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Bilanss 
(eurodes / tuhandetes eurodes) 

 
Lisa 

nr 31.12.2013 31.12.2012 

VARAD    

Käibevara    

Raha ja raha ekvivalendid 2   

Nõuded ja ettemaksed  3   

Varud 4   

Käibevara kokku    

Põhivara    

Materiaalne põhivara 5   

Immateriaalne põhivara 6   

Põhivara kokku    

VARAD KOKKU    

    

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused  7   

Võlad ja ettemaksed  8   

Lühiajalised kohustused kokku    

Pikaajalised kohustused     

Laenukohustused  7   

Pikaajalised kohustused kokku    

KOHUSTUSED KOKKU    

Omakapital    

Aktsiakapital 9   

Kohustuslik reservkapital    

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)     

Aruandeaasta kasum (kahjum)    

OMAKAPITAL KOKKU     

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU    
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Kasumiaruanne [SKEEM 1] 
(eurodes / tuhandetes eurodes) 

 

 Lisa nr 2013 2012 

    

Müügitulu 10   

Muud äritulud    

    

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus    

Kaubad, toore, materjal ja teenused    

Mitmesugused tegevuskulud     

Tööjõukulud 11   

Põhivara kulum ja väärtuse langus    

Muud ärikulud    

    

Ärikasum (-kahjum)    

    

Intressikulud    

Muud finantstulud ja -kulud    

    

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 12   

    

Tulumaks 9   

    

Aruandeaasta kasum (kahjum)    
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Kasumiaruanne [SKEEM 2] 
(eurodes / tuhandetes eurodes) 

 

 
Lisa 

nr 2013 2012 

    

Müügitulu 10   

Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu    

    

Brutokasum (-kahjum)    

    

Turustuskulud    

Üldhalduskulud    

Muud äritulud    

Muud ärikulud    

    

Ärikasum (-kahjum)    

    

Intressikulud    

Muud finantstulud ja -kulud    

    

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 11, 12   

    

Tulumaks 9   

    

Aruandeaasta kasum (kahjum)    
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Rahavoogude aruanne 
(eurodes / tuhandetes eurodes) 

   Lisa nr 2013 2012 

Rahavood äritegevusest    

Ärikasum    

Korrigeerimised:    

 Põhivara kulum ja väärtuse langus 5,6   

 Kasum (kahjum) põhivara müügist 12   

 Muud korrigeerimised    

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus     

Varude muutus    

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus     

Makstud intressid    

Makstud ettevõtte tulumaks 9   

Kokku rahavood äritegevusest    

     
Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 5,6   

Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 5,6   

Kokku rahavood investeerimistegevusest    

     
Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenud 7   

Saadud laenude tagasimaksed 7   

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed 7   

Makstud dividendid 9   

Kokku rahavood finantseerimistegevusest    

     
Rahavood kokku    

     
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses    

Raha ja raha ekvivalentide muutus    

Valuutakursside muutuste mõju    

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2   
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Omakapitali muutuste aruanne 
(eurodes / tuhandetes eurodes) 

 

 Aktsiakapital 

Kohustuslik 

reservkapital 

Jaotamata kasum 

(kahjum) Kokku 

     

Saldo seisuga 1.1.2012     

Arvestuspõhimõtete 

muutuste mõju     

Korrigeeritud saldo 

1.1.2012     

     

Aruandeperioodi kasum 

(kahjum)     

Jaotatud dividendid     

Saldo seisuga 31.12.2012     

     

Aruandeperioodi kasum 

(kahjum)     

Saldo seisuga 31.12.2013     

 

 

Täpsem informatsioon aktsiakapitali ja muude omakapitali kirjete kohta on toodud lisas 9. 
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Raamatupidamise aastaaruande lisad 
 

Lisa 1.  Arvestuspõhimõtted 
 

1.1. Üldine informatsioon 

 

AS ABC (edaspidi: ettevõte) 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea 

raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise 

seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. 

