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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

???????

Hallil taustal väli on veebis automaatselt täidetud. Selle välja andmeid ei saa muuta, need on nähtavad pärast salvestamist.

Kui Teie sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade (hoiatuste) ilmnemisel vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke
parandused.
Hoiatuste korral (kui olete veendunud, et Teie sisestatud andmed on korrektsed) vajutage nupule "Aktsepteerin hoiatused" ja kinnitage küsimustik.

Kohustuslikud väljad küsimustikus on tähistatud punase tärniga.

KONTROLLID

Kontrollid tabelis 1. KASUMIARUANNE, AINULT EESTIS TOIMIVA ÜKSUSE TULEMUSTE KOHTA

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
5179 {ENT_C_755}>={ENT_C_760}+{FIN_10341}+{FIN_10342} Rida C_755 ( Muud äritulud kokku) peab olema suurem või võrdne ridade C_760 (kasum põhivarade

müügist), 10341 (kindlustushüvitised) ja 10342 (saadud trahvid ja viivised) summaga
Viga

5180 {ENT_C_770}>={ENT_C_780}+{FIN_10455} Rida C_770 (Muud ärikulud kokku) peab olema suurem või võrdne ridade C_780 (kahjum põhivarade
müügist) ja 10455 (makstud trahvid ja viivised) summaga

Viga

22514 {ENT_C_760}<={ENT_C_755} Rida C_760 (kasum põhivarade müügist) peab olema väiksem või võrdne reaga C_755 (muud äritulud
kokku)

Viga

22515 {FIN_10341}<={ENT_C_755} Rida 10341 (kindlustushüvitised) peab olema väiksem või võrdne reaga C_755 (muud äritulud kokku) Viga
22516 {FIN_10342}<={ENT_C_755} Rida 10342 (saadud trahvid ja viivised) peab olema väiksem või võrdne reaga C_755 (muud äritulud kokku) Viga
22517 {ENT_C_780}<={ENT_C_770} Rida C_780 (kahjum põhivarade müügist) peab olema väiksem või võrdne reaga C_770 (muud ärikulud

kokku)
Viga

22518 {FIN_10455}<={ENT_C_770} Rida 10455 (makstud trahvid ja viivised) peab olema väiksem või võrdne reaga C_770 (muud ärikulud
kokku)

Viga

23448 KUI ({FIN_10100}+{FIN_10200}>0 VÕI
{FIN_10100}+{FIN_10200}<0), SIIS ({ENT_C_855}>0 VÕI
{ENT_C_855}<0)

Kui 10100 (intressitulu) ja/või rida 10200 (intressikulu) on täidetud, siis peab olema täidetud rida C_855
(Finantstulud ja -kulud kokku)

Viga

Kontrollid tabelis 2.1. BILANSS.VARA (AKTIVA), AINULT EESTIS TOIMIVA ÜKSUSE TULEMUSTE KOHTA. Veerud 11-17, täidetakse AINULT siis, kui VASTASPOOL on RESIDENT.

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
30535 {FIN_20200}>={FIN_20210}+{FIN_20220}+{FIN_20230}+{

FIN_20240}
Rida 20200 (lühiajalised finantsinvesteeringud) peab olema suurem või võrdne alaridada 20210 (aktsiad ja
osad kokku), 20220 (investeerimisfondide aktsiad ja osakud), 20230 (tuletisväärtpaberid), 20240

Viga
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(lühiajalised võlaväärtpaberid) summaga.
30536 {FIN_20200}>={FIN_20200_11}+{FIN_20200_12}+{FIN_2

0200_13}+{FIN_20200_14}+{FIN_20200_15}+{FIN_20200
_17}

Rida 20200 veerg 1 (lühiajalised finantsinvesteeringud, mitteresidendid ja residendid kokku) peab olema
suurem või võrdne vastava rea veergude 11 (mittefinantsettevõtted), 12 (finantsettevõtted, v.a
kindlustusandjad ja pensionifondid), 13 (kindlustusandjad ja pensionifondid), 14 (keskvalitsus), 15 (kohalikud
omavalitsused), 17 (kasumitaotluseta institutsioonid) summaga.

