
Rahandusministri 28. novembri 2008. a määrus nr 40  

„Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja 

ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete 

sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord”  

Lisa 2 

(muudetud sõnastuses) 

 

KASUMIARUANDE SKEEM 

 

KIRJE NIMETUS KOKKU 

1.1 Teenus- ja vahendustasude tulu  

     1.1.1 Väärtpaberiportfelli valitsemiselt (ainult konsolideerimata aruandes)  

     1.1.2 Väärtpaberitehingutelt (ainult konsolideerimata aruandes)  

     1.1.3 Nõustamistehingutelt (ainult konsolideerimata aruandes)  

     1.1.4 Muudelt investeerimis- ja investeerimiskõrval-teenustelt  (ainult 

konsolideerimata aruandes)  

     1.1.5 Muu teenustasutulu (ainult konsolideerimata aruandes)  

1.2 Teenus- ja vahendustasude kulu (-)  

     1.2.1 Väärtpaberitehingutelt (ainult konsolideerimata aruandes)  

     1.2.2 Nõustamistehingutelt (ainult konsolideerimata aruandes)  

     1.2.3 Muudelt investeerimis- ja investeerimiskõrval-teenustelt (ainult 

konsolideerimata aruandes)  

     1.2.4 Muu teenustasukulu (ainult konsolideerimata aruandes)  

1.3 Intressitulu   

1.4 Intressikulu (-)   

1.5 Dividenditulu   

1.6 Netokasum/kahjum, mis on saadud selliste finantsvarade ja -kohustuste 

kajastamise lõpetamisest, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega 

läbi kasumiaruande (+/-)   

1.7 Kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenev 

netokasum/kahjum (+/-)   

1.8 Kauplemisel mittekasutatavatest kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega 

läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest tulenev netokasum/kahjum (+/-)  

1.9 Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest 

ja -kohustustest tulenev netokasum/kahjum (+/-)   

1.10 Riskimaandamise arvestuse netokasum/kahjum (+/-)  

1.11 Vahetuskursi erinevused, netokasum/kahjum (+/-)   

1.12 Netokasum/kahjum, mis tuleneb tütarettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse 

tehtud investeeringute kajastamise lõpetamisest (+/-)  

1.13 Netokasum/kahjum, mis tuleneb mittefinantsvara kajastamise lõpetamisest 

(+/-)   



1.14 Muu tegevustulu   

1.15 Muu tegevuskulu (-)   

1.16 NETO TEGEVUSTULUD KOKKU  

2. Halduskulud (-)   

2.1 Personalikulud   

2.2 Muud halduskulud   

3. Raha sissemaksed kriisilahendusfondidesse (-)  

4. Kulum (-)   

4.1 Materiaalne põhivara   

4.2 Kinnisvarainvesteeringud   

4.3 Muu immateriaalne vara   

5. Korrigeerimisest tulenev netokasum/kahjum (+/-)  

6. Eraldised (-) või eraldiste tühistamine (+)   

6.1 sh maksekohustused kriisilahendusfondide ees (-)   

7. Selliste finantsvarade väärtuse langus (-) või väärtuse languse tühistamine 

(+), mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande   

8. Tütarettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute väärtuse 

langus (-) või väärtuse languse tühistamine (+)   

9. Mittefinantsvara väärtuse langus (-) või väärtuse languse tühistamine (+)   

9.1 Materiaalne põhivara   

9.2 Kinnisvarainvesteeringud   

9.3 Firmaväärtus   

9.4 Muu immateriaalne vara   

9.5 Muu   

10. Kasumis või kahjumis kajastatav negatiivne firmaväärtus   

11. Kasumist/kahjum, mis tuleneb tütarettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse 

tehtud investeeringutest, mida arvestatakse kapitaliosaluse meetodil (+/-)   

12.  Kasum/kahjum müügiks hoitavatest põhivaradest ja müügigruppidest, 

mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumitele (+/-)   

13. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM/KAHJUM ENNE TULUMAKSU 

(+/-)   

14. Jätkuvate tegevuste kasumi/kahjumiga seotud tulumaksu kulu (-) või tulu 

(+)   

15. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM/KAHJUM PÄRAST 

TULUMAKSU (+/-)   

16. Lõpetatud tegevuste kasum/kahjum pärast tulumaksu (+/-)  

17. ARUANDEAASTA KASUM/KAHJUM (+/-)  

17.1 Vähemusosalusele omistatav  (ainult konsolideeritud aruandes)   

17.2 Emaettevõtja omanikele omistatav (ainult konsolideeritud aruandes)  

 