 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud [eurodes / tuhandetes eurodes]. 

 

1.2. Raha ja raha ekvivalendid 

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode 

jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.  

 

1.3. Nõuded ja ettemaksed 

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) 

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende 

finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud 

soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. 

Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna. 

 

1.4. Varud 

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit [individuaalse hindamise meetodit / kaalutud keskmise 

soetusmaksumuse meetodit]. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, 

sõltuvalt sellest, kumb on madalam.  

 

1.5. Materiaalne põhivara 

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja 

võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset 

meetodit. Kasulike eluigade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised: 

Ehitised 

 Hooned   xx-xx aastat 

 Rajatised  xx-xx aastat 

Masinad ja seadmed 

 Tootmisvahendid  xx-xx aastat 

 Transpordiseadmed xx-xx aastat 

Muu materiaalne põhivara 

 Inventar   xx-xx aastat 

 Mööbel   xx-xx aastat 

 Kontoritehnika  xx-xx aastat 

Maad ei amortiseerita. 

 

1.6. Immateriaalne põhivara 

Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja 

võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset 

meetodit. Kui immateriaalse vara kasulikku eluiga ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, eeldatakse, et kasulik 

eluiga on xxx aastat. Kasulike eluigade vahemikud on immateriaalse põhivara gruppidele järgmised: 

Arvutitarkvara  xx-xx aastat 

Kaubamärgid  xx-xx aastat 
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1.7. Varade väärtuse langus 

Igal bilansipäeval hinnatakse materiaalse ja immateriaalse põhivara puhul vara väärtuse võimalikule langusele 

viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse 

seda bilansilise maksumusega. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud 

müügikulutused, või vara kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Varade allahindlusi kajastatakse 

aruandeperioodi kuluna. Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla 

tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse. Sel juhul suurendatakse vara 

bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset 

amortisatsiooni. Allahindluse tühistamisi kajastatakse aruandeperioodi kulu vähendamisena.  

 

1.8. Finantskohustused 

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.  

 

1.9. Rendiarvestus 

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved 

kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. 

 

Ettevõte kui rentnik 

Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete 

miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse intressikuluks ja kohustuse 

jääkväärtuse vähendamiseks.  

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna. 

 

Ettevõte kui rendileandja 

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. 

Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks.  

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras. Kasutusrendimaksed kajastatakse 

rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna. 

 

1.10. Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

 

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt 

juriidiline või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik 

usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või 

millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud 

aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena. 

 

1.11. Tulude arvestus 

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja 

soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt 

ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on 

tõenäoline.  

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi 

jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist. 

 

1.12. Ettevõtte tulumaks 

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes 

tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on 

välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.  

 

1.13. Välisvaluutatehingute kajastamine 

Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu 

toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga [või muu kasutatud keskpanga] valuutakursid. 
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Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse 

bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanga [või muu kasutatud keskpanga] valuutakursside alusel. Ümberhindamise 

tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.. 

 

 

Lisa 2.  Raha ja raha ekvivalendid 
 

 31.12.2013 31.12.2012 

   

Sularaha kassas   

Arvelduskontod   

Tähtajalised hoiused    

Kokku   

 

 

Lisa 3.  Nõuded ja ettemaksed  
 

 31.12.2013 31.12.2012 

   

Nõuded ostjate vastu   

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded   

s.h. Käibemaks   

 Ettemaksukonto jääk   

Muud lühiajalised nõuded   

Ettemaksed   

Kokku   

 

 

Lisa 4.  Varud 
 

 31.12.2013 31.12.2012 

   

Tooraine ja materjal   

Lõpetamata toodang   

Valmistoodang   

Müügiks ostetud kaubad   

Ettemaksed varude eest   

Kokku   

 

Realiseerimistähtaja ületanud valmistoodangut on aruandeaastal alla hinnatud kogusummas xxx eurot (2012: xxx 

eurot).  
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Lisa 5.  Materiaalne põhivara 
 

