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TAKSONOOMIA ELEMENTIDE LOEND LIKVIDEERITAVATELE ÄRIÜHINGUTELE 

Elemendi nimetus  Elemendi selgitus  Elemendi identifikaator  
LIKVIDEERIMISARUANNE 

Tiitellehe andmed 
Tiitelleht, üldine informatsioon  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
GeneralInformationAbstract  

Ettevõtte nimi  Äriregistris registreeritud ärinimi  CompanyName  
Majandusaasta aruande nimetus  Majandusaasta aruande nimetus  AnnualReportName  
Aadress  Ühingu aadress  LegalAddress  
Registrikood  Ühingu registrikood  RegistryCode  
Telefon  Telefon  Telephone  
Faks  Faks  Fax  
E-mail  Elektroonilise posti aadress  Email  
Interneti koduleht  Interneti kodulehe veebiaadress  InternetHomepage  
Audiitor  Audiitori või audiitorettevõtja nimi Auditor  
Aruandeaasta algus ja lõpp  Aruandeaasta algus ja lõpp  BeginningAndEndOfAnnualPeriod  

Likvideerimisbilansi andmed  
Likvideerimisbilanss Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
LiquidationStatementOfFinancialPositi
onAbstract 

Varad Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

AssetsAbstract 

Käibevara Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

CurrentAssetsAbstract 

Raha Raha kassas ja pangas, 
paigutused rahaturu- ja muudesse 
ülilikviidsetesse fondidesse, mis 
individuaalselt vastavad raha ja 
raha ekvivalendi mõistele 

CashAndCashEquivalents 

Finantsinvesteeringud Kauplemiseesmärgil hoitavad 
väärtpaberid ning kindla lunastus-
tähtajaga väärtpaberid, mille 
lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul 
bilansipäevast 

ShortTermFinancialInvestments 

Nõuded ja ettemaksed Nõuded ostjate vastu, maksude 
ettemaksed ja tagasinõuded, 
lühiajalised laenunõuded, muud 
lühiajalised nõuded ja ettemaksed 
teenuste eest 

ShortTermReceivablesAndPrepayments

Varud Tooraine ja materjal, lõpetamata ja 
valmistoodang, müügiks ostetud 
kaubad ja ettemaksed varude eest 

Inventories 
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Müügiootel varad Vara objektid, mis väga suure 
tõenäosusega müüakse lähema 
12 kuu jooksul 

AssetsClassifiedAsHeldForSale 

Üleandmise ootel varad Vara objektid, mis väga suure 
tõenäosusega antakse üle lähema 
12 kuu jooksul 

AssetsClassifiedAsHeldForTransfer 

Kokku käibevara Kokku raha ja varad, mis 
eeldatavasti realiseeritakse tava-
pärase tegevustsükli käigus või 
mida hoitakse kauplemiseesmärgil 
või mis tõenäoliselt suudetakse 
realiseerida 12 kuu jooksul 
bilansipäevast  

CurrentAssets 

Põhivara  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NonCurrentAssetsAbstract 

Finantsinvesteeringud Mitte kauplemiseesmärgil hoitavad 
väärtpaberid, mida tõenäoliselt ei 
realiseerita 12 kuu jooksul bilansi-
päevast, ning kindla lunastus-
tähtajaga väärtpaberid, mille 
lunastustähtaeg saabub pärast 
12 kuu möödumist bilansipäevast 

LongTermFinancialInvestments 

Nõuded ja ettemaksed Pikaajalised nõuded ostjate vastu, 
pikaajalised laenunõuded, muud 
pikaajalised nõuded ja ettemaksed 
teenuste eest 

LongTermReceivablesAndPrepayments 

Kinnisvarainvesteeringud Kinnisvaraobjektid (maa või hoone 
või osa hoonest või mõlemad), 
mida hoitakse eelkõige renditulu 
teenimise, väärtuse kasvu või 
mõlemal eesmärgil  

InvestmentProperty 

Materiaalne põhivara Materiaalne vara, mida kasutatakse 
toodete tootmisel, teenuste 
osutamisel või halduseesmärkidel 
(mitte äriühingust isiku korral talle 
seatud eesmärgi täitmiseks) ja mida 
kavatsetakse kasutada pikema 
perioodi kui ühe aasta jooksul 

PropertyPlantAndEquipment 

Bioloogilised varad Bioloogilised varad, mida ei 
kajastata lühiajaliste bioloogiliste 
varadena 

LongTermBiologicalAssets 

Immateriaalne põhivara Füüsilise substantsita, teistest 
varadest eristatav mittemonetaarne 
vara, mida kavatsetakse kasutada 
pikema perioodi kui ühe aasta 
jooksul 

IntangibleAssets 

Kokku põhivara Kokku pikaajalised varad, mida 
ei kajastata käibevaradena 

NonCurrentAssets 

Kokku varad Rahaliselt hinnatavad asjad või 
õigused kokku 

Assets 
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Kohustused ja omakapital Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

LiabilitiesAndEquityAbstract 

Kohustused Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

LiabilitiesAbstract 

Lühiajalised kohustused Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

CurrentLiabilitiesAbstract 

Laenukohustused Kuni 12 kuu jooksul bilansipäevast 
tagasimakstavad laenukohustused 
(või vastav osa laenukohustustest), 
võlakirjad, arvelduskrediit ja muud 
finantseerimise eesmärgil tekkinud 
võlakohustused ning lühiajalised 
vahetusvõlakirjad või eelisaktsiad, 
mida on võimalik konverteerida 
aktsiate või osade vastu 

ShortTermLoanLiabilities 

Võlad ja ettemaksed Lühiajalised võlad tarnijatele ja töö-
võtjatele, maksuvõlad, muud lühi-
ajalised võlad ja saadud ettemaksed

ShortTermPayablesAndPrepayments 

Eraldised Kohustused, mille realiseerumise 
aeg või summa ei ole kindlad, kuid 
mis realiseeruvad tõenäoliselt 
12 kuu jooksul bilansipäevast 

ShortTermProvisions 

Sihtfinantseerimine Tegevuskulude siht-
finantseerimiseks saadud ette-
maksed, mille tuluna kajastamise 
tingimused ei ole täidetud 

ShortTermGovernmentGrants 

Kokku lühiajalised kohustused Kokku rahaliselt hinnatavad võlad, 
mis eeldatavasti arveldatakse 
tavapärase tegevustsükli jooksul, 
mida hoitakse eelkõige kauplemis-
eesmärgil või mille maksetähtaeg 
on 12 kuu jooksul bilansipäevast 

CurrentLiabilities 

Pikaajalised kohustused Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NonCurrentLiabilitiesAbstract 

Laenukohustused Pärast bilansipäevast 12 kuu 
möödumist tagasimakstavad laenu-
kohustused (või vastav osa laenu-
kohustustest), võlakirjad, arveldus-
krediit ja muud finantseerimise 
eesmärgil tekkinud võlakohustused 
ning pikaajalised vahetusvõlakirjad 
või eelisaktsiad, mida on võimalik 
konverteerida aktsiate või osade 
vastu 

LongTermLoanLiabilities 

Võlad ja ettemaksed Pikaajalised võlad tarnijatele, 
muud pikaajalised võlad ja saadud 
ettemaksed 

LongTermPayablesAndPrepayments 

Eraldised Kohustused, mille realiseerumise 
aeg või summa ei ole kindlad, 
kuid mis realiseeruvad tõenäoliselt 
hiljem kui 12 kuu jooksul bilansi-
päevast, diskonteeritud väärtuses 

LongTermProvisions 
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Sihtfinantseerimine Põhivara sihtfinantseerimise käigus 
saadud toetused, mida ei ole veel 
tuluna kajastatud 

LongTermGovernmentGrants 

Kokku pikaajalised kohustused Kokku rahaliselt hinnatavad võlad, 
mida ei kajastata lühiajaliste 
kohustustena 

NonCurrentLiabilities 

Kokku kohustused Rahaliselt hinnatavad võlad kokku Liabilities 
Omakapital  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
EquityAbstract 

Osakapital nimiväärtuses Emiteeritud osakapitali nimiväärtus IssuedCapital 
Aktsiakapital nimiväärtuses Emiteeritud aktsiakapitali 

nimiväärtus (siin ei kajastata 
eelisaktsiaid, mis vastavalt 
Raamatupidamise Toimkonna 
juhendile nr 3 klassifitseeruvad 
kohustusteks) 

IssuedCapital2 

Registreerimata osakapital Bilansipäevaks emiteeritud ja 
registreerimiseks esitatud, kuid 
äriregistris veel registreerimata 
osad (koos ülekursiga, kui bilansi-
päevaks on avaldus äriregistrile 
esitamata, kajastatakse osade eest 
laekunud tasu kohustusena) 

UnregisteredEquity 

Registreerimata aktsiakapital Bilansipäevaks emiteeritud ja 
registreerimiseks esitatud, kuid 
äriregistris veel registreerimata 
aktsiad (koos ülekursiga, kui bilansi-
päevaks on avaldus äriregistrile 
esitamata, kajastatakse aktsiate eest 
laekunud tasu kohustusena) 

UnregisteredEquity2 

Ülekurss Aktsiate või osade emiteerimisest 
üle nimiväärtuse saadud tasu, 
tehingute korral oma aktsiatega 
soetusmaksumuse ja müügihinna 
vahe, oma aktsiate kustutamisel 
soetusmaksumuse ja nimiväärtuse 
vahe, ühise kontrolli all olevate 
ettevõtete ühendamisel soetus-
maksumuse ja omandatud netovara 
bilansilise väärtuse vahe  

SharePremium 

Oma osad Äriühingu valduses olevad tema 
enda poolt eelnevalt emiteeritud 
osad (sisesta kirje miinusega) 

TreasuryShares 

Oma aktsiad Äriühingu valduses olevad tema 
enda poolt eelnevalt emiteeritud 
aktsiad (sisesta kirje miinusega) 

TreasuryShares2 

Kohustuslik reservkapital Vastavalt „Äriseadustiku” nõuetele 
moodustatud kohustuslik 
reservkapital 

StatutoryReservCapital 

Muud reservid Realiseerimata tulud ja kulud, 
mida ei kajastata kasumiaruandes, 

OtherReserves 
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muudel eesmärkidel (et piirata vaba 
omakapitali hulka) moodustatud 
reservid 

Sissemaksmata osakapital Summa mida osanik ei ole tasunud 
osaühingu asutamisel 

UnpaidCapital 

Muu omakapital Muu omakapital kui teistel oma-
kapitali kirjetel eraldi väljatoodud 

OtherEquity 

Eelmiste perioodide jaotamata 
kasum (kahjum) 

Eelmiste perioodide akumuleeritud 
kasum (kahjum), mida ei ole 
dividendidena välja makstud ega 
muul eesmärgil kasutatud 

RetainedEarningsLoss 

Aruandeaasta kasum (kahjum) Tulude ja kulude vahe AnnualPeriodProfitLoss 
Kokku omakapital Varade ja kohustuste vahe Equity 
Kokku kohustused ja 
omakapital 

Rahaliselt hinnatavad võlad ning 
varade ja rahaliselt hinnatavate 
võlgade vahe kokku 

LiabilitiesAndEquity 

Likvideerimiseelse kasumiaruande andmed 
Likvideerimiseelne 
kasumiaruanne  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

PreLiquidationIncomeStatementScheme
1Abstract 

Müügitulu Toodete, kaupade ja teenuste 
müügist saadud tulu 

Revenue 

Muud äritulud Ebaregulaarselt äritegevuse käigus 
tekkivad tulud 

OtherIncome 

Põllumajandusliku toodangu 
varude jääkide muutus 

Jääkide vähenemist näidatakse 
kuluna ja jääkide suurenemist 
kulude vähendusena 

ChangesInInventoriesOfAgriculturalPr
oduction 

Kasum (kahjum) bioloogilistelt 
varadelt 

Bioloogiliste varade esmasest 
õiglases väärtuses arvelevõtmisest 
ja hilisemast õiglase väärtuse 
muutusest tulenevad kasumid 
ja kahjumid 

ProfitLossFromBiologicalAssets 

Valmis- ja lõpetamata toodangu 
varude jääkide muutus 

Jääkide vähenemist näidatakse 
kuluna ja jääkide suurenemist 
kulude vähendusena 

ChangesInInventoriesOfFinishedGoods
AndWorkInProgress 

Kapitaliseeritud väljaminekud 
oma tarbeks põhivara 
valmistamisel 

Kulude vähendusena kajastatud 
materjalid ja teenused, mida on 
kasutatud põhivara valmistamiseks 
ning mis on kajastatud mõnel teisel 
kasumiaruande kirjel kuluna 

WorkPerformedByEntityAndCapitalised

Kaubad, toore, materjal ja 
teenused 

Otseselt põhitegevuse eesmärgil 
ostetud kaupade, toorme, 
materjalide ja teenuste kulu 
(sisesta kirje miinusega) 

RawMaterialsAndConsumablesUsed 

Mitmesugused tegevuskulud Administratiivsetel ja muudel mitte 
otseselt põhitegevusega seotud 
eesmärkidel ostetud teenuste ja 
materjalide kulu (sisesta kirje 
miinusega) 

OtherOperatingExpense 
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Tööjõukulud Palgakulu, sotsiaalmaksu ja töötus-
kindlustusmaksete kulu, pensioni-
kulu (sisesta kirje miinusega) 

EmployeeExpense 

Põhivara kulum ja väärtuse 
langus 

Materiaalselt ja immateriaalselt 
põhivaralt ning soetusmaksumuses 
kajastatavatelt kinnisvara-
investeeringutelt arvestatud 
amortisatsioonikulu ja väärtuse 
langusest (allahindlusest, 
mahakandmisest) tekkinud kulu 
(sisesta kirje miinusega) 

DepreciationAndImpairmentLossRevers
al 

Muud ärikulud Ebaregulaarselt äritegevuse käigus 
tekkivad kulud (sisesta kirje 
miinusega) 

OtherExpense 

Ärikasum (-kahjum) Tulude ja kulude vahe enne 
finantstulusid ja -kulusid ning 
tulumaksukulu 

TotalProfitLoss 

Finantstulud ja -kulud Tulud ja kulud tütar- ja sidus-
ettevõtjate aktsiatelt ja osadelt, 
muudelt finantsinvesteeringutelt, 
intressikulud, kasum (kahjum) 
finantseerimis- ja investeerimis-
tegevusega seotud nõuete ja 
kohustuste valuutakursi muutustest 

FinancialIncomeAndExpense 

Kasum (kahjum) enne 
tulumaksustamist 

Kokku tulude ja kulude vahe enne 
tulumaksukulu arvessevõtmist 

TotalProfitLossBeforeTax 

Tulumaks Dividendidelt ja muudelt omanikele 
omakapitalist väljakuulutatud 
väljamaksetelt arvestatud 
tulumaksu kulu 

IncomeTaxExpense 

Likvideerimiseelne kasum 
(kahjum) 

Kokku tulude ja kulude vahe, 
enne kui on maha arvatud kasum 
(kahjum) varade ja kohustuste 
ümberhindlusest likvideerimis-
väärtusele  

PreLiquidationGainsLosses 

Kasum (kahjum) varade ja 
kohustuste ümberhindlusest 
likvideerimisväärtusele 

Varade ja kohustuste likvideerimis-
väärtusele ümberhindamise 
tulemusena tekkinud kasum või 
kahjum 

GainsLossesFromAssetsAndLiabilitiesR
evaluationToLiquidationValue 

Aruandeaasta kasum (kahjum) Kokku tulude ja kulude vahe TotalAnnualPeriodProfitLoss 
Likvideerimiseelne 
kasumiaruanne  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

PreLiquidationIncomeStatementScheme
2Abstract 

Brutokasum (kahjum)  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

GrossProfitLossAbstract 

Müüdud toodangu (kaupade, 
teenuste) kulu 

Müüdud toodangu (kaupade, 
teenuste) maksumus, tootmiskaod 
ja muud sarnased tootmiskulud, 
arvestatuna samasugustest põhi-
mõtetest lähtuvalt, nagu on 
arvestatud müügitulu  

CostOfSales 
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Brutokasum (-kahjum) Kokku müügitulu ja müüdud 
toodangu (kaupade, teenuste) kulu 
vahe 

TotalGrossProfitLoss 

Turustuskulud Turustusfunktsiooni täitmiseks 
tehtud kulud (sisesta kirje 
miinusega) 

DistributionCosts 

Üldhalduskulud Üldhaldusfunktsiooni täitmiseks 
tehtud kulud (sisesta kirje 
miinusega) 

AdministrativeExpense 

Likvideerimiseelne 
kasumiaruanne 

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

PreLiquidationIncomeStatementFinanci
alServicesProviderAbstract 

Teenustasu tulud Tulud, mis ettevõte on saanud 
teenuste osutamisest 

ServiceFeeIncome 

Teenustasu kulud Kulud, mis ettevõte on tasunud 
teenuste ostmiselt (miinusega) 

ServiceFeeExpenses 

Puhas teenustasutulu Teenustasu tulud miinus kulud 
kokku 

NetServiceFeeIncome 

Intressitulud Intressitulud InterestIncome 
Intressikulud Intressikulud (miinusega) InterestExpenses 
Puhas intressitulu Intressitulud miinus kulud kokku NetInterestIncome 
Investeerimistulud Investeerimisest saadud tulud InvestmentIncome 
Investeerimiskulud Investeerimisest tekkinud kulud 

(miinusega) 
InvestmentExpenses 

Puhas investeerimistulu Investeerimistulud miinus kulud 
kokku 

NetInvestmentIncome 

Muud finantstulud ja -kulud Tulud ja kulud tütar- ja sidus-
ettevõtjate aktsiatelt ja osadelt, 
muudelt finantsinvesteeringutelt, 
intressikulud, kasum (kahjum) 
finantseerimis- ja investeerimis-
tegevusega seotud nõuete ja 
kohustuste valuutakursi muutustest 

OtherFinancialIncomeAndExpense 

Koondkasumiaruande andmed 
Koondkasumiaruanne Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
StatementOfComprehensiveIncomeAbst
ract 

Aruandeaasta kasum (kahjum) Tulude ja kulude vahe AnnualPeriodProfitLoss2 
Muu koondkasum (-kahjum)  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
TotalOtherComprehensiveIncomeExpen
seAbstract 

Finantsvarade ümberhindluse 
kasumid (kahjumid) 

Õiglases väärtuses kajastatavate 
finantsvarade õiglase väärtuse 
muutused, kui neid ei kajastata 
kasumiaruandes, vaid 
koondkasumiaruandes 

FinancialAssetsRevaluationGainsLosses

Riskimaandamisinstrumentide 
ümberhindluse kasumid 
(kahjumid) 

Riskimaandamisarvestuse 
erireeglite alusel soetatud 
tuletisinstrumentide õiglases 
väärtuses ümberhindamisest 
tekkinud kasumid ja kahjumid 

HedgeInstrumentsRevaluationGainsLos
ses 
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Realiseerimata kursivahed Sidusettevõtjatega seoses arvestatud
realiseerimata kursivahed 

EffectOnUnrealisedExchangeRateChan
ges 

Muud koondkasumid  
(-kahjumid) 

Muud omanikega mitteseotud 
kasumid ja kahjumid, mida 
ei kajastata kasumiaruandes 

OtherComprehensiveIncomeExpense 

Kokku muu koondkasum  
(-kahjum) 

Muud omanikega mitteseotud 
kasumid ja kahjumid kokku, mida 
ei kajastata kasumiaruandes 

TotalOtherComprehensiveIncomeExpen
se 

Aruandeaasta koondkasum  
(-kahjum) 

Aruandeaasta kasumi (kahjumi) 
ja muu koondkasumi (-kahjumi) 
summa 

StatementOfComprehensiveIncomeAnnu
alPeriodComprehensiveIncomeExpense

Rahavoogude aruande andmed 
Rahavoogude aruanne  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
StatementOfCashFlowsIndirectMethod
Abstract 

Rahavood äritegevusest  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

CashFlowsFromOperatingActivitiesAbs
tract 

Korrigeerimised  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

AdjustmentsAbstract 

Põhivara kulum ja väärtuse 
langus 

Materiaalselt ja immateriaalselt 
põhivaralt ning soetusmaksumuses 
kajastatavatelt kinnisvara-
investeeringutelt arvestatud 
amortisatsioonikulu ja väärtuse 
langusest (allahindlusest, 
mahakandmisest) tekkinud kulu 

DepreciationAndImpairmentLossRevers
alNeg 

Kasum (kahjum) põhivara 
müügist 

Põhivara müügist saadud tulu ja 
müüdud põhivara jääkväärtuse ning 
müügiga otseselt seotud kulutuste 
vahe 

ProfitLossFromSaleOfNonCurrentAsset
s 

Muud korrigeerimised Muud ärikasumis kajastatud mitte-
rahaliste majandustehingute mõjud 

OtherAdjustments 

Kokku korrigeerimised Ärikasumis kajastatud mitte-
rahaliste majandustehingute mõju 

Adjustments 

Äritegevusega seotud nõuete ja 
ettemaksete muutus 

Äritegevusega seotud nõuded ja 
ettemaksed aruandeperioodi 
alguses miinus äritegevusega 
seotud nõuded ja ettemaksed 
aruandeperioodi lõpus 

ChangesInReceivablesAndPrepayments
RelatedToOperatingActivities 

Varude muutus Varud aruandeperioodi alguses 
miinus varud aruandeperioodi lõpus

OperatingActivitiesChangesInInventori
es 

Äritegevusega seotud 
kohustuste ja ettemaksete 
muutus 

Äritegevusega seotud kohustused ja 
saadud ettemaksed aruandeperioodi 
lõpus miinus äritegevusega seotud 
kohustused ja saadud ettemaksed 
aruandeperioodi alguses 

ChangesInPayablesAndPrepaymentsRel
atedToOperatingActivities 

Laekunud intressid Laekunud intressitulud, kui need 
on loetud rahavooks äritegevusest 

OperatingActivitiesIntrestReceived 

Makstud intressid Makstud intressikulud, kui need 
on loetud rahavooks äritegevusest 
(sisesta kirje miinusega) 

OperatingActivitiesIntrestPaid 
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Makstud ettevõtte tulumaks Omanikele makstud dividendidelt 
ja muudelt omakapitalist tehtud 
väljamaksetelt makstud tulumaksu-
kulu, kui see on loetud rahavooks 
äritegevusest (sisesta kirje 
miinusega) 

OperatingActivitiesIncomeTaxRefundP
aid 

Laekumised 
sihtfinantseerimisest 

Tegevuskulude sihtfinantseerimise 
käigus laekunud ettemaksed, 
kui need on loetud rahavooks 
äritegevusest 

OperatingActivitiesProceedsFromGove
rnmentGrants 

Muud rahavood äritegevusest Muud laekumised ja väljamaksed 
äritegevusest, mida ei saa kajastada 
eelnevatel äritegevuse rahavoogude 
kirjetel 

OtherCashFlowsFromOperatingActiviti
es 

Kokku rahavood äritegevusest Kokku rahavood, mida ei ole loetud 
investeerimis- ega finantseerimis-
tegevusega seotud rahavoogudeks 

CashFlowsFromOperatingActivities 

Rahavood 
investeerimistegevusest  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

CashFlowsFromInvestingActivitiesAbst
ract 

Tasutud materiaalse ja 
immateriaalse põhivara 
soetamisel 

Materiaalse ja immateriaalse põhi-
vara soetamiseks tehtud välja-
maksed (sisesta kirje miinusega) 

InvestingActivitiesPurchaseOfProperty
PlantAndEquipmentAndIntangibleAssets

Laekunud materiaalse ja 
immateriaalse põhivara müügist 

Materiaalse ja immateriaalse 
põhivara müügitulu laekumised 

InvestingActivitiesProceedsFromSalesO
fPropertyPlantAndEquipmentAndIntang
ibleAssets 

Tasutud bioloogilise vara 
soetamisel 

Bioloogilise põhivara soetamiseks 
tehtud väljamaksed 

InvestingActivitiesPurchaseOfBiologica
lAssets 

Laekunud bioloogilise vara 
müügist 

Bioloogilise põhivara müügitulu 
laekumised 

InvestingActivitiesProceedsFromSalesO
fBiologicalAssets 

Tasutud kinnisvara-
investeeringute soetamisel 

Materiaalse ja immateriaalse põhi-
vara soetamiseks tehtud välja-
maksed (sisesta kirje miinusega) 

