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EKOMAR A. Põllumajandus, metsandus, kalandus.

Alates aprillist alustatakse küsimustiku eeltäitmist MAA andmetega. Aruandeperiood on kalendriaasta. Kontserni
emaettevõte esitab KONSOLIDEERIMATA aruande.

Küsimustiku kood: 13442022 Esitatakse: 4.07.2022, andmed 2021.a. kohta

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

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

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

Tegevusala valimis

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

Täitmise kuupäev: Allkiri:

0. Info andmeesitajale

Muudatus! Sellest aastast alates ei ole küsimustikus enam toimlate tabelit. Andmed võetakse riiklikest registritest.
Küsimustiku täitmist lihtsustab majandusaasta aruande (MAA) andmete eelnev esitamine. MAA andemete esitamine
võimaldab EKOMARi osaliselt eeltäita ja vähendab Teie esitamiskoormust.
Eeltäitmise andmed saadakse Äriregistrist üks kord tunnis. Eeltäidetakse vaid neid küsimustikke, millel on märge
„Alustamata“ või „Tühistatud“.
Kui olete juba küsimustiku täitmist alustanud, kuid soovite siiski kasutada eeltäitmist, tuleb alustatud küsimustik
tühistada.
Selleks valige paremal ülemise hammasratta all „Tühista küsimustik“ ja peale MAA andmete laekumist alustage uuesti.
EKOMARi küsimustikus on sarnaselt MAA-le kasutusele võetud kaks kasumiaruande skeemi. Tuleb valida neist ainult
üks  ehk sama skeem, mis majandusaasta aruandegi puhul.
Juhime tähelepanu, et kulunäitajad märgitakse kasumiaruandes positiivsete numbritena.
Pärast konkreetse tabeli täitmist kasutage tabeli kontrolliks nuppe „Salvestan“ ja „Kontrolli tabelit“. Nii on konkreetse
tabeli vigade parandamine lihtsam.
„Kontrolli küsimustikku“ nupp kontrollib kogu küsimustikku ja toob korraga välja kõikides tabelites olevad vead.
Soovitame seda nuppu kasutada, siis kui  kõik tabelid  on täidetud.
Tabeli ja muutujate lisainfo avaneb, kui klõpsata tabeli pealkirjal.
  märgistusega abiridades või -veergudes on arvutatud väärtused, mis on nähtavad peale salvestamist. Sellised lahtrid
on hallil taustal ja need on abiks võimalike vigade parandamisel.
Väärtuste puudumisel ei ole vaja küsimustikku 0 (nulle) sisestada.
Probleemide korral helistage numbril 6259 300 või kirjutage mailto:klienditugi@stat.ee

2. TÖÖHÕIVE, TÖÖTUNNID

Palume täita puuduvad näitajad, kontrollida üle eeltäidetud väljad ja vajadusel täpsustada.

Näitaja väärtus
1

Tööga hõivatud isikute keskmine arv B_010
Töötajate aastakeskmine arv B_020
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..osalise tööajaga töötajate aastakeskmine arv B_030
Töötatud tundide arv, tuhat tundi ühe
kümnendkohaga(näiteks kui töötunde oli 10 275, siis
märkida 10,3)

B_070

Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv B_080
Uurimis- ja arendustegevusega hõivatud isikute olemasolu
ettevõttes käesoleval aastal

B_065 1 - Jah
2 - Ei

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

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

Eurot (skeem 1)
1 102 101

MÜÜGITULU C_010_1
..müük mitteresidentidele kokku C_011_1
....Euroopa Liidu riikidesse (peale Eesti) C_012_1
..omatoodetud tööstustoodangu ja tööstusteenuste
müük mitteresidentidele

C_013_1 Andmed
küsimust
ikust
1308
"Tööstus
tooted"

MUUD ÄRITULUD KOKKU(ei pea võrduma
alamridade summaga)

C_755_1

..kasum põhivarade müügist C_760_1

..kasum ümberhindlusest C_765_1

..tulu põhivarade sihtfinantseerimisest C_023_1

..tulu tegevuskulude sihtfinantseerimisest C_020_1

....sihtfinantseerimise allika, eesmärgi ja summa
kirjeldus

C_020_SELGITUS
_S1

..rendi- ja üüritulu(täidetakse kui ei ole kajastatud
müügitulus)

