raamatupidamise
aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-i (IFRS 16
„Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki rendilepinguid,
sõltumata sellest, kas need liigituvad kapitalirendiks või
kasutusrendiks, kajastatakse rentniku bilansis).

Täisarv

H_080
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
ümberklassifitseeri
mised kokku –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_1

Aruandeaasta algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Materiaalsed põhivarad – maa, ehitised (hooned ja rajatised),
nendega seotud õigused (näiteks 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

ENT_H_
090_3

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,

Täisarv
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–
ümberklassifitseeri
mised kokku:
muud
ümberklassifitseeri
mised

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.

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

Täisarv

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
/ 41

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ümberklassifitseeri

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
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mised kokku:
muud
ümberklassifitseeri
mised

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
/ 45

Materiaalsed
põhivarad: varade
kasutusõigus –
ümberklassifitseeri
mised kokku:
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_45

Muud ümberklassifitseerimised – näidatakse kasutusrendid,
kui raamatupidamise aastaaruande koostamisel järgitakse
IFRS-i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki
rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need liigituvad
kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse rentniku
bilansis).

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 (näiteks hoonestusõigus, kasutusvaldus), masinad,
seadmed, tööriistad, sisseseade ja muu inventar,
väärisesemed, lõpetamata ehitus, ettemaksed põhivarade
eest.

Täisarv

H_110
/ 2

Materiaalsed
põhivarad: maa –
muud muutused,
kasum (kahjum)
õiglase väärtuse
muutusest

ENT_H_
110_2

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest välja arvatud
varad jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, varade üleandmine äriühenduste kaudu.
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_110
/ 3

Materiaalsed
põhivarad: ehitised
– muud muutused,
kasum (kahjum)
õiglase väärtuse
muutusest

ENT_H_
110_3

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest välja arvatud
varad jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, varade üleandmine äriühenduste kaudu.
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_110
/ 40

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – muud
muutused, kasum
(kahjum) õiglase

ENT_H_
110_40

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest välja arvatud
varad jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, varade üleandmine äriühenduste kaudu.
Masinad ja seadmed – maismaa-, raudtee-, vee- ja

Täisarv
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väärtuse
muutusest

õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka sõitjateveoks jm
otstarbeks; arvutid ja arvutisüsteemid; muud masinad ja
seadmed.

H_110
/ 4

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
transpordivahendi
d: muud
muutused, kasum
(kahjum) õiglase
väärtuse
muutusest

ENT_H_
110_4

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest välja arvatud
varad jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, varade üleandmine äriühenduste kaudu.
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_110
/ 6

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – arvutid
ja arvutisüsteemid:
muud muutused,
kasum (kahjum)
õiglase väärtuse
muutusest

ENT_H_
110_6

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest välja arvatud
varade jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, varade üleandmine äriühenduste kaudu.
Arvutid ja arvutisüsteemid – arvutid ja muud
infotöötlusvahendid: serverid, sülearvutid ja
elektronmärkmikud, arvutisüsteemid, sisend- ja
väljundseadmed (skannerid, printerid), mäluseadmed, muud
automaat andmetöötlusseadmed, arvutite lisaseadmed. Siia
kuulub ka koos riistvaraga soetatud tarkvara.

Täisarv

H_110
/ 7

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – muud
masinad ja
seadmed: muud
muutused, kasum
(kahjum) õiglase
väärtuse
muutusest

ENT_H_
110_7

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest välja arvatud
varade jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, varade üleandmine äriühenduste kaudu.
Muud masinad ja seadmed – konveierid, tõste- ja
laadimisseadmed, 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), muud
elektrimasinad ja aparaadid, raadio-, televisiooni- ja
sideseadmed, meditsiini-, täppis- ja optikainstrumendid.

Täisarv

H_110
/ 8

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad – muud
muutused, kasum
(kahjum) õiglase
väärtuse
muutusest

ENT_H_
110_8

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest välja arvatud
varade jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, varade üleandmine äriühenduste kaudu.
Muud materiaalsed põhivarad – mööbel, muusikariistad,
spordivahendid, väärisesemed.

Täisarv

H_110
/ 41

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
muud muutused,
kasum (kahjum)
õiglase väärtuse
muutusest

ENT_H_
110_41

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest välja arvatud
varad jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, varade üleandmine äriühenduste kaudu.
Lõpetamata projektid ja ettemaksed – lõpetamata ehitised jm
projektid, ettemaksed põhivarade eest.

Täisarv

H_110
/ 43

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
lõpetamata
projektid: muud
muutused, kasum
(kahjum) õiglase
väärtuse
muutusest

ENT_H_
110_43

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
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.

Täisarv
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H_110
/ 12

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ettemaksed
põhivarade eest:
muud muutused,
kasum (kahjum)
õiglase väärtuse
muutusest

ENT_H_
110_12

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest väljaarvatud
varad jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, varade üleandmine äriühenduste kaudu.
Ettemaksed põhivarade eest – põhivarade eest tarnijatele
tehtud ettemaksed (ka ehitusettevõttele tehtud ettemaksed).

Täisarv

H_110
/ 45

Materiaalsed
põhivarad: varade
kasutusõigus –
muud muutused,
kasum (kahjum)
õiglase väärtuse
muutusest

ENT_H_
110_45

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest välja arvatud
varad jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, varade üleandmine äriühenduste kaudu.
Näidatakse kasutusrendid, kui raamatupidamise
aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-i (IFRS 16
„Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki rendilepinguid,
sõltumata sellest, kas need liigituvad kapitalirendiks või
kasutusrendiks, kajastatakse rentniku bilansis).

Täisarv

H_110
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
muud muutused,
kasum (kahjum)
õiglase väärtuse
muutusest

ENT_H_
110_1

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest väljaarvatud
varad jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, varade üleandmine äriühenduste kaudu.
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 (näiteks
hoonestusõigus, kasutusvaldus), masinad, seadmed,
tööriistad, sisseseade ja muu inventar, väärisesemed,
lõpetamata ehitus, ettemaksed põhivarade eest.

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
/ 40

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

ENT_H_
130_40

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.
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 perioodi 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

Positiivne
täisarv
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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
automaat andmetöötlusseadmed, 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.
Muud materiaalsed põhivarad – mööbel, muusikariistad,
spordivahendid, väärisesemed.

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
/ 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 perioodi 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 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_130
/ 45

Materiaalsed
põhivarad: varade
kasutusõigus –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /

ENT_H_
130_45

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.
Näidatakse kasutusrendid, kui raamatupidamise
aastaaruande koostamisel järgitakse IFRS-i (IFRS 16

Positiivne
täisarv
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õiglases väärtuses „Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki rendilepinguid,
sõltumata sellest, kas need liigituvad kapitalirendiks või
kasutusrendiks, kajastatakse rentniku bilansis).

H_130
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_1

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.
Materiaalsed põhivarad – maa, ehitised (hooned ja rajatised),
nendega seotud õigused (näiteks 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_140
/ 2

Materiaalsed
põhivarad: maa –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_2

Real „Müügid” näidatud 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

Real „Müügid” näidatud 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

Real „Müügid” näidatud 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

Real „Müügid” näidatud 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

Real „Müügid” näidatud 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
automaat andmetöötlusseadmed, 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

Real „Müügid” näidatud 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

ENT_H_
140_8

Real „Müügid” näidatud müüdud põhivarade maksumus
müügihinnas ilma käibemaksuta. Muud materiaalsed

Positiivne
täisarv
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materiaalsed
põhivarad –
müüdud põhivarad
müügihinnas

põhivarad – mööbel, muusikariistad, spordivahendid,
väärisesemed.