InvestingActivitiesPurchaseOfInvestme
ntProperty 

Laekunud kinnisvara-
investeeringute müügist 

Materiaalse ja immateriaalse 
põhivara müügitulu laekumised 

InvestingActivitiesProceedsFromSalesO
fInvestmentProperty 

Laekumised 
sihtfinantseerimisest 

Põhivara sihtfinantseerimise käigus 
laekunud toetused, kui need on 
loetud rahavooks investeerimis-
tegevusest 

InvestingActivitiesProceedsFromGover
nmentGrants 

Tasutud tütarettevõtjate 
soetamisel 

Väljamaksed tütarettevõtjate 
aktsiate ja osade soetamiseks 
(sisesta kirje miinusega) 

InvestingActivitiesOtherCashPayments
ToAcquireSubsidiaries 

Laekunud tütarettevõtjate 
müügist 

Tütarettevõtjate aktsiate ja osade 
müügist saadud laekumine 

InvestingActivitiesOtherCashReceiptsFr
omSalesOfSubsidiaries 

Tasutud sidusettevõtjate 
soetamisel 

Väljamaksed sidusettevõtjate 
aktsiate ja osade soetamiseks 
(sisesta kirje miinusega) 

InvestingActivitiesOtherCashPayments
ToAcquireAssociates 

Laekunud sidusettevõtjate 
müügist 

Sidusettevõtjate aktsiate ja osade 
müügist saadud laekumine 

InvestingActivitiesOtherCashReceiptsFr
omSalesOfAssociates 

Tasutud muude finants-
investeeringute soetamisel 

Väärtpaberite (v.a tütar- ja 
sidusettevõtjate aktsiad ja osad) 

InvestingActivitiesOtherCashPayments
ToAcquireOtherFinancialInvestments 
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ja muude finantsinvesteeringute 
soetamiseks tehtud väljamaksed 
(sisesta kirje miinusega) 

Laekunud muude finants-
investeeringute müügist 

Väärtpaberite (v.a tütar- ja 
sidusettevõtjate aktsiad ja osad) 
ja muude finantsinvesteeringute 
müügist saadud laekumised 

InvestingActivitiesOtherCashReceiptsFr
omSalesOfOtherFinancialInvestments 

Antud laenud Väljamaksed, mis 
klassifitseeritakse laenunõueteks 
(sisesta kirje miinusega) 

InvestingActivitiesLoansGiven 

Antud laenude tagasimaksed Väljaantud laenunõuete 
tagasilaekumised 

InvestingActivitiesRepaymentsOfLoans
Given 

Laekunud intressid Laekunud intressitulud, kui need 
on loetud rahavooks investeerimis-
tegevusest 

InvestingActivitiesIntrestReceived 

Laekunud dividendid Tütarettevõtjatelt, sidusettevõtjatelt 
ja muudelt finantsinvesteeringutelt 
laekunud dividenditulud, kui need 
on loetud rahavooks investeerimis-
tegevusest 

InvestingActivitiesDividendsReceived 

Muud väljamaksed 
investeerimistegevusest 

Muud väljamaksed investeerimis-
tegevusest, mida ei saa kajastada 
eelnevatel kirjetel (sisesta kirje 
miinusega) 

OtherCashOutflowsFromInvestingActiv
ities 

Muud laekumised 
investeerimistegevusest 

Muud laekumised investeerimis-
tegevusest, mida ei saa kajastada 
eelnevatel kirjetel 

OtherCashInflowsFromInvestingActiviti
es 

Kokku rahavood 
investeerimistegevusest 

Raha investeerimisega seotud 
laekumised ja väljamaksed kokku 

CashFlowsFromInvestingActivities 

Rahavood 
finantseerimistegevusest  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

CashFlowsFromFinancingActivitiesAbs
tract 

Saadud laenud Laekunud saadud laenud, 
võlakirjade emiteerimisest 

FinancingActivitiesLoansReceived 

Saadud laenude tagasimaksed Saadud laenude põhiosa tagasi-
maksed, väljamaksed võlakirjade 
kustutamiseks (sisesta kirje 
miinusega) 

FinancingActivitiesRepaymentsOfLoans
Received 

Arvelduskrediidi saldo muutus Arvelduskrediidi saldo muutus FinancingActivitiesProceedsFromOver
draft 

Kapitalirendi põhiosa 
tagasimaksed 

Kapitalirendikohustuste tasumine 
(sisesta kirje miinusega) 

FinancingActivitiesProceedsFromFinan
ceLease 

Makstud intressid Makstud intressikulud, kui need on 
loetud rahavooks finantseerimis-
tegevusest (sisesta kirje miinusega)

FinancingActivitiesIntrestPaid 

Laekumised 
sihtfinantseerimisest 

Põhivara sihtfinantseerimise käigus 
laekunud toetused, kui need on 
loetud rahavooks finantseerimis-
tegevusest 

FinancingActivitiesProceedsFromGove
rnmentGrants 

Laekunud aktsiate või osade 
emiteerimisest 

Laekumised aktsia- ja osakapitali 
emiteerimisest 

FinancingActivitiesProceedsFromIssuin
gShares 
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Laekunud oma aktsiate või 
osade müügist 

Oma aktsiate või osade müügitulu 
laekumised 

FinancingActivitiesProceedsFromSales
OfTresuryShares 

Tasutud oma aktsiate või osade 
tagasiostmisel 

Oma aktsiate või osade 
tagasiostmisel tehtud väljamaksed 

FinancingActivitiesProceedsFromRepu
rchasedTreasuryShares 

Makstud dividendid Omanikele makstud dividendid ja 
muud väljamaksed omakapitalist, 
kui need on loetud rahavooks 
finantseerimistegevusest (sisesta 
kirje miinusega) 

FinancingActivitiesDividendsPaid 

Makstud ettevõtte tulumaks Omanikele makstud dividendidelt 
ja muudelt omakapitalist tehtud 
väljamaksetelt makstud tulumaksu-
kulu, kui see on loetud rahavooks 
finantseerimistegevusest (sisesta 
kirje miinusega) 

FinancingActivitiesIncomeTaxRefundP
aid 

Muud laekumised 
finantseerimistegevusest 

Muud laekumised finantseerimis-
tegevusest, mida ei saa kajastada 
eelnevatel kirjetel 

OtherCashInflowsFromFinancingActivi
ties 

Muud väljamaksed 
finantseerimistegevusest 

Muud väljamaksed finantseerimis-
tegevusest, mida ei saa kajastada 
eelnevatel kirjetel (sisesta kirje 
miinusega) 

OtherCashOutflowsFromFinancingActi
vities 

Kokku rahavood 
finantseerimistegevusest 

Tegevuse finantseerimiseks saadud 
laekumised ja krediteerimisest 
tulenevad väljamaksed kokku 

CashFlowsFromFinancingActivities 

Kokku rahavood Raha laekumised ja väljamaksed 
(netosummas) kokku 

CashFlows 

Raha ja raha ekvivalendid 
perioodi alguses 

Raha kassas ja pangas, 
paigutused rahaturu- ja muudesse 
ülilikviidsetesse fondidesse, mis 
individuaalselt vastavad raha ja 
raha ekvivalendi mõistele 

CashAndCashEquivalentsAtBeginningO
fPeriod 

Raha ja raha ekvivalentide 
muutus 

Raha kassas ja pangas, 
paigutused rahaturu- ja muudesse 
ülilikviidsetesse fondidesse, mis 
individuaalselt vastavad raha ja 
raha ekvivalendi mõistele perioodi 
lõpus miinus perioodi alguses 

ChangeInCashAndCashEquivalents 

Valuutakursside muutuste mõju Raha valuutakursi muutusest tulenev
ümberhindamise kasum (kahjum)  

EffectOnExchangeRateChangesOnCash
AndCashEquivalents 

Raha ja raha ekvivalendid 
perioodi lõpus 

Raha kassas ja pangas, 
paigutused rahaturu- ja muudesse 
ülilikviidsetesse fondidesse, mis 
individuaalselt vastavad raha ja 
raha ekvivalendi mõistele 

CashAndCashEquivalentsAtEndOfPerio
d 

Rahavoogude aruanne  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

StatementOfCashFlowsDirectMethod 

Laekumised kaupade müügist 
ja teenuste osutamisest 

Müügitulu laekumised ReceiptsOfSalesOfGoodsAndRendering
OfServices 

Muud äritegevuse tulude 
laekumised 

Muude äritegevuse tulude 
laekumised 

OtherCashReceiptsIncomeProceedsFro
mOperatingActivities 
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Väljamaksed tarnijatele kaupade 
ja teenuste eest 

Ostetud kaupade ja teenuste kulude 
väljamaksed (sisesta kirje 
miinusega) 

PaymentsToSuppliersForGoodsAndSer
vices 

Väljamaksed töötajatele Tööjõukulude väljamaksed (sisesta 
kirje miinusega) 

PaymentsToEmployees 

Omakapitali muutuste aruande andmed 
Omakapitali muutuste aruanne Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
StatementOfChangesInEquityAbstract 

Omakapitali muutuste aruanne  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

StatementOfChangesInEquityAdditional
Abstract 

Osakapital nimiväärtuses Emiteeritud osakapitali nimiväärtus ChangesInEquityIssuedCapital 
Aktsiakapital nimiväärtuses Emiteeritud aktsiakapitali 

nimiväärtus (siin ei kajastata 
eelisaktsiaid, mis vastavalt 
Raamatupidamise Toimkonna 
juhendile nr 3 klassifitseeruvad 
kohustusteks) 

ChangesInEquityIssuedCapital2 

Registreerimata osakapital Bilansipäevaks emiteeritud ja 
registreerimiseks esitatud, kuid 
äriregistris veel registreerimata 
osad (koos ülekursiga, kui bilansi-
päevaks on avaldus äriregistrile 
esitamata, kajastatakse osade eest 
laekunud tasu kohustusena) 

ChangesInEquityUnregisteredEquity 

Registreerimata aktsiakapital Bilansipäevaks emiteeritud ja 
registreerimiseks esitatud, kuid 
äriregistris veel registreerimata 
aktsiad (koos ülekursiga, kui bilansi-
päevaks on avaldus äriregistrile 
esitamata, kajastatakse aktsiate eest 
laekunud tasu kohustusena) 

ChangesInEquityUnregisteredEquity2 

Ülekurss Aktsiate või osade emiteerimisest 
üle nimiväärtuse saadud tasu, 
tehingute korral oma aktsiatega 
soetusmaksumuse ja müügihinna 
vahe, oma aktsiate kustutamisel 
soetusmaksumuse ja nimiväärtuse 
vahe, ühise kontrolli all olevate 
ettevõtete ühendamisel soetus-
maksumuse ja omandatud netovara 
bilansilise väärtuse vahe  

ChangesInEquitySharePremium 

Oma osad Äriühingu valduses olevad tema 
enda poolt eelnevalt emiteeritud 
osad (sisesta kirje miinusega) 

ChangesInEquityTreasuryShares 

Oma aktsiad Äriühingu valduses olevad tema 
enda poolt eelnevalt emiteeritud 
aktsiad (sisesta kirje miinusega) 

ChangesInEquityTreasuryShares2 

Kohustuslik reservkapital Vastavalt „Äriseadustiku” nõuetele 
moodustatud kohustuslik 
reservkapital 

ChangesInEquityStatutoryReservCapital
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Muud reservid Realiseerimata tulud ja kulud, 
mida ei kajastata kasumiaruandes, 
muudel eesmärkidel (et piirata vaba 
omakapitali hulka) moodustatud 
reservid 

ChangesInEquityOtherReserves 

Jaotamata kasum (kahjum) Käesoleva ja eelmiste perioodide 
akumuleeritud kasum (kahjum), 
mida ei ole dividendidena välja 
makstud ega muul eesmärgil 
kasutatud 

ChangesInEquityRetainedEarningsLoss

Sissemaksmata osakapital Summa, mida osanik ei ole tasunud 
osaühingu asutamisel 

ChangesInEquityUnpaidCapital 

Muu omakapital Muu omakapital kui teistel oma-
kapitali kirjetel eraldi väljatoodud 

ChangesInEquityOtherEquity 

Kokku Omakapitalis toimunud muutused 
kokku 

ChangesInEquity 

Eelmise perioodi lõpu kuupäev Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

EquityAtEndOfPreviousPeriodAbstract 

Arvestuspõhimõtete muutuste 
mõju 

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

EffectOfChangesInAccountingPoliciesA
bstract 

Vigade parandamise mõju Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

EffectOfCorrectionOfErrorsAbstract 

Korrigeeritud saldo, eelmise 
aruandeperioodi lõpu kuupäev 

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

RestatedBalanceAbstract 

Aruandeaasta kasum (kahjum) Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

ChangesInEquityAnnualPeriodProfitLo
ssAbstract 

Emiteeritud osakapital Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

IssueOfEquityAbstract 

Emiteeritud aktsiakapital Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

IssueOfEquity2Abstract 

Muutused muudest omanike 
sissemaksetest 

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

ChangesThroughOtherContributionsOf
OwnersAbstract 

Makstud dividendid Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

DividendsPaidAbstract 

Muutused muudest 
väljamaksetest omanikele 

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

ChangesThroughOtherDistributionsTo
OwnersAbstract 

Muutused reservides Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

ChangesInReservsAbstract 

Muud muutused omakapitalis Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

OtherChangesInEquityAbstract 

Aruandeperiooodi lõpu kuupäev Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

EquityAtEndOfPeriodAbstract 

Jaotus omakapitali muutuse 
järgi  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByChangesInEquityHypercub
e 

Omakapitali muutused  Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

ChangesInEquityDimension 
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Omakapitali muutuste aruanne, 
lisainformatsioon 

Lisaselgitused, vajaduse korral 
viited oluliste kirjete kohta 

StatementOfChangesInEquity 

Arvestuspõhimõtete andmed 
Lisa: Arvestuspõhimõtted  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteAccountingPoliciesAbstract  

Üldine informatsioon  Aruandekohustuslase nimetus, 
aruandeperiood, esitlusvaluuta ja 
finantsandmete täpsusaste, millisest 
raamatupidamistavast lähtuvalt on 
raamatupidamise aastaaruanne 
koostatud  

AccountingPoliciesGeneralInformation 

Arvestuspõhimõtete või 
informatsiooni esitusviisi 
muutused  

Muudatused arvestuspõhimõtetes 
või informatsiooni esitusviisis 
võrreldes eelmise aastaaruandega, 
sh muutuste kirjeldus ja põhjendus, 
mõju põhiaruannete kirjetele, 
põhjendus, kui muutust ei ole 
tagasiulatuvalt kajastatud  

AccountingPoliciesChangesInAccountin
gPoliciesOrPresentationOfInformation 

Vigade korrigeerimine  Oluliste vigade kirjeldus, 
vigade korrigeerimise mõju 
põhiaruannetele, põhjendus, 
kui vigade korrigeerimist ei ole 
tagasiulatuvalt kajastatud  

AccountingPoliciesErrorAdjustments  

Finantsvarad Põhimõtted, mida (majandus)üksus 
rakendab finantsvarade kajastamisel

AccountingPoliciesFinancialAssets 

Raha  Rahaks ja selle ekvivalentideks 
loetud varade liigid ja nende 
arvestuspõhimõtted  

AccountingPoliciesCashAndCashEquiv
alents  

Välisvaluutas toimunud 
tehingud ning välisvaluutas 
fikseeritud finantsvarad ja  
-kohustused  

Välisvaluutas toimunud tehingute 
ning välisvaluutas fikseeritud 
finantsvarade ja -kohustuste 
kajastamine  

AccountingPoliciesForeignCurrencyTr
ansactionsAndAssetsAndLiabilitiesDen
ominatedInForeignCurrency  

Finantsinvesteeringud  Põhimõtted, mida (majandus)üksus 
rakendab finantsinvesteeringute 
kajastamisel  

AccountingPoliciesFinancialInvestment
s  

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad 
või osad  

Põhimõtted, mida (majandus)üksus 
rakendab tütar- ja sidusettevõtjate 
aktsiate või osade kajastamisel  

AccountingPoliciesSharesOfSubsidiarie
sAndAssociates  

Nõuded ja ettemaksed  Põhimõtted, mida (majandus)üksus 
rakendab nõuete ja ettemaksete 
kajastamisel  

AccountingPoliciesReceivablesAndPrep
ayments  

Varud  Põhimõtted, mida (majandus)üksus 
rakendab varude kajastamisel  

AccountingPoliciesInventories  

Varude soetusmaksumuse 
arvestuspõhimõtted  

Valik, kas varud on bilansis 
kajastatud kaalutud keskmises 
ostuhinnas, FIFO meetodil, 
individuaalse hindamise meetodil 
või muul meetodil (muu meetod 
täpsustatakse selgitusega)  

AccountingPoliciesCarriedAtCostInvent
oriesAccountingPolicies  

Bioloogilised varad  Põhimõtted, mida (majandus)üksus 
rakendab bioloogiliste varade 

AccountingPoliciesBiologicalAssets  
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kajastamisel 
Kinnisvarainvesteeringud  Põhimõtted, mida (majandus)üksus 

rakendab kinnisvarainvesteeringute 
kajastamisel  

AccountingPoliciesInvestmentProperty 

Materiaalne ja immateriaalne 
põhivara  

Põhimõtted, mida (majandus)üksus 
rakendab materiaalsete ja 
immateriaalsete põhivarade 
kajastamisel 

AccountingPoliciesPlantPropertyAndE
quipmentAndIntangibleAssets  

Põhivara arvelevõtmise alampiir Milline soetusmaksumuse piirmäär 
on sätestatud raamatupidamise  
sise-eeskirjaga põhivara 
arvelevõtmiseks  

AccountingPoliciesMinimalAcquisition
Cost  

Kasulik eluiga põhivara 
gruppide lõikes (aastates)  

Tehniline element, mis võimaldab 
lisada täiendavaid kirjeid  

AccountingPoliciesAssetsGroupUsefulL
ifeTuple  

Põhivara grupi nimetus  Tehniline element, mis võimaldab 
lisada täiendavaid kirjeid  

AccountingPoliciesAssetsGroupName  

Kasulik eluiga  Tehniline element, mis võimaldab 
lisada täiendavaid kirjeid  

AccountingPoliciesAssetsGroupUsefulL
ifeValue  

Kasulik eluiga, 
lisainformatsioon  

Keskmine kasulik eluiga põhivara 
gruppide kaupa aastates  

AccountingPoliciesUsefulLifeBasedOn
PlantPropertyEquipmentAndIntangible
AssetsGroupAdditionalInformation  

Rendid  Põhimõtted, mida (majandus)üksus 
rakendab rendile antud ja rendile 
võetud varade ja nendega seotud 
tulude ja kulude kajastamisel  

AccountingPoliciesLeases  

Finantskohustused  Põhimõtted, mida (majandus)üksus 
rakendab finantskohustuste 
kajastamisel  

AccountingPoliciesFinancialLiabilities 

Eraldised ja tingimuslikud 
kohustused  

Põhimõtted, mida (majandus)üksus 
rakendab eraldiste ja tingimuslike 
kohustuste kajastamisel  

AccountingPoliciesProvisionsAndConti
ngentLiabilities  

Annetused ja toetused  Aruandeperioodil tuluna 
kajastatud annetused ja toetused 
(sh riigieelarvest saadud vahendid), 
v.a liikmetelt regulaarselt saadavad 
tasud  

AccountingPoliciesGrantsAndDonations

Maksustamine  Põhimõtted, mida (majandus)üksus 
rakendab maksude kajastamisel  

AccountingPoliciesTaxation  

Seotud osapooled  Kes on loetud seotud osapooleks  AccountingPoliciesRelatedParties  
Tulud  Põhimõtted, mida (majandus)üksus 

rakendab tulude kajastamisel  
AccountingPoliciesRevenueRecognition 

Kulud  Põhimõtted, mida (majandus)üksus 
rakendab kulude kajastamisel  

AccountingPoliciesExpenseRecognition 

Lisa: Arvestuspõhimõtted, 
lisainformatsioon  

Muud olulised tingimused  AccountingPoliciesAdditionalInformati
on  

Raha andmed 
Lisa: Raha  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteCashAndCashEquivalentsAbstract 

Sularaha kassas  Raha sedelites ja müntides kassades CashOnHand  
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Arvelduskontod  Rahaliste vahendite jääk 
arvelduskontodel  

SettlementAccounts  

Tähtajalised hoiused  Rahaliste vahendite jääk täht-
ajalistes hoiustes, mis on loetud 
raha ja selle ekvivalentide hulka  

DepositAccounts  

Paigutused ülilikviidsetesse 
fondidesse  

Rahaliste vahendite jääk 
ülilikviidsetes fondides  

DepositsInHighlyLiquidFunds  

Raha teel  Rahalised vahendid, mis on teel 
ühest asukohast teise (näiteks 
kassast panka või pangast teise 
panka jne)  

CashTransit  

Muud  Muud rahalised vahendid, 
mis on loetud rahaks ja selle 
ekvivalentideks  

CashAndCashEquivalentsOther  

Kokku raha  Raha kassas ja pangas, 
paigutused rahaturu- ja muudesse 
ülilikviidsetesse fondidesse, mis 
individuaalselt vastavad raha ja 
raha ekvivalendi mõistele  

CashAndCashEquivalentsTotal  

Lisa: Raha, lisainformatsioon  Oluliste paigutuste tähtajad, 
intressimäärad, alusvaluutad, 
muud olulised tingimused  

NoteCashAndCashEquivalents  

Lühiajaliste finantsinvesteeringute andmed  
Lisa: Lühiajalised 
finantsinvesteeringud  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteCurrentFinancialInvestmentsAbstr
act  

Lühiajalised 
finantsinvesteeringud, eelmise 
aruandeperioodi lõpu kuupäev  

Saldo eelmise aruandeperioodi 
lõpus  

CurrentFinancialInvestmentsAtEndOfP
reviousPeriod  

Soetamine  Soetamine aruandeperioodi jooksul CurrentFinancialInvestmentsAcquisition
Müük müügihinnas või 
lunastamine  

Müük müügihinnas või lunastamine 
aruandeperioodi jooksul 
(miinusega)  

CurrentFinancialInvestmentsDisposalA
tSellingPriceOrRedemption  

Kasum (kahjum) müügist ja 
ümberhindlusest  

Müügist ja ümberhindlusest tulenev 
kasum (kahjum) aruandeperioodi 
jooksul  

CurrentFinancialInvestmentsProfitLoss
FromDisposalAndRevaluation  

Muud  Muud muutused aruandeperioodi 
jooksul  

CurrentFinancialInvestmentsOther  

Lühiajalised 
finantsinvesteeringud, 
aruandeperioodi lõpu kuupäev  

Saldo aruandeperioodi lõpus  CurrentFinancialInvestmentsAtEndOfP
eriod  

Kajastatud õiglases väärtuses  Lühiajalised finantsinvesteeringud 
kajastatuna õiglases väärtuses  

CurrentFinancialInvestmentsCarriedAt
FairValue  

Kajastatud korrigeeritud 
soetusmaksumuses  

Lühiajalised finantsinvesteeringud 
kajastatuna korrigeeritud 
soetusmaksumuses  

CurrentFinancialInvestmentsCarriedAt
Cost  

Jaotus finantsinvesteeringute 
järgi  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

AllocationByFinancialInvestmentsHype
rcube  
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Finantsinvesteeringud  Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

FinancialInvestmentDimension  

Aktsiad ja osad  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

SharesAbstract  

Fondiosakud  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

FundUnitsAbstract  

Võlakirjad  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

BondsAbstract  

Muud  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

OtherAbstract  

Kokku  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

FinancialInvestmentsTotalAbstract  

Lisa: Lühiajalised 
finantsinvesteeringud, 
lisainformatsioon  

Oluliste finantsinvesteeringute või 
nende gruppide tähtajad, intressi-
määrad, alusvaluutad, muud 
olulised tingimused  

NoteCurrentFinancialInvestments  

Nõuete ja ettemaksete andmed 
Lisa: Nõuded ja ettemaksed  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteReceivablesAndPrepaymentsAbstra
ct  

Nõuded ostjate vastu  Ostjate poolt tasumata arved  AccountsReceivable  
Maksude ettemaksed ja 
tagasinõuded  

Enammakstud maksud, mida on 
võimalik tagasi taotleda või kanda 
teiste maksude katteks  

TaxPrepaymentsAndReceivables  

Muud nõuded  Muud nõuded  OtherReceivables  
Ettemaksed  Ettemaksed teenuste eest  Prepayments  
Nõue osaniku vastu Osaniku poolt tasumata summa ClaimToOwner 
Kokku nõuded ja ettemaksed  Pikaajalised ja lühiajalised nõuded 

ja ettemaksed kokku  
ReceivablesAndPrepayments  

Lisa: Nõuded ja ettemaksed, 
lisainformatsioon  

Vajaduse korral lisaselgitused 
oluliste kirjete kohta  

NoteReceivablesAndPrepayments  

Andmed nõuete kohta ostjate vastu  
Lisa: Nõuded ostjate vastu  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteAccountsReceivableAbstract  

Ostjatelt laekumata arved  Ostjate poolt tasumata arved  AccountsReceivables  
Ebatõenäoliselt laekuvad arved  Arved, mille laekumine on hinnatud

ebatõenäoliseks (miinusega)  
AllowanceForDoubtfulReceivables  

Ebatõenäoliselt laekuvad arved 
perioodi alguses  

Arvete saldo, mille laekumine on 
hinnatud ebatõenäoliseks 
(miinusega)  

AllowanceForDoubtfulReceivablesAtBe
ginningOfPeriod  

Laekunud ebatõenäoliselt 
laekuvaks tunnistatud nõuded  

Nõuded, mille laekumine hinnati 
ebatõenäoliseks, kuid mis pärast 
seda aruandeperioodi jooksul 
laekusid (plussiga)  

DecreaseInAllowanceForDoubtfulRecei
vables  

Ebatõenäoliselt laekuvaks 
tunnistatud nõuded  

Nõuded, mille laekumine hinnati 
aruandeperioodil ebatõenäoliseks 
(miinusega)  

IncreaseInAllowanceForDoubtfulRecei
vables  
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Lootusetuks tunnistatud nõuded  Nõuded, mille laekumine hinnati 
aruandeperioodil lootusetuks 
(plussiga)  

IrrevocableReceivables  

Ebatõenäoliselt laekuvad arved 
perioodi lõpuks  

Arvete saldo, mille laekumine on 
hinnatud ebatõenäoliseks 
(miinusega)  

AllowanceForDoubtfulReceivablesAtEn
dOfPeriod  

Kokku nõuded ostjate vastu  Ostjate poolt tasumata arved kokku AccountsReceivable  
Lisa: Nõuded ostjate vastu, 
lisainformatsioon  

Nõuded väljaspool tavapärast 
müügitegevust, sh summad, täht-
ajad, intressimäärad, alusvaluutad, 
muud olulised tingimused  

NoteAccountsReceivable  

Maksude ettemaksete ja maksuvõlgade andmed  
Lisa: Maksude ettemaksed ja 
maksuvõlad  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteTaxPrepaymentsAndLiabilitiesAbst
ract  

Ettemaks  Maksude ettemaks  TaxPrepayments  
Maksuvõlg  Maksude maksuvõlg  TaxLiabilities  
Ettevõtte tulumaks  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
CorporateIncomeTaxAbstract  

Käibemaks  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

ValueAddedTaxAbstract  

Üksikisiku tulumaks  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

PersonalIncomeTaxAbstract  

Erisoodustuse tulumaks  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

FringeBenefitIncomeTaxAbstract  

Sotsiaalmaks  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

SocialTaxAbstract  

Kohustuslik kogumispension  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

ContributionsToMandatoryFundedPens
ionAbstract  

Töötuskindlustusmaksed  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

UnemploymentInsuranceTaxAbstract  

Maamaks  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

LandTaxAbstract  

Aktsiisimaks  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

ExciseDutyTaxAbstract  

Intress Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

InterestAbstract 

Muud maksude ettemaksed ja 
maksuvõlad  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

OtherTaxPrepaymentsAndLiabilitiesAb
stract  

Ettemaksukonto jääk  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

PrepaymentAccountBalanceAbstract  

Kokku maksude ettemaksed ja 
maksuvõlad  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

TotalPrepaymentLiabilitiesAbstract  

Jaotus ettemaksu ja maksuvõla 
järgi  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

AllocationByTaxLiabilitiesAndPrepaym
entsHypercube  

Jaotus ettemaksu ja maksuvõla 
järgi  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

AllocationByTaxLiabilitiesAndPrepaym
entsDimension  
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Jaotus ettemaksu ja maksuvõla 
järgi  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

AllocationByTaxLiabilitiesAndPrepaym
entsHypercubeExclude  

Lisa: Maksude ettemaksed ja 
maksuvõlad, lisainformatsioon  

Lisaselgitused vajaduse korral 
oluliste kirjete kohta  

NoteTaxPrepaymentsAndLiabilities  

Pikaajaliste finantsinvesteeringute andmed  
Lisa: Pikaajalised 
finantsinvesteeringud  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteNonCurrentFinancialInvestmentsA
bstract  

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad  Pikaajalised investeeringud tütar-
ettevõtjate aktsiatesse või osadesse 

SharesOfSubsidiaries  

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad  Pikaajalised investeeringud sidus-
ettevõtjate aktsiatesse või osadesse 

SharesOfAssociates  

Muud pikaajalised 
finantsinvesteeringud  

Muud pikaajalised 
finantsinvesteeringud  

OtherNonCurrentFinancialInvestments 

Kokku pikaajalised 
finantsinvesteeringud  

Mitte kauplemiseesmärgil hoitavad 
väärtpaberid, mida tõenäoliselt ei 
realiseerita 12 kuu jooksul bilansi-
päevast, ning kindla lunastus-
tähtajaga väärtpaberid, mille 
lunastustähtaeg saabub pärast 
12 kuu möödumist bilansipäevast, 
kokku  

NonCurrentFinancialInvestments  

Lisa: Pikaajalised 
finantsinvesteeringud, 
lisainformatsioon  

Lisaselgitused vajaduse korral 
oluliste kirjete kohta  

NoteNonCurrentFinancialInvestments  

Tütarettevõtjate aktsiate ja osade andmed  
Lisa: Tütarettevõtjate aktsiad 
ja osad  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteSharesOfSubsidiariesAbstract  

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, 
üldine informatsioon  

Tehniline element, mis on vajalik 
elementide grupeerimiseks  

SharesOfSubsidiariesGeneralInformati
onTuple  

Tütarettevõtja registrikood Äriregistrisse kandmisel ettevõtjale 
antav kordumatu registrikood 

SubsidiarysRegistryCode 

Tütarettevõtja nimetus  Tütarettevõtja juriidilise isiku 
nimetus  

NameOfSubsidiary  

Asukohamaa  Riikide ja territooriumide 
klassifikaatori alusel maa, 
kus tütar(sidus)ettevõtja on 
registreeritud 

CountryOfIncorporation  

Põhitegevusala  Põhitegevusala, millega 
tütarettevõtja tegeleb  

PrincipalActivity  

Osaluse määr  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

OwnershipInterestAbstract  

Osaluse määr, eelmise 
aruandeperioodi lõpu kuupäev  

Aruandekohustuslase osaluse 
protsent (hääleõiguse määr) tütar-
ettevõtjas eelmise perioodi lõpus  

OwnershipInterestAtEndOfPreviousPer
iod  

Osaluse määr, aruandeperioodi 
lõpu kuupäev  

Aruandekohustuslase osaluse 
protsent (hääleõiguse määr) 
tütarettevõtjas perioodi lõpus  

OwnershipInterestAtEndOfPeriod  
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Eelmise aruandeperioodi lõpu 
kuupäev  

Tütarettevõtjate aktsiate või osade 
saldo  

SharesOfSubsidiariesAtEndOfPrevious
Period  

Omandamine  Aruandeperioodil soetatud 
tütarettevõtjate aktsiate või osade 
eest arvestatud soetusmaksumus  

SharesOfSubsidiariesAcquisition  

Müük  Aruandeperioodil müüdud 
tütarettevõtjate aktsiate või osade 
bilansiline jääkväärtus (miinusega) 

SharesOfSubsidiariesDisposal  

Dividendid  Tütarettevõtjate aktsiatelt või 
osadelt arvestatud dividendid 
aruandeperioodi jooksul, kui 
rakendatakse kapitaliosaluse 
meetodit (miinusega)  

SharesOfSubsidiariesDividends  

Kasum (kahjum) kapitaliosaluse 
meetodil  

Tütarettevõtjate aktsiatelt või 
osadelt arvestatud kasum (kahjum) 
kapitaliosaluse meetodil (kui 
rakendatakse kapitaliosaluse 
meetodit)  

SharesOfSubsidiariesProfitLossByEquit
yMethod  

Muud muutused  Tütarettevõtjate aktsiate või osade 
muud muutused aruandeperioodi 
jooksul  

SharesOfSubsidiariesOtherChanges  

Aruandeperioodi lõpu kuupäev  Tütarettevõtjate aktsiate või osade 
saldo  

SharesOfSubsidiariesAtEndOfPeriod  

Kokku tütarettevõtjate aktsiad 
ja osad, eelmise perioodi lõpus  

Kokku tütarettevõtjate aktsiate või 
osade saldo  

TotalSharesOfSubsidiariesAtEndOfPrev
iousPeriod  

Kokku tütarettevõtjate aktsiad 
ja osad, omandamine  

Kokku aruandeperioodil soetatud 
tütarettevõtjate aktsiate või osade 
eest arvestatud soetusmaksumus  

TotalSharesOfSubsidiariesAcquisition  

Kokku tütarettevõtjate aktsiad 
ja osad, müük  

Kokku aruandeperioodil müüdud 
tütarettevõtjate aktsiate või osade 
bilansiline jääkväärtus (miinusega) 

TotalSharesOfSubsidiariesDisposal  

Kokku tütarettevõtjate aktsiad 
ja osad, dividendid  

Kokku tütarettevõtjate aktsiatelt 
või osadelt arvestatud dividendid 
aruandeperioodi jooksul, kui 
rakendatakse kapitaliosaluse 
meetodit (miinusega)  

TotalSharesOfSubsidiariesDividends  

Kokku tütarettevõtjate aktsiad 
ja osad, kasum (kahjum) 
kapitaliosaluse meetodil  

Kokku tütarettevõtjate aktsiatelt või 
osadelt arvestatud kasum (kahjum) 
kapitaliosaluse meetodil (kui 
rakendatakse kapitaliosaluse 
meetodit)  

TotalSharesOfSubsidiariesProfitLossBy
EquityMethod  

Kokku tütarettevõtjate aktsiad 
ja osad, muud muutused  

Kokku tütarettevõtjate aktsiate või 
osade muud muutused aruande-
perioodi jooksul  

TotalSharesOfSubsidiariesOtherChang
es  

Kokku tütarettevõtjate aktsiad 
ja osad, perioodi lõpus  

Kokku tütarettevõtjate aktsiate või 
osade saldo  

TotalSharesOfSubsidiariesAtEndOfPeri
od  

Omandatud osaluse protsent  Aruandeperioodil tütarettevõtjas 
omandatud osaluse määr 
protsentides omandatud 
hääleõigusest  

SharesOfSubsidiariesAcquiredOwnersh
ipInterest  
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Omandamise kuupäev  Tütarettevõtja omandamise kuupäev SharesOfSubsidiariesAcquisitionDate  
Omandatud osaluse 
soetusmaksumus  

Aruandeperioodil soetatud tütar-
ettevõtjate aktsiate või osade 
soetusmaksumus  

SharesOfSubsidiariesCostOfAcquiredO
wnershipInterest  

Müüdud osaluse protsent  Aruandeperioodil tütarettevõtjas 
müüdud osaluse määr protsentides 
hääleõigusest  

SharesOfSubsidiariesDisposedOwnersh
ipInterest  

Müüdud osalus müügihinnas  Aruandeperioodil tütarettevõtjas 
müüdud osaluse müügihind  

SharesOfSubsidiariesDisposedOwnersh
ipInterestAtSellingPrice  

Müüdud osaluse müügikasum  
(-kahjum)  

Aruandeperioodil tütarettevõtjas 
müüdud osalusest arvestatud 
müügikasum (-kahjum)  

SharesOfSubsidiariesSalesProfitLossOn
DisposedOwnershipInterest  

Lisa: Tütarettevõtjate aktsiad 
ja osad, lisainformatsioon  

Äriühenduste korral, kas tegemist 
oli sõltumatute osapoolte vahelise 
või ühise kontrolli all olevate 
üksuste vahelise äriühendusega, 
omandatud osaluse soetus-
maksumuse komponentide 
kirjeldus, k.a omandamisega 
seotud väljaminekud, ostuhinda 
mõjutanud lisatingimused, 
mille mõju sõltub tulevikus aset 
leidvatest sündmustest; kui osalusi 
kajastatakse kapitaliosaluse 
meetodil, siis omandatud osaluste 
õiglane väärtus ja tekkinud 
firmaväärtus või omakapitalis 
kajastatud muutus  

NoteSharesOfSubsidiaries  

Sidusettevõtjate aktsiate ja osade andmed  
Lisa: Sidusettevõtjate aktsiad 
ja osad  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteSharesOfAssociateAbstract  

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, 
üldine informatsioon  

Tehniline element, mis on vajalik 
elementide grupeerimiseks  

SharesOfAssociatesGeneralInformation
Tuple  

Sidusettevõtja registrikood Äriregistrisse kandmisel ettevõtjale 
antav kordumatu registrikood 

AssociatesRegistryCode 

Sidusettevõtja nimetus  Sidusettevõtja juriidilise isiku 
nimetus  

NameOfAssociate  

Asukohamaa  Maa riikide ja territooriumide 
klassifikaatori alusel, kus tütar-
(sidus)ettevõtja on registreeritud 

CountryOfIncorporation  

Põhitegevusala  Põhitegevusala, millega 
sidusettevõtja tegeleb  

PrincipalActivity  

Osaluse määr  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

OwnershipInterestAbstract  

Osaluse määr, eelmise 
aruandeperioodi lõpu kuupäev  

Aruandekohustuslase osaluse 
protsent (hääleõiguse määr) sidus-
ettevõtjas eelmise perioodi lõpus  

OwnershipInterestAtEndOfPreviousPer
iod  

Osaluse määr, aruandeperioodi 
lõpu kuupäev  

Aruandekohustuslase osaluse 
protsent (hääleõiguse määr) 
sidusettevõtjas perioodi lõpus  

OwnershipInterestAtEndOfPeriod  
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Eelmise aruandeperioodi lõpu 
kuupäev  

Sidusettevõtjate aktsiate või osade 
saldo  

SharesOfAssociatesAtEndOfPreviousPe
riod  

Omandamine  Aruandeperioodil soetatud sidus-
ettevõtjate aktsiate või osade eest 
arvestatud soetusmaksumus  

SharesOfAssociatesAcquisition  

Müük  Aruandeperioodil müüdud sidus-
ettevõtjate aktsiate või osade 
bilansiline jääkväärtus (miinusega) 

SharesOfAssociatesDisposal  

Dividendid  Sidusettevõtjate aktsiatelt või 
osadelt arvestatud dividendid 
aruandeperioodi jooksul, kui 
rakendatakse kapitaliosaluse 
meetodit (miinusega)  

SharesOfAssociatesDividends  

Kasum (kahjum) kapitaliosaluse 
meetodil  

Sidusettevõtjate aktsiatelt või 
osadelt arvestatud kasum (kahjum) 
kapitaliosaluse meetodil (kui 
rakendatakse kapitaliosaluse 
meetodit)  

SharesOfAssociatesProfitLossByEquity
Method  

Muud muutused  Sidusettevõtjate aktsiate või osade 
muud muutused aruandeperioodi 
jooksul  

SharesOfAssociatesOtherChanges  

Aruandeperioodi lõpu kuupäev  Sidusettevõtjate aktsiate või osade 
saldo  

SharesOfAssociatesAtEndOfPeriod  

Kokku sidusettevõtjate aktsiad 
ja osad, eelmise perioodi lõpus  

Kokku sidusettevõtjate aktsiate või 
osade saldo  

TotalSharesOfAssociatesAtEndOfPrevi
ousPeriod  

Kokku sidusettevõtjate aktsiad 
ja osad, omandamine  

Kokku aruandeperioodil soetatud 
sidusettevõtjate aktsiate või osade 
eest arvestatud soetusmaksumus  

TotalSharesOfAssociatesAcquisition  

Kokku sidusettevõtjate aktsiad 
ja osad, müük  

Kokku aruandeperioodil müüdud 
sidusettevõtjate aktsiate või osade 
bilansiline jääkväärtus (miinusega) 

TotalSharesOfAssociatesDisposal  

Kokku sidusettevõtjate aktsiad 
ja osad, dividendid  

Kokku sidusettevõtjate aktsiatelt 
või osadelt arvestatud dividendid 
aruandeperioodi jooksul, kui 
rakendatakse kapitaliosaluse 
meetodit (miinusega)  

TotalSharesOfAssociatesDividends  

Kokku sidusettevõtjate aktsiad 
ja osad, kasum (kahjum) 
kapitaliosaluse meetodil  

Kokku sidusettevõtjate aktsiatelt 
või osadelt arvestatud kasum 
(kahjum) kapitaliosaluse meetodil 
(kui rakendatakse kapitaliosaluse 
meetodit)  

TotalSharesOfAssociatesProfitLossByE
quityMethod  

Kokku sidusettevõtjate aktsiad 
ja osad, muud muutused  

Kokku sidusettevõtjate aktsiate või 
osade muud muutused aruande-
perioodi jooksul  

TotalSharesOfAssociatesOtherChanges 

Kokku sidusettevõtjate aktsiad 
ja osad, perioodi lõpus  

Kokku sidusettevõtjate aktsiate 
või osade saldo  

TotalSharesOfAssociatesAtEndOfPeriod

Omandatud osaluse protsent  Aruandeperioodil sidusettevõtjas 
omandatud osaluse määr 
protsentides omandatud 
hääleõigusest  

SharesOfAssociatesAcquiredOwnership
Interest  
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Omandamise kuupäev  Sidusettevõtja omandamise 
kuupäev  

SharesOfAssociatesAcquisitionDate  

Omandatud osaluse 
soetusmaksumus  

Aruandeperioodil soetatud sidus-
ettevõtjate aktsiate või osade 
soetusmaksumus  

SharesOfAssociatesCostOfAcquiredOw
nershipInterest  

Müüdud osaluse protsent  Aruandeperioodil sidusettevõtjas 
müüdud osaluse määr protsentides 
hääleõigusest  

SharesOfAssociatesDisposedOwnership
Interest  

Müüdud osalus müügihinnas  Aruandeperioodil sidusettevõtjas 
müüdud osaluse müügihind  

SharesOfAssociatesDisposedOwnership
InterestAtSellingPrice  

Müüdud osaluse müügikasum  
(-kahjum)  

Aruandeperioodil sidusettevõtjas 
müüdud osalusest arvestatud 
müügikasum (-kahjum)  

SharesOfAssociatesSalesProfitLossOnD
isposedOwnershipInterest  

Lisa: Sidusettevõtjate aktsiad 
ja osad, lisainformatsioon  

Äriühenduste korral, kas tegemist 
oli sõltumatute osapoolte vahelise 
või ühise kontrolli all olevate 
üksuste vahelise äriühendusega, 
omandatud osaluse soetus-
maksumuse komponentide 
kirjeldus, k.a omandamisega 
seotud väljaminekud, ostuhinda 
mõjutanud lisatingimused, mille 
mõju sõltub tulevikus aset 
leidvatest sündmustest; kui osalusi 
kajastatakse kapitaliosaluse 
meetodil, siis omandatud osaluste 
õiglane väärtus ja tekkinud 
firmaväärtus või omakapitalis 
kajastatud muutus  

NoteSharesOfAssociates  

Muude pikaajaliste finantsinvesteeringute andmed  
Lisa: Muud pikaajalised 
finantsinvesteeringud  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteOtherLongTermFinancialInvestme
ntsAbstract  

Muud pikaajalised 
finantsinvesteeringud  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

OtherLongTermFinancialInvestmentsA
bstract  

Muud pikaajalised 
finantsinvesteeringud, eelmise 
aruandeperioodi lõpu kuupäev  

Saldo eelmise aruandeperioodi 
lõpus  

OtherLongTermFinancialInvestmentsAt
EndOfPreviousPeriod  

Soetamine  Soetamine aruandeperioodi jooksul OtherLongTermFinancialInvestmentsAc
quisition  

Müük müügihinnas või 
lunastamine  

Müük müügihinnas või lunastamine 
aruandeperioodi jooksul 
(miinusega)  

OtherLongTermFinancialInvestmentsDi
sposalAtSellingPriceOrRedemption  

Kasum (kahjum) müügist ja 
ümberhindlusest  

Müügist ja ümberhindlusest tulenev 
kasum (kahjum) aruandeperioodi 
jooksul  

OtherLongTermFinancialInvestmentsPr
ofitLossFromDisposalAndRevaluation  

Muud  Muud muutused aruandeperioodi 
jooksul  

OtherLongTermFinancialInvestmentsOt
her  

Muud pikaajalised 
finantsinvesteeringud, 
aruandeperioodi lõpu kuupäev  

Saldo aruandeperioodi lõpus  OtherLongTermFinancialInvestmentsAt
EndOfPeriod  
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Kajastatud õiglases väärtuses  Kajastatud õiglases väärtuses  OtherLongTermFinancialInvestmentsC
arriedAtFairValue  

Kajastatud korrigeeritud 
soetusmaksumuses  

Kajastatud korrigeeritud 
soetusmaksumuses  

OtherLongTermFinancialInvestmentsC
arriedAtCost  

Lisa: Muud pikaajalised 
finantsinvesteeringud, 
lisainformatsioon  

Oluliste finantsinvesteeringute või 
nende gruppide tähtajad, intressi-
määrad, alusvaluutad, muud 
olulised tingimused  

NoteOtherLongTermFinancialInvestme
nts  

Ettemaksete andmed  
Lisa: Ettemaksed  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NotePrepaymentsAbstract  

Tulevaste perioodide kulud  Ettemaksed teenuste eest, mis 
kantakse kuluks aruande-
perioodidel, mille jaotus vastab 
jaotusele järelejäänud tähtaja järgi  

DeferredExpenses  

Muud makstud ettemaksed  Muud ettemaksed, mida ei saa 
lugeda tulevaste perioodide 
kuludeks  

OtherPaidPrepayments  

Kokku ettemaksed  Ettemaksed kokku  PrepaymentsTotal  
Lisa: Ettemaksed, 
lisainformatsioon  

Muu oluline informatsioon 
ettemaksete kohta  

NotePrepayments  

Varude andmed  
Lisa: Varud  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteInventoriesAbstract  

Tooraine ja materjal  Soetatud toore või materjal  RawMaterials  
Lõpetamata toodang  Toode või teenus, mis on bilansi-

päevaks tootmisprotsessis ning 
ei ole veel müügivalmis  

WorkInProgress  

Valmistoodang  Valmistatud müügiootel tooted  FinishedGoods  
Müügiks ostetud kaubad  Edasimüügi eesmärgil ostetud 

tooted  
Merchandise  

Ettemaksed varude eest  Ettemaksed, mis on tehtud järgmisel 
perioodil omandatavate varude eest 

InventoryPrepayments  

Kokku varud  Tooraine ja materjal, lõpetamata ja 
valmistoodang, müügiks ostetud 
kaubad ja ettemaksed varude eest 
kokku 

InventoriesTotal  

Lisa: Varud, lisainformatsioon  Informatsioon oluliste varude 
allahindluste ja allahindluste 
tühistamise koha (varude grupp, 
summa, põhjus)  

NoteInventories  

Müügiootel varade andmed 
Lisa: Müügiootel varad Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteAssetsClassifiedAsHeldForSaleAbs
tract 

Müügiootel vara Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

AssetsHeldForSaleAbstract 

Eelmise aruandeperioodi lõpu 
kuupäev 

Müügiootel vara saldo AssetsHeldForSaleAtEndOfPreviousPer
iod 
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Ümberklassifitseerimised Aruandeperioodil müügiootel 
varaks muudest varade gruppidest 
ja müügiootel varast muude varade 
gruppidesse ümber klassifitseeritud 
varad 

AssetsHeldForSaleReclassifications 

Müügid Aruandeperioodil müüdud 
müügiootel olnud vara 

AssetsHeldForSaleDisposals 

Muud muutused Muud muutused müügiootel varas 
aruandeperioodi jooksul 

AssetsHeldForSaleOtherChanges 

Aruandeperioodi lõpu kuupäev Müügiootel vara saldo AssetsHeldForSaleAtEndOfPeriod 
Lisainformatsioon  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
AdditionalInformationAbstract 

Lisa: Müügiootel vara, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
müügiootel vara kohta 

NoteAssetsHeldForSale 

Üleandmise ootel varade andmed 
Lisa: Üleandmise ootel varad Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteAssetsClassifiedAsHeldForTransfe
rAbstract 