C_756_1

..litsentsitasud(täidetakse kui ei ole kajastatud
müügitulus)

C_757_1

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide
muutus

C_022_1

Põllumajandusliku toodangu varude jääkide muutus KA_70_1
Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt C_035_1
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks
põhivarade valmistamisel

C_040_1

KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA
TEENUSED.KAUBAD,TOORE,MATERJAL JA
TEENUSEDMAA aruandes lisaridadele (ja reale
"Muud") kantud väärtused jaotada küsimustiku
ridadele (vajadusel muutes eeltäidetut)

KA_110_1

 Kaubad, toore, materjal ja teenused. Summa on
nähtav pärast salvestamist.

KA_110_abirida Ridade
KA_110
_1 ja
KA_110
_abirida
vahe

..tooraine ja materjal(k.a. väheväärtuslik vara,
töörõivad)

C_210_11

..varude allahindlus ja mahakandmine C_470_11

..müügi eesmärgil ostetud kaubad(kaubakulud
peavad olema vastavuses kaubanduskäibega tabeli
5 real D_47 ja/või D_462_9)

C_100_11

..müügi eesmärgil ostetud kinnisvara C_120_11

..müügi eesmärgil ostetud teenused(nt elekter,
soojusenergia, vesi, pakettreisid)

C_110_11

..elektrienergia C_400_11 Andmed
küsimust
ikust
1251
"Tarbitud
kütus ja
energia"
või 1025
"Energia

Elektrien
ergia
ostetud/t
arbitud
maksum
us
küsimust
ikust
1251 või
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" 1025
..soojusenergia C_420_11 Soojuse

nergia
ostetud/t
arbitud
maksum
us
küsimust
ikust
1251 või
1025

..kütus C_410_11 Ostetud/t
arbitud
kütuse
maksum
us
küsimust
ikust
1251 või
1025

..maksed alltöövõtjatele ehitustööde eest(täidavad
ehitusettevõtted)

C_260_11

....ehitustöödel hoonetes(täidavad ehitusettevõtted) C_265_11

....ehitustöödel välismaal(täidavad ehitusettevõtted) C_270_11

..maksed alltöövõtjatele tööstustoodangu
eest(täidavad tööstusettevõtted)

C_320_11 Rendile
võetud
põllumaj
andusma
a – pind
PRIAst
(ha)

Põllumaj
andusm
aa
renditulu
,
renditulu
ja
litsentsit
asud
TSD-st.
Rendile
võtja
näitab
TSD
peal
rendile
andja
tulu,
rendile
võtja
maksab
selle
summa
pealt
tulumaks
u.

..üüri- ja rendikulud, maarent (kasutusrendikulu) C_330_11

..tööjõurent C_340_11

..veevarustusteenused C_345_11

..muud ostetud teenused(transpordikulud,
logistikakulud, muud ostetud teenused,
alltöövõtutööd (v.a ehitus- ja tööstusettevõtted, mis
kajastavad ridadel C_260_11 ja C_320_11))

C_350_11

MITMESUGUSED
TEGEVUSKULUD.Majandusaasta aruandes
lisaridadele (ja reale "Muud") kantud väärtused
jaotada küsimustiku ridadele (vajadusel muutes
eeltäidetut).

KA_250_1

 Mitmesugused tegevuskulud. Summa on nähtav
pärast salvestamist.

KA_250_abirida Ridade
KA_250
_1 ja
KA_250
_abirida
vahe

..üüri- ja rendikulud, maarent C_330_12

..tööjõurent C_340_12

..veevarustusteenused C_345_12

..elektrienergia C_400_12

..soojusenergia C_420_12

..kütus C_410_12

..mitmesugused bürookulud(k.a. väheväärtuslik C_280_12
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vara, töörõivad)
..lähetuskulud C_560_12
..riiklikud ja kohalikud maksud C_515_12
..riigilõiv C_530_12
..kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest C_550_12
..muud ostetud teenused(uurimis- ja arengukulud,
koolituskulud, muud ostetud teenused)