Viga

30537 {FIN_20210}>={FIN_20210_11}+{FIN_20210_12}+{FIN_2
0210_13}+{FIN_20210_17}

Rida 20210 veerg 1 (aktsiad ja osad, mitteresidendid ja residendid kokku) peab olema suurem või võrdne
vastava rea veergude 11 (mittefinantsettevõtted), 12 (finantsettevõtted, v.a kindlustusandjad ja
pensionifondid), 13 (kindlustusandjad ja pensionifondid),  17 (kasumitaotluseta institutsioonid) summaga.

Viga

30538 {FIN_20211}>={FIN_20211_11}+{FIN_20211_12}+{FIN_2
0211_13}

Rida 20211 veerg 1 (noteeritud aktsiad, mitteresidendid ja residendid kokku) peab olema suurem või võrdne
vastava rea veergude 11 (mittefinantsettevõtted), 12 (finantsettevõtted, v.a kindlustusandjad ja
pensionifondid), 13 (kindlustusandjad ja pensionifondid) summaga.

Viga

30539 {FIN_20220}>={FIN_20220_12} Rida 20220 veerg 1 (investeerimisfondide aktsiad ja osakud, mitteresidendid ja residendid kokku) peab
olema suurem või võrdne vastava rea veeruga 12 (finantsettevõtted, v.a kindlustusandjad ja pensionifondid).

Viga

30540 {FIN_20230}>={FIN_20230_12} Rida 20230 veerg 1 (tuletisväärtpaberid, mitteresidendid ja residendid kokku) peab olema suurem või
võrdne vastava rea veeruga 12 (finantsettevõtted, v.a kindlustusandjad ja pensionifondid).

Viga

30541 {FIN_20240}>={FIN_20241}+{FIN_20242}+{FIN_20243}+{
FIN_20244}+{FIN_20245}+{FIN_20247}

Rida 20240 veerg 1 (lühiajalised võlaväärtpaberid, mitteresidendid ja residendid kokku) peab olema suurem
või võrdne vastava rea veergude 11 (mittefinantsettevõtted), 12 (finantsettevõtted, v.a kindlustusandjad ja
pensionifondid), 13 (kindlustusandjad ja pensionifondid), 14 (keskvalitsus), 15 (kohalikud omavalitsused), 17
(kasumitaotluseta institutsioonid) summaga.

Viga

30542 {FIN_20410}>={FIN_20410_11}+{FIN_20410_12}+{FIN_2
0410_13}+{FIN_20410_14}+{FIN_20410_15}+{FIN_20410
_16}+{FIN_20410_17}

Rida 20410 veerg 1 (lühiajalised laenud, mitteresidendid ja residendid kokku) peab olema suurem või
võrdne vastava rea veergude 11 (mittefinantsettevõtted), 12 (finantsettevõtted, v.a kindlustusandjad ja
pensionifondid), 13 (kindlustusandjad ja pensionifondid), 14 (keskvalitsus), 15 (kohalikud omavalitsused), 16
(füüsilised isikud), 17 (kasumitaotluseta institutsioonid) summaga.

Viga

30543 {FIN_20610}>={FIN_20610_11}+{FIN_20610_12}+{FIN_2
0610_13}+{FIN_20610_14}+{FIN_20610_15}+{FIN_20610
_16}+{FIN_20610_17}

Rida 20610 veerg 1 (ettemakstud kulud, ettemaksed hankijatele ja nõuded ostjate vastu, mitteresidendid ja
residendid kokku) peab olema suurem või võrdne vastava rea veergude 11 (mittefinantsettevõtted), 12
(finantsettevõtted, v.a kindlustusandjad ja pensionifondid), 13 (kindlustusandjad ja pensionifondid), 14
(keskvalitsus), 15 (kohalikud omavalitsused), 16 (füüsilised isikud), 17 (kasumitaotluseta institutsioonid)
summaga.

