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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 2. TÖÖHÕIVE, TÖÖTUNNID

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

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.

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,

Positiivne
täisarv
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kes tegutsevad kõnesolevas ettevõttes, täites selle tellimusi,
samuti pikka aega töölt puuduvaid isikuid
(lapsehoolduspuhkusel või ajateenistuses viibijad jt).

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
olemasolu
ettevõttes
käesoleval aastal *

ENT_B_
065

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

valik_jah_ei
_1v

Tabel 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.

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

ENT_C_
011_1

Müügitulus sisalduv toodete, kaupade ja teenuste müük
mitteresidentidele, s.o välismaal registreeritud juriidilistele

Positiivne
täisarv
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kokku – skeem 1 isikutele või alaliselt väljaspool Eestit elavatele füüsilistele
isikutele.

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
_1 / 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
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
_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”.

Täisarv

C_035
_1 / 1

Kasum (kahjum)
bioloogilistelt

ENT_C_
035_1

Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt – bioloogiliste varade
esmasest õiglases väärtuses arvelevõtmisest ja hilisemast

Täisarv



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

Küsimustiku juhend: EKOMAR A. Põllumajandus, metsandus, kalandus.

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

lk 4/72

varadelt – skeem
1

õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid.

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

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 Kaubad, toore, ENT_C_ Maksed alltöövõtu korras tehtud ehitustööde eest (uusehitus Positiivne
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_11 / 1 materjal ja
teenused: maksed
alltöövõtjatele
ehitustööde eest
hoonetes

265_11 ning ka remondi- ja rekonstrueerimistööd) hoonetes nii Eestis
kui ka välisriikides. Siia kuulub ka alltöövõtu korras seadmete
paigaldamine hoonetesse.

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
teenused: muud
ostetud teenused

ENT_C_
350_11

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

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

Positiivne
täisarv
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„Tooraine, materjal, ostetud tooted ja pooltooted".
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
tolliseadustiku jt seaduste alusel.

Positiivne
täisarv

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;

Positiivne
täisarv
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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.

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 –
skeem 1

ENT_C_
785_1

Kahjum õiglase väärtuse meetodil kajastatavate
kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest, bioloogilistelt
varadelt.

Positiivne
täisarv

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

Positiivne
täisarv
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või tulu ja edasilükkunud tulumaksu kulu või tulu.
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.

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.

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
isikutele.

Positiivne
täisarv

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

Positiivne
täisarv
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väljaminekud. Kui kaubad on üle võetud komisjonimüügiks, ei
arvestata neid edasimüüdud kaupade hulka. Kaupade hulka
ei arvestata ka müüdud põhivarade maksumust.

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
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
_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

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

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
ed

ENT_C_
345_21

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

Positiivne
täisarv

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

Positiivne
täisarv
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müüdud soojusenergia näidatakse real „Müügi eesmärgil
ostetud teenused" ning tooraine või materjalina kasutatud
soojusenergia real „Tooraine, materjal, ostetud tooted ja
pooltooted".

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

Positiivne
täisarv

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 Turustuskulud: ENT_C_ Tekst
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_2_22 /
1

muude kulude
selgitus

545_2_2
2

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:
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
_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

Positiivne
täisarv
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varustamine.
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
ümberhindlusest –
skeem 2

ENT_C_
765_2

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

Positiivne
täisarv

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

Positiivne
täisarv
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ja annetused koos tulumaksuga. Siin näidatakse ka kahjum
kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest. Siin ei
näidata aruandeperioodi kohalikke makse.

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
kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse rentniku
bilansis).

Positiivne
täisarv

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
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Tabel 4.1. TOORAINE, MATERJAL, OSTETUD TOOTED JA POOLTOOTED KOKKU

Tegevusalade A02100-A03221 korral ei pea tabelit täitma.

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_211
/ 1

Kulud: tooraine,
materjal, ostetud
tooted ja
pooltooted –
seemned ja
taimed

ENT_C_
211

Tootmises otseselt kasutatud seemned ja taimed. Siia
kuuluvad abimaterjalid ja ka ostetud materjal, mida
kasutatakse üksuses oma põhivarade valmistamiseks. Siia ei
kuulu lisatöötluseta edasimüümiseks ja tooraine või
materjalina kasutamiseks ostetud seemned ja taimed.
Edasimüügiks ostetud ja müüdud seemned ja taimed
näidatakse real „Müügi eesmärgil ostetud kaubad” ning
tooraine või materjalina kasutatud real „Muu materjal, tooted,
tarbed, taara”.

Positiivne
täisarv

C_212
/ 1

Kulud: tooraine,
materjal, ostetud
tooted ja
pooltooted –
väetised ja
pinnaseparanduse
vahendid

ENT_C_
212

Tootmises otseselt kasutatud väetised ja pinnaseparanduse
vahendid. Siia kuuluvad abimaterjalid ja ka ostetud materjal,
mida kasutatakse üksuses oma põhivarade valmistamiseks.
Siia ei kuulu lisatöötluseta edasimüümiseks ja tooraine või
materjalina kasutamiseks ostetud väetised ja
pinnaseparanduse vahendid. Edasimüügiks ostetud ja
müüdud väetised ja pinnaseparanduse vahendid näidatakse
real „Müügi eesmärgil ostetud kaubad” ning tooraine või
materjalina kasutatud väetised ja pinnaseparanduse
vahendid real „Muu materjal, tooted, tarbed, taara”.

Positiivne
täisarv

C_213
/ 1

Kulud: tooraine,
materjal, ostetud
tooted ja
pooltooted –
taimekaitsevahend
id

ENT_C_
213

Tootmises otseselt kasutatud taimekaitsevahendid. Siia
kuuluvad abimaterjalid ja ka ostetud materjal, mida
kasutatakse üksuses oma põhivarade valmistamiseks. Siia ei
kuulu lisatöötluseta edasimüümiseks ja tooraine või
materjalina kasutamiseks ostetud taimekaitsevahendid.
Edasimüügiks ostetud ja müüdud taimekaitsevahendid
näidatakse real „Müügi eesmärgil ostetud kaubad” ning
tooraine või materjalina kasutatud taimekaitsevahendid real
„Muu materjal, tooted, tarbed, taara”.

Positiivne
täisarv

C_214
/ 1

Kulud: tooraine,
materjal, ostetud
tooted ja
pooltooted –
veterinaartooted

ENT_C_
214

Tootmises otseselt kasutatud veterinaartooted. Siia kuuluvad
abimaterjalid, samuti ostetud materjal, mida kasutatakse
üksuses oma põhivarade valmistamiseks. Siia ei kuulu
lisatöötluseta edasimüümiseks ja tooraine või materjalina
kasutamiseks ostetud veterinaartooted. Edasimüügiks
ostetud ja müüdud veterinaartooted näidatakse real „Müügi
eesmärgil ostetud kaubad” ning tooraine või materjalina
kasutatud veterinaartooted real „Muu materjal, tooted, tarbed,
taara”. Kui on loomad ja puuduvad kulud
veterinaarteenustele, siis on kulud veterinaartoodetele.

