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Konsolideeritud bilanss 
(eurodes / tuhandetes eurodes) 

 
Lisa 

nr 31.12.2013 31.12.2012 

VARAD    

Käibevara    

Raha ja raha ekvivalendid 4   

Finantsinvesteeringud  5   

Nõuded ja ettemaksed  6   

Varud 7   

Bioloogilised varad 8   

Käibevara kokku    

Põhivara    

Investeeringud sidusettevõtetesse 9   

Finantsinvesteeringud  5   

Nõuded ja ettemaksed 6   

Kinnisvarainvesteeringud 10   

Materiaalne põhivara 11   

Immateriaalne põhivara 12   

Bioloogilised varad 8   

Põhivara kokku    

VARAD KOKKU    

    

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused  13   

Võlad ja ettemaksed  14   

Eraldised 15   

Sihtfinantseerimine 16   

Lühiajalised kohustused kokku    

Pikaajalised kohustused     

Laenukohustused  13   

Võlad ja ettemaksed 14   

Eraldised 15   

Sihtfinantseerimine 16   

Pikaajalised kohustused kokku    

KOHUSTUSED KOKKU    

Omakapital    

Vähemusosalus    

Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital    

Aktsiakapital 17   

Ülekurss 17   

Oma aktsiad 17   

Kohustuslik reservkapital    

Muud reservid 17   

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)     

Aruandeaasta kasum (kahjum)    

OMAKAPITAL KOKKU     
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KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU    

 

 

Konsolideeritud kasumiaruanne [SKEEM 1] 
(eurodes / tuhandetes eurodes) 

 

 Lisa nr 2013 2012 

    

Müügitulu 18   

Muud äritulud 19   

    

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus    

Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara 

valmistamisel    

Kaubad, toore, materjal ja teenused 20   

Mitmesugused tegevuskulud  21   

Tööjõukulud 22   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 10,11,12   

Muud ärikulud 23   

    

Ärikasum (-kahjum)    

    

Kasum (kahjum) sidusettevõtetelt 9   

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt 5   

Intressikulud 13   

Muud finantstulud ja -kulud 24   

    

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist    

    

Tulumaks 25   

    

Aruandeaasta kasum (kahjum)    

S.h. Emaettevõtte omanike osa kasumist (kahjumist)    

 Vähemusomanike osa kasumist (kahjumist)    
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Konsolideeritud kasumiaruanne [SKEEM 2] 
(eurodes / tuhandetes eurodes) 

 

 
Lisa 

nr 2013 2012 

    

Müügitulu 18   

Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu 26   

    

Brutokasum (-kahjum)    

    

Turustuskulud 27   

Üldhalduskulud 28   

Muud äritulud 19   

Muud ärikulud 23   

    

Ärikasum (-kahjum)    

    

Kasum (kahjum) sidusettevõtetelt 9   

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt 5   

Intressikulud 13   

Muud finantstulud ja -kulud 24   

    

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist    

    

Tulumaks 25   

    

Aruandeaasta kasum (kahjum)    

S.h. Emaettevõtte omanike osa kasumist (kahjumist)    

 Vähemusomanike osa kasumist (kahjumist)    

 

 

 



AS ABC 

2013. a. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 

 

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne 
(eurodes / tuhandetes eurodes) 

 

 Lisa nr 2013 2012 

    

Aruandeaasta kasum (kahjum)    

    

Muu koondkasum (-kahjum)    

Realiseerimata kursivahed     

Riskimaandamisinstrumentide ümberhindluse kasumid 

(kahjumid) 5   

Muud koondkasumid (kahjumid)    

Aruandeaasta muu koondkasum (-kahjum)    

    

Aruandeaasta koondkasum (-kahjum)    

S.h. Emaettevõtte omanike osa koondkasumist (-kahjumist)    

 Vähemusomanike osa koondkasumist (-kahjumist)    
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne 
(eurodes / tuhandetes eurodes) 

   Lisa nr 2013 2012 

Rahavood äritegevusest    

Ärikasum    

Korrigeerimised:    

 Põhivara kulum ja väärtuse langus 10,11,12   

 Kasum (kahjum) põhivara müügist 19, 23   

 Muud korrigeerimised    

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus     

Varude muutus    

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus     

Makstud intressid 13   

Makstud ettevõtte tulumaks 25   

Laekumised sihtfinantseerimisest 16   

Kokku rahavood äritegevusest    

     
Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 11,12   

Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 11,12   

Tasutud bioloogilise vara soetamisel 8   

Laekunud bioloogilise vara müügist 8   

Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel 10   

Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist 10   

Laekumised sihtfinantseerimisest 16   

Tasutud tütarettevõtete soetamisel 3   

Laekunud tütarettevõtete müügist 2   

Tasutud sidusettevõtete soetamisel 9   

Laekunud sidusettevõtete müügist 9   

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel    

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist    

Antud laenud 6   

Antud laenude tagasimaksed 6   

Laekunud intressid 5, 6   

Laekunud dividendid 5, 9   

Kokku rahavood investeerimistegevusest    

     
Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenud 13   

Saadud laenude tagasimaksed 13   

Arvelduskrediidi saldo muutus 13   

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed 13   

Laekunud aktsiate emiteerimisest 17   

Laekunud omaaktsiate müügist 17   

Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel 17   

Makstud dividendid 17   

Kokku rahavood finantseerimistegevusest    

     
Rahavood kokku    
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Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses    

Raha ja raha ekvivalentide muutus    

Valuutakursside muutuste mõju    

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4   
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Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 
(eurodes / tuhandetes eurodes) 

 

 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital    

 
Aktsia-

kapital Ülekurss 

Oma-

aktsiad 

Kohus-

tuslik 

reserv-

kapital 

Muud 

reservid 

Jaota-

mata 

kasum 

(kahjum) Kokku 

Vähe-

mus-

osalus Kokku 

          

Saldo seisuga 1.1.2012          

Arvestuspõhimõtete 

muutuste mõju          

Korrigeeritud saldo 

1.1.2012          

          

Aruandeperioodi 

[koondkasum (kahjum)] / 

[kasum (kahjum)]          

Jaotatud dividendid          

Muutused reservides          

Emiteeritud aktsiakapital          

Saldo seisuga 31.12.2012          

          

Aruandeperioodi 

[koondkasum (kahjum)] / 

[kasum (kahjum)]          

Muud muutused 

omakapitalis          

Saldo seisuga 31.12.2013          

 

 

Täpsem informatsioon aktsiakapitali ja muude omakapitali kirjete kohta on toodud lisas 17. 
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Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad 
 

Lisa 1.  Arvestuspõhimõtted 
 

1.1. Üldine informatsioon 

 

AS ABC (edaspidi: emaettevõte) 2013. aasta konsolideeritud 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. 

 

Konsolideeritud aruandes kajastuvad AS ABC (edaspidi: emaettevõte) ning tema tütarettevõtete (koos edaspidi 

nimetatud: kontsern) finantsnäitajad. Informatsioon tütarettevõtete kohta on toodud lisas 2. 

 

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud [eurodes / tuhandetes eurodes]. 

 

 

1.2. Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused 

 

Seoses muudatustega Raamatupidamise Toimkonna juhendites on AS ABC muutnud arvestuspõhimõtet 

kinnisvarainvesteeringute kajastamisel. Eelmistel perioodidel on AS ABC kinnisvarainvesteeringuid kajastanud 

soetusmaksumuse meetodil. Alates käesolevast aruandeaastast kajastatakse kinnisvarainvesteeringud, mille õiglast 

väärtust on võimalik usaldusväärselt hinnata mõistliku kulu ja pingutusega, õiglase väärtuse meetodil. Muudetud 

arvestuspõhimõtet on rakendatud tagasiulatuvalt. Arvestuspõhimõtte muutmise mõju on esitatud alljärgnevas tabelis: 

 

 
Saldo 2012.a 

aastaaruandes 

Muudatuse 

mõju 

Muudetud saldo 2013.a. 

aastaaruandes 

Mõju bilansile seisuga 1.1.2012    

Kinnisvarainvesteeringud    

Jaotamata kasum    
    

Mõju bilansile seisuga 31.12.2012    

Kinnisvarainvesteeringud    

Jaotamata kasum    
    

Mõju kasumiaruandele 2012.a    

Muud äritulud    

Põhivara kulum ja väärtuse langus    

Kokku mõju kasumiaruandele    

 

1.3. Tütarettevõtete kajastamine 

 

Konsolideerimise põhimõtted 

Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud kõik tütarettevõtted. Elimineeritud on kõik kontsernisisesed 

nõuded ja kohustused, kontserni ettevõtete vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata 

kasumid ja kahjumid. Vähemusomanike osa tütarettevõtete tulemuses ja omakapitalis on konsolideeritud 

kasumiaruandes näidatud eraldi kirjel ja konsolideeritud bilansis kajastatud omakapitali koosseisus eraldi 

emaettevõtte omanikele kuuluvast omakapitalist. 

 

Äriühendused 

Tütarettevõtte soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused, mida 

kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil). Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütarettevõtte varad, 
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kohustused ja tingimuslikud kohustused arvele nende õiglases väärtuses ning omandatud osaluse soetusmaksumuse 

ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse positiivse või negatiivse firmaväärtusena.  

Alates omandamise kuupäevast kajastatakse omandatud tütarettevõtte varad, kohustused ja tingimuslikud 

kohustused ning tekkinud positiivne firmaväärtus konsolideeritud bilansis ning osalus omandatud tütarettevõtte 

tuludes ja kuludes kajastatakse konsolideeritud kasumiaruandes. Negatiivne firmaväärtus kajastatakse koheselt 

tuluna. 

 

Äriühendused ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel 

Ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel toimunud äriühendusi kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil, mille 

kohaselt kajastatakse omandatud osalus teises ettevõttes omandatud netovara bilansilises väärtuses (st. nagu 

omandatud varad ja kohustused olid kajastatud omandatud ettevõtte bilansis) ning omandatud osaluse 

soetusmaksumuse ja omandatud netovara bilansilise väärtuse vahe kajastatakse omandava ettevõtte omakapitali 

vähenemise või suurenemisena. 