H_140
/ 41

Materiaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_41

Real „Müügid” näidatud 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

Real „Müügid” näidatud müüdud põhivarade maksumus
müügihinnas ilma käibemaksuta. 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_140
/ 12

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

ENT_H_
140_12

Real „Müügid” näidatud müüdud põhivarade maksumus
müügihinnas ilma käibemaksuta. Ettemaksed põhivarade
eest – põhivarade eest tarnijatele tehtud ettemaksed (ka
ehitusettevõttele tehtud ettemaksed).

Positiivne
täisarv

H_140
/ 45

Materiaalsed
põhivarad: varade
kasutusõigus –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_45

Real „Müügid” näidatud müüdud põhivarade maksumus
müügihinnas ilma käibemaksuta. Näidatakse kasutusrendid,
kui raamatupidamise aastaaruande koostamisel järgitakse
IFRS-i (IFRS 16 „Rendid”) või RTJ-i 9. lõiget 31b (kõiki
rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need liigituvad
kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse rentniku
bilansis).

Positiivne
täisarv

H_140
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_1

Real „Müügid” näidatud müüdud põhivarade maksumus
müügihinnas ilma käibemaksuta. Materiaalsed põhivarad –
maa, ehitised (hooned ja rajatised), nendega seotud õigused
(näiteks hoonestusõigus, kasutusvaldus), masinad,
seadmed, tööriistad, sisseseade ja muu inventar,
väärisesemed, lõpetamata ehitus, ettemaksed põhivarade
eest. Siin kajastatakse ka aruandeperioodil sõlmitud
kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade lepingujärgne
koguväärtus ilma intressita.

Positiivne
täisarv

H_150
/ 45

Materiaalsed
põhivarad: varade
kasutusõigus –
investeeringud

ENT_H_
150_45

Täisarv

Tabel 6.3. PÕHIVARADE LIIKUMINE: IMMATERIAALSED PÕHIVARAD, EUROT (siin ei kajastata müüki, akumuleeritud kulumit ja
allahindlusid)

Aruandeperiood on kalendriaasta. Kontserni emaettevõte esitab KONSOLIDEERIMATA aruande.

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 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
/ 33

Immateriaalsed
põhivarad:

ENT_H_
020_33

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

Positiivne
täisarv
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arenguväljamineku
d – eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

akumuleeritud kulum ja allahindlused. Arenguväljaminekud –
kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute
konkreetsete toodete, teenuste, protsesside või süsteemide
väljatöötamiseks, kujundamiseks või testimiseks ja mis
vastavad kapitaliseerimise kriteeriumidele. LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“.

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
/ 35

Immateriaalsed
põhivarad:
kontsessioonid,
patendid,
litsentsid,
kaubamärgid –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_35

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – soetusmaksumus perioodi lõpul miinus
akumuleeritud kulum ja allahindlused. Kontsessioonid,
patendid, litsentsid, kaubamärgid – ostetud kontsessioonid,
patendid, litsentsid (v.a tarkvaralitsentsid), kaubamärgid.

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
/ 31

Immateriaalsed
põhivarad kokku:
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_31

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – soetusmaksumus perioodi 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_030
/ 32

Immateriaalsed
põhivarad:
firmaväärtus –
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_32

Ostud ja parendused – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, näiteks aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivara 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 materiaalse põhivara 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
/ 33

Immateriaalsed
põhivarad:
arenguväljamineku
d – ostud ja
parendused

ENT_H_
030_33

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 tema soetusmaksumuses, mis koosneb
ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis
on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Positiivne
täisarv
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Siin kajastatakse ka hilisemate parendustega seotud
kulutused, 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). Arenguväljaminekud –
kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute
konkreetsete toodete, teenuste, protsesside või süsteemide
väljatöötamiseks, kujundamiseks või testimiseks ja mis
vastavad kapitaliseerimise kriteeriumidele. LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“.

H_030
/ 34

Immateriaalsed
põhivarad:
arvutitarkvara –
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_34

Ostud ja parendused – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, näiteks aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivara 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 materiaalse põhivara 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
/ 35

Immateriaalsed
põhivarad:
kontsessioonid,
patendid,
litsentsid,
kaubamärgid –
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_35

Ostud ja parendused – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, näiteks aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivara 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 materiaalse põhivara soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele
ja vara bilansis kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline
osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).
Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid – ostetud
kontsessioonid, patendid, litsentsid (v.a tarkvaralitsentsid),
kaubamärgid.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 37

Immateriaalsed
põhivarad: muud
immateriaalsed
põhivarad – ostud
ja parendused

ENT_H_
030_37

Ostud ja parendused – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, näiteks aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivara 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 materiaalse põhivara 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 – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka
mitterahaliste sissemaksete, näiteks aktsiate eest, samuti
aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud
põhivarade lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.
Põhivara 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 materiaalse põhivara 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
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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. Põhivarad võetakse bilansis
arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud
varade viimiseks tööseisundisse ja -asukohta. Siin
kajastatakse ka hilisemate parendustega seotud kulutused,
mis lisatakse materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele
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 sarnased varad; ettemaksed immateriaalsete
põhivarade eest ning arvutitarkvara (kui selle kasutamine on
riistvarast sõltumatu).

Positiivne
täisarv

H_040
/ 34

Immateriaalsed
põhivarad:
arvutitarkvara –
kapitaliseeritud
laenukulutused

ENT_H_
040_34

Kapitaliseeritud laenukulutused – LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“. 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_040
/ 38

Immateriaalsed
põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
kapitaliseeritud
laenukulutused

ENT_H_
040_38

Kapitaliseeritud laenukulutused – LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“. Lõpetamata
projektid ja ettemaksed – oma tarbeks tehtavatele
pooleliolevatele immateriaalse põhivara objektidele tegelikult
tehtud väljaminekud ja ettemaksed immateriaalsete
põhivarade eest.

Positiivne
täisarv

H_040
/ 31

Immateriaalsed
põhivarad kokku:
kapitaliseeritud
laenukulutused

ENT_H_
040_31

Kapitaliseeritud laenukulutused – LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“. Immateriaalsed
põhivarad on varad, mida ettevõte kavatseb kasutada pikema
aja jooksul kui aasta. 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_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
/ 33

Immateriaalsed
põhivarad:
arenguväljamineku
d –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_33

Aruandeaasta algul ettemaksena kajastatu
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Arenguväljaminekud – kulutused, mida tehakse
uurimistulemuste rakendamisel uute konkreetsete toodete,
teenuste, protsesside või süsteemide väljatöötamiseks,
kujundamiseks või testimiseks ja mis vastavad
kapitaliseerimise kriteeriumidele. LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“.

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
/ 35

Immateriaalsed
põhivarad:
kontsessioonid,
patendid,
litsentsid,
kaubamärgid –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_35

Aruandeaasta algul ettemaksena kajastatu
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid – ostetud
kontsessioonid, patendid, litsentsid (v.a tarkvaralitsentsid),
kaubamärgid.

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:

ENT_H_
080_38

Aruandeaasta algul ettemaksena kajastatu
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.