Üleandmise ootel vara  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

AssetsHeldForTransferAbstract 

Eelmise aruandeperioodi lõpu 
kuupäev 

Üleandmise ootel vara saldo AssetsHeldForTransferAtEndOfPreviou
sPeriod 

Ümberklassifitseerimised Aruandeperioodil üleandmise ootel 
varaks muudest varade gruppidest 
ja üleandmise ootel varast muude 
varade gruppidesse ümber 
klassifitseeritud varad 

AssetsHeldForTransferReclassifications

Muud muutused Muud muutused üleandmise ootel 
varas aruandeperioodi jooksul 

AssetsHeldForTransferOtherChanges 

Aruandeperioodi lõpu kuupäev Üleandmise ootel vara saldo AssetsHeldForTransferAtEndOfPeriod 
Lisainformatsioon  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
AdditionalInformationAbstract 

Lisa: Müügiootel vara, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
üleandmise ootel vara kohta 

NoteAssetsHeldForTransfer 

Kinnisvarainvesteeringute andmed  
Lisa: Kinnisvarainvesteeringud  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteInvestmentPropertyAbstract  

Soetusmaksumuse meetod  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

InvestmentPropertyCostMethodAbstract

Eelmise aruandeperioodi lõpu 
kuupäev  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

InvestmentPropertyCostMethodAtEndO
fPreviousPeriodAbstract  

Soetusmaksumus  Kinnisvarainvesteeringuteks 
loetud objektide omandamise või 
ehitamise eest makstud raha või 
üleantud mitterahalise tasu õiglane 
väärtus  

InvestmentPropertyCostMethodAtEndO
fPreviousCarriedAtCost  

Akumuleeritud kulum  Kinnisvarainvesteeringuteks loetud 
ehitiste komponentidele arvestatud 
akumuleeritud kulum (miinusega)  

InvestmentPropertyCostMethodAtEndO
fPreviousPeriodAccumulatedDepreciati
on  
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Jääkmaksumus  Kinnisvaraobjektide soetus-
maksumuse ja akumuleeritud 
kulumi vahe  

InvestmentPropertyCostMethodAtEndO
fPreviousPeriodResidualCost  

Ostud ja parendused  Aruandeperioodil soetatud 
kinnisvarainvesteeringute objektide 
soetusmaksumus ja kinnisvara-
objektidel tehtud ehitustööd, 
mille kasulik eluiga on pikem kui 
üks aasta  

InvestmentPropertyCostMethodAcquisit
ionsAndAdditions  

Müügid  Aruandeperioodil bilansist maha 
kantud müüdud kinnisvara-
investeeringute objektide soetus-
maksumused (miinusega) ja 
akumuleeritud kulumid (plussiga)  

InvestmentPropertyCostMethodDisposa
ls  

Amortisatsioonikulu  Aruandeperioodil kinnisvara-
investeeringute objektidele 
arvestatud amortisatsioonikulu 
(miinusega)  

InvestmentPropertyCostMethodDepreci
ation  

Allahindlused väärtuse languse 
tõttu  

Aruandeperioodil kinnisvara-
investeeringute objektidele 
arvestatud väärtuse langus 
(miinusega). Arvestatakse väärtuse 
languse testi alusel, lähtudes 
kaetavast väärtusest  

InvestmentPropertyCostMethodImpair
mentLoss  

Allahindluste tühistamised  Aruandeperioodil kinnisvara-
investeeringute objektidele 
arvestatud väärtuse languse 
tagasiarvestus (plussiga), kui 
eelnevatel aruandeperioodidel on 
kinnisvarainvesteeringuid väärtuse 
languse tõttu alla hinnatud. 
Arvestatakse väärtuse languse testi 
alusel, lähtudes kaetavast väärtusest 

InvestmentPropertyCostMethodReversi
ngOfImpairmentLoss  

Lisandumised äriühenduste 
kaudu  

Aruandeperioodil kinnisvara-
investeeringute objektidele 
äriühenduste käigus lisandunud 
põhivarad  

InvestmentPropertyCostMethodAdditio
nsThroughBusinessCombinations  

Ümberklassifitseerimised  Aruandeperioodil kinnisvara-
investeeringuteks (soetusmaksumus 
plussiga, akumuleeritud kulum 
miinusega) või kinnisvara-
investeeringutest (soetusmaksumus 
miinusega, akumuleeritud kulum 
plussiga) ümber klassifitseeritud 
materiaalne põhivara või 
müügiootel põhivara või muud 
varade liigid  

InvestmentPropertyCostMethodReclassi
fications  

Muud muutused  Aruandeperioodil kinnisvara-
investeeringute väärtuses toimunud 
muud muutused, v.a soetused, 
müügid, amortisatsiooni ja 
väärtuse languse arvestus ja 
ümberklassifitseerimine  

InvestmentPropertyCostMethodOtherC
hanges  
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Aruandeperioodi lõpu kuupäev  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

InvestmentPropertyCostMethodAtEndO
fPeriodAbstract  

Soetusmaksumus  Kinnisvarainvesteeringuteks loetud 
objektide omandamise või ehitamise 
eest makstud raha või üleantud 
mitterahalise tasu õiglane väärtus  

InvestmentPropertyCostMethodAtEndO
fPeriodCarriedAtCost  

Akumuleeritud kulum  Kinnisvarainvesteeringuteks loetud 
ehitiste komponentidele arvestatud 
akumuleeritud kulum (miinusega)  

InvestmentPropertyCostMethodAtEndO
fPeriodAccumulatedDepreciation  

Jääkmaksumus  Kinnisvaraobjektide soetus-
maksumuse ja akumuleeritud 
kulumi vahe  

InvestmentPropertyCostMethodAtEndO
fPeriodResidualCost  

Maa  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

InvestmentPropertyLandAbstract  

Ehitised  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

InvestmentPropertyBuildingsAbstract  

Kokku  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

InvestmentPropertyTotalAbstract  

Kinnisvarainvesteeringud, 
soetusmaksumuse meetod  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

InvestmentPropertyCostMethodDimensi
on  

Jaotus kinnisvara-
investeeringutes, 
soetusmaksumuse meetod  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

AllocationInvestmentPropertyCostMeth
odHypercube  

Õiglase väärtuse meetod  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

InvestmentPropertyFairValueMethodAb
stract  

Eelmise aruandeperioodi lõpu 
kuupäev  

Kinnisvarainvesteeringute saldo 
eelmise perioodi lõpus  

InvestmentPropertyFairValueMethodAt
EndOfPreviousPeriod  

Ostud ja parendused  Aruandeperioodil soetatud 
kinnisvarainvesteeringute objektide 
soetusmaksumus ja kinnisvara-
objektidel tehtud ehitustööd, 
mille kasulik eluiga on pikem kui 
üks aasta  

InvestmentPropertyFairValueMethodAc
quisitionsAndAdditions  

Kasum (kahjum) õiglase 
väärtuse muutusest  

Aruandeperioodi lõpu seisuga 
hinnatud kinnisvarainvesteeringute 
õiglase väärtuse hindamise 
tulemusena arvestatud muutus  

InvestmentPropertyFairValueMethodPr
ofitLossFromRevaluation  

Müügid  Aruandeperioodil bilansist maha 
kantud müüdud kinnisvara-
investeeringute objektide 
bilansiline väärtus  

InvestmentPropertyFairValueMethodDi
sposals  

Lisandumised äriühenduste 
kaudu  

Aruandeperioodil kinnisvara-
investeeringute objektidele 
äriühenduste käigus lisandunud 
põhivarad  

InvestmentPropertyFairValueMethodAd
ditionsThroughBusinessCombinations  

Ümberklassifitseerimised  Aruandeperioodil kinnisvara-
investeeringuteks või kinnisvara-
investeeringutest ümber 
klassifitseeritud materiaalne 

ReclassificationsInvestmentPropertyFai
rValueMethodReclassifications  
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põhivara või müügiootel põhivara 
või muud varade liigid  

Muud muutused  Aruandeperioodil kinnisvara-
investeeringute väärtuses toimunud 
muud muutused, v.a soetused, 
müügid, õiglase väärtuse muutus 
ja ümberklassifitseerimine  

InvestmentPropertyFairValueMethodOt
herChanges  

Aruandeperioodi lõpu kuupäev  Kinnisvarainvesteeringute saldo 
perioodi lõpus  

InvestmentPropertyFairValueMethodAt
EndOfPeriod  

Kinnisvarainvesteeringutelt 
teenitud renditulu  

Aruandeperioodil kinnisvara-
investeeringute väljarentimisest 
saadud rendi- ja üüritulu  

LeaseIncomeEarnedOnInvestmentProp
erty  

Kinnisvarainvesteeringute 
otsesed haldamiskulud  

Aruandeperioodil kinnisvara-
investeeringute haldamisega 
otseselt kaasnenud kulude summa 
(sh kommunaal-, valve-, 
administratiiv-, kindlustus-, 
koristus-, side-, jooksva remondi ja 
hoolduse kulud; samuti maamaks 
ja muud kinnisvarainvesteeringuga 
kaasnevad maksud ja tasud)  

DirectAdministrativeExpensesOninvest
mentProperty  

Kinnisvarainvesteeringute müük 
müügihinnas  

Aruandeperioodil kinnisvara-
investeeringute müügist saadud 
tulu müügihinnas  

DisposalOfInvestmentPropertyAtSelling
Price  

Lisa: Kinnisvarainvesteeringud, 
lisainformatsioon  

Õiglase väärtuse meetodi 
rakendamise korral, kui õiglase 
väärtuse määramine ei ole usaldus-
väärselt võimalik, objekti kirjeldus 
ja põhjused; muu oluline 
informatsioon ja viited  

NoteInvestmentProperty  

Materiaalse põhivara andmed 
Lisa: Materiaalne põhivara  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NotePropertyPlantAndEquipmentAbstr
act  

Maa  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

PropertyPlantAndEquipmentLandAbstr
act  

Ehitised  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

PropertyPlantAndEquipmentBuildingsA
bstract  

Masinad ja seadmed  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

MachineryAndEquipmentAbstract  

Transpordivahendid  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

MachineryAndEquipmentTransportatio
nAbstract  

Arvutid ja arvutisüsteemid  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

MachineryAndEquipmentComputersAn
dComputerSystemsAbstract  

Muud masinad ja seadmed  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

MachineryAndEquipmentOtherMachine
ryAndEquipmentAbstract  

Muu materiaalne põhivara  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

OtherPropertyPlantAndEquipmentAbstr
act  

Lõpetamata projektid ja 
ettemaksed  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

UnfinishedProjectsAndPrepaymentsAbs
tract  
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Lõpetamata projektid  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

UnfinishedProjectsAbstract  

Ettemaksed  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

PrepaymentsAbstract  

Kokku  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

PropertyPlantAndEquipmentTotalAbstr
act  

Materiaalne põhivara  Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

PropertyPlantAndEquipmentDimension 

Materiaalne põhivara  Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

PropertyPlantAndEquipmentHypercube 

Eelmise aruandeperioodi lõpu 
kuupäev  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPr
eviousPeriodAbstract  

Soetusmaksumus  Objektide bilansiline 
soetusmaksumus  

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPr
eviousPeriodCarriedAtCost  

Akumuleeritud kulum  Objektide akumuleeritud kulum 
(miinusega)  

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPr
eviousPeriodAccumulatedDepreciation 

Jääkmaksumus  Objektide soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe  

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPr
eviousPeriodResidualCost  

Ostud ja parendused  Aruandeperioodil tekkinud 
materiaalse põhivara omandamise 
või ehitamise eest makstava 
rahalise kohustuse või üleantud 
mitterahalise tasu õiglane väärtus  

PropertyPlantAndEquipmentAcquisitio
nsAndAdditions  

Maa ja varem kasutusel olnud 
ehitiste ost  

Aruandeperioodil omandatud või 
parendatud maa ja varem teise 
aruandekohustuslase kasutuses 
olnud objektide eest makstava 
rahalise kohustuse või üleantud 
mitterahalise tasu õiglane väärtus  

PropertyPlantAndEquipmentAcquisitio
nsAndAdditionsAcquisitionOfLandAndB
uildingsExceptNewBuildingsAndRenova
tions  

Uute ehitiste ost, uusehitus, 
parendused  

Aruandeperioodil omandatud 
uusehitiste või ehitiste parenduste 
eest makstava rahalise kohustuse 
või üleantud mitterahalise tasu 
õiglane väärtus  

PropertyPlantAndEquipmentAcquisitio
nsAndAdditionsAcquisitionOfBuildings
NewBuildingRenovations  

Muud ostud ja parendused  Aruandeperioodil tekkinud 
materiaalse põhivara omandamise 
või ehitamise eest makstava 
rahalise kohustuse või üleantud 
mitterahalise tasu õiglane väärtus, 
välja arvatud maa ja ehitiste 
soetused  

PropertyPlantAndEquipmentAcquisitio
nsAndAdditionsOtherAcquistionsAndAd
ditions  

Kapitaliseeritud laenukulutused  Aruandeperioodil materiaalse 
põhivara soetusmaksumusse 
kapitaliseeritud laenukulutused, kui 
on valitud vastav arvestuspõhimõte 

PropertyPlantAndEquipmentCapitalise
dLoanExpenses  

Lisandumised äriühenduste 
kaudu  

Aruandeperioodil materiaalsesse 
põhivarasse äriühenduste käigus 
lisandunud põhivarad  

PropertyPlantAndEquipmentAdditionsT
hroughBusinessCombinations  
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Amortisatsioonikulu  Aruandeperioodil kuluks kantud 
materiaalse põhivara objektide 
soetusmaksumuse amortiseeritav 
osa (miinusega)  

PropertyPlantAndEquipmentDepreciati
on  

Allahindlused väärtuse languse 
tõttu  

Aruandeperioodil materiaalse 
põhivara objektidele arvestatud 
väärtuse langus (miinusega). 
Arvestatakse väärtuse languse testi 
alusel, lähtudes kaetavast väärtusest 

PropertyPlantAndEquipmentImpairmen
tLoss  

Varasemate allahindluste 
tühistamised  

Aruandeperioodil materiaalse 
põhivara objektidele varasematel 
perioodidel arvestatud väärtuse 
languse tagasiarvestus (plussiga). 
Arvestatakse väärtuse languse testi 
alusel, lähtudes kaetavast väärtusest 

PropertyPlantAndEquipmentReversing
OfImpairmentLoss  

Müügid  Aruandeperioodil bilansist maha 
kantud müüdud materiaalse põhi-
vara objektide soetusmaksumused 
(miinusega) ja akumuleeritud 
kulumid (plussiga)  

PropertyPlantAndEquipmentDisposals 

Ümberklassifitseerimised  Aruandeperioodil materiaalse 
põhivara klassi (soetusmaksumus 
plussiga, akumuleeritud kulum 
miinusega) või materiaalse põhi-
vara klassist (soetusmaksumus 
miinusega, akumuleeritud kulum 
plussiga) ümber klassifitseeritud 
objektid  

PropertyPlantAndEquipmentReclassific
ations  

Ümberklassifitseerimine 
ettemaksetest  

Aruandeperioodil suletud ette-
maksed materiaalse põhivara 
objekti või selle parenduse saamisel 

PropertyPlantAndEquipmentReclassific
ationsReclassificationsFromPrepaymen
ts  

Ümberklassifitseerimine 
lõpetamata projektidest  

Aruandeperioodil lõpetatud 
projektide, sh lõpetatud ehitustööde 
ümberklassifitseerimine muudeks 
vara liikideks  

PropertyPlantAndEquipmentReclassific
ationsReclassificationsFromUnfinished
Projects  

Ümberklassifitseerimine 
müügiootel põhivaraga  

Aruandeperioodil müügiootel 
põhivarast materiaalse põhivara 
klassi (soetusmaksumus plussiga, 
akumuleeritud kulum miinusega) 
või materiaalse põhivara klassist 
(soetusmaksumus miinusega, 
akumuleeritud kulum plussiga) 
müügiootel põhivaraks ümber 
klassifitseeritud objektid  

PropertyPlantAndEquipmentReclassific
ationsReclassificationsOfFixedAssetsHe
ldForSale  

Ümberklassifitseerimine 
kinnisvarainvesteeringutega  

Aruandeperioodil kinnisvara-
investeeringust materiaalse 
põhivara klassi (soetusmaksumus 
plussiga, akumuleeritud kulum 
miinusega) või materiaalse 
põhivara klassist (soetusmaksumus 
miinusega, akumuleeritud kulum 
plussiga) kinnisvarainvesteeringuks 
ümber klassifitseeritud objektid  

PropertyPlantAndEquipmentReclassific
ationsReclassificationsOfInvestmentPro
perty  
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Ümberklassifitseerimine 
varudega  

Aruandeperioodil varudest 
materiaalse põhivara klassi (soetus-
maksumus plussiga, akumuleeritud 
kulum miinusega) või materiaalse 
põhivara klassist (soetusmaksumus 
miinusega, akumuleeritud kulum 
plussiga) varudeks ümber 
klassifitseeritud objektid  

PropertyPlantAndEquipmentReclassific
ationsReclassificationsOfInventory  

Muud ümberklassifitseerimised  Aruandeperioodil muudest varadest 
materiaalse põhivara klassi (soetus-
maksumus plussiga, akumuleeritud 
kulum miinusega) või materiaalse 
põhivara klassist (soetusmaksumus 
miinusega, akumuleeritud kulum 
plussiga) muudeks varadeks ümber 
klassifitseeritud objektid  

PropertyPlantAndEquipmentReclassific
ationsOtherReclassifications  

Muud muutused  Aruandeperioodil materiaalses põhi-
varas toimunud muud muutused  

PropertyPlantAndEquipmentOtherChan
ges  

Aruandeperioodi lõpu kuupäev  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfP
eriodAbstract  

Soetusmaksumus  Objektide bilansiline 
soetusmaksumus  

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfP
eriodCarriedAtCost  

Akumuleeritud kulum  Objektide akumuleeritud kulum 
(miinusega)  

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfP
eriodAccumulatedDepreciation  

Jääkmaksumus  Objektide soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe  

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfP
eriodResidualCost  

Müüdud materiaalne põhivara 
müügihinnas  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

DisposedPropertyPlantAndEquipmentA
tSellingPriceAbstract  

Maa  Maa objektide müümisel saadud 
tasu  

DisposedPropertyPlantAndEquipmentA
tSellingPriceLand  

Ehitised  Ehitise objektide müümisel saadud 
tasu  

DisposedPropertyPlantAndEquipmentA
tSellingPriceBuildings  

Masinad ja seadmed  Masinate ja seadmete objektide 
müümisel saadud tasu  

DisposedPropertyPlantAndEquipmentA
tSellingPriceMachineryAndEquipment  

Transpordivahendid  Transpordivahendite objektide 
müümisel saadud tasu  

DisposedPropertyPlantAndEquipmentA
tSellingPriceTransportation  

Arvutid ja arvutisüsteemid  Arvuti ja arvutisüsteemide 
objektide müümisel saadud tasu  

DisposedPropertyPlantAndEquipmentA
tSellingPriceComputersAndComputerSy
stems  

Muud masinad ja seadmed  Muude masinate ja seadmete 
objektide müümisel saadud tasu  

DisposedPropertyPlantAndEquipmentA
tSellingPriceOtherMachineryAndEquip
ment  

Muu materiaalne põhivara  Muu materiaalse põhivara objektide 
müümisel saadud tasu  

DisposedPropertyPlantAndEquipmentA
tSellingPriceOtherPropertyPlantAndEq
uipment  

Lõpetamata projektid ja 
ettemaksed  

Lõpetamata projekti objektide või 
ettemaksete müümisel saadud tasu  

DisposedPropertyPlantAndEquipmentA
tSellingPriceUnfinishedProjectsAndPre
payments  

Lõpetamata projektid  Lõpetamata projekti objektide 
müümisel saadud tasu  

DisposedPropertyPlantAndEquipmentA
tSellingPriceUnfinishedProjects  
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Ettemaksed  Ettemaksete müümisel saadud tasu DisposedPropertyPlantAndEquipmentA
tSellingPricePrepayments  

Kokku  Kokku müüdud materiaalne 
põhivara müügihinnas  

DisposedPropertyPlantAndEquipmentA
tSellingPrice  

Lisa: Materiaalne põhivara, 
lisainformatsioon  

Oluliste allahindluste korral alla 
hinnatud vara või varade grupi 
kirjeldus, hindamismeetodid; 
soovitatavalt selliste objektide 
kirjeldus ja hinnang nende õiglase 
väärtuse kohta, mille õiglane 
väärtus on oluliselt suurem nende 
bilansilisest jääkmaksumusest, 
muu oluline informatsioon ja viited 
materiaalse põhivara kohta  

NotePropertyPlantAndEquipment  

Bioloogiliste varade andmed 
Lisa: Bioloogilised varad  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteBiologicalAssetsAbstract  

Loomsed varad  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

BiologicalAssetsAnimalsAbstract  

Istandikud  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

BiologicalAssetsPlantationsAbstract  

Mets  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

BiologicalAssetsForestAbstract  

Vili  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

BiologicalAssetsCropAbstract  

Rohumaad  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

BiologicalAssetsGrasslandsAbstract  

Ettemaksed Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

BiologicalAssetsPrepaymentsAbstract 

Kokku  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

BiologicalAssetsTotalAbstract  

Bioloogilised varad  Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

BiologicalAssetsDimension  

Jaotus bioloogiliste varade järgi  Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

AllocationByBiologicalAssetsHypercube

Õiglase väärtuse meetod  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

BiologicalAssetsFairValueMethodAbstr
act  

Käibevara  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

BiologicalAssetsFairValueMethodCurr
entAssetsAbstract  

Eelmise aruandeperioodi lõpu 
kuupäev  

Käibevarana klassifitseeritud 
bioloogilise vara õiglase väärtuse 
saldo eelmise perioodi lõpus  

BiologicalAssetsFairValueMethodCurr
entAssetsAtEndOfPreviousPeriod  

Kasum (kahjum) õiglase 
väärtuse muutusest  

Aruandeperioodil käibevarana 
klassifitseeritud bioloogiliste 
varade õiglase väärtuse hindamise 
tulemusena arvestatud muutus  

BiologicalAssetsFairValueMethodCurr
entAssetsProfitLossFromChangeOfFair
Value  
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Soetused  Aruandeperioodil bioloogilise vara 
omandamise eest makstud rahalise 
kohustuse või üleantud mitte-
rahalise tasu õiglane väärtus  

BiologicalAssetsFairValueMethodCurr
entAssetsIncreaseOfValueDueToAcquis
ition  

Müügid  Aruandeperioodil bilansist maha 
kantud müüdud bioloogilise vara 
bilansiline väärtus (miinusega)  

BiologicalAssetsFairValueMethodCurr
entAssetsDecreaseOfValueDueToDispo
sal  

Põllumajandusliku toodangu 
saamisest tulenev väärtuse 
vähenemine  

Aruandeperioodil bioloogiliste 
varade väärtuse vähenemine 
tulenevalt bioloogilisest varast 
saadud või eraldatud 
põllumajandusliku toodangu 
arvelevõtmisest  

BiologicalAssetsFairValueMethodCurr
entAssetsDecreaseOfValueFromDueTo
ProductionOfAgriculturalProducts  

Juurdekasvust tingitud väärtuse 
suurenemine  

Aruandeperioodil juurdekasvust 
tingitud bioloogilise vara õiglase 
väärtuse suurenemine  

BiologicalAssetsFairValueMethodCurr
entAssetsIncreaseOfValueDueToGrowth

Lisandumised äriühenduste 
kaudu  

Aruandeperioodil bioloogilise vara 
lisandumised äriühenduste kaudu  

BiologicalAssetsFairValueMethodCurr
entAssetsAdditionsViaBusinessCombina
tions  

Muud muutused  Aruandeperioodil bioloogilises 
varas toimunud muud muutused  

BiologicalAssetsFairValueMethodCurr
entAssetsOtherChanges  

Aruandeperioodi lõpu kuupäev  Käibevarana klassifitseeritud 
bioloogilise vara õiglase väärtuse 
saldo perioodi lõpus  

BiologicalAssetsFairValueMethodCurr
entAssetsAtEndOfPeriod  

Põhivara  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

BiologicalAssetsFairValueMethodFixed
AssetsAbstract  

Eelmise aruandeperioodi lõpu 
kuupäev  

Põhivarana klassifitseeritud 
bioloogilise vara õiglase väärtuse 
saldo eelmise perioodi lõpus  

BiologicalAssetsFairValueMethodFixed
AssetsAtEndOfPreviousPeriod  

Kasum (kahjum) õiglase 
väärtuse muutusest  

Aruandeperioodil põhivarana 
klassifitseeritud bioloogiliste 
varade õiglase väärtuse hindamise 
tulemusena arvestatud muutus  

