RTJ

Viide

Teema

RTJ 5 „Materiaalne ja
immateriaalne põhivara“

5.16-16A

Soetusmaksumus

RTJ 6 „Kinnisvarainvesteeringud“

6.23

Õiglase väärtuse 1.1.2015
mõõtmine

Kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse
määramisel ei võeta arvesse tulevaste parendustega
seotud rahavooge ning nendest parendustest
tulenevate lisasissetulekutega seotud rahavooge.

RTJ 11 „Äriühendused ning
tütar- ja sidusettevõtete
kajastamine“

11.64

Tütar- ja
1.1.2015
sidusettevõtete
kajastamine
konsolideerimata
aruannetes

RTJ 1 „Aastaaruande
koostamise üldpõhimõtted“
RTJ 2 „Nõuded esitusviisile“
RTJ 15 „Lisades avalikustatav informatsioon“
RTJ 14 „Mittetulundusühingud ja
sihtasutused“
RTJ 1 „Aastaaruande
koostamise üldpõhimõtted“
RTJ 2 „Nõuded esitusviisile“
RTJ 15 „Lisades avalikustatav informatsioon“

1.5-7

Täismahus
aastaaruanne

Võimalus kasutada tütar- ja sidusettevõtete
Võimalus kasutada tütar- ja sidusettevõtete kajastamisel kapitaliosaluse meetodit kõigis
kajastamisel kapitaliosaluse meetodit ainult juhul, konsolideerimata aruannetes.
kui ettevõte ei koosta konsolideeritud aruannet
kooskõlas RPS §-ga 29. Kui lisaks konsolideeritud
aruandele koostatakse ka konsolideerimata
aruanne, ei ole selles kapitaliosaluse meetod
lubatud.
Varem kehtinud RPS ja RTJ-d ei defineerinud
Täismahus aastaaruanne koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest,
erineva suurusega ettevõtteid ega kehtestanud neile omakapitali muutuste aruandest ja RTJ 15.6-61 sätestatud lisadest. Lisadele kehtivad
erinevaid nõudeid aastaaruande koostamiseks.
praktiliselt kõik senised nõuded koos üksikute täpsustuste ja täiendustega.

RTJ 1 „Aastaaruande
koostamise üldpõhimõtted“
RTJ 2 „Nõuded esitusviisile“
RTJ 15 „Lisades avalikustatav informatsioon“

1.5-7A

2.6

Muudatus Seni kehtinud RTJ-d
rakendub
1.1.2015
Laenukasutuse kulutusi ei kapitaliseerita
põhivarade soetusmaksumusse.

1.1.2016

15.6-61

Lühendatud
väikeettevõtja
2.7, 10, 34, aastaaruanne
45

15.63

Kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse määramisel lähtutakse objekti võimalikust
parimast kasutusviisist. Võimalik parim kasutusviis peegeldab kasutusviisi, kuidas
turuosalised püüaksid maksimeerida kinnisvarainvesteeringu väärtust, võttes arvesse
objektiga seotud juriidilisi (näiteks võimalus muuta detailplaneeringut), füüsilisi (näiteks
võimalus teha juurdeehitusi) ja finantsilisi (näiteks võimalus kasutusviisi muutust
finantseerida) piiranguid.

1.1.2016

Varem kehtinud RPS ja RTJ-d ei defineerinud
Lühendatud väikeettevõtja aastaaruanne koosneb bilansist, kasumiaruandest ja RTJ 15.62
erineva suurusega ettevõtteid ega kehtestanud neile sätestatud lisadest. Bilanss võib olla esitatud lühemal või pikemal kujul.
erinevaid nõudeid aastaaruande koostamiseks.
Lühendatud väikeettevõtja aastaaruannet võivad koostada väike2- ja mikroettevõtjad1; seda
ei või teha mittetulundusühingud ega sihtasutused.

1.1.2016

Varem kehtinud RPS ja RTJ-d ei defineerinud
Lühendatud mikroettevõtja aastaaruanne koosneb bilansist, kasumiaruandest ja RTJ 15.63
erineva suurusega ettevõtteid ega kehtestanud neile sätestatud lisadest. Bilanss võib olla esitatud lühemal või pikemal kujul.
erinevaid nõudeid aastaaruande koostamiseks.
Mikroettevõtja lühendatud aastaaruannetes ei kasutata õiglase väärtuse meetodit varade ja
kohustuste kajastamisel. Olukordades, kus RTJ-d lubavad või nõuavad õiglase väärtuse
meetodi kasutamist (näiteks juhendi RTJ 3 paragrahvis 12 loetletud finantsvarade puhul,
juhendi RTJ 6 paragrahvis 15 nimetatud kinnisvarainvesteeringute puhul või juhendi RTJ 7
paragrahvis 13 nimetatud bioloogilise vara puhul) tuleb mikroettevõtja lühendatud
aastaaruandes kasutada vastavate varade ja kohustuste kajastamisel soetusmaksumuse või
korrigeeritud soetusmaksumuse meetodit.

15.62
Lühendatud
mikroettevõtja
2.7, 10, 34, aastaaruanne
45

Laenukasutuse kulutused võib kapitaliseerida põhivarade soetusmaksumusse või kajastada
kasumiaruandes kuluna. Arvestuspõhimõtte muudatust võib juhendi rakendamisel
kajastada edasi- või tagasiulatuvalt.

Täismahus aastaaruanne on kohustuslik keskmistele ja suurtele ettevõtjatele ning
mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. Vabatahtlikult võivad seda koostada väike 2- ja
mikroettevõtjad1.

14.9
1.5-7

Muudetud RTJ -d

Lühendatud mikroettevõtja aastaaruannet võivad koostada ainult mikroettevõtjad1; seda ei
või teha mittetulundusühingud ega sihtasutused.
mikroettevõtja – osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka
juhatuse liige, ja kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot (RPS § 3). Vastavate aastaaruande koostamise erisätete kohaldamine lõpeb juhul, kui äriühing ei täida nimetatud kriteeriume kahel järjestikusel
bilansipäeval (RPS § 2 (6))
2väikeettevõtja – Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 000 000 eurot, müügitulu 8 000 000
eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest (RPS § 3). Vastavate aastaaruande koostamise erisätete kohaldamine lõpeb juhul, kui äriühing ei täida nimetatud kriteeriume kahel järjestikusel
bilansipäeval (RPS § 2 (6))
1