Positiivne
täisarv
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/ 38 põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

080_38 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

Aruandeaasta 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_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
/ 33

Immateriaalsed
põhivarad:
arenguväljamineku
d –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_33

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– soetusmaksumus perioodi lõpul miinus akumuleeritud
kulum ja allahindlused. Arenguväljaminekud – kulutused,
mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute
konkreetsete toodete, teenuste, protsesside või süsteemide
väljatöötamiseks, kujundamiseks või testimiseks ja mis
vastavad kapitaliseerimise kriteeriumidele. LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“.

Positiivne
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
/ 35

Immateriaalsed
põhivarad:
kontsessioonid,
patendid,
litsentsid,
kaubamärgid –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_35

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– soetusmaksumus perioodi lõpul miinus akumuleeritud
kulum ja allahindlused. Kontsessioonid, patendid, litsentsid,
kaubamärgid – ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid
(v.a tarkvaralitsentsid), kaubamärgid.

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 maavarauuringuteks, 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
/ 31

Immateriaalsed
põhivarad kokku:
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_31

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– soetusmaksumus perioodi lõpul miinus akumuleeritud
kulum ja allahindlused. 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

Tabel 6.4. PÕHIVARADE LIIKUMINE: BIOLOOGILISED VARAD, EUROT

Aruandeperiood on kalendriaasta. Kontserni emaettevõte esitab KONSOLIDEERIMATA aruande.
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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

H_020
/ 13

Bioloogilised
(tootvad) varad
kokku: eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_13

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. Bioloogilised varad on loomne või
taimne elusorganism. Bioloogilised (tootvad) varad –
põhivarana kajastatakse üldjuhul tootvat bioloogilist vara,
näiteks koduloomad ja -linnud, istandused, kalad
kalakasvanduses ja kasvav mets. Bioloogiliseks varaks võib
olla ka selline vara, mida raamatupidamiskohustuslane ei
oma, vaid rendib endale kapitalirendi tingimustel. Bioloogilisi
varasid kajastatakse õiglases väärtuses, millest on maha
arvatud hinnangulised müügikulutused, või erandjuhtudel
soetusmaksumuses, millest on lahutatud akumuleeritud
kulum ja kahjum vara väärtuse langusest. LISAINFO: RTJ 7
„Bioloogilised varad”.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 13

Bioloogilised
(tootvad) varad
kokku: ostud ja
parendused

ENT_H_
030_13

Ostud ja parendused – aruandeaastal 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. Bioloogiline vara on loomne või
taimne elusorganism. Põhivaradena kajastatakse üldjuhul
tootvaid bioloogilisi varasid, näiteks koduloomad ja -linnud,
istandused, kalad kalakasvanduses ja kasvav mets.
Bioloogilisi varasid kajastatakse õiglases väärtuses, millest
on maha arvatud hinnangulised müügikulutused, või
erandjuhtudel soetusmaksumuses, millest on lahutatud
akumuleeritud kulum ja kahjum vara väärtuse langusest.
LISAINFO: RTJ 7 „Bioloogilised varad”.

Positiivne
täisarv

H_100
/ 13

Bioloogilised
(tootvad) varad
kokku: müügid

ENT_H_
100_13

Aruandeaastal müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses.
Bioloogilised varad on loomsed või taimsed elusorganismid.
Bioloogilised (tootvad) varad – põhivarana kajastatakse
üldjuhul tootvat bioloogilist vara, nt koduloomad ja -linnud,
istandused, kalakasvanduse kalad ja kasvav mets.
Bioloogilisi varasid kajastatakse õiglases väärtuses, millest
on maha arvatud hinnangulised müügikulutused, või
erandjuhtudel soetusmaksumuses, millest on lahutatud
akumuleeritud kulum ja vara väärtuse vähenemisest tekkinud
kahjum. LISAINFO: RTJ 7 „Bioloogilised varad”.

Positiivne
täisarv

H_105
/ 13

Bioloogilised
(tootvad) varad
kokku:
põllumajandusliku
toodangu
saamisest tulenev
väärtuse
vähenemine

ENT_H_
105_13

Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev väärtuse
vähenemine – põllumajanduslik toodang on bioloogilisest
varast saadav või eraldatav toodang. Bioloogiline vara on
loomne või taimne elusorganism. Bioloogilised (tootvad)
varad – põhivarana kajastatakse üldjuhul tootvat bioloogilist
vara, näiteks koduloomad ja -linnud, istandused, rajatud
rohumaad, kalad kalakasvanduses ja kasvav mets.
Bioloogilisi varasid kajastatakse õiglases väärtuses, millest
on maha arvatud hinnangulised müügikulutused, või
erandjuhtudel soetusmaksumuses, millest on lahutatud
akumuleeritud kulum ja kahjum vara väärtuse langusest.
Usaldusväärse hinnatavuse puudumisel tuleb bioloogilist
vara bilansis kajastada soetusmaksumuses, millest on
lahutatud akumuleeritud kulum ning kahjum vara väärtuse
langusest. LISAINFO: RTJ 7 'Bioloogilised varad'.

Positiivne
täisarv

H_106
/ 13

Bioloogilised
(tootvad) varad
kokku:
juurdekasvust
tingitud väärtuse
suurenemine

ENT_H_
106_13

Juurdekasvust tingitud väärtuse suurenemine. Bioloogilised
varad on loomsed või taimsed elusorganismid. Bioloogilised
(tootvad) varad – põhivaradena kajastatakse üldjuhul tootvaid
bioloogilisi varasid, nt koduloomad ja -linnud, istandused,
rajatud rohumaad, kalakasvanduse kalad ja kasvav mets.
Bioloogilisi varasid kajastatakse õiglases väärtuses, millest
on maha arvatud hinnangulised müügikulutused, või
erandjuhtudel soetusmaksumuses, millest on lahutatud
akumuleeritud kulum ja vara väärtuse vähenemisest tekkinud

Positiivne
täisarv
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kahjum. Usaldusväärse hinnatavuse puudumisel tuleb
bioloogilist vara bilansis kajastada soetusmaksumuses,
millest on lahutatud akumuleeritud kulum ning vara väärtuse
vähenemisest tekkinud kahjum. LISAINFO: RTJ 7
„Bioloogilised varad".

H_060
/ 13

Bioloogilised
(tootvad) varad
kokku:
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_13

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu.
Bioloogilised varad on loomne või taimne elusorganism.
Bioloogilised (tootvad) varad – põhivarana kajastatakse
üldjuhul tootvat bioloogilist vara, näiteks koduloomad ja -
linnud, istandused, kalad kalakasvanduses ja kasvav mets.
Bioloogilisi varasid kajastatakse õiglases väärtuses, millest
on maha arvatud hinnangulised müügikulutused, või
erandjuhtudel soetusmaksumuses, millest on lahutatud
akumuleeritud kulum ja kahjum vara väärtuse langusest.
LISAINFO: RTJ 7 „Bioloogilised varad”.

Positiivne
täisarv

H_070
/ 13

Bioloogilised
(tootvad) varad
kokku: alla- ja
juurdehindlused

ENT_H_
070_13

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse vähenemise
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. LISAINFO:
RTJ 5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara“ ja RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud“. Bioloogilised varad on loomsed
või taimsed elusorganismid. Bioloogilised (tootvad) varad –
põhivarana kajastatakse üldjuhul tootvat bioloogilist vara, nt
koduloomad ja -linnud, istandused, kalakasvanduse kalad ja
kasvav mets. Bioloogilisi varasid kajastatakse õiglases
väärtuses, millest on maha arvatud hinnangulised
müügikulutused, või erandjuhtudel soetusmaksumuses,
millest on lahutatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse
vähenemisest tekkinud kahjum. LISAINFO: RTJ 7
„Bioloogilised varad”.