C_350_12

..muud kulud(kulud eraldiste moodustamiseks,
loteriivõitude väljamaksed, kutsehaiguste puhul
kohtu väljanõutud summad)

C_545_12

....muude kulude selgitus C_545_2_12
TÖÖJÕUKULUD C_430_1
..palk C_440_1
..sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse C_450_1
PÕHIVARA KULUM JA VÄÄRTUSE LANGUS C_460_1
OLULISED KÄIBEVARA ALLAHINDLUSED KA_275_1
MUUD ÄRIKULUD C_770_1
..kahjum põhivara müügist C_780_1
..kahjum ümberhindlusest C_785_1
..liikmemaksud C_790_1
FINANTSTULUD JA -KULUD C_855_1
..intressitulu C_805_1
..intressikulu C_835_1
....intressikulu kasutusrendile C_836_1
TULUMAKS C_890_1
ARUANDEAASTA KASUM/KAHJUM C_900_1
 Aruandeaasta kasum (kahjum). Väärtus on nähtav
pärast salvestamist.

C_900_1_abirida Ridade
C_900_1
ja
C_900_1
_abirida
vahe

Dividendid C_910_1

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

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

Eurot (skeem 2)
1 102 101

MÜÜGITULU C_010_2
..müük mitteresidentidele kokku C_011_2
....Euroopa Liidu riikidesse (peale Eesti) C_012_2
..omatoodetud tööstustoodangu ja tööstusteenuste
müük mitteresidentidele

C_013_2 Andmed
küsimust
ikust
1308
"Tööstus
tooted"

MÜÜDUD TOODANGU (KAUPADE, TEENUSTE)
KULU.Majandusaasta aruandes lisaridadele (ja
reale "Muud") kantud väärtused jaotada küsimustiku
ridadele (vajadusel muutes eeltäidetut).

KA_390_1

 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu.
Summa on nähtav pärast salvestamist.

KA_390_abirida Ridade
KA_390
_1 ja
KA_390
_abirida
vahe

..tooraine ja materjal(k.a. väheväärtuslik vara,
töörõivad)

C_210_21

..varude allahindlus ja mahakandmine C_470_21

..müügi eesmärgil ostetud kaubad(kaubakulud
peavad olema vastavuses kaubanduskäibega tabeli
5 real D_47 ja/või D_462_9)

C_100_21

..müügi eesmärgil ostetud kinnisvara C_120_21

..müügi eesmärgil ostetud teenused(nt elekter,
soojusenergia, vesi, pakettreisid)

C_110_21
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..elektrienergia C_400_21 Andmed
küsimust
ikust
1251
"Tarbitud
kütus ja
energia"
või 1025
"Energia
"

Elektrien
ergia
ostetud/t
arbitud
maksum
us
küsimust
ikust
1251 või
1025

..soojusenergia C_420_21 Soojuse
nergia
ostetud/t
arbitud
maksum
us
küsimust
ikust
1251 või
1025

..kütus C_410_21 Ostetud/t
arbitud
kütuse
maksum
us
küsimust
ikust
1251 või
1025

..maksed alltöövõtjatele ehitustööde eest(täidavad
ehitusettevõtted)

C_260_21

....ehitustöödel hoonetes(täidavad ehitusettevõtted) C_265_21

....ehitustöödel välismaal(täidavad ehitusettevõtted) C_270_21

..maksed alltöövõtjatele tööstustoodangu
eest(täidavad tööstusettevõtted)

C_320_21 Rendile
võetud
põllumaj
andusma
a – pind
PRIAst
(ha)

Põllumaj
andusm
aa
renditulu
,
renditulu
ja
litsentsit
asud
TSD-st.
Rendile
võtja
näitab
TSD
peal
rendile
andja
tulu,
rendile
võtja
maksab
selle
summa
pealt
tulumaks
u.