 

Tütarettevõtete müük 

Müüdud tütarettevõtete tulusid ja kulusid kajastatakse konsolideeritud kasumiaruandes kuni müügikuupäevani. 

Vahet müügihinna ja tütarettevõtte netovara bilansilise väärtuse vahel kontserni bilansis (kaasa arvatud 

firmaväärtus) müügikuupäeva seisuga kajastatakse kasumi/kahjumina tütarettevõtte müügist. Juhul, kui 

tütarettevõtte osalisel müügil kaob kontserni kontroll ettevõtte üle, kuid säilib mingi osalus, lõpetatakse alates 

müügikuupäevast ettevõtte konsolideerimine ning kajastatakse järelejäänud osa kas sidusettevõttena või 

finantsinvesteeringuna. Allesjääv investeering võetakse arvele õiglases väärtuses või allesjääva osa bilansilises 

väärtuses müügikuupäeva seisuga, kui õiglast väärtust ei ole võimalik leida mõistliku kulu ja pingutusega.  

 

Tehingud vähemusosalusega 

Vähemusosalusega tehingute puhul kajastatakse vahe tehingu maksumuse ja vähemusosaluse muutuse vahel 

omakapitalis. 

 

Konsolideeritud aastaaruande lisades esitatud Emaettevõtte konsolideerimata aruanded 

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades avaldatakse konsolideeriva üksuse (emaettevõtte) 

eraldiseisvad konsolideerimata põhiaruanded. Emaettevõtte põhiaruannete koostamisel on järgitud samu 

arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel, v.a 

investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse, mis konsolideerimata aruandes on kajastatud [soetusmaksumuse / õiglase 

väärtuse] meetodil. 

 

1.4. Investeeringud sidusettevõtetesse 

 

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse [kapitaliosaluse / soetusmaksumuse / õiglase väärtuse] meetodil. 

 

Investeering sidusettevõttesse võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane 

väärtus ja omandamisega otseselt seotud väljaminekud [,välja arvatud ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel 

toimunud tehingud, mille puhul soetusmaksumuseks on omandatud netovara bilansiline väärtus].  

 

Kapitaliosaluse meetod 

Kapitaliosaluse meetodi kohaselt korrigeeritakse soetusmaksumust järgmistel perioodidel investori osalusega 

investeeringuobjekti omakapitalis toimunud muutustes ning investeeringuobjekti varade, kohustuste ja tingimuslike 

kohustuste ostuanalüüsis leitud õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahe elimineerimise või amortisatsiooniga. 

Omavahelistes tehingutes tekkinud realiseerimata kasumid elimineeritakse. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse 

samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus. 

Juhul kui investeerija osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava investeeringuobjekti kahjumis ületab 

investeeringuobjekti bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning hinnatakse alla 

selliseid pikaajalisi nõudeid, mis sisuliselt moodustavad osa investeeringust. Edasisi kahjumeid kajastatakse 

bilansiväliselt. Juhul kui investeerija on garanteerinud või kohustatud rahuldama investeeringuobjekti kohustusi, 

kajastatakse bilansis vastavat kohustust.  

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on indikatsioone, et investeeringu kaetav väärtus võib olla langenud alla tema 

bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, viiakse läbi vara väärtuse test. Investeeringu kaetava väärtuse 

määramisel lähtutakse lõigus 1.15 „Varade väärtuse langus“ kirjeldatud põhimõtetest. 



AS ABC 

2013. a. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 

 

Soetusmaksumuse meetod 
Soetusmaksumuse meetodi kohaselt korrigeeritakse esialgset soetusmaksumust järgmistel perioodidel vajadusel 

investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on indikatsioone, et 

investeeringu kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, siis 

viiakse läbi vara väärtuse test. Investeeringu kaetava väärtuse määramisel lähtutakse lõigus 1.15 „Varade väärtuse 

langus“ kirjeldatud põhimõtetest. 

Investeerimisobjekti poolt makstavad dividendid kajastatakse tuluna sel hetkel, kui investeerijal tekib õigus 

dividendidele. 

 

Õiglase väärtuse meetod 

Õiglase väärtuse meetodi kohaselt kajastatakse investeeringuobjekti pärast esmast arvelevõtmist õiglases väärtuses 

muutusega läbi kasumiaruande. Investeeringuobjekte, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta 

mõistliku kulu ja pingutusega, kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. 

 

1.5. Raha ja raha ekvivalendid 

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

jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse 

ülilikviidsetesse fondidesse, eeldusel, et fond investeerib finantsvaradesse, mis vastavad raha ja raha ekvivalentide 

mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus. 

 

1.6. Nõuded ja ettemaksed 

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

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne 

nende nominaalväärtusega (miinus allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt 

laekuvas summas. Pikaajaliste finantsvarade korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse finantsvara 

algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgmistel perioodidel intressitulu sisemise 

intressimäära meetodil. 

 

Faktooring 
Faktooringtehingud, millega nõude müüjal säilib nõude tagasiostukohustus, kajastatakse kui nõude tagatisel võetud 

laenu. Nõuet kajastatakse bilansis seni, kuni nõue laekub või regressiõigus aegub. Juhul, kui faktooringtehinguga ei 

kaasne tagasiostukohustust, kajastatakse tehingut nõude müügina. Vahe saadud raha ning nõude bilansilise väärtuse 

vahel kajastatakse finantskuluna või nõude allahindluse kuluna, sõltuvalt sellest, kas faktooringtehing on tehtud 

rahavoogude juhtimise või krediidiriski maandamise eesmärgil. 

 

1.7. Finantsinvesteeringud 

Investeeringud võlakirjadesse 

Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud võlakirjadesse kajastatakse [õiglases väärtuses muutustega läbi 

kasumiaruande.] [korrigeeritud soetusmaksumuses juhul, kui kontsern kavatseb neid hoida lunastustähtajani. 

Finantsinvesteeringud võlakirjadesse, mida kontsern ei kavatse hoida lunastustähtajani või mille puhul kontsern ei 

ole soetamishetkel kindel, kas ta kavatseb neid hoida lunastustähtajani, kajastatakse õiglases väärtuses muutustega 

läbi kasumiaruande.]  

 

Investeeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse 

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a. osalused tütar- ja 

sidusettevõtetes) kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse 

muutused kajastatakse kasumiaruandes. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mis ei ole avalikult kaubeldavad 

ja mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (s.t. 

soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused). 

 

1.8. Tuletisinstrumendid 

Tuletisinstrumente (näiteks forward-, futuur-, swap- või optsioonilepingud) kajastatakse õiglases väärtuses, 

muutustega läbi kasumiaruande. 
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1.9. Finantsvarade väärtuse langus 

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid korrigeeritud soetusmaksumuse või soetusmaksumuse meetodil 

kajastatud finantsvara või finantsvarade grupi väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, 

hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla finantsvarast eeldatavasti tulevikus 

laekuvate maksete nüüdisväärtuseni (diskonteerituna antud finantsvara esmasel kajastamisel fikseeritud sisemise 

intressimääraga) ning soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad hinnatakse alla summani, mida põhjendatud 

hinnangu kohaselt võiks saada, kui seda finantsvara peaks müüma bilansipäeva seisuga. Väärtuse langusest 

tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna. 

 

1.10. Varud 

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest 

kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. 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. Neto realiseerimisväärtus on toote hinnanguline müügihind tavapärase äritegevuse käigus, 

millest on maha arvatud hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügivalmidusse viimiseks ja müügi 

sooritamiseks. 

 

1.11. Bioloogilised varad 

Bioloogilisi varasid, mille õiglane väärtus on usaldusväärselt hinnatav mõistliku kulu ja pingutusega, kajastatakse nii 

esmasel arvelevõtmisel kui ka järgnevatel bilansipäevadel nende õiglases väärtuses, millest on maha arvatud 

hinnangulised müügikulutused. Bioloogilise vara õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid 

kajastatakse kasumiaruandes. 

 

Bioloogilisi varasid, mille õiglast väärtust ei ole võimalik hinnata mõistliku kulu ja pingutusega, kajastatakse 

soetusmaksumuses, millest on maha lahutatud akumuleeritud kulum ning kahjum vara väärtuse langusest. 

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale bioloogilise 

vara rühmale eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. Kasulike eluigade vahemikud on bioloogilise vara rühmadele 

järgmised: 

[biol. vara rühm]  xx-xx aastat 

Bioloogilise vara kaetava väärtuse määramisel lähtutakse lõigus 1.15 Varade väärtuse langus kirjeldatud 

põhimõtetest. 

 

1.12. Kinnisvarainvesteeringud 

Kinnisvarainvesteering võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt 

seonduvaid kulutusi.  

 

Kinnisvarainvesteeringud, mille õiglast väärtust on võimalik usaldusväärselt hinnata mõistliku kulu ja pingutusega, 

kajastatakse pärast arvelevõtmist õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid 

kajastatakse kasumiaruandes. 

 

Kinnisvarainvesteeringud, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata mõistliku kulu ja 

pingutusega, kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud 

allahindlused väärtuse langusest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär 

määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. Kontserni 

kinnisvarainvesteeringute kasulik eluiga on xx-xx aastat. Kui on märke sellest, et varaobjekti eluiga või lõppväärtus 

on oluliselt muutunud, tehakse muudatused vara amortiseerimises edasiulatuvalt. Kinnisvarainvesteeringute kaetava 

väärtuse määramisel lähtutakse lõigus 1.15 Varade väärtuse langus kirjeldatud põhimõtetest. 

 

1.13. Materiaalne põhivara 

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega 

otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara 

kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse 

langusest tulenevad allahindlused. 
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Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara 

objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. 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. 