 Maa Ehitised 

Masinad 

ja 

seadmed 

Muu 

materiaalne 

põhivara 

Lõpetamata 

ehitised ja 

ettemaksed Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2012       

Soetusmaksumus       

Akumuleeritud kulum       

Jääkmaksumus       

       

2013. a toimunud muutused       

Ostud ja parendused       

Ümberklassifitseerimised       

Müügid       

Amortisatsioonikulu       

Allahindlused väärtuse languse tõttu       

Varasemate allahindluste tühistamised       

       

Saldo seisuga 31.12.2013       

Soetusmaksumus       

Akumuleeritud kulum       

Jääkmaksumus       

 

Aruandeperioodil on läbi viidud järgmised põhivarade allahindlused: 

Tootmisseade 1 hinnati alla summas xxx eurot; kasutusväärtuse leidmiseks koostati detailsed viie aasta rahavoo 

projektsioonid [tuua põhilised eeldused – kasv jms]; rahavoogude projektsioonideks alates kuuendast aastast kasutati 

eeldatavat kasvumäära xx %. Kasutatud diskontomäär oli xx%. 

Tootmisseade 2 hinnati alla summas xxx eurot. Kaetavaks väärtuseks oli seadme õiglane väärtus, mille aluseks oli 

kolmandalt osapoolelt saadud ostupakkumine, miinus müügikulutused. 

 

2013. aastal otsustas juhtkond, et tootmisüksuse X tootmisseadmed uuendatakse 2015. aastal. Varasema hinnangu 

kohaselt eeldati, et neid seadmeid kasutatakse kuni 2017. aastani. Vastavalt on korrigeeritud seadmete järelejäänud 

eluiga, millest tulenevalt suurenes aruandeperioodi kulum xxx euro võrra. 
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Lisa 6.  Immateriaalne põhivara 
 

 

Arvuti-

tarkvara Kaubamärgid 

Ettemaksed 

immateriaalse 

põhivara eest Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2012     

Soetusmaksumus     

Akumuleeritud kulum     

Jääkmaksumus     

     

2013. a toimunud muutused     

Ostud ja parendused     

Ümberklassifitseerimised     

Müügid     

Amortisatsioonikulu     

Allahindlused väärtuse languse tõttu     

Varasemate allahindluste tühistamised     

     

Saldo seisuga 31.12.2013     

Soetusmaksumus     

Akumuleeritud kulum     

Jääkmaksumus     

 

 

 

Lisa 7.  Laenukohustused  
 

 

Lühiajaline 

saldo 

31.12.2013 

Pikaajaline 

saldo 

31.12.2013  

Lühiajaline 

saldo 

31.12.2012 

Pikaajaline 

saldo 

31.12.2012  

Tagasimakse 

tähtaeg 

Sisemine 

intressi- 

määr 

Pangalaen       

Kapitalirendikohustused       

s.h.
1
 tootmishoone 

rendileping      

% 

 Muud 

rendilepingud      

% 

Kokku       

 

Kõik laenukohustused seisuga 31.12.2013 on sõlmitud eurodes (2012: eurodes). 

 

Pangalaenu tagatiseks on seatud hüpoteek kinnistutele, panditud maade ja ehitiste bilansiline väärtus seisuga 

31.12.2013 on xxx eurot (31.12.2012: xxx eurot). 

 

Kapitalirendile on võetud masinate ja seadmete jääkmaksumus 31.12.2013 seisuga on xxx eurot (31.12.2012: xxx 

eurot); aruandeaastal soetati kapitalirendi tingimustel masinaid ja seadmeid summas xxx eurot (2012: xxx eurot). 