BiologicalAssetsFairValueMethodFixed
AssetsProfitLossFromChangeOfFairVal
ue  

Soetused  Aruandeperioodil põhivarana 
klassifitseeritud bioloogilise vara 
omandamise eest makstud rahalise 
kohustuse või üleantud mitte-
rahalise tasu õiglane väärtus  

BiologicalAssetsFairValueMethodFixed
AssetsIncreaseOfValueDueToAcquisitio
n  

Müügid  Aruandeperioodil põhivarana 
klassifitseeritud bilansist maha 
kantud müüdud bioloogilise vara 
bilansiline väärtus (miinusega)  

BiologicalAssetsFairValueMethodFixed
AssetsDecreaseOfValueDueToDisposal 

Põllumajandusliku toodangu 
saamisest tulenev väärtuse 
vähenemine  

Aruandeperioodil põhivarana 
klassifitseeritud bioloogiliste varade
väärtuse vähenemine tulenevalt 
bioloogilisest varast saadud või 
eraldatud põllumajandusliku 
toodangu arvelevõtmisest  

BiologicalAssetsFairValueMethodFixed
AssetsDecreaseOfValueFromDueToPro
ductionOfAgriculturalProducts  

Juurdekasvust tingitud väärtuse 
suurenemine  

Aruandeperioodil juurdekasvust 
tingitud põhivarana klassifitseeritud 
bioloogilise vara õiglase väärtuse 

BiologicalAssetsFairValueMethodFixed
AssetsIncreaseOfValueDueToGrowth  
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suurenemine  
Lisandumised äriühenduste 
kaudu  

Aruandeperioodil bioloogilise vara 
lisandumised äriühenduste kaudu  

BiologicalAssetsFairValueMethodFixed
AssetsAdditionsViaBusinessCombinatio
ns  

Muud muutused  Aruandeperioodil bioloogilises 
varas toimunud muud muutused  

BiologicalAssetsFairValueMethodFixed
AssetsOtherChanges  

Aruandeperioodi lõpu kuupäev  Põhivarana klassifitseeritud 
bioloogilise vara õiglase väärtuse 
saldo perioodi lõpus  

BiologicalAssetsFairValueMethodFixed
AssetsAtEndOfPeriod  

Soetusmaksumuse meetod  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

BiologicalAssetsCostMethodAbstract  

Käibevara  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAss
etsAbstract  

Eelmise aruandeperioodi lõpu 
kuupäev  

Käibevarana klassifitseeritud 
bioloogilise vara soetusmaksumuse 
meetodi saldo perioodi lõpus 

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAss
etsAtEndOfPreviousPeriod 

Soetused  Aruandeperioodil tekkinud 
bioloogilise vara omandamise eest 
makstud rahalise kohustuse või 
üleantud mitterahalise tasu õiglane 
väärtus  

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAss
etsIncreaseOfValueDueToAcquisition  

Müügid  Aruandeperioodil bilansist maha 
kantud müüdud bioloogilise vara 
bilansiline soetusmaksumus 
(miinusega) ja akumuleeritud 
kulum (plussiga)  

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAss
etsDecreaseOfValueDueToDisposal  

Põllumajandusliku toodangu 
saamisest tulenev väärtuse 
vähenemine  

Aruandeperioodil bioloogiliste 
varade soetusmaksumuse 
(miinusega) ja akumuleeritud 
kulumi (plussiga) mahakandmine 
tulenevalt bioloogilisest varast 
saadud või eraldatud 
põllumajandusliku toodangu 
arvelevõtmisest  

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAss
etsDecreaseOfValueDueToProductionO
fAgriculturalProducts  

Juurdekasvust tingitud väärtuse 
suurenemine 

Aruandeperioodil juurdekasvust 
tingitud põhivarana klassifitseeritud 
bioloogilise vara soetusmaksumuse 
suurenemine 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAsset
sIncreaseOfValueDueToGrowth 

Lisandumised äriühenduste 
kaudu  

Aruandeperioodil bioloogilise vara 
lisandumised äriühenduste kaudu  

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAss
etsAdditionsViaBusinessCombinations  

Allahindlused väärtuse languse 
tõttu  

Aruandeperioodil bioloogilise vara 
objektidele arvestatud väärtuse 
langus (miinusega). Arvestatakse 
väärtuse languse testi alusel, 
lähtudes kaetud väärtusest  

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAss
etsImpairmentLoss  

Varasemate allahindluste 
tühistamised  

Aruandeperioodil bioloogilise vara 
objektidele varasematel perioodidel 
arvestatud väärtuse languse tagasi-
arvestus (plussiga). Arvestatakse 
väärtuse languse testi alusel, 
lähtudes kaetud väärtusest  

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAss
etsReversingOfImpairmentLoss  
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Muud muutused  Aruandeperioodil bioloogilises 
varas toimunud muud muutused  

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAss
etsOtherChanges  

Aruandeperioodi lõpu kuupäev  Käibevarana klassifitseeritud 
bioloogilise vara soetusmaksumuse 
meetodi saldo eelmise perioodi 
lõpus  

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAss
etsAtEndOfPeriod 

Põhivara  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAsset
sAbstract  

Eelmise aruandeperioodi lõpu 
kuupäev  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAsset
sAtEndOfPreviousPeriodAbstract  

Soetusmaksumus  Bioloogilise vara omandamise eest 
makstud raha või üleantud 
mitterahalise tasu õiglane väärtus  

BiologicalAssetsCostMethodFixedAsset
sAtEndOfPreviousPeriodCarriedAtCost 

Akumuleeritud kulum  Lõppenud perioodidel kuluna 
kajastatud (amortiseeritud) osa 
bioloogilise vara soetus-
maksumusest, sh nii aruande-
perioodil kui ka sellest varasematel 
perioodidel kuluks arvatud osa 
kokku (miinusega)  

BiologicalAssetsCostMethodFixedAsset
sAtEndOfPreviousPeriodAccumulatedD
epreciation  

Jääkmaksumus  Bioloogilise vara objektide soetus-
maksumuse ja akumuleeritud 
kulumi vahe  

BiologicalAssetsCostMethodFixedAsset
sAtEndOfPreviousPeriodResidualCost  

Soetused  Aruandeperioodil tekkinud 
bioloogilise vara omandamise eest 
makstud rahalise kohustuse või 
üleantud mitterahalise tasu õiglane 
väärtus  

BiologicalAssetsCostMethodFixedAsset
sIncreaseOfValueDueToAcquisition  

Müügid  Aruandeperioodil bilansist maha 
kantud müüdud bioloogilise vara 
bilansiline soetusmaksumus 
(miinusega) ja akumuleeritud 
kulum (plussiga)  

BiologicalAssetsCostMethodFixedAsset
sDecreaseOfValueDueToDisposal  

Põllumajandusliku toodangu 
saamisest tulenev väärtuse 
vähenemine  

Aruandeperioodil bioloogiliste 
varade soetusmaksumuse 
(miinusega) ja akumuleeritud 
kulumi (plussiga) mahakandmine 
tulenevalt bioloogilisest varast 
saadud või eraldatud 
põllumajandusliku toodangu 
arvelevõtmisest  

BiologicalAssetsCostMethodFixedAsset
sDecreaseOfValueDueToProductionOf
AgriculturalProducts  

Juurdekasvust tingitud väärtuse 
suurenemine 

Aruandeperioodil juurdekasvust 
tingitud põhivarana klassifitseeritud 
bioloogilise vara soetusmaksumuse 
suurenemine 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAsset
sIncreaseOfValueDueToGrowth 

Lisandumised äriühenduste 
kaudu  

Aruandeperioodil bioloogilise vara 
lisandumised äriühenduste kaudu  

BiologicalAssetsCostMethodFixedAsset
sAdditionsViaBusinessCombinations  

Amortisatsioonikulu  Aruandeperioodil kuluks kantud 
bioloogilise vara objektide soetus-
maksumuse amortiseeritav osa 
(miinusega)  

BiologicalAssetsCostMethodFixedAsset
sDepreciation  
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Allahindlused väärtuse languse 
tõttu  

Aruandeperioodil bioloogilise vara 
objektidele arvestatud väärtuse 
langus (miinusega). Arvestatakse 
väärtuse languse testi alusel, 
lähtudes kaetud väärtusest  

BiologicalAssetsCostMethodFixedAsset
sImpairmentLoss  

Varasemate allahindluste 
tühistamised  

Aruandeperioodil bioloogilise vara 
objektidele varasematel perioodidel 
arvestatud väärtuse languse tagasi-
arvestus (plussiga). Arvestatakse 
väärtuse languse testi alusel, 
lähtudes kaetud väärtusest  

BiologicalAssetsCostMethodFixedAsset
sReversingOfImpairmentLoss  

Muud muutused  Aruandeperioodil bioloogilises 
varas toimunud muud muutused  

BiologicalAssetsCostMethodFixedAsset
sOtherChanges  

Aruandeperioodi lõpu kuupäev  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAsset
sAtEndOfPeriodAbstract  

Soetusmaksumus  Bioloogilise vara omandamise eest 
makstud raha või üleantud mitte-
rahalise tasu õiglane väärtus  

BiologicalAssetsCostMethodFixedAsset
sAtEndOfPeriodCarriedAtCost  

Akumuleeritud kulum  Lõppenud perioodidel kuluna 
kajastatud (amortiseeritud) osa 
bioloogilise vara soetus-
maksumusest, sh nii aruande-
perioodil kui ka sellest varasematel 
perioodidel kuluks arvatud osa 
kokku (miinusega)  

BiologicalAssetsCostMethodFixedAsset
sAtEndOfPeriodAccumulatedDepreciati
on  

Jääkmaksumus  Bioloogilise vara objektide soetus-
maksumuse ja akumuleeritud 
kulumi vahe  

BiologicalAssetsCostMethodFixedAsset
sAtEndOfPeriodResidualCost  

Müüdud bioloogilised varad 
põhivara müügihinnas  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPri
ceAbstract  

Loomsed varad  Loomsete varade müümisel saadud 
tasu  

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPri
ceAnimals  

Istandikud  Istandike müümisel saadud tasu  DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPri
cePlantations  

Mets  Metsa müümisel saadud tasu  DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPri
ceForest  

Vili  Vilja müümisel saadud tasu  DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPri
ceCrop  

Rohumaad  Rohumaade müümisel saadud tasu DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPri
ceGrasslands  

Kokku  Kokku bioloogilise vara müümisel 
saadud tasu  

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPri
ceTotal  

Lisa: Bioloogilised varad, 
lisainformatsioon  

Soetusmaksumuse meetodi 
kasutamise korral selgitus, miks 
õiglase väärtuse meetodit ei olnud 
võimalik kasutada; muud olulised 
selgitused ja viited  

NoteBiologicalAssets  

Immateriaalse põhivara andmed 
Lisa: Immateriaalne põhivara  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteIntangibleAssetsAbstract  
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Immateriaalne põhivara  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

IntangibleAssetsAbstract  

Firmaväärtus  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

IntangibleAssetsGoodwillAbstract  

Arenguväljaminekud  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

IntangibleAssetsDevelopmentExpenditu
resAbstract  

Arvutitarkvara  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

IntangibleAssetsComputerSoftwareAbst
ract  

Kontsessioonid, patendid, 
litsentsid, kaubamärgid  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

IntangibleAssetsConcessionsPatentsLic
encesTrademarksAbstract  

Muu immateriaalne põhivara  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

IntangibleAssetsOtherIntangibleAssetsA
bstract  

Lõpetamata projektid ja 
ettemaksed  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

IntangibleAssetsUnfinishedProjectsAnd
PrepaymentsAbstract  

Kokku  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

IntangibleAssetsTotalAbstract  

Immateriaalne põhivara  Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

IntangibleAssetsDimension  

Jaotus immateriaalse põhivara 
järgi  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

AllocationByIntangibleAssetsHypercube

Eelmise aruandeperioodi lõpu 
kuupäev  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

IntangibleAssetsAtEndOfPreviousPerio
dAbstract  

Soetusmaksumus  Immateriaalse vara omandamise 
või loomise eest makstud raha või 
üleantud mitterahalise tasu õiglane 
väärtus  

IntangibleAssetsAtEndOfPreviousPerio
dCarriedAtCost  

Akumuleeritud kulum  Lõppenud perioodidel kuluna 
kajastatud (amortiseeritud) osa 
immateriaalse vara soetus-
maksumusest, sh nii aruande-
perioodil kui ka sellest varasematel 
perioodidel kuluks arvatud osa 
kokku (miinusega)  

IntangibleAssetsAtEndOfPreviousPerio
dAccumulatedDepreciation  

Jääkmaksumus  Immateriaalse põhivara objektide 
soetusmaksumuse ja akumuleeritud 
kulumi vahe  

IntangibleAssetsAtEndOfPreviousPerio
dResidualCost  

Ostud ja parendused  Aruandeperioodil tekkinud 
immateriaalse vara omandamise 
või loomise eest makstava rahalise 
kohustuse või üleantud mitte-
rahalise tasu õiglane väärtus  

IntangibleAssetsAcquisitionsAndAdditio
ns  

Lisandumised äriühenduste 
kaudu  

Aruandeperioodil immateriaalse 
põhivara lisandumised äriühenduste 
kaudu  

IntangibleAssetsAdditionsViaBusinessC
ombinations  

Amortisatsioonikulu  Aruandeperioodil kuluks kantud 
immateriaalse põhivara objektide 
soetusmaksumuse amortiseeritav 
osa (miinusega)  

IntangibleAssetsDepreciation  
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Allahindlused väärtuse languse 
tõttu  

Aruandeperioodil immateriaalse 
põhivara objektidele arvestatud 
väärtuse langus (miinusega). 
Arvestatakse väärtuse languse testi 
alusel, lähtudes kaetavast väärtusest 

IntangibleAssetsImpairmentLoss  

Varasemate allahindluste 
tühistamised  

Aruandeperioodil immateriaalse 
põhivara objektidele varasematel 
perioodidel arvestatud väärtuse 
languse tagasiarvestus (plussiga). 
Arvestatakse väärtuse languse testi 
alusel, lähtudes kaetavast väärtusest 

IntangibleAssetsReversingOfImpairmen
tLoss  

Müügid  Aruandeperioodil bilansist maha 
kantud müüdud immateriaalse 
põhivara objektide soetus-
maksumused (miinusega) ja 
akumuleeritud kulumid (plussiga)  

IntangibleAssetsDisposals  

Mahakandmised  Aruandeperioodil bilansist maha 
kantud immateriaalse põhivara 
objektide soetusmaksumused 
(miinusega) ja akumuleeritud 
kulumid (plussiga)  

IntangibleAssetsWriteOffs  

Ümberklassifitseerimised  Aruandeperioodil immateriaalse 
põhivara klassi (soetusmaksumus 
plussiga, akumuleeritud kulum 
miinusega) või immateriaalse 
põhivara klassist (soetusmaksumus 
miinusega, akumuleeritud kulum 
plussiga) ümber klassifitseeritud 
objektid  

IntangibleAssetsReclassifications  

Muud muutused  Aruandeperioodil immateriaalses 
põhivaras toimunud muud 
muutused  

IntangibleAssetsOtherChanges  

Aruandeperioodi lõpu kuupäev  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

IntangibleAssetsAtEndOfPeriodAbstract

Soetusmaksumus  Immateriaalse vara omandamise 
või loomise eest makstud raha või 
üleantud mitterahalise tasu õiglane 
väärtus  

IntangibleAssetsAtEndOfPeriodCarried
AtCost  

Akumuleeritud kulum  Lõppenud perioodidel kuluna 
kajastatud (amortiseeritud) osa 
immateriaalse vara soetus-
maksumusest, sh nii aruande-
perioodil kui ka sellest varasematel 
perioodidel kuluks arvatud osa 
kokku (miinusega)  

IntangibleAssetsAtEndOfPeriodAccumu
latedDepreciation  

Jääkmaksumus  Immateriaalse põhivara objektide 
soetusmaksumuse ja akumuleeritud 
kulumi vahe  

IntangibleAssetsAtEndOfPeriodResidua
lCost  

Müüdud immateriaalne 
põhivara müügihinnas  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPri
ceAbstract  

Firmaväärtus  Firmaväärtuse müümisel saadud 
tasu  

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPri
ceGoodwill  
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Arenguväljaminekud  Arenguväljaminekute müümisel 
saadud tasu  

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPri
ceDevelopmentExpenditures  

Arvutitarkvara  Arvutitarkvara objektide müümisel 
saadud tasu  

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPri
ceComputerSoftware  

Kontsessioonid, patendid, 
litsentsid, kaubamärgid  

Kontsessiooni, patendi, litsentsi ja 
kaubamärgi objektide müümisel 
saadud tasu  

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPri
ceConcessionsPatentsLicencesTradema
rks  

Muu immateriaalne põhivara  Muu immateriaalse põhivara 
objekti müümisel saadud tasu  

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPri
ceOtherIntangibleAssets  

Lõpetamata projektid ja 
ettemaksed  

Lõpetamata projekti objekti 
müümisel saadud tasu  

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPri
ceUnfinishedProjectsAndPrepayments  

Kokku  Kokku immateriaalse põhivara 
objektide müümisel saadud tasu  

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPri
ceTotal  

Lisa: Immateriaalne põhivara, 
lisainformatsioon  

Oluliste allahindluste korral alla 
hinnatud vara või varade grupi 
kirjeldus, hindamismeetodid; 
soovitatavalt selliste objektide 
kirjeldus ja hinnang nende õiglase 
väärtuse kohta, mille õiglane 
väärtus on oluliselt suurem nende 
bilansilisest jääkmaksumusest, 
muud olulised selgitused ja viited  

NoteIntangibleAssets  

Kapitalirendi andmed 
Lisa: Kapitalirent Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteFinanceLeaseAbstract 

Aruandekohustuslane kui 
rendileandja  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

AccountingEntityAsLessorAbstract 

Kapitalirendinõuded Kapitalirendinõuete saldo FinanceLeaseReceivables 
Kapitalirendinõuded Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
FinanceLeaseReceivablesForAdditional
DimensionalAllocation 

Kapitalirendinõuded kokku Kapitalirendinõuete saldo FinanceLeaseReceivablesTotal 
Intressimäär Tehniline element, mis on mõeldud 

tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

InterestRateAbstract 

Alusvaluuta Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

BaseCurrenciesAbstract 

Lõpptähtaeg Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

DueDateAbstract 

Saldo eelmise aruandeperioodi 
lõpu kuupäeval 

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AtEndOfPreviousPeriodAbstract 

Saldo aruandeperioodi lõpu 
kuupäeval 

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AtEndOfPeriodAbstract 

Lisa: Kapitalirent, aruande-
kohustuslane kui rendileandja, 
lisainformatsioon 

Intressimäärad, alusvaluutad, muud 
olulised tingimused 

NoteFinanceLeaseAccountingEntityAsL
essor 
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Aruandekohustuslane kui 
rentnik  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

AccountingEntityAsLesseeAbstract 

Kapitalirendikohustused Kapitalirendikohustuste saldo FinanceLeaseObligations 
Kapitalirendikohustused Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
FinanceLeaseObligationsForAdditional
DimensionalAllocation 

Kapitalirendikohustused kokku Kapitalirendikohustuste saldo FinanceLeaseObligationsTotal 
Renditud varade bilansiline 
jääkmaksumus  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAss
etsAbstract 

Maa Rendile võetud maa 
soetusmaksumus 

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAss
etsLand 

Ehitised Rendile võetud ehitiste soetus-
maksumuse ja akumuleeritud 
kulumi vahe 

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAss
etsBuildings 

Masinad ja seadmed Rendile võetud masinate ja 
seadmete soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe 

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAss
etsMachineryAndEquipment 

Muu materiaalne põhivara Rendile võetud muu materiaalse 
põhivara soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe 

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAss
etsOtherPropertyPlantAndEquipment 

Muud varad Muude rendile võetud varade 
soetusmaksumuse ja akumuleeritud 
kulumi vahe 

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAss
etsOtherAssets 

Kokku Kokku rendile võetud varade 
soetusmaksumuse ja akumuleeritud 
kulumi vahe 

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAss
etsTotal 

Lisa: Kapitalirent, aruande-
kohustuslane kui rentnik, 
lisainformatsioon 

Intressimäärad, alusvaluutad, 
muud olulised tingimused 

NoteFinanceLeaseAccountingEntityAsL
essee 

Kasutusrendi andmed 
Lisa: Kasutusrent  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteOperatingLeaseAbstract  

Aruandekohustuslane kui 
rendileandja  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteOperatingLeaseAccountingEntityA
sLessorAbstract  

Kasutusrenditulu  Tulu kasutusrendile või üürile 
antud vara kasutamise eest  

OperatingLeaseIncome  

Järgmiste perioodide kasutus-
renditulu mittekatkestatavatest 
lepingutest  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

FutureLeaseIncomeUnderNonCancella
bleLeaseContractsAbstract  

12 kuu jooksul  Kasutusrenditulu mitte-
katkestatavatest lepingutest, 
mille realiseerumise tähtaeg 
saabub bilansipäevast kuni ühe 
aasta jooksul  

FutureLeaseIncomeUnderNonCancella
bleLeaseContractsWithin12Months  

1–5 aasta jooksul  Kasutusrenditulu mitte-
katkestatavatest lepingutest, 
mille realiseerumise tähtaeg 
saabub bilansipäevast rohkem kui 
ühe ja kuni viie aasta jooksul  

FutureLeaseIncomeUnderNonCancella
bleLeaseContractsWithin1to5Years  
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Üle 5 aasta  Kasutusrenditulu mitte-
katkestatavatest lepingutest, 
mille realiseerumise tähtaeg 
saabub bilansipäevast rohkem kui 
viie aasta pärast  

FutureLeaseIncomeUnderNonCancella
bleLeaseContractsWithinOver5Years  

Rendile või üürile antud varade 
bilansiline jääkmaksumus  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

OperatingLeaseResidualCostOfLeased
AssetsAbstract  

Kinnisvarainvesteeringud  Rendile või üürile antud kinnisvara-
investeeringute soetusmaksumuse 
ja akumuleeritud kulumi vahe  

OperatingLeaseResidualCostOfLeased
AssetsInvestmentsProperty  

Masinad ja seadmed  Rendile või üürile antud masinate 
ja seadmete soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe  

OperatingLeaseResidualCostOfLeased
AssetsMachineryAndEquipment  

Muud varad  Muu rendile või üürile antud vara 
soetusmaksumuse ja akumuleeritud 
kulumi vahe  

OperatingLeaseResidualCostOfLeased
AssetsOtherAssets  

Kokku  Rendile või üürile antud varade 
soetusmaksumuse ja akumuleeritud 
kulumi vahed kokku  

OperatingLeaseResidualCostOfLeased
AssetsTotal  

Lisa: Kasutusrent, aruande-
kohustuslane kui rendileandja, 
lisainformatsioon  

Olulised lisatingimused  NoteOperatingLeaseAccountingEntityA
sLessor  

Aruandekohustuslane kui 
rentnik  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteOperatingLeaseAccountingEntityA
sLesseeAbstract  

Kasutusrendikulu  Kulu või üürile kasutusrendile 
võetud vara kasutamise eest  

OperatingLeaseExpenses  

Järgmiste perioodide kasutus-
rendikulu mittekatkestatavatest 
lepingutest  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

FutureLeaseExpenseUnderNonCancell
ableLeaseContractsAbstract  

12 kuu jooksul  Kasutusrendikulu mitte-
katkestatavatest lepingutest, 
mille realiseerumise tähtaeg 
saabub bilansipäevast kuni ühe 
aasta jooksul  

FutureLeaseExpenseUnderNonCancell
ableLeaseContractsWithin12Months  

1–5 aasta jooksul  Kasutusrendikulu mitte-
katkestatavatest lepingutest, 
mille realiseerumise tähtaeg 
saabub bilansipäevast rohkem kui 
ühe ja kuni viie aasta jooksul  

FutureLeaseExpenseUnderNonCancell
ableLeaseContractsWithin1to5Years  

Üle 5 aasta  Kasutusrendikulu mitte-
katkestatavatest lepingutest, 
mille realiseerumise tähtaeg 
saabub bilansipäevast rohkem kui 
viie aasta pärast  