Kui on märke sellest, et varaobjekti eluiga või lõppväärtus on oluliselt muutunud, tehakse muudatused vara 

amortiseerimises edasiulatuvalt. 

 

Materiaalse põhivara kaetava väärtuse määramisel lähtutakse lõigus 1.15 Varade väärtuse langus kirjeldatud 

põhimõtetest. 

 

1.14. Immateriaalne põhivara 

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega 

otseselt seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha 

arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

 

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale immateriaalse 

põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. 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: 

Firmaväärtus   xx-xx aastat 

Arvutitarkvara  xx-xx aastat 

Kaubamärgid  xx-xx aastat 

Kui on märke sellest, et varaobjekti eluiga või lõppväärtus on oluliselt muutunud, tehakse muudatused vara 

amortiseerimises edasiulatuvalt. 

 

Immateriaalse põhivara kaetava väärtuse määramisel lähtutakse lõigus 1.15 Varade väärtuse langus kirjeldatud 

põhimõtetest. 

 

Arendusväljaminekud 

Arendusväljaminekud on kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute toodete, teenuste, protsesside 

või süsteemide väljatöötamiseks, kujundamiseks või testimiseks. [Arendusväljaminekuid kapitaliseeritakse juhul kui 

eksisteerivad tehnilised ja finantsilised võimalused ning positiivne kavatsus projekti elluviimiseks, kontsern suudab 

kasutada või müüa loodavat vara ning arendusväljaminekute suurust ja immateriaalsest varast tulevikus tekkivat 

majanduslikku kasu on võimalik usaldusväärselt mõõta.] [Arendusväljaminekud kajastatakse kuluna nende 

tekkimise hetkel.] 

 

1.15. Varade väärtuse langus 

Igal bilansipäeval hinnatakse [materiaalse ja immateriaalse põhivara, soetusmaksumuse meetodil kajastatavate 

kinnisvarainvesteeringute, soetusmaksumuse meetodil kajastatavate bioloogiliste varade ning sidusettevõtetesse 

investeeringute puhul vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise 

korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega.  

 

Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mille võrra vara bilansiline maksumus ületab selle 

kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või vara 

kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Vara väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat 
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väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid 

eristada (raha genereeriv üksus). 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 (v.a firmaväärtus, mille allahindlusi ei tühistata). Kui väärtuse testi tulemusena selgub, 

et vara või varade grupi (raha genereeriva üksuse) kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, 

tühistatakse varasem allahindlus ja suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks 

kujunenud, arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamist kajastatakse 

aruandeaasta kasumiaruandes põhivara allahindluse kahjumi vähendamisena. 

 

1.16. Finantskohustused 

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja 

pikaajalised võlakohustused)[, välja arvatud negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid (tuletisinstrumentide 

kajastamine on kirjeldatud arvestuspõhimõttes 1.6),] kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste 

finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi 

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud 

soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud 

tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu sisemise intressimäära meetodil. 

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates 

bilansikuupäevast, kui kontsernil pole tingimusteta õigust kohustuse tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud 

pärast bilansikuupäeva või kui laenuandjal oli õigus bilansipäeval finantskohustus tagasi kutsuda laenulepingus 

sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. 

 

1.17. Rendiarvestus 

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

kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. 

 

Kontsern kui rentnik 

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

miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) 

ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on 

igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse 

sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte 

kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.  

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna. 

 

Kontsern kui rendileandja 

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas 

(võrdub saadaolevate rendimaksete nüüdisväärtusega, pluss renditava vara garanteerimata jääkväärtus rendiperioodi 

lõpuks). Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks. 

Finantstulu jagatakse rendiperioodile arvestusega, et rendileandja tulususe määr on igal ajahetkel kapitalirendi 

netoinvesteeringu jäägi suhtes sama. Rendilepingute sõlmimisega kaasnevad esmased otsekulutused (komisjonitasud 

ja notaritasud), mis jäävad rendileandja kanda, võetakse arvesse rendi sisemise intressimäära ja kapitalirendinõude 

arvestusel ning kajastatakse tulu vähendusena rendiperioodi jooksul. 

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule kontserni bilansis 

kajastatavale varale. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna. 

 

1.18. Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

 

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

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

usaldusväärselt mõõta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva 

seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks. Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 

kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (st eraldisega seotud väljamaksete 

nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline. 
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Garantiieraldis 

Kontsern annab enda poolt müüdud toodetele x-aastase garantii. Kontserni bilansis on moodustatud eraldis summas, 

mis on vajalik bilansipäevaks müüdud toodetega seotud garantiikohustuse rahuldamiseks. Eraldise hindamisel on 

lähtutud eelmiste aastate kogemusest.  

 

Eraldised kohtuvaidluste suhtes 

Kontsern on moodustanud bilansis eraldise kõigi kohtuvaidluste ja võimalike kohtuvaidluste suhtes, mille puhul 

kohtuvaidlust põhjustav kohustav sündmus on toimunud enne bilansipäeva ja kohtuvaidlusega kaasnevad 

kontsernile tõenäoliselt teatud kulutused, mille summat on võimalik usaldusväärselt hinnata. 

 

Eraldised kahjuliku lepingu suhtes 

Kahjulik leping on selline leping, mille täitmisega kaasnevad kulutused ületavad lepingust saadavat majanduslikku 

kasu. Kahjulike lepingute suhtes moodustatakse eraldis, mis on väiksem lepingu täitmisega kaasnevast kahjumist või 

lepingu katkestamisega kaasnevast leppetrahvist.  

 

Restruktureerimiseraldis 

Restruktureerimiseraldis on kontserni juhtkonna poolt konkreetse tegevuskava alusel läbiviidav kontserni tegevuse 

põhjalik ümberkorraldus, mille tagajärjel muutuvad oluliselt kontserni äritegevuse ulatus või selle teostuse viis. 

Restruktureerimiseraldis moodustatakse ühekordsete otseselt restruktureerimisest tulenevate kulutuste katteks, mis 

ei ole seotud kontserni restruktureerimisjärgse tegevusega. Eraldis kajastatakse perioodis, mil on toimunud kohustav 

sündmus (restruktureerimiskava avalikustamine). 

 

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. 

 

1.19. Sihtfinantseerimine 

[Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning 

sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna 

kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele 

saadud või saadava vara õiglases väärtuses. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse kasumiaruandes „Muu äritulu“ 

kirjel.] 

 

[Tegevuse sihtfinantseerimine, kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning 

sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna 

kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele 

saadud või saadava vara õiglases väärtuses. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse kasumiaruandes „Muu äritulu“ 

kirjel. 

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema 

netosoetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa; 

tasuta saadud vara soetusmaksumus on null. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku eluea jooksul.] 

 

1.20. Kohustuslik reservkapital 

Vastavalt äriseadustikule tuleb igal majandusaastal reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni 

reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist [osakapitalist]. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, 

samuti aktsiakapitali [osakapitali] suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele 

[osanikele]. 

 

1.21. 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, siis lähtudes valmidusastme meetodist. 
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[Kirjeldada täpsemalt konkreetse kontserni toodete ja teenuste müügitulu arvestuspõhimõtteid, näiteks: 

Hooldustasud 

Juhul, kui hooldus seisneb ühekordses suuremas toimingus, kajastatakse tulu antud toimingu teostamise järel. Juhul, 

kui hooldust tehakse teatud pikema ajaperioodi jooksul, kajastatakse hooldustasud tuluna [lineaarselt lepingus 

ettenähtud hooldusperioodi jooksul][valmidusastme meetodil]. 

 

Liitumistasud 

[Liitumistasud kajastatakse tuluna siis, kui liitumisega seotud teenus on osutatud (st liitumiseks vajalik põhivara on 

ehitatud) ning puudub sisuline risk, et tasusid peab tagasi maksma.] [Liitumistasud kajastatakse liitumiseks ehitatud 

põhivara soetusmaksumuse vähendamisena.] 

 

Vahetustehingud 

Kui kaupa vahetatakse temast erineva kauba või teenuse vastu, käsitletakse seda vahetust kauba müügina. Tulu 

hindamise aluseks on sellisel juhul saadava kauba või teenuse õiglane väärtus, millele liidetakse juurde või millest 

arvatakse maha täiendavalt saadud või makstud rahasummad. Kui saadud kauba või teenuse õiglast väärtust ei ole 

võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse tulu hindamise aluseks vahetuseks antud kauba või teenuse õiglane 

väärtus, millele liidetakse juurde või millest arvatakse maha täiendavalt saadud või makstud rahasummad. 

 

Tulu kajastamine pikaajalistelt teenuslepingutelt 

Tulu pikema perioodi jooksul osutatavate teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest 

bilansipäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o tehinguga seotud tulusid ja kulusid) 

on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Teenuse osutamisest 

saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad 

kulud. Osutatava teenuse valmidusaste määratakse kasutades teenuse osutamisega seotud tegelike kulude suhet 

võrreldes eelarveliste kogukuludega [/tehtud tööde ülevaatust / bilansipäevaks osutatud teenuse kvantitatiivset osa 

kogu osutatavast teenusest]. 

Kui teenuse osutamist hõlmava tehingu või projekti lõpptulemust ei ole võimalik usaldusväärselt prognoosida, kuid 

on tõenäoline, et kontsern suudab katta vähemalt teenusega seotud kulud, on tulu kajastatud ainult tegelike lepingu 

täitmisega seotud kulude ulatuses. Kui on tõenäoline, et teenuse osutamisega kaasnevad kogukulud ületavad teenuse 

osutamisest saadava tulu, siis kajastatakse oodatav kahjum täies ulatuses kohe. 

 

Litsentsitasud 

Tulu litsentsitasudest kajastatakse tekkepõhiselt, võttes arvesse lepingu tingimusi. 

 

Dividenditulu 

Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus dividendide saamiseks. 