Viga

30544 {FIN_20500}>={FIN_20500_11}+{FIN_20500_12}+{FIN_2
0500_13}+{FIN_20500_14}+{FIN_20500_15}+{FIN_20500
_16}+{FIN_20500_17}

Rida 20500 veerg 1 (viitlaekumised ja muud lühiajalised nõuded, mitteresidendid ja residendid kokku) peab
olema suurem või võrdne vastava rea veergude 11 (mittefinantsettevõtted), 12 (finantsettevõtted, v.a
kindlustusandjad ja pensionifondid), 13 (kindlustusandjad ja pensionifondid), 14 (keskvalitsus), 15 (kohalikud
omavalitsused), 16 (füüsilised isikud), 17 (kasumitaotluseta institutsioonid) summaga.

Viga

30546 {ENT_I_110_1}>={ENT_I_110_1_11}+{ENT_I_110_1_12}
+{ENT_I_110_1_13}+{ENT_I_110_1_14}+{ENT_I_110_1_
15}+{ENT_I_110_1_17}

Rida I_110_1 veerg 1 (pikaajalised finantsinvesteeringud ning tütar- ja sidusettevõtete aktsiad,
mitteresidendid ja residendid kokku) peab olema suurem või võrdne vastava rea veergude 11
(mittefinantsettevõtted), 12 (finantsettevõtted, v.a kindlustusandjad ja pensionifondid), 13 (kindlustusandjad
ja pensionifondid), 14 (keskvalitsus), 15 (kohalikud omavalitsused), 17 (kasumitaotluseta institutsioonid)
summaga.

Viga

30548 {ENT_I_110_1}>={ENT_I_111_1}+{FIN_20720}+{FIN_207
51}

Rida I_110_1 (pikaajalised finantsinvesteeringud ning tütar- ja sidusettevõtete aktsiad) peab olema suurem
või võrdne ridade  I_111_1 (aktsiad ja osad kokku), 20720 (investeerimisfondide aktsiad ja osakud), 20751
(pikaajalised võlaväärtpaberid kokku) summaga.

Viga

30549 {ENT_I_111_1}>={ENT_I_111_1_11}+{ENT_I_111_1_12}
+{ENT_I_111_1_13}+{ENT_I_111_1_17}

Rida I_111_1 veerg 1 (aktsiad ja osad, mitteresidendid ja residendid kokku) peab olema suurem või võrdne
vastava rea veergude 11 (mittefinantsettevõtted), 12 (finantsettevõtted, v.a kindlustusandjad ja
pensionifondid), 13 (kindlustusandjad ja pensionifondid), 17 (kasumitaotluseta institutsioonid) summaga.

Viga

30550 {FIN_20711}>={FIN_20711_11}+{FIN_20711_12}+{FIN_2
0711_13}

Rida 20711 veerg 1 (noteeritud aktsiad, mitteresidendid ja residendid kokku) peab olema suurem või võrdne
vastava rea veergude 11 (mittefinantsettevõtted), 12 (finantsettevõtted, v.a kindlustusandjad ja
pensionifondid), 13 (kindlustusandjad ja pensionifondid) summaga.

Viga

30551 {FIN_20720}>={FIN_20720_12} Rida 20720 veerg 1 (investeerimisfondide aktsiad ja osakud, mitteresidendid ja residendid kokku) peab
olema suurem või võrdne vastava rea veeruga 12 (finantsettevõtted, v.a kindlustusandjad ja pensionifondid).

Viga

30552 {FIN_20751}>={FIN_20751_1}+{FIN_20751_2}+{FIN_207
51_3}+{FIN_20751_4}+{FIN_20751_5}+{FIN_20751_7}

Rida 20751 veerg 1 (pikaajalised võlaväärtpaberid, mitteresidendid ja residendid kokku) peab olema suurem
või võrdne vastava rea veergude 11 (mittefinantsettevõtted), 12 (finantsettevõtted, v.a kindlustusandjad ja

Viga
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pensionifondid), 13 (kindlustusandjad ja pensionifondid), 14 (keskvalitsus), 15 (kohalikud omavalitsused), 17
(kasumitaotluseta institutsioonid) summaga.

30553 {FIN_207511}>={FIN_207511_11}+{FIN_207511_12}+{FI
N_207511_13}+{FIN_207511_14}+{FIN_207511_15}+{FIN
_207511_16}+{FIN_207511_17}

Rida 207511 veerg 1 (pikaajalised laenud, mitteresidendid ja residendid kokku) peab olema suurem või
võrdne vastava rea veergude 11 (mittefinantsettevõtted), 12 (finantsettevõtted, v.a kindlustusandjad ja
pensionifondid), 13 (kindlustusandjad ja pensionifondid), 14 (keskvalitsus), 15 (kohalikud omavalitsused), 16
(füüsilised isikud), 17 (kasumitaotluseta institutsioonid) summaga.