FutureLeaseExpenseUnderNonCancell
ableLeaseContractsWithinOver5Years  

Lisa: Kasutusrent, aruande-
kohustuslane kui rentnik, 
lisainformatsioon  

Olulised lisatingimused  NoteOperatingLeaseAccountingEntityA
sLessee  

Laenukohustuste andmed 
Lisa: Laenukohustused Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteLoanCommitmentsAbstract 
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Laenukohustused  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

LoanCommitmentsAbstract 

Lühiajalised laenud Kuni üheaastase tagasimakse 
tähtajaga saadud laenud 

CurrentLoans 

Lühiajalised laenud Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

CurrentLoansForAdditionalDimensiona
lAllocation 

Lühiajalised laenud kokku Kuni üheaastase tagasimakse 
tähtajaga saadud laenud 

CurrentLoansTotal 

Lühiajalised võlakirjad Aruandekohustuslase poolt 
emiteeritud kuni üheaastase 
tähtajaga võlakirjad 

CurrentBonds 

Lühiajalised võlakirjad Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

CurrentBondsForAdditionalDimension
alAllocation 

Lühiajalised võlakirjad kokku Aruandekohustuslase poolt 
emiteeritud kuni üheaastase 
tähtajaga võlakirjad 

CurrentBondsTotal 

Pikaajalised laenud Saadud laenud, mille esialgne 
tagasimakse tähtaeg on pikem kui 
üks aasta 

NonCurrentLoans 

Pikaajalised laenud Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NonCurrentLoansForAdditionalDimens
ionalAllocation 

Pikaajalised laenud kokku Saadud laenud, mille esialgne 
tagasimakse tähtaeg on pikem kui 
üks aasta 

NonCurrentLoansTotal 

Pikaajalised võlakirjad Aruandekohustuslase poolt 
emiteeritud rohkem kui üheaastase 
tähtajaga võlakirjad 

NonCurrentBonds 

Pikaajalised võlakirjad Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NonCurrentBondsForAdditionalDimens
ionalAllocation 

Pikaajalised võlakirjad kokku Aruandekohustuslase poolt 
emiteeritud rohkem kui üheaastase 
tähtajaga võlakirjad 

NonCurrentBondsTotal 

Muud laenukohustused Muud (majandus)üksuse poolt 
võetud laenukohustused 

OtherLoanCommitments 

Muud laenukohustused kokku Muud (majandus)üksuse poolt 
võetud laenukohustused 

OtherLoanCommitmentsTotal 

Laenukohustused kokku Laenukohustused LoanCommitmentsTotal 
Tagatiseks panditud varade 
bilansiline (jääk)maksumus  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

CarryingAmountOfCollateralAssetsAbst
ract 

Maa Tagatiseks panditud maa bilansiline 
jääkmaksumus aruandeperioodi 
lõpus 

CarryingAmountOfCollateralAssetsLan
d 

Ehitised Tagatiseks panditud ehitiste 
bilansiline jääkmaksumus 
aruandeperioodi lõpus 

CarryingAmountOfCollateralAssetsBuil
dings 

Masinad ja seadmed Tagatiseks panditud masinate ja 
seadmete bilansiline jääkmaksumus 
aruandeperioodi lõpus 

CarryingAmountOfCollateralAssetsMac
hineryAndEquipment 
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Muu materiaalne põhivara Tagatiseks panditud muu 
materiaalse põhivara bilansiline 
jääkmaksumus aruandeperioodi 
lõpus 

CarryingAmountOfCollateralAssetsOth
erPropertyPlantAndEquipment 

Muud varad Tagatiseks panditud muude varade 
bilansiline jääkmaksumus aruande-
perioodi lõpus 

CarryingAmountOfCollateralAssetsOth
erAssets 

Kokku Kokku kohustuste tagatiseks 
panditud varade bilansiline 
(jääk)maksumus 

CarryingAmountOfCollateralAssetsTot
al 

Lisa: Laenukohustused, 
lisainformatsioon 

Intressimäärad, alusvaluutad, muud 
olulised tingimused, sh tagatiseks 
seatud varade kohta 

NoteLoanCommitments 

Võlgade ja ettemaksete andmed  
Lisa: Võlad ja ettemaksed  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NotePayablesAndPrepaymentsAbstract 

Võlad tarnijatele  Tarnijatele tasumata arved  TradePayablesTotal  
Võlad töövõtjatele  Töövõtjatele tasumata kohustused  EmployeePayablesTotal  
Maksuvõlad  Tasumata maksukohustused  TaxPayables  
Muud võlad  Muud võlad kui võlad tarnijatele, 

töövõtjatele ja maksuvõlad 
OtherPayablesTotal  

Saadud ettemaksed  Ostjatelt või muudelt osapooltelt 
saadud ettemaksed  

PrepaymentsReceivedTotal  

Kokku võlad ja ettemaksed  Pikaajalised ja lühiajalised võlad ja 
ettemaksed kokku 

PayablesAndPrepayments  

Lisa: Võlad ja ettemaksed, 
lisainformatsioon  

Lisaselgitused vajaduse korral 
oluliste kirjete kohta  

NotePayablesAndPrepayments  

Andmed võlgade kohta tarnijatele  
Lisa: Võlad tarnijatele  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteTradePayablesAbstract  

Kokku võlad tarnijatele  Tarnijatele tasumata arved kokku  TradePayables  
Lisa: Võlad tarnijatele, 
lisainformatsioon  

Tavapärasest ostutegevusest 
erinevate kohustuste kohta 
summad, alusvaluutad, muud 
olulised tingimused  

NoteTradePayables  

Andmed võlgade kohta töövõtjatele  
Lisa: Võlad töövõtjatele  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteEmployeePayablesAbstract  

Töötasude kohustus Võlad töötajatele bilansipäevaks 
väljateenitud töötasude eest 

EmployeePayablesRemunerationLiabili
ty 

Puhkusetasude kohustus Võlad töötajatele bilansipäevaks 
väljateenitud puhkusepäevadelt 
arvestatud puhkusetasude ja neile 
lisanduvate maksukohustuste 
(sotsiaalmaksud) eest 

EmployeePayablesVacationPayLiability

Kokku võlad töövõtjatele  Töövõtjatele tasumata kohustused 
kokku  

EmployeePayables  
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Lisa: Võlad töövõtjatele, 
lisainformatsioon  

Tavapärastest töötajatele 
makstavate hüvitiste kohustustest 
erinevate kohustuste summad ja 
muud olulised tingimused  

NoteEmployeePayables  

Saadud ettemaksete andmed  
Lisa: Saadud ettemaksed  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NotePrepaymentsReceivedAbstract  

Kokku saadud ettemaksed  Ostjatelt või muudelt osapooltelt 
saadud ettemaksed kokku  

PrepaymentsReceived  

Jaotus saadud ettemaksete järgi  Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

AllocationByPrepaymentsReceivedHype
rcube  

Saadud ettemaksed  Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

PrepaymentsReceivedDimension  

Lisa: Saadud ettemaksed, 
lisainformatsioon  

Lisaselgitused vajaduse korral 
oluliste kirjete kohta  

NotePrepaymentsReceived  

Eraldiste andmed  
Lisa: Eraldised  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteProvisionsAbstract  

Eraldised  Kohustused, mille realiseerumise 
aeg või summa ei ole kindlad  

Provisions  

Kokku eraldised  Kokku kohustused, mille 
realiseerumise aeg või summa 
ei ole kindlad  

ProvisionsTotal  

Eraldiste jaotus kasutamise järgi Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

ProvisionsAllocationByUsageHypercub
e  

Eraldiste jaotus, eraldiste ja 
kasutamise järgi  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

AllocationByProvisionsAndUsageHyper
cube  

Eraldised  Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

ProvisionsDimension  

Eraldiste kasutamine  Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

ProvisionsUsageDimension  

Eelmise aruandeperioodi lõpu 
kuupäev  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

ProvisionsAtEndOfPreviousPeriodAbst
ract  

Moodustamine või 
korrigeerimine  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

ProvisionsEstablishingAdjustmentsAbst
ract  

Kasutamine  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

ProvisionsProvisionUsedAbstract  

Intressiarvestus  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

ProvisionsInterestCalculationAbstract  

Aruandeperioodi lõpu kuupäev  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

ProvisionsAtEndOfPeriodAbstract  
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Lisa: Eraldised, 
lisainformatsioon  

Lisaselgitused vajaduse korral 
oluliste kirjete kohta  

NoteProvisions  

Tingimuslike kohustuste ja varade andmed  
Lisa: Tingimuslikud kohustused 
ja varad  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteContingentLiabilitiesAndAssetsAbs
tract  

Tingimuslikud kohustused  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

ContingentLiabilitiesAbstract  

Võimalikud dividendid Maksimaalne summa, mida 
bilansipäeva seisuga oleks võimalik 
dividendidena välja kuulutada 

DistributableDividends 

Tulumaksukohustus võimalikelt 
dividendidelt 

Tulumaksu summa, mis kaasneks 
maksimaalse dividendide summa 
väljakuulutamisega 

IncomeTaxLiabilityOnDistributableDivi
dends 

Kokku tingimuslikud 
kohustused  

Võimalikud või eksisteerivad 
kohustused kokku, mille 
realiseerimine ei ole tõenäoline või 
mille suurust ei ole võimalik 
piisava usaldusväärsusega mõõta  

ContingentLiabilitiesTotal  

Tingimuslikud varad  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

ContingentAssetsAbstract  

Kokku tingimuslikud varad  Võimalikud varad, mille 
realiseerumine ei ole kindel  

ContingentAssetsTotal  

Lisa: Tingimuslikud kohustused 
ja varad, lisainformatsioon  

Vajaduse korral täiendav selgitus 
tingimuslike kohustuste ja varade 
sisu kohta, hinnang nende 
realiseerumise tõenäosuse kohta, 
tingimuslikud kohustused ja varad, 
mille võimalikule suurusele ei ole 
võimalik hinnangut anda; lisada 
informatsioon võimalike omanikele 
makstavate maksimaalsete 
dividendide ja neilt tasumisele 
kuuluva tulumaksu suuruse kohta  

NoteContingentLiabilitiesAndAssets  

Sihtfinantseerimise andmed  
Lisa: Sihtfinantseerimine  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteGrantsAbstract  

Brutomeetod  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteGrantsGrossMethodAbstract  

Sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteGrantsGrossMethodGrantsForAcq
uisitionOfNonCurrentAssetsAbstract  

Sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks  

Sihtfinantseerimine, mille 
põhitingimuseks on selle arvel 
põhivara soetamine  

GrantsGrossMethodGrantsForAcquisiti
onOfNonCurrentAssets  

Kokku sihtfinantseerimine 
põhivara soetamiseks  

Sihtfinantseerimine, mille 
põhitingimuseks on selle arvel 
põhivara soetamine  

GrantsGrossMethodGrantsForAcquisiti
onOfNonCurrentAssetsTotal  

Sihtfinantseerimine, põhivara 
soetamine, brutomeetod  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

GrantsGrossMethodGrantsForAcquisiti
onOfNonCurrentAssetsDimension  
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Sihtfinantseerimise jaotus 
põhivara soetamise järgi, 
brutomeetod  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

GrantsAllocationByGrossMethodUsage
AndGrantsForAcquisitionOfNonCurren
tAssetsHypercube  

Sihtfinantseerimise jaotus, 
brutomeetod  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

GrantsAllocationByGrossMethodUsage
Hypercube  

Sihtfinantseerimise jaotus, 
brutomeetod  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

GrantsAllocationByGrossMethodUsage
Dimension  

Eelmise aruandeperioodi lõpu 
kuupäev  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

GrantsAllocationByGrossMethodUsage
AtEndOfPreviousPeriodAbstract  

Saadud  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

GrantsAllocationByGrossMethodUsage
ReceivedAbstract  

Tagastatud  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

GrantsAllocationByGrossMethodUsage
RepaidAbstract  

Tulu, amortisatsioon  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

GrantsAllocationByGrossMethodUsage
RevenueDepreciationAbstract  

Aruandeperioodi lõpu kuupäev  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

GrantsAllocationByGrossMethodUsage
AtEndOfPeriodAbstract  

Sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteGrantsGrossMethodGrantsForOpe
ratingExpensesAbstract  

Sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks  

Sihtfinantseerimine, mis on ette 
nähtud abi saaja tegevuskulude 
katmiseks  

GrantsGrossMethodGrantsForOperatin
gExpenses  

Kokku sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks  

Sihtfinantseerimine, mis on ette 
nähtud abi saaja tegevuskulude 
katmiseks  

GrantsGrossMethodGrantsForOperatin
gExpensesTotal  

Põllumajandusliku tootmise 
sihtfinantseerimine 

Bioloogiliste varade tootmisega 
seotud kulude kompenseerimiseks 
suunatud finantseerimine 

GrantsGrossMethodGrantsForAgricult
uralProduce 

Kokku põllumajandusliku 
tootmise sihtfinantseerimine 

Bioloogiliste varade tootmisega 
seotud kulude kompenseerimiseks 
suunatud finantseerimine kokku 

GrantsGrossMethodGrantsForAgricult
uralProduceTotal 

Sihtfinantseerimise jaotus 
tegevuskulude lõikes, 
brutomeetod  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

GrantsGrossMethodGrantsForOperatin
gExpensesDimension  

Sihtfinantseerimise jaotus 
tegevuskulude lõikes, 
brutomeetod  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

GrantsAllocationByGrossMethodUsage
AndGrantsForOperatingExpensesHype
rcube  

Kokku sihtfinantseerimine  Sihtfinantseerimine kokku  GrantsGrossMethodTotal  
Lisa: Sihtfinantseerimine, 
brutomeetod, lisainformatsioon  

Toetuse andjad ja eesmärgid (kui 
ei sisaldu nimetuses), kaasnevad 
tingimuslikud kohustused, muu 
saadud abi, mis ei vasta siht-
finantseerimise definitsioonile, 
näiteks saadud garantiid  

NoteGrantsGrossMethod  

Netomeetod  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteGrantsNetMethodAbstract  
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Sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteGrantsNetMethodGrantsForAcquis
itionOfNonCurrentAssetsAbstract  

Sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks  

Sihtfinantseerimine, mille põhi-
tingimuseks on selle arvel põhivara 
soetamine  

GrantsNetMethodGrantsForAcquisition
OfNonCurrentAssets  

Kokku sihtfinantseerimine 
põhivara soetamiseks  

Sihtfinantseerimine, mille põhi-
tingimuseks on selle arvel põhivara 
soetamine  

GrantsNetMethodGrantsForAcquisition
OfNonCurrentAssetsTotal  

Sihtfinantseerimine, põhivara 
soetamine, netomeetod  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

GrantsNetMethodGrantsForAcquisition
OfNonCurrentAssetsDimension  

Sihtfinantseerimise jaotus 
põhivara soetamise järgi, 
netomeetod  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

GrantsAllocationByNetMethodUsageAn
dGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAs
setsHypercube  

Sihtfinantseerimise jaotus, 
netomeetod  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

GrantsAllocationByNetMethodUsageHy
percube  

Sihtfinantseerimise jaotus, 
netomeetod  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

GrantsAllocationByNetMethodUsageDi
mension  

Saadud  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

GrantsAllocationByNetMethodUsageRe
ceivedAbstract  

Tagastatud  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

GrantsAllocationByNetMethodUsageRe
paidAbstract  

Sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteGrantsNetMethodGrantsForOpera
tingExpensesAbstract  

Sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks  

Sihtfinantseerimine, mis on ette 
nähtud abi saaja tegevuskulude 
katmiseks  

GrantsNetMethodGrantsForOperating
Expenses  

Kokku sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks  

Sihtfinantseerimine, mis on ette 
nähtud abi saaja tegevuskulude 
katmiseks  

GrantsNetMethodGrantsForOperating
ExpensesTotal  

Põllumajandusliku tootmise 
sihtfinantseerimine 

Bioloogiliste varade tootmisega 
seotud kulude kompenseerimiseks 
suunatud finantseerimine 

GrantsNetMethodGrantsForAgricultura
lProduce 

Kokku põllumajandusliku 
tootmise sihtfinantseerimine 

Bioloogiliste varade tootmisega 
seotud kulude kompenseerimiseks 
suunatud finantseerimine kokku 

GrantsNetMethodGrantsForAgricultura
lProduceTotal 

Sihtfinantseerimise jaotus 
tegevuskulude lõikes, 
netomeetod  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

GrantsNetMethodGrantsForOperating
ExpensesDimension  

Sihtfinantseerimise jaotus 
tegevuskulude lõikes, 
netomeetod  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

GrantsAllocationByNetMethodUsageAn
dGrantsForOperatingExpensesHypercu
be  

Kokku sihtfinantseerimine  Sihtfinantseerimine kokku  GrantsNetMethodTotal  
Lisa: Sihtfinantseerimine, 
netomeetod, lisainformatsioon  

Toetuse andjad ja eesmärgid (kui 
ei sisaldu nimetuses), kaasnevad 
tingimuslikud kohustused, muu 
saadud abi, mis ei vasta 

NoteGrantsNetMethod  
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sihtfinantseerimise definitsioonile, 
näiteks saadud garantiid  

Tuletisinstrumentide andmed  
Lisa: Tuletisinstrumendid  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteDerivativesAbstract  

Tuletisinstrumendid  Näiteks forward-, futuur-, swap- 
või optsioonilepingud  

Derivatives  

Tuletisinstrumendid kokku  Näiteks forward-, futuur-, swap- 
või optsioonilepingud  

DerivativesTotal  

Tuletisinstrumentide rühmad  Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

DerivativesDimension  

Tuletisinstrumentide jaotus 
rühmade, varade ja kohustuste 
järgi  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

AllocationByDerivativesTypeAndAssets
LiabilitiesHypercube  

Jaotus varade ja kohustuste järgi Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

AllocationByAssetsLiabilitiesHypercube

Varad ja kohustused  Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

AssetsLiabilitiesDimension  

Varad  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

DerivativesAssetsAbstract  

Kohustused  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

DerivativesLiabilitiesAbstract  

Lisa: Tuletisinstrumendid, 
lisainformatsioon  

Olulised seonduvad tingimused  NoteDerivatives  

Aktsia- või osakapitali andmed  
Lisa: Osakapital  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteShareCapital2Abstract  

Osakapital  Emiteeritud osakapitali nimiväärtus ShareCapital2  
Osade arv (tk)  Osade arv tükkides  NumberOfShares2  
Osade nimiväärtus Osa nimiväärtus on väikseim 

võõrandatav osalus osakapitalis  
NominalValueOfShares2  

Lisa: Osakapital, 
lisainformatsioon  

Bilansipäevaks registreerimata 
osakapital (kogus, summa, kaasnev 
ülekurss)  

NoteShareCapital2  

Lisa: Aktsiakapital  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteShareCapitalAbstract  

Aktsiakapital  Emiteeritud aktsiakapitali 
nimiväärtus (siin ei kajastata 
eelisaktsiaid, mis vastavalt 
Raamatupidamise Toimkonna 
juhendile nr 3 klassifitseeruvad 
kohustusteks)  

ShareCapital  

Aktsiate arv (tk)  Aktsiate arv tükkides  NumberOfShares  
Aktsiate nimiväärtus Aktsia nimiväärtus on väikseim 

võõrandatav osalus aktsiakapitalis  
NominalValueOfShares  
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Lisa: Aktsiakapital, 
lisainformatsioon  

Bilansipäevaks registreerimata 
aktsiakapital (kogus, summa, 
kaasnev ülekurss)  

NoteShareCapital  

Müügitulu andmed  
Lisa: Müügitulu  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteNetSalesAbstract  

Müügitulu geograafiliste 
piirkondade lõikes  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NetSalesByGeographicalLocationAbstr
act  

Müük Euroopa Liidu riikidele  Müügitulu Euroopa Liidu riikidest NetSalesInEuropeanUnion  
Müük Euroopa Liidu riikidele, 
muud  

Müük muudele Euroopa Liidu 
riikidele, mida eraldiseisvalt ei ole 
kajastatud  

NetSalesInEuropeanUnionOther  

Müük Euroopa Liidu riikidele 
kokku  

Müügitulu Euroopa Liidu riikidest NetSalesInEuropeanUnionTotal  

Müük väljapoole Euroopa Liidu 
riike  

Müügitulu väljastpoolt Euroopa 
Liidu riike  

NetSalesOutsideOfEuropeanUnion  

Müük väljapoole Euroopa Liidu 
riike, muud  

Müük muudele riikidele väljaspool 
Euroopa Liitu, mida eraldiseisvalt 
ei ole kajastatud  

NetSalesOutsideOfEuropeanUnionOthe
r  

Müük väljapoole Euroopa Liidu 
riike, kokku  

Müügitulu väljastpoolt Euroopa 
Liidu riike  

NetSalesOutsideOfEuropeanUnionTotal

Kokku müügitulu  Toodete, kaupade ja teenuste 
müügist saadud tulu geograafiliste 
piirkondade lõikes  

NetSalesByGeographicalLocation  

Müügitulu tegevusalade lõikes  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NetSalesByOperatingActivitiesAbstract 

Kokku müügitulu  Toodete, kaupade ja teenuste 
müügist saadud tulu tegevusalade 
lõikes  

NetSalesByOperatingActivitiesTotal  

Lisa: Müügitulu, 
lisainformatsioon  

Muu oluline informatsioon 
müügitulu kohta  

NoteNetSales  

Teenustasude tulude andmed 
Lisa: Teenustasu tulud Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteServiceFeeIncomeAbstract 

Kokku teenustasu tulud Kokku teenustasu tulud TotalServiceFeeIncome 
Lisa: Teenustasu tulud, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
teenustasu tulude kohta 

NoteServiceFeeExpenses 

Muude äritulude andmed  
Lisa: Muud äritulud  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteOtherOperatingIncomeAbstract  

Kasum müügiootel põhivara 
müügist  

Müügiootel põhivara müügist 
saadud tulu ja müüdud müügiootel 
põhivara jääkväärtuse ning müügiga
otseselt seotud kulutuste vahe  

ProfitFromSaleOfNonCurrentAssetHeld
ForSale  

Kasum kinnisvara-
investeeringute müügist  

Kinnisvara müügist saadud tulu ja 
müüdud kinnisvara õiglase väärtuse 
või jääkväärtuse ning müügiga 
otseselt seotud kulutuste vahe  

ProfitFromSaleOfInvestmentProperty  
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Kasum materiaalse põhivara 
müügist  

Materiaalse põhivara müügist 
saadud tulu ja müüdud materiaalse 
põhivara jääkväärtuse ning müügiga
otseselt seotud kulutuste vahe  

ProfitFromSaleOfPlantPropertyAndEq
uipment  

Kasum immateriaalse põhivara 
müügist  

Immateriaalse põhivara müügist 
saadud tulu ja müüdud 
immateriaalse põhivara jääk-
väärtuse ning müügiga otseselt 
seotud kulutuste vahe  

ProfitFromSaleOfIntangibleAsset  

Kasum 
kinnisvarainvesteeringute 
õiglase väärtuse muutusest  

Kinnisvarainvesteeringu uue ja 
vana õiglase väärtuse vahe  

ProfitFromFairValueChangeOfInvestm
entProperty  

Kasum bioloogilise vara 
õiglase väärtuse muutusest  

Bioloogilise vara õiglase väärtuse 
muutus  

ProfitFromFairValueChangeOfBiologic
alAssets  

Tulu sihtfinantseerimisest  Sihtfinantseerimisest arvestatud 
tulu  

RevenueFromGrants  

Kasum valuutakursi muutustest  Valuutakursi muutusest tulenev 
ümberhindamise kasum  

ProfitFromExchangeRateDifferences  

Trahvid, viivised ja hüvitised  Tulu trahvide, viiviste ja 
hüvitistena  

FinesPenaltiesAndCompensations  

Rendi- ja üüritulu  Tulu rendile või üürile antud vara 
kasutamise eest, kui see ei ole 
kajastatud müügituluna  

LeaseIncome  

Litsentsitasud  Tulu müüdud litsentsidest, kui see 
ei ole kajastatud müügituluna  

LicenceFees  

Muud  Muud nimetamata muud äritulud  OtherOperatingIncomeOther  
Kokku muud äritulud  Ebaregulaarselt äritegevuse käigus 

tekkivad tulud kokku  
OtherOperatingIncome  

Lisa: Muud äritulud, 
lisainformatsioon  

Muu oluline informatsioon muude 
äritulude kohta  

NoteOtherOperatingIncome  

Kaupade, toorme, materjali ja teenuste andmed  
Lisa: Kaubad, toore, materjal 
ja teenused  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteGoodsRawMaterialsAndServicesA
bstract  

Tooraine ja materjal  Ostetud materjali ja pooltoodete, 
komplekteeritavate toodete, tarindite 
ja detailide, taara ja pakkematerjali, 
kütuse, ehitusmaterjali, varuosade 
ja muude tootmisvarude kulu  