Täisarv

H_050
/ 13

Bioloogilised
(tootvad) varad
kokku:
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_13

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). Bioloogilised varad on loomsed või taimsed
elusorganismid. Bioloogilised (tootvad) varad – põhivarana
kajastatakse üldjuhul tootvat bioloogilist vara, nt koduloomad
ja -linnud, istandused, kalakasvanduse kalad ja kasvav mets.
Bioloogilisi varasid kajastatakse õiglases väärtuses, millest
on maha arvatud hinnangulised müügikulutused, või
erandjuhtudel soetusmaksumuses, millest on lahutatud
akumuleeritud kulum ja vara väärtuse vähenemisest tekkinud
kahjum. LISAINFO: RTJ 7 „Bioloogilised varad”.

Positiivne
täisarv

H_110
/ 13

Bioloogilised
(tootvad) varad
kokku: muud
muutused, kasum
(kahjum) õiglase
väärtuse
muutusest

ENT_H_
110_13

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest väljaarvatud
varad jääkmaksumuses, kasum/kahjum õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, varade üleandmine äriühenduste kaudu.
Bioloogilised varad on loomne või taimne elusorganism.
Bioloogilised (tootvad) varad – põhivarana kajastatakse
üldjuhul tootvat bioloogilist vara, näiteks koduloomad ja -
linnud, istandused, kalad kalakasvanduses ja kasvav mets.
Bioloogilisi varasid kajastatakse õiglases väärtuses, millest
on maha arvatud hinnangulised müügikulutused, või
erandjuhtudel soetusmaksumuses, millest on lahutatud
akumuleeritud kulum ja kahjum vara väärtuse langusest.
LISAINFO: RTJ 7 „Bioloogilised varad”.

Täisarv

H_130
/ 13

Bioloogilised
(tootvad) varad
kokku:
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_13

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.
Bioloogilised varad on loomne või taimne elusorganism.
Bioloogilised (tootvad) varad – põhivarana kajastatakse
üldjuhul tootvat bioloogilist vara, näiteks koduloomad ja -
linnud, istandused, kalad kalakasvanduses ja kasvav mets.
Bioloogilisi varasid kajastatakse õiglases väärtuses, millest
on maha arvatud hinnangulised müügikulutused, või
erandjuhtudel soetusmaksumuses, millest on lahutatud
akumuleeritud kulum ja kahjum varade väärtuse langusest.
LISAINFO: RTJ 7 „Bioloogilised varad”.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 13

Bioloogilised
(tootvad) varad
kokku: müüdud
põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_13

Real „Müügid” näidatud müüdud põhivarade maksumus
müügihinnas ilma käibemaksuta. Bioloogilised varad on
loomne või taimne elusorganism. Bioloogilised (tootvad)
varad – põhivarana kajastatakse üldjuhul tootvat bioloogilist
vara, näiteks koduloomad ja -linnud, istandused, kalad
kalakasvanduses ja kasvav mets. Bioloogilisi varasid
kajastatakse õiglases väärtuses, millest on maha arvatud
hinnangulised müügikulutused, või erandjuhtudel
soetusmaksumuses, millest on lahutatud akumuleeritud
kulum ja kahjum vara väärtuse langusest. LISAINFO: RTJ 7

Positiivne
täisarv
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„Bioloogilised varad”.

Tabel 7.1. VARAD, KOHUSTISED JA OMAKAPITAL, EUROT

Aruandeperiood on kalendriaasta. Kontserni emaettevõte esitab KONSOLIDEERIMATA aruande.AUTOSUMMA arvutatakse automaatselt
peale salvestamist.Autosumma väljad on abiks tabeli korrektseks täitmiseks.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

I_010 /
1

Raha –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
10_1

Raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiused, paigutused
rahaturufondidesse ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse.

Positiivne
täisarv

I_010 /
2

Raha – eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
10_2

Raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiused, paigutused
rahaturufondidesse ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse.

Positiivne
täisarv

I_015 /
1

Lühiajalised
finantsinvesteering
ud kokku –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
15_1

Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku – siia kuuluvad
hiljemalt järgmise aruandeaasta jooksul edasimüümiseks
soetatud kauplemise eesmärgil hoitavad aktsiad ja osad ning
hiljemalt järgmisel aruandeaastal lunastatavad kauplemise
eesmärgil hoitavad muud väärtpaberid, samuti
tuletisinstrumendid.

Positiivne
täisarv

I_015 /
2

Lühiajalised
finantsinvesteering
ud kokku –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
15_2

Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku – siia kuuluvad
hiljemalt järgmise aruandeaasta jooksul edasimüümiseks
soetatud kauplemise eesmärgil hoitavad aktsiad ja osad ning
hiljemalt järgmisel aruandeaastal lunastatavad kauplemise
eesmärgil hoitavad muud väärtpaberid, samuti
tuletisinstrumendid.

Positiivne
täisarv

I_040 /
1

Lühiajalised
nõuded ja
ettemaksed –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
40_1

Ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalised
nõuded, maksude ettemaksed ja tagasinõuded, tulevaste
perioodide ettemakstud kulud. Lühiajaline on nõue, mille
maksetähtaeg on kuni üks aasta.

Positiivne
täisarv

I_040 /
2

Lühiajalised
nõuded ja
ettemaksed –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
40_2

Ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalised
nõuded, maksude ettemaksed ja tagasinõuded, tulevaste
perioodide ettemakstud kulud. Lühiajaline on nõue, mille
maksetähtaeg on kuni üks aasta.

Positiivne
täisarv

I_050 /
1

Varud kokku –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
50_1

Varudesse arvestatakse ostetud tooraine ja materjal,
lõpetamata toodang, valmistoodang, müügiks ostetud
kaubad, tarnijatele tehtud ettemaksed varude eest. Varud
võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb
ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest,
mis on vajalikud varude viimiseks nende asukohta ja
nõutavasse seisundisse. Lisainfo: RTJ 4 „Varud”.

Positiivne
täisarv

I_050 /
2

Varud kokku –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
50_2

Varudesse arvestatakse ostetud tooraine ja materjal,
lõpetamata toodang, valmistoodang, müügiks ostetud
kaubad, tarnijatele tehtud ettemaksed varude eest. Varud
võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb
ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest,
mis on vajalikud varude viimiseks nende asukohta ja
nõutavasse seisundisse. Lisainfo: RTJ 4 „Varud”.

Positiivne
täisarv

I_051 /
1

Varud: tooraine ja
materjal –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
51_1

Tooraine ja materjal – ostetud materjali ja pooltoodete,
komplekteeritavate toodete, tarindite ja detailide, taara ja
pakkematerjali, kütuse, ehitusmaterjali, varuosade ja muud
tootmisvarud.

Positiivne
täisarv

I_051 /
2

Varud: tooraine ja
materjal – eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
51_2

Tooraine ja materjal – ostetud materjali ja pooltoodete,
komplekteeritavate toodete, tarindite ja detailide, taara ja
pakkematerjali, kütuse, ehitusmaterjali, varuosade ja muud
tootmisvarud.