 

1.22. Ettevõtte tulumaks 

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu 

makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud 

väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2008 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 

21/79 väljamakstavalt netosummalt[, millest on võimalik maha arvata enne 1. jaanuari 2000 tasutud ettevõtte 

tulumaks vastava koefitsiendi alusel]. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava 

tulumaksukuluta. 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. Tulumaksu tasumise kohustus 

tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval. 

 

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja 

bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis 

ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. 

Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks juhul, kui kogu jaotamata kasum makstaks välja dividendidena, on 

esitatud aastaaruande lisades. 
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Riigi A ja riigi B tulumaksuregulatsioonide kohaselt tekib vastava riigi äriühingust maksumaksjal kohustus tasuda 

tulumaksu aruandeaastal teenitud maksustatavalt kasumilt. Riigis A kehtis 2013. aastal tulumaksumäär xx% (2012: 

xx%); riigis B kehtis 2013. aastal tulumaksumäär xx% (2012: xx%). 

 

Välismaiste tütarettevõtete puhul leitakse edasilükkunud tulumaksuvara või -kohustus kõigi bilansikuupäeval 

esinevate varade ja kohustuste maksustamisväärtuste ning raamatupidamisväärtuste ajutiste erinevuste vahel. 

Edasilükkunud tulumaks arvutatakse kehtivate või eeldatavalt kehtivate maksumääradega, mis on rakendatavad 

nendes perioodides, kui ajutised erinevused või maksukahjumid realiseeruvad. Edasilükkunud tulumaksuvarad ja -

kohustused on tasaarveldatud ainult ühe kontserni kuuluva äriühingu piires. Edasilükkunud tulumaksuvara esitatakse 

bilansis vaid juhul, kui prognoositavas tulevikus on tõenäoline edasilükkunud tulumaksuvaraga võrreldavas suuruses 

tulumaksukohustuse tekkimine, mida saaks kasutada tasaarveldamiseks. 

 

Tulumaksuvarad ja -kohustused ning tulumaksukulud ja –tulud liigitatakse realiseerunud (tasumisele kuuluvaks) 

tulumaksuks ja edasilükkunud tulumaksuks. Tasumisele kuuluv tulumaks esitatakse lühiajalise varana või 

kohustusena ning edasilükkunud tulumaks pikaajalise varana või kohustusena. 

 

Konsolideeritud kasumiaruandes on kajastatud välismaiste tütarettevõtete kasumilt arvestatud ettevõtte 

tulumaksukulu ja edasilükkunud tulumaksukulu või -tulu ning Eestis registreeritud ettevõtete dividendide 

tulumaksukulu. 

 

1.23. Välisvaluutatehingute kajastamine 

Kontserni kuuluvate ettevõtete arvestusvaluutadeks on nende ettevõtete äritegevuse põhilise majanduskeskkonna 

valuuta. Emaettevõtte ja Eestis registreeritud tütarettevõtete arvestusvaluuta on euro. Konsolideeritud aruanded on 

koostatud eurodes. 

 

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud 

Euroopa keskpanga [või muu kasutatud keskpanga] valuutakursid. 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. Mitterahalised välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused, mida 

mõõdetakse õiglases väärtuses, hinnatakse ümber arvestusvaluutasse, võttes aluseks Euroopa keskpanga [või muu 

kasutatud keskpanga] valuutakursid, mis kehtivad õiglase väärtuse määramise päeval. Mitterahalisi välisvaluutas 

fikseeritud varasid ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil (nt ettemaksed, soetusmaksumuse 

meetodil kajastatavad varud, materiaalne ja immateriaalne põhivara), bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid 

kajastatakse jätkuvalt tehingupäeval kehtinud keskpanga valuutakursi alusel. 

 

Välismaiste tütarettevõtete finantsnäitajad 

Välismaal asuvate tütarettevõtete ja muude äriüksuste konsolideerimiseks arvestatakse nende aruanded nende 

arvestusvaluutast ümber kontserni esitusvaluutasse. Kui välismaise majandusüksuse arvestusvaluuta ei lange 

kontserni esitusvaluutaga kokku, siis kasutatakse välisvaluutas koostatud aruannete ümberarvestusel järgmisi 

valuutakursse: 

(a) kõik vara ja kohustuste kirjed hinnatakse ümber bilansipäeva Euroopa keskpanga kursi alusel; 

(b) tulud ja kulud, muud omakapitali muutused ning rahavood hinnatakse ümber nende tekkimise päeva 

kursiga [/ perioodi kaalutud keskmise kursiga] 

Aruannete ümberarvestusest tekkinud vahed kajastatakse muu koondkasumi või –kahjumina konsolideeritud 

koondkasumiaruandes. 
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Lisa 2.  Kontserni tütarettevõtted 
 

AS ABC tütarettevõtted: 

Tütarettevõte Asukohamaa 

Osalus 

31.12.2013 

Osalus 

31.12.2012 

Tütarettevõte A  % % 

Tütarettevõte B  % % 

Tütarettevõte C  % % 

Tütarettevõte D  % % 

 

Aruandeperioodil võõrandatud osalused: 

Tütarettevõte Osaluse müügihind 

Võõrandamisel saadud 

kasum (kahjum) 

Tütarettevõte A   

Tütarettevõte B   

.  

 

Lisa 3.  Äriühendused 
 

xx.xx.2013 ostis AS ABC tütarettevõtte A, makstes xx%-lise osaluse eest xxx eurot; omandamisega otseselt seotud 

väljaminekud moodustasid täiendavalt xxx eurot. Omandatud netovara õiglane väärtus oli xxx eurot; omandamisel 

tekkis firmaväärtus summas xxx eurot. Tegemist oli sõltumatute osapoolte vahelise äriühendusega, mida kajastati 

ostumeetodil. 

 

 

Lisa 4.  Raha ja raha ekvivalendid 
 

 31.12.2013 31.12.2012 

   

Sularaha kassas   

Arvelduskontod   

Tähtajalised hoiused    

Paigutused ülilikviidsetesse fondidesse   

Raha teel   

Kokku   
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Lisa 5.  Finantsinvesteeringud  
 

 31.12.2013 31.12.2012 

   

Lühiajalised finantsinvesteeringud   

Aktsiad ja osad   

Võlakirjad   

Fondiosakud   

Tuletisinstrumendid   

Õiglases väärtuses kokku   

   

Võlakirjad (lunastamistähtajani hoitavad, tähtajaga kuni 

1 aasta)   

Tähtajalised hoiused (tähtajaga 3 kuud kuni 1 aasta)   

Korrigeeritud soetusmaksumuses kokku   

   

Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku   

   

Pikaajalised finantsinvesteeringud   

Aktsiad ja osad   

Võlakirjad   

Fondiosakud   

Tuletisinstrumendid   

Õiglases väärtuses kokku   

   

Võlakirjad (lunastustähtajani hoitavad, tähtajaga üle 

1 aasta)   

Tähtajalised hoiused (tähtajaga üle 1 aasta)   

Korrigeeritud soetusmaksumuses kokku   

   

Aktsiad (õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt määratav)   

Soetusmaksumuses kokku   

   

Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku   

 

Õiglases väärtuses kajastatud aktsiate ja võlakirjade õiglase väärtuse aluseks 31.12.2013 ja 2012 on nende noteeritud 

turuhinnad [või muu meetodi kirjeldus], fondiosakute õiglaseks väärtuseks on [meetodi kirjeldus]. 

Tuletisinstrumendiks on intressimäära swap, mis on sõlmitud Euribori kõikumisest tuleneva intressiriski 

maandamiseks. Swap leping on sõlmitud summale xxx, tähtajaga xx.xx.20xx ning sellega vahetatakse 6-kuu 

Euriboril baseeruvad intressimaksed fikseeritud intressimääraga xx% intressimaksete vastu. 

 

Lühi- ja pikaajalised tähtajalised hoiused ja lunastustähtajani hoitavad võlakirjad on fikseeritud eurodes. 31.12.2013 

seisuga kajastatud lühiajaliste hoiuste tähtaeg on [kuupäev], lühiajaliste võlakirjade tähtaeg on [kuupäev], 

pikaajalise hoiuse tähtaeg on [kuupäev] ning pikaajaliste võlakirjade tähtaeg on [kuupäev]. 31.12.2012 seisuga 

kajastatud lühiajaliste hoiuste tähtaeg oli [kuupäev], lühiajaliste võlakirjade tähtaeg oli [kuupäev], pikaajalise hoiuse 

tähtaeg oli [kuupäev] ning pikaajaliste võlakirjade tähtaeg oli [kuupäev]. 
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Lühi- ja pikaajaliste hoiuste sisemine intressimäär 2013.a. oli vastavalt xx% ja xx% (2012:vastavalt xx% ja xx%); 

lühi- ja pikaajaliste võlakirjade sisemine intressimäär 2013.a. oli vastavalt xx% ja xx% (2012:vastavalt xx% ja 

xx%). 

 

Kasum/kahjum finantsinvesteeringutelt: 

 2013 2012 

   

Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest   

s.h. aktsiad ja osad   

 fondiosakud   

 võlakirjad   

 tuletisinstrumendid   

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringute müügist   

Intressitulu   

s.h. võlakirjad   

 tähtajalised hoiused   

Dividenditulu   

   

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt kokku   

 

 

Lisa 6.  Nõuded ja ettemaksed  
 

 31.12.2013 31.12.2012 

   

Lühiajalised nõuded ja ettemaksed   

Nõuded ostjate vastu   

s.h. Ostjatelt laekumata arved   

 Ebatõenäoliselt laekuvad arved   

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded   

s.h. Käibemaks   

 Ettemaksukonto jääk   

Muud lühiajalised nõuded   

s.h. Muud nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 31)   

 Antud laenud   

 Intressid   

 Dividendid   

 Muud viitlaekumised   

 Muud nõuded   

 Pikaajalistest teenustöödest saadaolevad tulud   

Ettemaksed   

s.h. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud   

 Muud ettemaksed   

Kapitalirendinõue    

Lühiajalised nõuded ja ettemaksed kokku   
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 31.12.2013 31.12.2012 

   

Pikaajalised nõuded ja ettemaksed   

Muud pikaajalised nõuded   

s.h.  Muud nõuded seotud osapooltele (lisa 31)   

 Antud laenud   

 Intressid   

 Dividendid   

 Muud viitlaekumised   

 Muud nõuded   

Pikaajalised ettemaksed   

s.h. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud   

 Muud ettemaksed   

Kapitalirendinõue   

Edasilükkunud tulumaks (lisa 25)   

Pikaajalised nõuded ja ettemaksed kokku   

 

Seotud osapooltele antud laenude tingimused on toodud lisas 31. Muud antud laenud ja pikaajalised nõuded on 

eurodes, nende sisemine intressimäär oli xx% (2012: xx%), lepingulised intressimäärad ei erinenud oluliselt 

sisemisest intressimäärast. Muude antud laenude tähtaeg on xx.xx.20xx, muude nõuete laekumise tähtaeg on 

xx.xx.20xx. 