Positiivne
täisarv

C_215
/ 1

Kulud: tooraine,
materjal, ostetud
tooted ja
pooltooted –
loomasöödad

ENT_C_
215

Tootmises otseselt kasutatud söödad. Siia kuuluvad
abimaterjalid, samuti ostetud materjal, mida kasutatakse
üksuses oma põhivarade valmistamiseks. Siia ei kuulu
lisatöötluseta edasimüümiseks ja tooraine või materjalina
kasutamiseks ostetud loomasöödad. Edasimüügiks ostetud
ja müüdud loomasöödad näidatakse real „Müügi eesmärgil
ostetud kaubad” ning tooraine või materjalina kasutatud
loomasöödad real „Muu materjal, tooted, tarbed, taara”. Kui
on loomad ja puuduvad ostetud põllumajanduslikud
teenused, siis on kulud loomasöödale.

Positiivne
täisarv

C_216
/ 1

Kulud: tooraine,
materjal, ostetud
tooted ja
pooltooted –
masinate ja
seadmete
remondimaterjal

ENT_C_
216

Masinate ja seadmete remondimaterjal – tootmises otseselt
kasutatud toore, pooltooted ja detailid, samuti väikevahendid
ja instrumendid, mis ei kuulu põhivarade hulka. Siia kuuluvad
abimaterjalid (pakkematerjal, hooldus- ja remondimaterjal),
samuti ostetud materjal, mida kasutatakse üksuses oma
põhivarade valmistamiseks. Kui on masinad ja seadmed ning
puuduvad nende hooldusega seotud teenused, siis on kulud
masinate ja seadmete remondimaterjalidele.

Positiivne
täisarv

C_217
/ 1

Kulud: tooraine,
materjal, ostetud
tooted ja
pooltooted –
ehitiste
remondimaterjal

ENT_C_
217

Ehitiste remondimaterjal – tootmises otseselt kasutatud
toore, pooltooted ja detailid, samuti väikevahendid ja
instrumendid, mis ei kuulu põhivarade hulka. Siia kuuluvad
abimaterjalid (pakkematerjal, hooldus- ja remondimaterjal),
samuti ostetud materjal, mida kasutatakse üksuses oma
põhivarade valmistamiseks. Kui on ehitised ja puuduvad
nende hooldusega seotud teenused, siis on kulud ehitiste

Positiivne
täisarv
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remondimaterjalidele.
C_219
/ 1

Kulud: tooraine,
materjal, ostetud
tooted ja
pooltooted – muu
materjal, tooted,
tarbed, taara

ENT_C_
219

Muu materjal, tooted, tarbed, taara – tootmises otseselt
kasutatud toore, pooltooted ja detailid, lihakarja loomad
üleskasvatamiseks, kasvav mets raieks, samuti
väikevahendid ja instrumendid, mis ei kuulu põhivarade
hulka. Siia kuuluvad abimaterjalid (määrdeained,
pakkematerjal, hooldus- ja remondimaterjal), samuti ostetud
materjal, mida kasutatakse üksuses oma põhivarade
valmistamiseks.

Positiivne
täisarv

C_321
/ 1

Kulud:
põllumajandusliku
d teenused

ENT_C_
321

Ostetud põllumajanduslikud teenused – tootmisega seotud
teenuste eest tehtud maksed, k.a hooldus- ja jooksva
remondi, installeerimistööde ning tehniliste uuringutega
seotud maksed. Põhivarade soetus- ja paigaldamistööd ei
kuulu ostetud teenuste hulka, vaid põhivarade arvelevõtmisel
soetamisega otseselt seotud kulutuste hulka. Siin
arvestatakse tehtud maksed, mis on tasutud
põllumajandusliku tootmise (näiteks maaharimine, külv,
saagikoristus, väetamine, haiguste või kahjurite tõrje,
seemnete puhastus või kuivatus, loomasööda tootmine,
kunstlik seemendus, loomade hooldamine) alltöövõtuga
seotud tööde ja teenuste eest. Siia ei kuulu
veterinaarteenused, mis esitatakse eraldi näitajana.

Positiivne
täisarv

C_323
/ 1

Kulud:
veterinaarteenuse
d

ENT_C_
323

Kõik tootmisega seotud veterinaarteenuste eest tehtud
maksed.

Positiivne
täisarv

Tabel 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

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_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_013
11 / 1

Müügitulu:
viljapuu-,
marjapõõsa- ja
ehistaimeistikud

ENT_D_
01311_1

Viljapuu-, marjapõõsa- ja ehistaimeistikute müügist saadud
või saadaolev tulu. Istikud aeda, parki või mujale
istutamiseks.

Positiivne
täisarv

A02100-
A03221

D_011
113 / 1

Müügitulu: lilled ja
lilletaimed

ENT_D_
011113_
1

Avamaal või katmikalal kasvatatud lillede ja lilletaimede
müügist saadud või saadaolev tulu.

Positiivne
täisarv

D_012
89 / 1

Müügitulu: ravim-
ja maitsetaimed,
sinep

ENT_D_
01289_1

Ravim- ja maitsetaimede, sinepi jms müügist saadud või
saadaolev tulu.

Positiivne
täisarv

A02100-
A03221

D_013
01 / 1

Müügitulu:
köögiviljataimed

ENT_D_
01301_1

Siia kuulub ainult köögiviljataimede müügist saadav tulu.
Köögivilja müügist saadav tulu kuulub ülejäänud
taimekasvatussaaduste alla.

Positiivne
täisarv

A02100-
A03221

D_013
9 / 1

Müügitulu:
ülejäänud
taimekasvatussaa
dused

ENT_D_
0139_1

Ülejäänud taimekasvatussaaduste müügist saadud või
saadaolev tulu: teravili, hein, haljasmass, silo, rohujahu,
põhk, söödajuurvili, heintaimede seemned, kaunvili, raps ja
rüps, linaseeme, muud tehnilised kultuurid, kartul, köögivili,
puuvili ja marjad.

Positiivne
täisarv

D_014
/ 1

Müügitulu:
loomakasvatussaa
dused

ENT_D_
014_1

Nii üleskasvatamiseks kui ka tapaks müüdud loomade ja
lindude, piima (naturaalkaalus), munade, mee,
karusloomakasvatussaaduste (loomad, parkimata nahad jm),
villa, mesilasvaha, sõnniku, veise-, sea- ja
lambatoornahkade, sulgede jm loomakasvatussaaduste
müügist saadud või saadaolev tulu.

Positiivne
täisarv

D_016
00 / 1

Müügitulu:
põllumajandusteen
used

ENT_D_
01600_1

Põllumajandusteenuste müügist saadud või saadaolev tulu. Positiivne
täisarv

A02100-
A03221

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

Positiivne
täisarv
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(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).