..üüri- ja rendikulud, maarent (kasutusrendikulu) C_330_21

..mitmesugused bürookulud(k.a. väheväärtuslik
vara, töörõivad)

C_280_21

..lähetuskulud C_560_21

..riiklikud ja kohalikud maksud C_515_21

..riigilõiv C_530_21

..kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest C_550_21

..tööjõukulud C_430_21

..põhivara kulum ja väärtuse
langus(amortisatsioonikulu, kulu varade väärtuse
langusest)

C_460_21

..tööjõurent C_340_21

..veevarustusteenused C_345_21

..muud ostetud teenused(transpordi-,logistika-,
uurimis- ja arengukulud, koolituskulud, muud
teenused, alltöövõtutööd (v.a ehitus- ja

C_350_21
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tööstusettevõtted, mis kajastuvad ridadel
C_260_21, C_320_21))
..muud kulud(kulu eraldiste moodustamiseks) C_545_21
....muude kulude selgitus C_545_2_21
TURUSTUSKULUD.Majandusaasta aruandes
lisaridadele (ja reale "Muud") kantud väärtused
jaotada küsimustiku ridadele (vajadusel muutes
eeltäidetut).

KA_410_1

 Turustuskulud. Summa on nähtav pärast
salvestamist.

KA_410_abirida Ridade
KA_410
_1 ja
KA_410
_abirida
vahe

..üüri- ja rendikulud, maarent C_330_22

..elektrienergia C_400_22

..soojusenergia C_420_22

..kütus C_410_22

..mitmesugused bürookulud(k.a. väheväärtuslik
vara, töörõivad)

C_280_22

..lähetuskulud C_560_22

..riiklikud ja kohalikud maksud C_515_22

..riigilõiv C_530_22

..kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest C_550_22

..tööjõukulud C_430_22

..põhivara kulum ja väärtuse
langus(amortisatsioonikulu, kulu varade väärtuse
langusest)

C_460_22

..tööjõurent C_340_22

..veevarustusteenused C_345_22

..muud ostetud teenused(transpordikulud,
logistikakulud, uurimis- ja arengukulud,
koolituskulud, muud ostetud teenused)

C_350_22

..muud kulud(kulud eraldiste moodustamiseks,
loteriivõitude väljamaksed, kutsehaiguste puhul
kohtu väljanõutud summad)

C_545_22

....muude kulude selgitus C_545_2_22
ÜLDHALDUSKULUDMajandusaasta aruandes
lisaridadele (ja reale "Muud") kantud väärtused
jaotada küsimustiku ridadele (vajadusel muutes
eeltäidetut).

KA_420_1

 Üldhalduskulud. Summa on nähtav pärast
salvestamist.

KA_420_abirida Ridade
KA_420
_1 ja
KA_420
_abirida
vahe

..üüri- ja rendikulud, maarent C_330_23

..elektrienergia C_400_23

..soojusenergia C_420_23

..kütus C_410_23

..mitmesugused bürookulud(k.a. väheväärtuslik
vara, töörõivad)

C_280_23

..lähetuskulud C_560_23

..riiklikud ja kohalikud maksud C_515_23

..riigilõiv C_530_23

..kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest C_550_23

..tööjõukulud C_430_23

..põhivara kulum ja väärtuse
langus(amortisatsioonikulu, kulu varade väärtuse
langusest)

C_460_23

..tööjõurent C_340_23

..veevarustusteenused C_345_23

..muud ostetud teenused(transpordikulud,
logistikakulud, uurimis- ja arengukulud,
koolituskulud, muud ostetud teenused)

C_350_23

..muud kulud(kulud eraldiste moodustamiseks,
loteriivõitude väljamaksed, kutsehaiguste puhul
kohtu väljanõutud summad)

C_545_23

....muude kulude selgitus C_545_2_23
Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt C_035_2
MUUD ÄRITULUD KOKKU(ei pea võrduma
alamridade summaga)

C_755_2

..kasum põhivara müügist C_760_2
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..kasum ümberhindlusest C_765_2

..tulu põhivarade sihtfinantseerimisest C_023_2

..tulu tegevuskulude sihtfinantseerimisest C_020_2

....sihtfinantseerimise allika, eesmärgi ja summa
kirjeldus

C_020_S2

..rendi- ja üüritulu(täidetakse kui ei ole kajastatud
müügitulus)

C_756_2

..litsentsitasud(täidetakse kui ei ole kajastatud
müügitulus)

C_757_2

MUUD ÄRIKULUD C_770_2
..kahjum põhivara müügist C_780_2
..kahjum ümberhindlusest C_785_2
..liikmemaksud C_790_2
FINANTSTULUD JA -KULUD C_855_2
..intressitulu C_805_2
..intressikulu C_835_2
....intressikulu kasutusrendile C_836_2
TULUMAKS C_890_2
ARUANDEAASTA KASUM/KAHJUM C_900_2
 Aruandeaasta kasum (kahjum). Väärtus on nähtav
pärast salvestamist.