 

                                                           
1
 Avalikustada tuleks info individuaalselt oluliste lepingute kohta eraldi või sarnaste lepingute kohta summeeritult. 
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Lisa 8.  Võlad ja ettemaksed  
 

 31.12.2013 31.12.2012 

   

Võlad tarnijatele   

Võlad töövõtjatele   

Maksuvõlad   

s.h. Ettevõtte tulumaks   

 Käibemaks   

 Üksikisiku tulumaks   

 Sotsiaalmaks   

 Muud maksud   

Muud lühiajalised võlad   

Kokku   

 

Lisa 9.  Omakapital 
 

 31.12.2013 31.12.2012 

Aktsiakapital (eurodes)   

Aktsiate arv (tk)   

Aktsiate nimiväärtus (eurodes)   

 

2013. aastal on aktsionäridele välja kuulutatud ja välja makstud dividende summas xxx eurot (2012.a xxx eurot). 

Dividendide väljakuulutamisega kaasnes tulumaksukulu summas xxx eurot (2012. a summas xxx eurot). 

 

AS ABC jaotamata kasum (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist 

kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2013 moodustas xxx eurot (31. detsember 2012: xxx eurot). 

Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneb tulumaksukulu 21/79 netodividendina väljamakstavalt summalt. 

Juhul, kui välja makstaks kogu jaotamata kasum bilansipäeva seisuga, kaasneks dividendide tulumaks summas xxx 

eurot (31. detsembril 2012: xxx eurot). 

 

 

Lisa 10.  Müügitulu 
 

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes 

 2013 2012 

   

Müük Euroopa Liidu riikidele kokku   

S.h. [Olulised riigid välja tuua, muud summeeritult]   

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike kokku   

S.h. [Olulised riigid välja tuua, muud summeeritult]   

Kokku   
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Müügitulu tegevusalade lõikes 

 2013 2012 

   

Tegevusala 1   

Tegevusala 2   

Tegevusala 3   

Kokku   

 

 

Lisa 11.  Tööjõukulud 
 

 2013 2012 

   

Palgakulu   

Sotsiaalmaksud   

Muud   

Kokku   

   

Keskmine töötajate arv majandusaastal   

 

 

Lisa 12.  Olulised ühekordse iseloomuga tulud ja kulud 
 

Aruandeaasta kasumit mõjutavad järgmised olulised ühekordse iseloomuga või igapäevase äritegevusega 

mitteseotud tulud ja kulud: 

 

 2013 2012 

   

[kulukirje] (kajastatud kasumiaruande kirjel „XXX“)
2
   

[kulukirje] (kajastatud kasumiaruande kirjel „XXX“)   

[kulukirje] (kajastatud kasumiaruande kirjel „XXX“)   

Kokku   

 

 

Lisa 13.  Kasutusrent 
 

Ettevõte kui rendileandja: 

Ettevõte rendib kasutusrendi tingimustel välja osa pinda enda kasutuses olevast kontorihoonest. Rendile antud 

hoonete jääkmaksumus, arvestades väljarenditud pindade proportsiooni, on 31.12.2013 seisuga xxx eurot 

(31.12.2012: xxx eurot). Aruandeperioodi kasutusrenditulu on xxx eurot (2012: xxx eurot). 

 

Ettevõte kui rentnik: 

                                                           
2
 Näideteks sellistest tuludest ja kuludest on kasumid/kahjumid põhivara müügist, olulised allahindluskahjumid või 

kahjumite tühistamine (nõuded, põhivara), olulised trahvid v. hüvitised, olulised kasumid/kahjumid 

valuutakursimuutustest ja muud tulud/kulud või muutused nendes, mis mõjutasid oluliselt ettevõtte aruandeperioodi 

kasumit ja võrreldavust eelmise perioodiga. 
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Ettevõte on võtnud kasutusrendile sõiduautod ning kontoripinna. Aruandeperioodi rendikulu kasutusrendilepingutest 

on xxx eurot (2012: xxx eurot). 