D_024
/ 1

Müügitulu:
metsamajanduste
enused

ENT_D_
024_1

Metsamajandusteenuste müügist saadud või saadaolev tulu. Positiivne
täisarv

D_025
50 / 1

Müügitulu:
metsamaterjal

ENT_D_
02550_1

Toorpuidu (töötlemata puit) müügist saadud või saadaolev
tulu, sh küttepuidu ja muu metsamaterjali müük.

Positiivne
täisarv

D_025
51 / 1

Müügitulu:
küttepuit

ENT_D_
02551_1

Küttepuidu müügist saadud või saadaolev tulu. Positiivne
täisarv

D_025
52 / 1

Müügitulu: muu
metsamaterjal (v.a
küttepuit)

ENT_D_
02552_1

Muu metsamaterjal – toorpuidu (töötlemata puit) müügist
saadud või saadaolev tulu, v.a küttepuit.

Positiivne
täisarv

D_025
55 / 1

Müügitulu: kasvav
mets raieks

ENT_D_
02555_1

Kasvav mets raieks – kasvava metsa müügist saadud või
saadaolev tulu, sh raieõiguse müük.

Positiivne
täisarv

D_026
10 / 1

Müügitulu:
metsapuuistikud

ENT_D_
02610_1

Metsapuuistikute müügist saadud või saadaolev tulu. Positiivne
täisarv

D_026
20 / 1

Müügitulu:
puuseemned

ENT_D_
02620_1

Puuseemnete müügist saadud või saadaolev tulu. 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_039
/ 1

Müügitulu:
kalandusega
seotud teenused

ENT_D_
039_1

Kalandusega seotud teenuste müügist saadud või saadaolev
tulu, sh kalapüügiõiguse müük.

Positiivne
täisarv

D_10 /
1

Müügitulu:
toiduainete
tootmine kokku

ENT_D_
10_1

Toodetud toiduainete müügist saadud või saadaolev tulu. 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
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.

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_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_900
1 / 1

Müügitulu: muu
tegevusala 1

ENT_D_
9001_1

Müügitulu eespool loetlemata tegevusalalt. Positiivne
täisarv

D_900
1B_NI
METU
S / 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
2B_NI
METU
S / 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
3B_NI
METU

Muu tegevusala 3
– nimetus

ENT_D_
9003_1B

Tekst
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Tabel 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

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.

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.

Täisarv

H_020
/ 16

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

ENT_H_
020_16

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – varade bilansiline (jääk)maksumus
aruandeperioodi algul. See on netosumma, milles 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 Kinnisvarainvestee ENT_H_ Ostud ja parendused – aruandeaastal soetatud põhivarad, ka Positiivne
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/ 15 ringud: maa –
ostud ja
parendused

030_15 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.

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
rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

Positiivne
täisarv

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 Kinnisvarainvestee ENT_H_ Ostetud maa ja varem Eestis kasutusel olnud hooned ja Positiivne
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/ 16 ringud: ehitised –
ostud ja
parendused: maa
ja varem kasutusel
olnud ehitiste ost

031_16 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.

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_031
/ 14

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

ENT_H_
031_14

Ostetud maa ja varem Eestis kasutusel olnud hooned ja
rajatised võetakse algselt bilansis arvele soetusmaksumuses.
Arvestatakse ka aruandeperioodil sõlmitud
kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade lepingujärgset
koguväärtust ilma intressita. Kinnisvarainvesteering on
kinnisvaraobjekt (maa, hoone või osa hoonest), mida ettevõte
hoiab eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või
mõlemal eesmärgil, mitte 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_032
/ 15

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

ENT_H_
032_15

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

Positiivne
täisarv

H_032
/ 16

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

ENT_H_
032_16

Uute, 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

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_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_032
/ 14

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

ENT_H_
032_14

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

Positiivne
täisarv

H_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_033
/ 14

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

ENT_H_
033_14

Ettevõtte oma tööjõuga tehtud ehitus- ja
rekonstrueerimistööde maksumus. 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_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
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

Positiivne
täisarv
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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
/ 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
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ja rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.
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 –
ümberklassifitseeri
mised kokku

ENT_H_
075_15

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

Täisarv

H_075
/ 16

Kinnisvarainvestee
ringud: ehitised –

ENT_H_
075_16

Ümberklassifitseerimised kokku ettemaksetest ja muud
ümberklassifitseerimised. Kinnisvarainvesteeringud: ehitised

Täisarv
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ümberklassifitseeri
mised kokku

– kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud hooned ja
rajatised, sh kapitalirendiga soetatud.

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
mised kokku –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_14

Aruandeaasta algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks.
Kinnisvarainvesteering on kinnisvaraobjekt (maa, hoone või
osa hoonest), mida ettevõte hoiab eelkõige renditulu
teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte
kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel,
administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärases
äritegevuses. Kinnisvarainvesteeringuks võib olla ka maa või

Täisarv
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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,
kasum (kahjum)
õiglase väärtuse
muutusest

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.
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

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

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.

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
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_3

Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases
väärtuses – varade bilansiline (jääk)maksumus
aruandeperioodi algul. See on netosumma, milles varad on
bilansis kajastatud, võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja
võimalikke allahindlusi. Ehitised – hooned – maapinnaga
püsikindlalt ühendatud, katuse, välispiirete ja siseruumidega
ehitised; rajatised – maapinnaga püsikindlalt ühendatud

Positiivne
täisarv
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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
ettemaksed –
eelmise
aruandeperioodi

ENT_H_
020_41

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

Positiivne
täisarv
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lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

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
materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise
kriteeriumidele. Ehitised: hooned – maapinnaga püsivalt
ühendatud, katuse, välispiirete ja siseruumidega ehitised;

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

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

Positiivne
täisarv
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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
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
ostud ja
parendused – maa

ENT_H_
031_1

Ostetud maa ja varem Eestis kasutusel olnud hooned ja
rajatised võetakse algselt bilansis arvele soetusmaksumuses.
Siin kajastatakse ka aruandeperioodil sõlmitud
kapitalirendilepinguga omandatud põhivarade lepingujärgne

Positiivne
täisarv
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ja varem kasutusel
olnud ehitiste ost

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.

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
(hooned ja rajatised), nendega seotud õigused (näiteks
hoonestusõigus, kasutusvaldus), masinad, seadmed,
tööriistad, sisseseade ja muu inventar, väärisesemed,

Positiivne
täisarv
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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
/ 41

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

ENT_H_
033_41

Ettevõtte oma tööjõuga tehtud ehitus- ja
rekonstrueerimistööde maksumus. Lõpetamata projektid ja
ettemaksed – lõpetamata ehitised jm projektid, ettemaksed
põhivarade eest.