Positiivne
täisarv

I_052 /
1

Varud: lõpetamata
toodang –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
52_1

Lõpetamata toodang – põhi- ja abitootmise lõpetamata
toodangu, tööde või teenuste kulud ning oma pooltooted,
lõpetamata remonditööd, samuti põllumajanduslik toodang.
Lõpetamata toodang võetakse arvele soetusmaksumuses,
s.o tootmisomahinnas.

Positiivne
täisarv

I_052 /
2

Varud: lõpetamata
toodang – eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
52_2

Lõpetamata toodang – põhi- ja abitootmise lõpetamata
toodangu, tööde või teenuste kulud ning oma pooltooted,
lõpetamata remonditööd, samuti põllumajanduslik toodang.
Lõpetamata toodang võetakse arvele soetusmaksumuses,

Positiivne
täisarv
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s.o tootmisomahinnas.
I_053 /
1

Varud:
valmistoodang –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
53_1

Laos olevad valmistooted, põllumajanduslik toodang. Kui aga
üksus hoiab laos talle mittekuuluvat toodangut, siis seda
varudesse ei lülitata. Valmistoodang võetakse arvele
soetusmaksumuses, s.o tootmisomahinnas.
Põllumajanduslikku toodangut kajastatakse selle
bioloogilisest varast saamise või eraldamise hetkel õiglases
väärtuses, millest on maha arvatud hinnangulised
müügikulutused. Selliselt leitud väärtust loetakse ühtlasi
põllumajandusliku toodangu soetusmaksumuseks selle
edasisel kajastamisel varuna, lähtudes Raamatupidamise
Toimkonna juhendist (RTJ 4 „Varud”).

Positiivne
täisarv

I_053 /
2

Varud:
valmistoodang –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
53_2

Laos olevad valmistooted, põllumajanduslik toodang. Kui aga
üksus hoiab laos talle mittekuuluvat toodangut, siis seda
varudesse ei lülitata. Valmistoodang võetakse arvele
soetusmaksumuses, s.o tootmisomahinnas.
Põllumajanduslikku toodangut kajastatakse selle
bioloogilisest varast saamise või eraldamise hetkel õiglases
väärtuses, millest on maha arvatud hinnangulised
müügikulutused. Selliselt leitud väärtust loetakse ühtlasi
põllumajandusliku toodangu soetusmaksumuseks selle
edasisel kajastamisel varuna, lähtudes Raamatupidamise
Toimkonna juhendist (RTJ 4 „Varud”).

Positiivne
täisarv

I_054 /
1

Varud: müügiks
ostetud kaubad –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
54_1

Edasimüügiks ostetud kaubad soetusmaksumuses.
Allahindluse korral tegelikus (allahinnatud) maksumuses.
Komisjonimüügil olevaid kaupu ei võeta arvele.

Positiivne
täisarv

I_054 /
2

Varud: müügiks
ostetud kaubad –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
54_2

Edasimüügiks ostetud kaubad soetusmaksumuses.
Allahindluse korral tegelikus (allahinnatud) maksumuses.
Komisjonimüügil olevaid kaupu ei võeta arvele.

Positiivne
täisarv

I_055 /
1

Varud: ettemaksed
varude eest –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
55_1

Ettemaksed varude eest – tarnijatele tehtud ettemaksed
järgmisel perioodil omandatava kauba, materjali ja tooraine
eest. Neid ettemakseid ei tohi kanda aruandeperioodi
kuludesse. Ettemaksed materiaalsete ja immateriaalsete
põhivarade tarnijatele näidatakse põhivarade ridadel (read
„Materiaalsed põhivarad” ja „Immateriaalsed põhivarad”).
Maksude ettemaksed ja tulevaste perioodide ettemakstud
kulud kajastatakse käibevara real „Muud nõuded ja
ettemaksed”.

Positiivne
täisarv

I_055 /
2

Varud: ettemaksed
varude eest –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
55_2

Ettemaksed varude eest – tarnijatele tehtud ettemaksed
järgmisel perioodil omandatava kauba, materjali ja tooraine
eest. Neid ettemakseid ei tohi kanda aruandeperioodi
kuludesse. Ettemaksed materiaalsete ja immateriaalsete
põhivarade tarnijatele näidatakse põhivarade ridadel (read
„Materiaalsed põhivarad” ja „Immateriaalsed põhivarad”).
Maksude ettemaksed ja tulevaste perioodide ettemakstud
kulud kajastatakse käibevara real „Muud nõuded ja
ettemaksed”.

Positiivne
täisarv

I_060 /
1

Bioloogilised
(tarbitavad) varad
– aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
60_1

Bioloogilised (tarbitavad) varad – käibevaradena kajastatakse
bioloogilist vara, mis on soetatud edasimüümise eesmärgil
või realiseeritakse ettevõtte tavapärase äritsükli käigus. Need
on peamiselt tarbitavad bioloogilised varad, nagu raie
eesmärgil kasvatatav mets, lihakari, kalad kalakasvanduses.
LISAINFO: RTJ 7 „Bioloogilised varad”.

Positiivne
täisarv

I_060 /
2

Bioloogilised
(tarbitavad) varad
– eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
60_2

Bioloogilised (tarbitavad) varad – käibevaradena kajastatakse
bioloogilist vara, mis on soetatud edasimüümise eesmärgil
või realiseeritakse ettevõtte tavapärase äritsükli käigus. Need
on peamiselt tarbitavad bioloogilised varad, nagu raie
eesmärgil kasvatatav mets, lihakari, kalad kalakasvanduses.
LISAINFO: RTJ 7 „Bioloogilised varad”.

Positiivne
täisarv

I_065 /
1

Müügiootel
põhivarad –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
65_1

Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid, mis väga
tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul. Lisainfo: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara”.

Positiivne
täisarv

I_065 /
2

Müügiootel
põhivarad –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
65_2

Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid, mis väga
tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul. Lisainfo: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara”.

Positiivne
täisarv

I_070 /
1

Käibevarad kokku
– aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
70_1

Käibevaradena kajastatakse raha ja raha ekvivalente,
varasid, mida hoitakse eelkõige kauplemise eesmärgil ja
mida eeldatavasti realiseeritakse ettevõtte tavapärase
äritsükli käigus lähema 12 kuu jooksul bilansipäevast.

Positiivne
täisarv

I_070 /
2

Käibevarad kokku
– eelmise

ENT_I_0
70_2

Käibevaradena kajastatakse raha ja raha ekvivalente,
varasid, mida hoitakse eelkõige kauplemise eesmärgil ja

Positiivne
täisarv
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aruandeperioodi
lõpul

mida eeldatavasti realiseeritakse ettevõtte tavapärase
äritsükli käigus lähema 12 kuu jooksul bilansipäevast.

I_110 /
1

Pikaajalised
finantsinvesteering
ud, nõuded ja
ettemaksed kokku
– aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_1
10_1

Pikaajalised finantsinvesteeringud, nõuded ja ettemaksed
kokku – finantsvara, mida tõenäoliselt ei realiseerita 12
lähema kuu jooksul. Siia kuuluvad osalused tütar- ja
sidusettevõtetes, muud aktsiad ja väärtpaberid,
mitmesugused pikaajalised laenu- ja muud nõuded teiste
sama kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu, ostjate
pikaajalised tasumata arved. Ka rendileandja pikaajalised
nõuded kapitalirendi (liisingu) rentniku vastu näidatakse sellel
real.