GoodsRawMaterialsAndServicesRawM
aterials  

Varude allahindlus ja 
mahakandmine  

Varude allahindlus või maha-
kandmine tulenevalt riknemisest, 
kadumisest või neto realiseerimis-
maksumuse muutusest  

GoodsRawMaterialsAndServicesInvent
oryWriteOff  

Müügi eesmärgil ostetud kaubad Edasimüügi eesmärgil ostetud 
kaupade kulu  

GoodsRawMaterialsAndServicesGoods
PurchasedForResale  

Müügi eesmärgil ostetud 
kinnisvara  

Edasimüügi eesmärgil ostetud 
kinnisvara kulu  

GoodsRawMaterialsAndServicesInvest
mentPropertyPurchasedForResale  

Müügi eesmärgil ostetud 
teenused  

Edasimüügi eesmärgil ostetud 
teenuste kulu  

GoodsRawMaterialsAndServicesService
sPurchasedForResale  

Energia  Tarbitud energia kulu  GoodsRawMaterialsAndServicesEnergy
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Elektrienergia  Tarbitud elektrienergia kulu  GoodsRawMaterialsAndServicesElectri
city  

Soojusenergia  Tarbitud soojusenergia kulu  GoodsRawMaterialsAndServicesHeatE
nergy  

Kütus  Tarbitud kütuse kulu  GoodsRawMaterialsAndServicesFuel  
Alltöövõtutööd  Sisseostetud tööd alltöövõtjatelt  GoodsRawMaterialsAndServicesSubcon

tractingWork  
Transpordikulud  Raudtee-, maismaa-, õhu- ja 

veetranspordiga seotud kulud  
GoodsRawMaterialsAndServicesTransp
ortationExpense  

Logistikakulud  Logistiliste teenuste kulu  GoodsRawMaterialsAndServicesLogisti
csExpense  

Maarent  Tasu maa kasutamise eest  GoodsRawMaterialsAndServicesLandR
ent  

Üür ja rent  Tasu ehitiste ja muu rendile või 
üürile võetud vara kasutamise eest  

GoodsRawMaterialsAndServicesLeases 

Muud  Muud nimetamata kaubad, toore, 
materjal ja teenused  

GoodsRawMaterialsAndServicesOther  

Kokku kaubad, toore, materjal 
ja teenused  

Otseselt põhitegevuse eesmärgil 
ostetud kaupade, toorme, 
materjalide ja teenuste kulu kokku  

GoodsRawMaterialsAndServices  

Lisa: Kaubad, toore, materjal ja 
teenused, lisainformatsioon  

Muu oluline informatsioon muude 
kaupade, toorme, materjali ja 
teenuste kulu kohta  

NoteGoodsRawMaterialsAndServices  

Mitmesuguste tegevuskulude andmed 
Lisa: Mitmesugused 
tegevuskulud 

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteMiscellaneousOperatingExpensesA
bstract 

Maarent Tasu maa kasutamise eest MiscellaneousOperatingExpensesLand
Rent 

Üür ja rent Tasu ehitiste ja muu rendile või 
üürile võetud vara kasutamise eest 

MiscellaneousOperatingExpensesLeases

Energia Tarbitud energia kulu MiscellaneousOperatingExpensesEnerg
y 

Elektrienergia Tarbitud elektrienergia kulu MiscellaneousOperatingExpensesElectr
icity 

Soojusenergia Tarbitud soojusenergia kulu MiscellaneousOperatingExpensesHeatE
nergy 

Kütus Tarbitud kütuse kulu MiscellaneousOperatingExpensesFuel 
Mitmesugused bürookulud Mitmesugused bürookulud MiscellaneousOperatingExpensesMisce

llaneousOfficeExpense 
Uurimis- ja arengukulud Arendus- ja uurimistegevuse kulud 

projektidele, uuringutele, katse- ja 
arendustöödele 

MiscellaneousOperatingExpensesResea
rchAndDevelopmentExpense 

Lähetuskulud Päevaraha, transpordi- ja reisi-
kindlustuskulud, majutuskulud, 
muud lähetustega seotud kulud 

MiscellaneousOperatingExpensesTrave
lExpense 

Koolituskulud Töötajate koolituse kulud MiscellaneousOperatingExpensesTraini
ngExpense 
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Riiklikud ja kohalikud maksud Maksukulud riigile ja kohalikele 
omavalitsustele 

MiscellaneousOperatingExpensesState
AndLocalTaxes 

Kulud eraldiste moodustamiseks Kulud eraldiste moodustamiseks MiscellaneousOperatingExpensesProvi
sionsRelatedExpense 

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest 
nõuetest 

Kulud ebatõenäoliselt laekuvaks 
arvatud nõuetest 

MiscellaneousOperatingExpensesAllow
anceForDoubtfulReceivables 

Muud Muud nimetamata mitmesugused 
tegevuskulud 

MiscellaneousOperatingExpensesOther

Kokku mitmesugused 
tegevuskulud 

Administratiivsetel ja muudel mitte 
otseselt põhitegevusega seotud 
eesmärkidel ostetud teenuste ja 
materjalide kulu kokku 

MiscellaneousOperatingExpenses 

Lisa: Mitmesugused 
tegevuskulud, lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
mitmesuguste tegevuskulude kohta 

NoteMiscellaneousOperatingExpenses 

Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu andmed 
Lisa: Müüdud toodangu 
(kaupade, teenuste) kulu 

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteCostOfGoodsSoldAbstract 

Tooraine ja materjal Ostetud materjali ja pooltoodete, 
komplekteeritavate toodete, tarindite 
ja detailide, taara ja pakkematerjali, 
kütuse, ehitusmaterjali, varuosade 
ja muude tootmisvarude kulu 

CostOfGoodsSoldRawMaterials 

Varude allahindlus ja 
mahakandmine 

Varude allahindlus või maha-
kandmine tulenevalt riknemisest, 
kadumisest või neto realiseerimis-
maksumuse muutusest 

CostOfGoodsSoldInventoryWriteOff 

Müügi eesmärgil ostetud kaubad Edasimüügi eesmärgil ostetud 
kaupade kulu 

CostOfGoodsSoldGoodsPurchasedFor
Resale 

Müügi eesmärgil ostetud 
kinnisvara 

Edasimüügi eesmärgil ostetud 
kinnisvara kulu 

CostOfGoodsSoldInvestmentPropertyP
urchasedForResale 

Müügi eesmärgil ostetud 
teenused 

Edasimüügi eesmärgil ostetud 
teenuste kulu 

CostOfGoodsSoldServicesPurchasedFo
rResale 

Energia Tarbitud energia kulu CostOfGoodsSoldEnergy 
Elektrienergia Tarbitud elektrienergia kulu CostOfGoodsSoldElectricity 
Soojusenergia Tarbitud soojusenergia kulu CostOfGoodsSoldHeatEnergy 
Kütus Tarbitud kütuse kulu CostOfGoodsSoldFuel 
Alltöövõtutööd Sisseostetud tööd alltöövõtjatelt CostOfGoodsSoldSubcontractingWork 
Transpordikulud Raudtee-, maismaa-, õhu- ja 

veetranspordiga seotud kulud 
CostOfGoodsSoldTransportationExpens
e 

Logistikakulud Logistiliste teenuste kulu CostOfGoodsSoldLogisticsExpense 
Maarent Tasu maa kasutamise eest CostOfGoodsSoldLandRent 
Üür ja rent Tasu ehitiste ja muu rendile või 

üürile võetud vara kasutamise eest 
CostOfGoodsSoldLeases 

Mitmesugused bürookulud Mitmesugused bürookulud CostOfGoodsSoldMiscellaneousOfficeE
xpense 

Uurimis- ja arengukulud Arendus- ja uurimistegevuse kulud 
projektidele, uuringutele, katse- ja 

CostOfGoodsSoldResearchAndDevelop
mentExpense 
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arendustöödele 
Lähetuskulud Päevaraha, transpordi- ja reisi-

kindlustuskulud, majutuskulud, 
muud lähetustega seotud kulud 

CostOfGoodsSoldTravelExpense 

Koolituskulud Töötajate koolituse kulud CostOfGoodsSoldTrainingExpense 
Riiklikud ja kohalikud maksud Maksukulud riigile ja kohalikele 

omavalitsustele 
CostOfGoodsSoldStateAndLocalTaxes 

Kulud eraldiste moodustamiseks Kulud eraldiste moodustamiseks CostOfGoodsSoldProvisionsRelatedExp
ense 

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest 
nõuetest 

Kulud ebatõenäoliselt laekuvaks 
arvatud nõuetest 

CostOfGoodsSoldAllowanceForDoubtf
ulReceivables 

Tööjõukulud Palk, sellelt arvestatud sotsiaalmaks 
ja töötuskindlustusmakse. Samuti 
kuulub siia ettevõtte tekkepõhiselt 
arvestatud kulu seoses välja-
makstud või tulevikus välja-
makstavate pensionide ja teiste 
töösuhtejärgsete hüvitistega 

CostOfGoodsSoldLaborExpense 

Amortisatsioonikulu Materiaalselt ja immateriaalselt 
põhivaralt ning soetusmaksumuses 
kajastatavatelt kinnisvara-
investeeringutelt arvestatud 
amortisatsioonikulu  

CostOfGoodsSoldDepreciation 

Kulu varade väärtuse langusest Materiaalselt ja immateriaalselt 
põhivaralt ning soetusmaksumuses 
kajastatavatelt kinnisvara-
investeeringutelt väärtuse langusest 
(allahindlusest, mahakandmisest) 
tekkinud kulu 

CostOfGoodsSoldAssetImpairmentExpe
nse 

Muud Muud nimetamata müüdud 
toodangu (kaupade, teenuste) kulud

CostOfGoodsSoldOther 

Kokku müüdud toodangu 
(kaupade, teenuste) kulu 

Müüdud toodangu (kaupade, 
teenuste) maksumus, tootmiskaod 
ja muud sarnased otseselt kaupade 
tootmiseks ja teenuste osutamiseks 
tehtud kulud kokku 

CostOfGoodsSold 

Lisa: Müüdud toodangu 
(kaupade, teenuste) kulu, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon müüdud 
toodangu, kaupade ja teenuste kulu 
kohta 

NoteCostOfGoodsSold 

Teenustasu kulude andmed 
Lisa: Teenustasu kulud Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteServiceFeeExpensesAbstract 

Kokku teenustasu kulud Kokku teenustasu kulud TotalServiceFeeExpenses 
Lisa: Teenustasu kulud, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
teenustasu kulude kohta 

NoteServiceFeeExpenses 

Turustuskulude andmed  
Lisa: Turustuskulud  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteDistributionExpenseAbstract  

Maarent  Tasu maa kasutamise eest  DistributionExpenseLandRent  
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Üür ja rent  Tasu ehitiste ja muu rendile või 
üürile võetud vara kasutamise eest  

DistributionExpenseLeases  

Energia  Tarbitud energia kulu  DistributionExpenseEnergy  
Elektrienergia  Tarbitud elektrienergia kulu  DistributionExpenseElectricity  
Soojusenergia  Tarbitud soojusenergia kulu  DistributionExpenseHeatEnergy  
Kütus  Tarbitud kütuse kulu  DistributionExpenseFuel  
Transpordikulud  Raudtee-, maismaa-, õhu- ja 

veetranspordiga seotud kulud  
DistributionExpenseTransportationExp
ense  

Logistikakulud  Logistiliste teenuste kulu  DistributionExpenseLogisticsExpense  
Mitmesugused bürookulud  Mitmesugused bürookulud  DistributionExpenseMiscellaneousOffic

eExpense  
Uurimis- ja arengukulud  Arendus- ja uurimistegevuse kulud 

projektidele, uuringutele, katse- ja 
arendustöödele  

DistributionExpenseResearchAndDevel
opmentExpense  

Lähetuskulud  Päevaraha, transpordi- ja reisi-
kindlustuskulud, majutuskulud, 
muud lähetustega seotud kulud  

DistributionExpenseTravelExpense  

Koolituskulud  Töötajate koolituse kulud  DistributionExpenseTrainingExpense  
Riiklikud ja kohalikud maksud  Maksukulud riigile ja kohalikele 

omavalitsustele  
DistributionExpenseStateAndLocalTaxe
s  

Kulud eraldiste moodustamiseks Kulud eraldiste moodustamiseks  DistributionExpenseProvisionsRelatedE
xpense  

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest 
nõuetest  

Kulud ebatõenäoliselt laekuvaks 
arvatud nõuetest  

DistributionExpenseAllowanceForDoub
tfulReceivables  

Tööjõukulud  Palk, sellelt arvestatud sotsiaalmaks 
ja töötuskindlustusmakse. Samuti 
kuulub siia ettevõtte tekkepõhiselt 
arvestatud kulu seoses väljamakstud
või tulevikus väljamakstavate 
pensionide ja teiste töösuhtejärgsete 
hüvitistega  

DistributionExpenseLaborExpense  

Amortisatsioonikulu  Materiaalselt ja immateriaalselt 
põhivaralt ning soetusmaksumuses 
kajastatavatelt kinnisvara-
investeeringutelt arvestatud 
amortisatsioonikulu  

DistributionExpenseDepreciation  

Kulu varade väärtuse langusest  Materiaalselt ja immateriaalselt 
põhivaralt ning soetusmaksumuses 
kajastatavatelt kinnisvara-
investeeringutelt väärtuse langusest 
(allahindlusest, mahakandmisest) 
tekkinud kulu  

DistributionExpenseAssetImpairmentEx
pense  

Muud  Muud nimetamata turustuskulud  DistributionExpenseOther  
Kokku turustuskulud  Turustusfunktsiooni täitmiseks 

tehtud kulud kokku  
DistributionExpense  

Lisa: Turustuskulud, 
lisainformatsioon  

Muu oluline informatsioon 
turustuskulude kohta  

NoteDistributionExpense  
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Üldhalduskulude andmed  
Lisa: Üldhalduskulud  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteAdministrativeExpenseAbstract  

Maarent  Tasu maa kasutamise eest  AdministrativeExpenseLandRent  
Üür ja rent  Tasu ehitiste ja muu rendile või 

üürile võetud vara kasutamise eest  
AdministrativeExpenseLeases  

Energia  Tarbitud energia kulu  AdministrativeExpenseEnergy  
Elektrienergia  Tarbitud elektrienergia kulu  AdministrativeExpenseElectricity  
Soojusenergia  Tarbitud soojusenergia kulu  AdministrativeExpenseHeatEnergy  
Kütus  Tarbitud kütuse kulu  AdministrativeExpenseFuel  
Transpordikulud  Raudtee-, maismaa-, õhu- ja 

veetranspordiga seotud kulud  
AdministrativeExpenseTransportationE
xpense  

Logistikakulud  Logistiliste teenuste kulu  AdministrativeExpenseLogisticsExpense
Mitmesugused bürookulud  Mitmesugused bürookulud  AdministrativeExpenseMiscellaneousOf

ficeExpense  
Uurimis- ja arengukulud  Arendus- ja uurimistegevuse kulud 

projektidele, uuringutele, katse- ja 
arendustöödele  

AdministrativeExpenseResearchAndDev
elopmentExpense  

Lähetuskulud  Päevaraha, transpordi- ja reisi-
kindlustuskulud, majutuskulud, 
muud lähetustega seotud kulud  

AdministrativeExpenseTravelExpense  

Koolituskulud  Töötajate koolituse kulud  AdministrativeExpenseTrainingExpense 
Riiklikud ja kohalikud maksud  Maksukulud riigile ja kohalikele 

omavalitsustele  
AdministrativeExpenseStateAndLocalTa
xes  

Kulud eraldiste moodustamiseks Kulud eraldiste moodustamiseks  AdministrativeExpenseProvisionsRelate
dExpense  

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest 
nõuetest  

Kulud ebatõenäoliselt laekuvaks 
arvatud nõuetest  

AdministrativeExpenseAllowanceForDo
ubtfulReceivables  

Tööjõukulud  Palk, sellelt arvestatud sotsiaalmaks 
ja töötuskindlustusmakse. Samuti 
kuulub siia ettevõtte tekkepõhiselt 
arvestatud kulu seoses väljamakstud
või tulevikus väljamakstavate 
pensionide ja teiste töösuhtejärgsete 
hüvitistega  

AdministrativeExpenseLaborExpense  

Amortisatsioonikulu  Materiaalselt ja immateriaalselt 
põhivaralt ning soetusmaksumuses 
kajastatavatelt kinnisvara-
investeeringutelt arvestatud 
amortisatsioonikulu  

AdministrativeExpenseDepreciation  

Kulu varade väärtuse langusest  Materiaalselt ja immateriaalselt 
põhivaralt ning soetusmaksumuses 
kajastatavatelt kinnisvara-
investeeringutelt väärtuse langusest 
(allahindlusest, mahakandmisest) 
tekkinud kulu  

AdministrativeExpenseAssetImpairment
Expense  

Muud  Muud nimetamata üldhalduskulud  AdministrativeExpenseOther  
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Kokku üldhalduskulud  Üldhaldusfunktsiooni täitmiseks 
tehtud kulud  

TotalAdministrativeExpense  

Lisa: Üldhalduskulud, 
lisainformatsioon  

Muu oluline informatsioon 
üldhalduskulude kohta  

NoteAdministrativeExpense  

Tööjõukulude andmed  
Lisa: Tööjõukulud  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteLaborExpenseAbstract  

Palgakulu  Tasu, mida aruandekohustuslane 
arvestab kõikidele töötajatele 
aruandeperioodil tehtud töö eest. 
Palgakuludesse arvestatakse põhi-
palk, lisatasu, preemia, puhkusetasu 
(kajastatakse puhkusekohustuse 
tekkimise perioodil, s.o siis, kui 
puhkus on tegelikult välja teenitud 
ja nõudeõigus tekkinud), tagatised 
ja hüvitised, mida makstakse 
„Töölepingu seaduses” ettenähtud 
juhtudel, hüvitised töölepingu 
lõpetamisel, tasud, mida tööandja 
maksab töötaja haiguse, töö-
õnnetuse, sünnituspuhkuse või 
osalise tööajaga tööle üleviimise 
korral, ja muud töötajaga seotud 
kulud, mida käsitatakse palga-
kuluna, sealhulgas erisoodustusena 
maksustatavad hüved, kaasa 
arvatud erisoodustuse tulumaks 
ja omatarbe käibemaks  

WageAndSalaryExpense  

Sotsiaalmaksud  Tööandja poolt seaduste alusel 
palgalt arvestamisele ja tasumisele 
kuuluv maksukulu, sh sotsiaalmaks 
ja töötuskindlustusmaksed. Siin 
näidatakse ka sotsiaalmaks ja 
töötuskindlustusmakse tööandjale 
kehtestatud maksemääras 
arvestatud puhkusetasu kohustustelt 

SocialSecurityTaxes  

Pensionikulu  Tekkepõhiselt arvestatud kulu 
seoses väljamakstud või tulevikus 
väljamakstavate pensionide ja teiste 
töösuhtejärgsete hüvitistega  

PensionExpense  

Muud  Muud nimetamata tööjõukulud  LaborExpenseOther  
Kokku tööjõukulud  Palgakulu, sotsiaalmaksu ja töötus-

kindlustusmaksete kulu, pensioni-
kulu ja muud tööjõukulud kokku  

LaborExpense  

Töötajate keskmine arv 
taandatuna täistööajale  

Täistööajale taandatud keskmise 
töötajate arvu leidmiseks 
taandatakse osalise tööajaga 
töötajate töötunnid täistööajale 
aastase normtööaja alusel ja 
liidetakse täistööajaga töötajate 
arvule  

AverageNumberOfEmployeesInFullTim
eEquivalentUnits  
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Lisa: Tööjõukulud, 
lisainformatsioon  

Muu oluline informatsioon 
tööjõukulude kohta  

NoteLaborExpense  

Intressitulude andmed 
Lisa: Intressitulud Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteInterestIncomeAbstract 

Intressitulu võlakirjadelt Intressitulu soetatud võlakirjadelt InterestIncomeFromBonds 
Intressitulu aktsiatelt ja osadelt Intressitulu soetatud aktsiatelt ja 

osadelt 
InterestIncomeFromShares 

Intressitulu fondiosakutelt Intressitulu soetatud fondiosakutelt InterestIncomeFromFundUnits 
Intressitulu laenudelt Intressitulu antud laenudelt InterestIncomeFromLoans 
Intressitulu kapitalirendilt Intressitulu antud 

kapitalirendinõuetelt 
InterestIncomeFromFinanceLease 

Intressitulu hoiustelt Intressitulu paigutatud hoiustelt 
(pangadeposiitidelt) 

InterestIncomeFromDeposits 

Muu intressitulu Muud intressitulud kui hoiustelt, 
võlakirjadelt, aktsiatelt ja osadelt, 
fondiosakutelt, laenudelt ja 
kapitalirendilt 

OtherInterestIncome 

Kokku intressitulud Kokku intressitulud TotalInterestIncome 
Lisa: Intressitulud, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
intressitulude kohta 

NoteInterestIncome 

Intressikulude andmed 
Lisa: Intressikulud Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteInterestExpensesAbstract 

Intressikulu võlakirjadelt Intressikulu emiteeritud 
võlakirjadelt 

InterestExpensesFromBonds 

Intressikulu aktsiatelt ja osadelt Intressikulu emiteeritud aktsiatelt 
ja osadelt 

InterestExpensesFromShares 

Intressikulu fondiosakutelt Intressikulu emiteeritud 
fondiosakutelt 

InterestExpensesFromFundUnits 

Intressikulu laenudelt Intressikulu saadud laenudelt InterestExpensesFromLoans 
Intressikulu kapitalirendilt Intressikulu kapitalirendilt InterestExpensesFromFinanceLease 
Intressikulu hoiustelt Intressikulu paigutatud hoiustelt InterestExpensesFromDeposits 
Intressikulu nõudmiseni 
hoiustelt 

Intressikulu hoiustelt alamkirje. 
Kirjel kajastatakse aruande-
perioodil arvestatud intressikulu 
ja intressi iseloomuga kulu 
nõudmiseni hoiustelt 

InterestExpensesDemandDeposit 

Intressikulu tähtajalistelt 
hoiustelt 

Intressikulu hoiustelt alamkirje. 
Kirjel kajastatakse aruande-
perioodil arvestatud intressikulu 
ja intressi iseloomuga kulu 
tähtajalistelt hoiustelt 

InterestExpensesFromFixedTermDepos
its 

Muu intressikulu Muud intressikulud kui võla-
kirjadelt, aktsiatelt ja osadelt, 
fondiosakutelt, laenudelt, 
kapitalirendilt ja hoiustelt 

OtherInterestExpenses 



58 
 

Kokku intressikulud Kokku intressikulud TotalInterestExpenses 
Lisa: Intressikulud, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
intressikulude kohta 

NoteInterestExpenses 

Investeerimistulude andmed 
Lisa: Investeerimistulud Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteInvestmentIncomeAbstract 

Investeerimistulud tütarettevõtja 
aktsiatelt ja osadelt 

Olenevalt arvestuspõhimõttest 
dividenditulu, kasum kapitali-
osaluse meetodil, kasum müügist 

InvestmentIncomeFromSubsidiariesSha
res 

Investeerimistulud 
sidusettevõtja aktsiatelt ja 
osadelt 

Olenevalt arvestuspõhimõttest 
dividenditulu, kasum kapitali-
osaluse meetodil, kasum müügist 

InvestmentIncomeFromAssociatesShare
s 

Investeerimistulud muudelt 
finantsinvesteeringutelt 

Tulud väärtpaberite väärtuse 
muutuselt jm 

OtherInvestmentIncome 

Kokku investeerimistulud Kokku investeerimistulud TotalInvestmentIncome 
Lisa: Investeerimistulud, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
investeerimistulude kohta 

NoteInvestmentIncome 

Investeerimiskulude andmed 
Lisa: Investeerimiskulud Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteInvestmentExpensesAbstract 

Investeerimiskulud tütar-
ettevõtja aktsiatelt ja osadelt 

Kahjum kapitaliosaluse meetodil, 
kahjum müügist 

InvestmentExpensesFromSubsidiariesS
hares 

Investeerimiskulud sidus-
ettevõtja aktsiatelt ja osadelt 

Olenevalt arvestuspõhimõttest 
dividendikulu, kahjum kapitali-
osaluse meetodil, kahjum müügist 