 

Aruandeperioodil on laenu antud summas xxx eurot, laenu tagasimakseid on laekunud summas xxx eurot (2012: xxx 

eurot). 

 

Kontsern kui rendileandja 

Kontsern rendib kapitalirendi tingimustel välja maad ja ehitisi. 

 

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
1
 

Lepinguline 

intressimäär 

Kapitalirendinõuded      % % 

s.h.
2
 rendileping 1      % % 

 rendileping 2      % % 

Kokku        

 

[Kapitalirendilepingute osas tuleb kirjeldada muud olulised tingimused (nt tingimuslike rendimaksete olemasolu; 

rendilepingute pikendamise ja väljaostmise võimalused; rendilepingutega kaasnevad piirangud; rendileandja poolt 

väljarenditavate varade garanteerimata jääkväärtused, mis on kajastatud bilansis brutoinvesteeringu osana jne).] 

 

 

                                                           
1
 Avalikustada tuleb sisemine intressimäär ja ka lepingulised intressimäärad, juhul kui need erinevad oluliselt 

sisemistest intressimääradest. Soovitame avalikustada mõlemad, eriti juhtudel kui lepinguline intressimäär sisaldab 

ujuvat baasintressi. 
2
 Avalikustada tuleks info individuaalselt oluliste lepingute kohta eraldi või sarnaste lepingute kohta summeeritult. 
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Lisa 7.  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).  

 

 

Lisa 8.  Bioloogilised varad 
 

Bioloogilised varad, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil: 

 

Loomsed 

varad 

Istan-

dikud Mets Vili 

Rohu-

maad 

Ette-

maksed Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2012        

s.h. käibevara        

 põhivara        

        

2013. a toimunud muutused        

Soetamine        

Lisandumised äriühenduste kaudu (lisa xx)        

Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest        

Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev 

väärtuse vähenemine   
    

 

Müügid        

Ümberklassifitseerimine põllumajanduslikuks 

toodanguks   
    

 

Ümberklassifitseerimine bioloogiliseks varaks 

soetusmaksumuse meetodil   
    

 

        

Saldo seisuga 31.12.2013        

s.h. käibevara        

 põhivara        

 

Õiglase väärtuse meetodil kajastatakse [nimetada bioloogiliste varade rühmad ja nende kirjeldus]. [Lisada iga rühma 

kohta õiglase väärtuse leidmisel rakendatud meetodid ja olulised õiglase väärtuse leidmist mõjutanud eeldused, 

näiteks:] Õiglase väärtuse hindamisel võetakse aluseks kõige hilisem sõltumatute osapoolte vaheline turuhind 

(eeldades, et tehingupäeva ja bilansipäeva vahel ei ole toimunud olulisi muutusi majanduskeskkonnas) / analoogsete 

varade turuhinda mida on korrigeeritud eksisteerivate erinevuste mõjuga / sektoris X tehtud võrdleva analüüsi alusel 

tuletatud väärtus / diskonteeritud rahavoogude meetodil leitud väärtus [lisada olulised eeldused, sh. diskontomäär]. 
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Bioloogilised varad, mida kajastatakse soetusmaksumuse meetodil: 

 

Loomsed 

varad 

Istan-

dikud Mets Vili 

Rohu-

maad 

Ette-

maksed Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2012        

Soetusmaksumus        

Akumuleeritud kulum        

Jääkmaksumus        

s.h. käibevara        

 põhivara        

        

2013. a toimunud muutused        

Soetused        

Lisandumised äriühenduste kaudu (lisa xx)        

Amortisatsioonikulu        

Allahindlused väärtuse languse tõttu        

Varasema allahindluse tühistamine        

Müügid        

Ümberklassifitseerimine põllumajanduslikuks 

toodanguks   
    

 

Ümberklassifitseerimine bioloogiliseks varaks 

õiglase väärtuse meetodil.   
    

 

        

Saldo seisuga 31.12.2013        

Soetusmaksumus        

Akumuleeritud kulum        

Jääkmaksumus        

s.h. käibevara        

 põhivara        

 

Soetusmaksumuse meetodil kajastatakse [nimetada bioloogiliste varade rühmad ja nende kirjeldus], kuna nende 

varade suhtes puudub aktiivne turg ning varaga kaasnevad rahavood ei ole usaldusväärselt hinnatavad. 

 

Aruandeaasta kasum (kahjum) põllumajandusliku toodangu esmasest arvelevõtmisest on xxx eurot (2012: xxx 

eurot). 
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Lisa 9.  Investeeringud sidusettevõtetesse 
 

 
Sidusette-

võte A 

Sidusette-

võte B 

Sidusette-

võte C KOKKU 

Asukohamaa     

Osaluse % 31.12.2012     

Osaluse % 31.12.2013     

     

Osaluse bilansiline väärtus 1.1.2012     

     

2012.a toimunud muudatused:     

Aruandeperioodil omandatud osaluse %     

Aruandeperioodil omandatud osaluse soetusmaksumus     

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (kahjum)
3
     

Allahindlused väärtuse languse tõttu
4
     

Kasum/kahjum õiglase väärtuse muutusest
5
     

Saadud dividendid     

Müüdud osaluse %     

Müüdud osaluse müügihind     

Müüdud osaluse müügikasum (kahjum)     

     

Osaluse bilansiline väärtus 31.12.2012     

     

2013.a toimunud muudatused:     

Aruandeperioodil omandatud osaluse %     

Aruandeperioodil omandatud osaluse soetusmaksumus     

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (kahjum)
6
     

Allahindlused väärtuse languse tõttu
7
     

Kasum/kahjum õiglase väärtuse muutusest
8
     

Saadud dividendid     

Müüdud osaluse %     

Müüdud osaluse müügihind     

Müüdud osaluse müügikasum (kahjum)     

     

Osaluse bilansiline väärtus 31.12.2013     

 

2013. aastal soetati sidusettevõte C. Omandamisel koheselt tasutud summale xxx eurot lisandub tasu, mis sõltub 

sidusettevõtte EBITDA eesmärkide täitmisest 3 aasta jooksul pärast omandamist. Lisatingimustest sõltuva tasu 

hinnanguline mõju summas xxx eurot on kajastatud osana soetusmaksumusest. 

 

                                                           
3
 Esitatakse juhul, kui sidusettevõtet kajastatakse kapitaliosaluse meetodil 

4
 Esitatakse juhul, kui sidusettevõtet kajastatakse kapitaliosaluse või soetusmaksumuse meetodil 

5
 Esitatakse juhul, kui sidusettevõtet kajastatakse õiglase väärtuse meetodil 

6
 Esitatakse juhul, kui sidusettevõtet kajastatakse kapitaliosaluse meetodil 

7
 Esitatakse juhul, kui sidusettevõtet kajastatakse kapitaliosaluse või soetusmaksumuse meetodil 

8
 Esitatakse juhul, kui sidusettevõtet kajastatakse õiglase väärtuse meetodil 
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Aruandeperioodil on investeeringut sidusettevõttesse Y hinnatud alla väärtuse languse tõttu. Investeeringu kaetavaks 

väärtuseks on kasutusväärtus. Kasutusväärtuse leidmisel kasutati järgmisi eeldusi: sidusettevõtte müügitulu kasv 

esimesel 5 aastal on xx%, kulude tasemes olulisi muutusi ei toimu, kasvumäär pärast 5. aastat on xx% ja 

diskontomäär on xx%. 

 

[Kui sidusettevõtet kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, avalikustatakse õiglase väärtuse mõõtmise alus (s.t. kas 

õiglane väärtus on noteeritud hind aktiivsel turul või on saadud mõõtmistehnikat kasutades) ning juhul, kui kasutati 

mõõtmistehnikat, avalikustatakse õiglase väärtuse mõõtmiseks kasutatud olulised eeldused, näiteks intressimäärad 

või diskontomäärad.] 

 

 

Lisa 10.  Kinnisvarainvesteeringud 
 

 

Kinnisvara-

investeeringud õiglase 

väärtuse meetodil 

Kinnisvarainvesteeringud 

soetusmaksumuse meetodil 

  Maa Ehitised 

Saldo seisuga 31.12.2012    

Soetusmaksumus  x x 

Akumuleeritud kulum   x 

Jääkmaksumus või õiglane väärtus x x x 

    

2013.a toimunud muutused    

Ostud ja parendused x x x 

Lisandumised äriühenduste kaudu (lisa 9) x x x 

Müügid x x x 

Ümberklassifitseerimised x/-x -x/x -x/x 

Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest (lisa 19, 23) x   

Amortisatsioonikulu   x 

Allahindlused väärtuse languse tõttu  x x 

Allahindluste tühistamised  x x 

    

Saldo seisuga 31.12.2013    

Soetusmaksumus  x x 

Akumuleeritud kulum   x 

Jääkmaksumus või õiglane väärtus x x x 

 

Õiglase väärtuse meetodil kajastatavad kinnisvarainvesteeringud: 

Kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus seisuga 31.12.2013 ja 2012 [baseerub sõltumatu hindaja poolt määratud 

turuhinnal / on leitud, tuginedes hiljuti toimunud tehingute hindadele sarnaste objektide osas (korrigeerides 

hinnangut erinevuste suhtes) / on leitud, kasutades diskonteeritud rahavoogude meetodit [avalikustada olulised 

kasutatud eeldused, sh. diskontomäär]. 