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_033
/ 1

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

ENT_H_
033_1

Ettevõtte oma tööjõuga tehtud ehitus- ja
rekonstrueerimistööde maksumus. 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_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

ENT_H_
040_40

Kapitaliseeritud laenukulutused – LISAINFO: RTJ 5
„Materiaalne ja immateriaalne põhivara“. Masinad ja
seadmed – maismaa-, raudtee-, vee- ja

Positiivne
täisarv
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seadmed –
kapitaliseeritud
laenukulutused

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

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:
kapitaliseeritud
laenukulutused

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

Positiivne
täisarv

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

Positiivne
täisarv
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rentniku bilansis).
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
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_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

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
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äriühenduste
kaudu

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
kaudu

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

Positiivne
täisarv

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
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H_060
/ 4

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

ENT_H_
060_4

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu.
Transpordivahendid – teedel ja tänavatel kasutatavad
transpordivahendid nii kauba- kui ka sõitjateveoks jm
otstarbeks: mootorsõidukid, mootorsõidukite kered, haagised
ja poolhaagised, elektrimootoriga sõidukid reisijateveoks
(trollibussid), eriotstarbelised mootorsõidukid, autokraanad,
mootorsõidukid lumel sõitmiseks, golfiautod; samuti raudtee-,
vee- ja õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka
sõitjateveoks: raudteevedurid ja -veerem, trammid,
veesõidukid jm eriotstarbelised ujuvvahendid, lennukid,
mootorrattad ja jalgrattad.

Positiivne
täisarv

H_060
/ 6

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

ENT_H_
060_6

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

Positiivne
täisarv

H_060
/ 7

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

ENT_H_
060_7

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu. Muud
masinad ja seadmed – mitmesugused konveierid, tõste- ja
laadimisseadmed, soojustehnilised seadmed, puhastus- ja
sortimismasinad, laboriseadmed, elektrimootorid ja
diiselgeneraatorid, tööriistad, sisseseade jt masinad ja
seadmed, v.a transpordivahendid; mootorid ja turbiinid (v.a
lennukite, sõidukite ja mootorrataste mootorid), muud
üldkasutatavad masinad ja mehhanismid, aurukatlad (v.a
rajatistena klassifitseeritud keskkütte kuumaveekatlad),
tõstemasinad ja siirdemehhanismid, põllu- ja
metsatöömasinad (-traktorid), masintööpingid, muud
eriotstarbelised masinad (teerullid, autokraanad),
büroomasinad (v.a arvutid), mujal klassifitseerimata
elektrimasinad ja aparaadid, raadio-, televisiooni- ja
sideseadmed, meditsiini-, täppis- ja optikainstrumendid.

Positiivne
täisarv

H_060
/ 8

Materiaalsed
põhivarad: muud
materiaalsed
põhivarad –
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_8

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

Positiivne
täisarv

H_060
/ 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.

Positiivne
täisarv
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lõiget 31b (kõiki rendilepinguid, sõltumata sellest, kas need
liigituvad kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse
rentniku bilansis).

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
materiaalse põhivarana.

Täisarv

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

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

ENT_H_
070_43

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

Täisarv

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:

ENT_H_
100_40

Aruandeaastal müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses. Masinad ja

Positiivne
täisarv
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/ 40 põhivarad:
masinad ja
seadmed –
müügid

100_40 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.

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
ja arvutisüsteemid:
müügid

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

Positiivne
täisarv

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 Materiaalsed ENT_H_ Aruandeaastal müüdud põhivarad (ka mitterahaliste Positiivne
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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,
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_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

ENT_H_
075_41

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

Täisarv
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projektid ja
ettemaksed –
ümberklassifitseeri
mised kokku

põhivarade eest.

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 –
ettemaksed
põhivarade eest:
ümberklassifitseeri
mised kokku

ENT_H_
075_12

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

Täisarv

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 –

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

Täisarv
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ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

õhutranspordivahendid kauba- ja sõitjateveoks:
raudteevedurid ja -veerem, trammid, veesõidukid jm
eriotstarbelised ujuvvahendid, lennukid, mootorrattad ja
jalgrattad.

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:
ümberklassifitseeri
mised kokku –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_7

Aruandeaasta algul ettemaksena kajastatud põhivarade
ümberklassifitseerimine vastavaks põhivaraliigiks. Muud
masinad ja seadmed – mitmesugused konveierid, tõste- ja
laadimisseadmed, soojustehnilised seadmed, puhastus- ja
sortimismasinad, laboriseadmed, elektrimootorid ja
diiselgeneraatorid, tööriistad, sisseseade jt masinad ja
seadmed, v.a transpordivahendid; mootorid ja turbiinid (v.a
lennukite, sõidukite ja mootorrataste mootorid), muud
üldkasutatavad masinad ja mehhanismid, aurukatlad (v.a
rajatistena klassifitseeritud keskkütte-kuumaveekatlad),
tõstemasinad ja siirdemehhanismid, põllu- ja
metsatöömasinad (-traktorid), masintööpingid, muud
eriotstarbelised masinad (teerullid, autokraanad),
büroomasinad (v.a arvutid), mujal klassifitseerimata
elektrimasinad ja aparaadid, raadio-, televisiooni- ja
sideseadmed, meditsiini-, täppis- ja optikainstrumendid.

Täisarv

H_080
/ 8

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

ENT_H_
080_8

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:

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,

Täisarv
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ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

sõltumata sellest, kas need liigituvad kapitalirendiks või
kasutusrendiks, kajastatakse rentniku bilansis).

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
–
ümberklassifitseeri
mised kokku:
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_3

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

Täisarv

H_090
/ 40

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

ENT_H_
090_40

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

Täisarv

H_090
/ 4

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

ENT_H_
090_4

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. Transpordivahendid –
teedel ja tänavatel kasutatavad transpordivahendid nii kauba-
kui ka sõitjateveoks jm otstarbeks: mootorsõidukid,
mootorsõidukite kered, haagised ja poolhaagised,
elektrimootoriga sõidukid reisijateveoks (trollibussid),
eriotstarbelised mootorsõidukid, autokraanad,
mootorsõidukid lumel sõitmiseks, golfiautod; samuti raudtee-,
vee- ja õhutranspordivahendid nii kauba- kui ka
sõitjateveoks: raudteevedurid ja -veerem, trammid,
veesõidukid jm eriotstarbelised ujuvvahendid, lennukid,
mootorrattad ja jalgrattad.

Täisarv

H_090
/ 6

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

ENT_H_
090_6

Muud ümberklassifitseerimised – ümberklassifitseerimised
lõpetamata projektidest, kinnisvarainvesteeringutega,
müügiootel põhivaradeks, varudeks. Arvutid ja
arvutisüsteemid – arvutid ja muud infotöötlusvahendid:
serverid, sülearvutid ja elektronmärkmikud, arvutisüsteemid,
sisend- ja väljundseadmed (skannerid, printerid),
mäluseadmed, muud 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
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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_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
mised kokku:
muud
ümberklassifitseeri
mised

ENT_H_
090_41

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

Täisarv

H_090
/ 43

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

ENT_H_
090_43

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

Täisarv

H_090
/ 12

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

ENT_H_
090_12

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

Täisarv

H_090
/ 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)

ENT_H_
110_3

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest välja arvatud
varad jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse
meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute

Täisarv
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õiglase väärtuse
muutusest

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.