Positiivne
täisarv

I_110 /
2

Pikaajalised
finantsinvesteering
ud, nõuded ja
ettemaksed kokku
– eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_1
10_2

Pikaajalised finantsinvesteeringud, nõuded ja ettemaksed
kokku – finantsvara, mida tõenäoliselt ei realiseerita 12
lähema kuu jooksul. Siia kuuluvad osalused tütar- ja
sidusettevõtetes, muud aktsiad ja väärtpaberid,
mitmesugused pikaajalised laenu- ja muud nõuded teiste
sama kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu, ostjate
pikaajalised tasumata arved. Ka rendileandja pikaajalised
nõuded kapitalirendi (liisingu) rentniku vastu näidatakse sellel
real.

Positiivne
täisarv

I_115 /
1

Kinnisvarainvestee
ringud –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_1
15_1

Kinnisvarainvesteeringud – kinnisvaraobjekt (maa või hoone
(või osa hoonest) või mõlemad), 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. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse õiglases
väärtuses või soetusmaksumuses. LISAINFO: RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud”.

Positiivne
täisarv

I_115 /
2

Kinnisvarainvestee
ringud – eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_1
15_2

Kinnisvarainvesteeringud – kinnisvaraobjekt (maa või hoone
(või osa hoonest) või mõlemad), 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. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse õiglases
väärtuses või soetusmaksumuses. LISAINFO: RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud”.

Positiivne
täisarv

I_120 /
1

Materiaalsed
põhivarad –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_1
20_1

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. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud
kulum ja võimalikud väärtuse vähenemisest tingitud
allahindlused (s.o bilansiline jääkmaksumus). LISAINFO: RTJ
5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara”.

Positiivne
täisarv

I_120 /
2

Materiaalsed
põhivarad –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_1
20_2

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. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud
kulum ja võimalikud väärtuse vähenemisest tingitud
allahindlused (s.o bilansiline jääkmaksumus). LISAINFO: RTJ
5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara”.

Positiivne
täisarv

I_140 /
1

Bioloogilised
(tootvad) varad –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_1
40_1

Bioloogilised (tootvad) varad – põhivarana kajastatakse
üldjuhul tootvat bioloogilist vara, näiteks kasvav mets,
istandused, loomad. Bioloogilised varad kajastatakse nii
esmasel arvelevõtmisel kui ka edasistel bilansipäevadel
nende õiglases väärtuses, millest on maha arvatud
hinnangulised müügikulutused. Kui õiglast väärtust ei ole
võimalik usaldusväärselt hinnata, kajastatakse bioloogilist
vara bilansis soetusmaksumuses, millest on lahutatud
akumuleeritud kulum ning kahjum vara väärtuse langusest.
LISAINFO: RTJ 7 „Bioloogilised varad”.

Positiivne
täisarv

I_140 /
2

Bioloogilised
(tootvad) varad –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_1
40_2

Bioloogilised (tootvad) varad – põhivarana kajastatakse
üldjuhul tootvat bioloogilist vara, näiteks kasvav mets,
istandused, loomad. Bioloogilised varad kajastatakse nii
esmasel arvelevõtmisel kui ka edasistel bilansipäevadel
nende õiglases väärtuses, millest on maha arvatud
hinnangulised müügikulutused. Kui õiglast väärtust ei ole
võimalik usaldusväärselt hinnata, kajastatakse bioloogilist
vara bilansis soetusmaksumuses, millest on lahutatud

Positiivne
täisarv
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akumuleeritud kulum ning kahjum vara väärtuse langusest.
LISAINFO: RTJ 7 „Bioloogilised varad”.

I_130 /
1

Immateriaalsed
põhivarad –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_1
30_1

Immateriaalsed põhivarad – varad, mida ettevõte kavatseb
kasutada pikema aja jooksul kui üks aasta:
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).
Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud
kulum ja võimalikud väärtuse vähenemisest tingitud
allahindlused (s.o bilansiline jääkmaksumus). LISAINFO: RTJ
5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara”.

Positiivne
täisarv

I_130 /
2

Immateriaalsed
põhivarad –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_1
30_2

Immateriaalsed põhivarad – varad, mida ettevõte kavatseb
kasutada pikema aja jooksul kui aasta: 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 sõltumatu riistvarast).
Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud
kulum ja võimalikud väärtuse vähenemisest tingitud
allahindlused (s.o bilansiline jääkmaksumus). LISAINFO: RTJ
5 „Materiaalne ja immateriaalne põhivara”.

Positiivne
täisarv

I_150 /
1

Põhivarad kokku –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_1
50_1

Põhivarad kokku – varad, mida ei kajastata käibevaradena:
pikaajalised finantsinvesteeringud, kinnisvarainvesteeringud,
materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad, bioloogilised
varad.

Positiivne
täisarv

I_150 /
2

Põhivarad kokku –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_1
50_2

Põhivarad kokku – varad, mida ei kajastata käibevaradena:
pikaajalised finantsinvesteeringud, kinnisvarainvesteeringud,
materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad, bioloogilised
varad.

Positiivne
täisarv

I_400 /
1

Varad kokku –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_4
00_1

Käibe- ja põhivarade summa, mis võrdub kohustiste ja
omakapitali summaga.

Positiivne
täisarv

I_400 /
2

Varad kokku –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_4
00_2

Käibe- ja põhivarade summa, mis võrdub kohustiste ja
omakapitali summaga.

Positiivne
täisarv

Tabel 7.2. VARAD, KOHUSTISED JA OMAKAPITAL, EUROT

Aruandeperiood on kalendriaasta. Kontserni emaettevõte esitab KONSOLIDEERIMATA aruande.AUTOSUMMA arvutatakse automaatselt
peale salvestamist.Autosumma väljad on abiks tabeli korrektseks täitmiseks.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

I_210 /
1

Lühiajalised
kohustised kokku
– aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
10_1

Lühiajalised kohustised kokku – kohustised, mille
maksetähtaeg on hiljemalt järgmisel aruandeaastal:
võlakohustised, võlakirjad ja muud lühiajalised kohustised.

Positiivne
täisarv

I_210 /
2

Lühiajalised
kohustised kokku
– eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
10_2

Lühiajalised kohustised kokku – kohustised, mille
maksetähtaeg on hiljemalt järgmisel aruandeaastal:
võlakohustised, võlakirjad ja muud lühiajalised kohustised.

Positiivne
täisarv

I_211 /
1

Lühiajalised
kohustised:
laenukohustised –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
11_1

Lühiajalised laenukohustised – lühiajalised laenud,
arvelduskrediit ja muud võlakirjad, pikaajaliste laenude ja
kapitalirendikohustiste see osa, mille tasumise tähtaeg on
järgmisel aruandeaastal, konverteeritavad võlakohustised.

Positiivne
täisarv

I_211 /
2

Lühiajalised
kohustised:
laenukohustised –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
11_2

Lühiajalised laenukohustised – lühiajalised laenud,
arvelduskrediit ja muud võlakirjad, pikaajaliste laenude ja
kapitalirendikohustiste see osa, mille tasumise tähtaeg on
järgmisel aruandeaastal, konverteeritavad võlakohustised.