 

Linnas X asuva kinnistu A (bilansilise maksumusega xxx eurot 31.12.2013 seisuga (2012: xxx eurot)) õiglane 

väärtus 2012. aastal hinnati võrreldavate turutehingute põhjal, kasutades sõltumatu eksperdi hinnangut. Kuna 

31.12.2013.a ei eksisteerinud võrreldavaid tehinguid ning alternatiivsete meetoditega ei olnud võimalik õiglast 

väärtust usaldusväärselt määrata. Sellest tulenevalt on kinnistu ümber klassifitseeritud õiglases väärtuses 

kajastatavatest kinnisvarainvesteeringutest soetusmaksumuse meetodil kajastatavaks kinnisvarainvesteeringuks. 

 

Soetusmaksumuse meetodil kajastatavad kinnisvarainvesteeringud: 

[Aruandeperioodil läbiviidud oluliste allahindluste kohta avalikustatakse alla hinnatud vara või varade grupi 

kirjeldus; kas allahindlus tugines õiglasel väärtusel (miinus müügikulutused) või kasutusväärtusel; kaetava väärtuse 
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leidmisel kasutatud meetodid ja olulised eeldused (sh. diskontomäär, juhul kui allahindlus tugines 

kasutusväärtusel).] 

 

 2013 2012 

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu   

Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud   

 

 

Lisa 11.  Materiaalne põhivara 
 

 Maa Ehitised 

Masinad 

ja 

seadmed 

Muu 

mate-

riaalne 

põhivara 

Lõpetamata 

ehitised ja 

ettemaksed Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2012       

Soetusmaksumus       

Akumuleeritud kulum       

Jääkmaksumus       

       

2013. a toimunud muutused       

Ostud ja parendused       

Lisandumised äriühenduste kaudu (lisa 3)       

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: 

Objekt
9
 

Allahindlus 

(eurodes) 

Allahindluse 

alus
10

 

Väärtuse leidmisel 

kasutatud meetod 

Väärtuse leidmisel 

kasutatud 

diskontomäär 

Tootmisseade 1  Kasutusväärtus Rahavoogude nüüdisväärtus xx% 

Tootmisseade 2  

Õiglane väärtus 

(miinus 

müügikulutused) Ostupakkumine  

Kokku     

 

Tootmisseadme 1 kasutusväärtuse leidmiseks koostati detailsed viie aasta rahavoo projektsioonid [tuua põhilised 

eeldused – kasv jms]; rahavoogude projektsioonideks alates kuuendast aastast kasutati eeldatavat kasvumäära xx %.  

 

                                                           
9
 Alla hinnatud vara või varade grupi kirjeldus 

10
 Kas allahindlus tugines õiglasele väärtusele (miinus müügikulutused) või kasutusväärtusele 
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2013. aastal otsustas juhtkond, et kontserni 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. 

 

Lisa 12.  Immateriaalne põhivara 
 

 

Firma-

väärtus 

Arvuti-

tarkvara Kaubamärgid 

Ettemaksed 

immateriaalse 

põhivara eest Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2012      

Soetusmaksumus      

Akumuleeritud kulum      

Jääkmaksumus      

      

2013. a toimunud muutused      

Ostud ja parendused      

Lisandumised äriühenduste kaudu (lisa 

3)      

Ümberklassifitseerimised      

Müügid      

Amortisatsioonikulu      

Allahindlused väärtuse languse tõttu      

Varasemate allahindluste tühistamised      

      

Saldo seisuga 31.12.2013      

Soetusmaksumus      

Akumuleeritud kulum      

Jääkmaksumus      

 

Aruandeperioodil on alla hinnatud firmaväärtust summas xxx eurot vastavalt bilansipäeval läbi viidud firmaväärtuse 

testile raha teeniva üksuse X kohta, mille juurde firmaväärtus kuulub. Kuna üksuse tulud on osutunud oluliselt 

väiksemateks varasemalt planeeritust [kuna turu intressimäärad on tõusnud, mistõttu varade kasutusväärtuse 

arvutamisel kasutatav diskontomäär on tõusnud] on üksuse kaetav väärtus langenud alla bilansilise väärtuse. Kaetav 

väärtus tugines vara kasutusväärtusel, mis leiti kasutades diskonteeritud rahavoogude meetodit (kasutatud 

diskontomäär xx% [,muud olulised eeldused]) [/õiglasel väärtusel, kasutades ....]. 
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Lisa 13.  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
11

 

Lepinguline 

intressimäär 

Arvelduskrediit      % % 

Pangalaenud        

s.h. laen 1      % % 

  laen 2      % % 

Kapitalirendikohustused        

s.h.
12

 tootmishoone 

rendileping      

% % 

 Muud 

rendilepingud      

% % 

Kokku        

 

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

 

Pangalaenude 1 ja 2 tagatiseks on panditud järgmised varad: 

1. Kommertspant kontserni varudele summas xxx eurot (31.detsember 2012: xxx eurot). 

2. Kommertspant tootmisseadmetele bilansilise väärtusega xxx eurot (31.detsember 2012: xxx eurot). 

3. Hüpoteek kinnistutele (bilansilise väärtusega xxx eurot (31. detsember 2012: xxx eurot) 

kinnisvarainvesteeringutena kajastatud kinnistutest ning bilansilise väärtusega xxx eurot (31. detsember 2012: xxx 

eurot) materiaalse põhivarana kajastatud kinnistutest). 

 

Kontserni arvelduslaenu tagatiseks on emaettevõtte käendus. 

 

Pangalaenu 1 laenuleping sisaldab muuhulgas teatud tingimusi (loan covenants) kontserni suhtarvude osas, millele 

konsolideeritud finantsnäitajad peavad vastama – vastasel korral on pangal õigus laen koheselt tagasi nõuda. 

[Bilansipäeva seisuga polnud kontsern ühega nendest suhtarvudest kooskõlas. Pank kontserni vastu mingeid 

sanktsioone ei rakendanud, kuid vastavalt RTJ 2-le on kontsern kajastanud laenu lühiajalisena.][Bilansipäeva 

seisuga oli kontsern nende suhtarvudega kooskõlas.] 

 

AS-il ABC oli alates xx.xx.2013 tähtajaga kuni xx.xx.2014 avatud arvelduslaenu limiit summas xxx eurot. Seisuga 

31. detsember 2011 ei olnud arvelduslaenu limiiti kasutatud. 

 

[Kapitalirendilepingute osas tuleb kirjeldada muud olulised tingimused (nt tingimuslike rendimaksete olemasolu; 

rendilepingute pikendamise ja väljaostmise võimalused; rendilepingutega kaasnevad piirangud; rendileandja poolt 

väljarenditavate varade garanteerimata jääkväärtused, mis on kajastatud bilansis brutoinvesteeringu osana jne), 

näiteks:] Kontsern on soetanud kapitalirendi tingimustel tootmisseadmeid. Vastavalt rendilepingutele ei ole AS-il 

ABC õigust anda vara allrendile ilma rendileandja kirjaliku loata. Samuti kohustub kontsern rendilepingu järgi 

tagama lepingu kestvuse jooksul vähemalt 30%-lise omakapitali osakaalu koguvaradest. / Rendilepingud ei sea 

piiranguid kontserni dividendi- ega finantseerimispoliitikale, lepingute lõppedes läheb omandiõigus üle kontsernile. 

 

                                                           
11

 Avalikustada tuleb sisemine intressimäär ja ka lepingulised intressimäärad, juhul kui need erinevad oluliselt 

sisemistest intressimääradest. Soovitame avalikustada mõlemad, eriti juhtudel kui lepinguline intressimäär sisaldab 

ujuvat baasintressi. 
12

 Avalikustada tuleks info individuaalselt oluliste lepingute kohta eraldi või sarnaste lepingute kohta summeeritult. 
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Kapitalirendile võetud vara varaliikide lõikes: 

 

Materiaalne 

põhivara 

Kinnisvara-

investeeringud 

Immateriaalne 

põhivara KOKKU 

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2011     

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2013     

Soetused 2013.a.     

Soetused 2012.a.     

 

Intressikulud: 

 2013 2012 

   

Arvelduskrediidilt   

Pangalaenudelt   

Võlakirjadelt   

Kapitalirendilt   

Muud intressikulud   

   

Kokku   

 

 

 

Lisa 14.  Võlad ja ettemaksed  
 

 31.12.2013 31.12.2012 

   

Lühiajalised võlad ja ettemaksed   

Võlad tarnijatele   

Võlad töövõtjatele   

Maksuvõlad   

s.h. Ettevõtte tulumaks   

 Käibemaks   

 Üksikisiku tulumaks   

 Sotsiaalmaks   

 Aktsiisimaks   

 Muud maksud   

Muud lühiajalised võlad   

s.h. Muud võlad seotud osapooltele (lisa 31)   

 Intressivõlad   

 Dividendivõlad   

 Muud viitvõlad   

 Muud võlad   

Saadud ettemaksed   

s.h. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud   

 Ettemakstud pikaajaliste teenustööde tulud   

 Muud ettemaksed   

Tuletisinstrumendid (lisa 5)   

Lühiajalised võlad ja ettemaksed kokku   
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 31.12.2013 31.12.2012 

   

Pikaajalised võlad ja ettemaksed   

Muud pikaajalised võlad   

s.h.  Muud võlad seotud osapooltele (lisa 31)   

 Muud viitvõlad   

 Muud võlad   

Saadud ettemaksed   

s.h. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud   

 Muud ettemaksed   

Edasilükkunud tulumaks (lisa 25)   

Tuletisinstrumendid (lisa 5)   

Pikaajalised võlad ja ettemaksed kokku   

 

[Oluliste võlgade kohta, mis ei ole tekkinud kontserni tavapärasest ostu- ja müügitegevusest, tuleb avalikustada 

informatsioon summade, maksetähtaegade, sisemiste (ja lepinguliste) intressimäärade, alusvaluutade ning muude 

oluliste tingimuste kohta.] 