H_110
/ 40

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

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

Täisarv

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

ENT_H_
110_41

Muud muutused, kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest – mahakandmisaktiga põhivaradest välja arvatud
varad jääkmaksumuses, kasumid/kahjumid õiglase väärtuse

Täisarv
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projektid ja
ettemaksed –
muud muutused,
kasum (kahjum)
õiglase väärtuse
muutusest

meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest, varade üleandmine äriühenduste kaudu.
Lõpetamata projektid ja ettemaksed – lõpetamata ehitised jm
projektid, ettemaksed põhivarade eest.

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

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

Positiivne
täisarv
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jms. Siin näidatakse ka hoonestusõigus.
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
sõitjateveoks: raudteevedurid ja -veerem, trammid,
veesõidukid jm eriotstarbelised ujuvvahendid, lennukid,
mootorrattad ja jalgrattad.

Positiivne
täisarv

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 /

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.

Positiivne
täisarv
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õiglases väärtuses Lõpetamata (paigaldamata) masinad, seadmed – oma
tarbeks tehtavatele pooleliolevatele või paigaldamata
masinatele, seadmetele tegelikult tehtud väljaminekud.

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 /
õiglases väärtuses

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

Positiivne
täisarv

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:

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

Positiivne
täisarv
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müüdud põhivarad
müügihinnas

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

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
materiaalsed
põhivarad –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_8

Real „Müügid” näidatud müüdud põhivarade maksumus
müügihinnas ilma käibemaksuta. Muud materiaalsed
põhivarad – mööbel, muusikariistad, spordivahendid,
väärisesemed.

Positiivne
täisarv

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

H_150
/ 1

Materiaalsed
põhivarad kokku:
investeeringud

ENT_H_
150_1

Investeeringud materiaalsetesse põhivaradesse ja
kinnisvarainvesteeringud kokku (sh kapitalirent) –
aruandeperioodil materiaalse põhivarana soetatud või
kapitalirendiga omandatud ehitiste, maa, masinate,
seadmete, transpordivahendite ja muu inventari ning
kinnisvarainvesteeringutena soetatud maa või hoonete
maksumus; uusehituse ja olemasoleva põhivara laiendamise

Täisarv
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maksumus; uusehituse ja olemasoleva põhivara laiendamise
ja rekonstrueerimise puhul ka tehtud tööde maksumus.
Soetatud põhivara ja kinnisvarainvesteering väärtustatakse
soetusmaksumuses, oma tarbeks valmistatud põhivara
samuti soetusmaksumuses, mis on võrdne
tootmisomahinnaga. Kapitalirendi puhul näitab rentnik
liisinguobjekti koguväärtuse ilma intressita. Investeeringuna
ei arvestata käibevara ostu, mida ei kapitaliseerita, jooksvaid
hooldus- ja remondikulusid ega restruktureerimise kaudu
omandatud põhivara. Investeeringud arvutatakse, liites ostud
ja parendused, ümberklassifitseerimised ettemaksetest,
kapitaliseeritud laenukulutused ja lõpetamata põhivarad.

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

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

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.

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:
arenguväljamineku
d – eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_33

Eelmise 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_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 Immateriaalsed ENT_H_ Eelmise aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases Positiivne
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/ 38 põhivarad:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

020_38 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.

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.
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“.

Positiivne
täisarv

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

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

Positiivne
täisarv
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parendused 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.

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

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 –

Positiivne
täisarv
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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).

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:
lõpetamata
projektid ja
ettemaksed –
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_38

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

Täisarv

H_080
/ 31

Immateriaalsed
põhivarad kokku:
ümberklassifitseeri
mised
ettemaksetest

ENT_H_
080_31

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 /

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
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õiglases väärtuses
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 (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

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.

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
/ 17

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

ENT_H_
020_17

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.
Loomsed varad – tootvate bioloogiliste varadena
klassifitseeritud loomad kui materiaalne põhivara. Merest
püütud kala (kilu, süvamere lest, krevetid jne) ei ole
bioloogiline vara.

Positiivne
täisarv

H_020
/ 18

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

ENT_H_
020_18

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.
Istandikud – puuvilja- ja marjaistandikud, puukoolid.

Positiivne
täisarv

H_020
/ 19

Bioloogilised
(tootvad) varad:
mets – eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_H_
020_19

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.
Mets – kasvav mets, mis on raamatupidamises bioloogilise

Positiivne
täisarv



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

Küsimustiku juhend: EKOMAR A. Põllumajandus, metsandus, kalandus.

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

lk 57/72

jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

varana arvel kui põhivara, näiteks mets loodushoiu aladel.
Kasvav mets raieks on tarbitav vara – seda tuleks vaadelda
kui käibevara. Kuna metsa kasvuaeg on väga pikk (tunduvalt
pikem kui üks aasta), siis tuleb iga konkreetse piiridega
metsatüki puhul määrata, kas seda kajastada
raamatupidamises kui põhivara või kui käibevara.

H_020
/ 20

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

ENT_H_
020_20

Aruandeperioodi lõpul jääkmaksumuses / õiglases väärtuses
– varade bilansiline (jääk)maksumus perioodi lõpul. See on
netosumma, millega varad on bilansis kajastatud, võttes
arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke allahindlusi.
Rohumaad – rajatud rohumaad, mida kasutatakse pärast
rajamist vähemalt kaks aastat.

Positiivne
täisarv

H_020
/ 21

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

ENT_H_
020_21

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.

Positiivne
täisarv

H_020
/ 25

Bioloogilised
(tootvad) varad:
varade
kasutusõigus –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
020_25

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
/ 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
/ 17

Bioloogilised
(tootvad) varad:
loomsed varad –
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_17

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 materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele
ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele (sh tõenäoline
osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel). Loomsed
varad – tootvate bioloogiliste varadena klassifitseeritud
loomad kui materiaalne põhivara. Merest püütud kala (kilu,
süvamere lest, krevetid jne) ei ole bioloogiline vara.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 18

Bioloogilised
(tootvad) varad:
istandikud – ostud
ja parendused

ENT_H_
030_18

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 materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele
ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele (sh tõenäoline
osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).
Istandikud – puuvilja- ja marjaistandikud, puukoolid.