Positiivne
täisarv
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I_216 /
1

Lühiajalised
kohustised: võlad
ja ettemaksed –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
16_1

Võlad ja ettemaksed – lühiajalised võlad tarnijatele ja
töövõtjatele, maksuvõlad, muud lühiajalised võlad ning
saadud ettemaksed.

Positiivne
täisarv

I_216 /
2

Lühiajalised
kohustised: võlad
ja ettemaksed –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
16_2

Võlad ja ettemaksed – lühiajalised võlad tarnijatele ja
töövõtjatele, maksuvõlad, muud lühiajalised võlad ning
saadud ettemaksed.

Positiivne
täisarv

I_218 /
1

Lühiajalised
kohustised:
eraldised ja
sihtfinantseerimine
– aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
18_1

Lühiajalised eraldised ja sihtfinantseerimine – siia kuuluvad:
lühiajalised eraldised (nt garantiieraldised,
restruktureerimiseraldised, eraldised kohtuvaidlustega
kaasnevate võimalike kulude katteks jne); –
sihtfinantseerimine, s.o kulude sihtfinantseerimise käigus
saadud toetused, mida ei ole veel tuluna kajastatud.

Positiivne
täisarv

I_218 /
2

Lühiajalised
kohustised:
eraldised ja
sihtfinantseerimine
– eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
18_2

Lühiajalised eraldised ja sihtfinantseerimine – siia kuuluvad:
lühiajalised eraldised (nt garantiieraldised,
restruktureerimiseraldised, eraldised kohtuvaidlustega
kaasnevate võimalike kulude katteks jne); –
sihtfinantseerimine, s.o kulude sihtfinantseerimise käigus
saadud toetused, mida ei ole veel tuluna kajastatud.

Positiivne
täisarv

I_230 /
1

Pikaajalised
kohustised kokku
– aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
30_1

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

Positiivne
täisarv

I_230 /
2

Pikaajalised
kohustised kokku
– eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
30_2

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

Positiivne
täisarv

I_231 /
1

Pikaajalised
kohustised:
laenukohustised –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
31_1

Tagatiseta ja tagatisega pikaajalised laenukohustised (nii
konverteeritavad kui ka mittekonverteeritavad), pikaajalised
laenud (k.a pangalaenud), ettevõtte väljaantud pikaajalised
võlakirjad, rentnike (liisinguvõtjate) pikaajaline kapitalirendi
(liisingu) võlg.

Positiivne
täisarv

I_231 /
2

Pikaajalised
kohustised:
laenukohustised –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
31_2

Tagatiseta ja tagatisega pikaajalised laenukohustised (nii
konverteeritavad kui ka mittekonverteeritavad), pikaajalised
laenud (k.a pangalaenud), ettevõtte väljaantud pikaajalised
võlakirjad, rentnike (liisinguvõtjate) pikaajaline kapitalirendi
(liisingu) võlg.

Positiivne
täisarv

I_232 /
1

Pikaajalised
kohustised: võlad
ja ettemaksed –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
32_1

Hankijate tasumata pikaajalised võlad, pikaajalised võlad
tütar-, ema- ja sidusettevõtetele, saadud ettemaksed.

Positiivne
täisarv

I_232 /
2

Pikaajalised
kohustised: võlad
ja ettemaksed –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
32_2

Hankijate tasumata pikaajalised võlad, pikaajalised võlad
tütar-, ema- ja sidusettevõtetele, saadud ettemaksed.

Positiivne
täisarv

I_233 /
1

Pikaajalised
kohustised:
eraldised –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
33_1

Pikaajalised eraldised – kohustised, mille realiseerimise aeg
ja summa pole kindlad, nt pensionieraldised, eraldised
kohtuvaidlustega kaasnevate võimalike kulude katteks jms.

Positiivne
täisarv

I_233 /
2

Pikaajalised
kohustised:
eraldised –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
33_2

Pikaajalised eraldised – kohustised, mille realiseerimise aeg
ja summa pole kindlad, nt pensionieraldised, eraldised
kohtuvaidlustega kaasnevate võimalike kulude katteks jms.

Positiivne
täisarv

I_234 /
1

Pikaajalised
kohustised:
sihtfinantseerimine
– aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
34_1

Sihtfinantseerimise teel saadud ja veel tuluna kajastamata
summad.

Positiivne
täisarv

I_234 /
2

Pikaajalised
kohustised:
sihtfinantseerimine
– eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
34_2

Sihtfinantseerimise teel saadud ja veel tuluna kajastamata
summad.

Positiivne
täisarv
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I_250 /
1

Kohustised kokku
– aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
50_1

Lühi- ja pikaajalised kohustised kokku. Positiivne
täisarv

I_250 /
2

Kohustised kokku
– eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
50_2

Lühi- ja pikaajalised kohustised kokku. Positiivne
täisarv

I_310 /
1

Aktsia- või
osakapital
nimiväärtuses –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
10_1

Aktsia- või osakapital nimiväärtuses – emiteeritud ja
registreerimata aktsiate või osade nimiväärtus (aktsiaseltsi
puhul aktsiakapital nimiväärtuses, osaühingu puhul
osakapital nimiväärtuses).

Positiivne
täisarv

I_310 /
2

Aktsia- või
osakapital
nimiväärtuses –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
10_2

Aktsia- või osakapital nimiväärtuses – emiteeritud ja
registreerimata aktsiate või osade nimiväärtus (aktsiaseltsi
puhul aktsiakapital nimiväärtuses, osaühingu puhul
osakapital nimiväärtuses).

Positiivne
täisarv

I_315 /
1

Registreerimata
aktsia- või
osakapital –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
15_1

Registreerimata aktsia- või osakapital – bilansipäevaks
emiteeritud ja registreerimiseks esitatud, kuid äriregistris veel
registreerimata aktsiad või osad (koos ülekursiga; kui
bilansipäevaks on avaldus äriregistrile esitamata,
kajastatakse aktsiate eest laekunud tasu kohustisena).

Positiivne
täisarv

I_315 /
2

Registreerimata
aktsia- või
osakapital –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
15_2

Registreerimata aktsia- või osakapital – bilansipäevaks
emiteeritud ja registreerimiseks esitatud, kuid äriregistris veel
registreerimata aktsiad või osad (koos ülekursiga; kui
bilansipäevaks on avaldus äriregistrile esitamata,
kajastatakse aktsiate eest laekunud tasu kohustisena).

Positiivne
täisarv

I_320 /
1

Ülekurss –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
20_1

Ülekurss – emiteeritud aktsiate ja osade väljalaskehinna ja
nimiväärtuse vahe (ülekurss ehk aažio).

Positiivne
täisarv

I_320 /
2

Ülekurss –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
20_2

Ülekurss – emiteeritud aktsiate ja osade väljalaskehinna ja
nimiväärtuse vahe (ülekurss ehk aažio).

Positiivne
täisarv

I_350 /
1

Kohustuslik
reservkapital,
muud reservid –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
50_1

Vastavalt äriseadustiku nõuetele moodustatud kohustuslik
reservkapital ja muud reservid, s.o realiseerimata tulud ja
kulud, mida ei kajastata kasumiaruandes (sh aruannete
arvestusvaluutast esitusvaluutasse ümberarvestusel tekkivad
vahed (RTJ 1 järgi)), muudel eesmärkidel (et piirata vaba
omakapitali hulka) moodustatud reservid.