 

 

Lisa 15.  Eraldised 
 

 

Garantii- 

eraldis 

Restruktureerimis-

eraldis 
Eraldised  

kokku 

Eraldised seisuga 31.12.2012    

S.h. lühiajaline osa    

 pikaajaline osa    

    

Moodustamine    

Suurenemine intressiarvestuse 

tulemusena    

Kasutamine    

Tühistamine    

    

Eraldised seisuga 31.12.2013    

S.h. lühiajaline osa    

 pikaajaline osa    

 

Garantiieraldis 

AS ABC kontsern annab vastavalt müügilepingutele kauba müügil 2- kuni 3-aastase garantii, mille raames ta on 

kohustatud tasuta parandama või välja vahetama tootja süül tekkinud kasutamiskõlbmatu kauba. Garantiieraldise 

summa on moodustatud toetudes eelmistel aastatel müüdud ja tagastatud kaupade kogustele. Pikaajaliste eraldiste 

diskonteerimisel on kasutatud diskontomäära xx%. 

 

Restruktureerimiseraldis 

Kontserni tootmismahtude vähenemise tõttu on plaanis sulgeda tootmisüksus linnas Y, mille tulemusena 

koondatakse xxx töötajat. Kontserni juhtkond on enne bilansipäeva koostanud detailse ametliku 

restruktureerimiskava ning on asunud seda ellu viima. Restruktureerimiseraldis on moodustatud töötajate 

koondamisega, tootmisüksuse sulgemisega ning restruktureerimise tõttu kahjulikuks muutunud rendilepinguga 

seotud kulutuste katteks. 31.12.2013 seisuga kajastatud restruktureerimiseraldis realiseerub tõenäoliselt I poolaastal 

2014. 
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Lisa 16.  Sihtfinantseerimine 
 

 2013 2012 

   

Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest 

perioodi alguse seisuga   

   

Perioodi jooksul saadud toetused   

S.h.  [toetuse andja ja toetuse liik]   

 [toetuse andja ja toetuse liik]   

 [toetuse andja ja toetuse liik]   

   

Kajastatud sihtfinantseerimise tuluna   

   

Tagastatud või tagastamisele kuuluvad 

sihtfinantseerimise summad (-)   

   

Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest 

perioodi lõpu seisuga   

S.h.  [toetuse andja ja toetuse liik]   

 [toetuse andja ja toetuse liik]   

 [toetuse andja ja toetuse liik]   

 

[Avalikustada tuleb sihtfinantseerimisega seonduvad tingimuslikud kohustused, näiteks:] Vastavalt 

investeeringutoetuse tingimustele ei tohi kontsern [toetuse andja ja toetuse liik] raames saadud toetuse abil soetatud 

vara viie aasta jooksul realiseerida, vastasel korral tuleb toetus tagastada.  

AS-il ABC on kohustus investeerida 2014. a [toetuse andja ja toetuse liik] raames osaliselt finantseeritavasse 

tootmisliini täiendavalt xxx eurot. 

 

 

Lisa 17.  Omakapital 
 

 31.12.2013 31.12.2012 

Aktsiakapital (eurodes)   

Aktsiate arv (tk)   

Aktsiate nimiväärtus (eurodes)   

 

2013. aastal toimunud aktsiakapitali suurendamise käigus emiteeriti xxx uut xxx-eurose nimiväärtusega lihtaktsiat 

ülekursiga xxx eurot. [Aktsiate eest tasuti rahas.] [/xxx aktsia eest tasuti mitterahalise sissemaksega – laenu 

konverteerimine summas xxx eurot, ülejäänud aktsiate eest tasuti rahas.] [Aktsiate emiteerimisega otseselt seotud 

kulud on kajastatud ülekursi vähendamisena summas xxx eurot.] 

 

2013. aastal ostis AS ABC tagasi xxx omaaktsiat, makstes nende eest xxx eurot. [Lisada omandamise põhjus.] 

Omaaktsiate soetamisega kaasnesid otseselt seotud kulud summas xxx eurot. Aruandeperioodil omandatud aktsiad 

on võõrandamata ning moodustavad ligikaudu xx% aktsiakapitalist. 

 

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

[Dividendide maksmisega kaasnes tulumaksukulu summas xxx eurot (2012. a summas xxx eurot) (lisa 25).] 

[Dividendide maksmisega ei kaasnenud tulumaksukulu ja -kohustust, kuna dividendide tulumaks kaeti enne 

1. jaanuari 2000 tasutud ettevõtte tulumaksu arvelt / kuna väljamakse aluseks oli [Euroopa Majanduspiirkonna 
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lepinguriigi] residendist äriühingult saadud dividendid / välisriigi äriühingult saadud dividendid, millelt oli tulumaks 

kinni peetud või mille aluseks olev kasumiosa oli tulumaksuga maksustatud.] 

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[, 

millest on võimalik maha arvata enne 1. jaanuari 2000 tasutud ettevõtte tulumaks vastava koefitsiendi alusel või 

saada teatud tingimustel maksuvabastus edasijaotatavate dividendide osas]. Juhul, kui välja makstaks kogu 

jaotamata kasum bilansipäeva seisuga, kaasneks dividendide tulumaks summas xxx eurot (31. detsembril 2012: 

xxx eurot). 

 

Muud reservid: 

 

Realiseerimata 

kursivahed 

[muu reservi 

nimetus] Kokku 

Saldo seisuga 1.1.2012    

    

2012. a toimunud muutused    

Välismaiste tütarettevõtete ümberarvestusel 

tekkinud valuutakursivahed    

[Muud muutused]    

    

Saldo seisuga 31.12.2012    

    

2013. a toimunud muutused    

Välismaiste tütarettevõtete ümberarvestusel 

tekkinud valuutakursivahed    

[Muud muutused]    

    

Saldo seisuga 31.12.2013    

 

[Lisada muu reservi kirjeldus.] 

 

 

Lisa 18.  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   

 

Müügitulu tegevusalade lõikes: 

 2013 2012 

   

Tegevusala 1   

Tegevusala 2   

Tegevusala 3   

Kokku   
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Lisa 19.  Muud äritulud 
 

 2013 2012 

   

Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist   

Kasum materiaalse põhivara müügist   

Kasum immateriaalse põhivara müügist   

Kasum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse 

muutusest 

  

Kasum bioloogilise vara õiglase väärtuse muutusest   

Tulu sihtfinantseerimisest   

Kasum valuutakursi muutustest   

Trahvid, viivised ja hüvitised   

Muud äritulud   

Kokku   

 

 

Lisa 20.  Kaubad, toore, materjal ja teenused [skeem 1] 
 

 2013 2012 

   

[kulukirje]   

[kulukirje]   

Kokku   

 

 

Lisa 21.  Mitmesugused tegevuskulud [skeem 1] 
 

 2013 2012 

   

[kulukirje]   

[kulukirje]   

Kokku   

 

 

Lisa 22.  Tööjõukulud 
 

 2013 2012 

   

Palgakulu   

Sotsiaalmaksud   

Pensionikulu   

Muud   

Kokku   

   

Keskmine töötajate arv majandusaastal   
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Lisa 23.  Muud ärikulud  
 

 2013 2012 

   

Kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist   

Kahjum materiaalse põhivara müügist   

Kahjum immateriaalse põhivara müügist   

Kahjum bioloogilise vara õiglase väärtuse muutusest   

Kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse 

muutusest 

  

Kahjum valuutakursi muutustest   

Trahvid, viivised ja hüvitised   

Muud ärikulud   

Kokku   

 

 

Lisa 24.  Muud finantstulud ja -kulud 
 

 2013 2012 

   

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest   

Intressitulu antud laenudelt   

Intressitulu kapitalirendilt   

Muud finantstulud ja -kulud   

Kokku   

 

 

Lisa 25.  Tulumaks 
 

 2013 2012 

   

Tulumaksukulu väljamaksetelt omanikele:   

s.h.  väljakuulutatud dividendid (lisa 17)   

 aktsiakapitali vähendamine   

 muud väljamaksed omakapitalist   

Välismaistest tütarettevõtetest tulenev 

tulumaksukulu:  

  

Tasumisele kuuluv tulumaksukulu   

Edasilükkunud tulumaksu kulu (tulu)   

Kokku   

 

Kontserni bilansis kajastatud tulumaksuvara (bilansilises maksumuses xxx (2012: xxx eurot), vt. lisa 6 tuleneb 

[lisada selgitus]. Kontserni bilansis kajastatud tulumaksukohustus (bilansilises maksumuses xxx (2012: xxx eurot), 

vt. lisa 14 tuleneb [lisada selgitus].  

 

 



AS ABC 

2013. a. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 

 

Lisa 26.  Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu [skeem 2] 
 

 2013 2012 

   

[kulukirje]   

[kulukirje]   

Kokku   

 

 

Lisa 27.  Turustuskulud [skeem 2] 
 

 2013 2012 

   

[kulukirje]   

[kulukirje]   

Kokku   

 

 

Lisa 28.  Üldhalduskulud [skeem 2] 
 

 2013 2012 

   

[kulukirje]   

[kulukirje]   

Kokku   

 

 

Lisa 29.  Kasutusrent 
 

Kontsern kui rendileandja: 

Kontsern rendib kasutusrendi tingimustel välja järgmiseid masinaid ja seadmeid ning kinnisvarainvesteeringuid.  