C_900_2_abirida Ridade
C_900_2
ja
C_900_2
_ abirida
vahe

Dividendid C_910_2
 Tööjõukulud kokku (ridade C_430_21, C_430_22
ja C_430_23 summa). Summa on nähtav pärast
salvestamist.

C_430_2 ridade
ENT_C_430_21,
ENT_C_430_22
ja
ENT_C_430_23
summa

..palk C_440_2

..sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse C_450_2

4.1. TOORAINE, MATERJAL, OSTETUD TOOTED JA POOLTOOTED KOKKU

AUTOSUMMA arvutatakse automaatselt peale salvestamist. Autosumma väljad on abiks tabeli korrektseks täitmiseks.

Eurot Kasutamise
tunnus

1 101
 Tooraine, materjal, ostetud tooted ja pooltooted kokku. Tabeli 3.1
rea C_210_11 või tabeli 3.2 rea C_210_21 väärtus.

C_210

 Abirida real C_210. Ridade C_211 kuni C_219 summa. Summa
on nähtav pärast salvestamist.

C_210_abi
rida

Veeru 1
ridade
C_211...C
_219
summa

..seemned ja taimed C_211

..väetised ja pinnaseparanduse vahendid C_212

..taimekaitsevahendid C_213

..veterinaartooted C_214

..loomasöödad C_215

..masinate ja seadmete remondimaterjal C_216

..ehitiste remondimaterjal C_217

..muu materjal, tooted, tarbed, taara C_219
Põllumajanduslikud teenused C_321
Veterinaarteenused C_323

5. MÜÜGITULU TEGEVUSALATI VÕI SAADAOLEV TULU

NB! Vigade kontrolli protokollid võivad osutuda mahukateks, kuna vea korral ühte kindlat välja kontrolliv valem rakendatakse kõikidele
põhikontrollis osalevatele väljadele. Küll aga ei tähenda see, et kõik väljad on vigased.AUTOSUMMA arvutatakse automaatselt peale
salvestamist. Autosumma väljad on abiks tabeli korrektseks täitmiseks

Maksumus,
eurot

Abiveerg

1 2
 Müügitulu, kasumiskeem 1. Kuvatakse tabeli D_0010_31
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3.1 realt C_010_1.  Väärtus on nähtav pärast
salvestamist.
 Müügitulu, kasumiskeem 2. Kuvatakse tabeli
3.2 realt C_010_2.  Väärtus on nähtav pärast
salvestamist.

D_0010_32

 Müügitulu kokku. Summa on nähtav pärast
salvestamist.

D_0010_abirida Autosumma
on ridade
D_1, D_2,
D_3, D_10,
D_75,
D_68,
D_45_47,
D_9001,
D_9002 ja
D_9003
summa

OMATOODETUD SAADUSTE JA TEENUSTE
MÜÜK

X

* PÕLLUMAJANDUS, JAHINDUS KOKKU D_1
 Põllumajandus, jahindus kokku.Summa on
nähtav pärast salvestamist.

D_1_abirida Ridade
D_01311
...D_01600
summa

Viljapuu-, marjapõõsa- ja ehistaimeistikud D_01311
Lilled ja lilletaimed D_011113
Ravim- ja maitsetaimed, sinep D_01289
Köögiviljataimed (Ainult köögiviljataimede
müügist saadav tulu. Köögivilja müügist
saadav tulu kuulub ülejäänud
taimekasvatussaaduste alla)

D_01301

Ülejäänud taimekasvatussaadused D_0139
Loomakasvatussaadused D_014
Põllumajandusteenused D_01600
X1 X1
* METSAMAJANDUS KOKKU D_2
 Metsamajandus kokku. Summa on nähtav
pärast salvestamist.