Positiivne
täisarv
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H_030
/ 19

Bioloogilised
(tootvad) varad:
mets – ostud ja
parendused

ENT_H_
030_19

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 (sh tõenäoline osalemine
tulevikus majandusliku kasu tekitamisel). Mets – kasvav
mets, mis on raamatupidamises bioloogilise varana arvel kui
põhivara, näiteks mets loodushoiu aladel. Kasvav mets
raieks on tarbitav vara – seda tuleks vaadelda kui käibevara.
Kuna metsa kasvuaeg on väga pikk (tunduvalt pikem kui üks
aasta), siis tuleb iga konkreetse piiridega metsatüki puhul
määrata, kas seda kajastada raamatupidamises kui põhivara
või kui käibevara.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 20

Bioloogilised
(tootvad) varad:
rohumaad – ostud
ja parendused

ENT_H_
030_20

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 materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele
ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele
ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele (sh tõenäoline
osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).
Rohumaad – rajatud rohumaad, mille kasutus pärast rajamist
on vähemalt kaks aastat.

Positiivne
täisarv

H_030
/ 21

Bioloogilised
(tootvad) varad:
ettemaksed –
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_21

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 (sh tõenäoline osalemine
tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).

Positiivne
täisarv

H_030
/ 25

Bioloogilised
(tootvad) varad:
varade
kasutusõigus –
ostud ja
parendused

ENT_H_
030_25

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
/ 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
/ 17

Bioloogilised
(tootvad) varad:
loomsed varad –
müügid

ENT_H_
100_17

Müügid – aruandeaastal müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses. Loomsed
varad – tootvate bioloogiliste varadena klassifitseeritud
loomad kui materiaalne põhivara. Merest püütud kala (kilu,
süvamerelest, krevetid jne) ei ole bioloogiline vara.

Positiivne
täisarv

H_100
/ 18

Bioloogilised
(tootvad) varad:
istandikud –
müügid

ENT_H_
100_18

Müügid – aruandeaastal müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, näiteks aktsiate eest) jääkmaksumuses.
Istandikud – puuvilja- ja marjaistandikud, puukoolid.

Positiivne
täisarv

H_100 Bioloogilised ENT_H_ Müügid – aruandeaastal müüdud põhivarad (ka mitterahaliste Positiivne
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/ 19 (tootvad) varad:
mets – müügid

100_19 sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses. Mets –
kasvav mets, mis on raamatupidamises bioloogilise varana
arvel kui põhivara, nt mets loodushoiu aladel. Kasvav mets
raieks on tarbitav vara ja seda tuleks vaadelda kui käibevara.
Kuna metsa kasvuaeg on väga pikk (tunduvalt pikem kui
aasta), tuleb iga konkreetse piiridega metsatüki puhul
kindlaks teha, kas seda tuleks kajastada raamatupidamises
põhi- või käibevarana.

täisarv

H_100
/ 20

Bioloogilised
(tootvad) varad:
rohumaad –
müügid

ENT_H_
100_20

Müügid – aruandeaastal müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, nt aktsiate eest) jääkmaksumuses. Rohumaad
– rajatud rohumaad, mida pärast rajamist kasutatakse
vähemalt kaks aastat.

Positiivne
täisarv

H_100
/ 21

Bioloogilised
(tootvad) varad:
ettemaksed –
müügid

ENT_H_
100_21

Müügid – aruandeaastal müüdud põhivarad (ka mitterahaliste
sissemaksete, näiteks aktsiate eest) jääkmaksumuses.

Positiivne
täisarv

H_100
/ 25

Bioloogilised
(tootvad) varad:
varade
kasutusõigus –
müügid

ENT_H_
100_25

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
/ 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
/ 17

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

ENT_H_
105_17

Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev väärtuse
vähenemine – põllumajanduslik toodang on bioloogilisest
varast saadav või eraldatav toodang. Loomsed varad –
tootvate bioloogiliste varadena klassifitseeritud loomad kui
materiaalne põhivara. Merest püütud kala (kilu, süvamere
lest, krevetid jne) ei ole bioloogiline vara.

Positiivne
täisarv

H_105
/ 18

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

ENT_H_
105_18

Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev väärtuse
vähenemine – põllumajanduslik toodang on bioloogilisest
varast saadav või eraldatav toodang. Istandikud – puuvilja- ja
marjaistandikud, puukoolid.

Positiivne
täisarv

H_105
/ 19

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

ENT_H_
105_19

Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev väärtuse
vähenemine – põllumajanduslik toodang on bioloogilisest
varast saadav või eraldatav toodang. Mets – kasvav mets,
mis on raamatupidamises bioloogilise varana arvel kui
põhivara, näiteks mets loodushoiu aladel. Kasvav mets
raieks on tarbitav vara – seda tuleks vaadelda kui käibevara.
Kuna metsa kasvuaeg on väga pikk (tunduvalt pikem kui üks
aasta), siis tuleb iga konkreetse piiridega metsatüki puhul
määrata, kas seda kajastada raamatupidamises kui põhivara
või kui käibevara.

Positiivne
täisarv

H_105
/ 20

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

ENT_H_
105_20

Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev väärtuse
vähenemine – põllumajanduslik toodang on bioloogilisest
varast saadav või eraldatav toodang. Rohumaad – rajatud
rohumaad, mille kasutus pärast rajamist on vähemalt kaks
aastat.

Positiivne
täisarv

H_105
/ 21

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

ENT_H_
105_21

Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev väärtuse
vähenemine – põllumajanduslik toodang on bioloogilisest
varast saadav või eraldatav toodang. Rohumaad – rajatud
rohumaad, mille kasutus pärast rajamist on vähemalt kaks
aastat.

Positiivne
täisarv

H_105 Bioloogilised ENT_H_ Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev väärtuse Positiivne
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/ 25 (tootvad) varad:
varade
kasutusõigus –
põllumajandusliku
toodangu
saamisest tulenev
väärtuse
vähenemine

105_25 vähenemine – põllumajanduslik toodang on bioloogilisest
varast saadav või eraldatav toodang. 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_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
/ 17

Bioloogilised
(tootvad) varad:
loomsed varad –
juurdekasvust
tingitud väärtuse
suurenemine

ENT_H_
106_17

Juurdekasvust tingitud väärtuse suurenemine. Loomsed
varad – tootvate bioloogiliste varadena klassifitseeritud
loomad kui materiaalne põhivara. Merest püütud kala (kilu,
süvamere lest, krevetid jne) ei ole bioloogiline vara.

Positiivne
täisarv

H_106
/ 18

Bioloogilised
(tootvad) varad:
istandikud –
juurdekasvust
tingitud väärtuse
suurenemine

ENT_H_
106_18

Juurdekasvust tingitud väärtuse suurenemine. Istandikud –
puuvilja- ja marjaistandikud, puukoolid.

Positiivne
täisarv

H_106
/ 19

Bioloogilised
(tootvad) varad:
mets –
juurdekasvust
tingitud väärtuse
suurenemine

ENT_H_
106_19

Juurdekasvust tingitud väärtuse suurenemine. Mets – kasvav
mets, mis on raamatupidamises bioloogilise varana arvel kui
põhivara, näiteks mets loodushoiu aladel. Kasvav mets
raieks on tarbitav vara – seda tuleks vaadelda kui käibevara.
Kuna metsa kasvuaeg on väga pikk (tunduvalt pikem kui üks
aasta), siis tuleb iga konkreetse piiridega metsatüki puhul
määrata, kas seda kajastada raamatupidamises kui põhivara
või kui käibevara.