Viga

30554 {FIN_20740}>={FIN_20741}+{FIN_20742}+{FIN_20743}+{
FIN_20744}+{FIN_20745}+{FIN_20746}+{FIN_20747}

Rida 20740 veerg 1 (muud pikaajalised nõuded, mitteresidendid ja residendid kokku) peab olema suurem
või võrdne vastava rea veergude 11 (mittefinantsettevõtted), 12 (finantsettevõtted, v.a kindlustusandjad ja
pensionifondid), 13 (kindlustusandjad ja pensionifondid), 14 (keskvalitsus), 15 (kohalikud omavalitsused), 16
(füüsilised isikud), 17 (kasumitaotluseta institutsioonid) summaga.

Viga

31652 {FIN_20210}>={FIN_20211} Rida 20210 (aktsiad ja osad kokku) peab olema suurem või võrdne alareaga 20211 (noteeritud aktsiad
kokku).

Viga

31653 {ENT_I_111_1}>={FIN_20711} Rida I_111_1 (aktsiad ja osad kokku) peab olema suurem või võrdne vastava alareaga FIN_20711
(noteeritud aktsiad kokku).

Viga

Kontrollid tabelis 2.2. BILANSS. KOHUSTISED JA OMAKAPITAL (PASSIVA), AINULT EESTIS TOIMIVA ÜKSUSE TULEMUSTE KOHTA. Veerud 11-17, täidetakse AINULT siis, kui
VASTASPOOL on RESIDENT.

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
13321 {FIN_21200}>={FIN_21210}+{FIN_21220} Pikaajalised võlakohustised kokku peab olema suurem või võrdne alanäitajate laenud ja emiteeritud

võlaväärtpaberid summaga
Viga

23227 {FIN_21100}>={FIN_21120}+{FIN_21110} Lühiajalised võlakohustised kokku peab olema suurem või võrdne alanäitajate laenud ja emiteeritud
võlaväärtpaberid summaga.

Viga

30555 {FIN_21120}>={FIN_21120_11}+{FIN_21120_12}+{FIN_2
1120_13}+{FIN_21120_14}+{FIN_21120_15}+{FIN_21120
_16}+{FIN_21120_17}

Rida 21120 veerg 1 (laenud, mitteresidendid ja residendid kokku) peab olema suurem või võrdne vastava
rea veergude 11 (mittefinantsettevõtted), 12 (finantsettevõtted, v.a kindlustusandjad ja pensionifondid), 13
(kindlustusandjad ja pensionifondid), 14 (keskvalitsus), 15 (kohalikud omavalitsused), 16 (füüsilised isikud),
17 (kasumitaotluseta institutsioonid) summaga.

Viga

30556 {FIN_21220}>={FIN_21220_11}+{FIN_21220_12}+{FIN_2
1220_13}+{FIN_21220_14}+{FIN_21220_15}+{FIN_21220
_16}+{FIN_21220_17}

Rida 21220 veerg 1 (laenud, mitteresidendid ja residendid kokku) peab olema suurem või võrdne vastava
rea veergude 11 (mittefinantsettevõtted), 12 (finantsettevõtted, v.a kindlustusandjad ja pensionifondid), 13
(kindlustusandjad ja pensionifondid), 14 (keskvalitsus), 15 (kohalikud omavalitsused), 16 (füüsilised isikud),
17 (kasumitaotluseta institutsioonid) summaga.