Täisarv

I_350 /
2

Kohustuslik
reservkapital,
muud reservid –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
50_2

Vastavalt äriseadustiku nõuetele moodustatud kohustuslik
reservkapital ja muud reservid, s.o realiseerimata tulud ja
kulud, mida ei kajastata kasumiaruandes (sh aruannete
arvestusvaluutast esitusvaluutasse ümberarvestusel tekkivad
vahed (RTJ 1 järgi)), muudel eesmärkidel (et piirata vaba
omakapitali hulka) moodustatud reservid.

Täisarv

I_351 /
1

Sissemaksmata
osakapital (miinus)
– aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
51_1

Sissemaksmata osakapital (miinus) – summa, mida osanik ei
ole tasunud osaühingu asutamisel. Siia küsimustikku näitaja
absoluutväärtuses (+) märgiga.

Positiivne
täisarv

I_351 /
2

Sissemaksmata
osakapital (miinus)
– eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
51_2

Sissemaksmata osakapital (miinus) – summa, mida osanik ei
ole tasunud osaühingu asutamisel. Siia küsimustikku näitaja
absoluutväärtuses (+) märgiga.

Positiivne
täisarv

I_352 /
1

Muu omakapital
(miinus) –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
52_1

Muu omakapital (miinus) – LISAINFO: RTJ 3
„Finantsinstrumendid“. Siia küsimustikku näitaja
absoluutväärtuses (+) märgiga.

Positiivne
täisarv

I_352 /
2

Muu omakapital
(miinus) – eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
52_2

Muu omakapital (miinus) – LISAINFO: RTJ 3
„Finantsinstrumendid“. Siia küsimustikku näitaja
absoluutväärtuses (+) märgiga.

Positiivne
täisarv

I_360 /
1

Eelmiste aastate
jaotamata kasum
(kahjum) –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
60_1

Eelmiste aastate akumuleeritud kasum/kahjum, mida ei ole
dividendidena välja makstud ega ettevõttes muul eesmärgil
kasutatud (nt aktsiakapitali või reservide suurendamiseks).
Ettevõtte kasutatava põhivara kinnisvarainvesteeringuks
ümberklassifitseerimisel tekkinud positiivne vahe põhivara
õiglase väärtuse ja bilansilise jääkmaksumuse vahel, samuti
materiaalse põhivara ümberhindluse tagajärjel tekkinud
positiivne vahe uue ja vana bilansilise maksumuse vahel
(RTJ 5), omakapitalis kajastatud finantsvarade
ümberhindluse reservi muutus. Jaotamata kasumit/kahjumit
võivad mõjutada ka muudatused arvestuspõhimõtetes ja
vigade korrigeerimine RTJ 1 alusel.

Täisarv
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I_360 /
2

Eelmiste aastate
jaotamata kasum
(kahjum) –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
60_2

Eelmiste aastate akumuleeritud kasum/kahjum, mida ei ole
dividendidena välja makstud ega ettevõttes muul eesmärgil
kasutatud (nt aktsiakapitali või reservide suurendamiseks).
Ettevõtte kasutatava põhivara kinnisvarainvesteeringuks
ümberklassifitseerimisel tekkinud positiivne vahe põhivara
õiglase väärtuse ja bilansilise jääkmaksumuse vahel, samuti
materiaalse põhivara ümberhindluse tagajärjel tekkinud
positiivne vahe uue ja vana bilansilise maksumuse vahel
(RTJ 5), omakapitalis kajastatud finantsvarade
ümberhindluse reservi muutus. Jaotamata kasumit/kahjumit
võivad mõjutada ka muudatused arvestuspõhimõtetes ja
vigade korrigeerimine RTJ 1 alusel.

Täisarv

I_370 /
1

Aruandeaasta
kasum (kahjum) –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
70_1

Aruandeaasta kasum (kahjum) – summa, mis on
kasumiaruande real „Aruandeaasta kasum (kahjum)”.

Täisarv

I_370 /
2

Aruandeaasta
kasum (kahjum) –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
70_2

Aruandeaasta kasum (kahjum) – summa, mis on
kasumiaruande real „Aruandeaasta kasum (kahjum)”.

Täisarv

I_380 /
1

Oma osad või
aktsiad (miinus) –
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
80_1

Oma osad või aktsiad (miinus) – ettevõttes varem emiteeritud
aktsiad või osad, mis on ajutiselt ettevõtte käes (nt
tagasiostetud).

Positiivne
täisarv

I_380 /
2

Oma osad või
aktsiad (miinus) –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
80_2

Oma osad või aktsiad (miinus) – ettevõttes varem emiteeritud
aktsiad või osad, mis on ajutiselt ettevõtte käes (nt
tagasiostetud).

Positiivne
täisarv

I_390 /
1

Omakapital kokku
– aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
90_1

Omakapital – nimiväärtuses ja registreerimata aktsia- või
osakapital, ülekurss, reservid, eelmiste perioodide jaotamata
kasum (kahjum), aruandeperioodi kasum (kahjum), millest on
lahutatud sissemaksmata osakapital, muu omakapital ning
oma osad või aktsiad.

Täisarv

I_390 /
2

Omakapital kokku
– eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_3
90_2

Omakapital – nimiväärtuses ja registreerimata aktsia- või
osakapital, ülekurss, reservid, eelmiste perioodide jaotamata
kasum (kahjum), aruandeperioodi kasum (kahjum), millest on
lahutatud sissemaksmata osakapital, muu omakapital ning
oma osad või aktsiad.

Täisarv

I_500 /
1

Kohustised ja
omakapital kokku
– aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_5
00_1

Kohustiste ja omakapitali summa, mis võrdub käibe- ja
põhivarade summaga.

Positiivne
täisarv

I_500 /
2

Kohustised ja
omakapital kokku
– eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_5
00_2

Kohustiste ja omakapitali summa, mis võrdub käibe- ja
põhivarade summaga.

Positiivne
täisarv

Tabel 9. MÜÜGITULU TEENINDATUD KLIENTIDE JÄRGI

Väärtused protsentides.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

R_020
/ 1

Müügitulu
teenindatud
klientide järgi –
ettevõtjad

ENT_R_
020

Eestis registreeritud äriühingud ja füüsilisest isikust
ettevõtjad.

Positiivne
täisarv

R_030
/ 1

Müügitulu
teenindatud
klientide järgi –
avalik sektor

ENT_R_
030

Avalik sektor – riigi ja kohalike omavalitsuste eelarvetest
finantseeritavad asutused.

Positiivne
täisarv

R_040
/ 1

Müügitulu
teenindatud
klientide järgi –
välismaa kliendid

ENT_R_
040

Välismaa kliendid – toodete, kaupade ja teenuste müük
mitteresidendile – nii eksport kui ka lähetamine EL-i
liikmesriiki (kasumiaruande rida „Müük mitteresidentidele
kokku“).

Positiivne
täisarv

R_050 Müügitulu ENT_R_ Üksikisikud – elanikud. Positiivne
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/ 1 teenindatud
klientide järgi –
üksikisikud

050 täisarv

R_060
/ 1

Müügitulu
teenindatud
klientide järgi –
mittetulundusühing
ud, -ühistud ja
sihtasutused

ENT_R_
060

Mittetulundusühingud, -ühistud ja sihtasutused –
kasumitaotluseta institutsioonid.

Positiivne
täisarv

Tabel 10. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG

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

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