Positiivne
täisarv

H_106
/ 20

Bioloogilised
(tootvad) varad:
rohumaad –
juurdekasvust
tingitud väärtuse
suurenemine

ENT_H_
106_20

Juurdekasvust tingitud väärtuse suurenemine. Rohumaad –
rajatud rohumaad, mille kasutus pärast rajamist on vähemalt
kaks aastat.

Positiivne
täisarv

H_106
/ 21

Bioloogilised
(tootvad) varad:
ettemaksed –
juurdekasvust
tingitud väärtuse
suurenemine

ENT_H_
106_21

Juurdekasvust tingitud väärtuse suurenemine. Positiivne
täisarv

H_106
/ 25

Bioloogilised
(tootvad) varad:
varade
kasutusõigus –
juurdekasvust
tingitud väärtuse
suurenemine

ENT_H_
106_25

Juurdekasvust tingitud väärtuse suurenemine. 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_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
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".

Positiivne
täisarv

H_060
/ 18

Bioloogilised
(tootvad) varad:

ENT_H_
060_18

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

Positiivne
täisarv
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/ 18 (tootvad) varad:
istandikud –
amortisatsioonikul
u

060_18 kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu. Istandikud –
puuvilja- ja marjaistandikud, puukoolid.

täisarv

H_060
/ 19

Bioloogilised
(tootvad) varad:
mets –
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_19

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu. Mets –
kasvav mets, mis on raamatupidamises bioloogilise varana
arvel kui põhivara, näiteks mets loodushoiu aladel. Kasvav
mets raieks on tarbitav vara – seda tuleks vaadelda kui
käibevara. Kuna metsa kasvuaeg on väga pikk (tunduvalt
pikem kui üks aasta), siis tuleb iga konkreetse piiridega
metsatüki puhul määrata, kas seda kajastada
raamatupidamises kui põhivara või kui käibevara.

Positiivne
täisarv

H_060
/ 20

Bioloogilised
(tootvad) varad:
rohumaad –
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_20

Amortisatsioon on varade amortiseeritava osa kandmine
kulusse varade kasuliku eluea jooksul. Siin kajastatakse
aruandeperioodil arvestatud amortisatsioonikulu. Rohumaad
– rajatud rohumaad, mida kasutatakse pärast rajamist
vähemalt kaks aastat.

Positiivne
täisarv

H_060
/ 21

Bioloogilised
(tootvad) varad:
ettemaksed –
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_21

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

Positiivne
täisarv

H_060
/ 25

Bioloogilised
(tootvad) varad:
varade
kasutusõigus –
amortisatsioonikul
u

ENT_H_
060_25

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
/ 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
/ 17

Bioloogilised
(tootvad) varad:
loomsed varad –
alla- ja
juurdehindlused

ENT_H_
070_17

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse languse
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. Loomsed varad
– tootvate bioloogiliste varadena klassifitseeritud loomad kui
materiaalne põhivara. Merest püütud kala (kilu, süvamere
lest, krevetid jne) ei ole bioloogiline vara.

Täisarv

H_070
/ 18

Bioloogilised
(tootvad) varad:
istandikud – alla-
ja juurdehindlused

ENT_H_
070_18

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse languse
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. Istandikud –
puuvilja- ja marjaistandikud, puukoolid.

Täisarv

H_070
/ 19

Bioloogilised
(tootvad) varad:
mets – alla- ja
juurdehindlused

ENT_H_
070_19

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse languse
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. Mets – kasvav
mets, mis on raamatupidamises bioloogilise varana arvel kui
põhivara, näiteks mets loodushoiu aladel. Kasvav mets
raieks on tarbitav vara – seda tuleks vaadelda kui käibevara.
Kuna metsa kasvuaeg on väga pikk (tunduvalt pikem kui üks
aasta), siis tuleb iga konkreetse piiridega metsatüki puhul
määrata, kas seda kajastada raamatupidamises kui põhivara
või kui käibevara.

Täisarv

H_070
/ 20

Bioloogilised
(tootvad) varad:
rohumaad – alla-
ja juurdehindlused

ENT_H_
070_20

Alla- ja juurdehindlused – allahindlused väärtuse languse
tõttu, varasemate allahindluste tühistamised. Rohumaad –
rajatud rohumaad, mille kasutus pärast rajamist on vähemalt
kaks aastat.

Täisarv

H_070
/ 21

Bioloogilised
(tootvad) varad:
ettemaksed – alla-
ja juurdehindlused

ENT_H_
070_21

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

Täisarv

H_070
/ 25

Bioloogilised
(tootvad) varad:
varade
kasutusõigus –
alla- ja
juurdehindlused

ENT_H_
070_25

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

Täisarv
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kapitalirendiks või kasutusrendiks, kajastatakse rentniku
bilansis).

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
/ 17

Bioloogilised
(tootvad) varad:
loomsed varad –
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_17

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). Loomsed varad – tootvate bioloogiliste varadena
klassifitseeritud loomad kui materiaalne põhivara. Merest
püütud kala (kilu, süvamere lest, krevetid jne) ei ole
bioloogiline vara.

Positiivne
täisarv

H_050
/ 18

Bioloogilised
(tootvad) varad:
istandikud –
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_18

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). Istandikud – puuvilja- ja marjaistandikud,
puukoolid.

Positiivne
täisarv

H_050
/ 19

Bioloogilised
(tootvad) varad:
mets –
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_19

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). Mets – kasvav mets, mis on raamatupidamises
bioloogilise varana arvel kui põhivara, nt mets loodushoiu
aladel. Kasvav mets raieks on tarbitav vara ja seda tuleks
vaadelda kui käibevara. Kuna metsa kasvuaeg on väga pikk
(tunduvalt pikem kui aasta), tuleb iga konkreetse piiridega
metsatüki puhul kindlaks teha, kas seda tuleks kajastada
raamatupidamises põhi- või kui käibevarana.

Positiivne
täisarv

H_050
/ 20

Bioloogilised
(tootvad) varad:
rohumaad –
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_20

Lisandumised äriühenduste kaudu – põhivarad, mis on
omandatud restruktureerimise kaudu (ettevõtete ühinemine,
ülevõtmine). Rohumaad – rajatud rohumaad, mida
kasutatakse pärast rajamist vähemalt kaks aastat.

Positiivne
täisarv

H_050
/ 21

Bioloogilised
(tootvad) varad:
ettemaksed –
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_21

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

Positiivne
täisarv

H_050
/ 25

Bioloogilised
(tootvad) varad:
varade
kasutusõigus –
lisandumised
äriühenduste
kaudu

ENT_H_
050_25

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
/ 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
/ 17

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

ENT_H_
110_17

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.
See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud,
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi. Loomsed varad – tootvate bioloogiliste varadena
klassifitseeritud loomad kui materiaalne põhivara. Merest
püütud kala (kilu, süvamere lest, krevetid jne) ei ole
bioloogiline vara.