Viga

30557 {FIN_21400}>={FIN_21400_11}+{FIN_21400_12}+{FIN_2
1400_13}+{FIN_21400_14}+{FIN_21400_15}+{FIN_21400
_16}+{FIN_21400_17}

Rida 21400 veerg 1 (ostjate ettemaksed ja võlad tarnijatele, mitteresidendid ja residendid kokku) peab
olema suurem või võrdne vastava rea veergude 11 (mittefinantsettevõtted), 12 (finantsettevõtted, v.a
kindlustusandjad ja pensionifondid), 13 (kindlustusandjad ja pensionifondid), 14 (keskvalitsus), 15 (kohalikud
omavalitsused), 16 (füüsilised isikud), 17 (kasumitaotluseta institutsioonid) summaga

Viga

30558 {FIN_21500}>={FIN_21500_11}+{FIN_21500_12}+{FIN_2
1500_13}+{FIN_21500_14}+{FIN_21500_15}+{FIN_21500
_16}+{FIN_21500_17}

Rida 21500 veerg 1 (muud kohustised, mitteresidendid ja residendid kokku) peab olema suurem või võrdne
vastava rea veergude 11 (mittefinantsettevõtted), 12 (finantsettevõtted, v.a kindlustusandjad ja
pensionifondid), 13 (kindlustusandjad ja pensionifondid), 14 (keskvalitsus), 15 (kohalikud omavalitsused), 16
(füüsilised isikud), 17 (kasumitaotluseta institutsioonid) summaga.

Viga

Kontrollid tabelis 5. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG (täidetakse ainult III kvartali kohta)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20504 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Viga

20505 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Palun märkige küsimustiku täitmiseks kulunud aeg. Tundide ja minutite summa peab olema suurem kui 0.
Kulutatud aja hulka arvestatakse kõikide töötajate juhendiga tutvumiseks, andmete kogumiseks ja
ettevalmistamiseks ning küsimustiku täitmiseks kulunud aeg.

Viga

20506 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Viga
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Tabelitevahelised kontrollid

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
22615 APPROX({ENT_I_400_1},{FIN_21100}+{FIN_21200}+{FIN

_21300}+{FIN_21400}+{FIN_21500}+{ENT_I_390_1},2)
Vastuolulised andmed. Tabelis 2.1. (Bilanss. Vara) rida I_400_1 (Vara (aktiva) kokku) peab olema võrdne
tabelis 2.2. (Bilanss. Kohustised ja omakapital) reaga I_500_1 (Kohustised ja omakapital (passiva) kokku.

Viga

24754 {FIN_10100}>={FIN_80100_10}+{FIN_80100_20}+{FIN_8
0100_30}+{FIN_80100_40}+{FIN_80100_50}

Vastuolulised andmed. Tabelis 1 (Kasumiaruanne) rida 10100 (..intressitulud ja intressiiseloomuga tulud)
peab olema suurem või võrdne tabel 4 ( Finantstulude ja -kulud sektorite kaupa) rea 80100 (Intressitulu)
veergude 10 (Mittefinantsettevõtted), 20 (Finantsettevõtted), 30 (Valitsemissektor), 40 (Füüsilised isikud (sh
FIEd) ja 50 (Kasumitaotluseta institutsioonid) summaga.

Viga

24755 {FIN_10200}>={FIN_80200_10}+{FIN_80200_20}+{FIN_8
0200_30}+{FIN_80200_40}+{FIN_80200_50}

Vastuolulised andmed. Tabelis 1 (Kasumiaruanne) rida 10200 (..intressikulud ja intressiiseloomuga kulud)
peab olema suurem või võrdne tabelis 4 (Finantstulude ja -kulud sektorite kaupa) rea 80200 (Intressikulu)
veergude 10 (Mittefinantsettevõtted), 20 (Finantsettevõtted), 30 (Valitsemissektor), 40 (Füüsilised isikud (sh
FIEd) ja 50 (Kasumitaotluseta institutsioonid) summaga.

Viga

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1. KASUMIARUANNE, AINULT EESTIS TOIMIVA ÜKSUSE TULEMUSTE KOHTA

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Kulud Aruandeperioo

di (3 kuu)
kohta, eurot
(täisarvudes)

{ENT_C_440}+{ENT_C_450}+{ENT_C_550}+{FIN_10453}+{ENT_C_530}+{FIN_10451}+{ENT_C_560}+{EN
T_C_460}+{FIN_10450}

Rida C_705 peab olema ridade
C_430, C_550, 10453, C_530,
10451, C_560, C_460, 10450
summa. Veebis täitmisel
summeeritakse automaatselt.