 

Lisa 14.  Tingimuslikud kohustused 
 

Aruande koostamise hetkel on käimas kohtuprotsess, milles hageja nõuab, et kompenseeritaks AS ABC poolt 

müüdud toodangust hagejale tekkinud kahju summas xxx eurot. Kuna ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole 

tõenäoline, et AS ABC kohtuprotsessi kaotab, siis ei ole sellest protsessist tulenevate võimalike väljaminekute 

katteks eraldist bilansis kajastatud. 

 

 

Lisa 15.  Seotud osapooled 
 

AS ABC emaettevõte on [emaettevõtte nimi], mis on registreeritud [riigis A]. 

 

Tehingud seotud osapooltega: 

 2013 2012 

 Ostud Müügid Ostud Müügid 

[seotud osapoole rühma nimetus]
3
     

[seotud osapoole rühma nimetus]     

Kaupade ost-müük kokku     

     

[seotud osapoole rühma nimetus]     

[seotud osapoole rühma nimetus]     

Teenuste ost-müük kokku     

     

[seotud osapoole rühma nimetus]     

[seotud osapoole rühma nimetus]     

Muud tehingud kokku
4
     

 

Müügid seotud osapooltele on kajastatud kasumiaruandes real „Müügitulu“, ostud real [kulurida kasumiaruandes]. 

 

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused: 

 2013 2012 

Arvestatud tasu   

Muud soodustused   

Kokku   

 

Juhatuse ja nõukogu liikmetega teenistuslepingu ennetähtaegsel lõpetamisel kaasneks ettevõttele lahkumishüvitise 

maksmise kohustus summas xxx eurot (tulenevalt bilansipäeval kehtinud lepingutest on juhatuse ja nõukogu 

liikmetele ette nähtud hüvitis 2-6 kuutasu ulatuses). 

                                                           
3
 Informatsioon tehingute kohta tuleb avalikustada vähemalt järgmiste seotud osapoolte rühmade lõikes: (a) 

ettevõtted, millel on kontroll või oluline mõju ettevõtte üle; (b) ettevõtte tütar- ja sidusettevõtted; (c) ettevõtte või 

tema emaettevõtte juhtkond ja ettevõtte eraisikutest omanikud, kellel on kontroll või oluline mõju ettevõtte üle, 

eelpoolmainitud isikute lähedased pereliikmed ning nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad 

ettevõtted; (d) muud seotud osapooled. 
4
 RTJ 15.21 on toodud tehingute liigid, mille lõikes tuleb olulised tehingud avalikustada eraldi. 



AS ABC 

2013. a. raamatupidamise aastaaruanne 

 

 

Saldod seotud osapooltega: 

 31.12.2013  31.12.2012  

 
Nõuded ja 

ettemaksed 

Võlad ja 

ettemaksed 

Nõuded ja 

ettemaksed 

Võlad ja 

ettemaksed 

Emaettevõte     

Olulise mõjuga juriidilisest isikust 

omanikud   

  

Tegev- ja kõrgem juhtkond ja olulist 

mõju või kontrolli omavad eraisikust 

omanikud; nende lähedased pereliikmed 

ning eelpoolmainitute poolt 

kontrollitavad või nende olulise mõju 

all olevad ettevõtted   

  

Teised samasse konsolideerimisgruppi 

kuuluvad ettevõtted   

  

[muu seotud osapoole rühma nimetus]     

Kokku     

 

[Avalikustada informatsioon seotud osapooltega saldode kohta – lepingulised tingimused, sh. intressimäärad ja info 

tagatiste kohta. Avalikustada informatsioon seotud osapoolte vastu olevate nõuete allahindluste ja aruandeperioodil 

kajastatud vastava kulu kohta.] 

 

 

Lisa 16.  Sündmused pärast bilansipäeva 
 

Veebruaris 2014 toimus AS ABC valmistoodangulaos tulekahju, mille tõttu hävis toodangut xxx euro väärtuses. 

Hävinud toodang sisaldas ligikaudu xxx euro väärtuses toodangut, mis oli 31. detsembri 2013 seisuga kajastatud 

varudes.  
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