D_2_abirida

Metsamajandusteenused D_024
Metsamaterjal kokku D_02550
..küttepuit D_02551
..metsamaterjal v.a küttepuud D_02552
Kasvav mets raieks D_02555
Metsapuuistikud D_02610
Puuseemned D_02620
* KALAPÜÜK JA VESIVILJELUS KOKKU D_3
..kalandusega seotud teenused D_039
X2 X2
* TOIDUAINETE TOOTMINE KOKKU D_10
X3 X3
Hulgi- ja jaekaubandus D_45_47
Kinnisvarateenused, hoonete ja ruumide
rentimine

D_68

Veterinaarteenused D_75
* MÜÜGITULU EESPOOL LOETLEMATA
TEGEVUSALADELT

X5

..tegevusala 1 summa D_9001

..tegevusala 1 nimetus D_9001B_NIMETUS

..tegevusala 2  summa D_9002

..tegevusala 2 nimetus D_9002B_NIMETUS

..tegevusala 3 summa D_9003

..tegevusala 3 nimetus D_9003B_NIMETUS

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

Kasutusrendile võetud ja bilansis kajastatud vara näidatakse varade kasutusõiguse veeus 29. Palume täita puuduvad näitajad, kontrollida
üle eeltäidetud väljad ja vajadusel täpsustada.AUTOSUMMA arvutatakse automaatselt peale salvestamist. Autosumma väljad on abiks
tabeli korrektseks täitmiseks

Maa Ehitised Lõpetamata
projektid ja
ettemaksed

Varade
kasutusõigus
(kasutusrendid
IFRS 16

Kinnisvarainve
steeringud
kokku
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„Rendid” või
RTJ 9 lõige
31b järgi)

15 16 28 29 14
Eelmise aruandeperioodi lõpul
jääkmaksumuses / õiglases väärtuses

H_0
20

Muutused aasta jooksul: X1
Ostud ja parendused H_0

30
..maa ja varem kasutusel olnud
ehitiste ost

H_0
31

..uute ehitiste ost, uusehitus,
parendused

H_0
32

....oma tööjõuga ehitamine ja
parendused

H_0
33

Müügid H_1
00

Amortisatsioonikulu H_0
60

Alla- ja juurdehindlused H_0
70

Lisandumised äriühenduste kaudu H_0
50

Ümberklassifitseerimised kokku H_0
75

..ümberklassifitseerimine
ettemaksetest

H_0
80

..muud ümberklassifitseerimised H_0
90

Muud muutused, kasum (kahjum)
õiglase väärtuse muutusest

H_1
10

Aruandeperioodi lõpul
jääkmaksumuses / õiglases väärtuses

H_1
30

 Abirida reale H_130 XX
H_1
30

Müüdud põhivarad müügihinnas H_1
40
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6.2. PÕHIVARADE LIIKUMINE: MATERIAALSED PÕHIVARAD, EUROT

Kasutusrendile võetud ja bilansis kajastatud vara näidatakse varade kasutusõiguse veerus 45. Palume täita puuduvad näitajad, kontrollida üle eeltäidetud väljad ja vajadusel
täpsustada.AUTOSUMMA arvutatakse automaatselt peale salvestamist. Autosumma väljad on abiks tabeli korrektseks täitmiseks

Maa Ehitised Masinad ja
seadmed

sh
transpordi-
vahendid

sh
arvutid
ja
arvuti-
süstee
mid

sh muud
masinad ja
seadmed

Muud
materi
aalsed
põhiva
rad

Lõpetam
ata
projektid
ja
ettemak
sed

sh
lõpeta
mata
projekt
id

veerus
t 43
lõpeta
mata
ehitise
d

veerus
t 43
lõpeta
mata/p
aigald
amata
masin
ad ja
seadm
ed

sh
ettema
ksed
põhiva
ra eest

Varad
e
kasutu
sõigus
(kasut
usrend
id
IFRS
16
„Rendi
d” või
RTJ 9
lõige
31b
järgi)

Materiaa
lsed
põhivara
d
KOKKU

Ma
teri
aal
se
d
põ
hiv
ar
ad
ko
kk
u.
Su
m
ma
on
nä
hta
v
pä
ras
t
sal
ve
sta
mi
st.