..tööjõukulud kokku Aruandeperioo
di (3 kuu)
kohta, eurot
(täisarvudes)

{ENT_C_440}+{ENT_C_450} Rida C_430 peab olema ridade
C_440, C_450 summa. Veebis
täitmisel summeeritakse
automaatselt.

..tööjõukulud kokku Abiinfo
Maksuameti
deklaratsioonid
elt

{ENTQ_2060_2}+{ENTQ_2070_2}

Puhaskasum (-kahjum) Aruandeperioo
di (3 kuu)
kohta, eurot
(täisarvudes)

{ENT_C_010}+{ENT_C_755}-{ENT_C_705}-{ENT_C_770}+{ENT_C_855}

Autosummad tabelis 2.1. BILANSS.VARA (AKTIVA), AINULT EESTIS TOIMIVA ÜKSUSE TULEMUSTE KOHTA. Veerud 11-17, täidetakse AINULT siis, kui VASTASPOOL on RESIDENT.

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Raha Mitteresidendid

ja residendid
kokku
aruandeperiood
i lõpu seisuga,
eurot
(täisarvudes)

{FIN_20110}+{FIN_20120}+{FIN_20130}+{FIN_20140} Rida I_010_1 peab olema ridade
20110, 20120, 20130 ja 20140
summa. Veebis täitmisel
summeeritakse automaatselt.

Lühiajalised nõuded ja Mitteresidendid {FIN_20410}+{FIN_20610}+{FIN_20500}
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tehtud ettemaksed ja residendid
kokku
aruandeperiood
i lõpu seisuga,
eurot
(täisarvudes)

Pikaajalised laenud ja
nõuded kokku

Mitteresidendid
ja residendid
kokku
aruandeperiood
i lõpu seisuga,
eurot
(täisarvudes)

{FIN_207511}+{FIN_20740}

Vara (aktiva) kokku Mitteresidendid
ja residendid
kokku
aruandeperiood
i lõpu seisuga,
eurot
(täisarvudes)

{ENT_I_010_1}+{FIN_20200}+{FIN_20300}+{ENT_I_050_1}+{ENT_I_110_1}+{FIN_20750}+{FIN_20900}

Autosummad tabelis 2.2. BILANSS. KOHUSTISED JA OMAKAPITAL (PASSIVA), AINULT EESTIS TOIMIVA ÜKSUSE TULEMUSTE KOHTA. Veerud 11-17, täidetakse AINULT siis, kui
VASTASPOOL on RESIDENT.

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Kohustised ja omakapital
(passiva) kokku

ABIINFO.
Eelmisel
kvartalil
esitatud
andmed

{FIN_21100_2}+{FIN_21200_2}+{FIN_21300_2}+{FIN_21400_2}+{FIN_21500_2}+{ENT_I_390_2} Rida I_500_1 peab võrduma
ridade 21100, 21200, 21300,
21400, 21500, I_390_1 summaga.
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

Kohustised ja omakapital
(passiva) kokku

Mitteresidendid
ja residendid
kokku
aruandeperiood
i lõpu seisuga,
eurot
(täisarvudes)

{FIN_21100}+{FIN_21200}+{FIN_21300}+{FIN_21400}+{FIN_21500}+{ENT_I_390_1} Rida I_500_1 peab võrduma
ridade 21100, 21200, 21300,
21400, 21500, I_390_1 summaga.
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

Autosummad tabelis 3. INVESTEERINGUD MATERIAALSETESSE JA IMMATERIAALSETESSE PÕHIVARADESSE NING KINNISVARAINVESTEERINGUTESSE (SH KAPITALIRENT), AINULT
EESTIS TOIMIVA ÜKSUSE TULEMUSTE KOHTA

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Investeeringud
materiaalsetesse
põhivaradesse ja
kinnisvarainvesteeringutesse
kokku

Eurot
(täisarvudes),
aruandeperiood
il

{ENT_H_150_2}+{ENT_H_150_3}+{ENT_H_150_6}+{ENT_H_150_4}+{ENT_H_150_7} Rida H_150_1 peab võrduma
ridade H_150_2, H_150_3,
H_150_6, H_150_4, H_150_7
summaga. Veebis täitmisel
summeeritakse automaatselt