Täisarv
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H_110
/ 18

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

ENT_H_
110_18

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.
See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud,
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi. Istandikud – puuvilja- ja marjaistandikud,
puukoolid.

Täisarv

H_110
/ 19

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

ENT_H_
110_19

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.
See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud,
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi. Mets – kasvav mets, mis on raamatupidamises
bioloogilise varana arvel kui põhivara, näiteks mets
loodushoiu aladel. Kasvav mets raieks on tarbitav vara –
seda tuleks vaadelda kui käibevara. Kuna metsa kasvuaeg
on väga pikk (tunduvalt pikem kui üks aasta), siis tuleb iga
konkreetse piiridega metsatüki puhul määrata, kas seda
kajastada raamatupidamises kui põhivara või kui käibevara.

Täisarv

H_110
/ 20

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

ENT_H_
110_20

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.
See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud,
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi. Rohumaad – rajatud rohumaad, mille kasutus
pärast rajamist on vähemalt kaks aastat.

Täisarv

H_110
/ 21

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

ENT_H_
110_21

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.
See on netosumma, milles varad on bilansis kajastatud,
võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke
allahindlusi.

Täisarv

H_110
/ 25

Bioloogilised
(tootvad) varad:
varade
kasutusõigus –
muud muutused,
kasum (kahjum)
õiglase väärtuse
muutusest

ENT_H_
110_25

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
/ 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
/ 17

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

ENT_H_
130_17

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.
Loomsed varad – tootvate bioloogiliste varadena
klassifitseeritud loomad kui materiaalne põhivara. Merest
püütud kala (kilu, süvamere lest, krevetid jne) ei ole
bioloogiline vara.

Positiivne
täisarv

H_130
/ 18

Bioloogilised
(tootvad) varad:
istandikud –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /

ENT_H_
130_18

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.
Istandikud – puuvilja- ja marjaistandikud, puukoolid.

Positiivne
täisarv
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õiglases väärtuses
H_130
/ 19

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

ENT_H_
130_19

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.
Mets – kasvav mets, mis on raamatupidamises bioloogilise
varana arvel kui põhivara, näiteks mets loodushoiu aladel.
Kasvav mets raieks on tarbitav vara – seda tuleks vaadelda
kui käibevara. Kuna metsa kasvuaeg on väga pikk (tunduvalt
pikem kui üks aasta), siis tuleb iga konkreetse piiridega
metsatüki puhul määrata, kas seda kajastada
raamatupidamises kui põhivara või kui käibevara.

Positiivne
täisarv

H_130
/ 20

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

ENT_H_
130_20

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.
Rohumaad – rajatud rohumaad, mille kasutus pärast rajamist
on vähemalt kaks aastat.

Positiivne
täisarv

H_130
/ 21

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

ENT_H_
130_21

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.

Positiivne
täisarv

H_130
/ 25

Bioloogilised
(tootvad) varad:
varade
kasutusõigus –
aruandeperioodi
lõpul
jääkmaksumuses /
õiglases väärtuses

ENT_H_
130_25

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
/ 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
/ 17

Bioloogilised
(tootvad) varad:
loomsed varad –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_17

Müüdud põhivarad müügihinnas – real „Müügid” näidatud
müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Loomsed varad – tootvate bioloogiliste
varadena klassifitseeritud loomad kui materiaalne põhivara.
Merest püütud kala (kilu, süvamere lest, krevetid jne) ei ole
bioloogiline vara.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 18

Bioloogilised
(tootvad) varad:
istandikud –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_18

Müüdud põhivarad müügihinnas – real „Müügid” näidatud
müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Istandikud – puuvilja- ja marjaistandikud,
puukoolid.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 19

Bioloogilised
(tootvad) varad:
mets – müüdud
põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_19

Müüdud põhivarad müügihinnas – real „Müügid” näidatud
müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Mets – kasvav mets, mis on
raamatupidamises bioloogilise varana arvel kui põhivara,
näiteks mets loodushoiu aladel. Kasvav mets raieks on
tarbitav vara – seda tuleks vaadelda kui käibevara. Kuna
metsa kasvuaeg on väga pikk (tunduvalt pikem kui üks
aasta), siis tuleb iga konkreetse piiridega metsatüki puhul
määrata, kas seda kajastada raamatupidamises kui põhivara
või kui käibevara.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 20

Bioloogilised
(tootvad) varad:
rohumaad –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_20

Müüdud põhivarad müügihinnas – real „Müügid” näidatud
müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Rohumaad – rajatud rohumaad, mille kasutus
pärast rajamist on vähemalt kaks aastat.

Positiivne
täisarv

H_140
/ 21

Bioloogilised
(tootvad) varad:
ettemaksed –
müüdud põhivarad

ENT_H_
140_21

Müüdud põhivarad müügihinnas – real „Müügid” esitatud
müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta.

Positiivne
täisarv
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müügihinnas
H_140
/ 25

Bioloogilised
(tootvad) varad:
varade
kasutusõigus –
müüdud põhivarad
müügihinnas

ENT_H_
140_25

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
/ 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
„Bioloogilised varad”.

Positiivne
täisarv

Tabel 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

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.

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

ENT_I_0
50_2

Varudesse arvestatakse ostetud tooraine ja materjal,
lõpetamata toodang, valmistoodang, müügiks ostetud

Positiivne
täisarv
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aruandeperioodi
lõpul

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”.

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,
s.o tootmisomahinnas.

Positiivne
täisarv

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.

Positiivne
täisarv
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LISAINFO: RTJ 7 „Bioloogilised varad”.
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
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
70_2

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_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

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

Positiivne
täisarv
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lõpul 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”.

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

Positiivne
täisarv

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

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

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.
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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

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.

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.

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

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.

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.

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 / Pikaajalised ENT_I_2 Hankijate tasumata pikaajalised võlad, pikaajalised võlad Positiivne
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2 kohustised: võlad
ja ettemaksed –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul

32_2 tütar-, ema- ja sidusettevõtetele, saadud ettemaksed. 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

I_250 /
1

Kohustised kokku
– aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
50_1

Lühi- ja pikaajalised kohustised kokku. Täisarv

I_250 /
2

Kohustised kokku
– eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_2
50_2

Lühi- ja pikaajalised kohustised kokku. 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.

Positiivne
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.

Positiivne
täisarv

I_351 /
1

Sissemaksmata
osakapital (miinus)

ENT_I_3
51_1

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

Positiivne
täisarv
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– aruandeperioodi
lõpul

absoluutväärtuses (+) märgiga.

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

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
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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

1 / 1 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

2 / 1 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