2 3 40 4 6 7 8 41 43 10 11 12 45 1 abi
ve
er
g

x2

Eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuse
s / õiglases
väärtuses

H_020 H_020

Muutused aasta
jooksul:

X X1

Ostud ja H_030 H_030
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parendused
..maa ja varem
kasutusel olnud
ehitiste ost

H_031 H_031

..uute ehitiste
ost, uusehitus,
parendused

H_032 x

....oma tööjõuga
ehitamine ja
parendused

H_033 H_033

Kapitaliseeritud
laenukulutused

H_040 H_040

Lisandumised
äriühenduste
kaudu

H_050 H_050

Amortisatsioonik
ulu

H_060 H_060

Alla- ja
juurdehindlused

H_070 H_070

Müügid H_100 H_100
Ümberklassifitse
erimised kokku

H_075 H_075

..ümberklassifits
eerimised
ettemaksetest

H_080 H_080

..muud
ümberklassifitse
erimised

H_090 H_090

Muud muutused,
kasum (kahjum)
õiglase väärtuse
muutusest

H_110 H_110

Aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuse
s / õiglases
väärtuses

H_130 H_130

 Abirida reale
H_130

XXH_13
0

XXH_
130

Müüdud
põhivarad
müügihinnas

H_140 H_140

 Investeeringud
(arvutatav)

H_150 H_150

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



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

EKOMAR A. Põllumajandus, metsandus, kalandus.

Küsimustiku kood: 13442022 Esitatakse: 4.07.2022, andmed 2021.a. kohta

Periood:

lk 12/15

Palume täita puuduvad näitajad, kontrollida üle eeltäidetud väljad ja vajadusel täpsustada.AUTOSUMMA arvutatakse automaatselt peale salvestamist. Autosumma väljad on abiks tabeli
korrektseks täitmiseks

Firmaväärtus Arenguväljami
nekud

Arvutitarkvara Kontsessioonid,
patendid, litsentsid,
kaubamärgid

Muud
immateriaalsed
põhivarad

Lõpetamata
projektid ja
ettemaksed

Immateriaalsed
põhivarad kokku

32 33 34 35 37 38 31
Eelmise aruandeperioodi lõpul
jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses

H_020

Muutused aasta jooksul: x1
Ostud ja parendused H_030
Kapitaliseeritud laenukulutused H_040
Ümberklassifitseerimised
ettemaksetest

H_080

Aruandeperioodi lõpul
jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses

H_130

 Investeeringud (arvutatav) H_150 sama veeru
ridade H_030
ja H_080
summa

sama veeru
ridade H_030
ja H_080
summa

sama veeru
ridade H_030,
H_040 ja
H_080 summa

sama veeru ridade
H_030 ja H_080
summa

sama veeru
ridade H_030 ja
H_080 summa

(veeru 31 ridade
H_030, H_040,
H_080 summa)
- (veeru 38 read
H_030, H_040,
H_080)

6.4. PÕHIVARADE LIIKUMINE: BIOLOOGILISED (TOOTVAD) VARAD, EUROT

Kasutusrendile võetud ja bilansis kajastatud vara näidatakse varade kasutusõiguse veerus 25. Palume täita puuduvad näitajad, kontrollida üle eeltäidetud väljad ja vajadusel
täpsustada.AUTOSUMMA arvutatakse automaatselt peale salvestamist. Autosumma väljad on abiks tabeli korrektseks täitmiseks

Loomsed
varad

Istandikud Mets Rohumaad Ettemaksed Bioloogiliste varade
kasutusõigus
(kasutusrendid IFRS 16
„Rendid” või RTJ 9 lõige
31b järgi)

Bioloogilised
(tootvad)
varad kokku

 Bioloogilised
(tootvad) varad
kokku. Summa
on nähtav
pärast
salvestamist.

17 18 19 20 21 25 13 abiveerg
Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

H_020

Muutused aasta jooksul: X1
Ostud ja parendused (soetused) H_030
Müügid H_100
Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev H_105



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

EKOMAR A. Põllumajandus, metsandus, kalandus.