 

 Masinad ja seadmed Kinnisvarainvesteeringud 

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2012   

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2013   

 

[Selliste materiaalse põhivara objektide puhul, mida osaliselt renditakse välja kasutusrendi tingimustel, on rendile 

antud vara jääkmaksumuse esitamisel arvestatud väljarenditud pindade proportsiooni.] 

 

 2013 2012 

Saadud kasutusrenditulu (lisa 18)   

 

[Avalikustada tuleb ka olulised rendilepingutega kaasnevad lisatingimused (nt tingimuslike rendimaksete olemasolu; 

rendilepingute pikendamise ja vara väljaostmise võimalused; rendilepingutega kaasnevad piirangud jne).] 

 



AS ABC 

2013. a. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 

 

Kontsern kui rentnik: 
Kontsern on võtnud kasutusrendile sõiduautod ning kontoripinna. 

 

 2013 2012 

Perioodi rendikulu kasutusrendilepingutest (lisa 20, 21, 

26,27,28)   

 

Kõikide mootorsõidukite kasutusrendilepingute alusvaluutaks on euro. Lepingud ei sea piiranguid kontserni 

dividendi- ega finantseerimispoliitikale. Rendile võetud vara ei ole edasi antud allrendile. 

 

[Avalikustada tuleb ka olulised rendilepingutega kaasnevad lisatingimused (nt tingimuslike rendimaksete olemasolu; 

rendilepingute pikendamise ja vara väljaostmise võimalused; rendilepingutega kaasnevad piirangud jne).] 

 

 

Lisa 30.  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 kontserni juhtkonna hinnangul ei ole 

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

katteks eraldist bilansis kajastatud.  

 

Kontsernil on seisuga 31. detsember 2013 järgmised garantii- ja käenduslepingud: 

1. Seisuga 31. detsember 2013 on AS ABC käendanud oma töötajate poolt pankadest võetud laene summas 

xxx eurot (31. detsember 2012: xxx eurot) 

 

Kontserni juhtkonna hinnangul ei kaasne kontserni poolt tagatud kolmandate osapoolte laenudega tõenäoliselt 

kulutusi, kuna kolmandad osapooled suudavad ise oma kohustusi täita. 

 

Võimalikud maksurevisjonist tulenevad kohustused 

Maksuhalduril on õigus kontrollida kontserni kuuluvate ettevõtete maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul 

maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning 

trahvi.  

Kontserni emaettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata 

kontserni kuuluvatele ettevõtetele olulise täiendava maksusumma. 

 

Maksuhaldur on algatanud [/ läbi viinud]Kontserni emaettevõtte [tütarettevõtte x] maksurevisjoni [/ üksikjuhtumi 

kontrolli 200X (kuni 200X) aasta(te)l. Kontrolli tulemusena makse juurde ei määratud [määrati juurde 

käibe/tulu/sotsiaalmaksu – kirjeldada]. Ettevõte on maksuotsuse vaidlustanud [/ osaliselt vaidlustanud / täitnud]. 

Maksuotsuse [/ maksurevisjoni] (võimalik) mõju kontserni finantspositsioonile ning majandustulemustele summas 

xxx eurot on kajastatud muudes ärikuludes [/ osas on moodustatud eraldis / ei ole aruannetes kajastatud]. [kui 

ettevõttele on tehtud vastutusotsus, siis mõju siin avalikustada]. 

 

 

Lisa 31.  Seotud osapooled 
 

Kontserni seotud osapooled on: 

a. omanikud (emaettevõte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud)); 

b. sidusettevõtted; 

c. teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (s.h emaettevõtte teised tütarettevõtted); 

d. tegev- ja kõrgem juhtkond;  

e. eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all 

olevad ettevõtted. 

 



AS ABC 

2013. a. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 

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

 

Tehingud seotud osapooltega: 

 2013 2012 

 Ostud Müügid Ostud Müügid 

[seotud osapoole rühma nimetus]
13

     

[seotud osapoole rühma nimetus]     

Kaupade ost-müük kokku     

     

[seotud osapoole rühma nimetus]     

[seotud osapoole rühma nimetus]     

Kinnisvara ja muude varade ost-

müük kokku     

     

[seotud osapoole rühma nimetus]     

[seotud osapoole rühma nimetus]     

Teenuste ost-müük kokku     

     

[seotud osapoole rühma nimetus]     

[seotud osapoole rühma nimetus]     

Laenude andmine või saamine kokku     

     

[seotud osapoole rühma nimetus]     

[seotud osapoole rühma nimetus]     

Garantii või tagatise andmine või 

saamine kokku     

     

[seotud osapoole rühma nimetus]     

[seotud osapoole rühma nimetus]     

Muud tehingud kokku     

 

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 kontsernile lahkumishüvitise 

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

liikmetele ette nähtud hüvitis 2-6 kuutasu ulatuses). 
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 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. 



AS ABC 

2013. a. konsolideeritud 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   

  

Sidusettevõtted     

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     

s.h.  lühiajaline saldo     

 pikaajaline saldo     

 

 

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

tagatiste kohta, näiteks:] 

AS ABC arvelduskontod [pangas A] kuuluvad AS ABC kontsernikonto koosseisu. Lisaks AS-ile ABC kuuluvad 

kontsernikonto koosseisu veel [tütarettevõte A], [tütarettevõte B] ja [sidusettevõte X]. Vastavalt kontsernikonto 

lepingule vastutavad kontserni liikmed pangale tasumata summade eest solidaarselt. Kontsernikontolt on 2013.a 

arvestatud AS-ile ABC intresse  xxx eurot (keskmine intressimäär xxx% aastas kasutatud summalt) (2012.a xxx 

eurot ning keskmine intressimäär xxx% kasutatud summalt). 

 

Kontserni laen emaettevõttelt (bilansiline väärtus xxx eurot 31.12.2013 (2012: xxx eurot] on tähtajaga [xx.xx.20xx], 

laenuleping on sõlmitud eurodes. Lepingujärgne intressimäär on 6-kuu EURIBOR + xx%, laenu sisemine 

intressimäär on xx% (2012: xx%).  

 

Seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas ei ole 2013.a nii nagu ka 2012.a moodustatud allahindluseid. 

 

 

Lisa 32.  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.  

 



AS ABC 

2013. a. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 

 

Lisa 33.  Tegevuse jätkuvus
14

 
 

[Juhul kui on negatiivne käibekapital, kuid on näiteks kirjalik kokkulepe finantstoetuse osas emaettevõttega, s.t. 

sisulist tegevuse jätkuvuse probleemi ei ole: Seisuga 31. detsember 2013 ületasid kontserni lühiajalised kohustused 

käibevara xxx euro võrra. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes kontserni tegevuse 

jätkumisest. Juhtkonna hinnangul ei tekita negatiivne käibekapital kontserni majandusraskusi 2014. aastal, kuna 

vastavalt rahavoogude prognoosile suudab kontsern katta kõik lühiajalised kohustused. 1. veebruaril 2014 

emaettevõttega [emaettevõtte nimi] sõlmitud kokkuleppe kohaselt on emaettevõte valmis majandusraskuste korral 

kontserni viivitamatult finantsiliselt toetama ja tegema lisainvesteeringuid kontserni majandustegevuse jätkuvuse 

tagamiseks.] 

 

[Juhul kui negatiivse käibekapitali probleem on sisuline, pole aruande koostamise hetkeks lahenenud, puudub 

emaettevõttega kirjalik kokkulepe finantstoetuseks ning seetõttu eksisteerib oluline ebakindlus tegevuse jätkuvuse 

osas, tuleb see asjaolu lisas avalikustada ning seejärel kirjeldada juhtkonna plaane tegevuse jätkuvuse tagamiseks: 

Seisuga 31. detsember 2013 ületasid kontserni lühiajalised kohustused käibevara xxx euro võrra. [lisada täpsem 

olukorra kirjeldus] , mis võib tekitada olulist kahtlust kontserni võimelisuses jätkata jätkuvalt tegutsevana ning 

seetõttu ei pruugi kontsern olla võimeline normaalse äritegevuse käigus realiseerima oma varasid ja täitma oma 

kohustusi.] 

 

[Juhul kui omakapital ei vasta Äriseadustikule, kuid see probleem on aruande koostamise hetkeks lahenenud: 

Seisuga 31. detsember 2013 on kontserni omakapital –xxx eurot. Kuna kontsernil on netovara vähem kui 

Äriseadustikus sätestatud minimaalne suurus, on omakapital planeeritud viia vastavusse Äriseadustiku nõuetega 

2014.a. emaettevõtte poolt tehtavate täiendavate mitterahaliste sissemaksete arvelt. Aktsiakapitali suurendamise 

käigus emiteeritakse xxx uut xxx-eurose nimiväärtusega nimelist aktsiat ülekursiga xxx eurot. Aktsiate eest 

tasutakse xxx eurot mitterahalise sissemaksega (emaettevõtte laenude tasaarveldamine). Vajalikud dokumendid 

aktsiakapitali suurendamise kohta on Äriregistrile esitatud veebruaris 2014.] 

 

[Juhul kui Äriseadustikule mittevastavuse probleem pole aruande koostamise hetkeks lahenenud ning eksisteerib 

oluline ebakindlus tegevuse jätkuvuse osas, tuleb see asjaolu avalikustada ning kirjeldada juhtkonna plaane tegevuse 

jätkuvuse tagamiseks: Seisuga 31. detsember 2013 on kontserni omakapital –xxx eurot. [lisada täpsem olukorra 

kirjeldus] , mis võib tekitada olulist kahtlust kontserni võimelisuses jätkata jätkuvalt tegutsevana ning seetõttu ei 

pruugi kontsern olla võimeline normaalse äritegevuse käigus realiseerima oma varasid ja täitma oma kohustusi. ] 

 

 

Lisa 34.  Emaettevõtte konsolideerimata põhiaruanded 
 

[Emaettevõtte 4 konsolideerimata põhiaruannet] 
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 Lisa on vajalik ainult juhul kui on probleeme tegevuse jätkuvusega. 
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