Küsimustiku kood: 13442022 Esitatakse: 4.07.2022, andmed 2021.a. kohta

Periood:

lk 13/15

väärtuse vähenemine
Juurdekasvust tingitud väärtuse suurenemine H_106
Amortisatsioonikulu H_060
Alla- ja juurdehindlused H_070
Lisandumised äriühenduste kaudu H_050
Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest

H_110

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses

H_130

 Abirida reale H_130 XXH_
130

Müüdud põhivarad müügihinnas H_140
 Investeeringud (arvutatav) H_150 veeru 17

ridade
H_030 ja
H_106
summa

veeru 18
ridade
H_030 ja
H_106
summa

väärtu
s realt
H_030
veerus
t 19

veeru 20
ridade
H_030 ja
H_106
summa

sama rea
veergude
17...20
summa
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7.1. VARAD, KOHUSTISED JA OMAKAPITAL, EUROT

Palume täita puuduvad näitajad, kontrollida üle eeltäidetud väljad ja vajadusel täpsustada.AUTOSUMMA arvutatakse automaatselt peale
salvestamist. Autosumma väljad on abiks tabeli korrektseks täitmiseks

Aruandeperioodi
lõpul

Eelmise
aruandeperioodi lõpul

1 2
KÄIBEVARAD X
Raha I_010
Lühiajalised finantsinvesteeringud
kokku

I_015

Lühiajalised nõuded ja ettemaksed I_040
Varud kokku I_050
..tooraine ja materjal I_051
..lõpetamata toodang I_052
..valmistoodang I_053
..müügiks ostetud kaubad I_054
..ettemaksed varude eest I_055
Bioloogilised (tarbitavad) varad I_060
Müügiootel põhivarad I_065
KÄIBEVARAD KOKKU I_070
 Käibevarad kokku. Summa on
nähtav pärast salvestamist.

I_070
_abirid
a

PÕHIVARAD X1
Pikaajalised finantsinvesteeringud,
nõuded ja ettemaksed kokku

I_110

Kinnisvarainvesteeringud I_115
Materiaalsed põhivarad I_120
Bioloogilised (tootvad) varad I_140
Immateriaalsed põhivarad I_130
PÕHIVARAD KOKKU I_150
 Põhivarad kokku. Summa on nähtav
pärast salvestamist.

I_150
_abirid
a

VARAD KOKKU I_400
 Varad kokku. Summa on nähtav
pärast salvestamist.

I_400
_abirid
a

7.2. VARAD, KOHUSTISED JA OMAKAPITAL, EUROT

Palume täita puuduvad näitajad, kontrollida üle eeltäidetud väljad ja vajadusel täpsustada.AUTOSUMMA arvutatakse automaatselt peale
salvestamist. Autosumma väljad on abiks tabeli korrektseks täitmiseks

Aruandeperioodi
lõpul

Eelmise
aruandeperioodi lõpul

1 2
KOHUSTISED X2
Lühiajalised kohustised kokku I_210
..lühiajalised laenukohustised I_211
..võlad ja ettemaksed I_216
..lühiajalised eraldised ja
sihtfinantseerimine

I_218

Pikaajalised kohustised kokku I_230
..pikaajalised laenukohustised I_231
..pikaajalised võlad ja ettemaksed I_232
..pikaajalised eraldised I_233
..sihtfinantseerimine I_234
KOHUSTISED KOKKU I_250
 Kohustised kokku. Summa on
nähtav pärast salvestamist.

I_250
_abirid
a

OMAKAPITAL X3
Aktsia- või osakapital nimiväärtuses I_310
Registreerimata aktsia- või osakapital I_315
Ülekurss I_320
Kohustuslik reservkapital, muud
reservid

I_350

Sissemaksmata osakapital (miinus) I_351
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Muu omakapital (miinus) I_352
Eelmiste aastate jaotamata kasum
(kahjum)

I_360

Aruandeaasta kasum (-kahjum) I_370
Oma osad või aktsiad (miinus) I_380
OMAKAPITAL KOKKU I_390
 Omakapital kokku. Väärtus on
nähtav pärast salvestamist.

I_390
_abirid
a

KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
KOKKU

I_500

 Kohustised ja omakapital kokku.
Väärtus on nähtav pärast
salvestamist.

I_500
_abirid
a

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.

Täitmiseks kulunud aeg
1

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

x

KOMMENTAAR