InvestmentExpensesFromAssociatesSha
res 

Investeerimiskulud muudelt 
finantsinvesteeringutelt 

Kulud väärtpaberite väärtuse 
muutuselt jm 

OtherInvestmentExpenses 

Kokku investeerimiskulud Kokku investeerimiskulud TotalInvestmentExpenses 
Lisa: Investeerimiskulud, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
investeerimiskulude kohta 

NoteInvestmentExpenses 

Muude ärikulude andmed  
Lisa: Muud ärikulud  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteOtherOperatingExpensesAbstract  

Kahjum müügiootel põhivara 
müügist  

Müügiootel põhivara müügist 
saadud tulu ja müüdud müügiootel 
põhivara jääkväärtuse ning müügiga
otseselt seotud kulutuste vahe  

OtherOperatingExpensesLossFromSale
OfNonCurrentAssetHeldForSale  

Kahjum kinnisvara-
investeeringute müügist  

Kinnisvara müügist saadud tulu ja 
müüdud kinnisvara õiglase väärtuse 
või jääkväärtuse ning müügiga 
otseselt seotud kulutuste vahe  

OtherOperatingExpensesLossFromSale
OfInvestmentProperty  

Kahjum materiaalse põhivara 
müügist  

Materiaalse põhivara müügist 
saadud tulu ja müüdud materiaalse 
põhivara jääkväärtuse ning müügiga
otseselt seotud kulutuste vahe  

OtherOperatingExpensesLossFromSale
OfPlantPropertyAndEquipment  

Kahjum immateriaalse põhivara 
müügist  

Immateriaalse põhivara müügist 
saadud tulu ja müüdud 
immateriaalse põhivara

OtherOperatingExpensesLossFromSale
OfIntangibleAsset  
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jääkväärtuse ning müügiga otseselt 
seotud kulutuste vahe  

Kahjum bioloogilise vara 
õiglase väärtuse muutusest  

Bioloogilise vara õiglase väärtuse 
muutus  

OtherOperatingExpensesLossFromFair
ValueChangeOfBiologicalAsset  

Kahjum 
kinnisvarainvesteeringute 
õiglase väärtuse muutusest  

Kinnisvarainvesteeringute õiglase 
väärtuse muutus  

OtherOperatingExpensesLossFromFair
ValueChangeOfInvestmentProperty  

Kahjum valuutakursi muutustest Valuutakursi muutusest tulenev 
ümberhindamise kahjum  

OtherOperatingExpensesLossFromExc
hangeRateDifferences  

Trahvid, viivised ja hüvitised  Kulu trahvidelt, viivistelt ja 
hüvitistelt  

OtherOperatingExpensesFinesPenalties
AndCompensations  

Muud  Muud nimetamata muud ärikulud  OtherOperatingExpensesOther  
Kokku muud ärikulud  Ebaregulaarselt äritegevuse käigus 

tekkivad kulud kokku  
OtherOperatingExpenses  

Lisa: Muud ärikulud, 
lisainformatsioon  

Muu oluline informatsioon muude 
ärikulude kohta  

NoteOtherOperatingExpenses  

Finantstulude ja -kulude andmed  
Lisa: Finantstulud ja -kulud  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteFinancialIncomeAndExpenseAbstr
act  

Finantstulud ja -kulud 
tütarettevõtjate aktsiatelt ja 
osadelt  

Olenevalt arvestuspõhimõttest 
dividenditulu, kasum või kahjum 
kapitaliosaluse meetodil, kasum või 
kahjum müügist ja likvideerimisest 

FinancialIncomeAndExpensesFromSub
sidiaries  

Finantstulud ja -kulud 
sidusettevõtjate aktsiatelt ja 
osadelt  

Olenevalt arvestuspõhimõttest 
dividenditulu, kasum või kahjum 
kapitaliosaluse meetodil, kasum või 
kahjum müügist ja likvideerimisest 

FinancialIncomeAndExpensesFromAss
ociates  

Finantstulud ja -kulud muudelt 
finantsinvesteeringutelt  

Tulud ja kulud väärtpaberite 
väärtuse muutuselt  

FinancialIncomeAndExpensesFromOth
erFinancialInvestments  

Kasum (kahjum) võlakirjade 
ümberhindlusest  

Võlakirjade väärtuse muutuselt 
arvestatud tulud ja kulud  

ProfitLossFromRevaluationOfBonds  

Kasum (kahjum) fondiosakute 
ümberhindlusest  

Fondiosakute väärtuse muutuselt 
arvestatud tulud ja kulud  

ProfitLossFromRevaluationOfFundUnit
s  

Kasum (kahjum) aktsiatelt ja 
osadelt  

Aktsiate ja osade väärtuse 
muutuselt arvestatud tulud ja kulud 

ProfitLossFromShares  

Intressitulud  Laenudelt, hoiustelt ja muudelt 
varadelt arvestatud intressitulu  

InterestIncome  

Intressitulu hoiustelt Intressitulu paigutatud hoiustelt 
(pangadeposiitidelt) 

NetProceedsFromFinancialInvestement
sInterestIncomeFromDeposits 

Intressitulu võlakirjadelt Intressitulu soetatud võlakirjadelt NetProceedsFromFinancialInvestement
sInterestIncomeFromBonds 

Intressitulu laenudelt Intressitulu antud laenudelt NetProceedsFromFinancialInvestement
sInterestIncomeFromLoans 

Intressitulu kapitalirendilt Intressitulu antud 
kapitalirendinõuetelt 

NetProceedsFromFinancialInvestement
sInterestIncomeFromFinanceLease 

Muud intressitulud Muud intressitulud kui hoiustelt, 
võlakirjadelt, laenudelt ja 
kapitalirendilt 

OtherInterestIncome 
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Intressikulud  Intressikulud  InterestExpense  
Intressikulu võlakirjadelt  Intressikulu emiteeritud 

võlakirjadelt 
InterestExpenseFromBonds  

Intressikulu laenudelt  Intressikulu saadud laenudelt  InterestExpenseFromLoans  
Intressikulu kapitalirendilt  Intressikulu kapitalirendilt  InterestExpenseFromFinanceLease  
Muud intressikulud  Muud intressikulud kui võla-

kirjadelt, laenudelt ja kapitalirendilt 
OtherInterestExpense  

Kasum (kahjum) valuutakursi 
muutustest  

Valuutakursi muutusest tulenev 
ümberhindamise kasum (kahjum)  

ProfitLossFromExchangeRateDifferenc
es  

Muud finantstulud ja -kulud  Muud finantstulud ja -kulud  OtherFinancialIncomeAndExpense  
Kokku finantstulud ja -kulud  Kokku finantstulud ja -kulud  TotalFinancialIncomeAndExpense  
Lisa: Finantstulud ja -kulud, 
lisainformatsioon  

Muu oluline informatsioon 
finantstulude ja -kulude kohta  

NoteFinancialIncomeAndExpense  

Muud finantstulud ja -kulud 
Lisa: Muud finantstulud ja  
-kulud 

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteOtherFinancialIncomeAndExpense
Abstract 

Kokku muud finantstulud ja  
-kulud 

Kokku muud finantstulud ja -kulud TotalOtherFinancialIncomeAndExpense

Lisa: Muud finantstulud ja  
-kulud, lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
finantstulude ja -kulude kohta 

NoteOtherFinancialIncomeAndExpense

Tulumaksu andmed  
Lisa: Tulumaks  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteIncomeTaxAbstract  

Tulumaksukulu komponendid  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

IncomeTaxExpenseComponentsAbstract

Maksustatav summa  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

TaxableAmountAbstract  

Tulumaks  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

IncomeTaxExpenseAbstract  

Jaotus tulumaksu kulu 
komponentide järgi  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

AllocationByIncomeTaxExpenseCompo
nentsHypercube  

Jaotus tulumaksu kulu 
komponentide järgi  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

AllocationByIncomeTaxExpenseCompo
nentsDimension  

Väljakuulutatud dividendid  Omanikele äriühingu poolt teenitud 
kasumist välja maksta otsustatud 
summad  

DeclaredDividends  

Aktsiakapitali vähendamine  Omanike poolt otsustatud rahalised 
või mitterahalised väljamaksed 
aktsiakapitalist  

ShareCapitalReduction  

Muud väljamaksed 
omakapitalist  

Omanike poolt otsustatud muud 
rahalised või mitterahalised 
väljamaksed omakapitalist  

OtherCashOutflowsFromEquity  

Kokku  Tulumaksukulu komponendid 
kokku 

IncomeTaxExpenseComponentsTotal  
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Lisa: Tulumaks, 
lisainformatsioon  

Muu oluline informatsioon 
tulumaksu kohta  

NoteIncomeTax  

Seotud osapoolte andmed  
Lisa: Seotud osapooled  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteRelatedPartiesAbstract  

Aruandekohustuslase 
emaettevõtja nimetus  

Aruandekohustuslase emaettevõtja 
juriidilise isiku nimetus  

NameOfAccountingEntitysParentComp
any  

Riik, kus aruandekohustuslase 
emaettevõtja on registreeritud  

Riik, kus aruandekohustuslase 
emaettevõtja on registreeritud  

CountryWhereAccountingEntitysParent
CompanyIsRegistred  

Kontserni nimetus, millesse 
kuulub emaettevõtja  

Kontserni nimetus, millesse 
emaettevõtja kuulub  

GroupNameWhereParentCompanyBelo
ngs  

Riik, kus kontserni emaettevõtja 
on registreeritud  

Riik, kus kontserni emaettevõtja 
on registreeritud  

CountryWhereGroupsParentCompanyIs
Registred  

Saldod seotud osapooltega 
rühmade lõikes  

Saldod seotud osapooltega 
rühmade lõikes  

RelatedPartyBalancesAccordingToGro
ups  

Nõuded  Laekumata nõuete saldo  RelatedPartyBalancesAccordingToGro
upsReceivables  

Kohustused  Tasumata kohustuste saldo  RelatedPartyBalancesAccordingToGro
upsLiabilities  

Ostud Kaupade ja teenuste või õiguste 
soetused seotud osapoolelt 
ostuhinnas 

RelatedPartyBalancesAccordingToGro
upsPurchases  

Müügid  Kaupade ja teenuste või õiguste 
müügid seotud osapoolele 
müügihinnas 

RelatedPartyBalancesAccordingToGro
upsSales 

Emaettevõtja  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

ParentCompanyAbstract  

Tütarettevõtjad  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

SubsidiaryAbstract  

Sidusettevõtjad  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

AssociateAbstract  

Teised samasse 
konsolideerimisgruppi kuuluvad 
ettevõtjad  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

OtherEntitiesBelongingIntoSameConsol
idationGroupAbstract  

Tegev- ja kõrgem juhtkond 
ning olulise osalusega 
eraisikust omanikud  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

ManagementAndHigherSupervisoryBod
yAndIndividualsWithMaterialOwnershi
pInterestAbstract  

Olulise osalusega juriidilisest 
isikust omanikud 

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

LegalPersonWithMaterialOwnershipInt
erestAbstract 

Tegev- ja kõrgema juhtkonna 
ning olulise osalusega eraisikust 
omanike lähedased pereliikmed 
ning nende valitseva või olulise 
mõju all olevad ettevõtjad  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

CloseFamilyMembersAndEntitiesUnder
TheirPrevalentAndMaterialInfluenceOf
ManagementAndHigherAbstract  

Seotud osapoolte jaotus 
rühmade lõikes  

Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

AllocationByRelatedPartiesHypercube  
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Seotud osapooled  Tehniline element, mis on mõeldud 
tabeli struktuuri tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas  

RelatedPartiesDimension  

Tegev- ja kõrgemale 
juhtkonnale arvestatud tasud 
ja muud olulised soodustused  

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale 
arvestatud tasud ja muud olulised 
soodustused  

RemunerationAndOtherSignificantBene
fitsCalculatedForMembersOfManagem
entAndHighestSupervisoryBody  

Arvestatud tasu  Tasu, mida aruandekohustuslane 
arvestas tegev- ja kõrgemale juht-
konnale aruandeperioodil tehtud töö 
eest ja mida käsitatakse palgakuluna

Remuneration  

Lisa: Seotud osapooled, 
lisainformatsioon  

Emaettevõtja nimetus või 
enamusosalust omava isiku nimi 
(kui pole esitatud mujal), olulised 
tehingud liikide ja mahtude kaupa, 
seotud osapoolte vastu olevate 
nõuete allahindlused, tegev- ja 
kõrgema juhtkonna liikmetega 
seotud potentsiaalsed kohustused  

NoteRelatedParties  

Andmed sündmuste kohta pärast bilansipäeva  
Lisa: Sündmused pärast 
bilansipäeva  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteEventsAfterBalanceSheetDateAbstr
act  

Sündmused pärast bilansipäeva  Pärast bilansipäeva, kuid enne 
aastaaruande kinnitamist toimunud 
sündmuste kajastamine 
aastaaruandes  

EventsAfterBalanceSheetDate  

LIKVIDEERIMISE VAHEARUANNE 
Tiitellehe andmed 

Kasutatakse likvideerimisaruande tiitellehe andmete elemente 
Likvideerimise vahebilansi andmed 

Likvideerimise vahebilanss Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

LiquidationInterimStatementOfFinancia
lPositionAbstract 

Varad  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

AssetsAbstract 

Käibevara  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

CurrentAssetsAbstract 

Raha Raha kassas ja pangas, 
paigutused rahaturu- ja muudesse 
ülilikviidsetesse fondidesse, mis 
individuaalselt vastavad raha ja 
raha ekvivalendi mõistele 

CashAndCashEquivalents 

Finantsinvesteeringud Kauplemiseesmärgil hoitavad 
väärtpaberid ning kindla lunastus-
tähtajaga väärtpaberid, mille 
lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul 
bilansipäevast 

ShortTermFinancialInvestments 

Nõuded ja ettemaksed Nõuded ostjate vastu, maksude 
ettemaksed ja tagasinõuded, 
lühiajalised laenunõuded, muud 
lühiajalised nõuded ja ettemaksed 
teenuste eest 

ShortTermReceivablesAndPrepayments
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Müügiootel varad Vara objektid, mis väga suure 
tõenäosusega müüakse lähema 
12 kuu jooksul 

AssetsClassifiedAsHeldForSale 

Üleandmise ootel varad Vara objektid, mis väga suure 
tõenäosusega antakse üle lähema 
12 kuu jooksul 

AssetsClassifiedAsHeldForTransfer 

Kokku käibevara Kokku raha ja varad, mis 
eeldatavasti realiseeritakse tava-
pärase tegevustsükli käigus või 
mida hoitakse kauplemiseesmärgil 
või mis tõenäoliselt suudetakse 
realiseerida 12 kuu jooksul 
bilansipäevast  

CurrentAssets 

Kokku varad Rahaliselt hinnatavad asjad või 
õigused kokku 

Assets 

Kohustused ja omakapital  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

LiabilitiesAndEquityAbstract 

Kohustused  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

LiabilitiesAbstract 

Lühiajalised kohustused  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

CurrentLiabilitiesAbstract 

Laenukohustused Kuni 12 kuu jooksul bilansipäevast 
tagasimakstavad laenukohustused 
(või vastav osa laenukohustustest), 
võlakirjad, arvelduskrediit ja muud 
finantseerimise eesmärgil tekkinud 
võlakohustused ning lühiajalised 
vahetusvõlakirjad või eelisaktsiad, 
mida on võimalik konverteerida 
aktsiate või osade vastu 

ShortTermLoanLiabilities 

Võlad ja ettemaksed Lühiajalised võlad tarnijatele ja 
töövõtjatele, maksuvõlad, muud 
lühiajalised võlad ja saadud 
ettemaksed 

ShortTermPayablesAndPrepayments 

Eraldised Kohustused, mille realiseerumise 
aeg või summa ei ole kindlad, 
kuid mis realiseeruvad tõenäoliselt 
12 kuu jooksul bilansipäevast 

ShortTermProvisions 

Kokku lühiajalised kohustused Kokku rahaliselt hinnatavad võlad, 
mis eeldatavasti arveldatakse 
tavapärase tegevustsükli jooksul, 
mida hoitakse eelkõige kauplemis-
eesmärgil või mille maksetähtaeg 
on 12 kuu jooksul bilansipäevast 

CurrentLiabilities 

Kokku kohustused Rahaliselt hinnatavad võlad kokku Liabilities 
Omakapital  Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
EquityAbstract 

Osakapital nimiväärtuses Emiteeritud osakapitali nimiväärtus IssuedCapital 
Aktsiakapital nimiväärtuses Emiteeritud aktsiakapitali 

nimiväärtus (siin ei kajastata 
eelisaktsiaid, mis vastavalt 

IssuedCapital2 



64 
 

Raamatupidamise Toimkonna 
juhendile nr 3 klassifitseeruvad 
kohustusteks) 

Registreerimata osakapital Bilansipäevaks emiteeritud ja 
registreerimiseks esitatud, kuid 
äriregistris veel registreerimata 
osad (koos ülekursiga, kui bilansi-
päevaks on avaldus äriregistrile 
esitamata, kajastatakse osade eest 
laekunud tasu kohustusena) 

UnregisteredEquity 

Registreerimata aktsiakapital Bilansipäevaks emiteeritud ja 
registreerimiseks esitatud, kuid 
äriregistris veel registreerimata 
aktsiad (koos ülekursiga, kui bilansi-
päevaks on avaldus äriregistrile 
esitamata, kajastatakse aktsiate eest 
laekunud tasu kohustusena) 

UnregisteredEquity2 

Ülekurss Aktsiate või osade emiteerimisest 
üle nimiväärtuse saadud tasu, 
tehingute korral oma aktsiatega 
soetusmaksumuse ja müügihinna 
vahe, oma aktsiate kustutamisel 
soetusmaksumuse ja nimiväärtuse 
vahe, ühise kontrolli all olevate 
ettevõtete ühendamisel soetus-
maksumuse ja omandatud netovara 
bilansilise väärtuse vahe  

SharePremium 

Oma osad Äriühingu valduses olevad tema 
enda poolt eelnevalt emiteeritud 
osad (sisesta kirje miinusega) 

TreasuryShares 

Oma aktsiad Äriühingu valduses olevad tema 
enda poolt eelnevalt emiteeritud 
aktsiad (sisesta kirje miinusega) 

TreasuryShares2 

Kohustuslik reservkapital Vastavalt „Äriseadustiku” nõuetele 
moodustatud kohustuslik 
reservkapital 

StatutoryReservCapital 

Muud reservid Realiseerimata tulud ja kulud, 
mida ei kajastata kasumiaruandes, 
muudel eesmärkidel (et piirata vaba 
omakapitali hulka) moodustatud 
reservid 

OtherReserves 

Sissemaksmata osakapital Summa, mida osanik ei ole tasunud 
osaühingu asutamisel 

UnpaidCapital 

Muu omakapital Muu omakapital kui teistel oma-
kapitali kirjetel eraldi väljatoodud 

OtherEquity 

Eelmiste perioodide jaotamata 
kasum (kahjum) 

Eelmiste perioodide akumuleeritud 
kasum (kahjum), mida ei ole 
dividendidena välja makstud 
ega muul eesmärgil kasutatud 

RetainedEarningsLoss 

Aruandeaasta kasum (kahjum) Tulude ja kulude vahe AnnualPeriodProfitLoss 
Kokku omakapital Varade ja kohustuste vahe Equity 
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Kokku kohustused ja 
omakapital 

Rahaliselt hinnatavad võlad ning 
varade ja rahaliselt hinnatavate 
võlgade vahe kokku 

LiabilitiesAndEquity 

Likvideerimise tulude ja kulude aruande andmed 
Likvideerimise tulude ja kulude 
aruanne 

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

LiquidationIncomeandExpenseStatemen
tAbstract 

Kasum (kahjum) varade ja 
kohustuste realiseerimisest 

Kasum (kahjum) varade ja 
kohustuste müügist 

ProfitLossFromAssetsAndLiabilityDisp
osal 

Kasum (kahjum) varade ja 
kohustuste ümberhindlusest 

Kajastatakse ettevõtte 
likvideerimisest tuleneva varade ja 
kohustuste ümberhindluse mõju 

ProfitLossFromAssetsAndLiabilityReas
sessment 

Likvideerijatele makstud tasud Likvideerijatele makstud tasud FeesPaidToTheLiquidators 
Muud tulud ja kulud Põhitegevuse välised tulud ja kulud OtherIncomeExpenses 
Aruandeaasta kasum (kahjum) Tulude ja kulude vahe TotalAnnualPeriodProfitLoss 

Rahavoogude aruande andmed 
Rahavoogude aruanne Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
StatementOfCashFlowsAbstract 

Likvideerimismenetlusega 
kaasnevad laekumised 

Tulud, mis saadakse ettevõtte 
likvideerimise käigus  

ReceiptsAssociatedWithLiquidation 

Likvideerimismenetlusega 
kaasnevad väljamaksed 

Kulud, mis kaasnevad ettevõtte 
likvideerimisega 

PaymentsAssociatedWithLiquidation 

Kokku rahavood Raha laekumised ja väljamaksed 
(netosummas) kokku 

CashFlows 

Raha ja raha ekvivalendid 
perioodi alguses 

Raha kassas ja pangas, 
paigutused rahaturu- ja muudesse 
ülilikviidsetesse fondidesse, mis 
individuaalselt vastavad raha ja 
raha ekvivalendi mõistele 

CashAndCashEquivalentsAtBeginningO
fPeriod 

Raha ja raha ekvivalentide 
muutus 

Raha kassas ja pangas, 
paigutused rahaturu- ja muudesse 
ülilikviidsetesse fondidesse, mis 
individuaalselt vastavad raha ja 
raha ekvivalendi mõistele perioodi 
lõpus miinus perioodi alguses 

ChangeInCashAndCashEquivalents 

Valuutakursside muutuste mõju Raha valuutakursi muutusest 
tulenev ümberhindamise kasum 
(kahjum)  

EffectOnExchangeRateChangesOnCash
AndCashEquivalents 

Raha ja raha ekvivalendid 
perioodi lõpus 

Raha kassas ja pangas, 
paigutused rahaturu- ja muudesse 
ülilikviidsetesse fondidesse, mis 
individuaalselt vastavad raha ja 
raha ekvivalendi mõistele 

CashAndCashEquivalentsAtEndOfPerio
d 

Omakapitali muutuste aruande andmed 
Kasutatakse likvideerimisaruande omakapitali muutuste aruande vormi elemente 

Arvestuspõhimõtete andmed 
Kasutatakse likvideerimisaruande arvestuspõhimõtete vormi elemente 

Raha andmed 
Kasutatakse likvideerimisaruande raha vormi elemente 
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Lühiajaliste finantsinvesteeringute andmed 
Kasutatakse likvideerimisaruande lühiajaliste finantsinvesteeringute vormi elemente 

Nõuete ja ettemaksete andmed 
Kasutatakse likvideerimisaruande nõuete ja ettemaksete vormi elemente 

Andmed nõuete kohta ostjate vastu 
Kasutatakse likvideerimisaruande nõuded ostjate vastu vormi elemente 

Maksude ettemaksete ja maksuvõlgade andmed 
Kasutatakse likvideerimisaruande maksude ettemaksete ja maksuvõlgade vormi elemente 

Müügiootel varade andmed 
Kasutatakse likvideerimisaruande müügiootel varade vormi elemente 

Üleandmise ootel varade andmed 
Kasutatakse likvideerimisaruande üleandmise ootel varade vormi elemente 

Kapitalirendi andmed 
Kasutatakse likvideerimisaruande kapitalirendi vormi elemente 

Kasutusrendi andmed 
Lisa: Kasutusrent Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteOperatingLeaseAbstract 

Aruandekohustuslane kui 
rendileandja  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteOperatingLeaseAccountingEntityA
sLessorAbstract 

Kasutusrenditulu Tulu kasutusrendile või üürile 
antud vara kasutamise eest 

OperatingLeaseIncome 

Järgmiste perioodide kasutus-
renditulu mittekatkestatavatest 
lepingutest  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

FutureLeaseIncomeUnderNonCancella
bleLeaseContractsAbstract 

12 kuu jooksul Kasutusrenditulu mitte-
katkestatavatest lepingutest, 
mille realiseerumise tähtaeg 
saabub bilansipäevast kuni ühe 
aasta jooksul 

FutureLeaseIncomeUnderNonCancella
bleLeaseContracts 

Rendile või üürile antud varade 
bilansiline jääkmaksumus  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

OperatingLeaseResidualCostOfLeased
AssetsAbstract 

Kinnisvarainvesteeringud Rendile või üürile antud kinnisvara-
investeeringute soetusmaksumuse 
ja akumuleeritud kulumi vahe 

OperatingLeaseResidualCostOfLeased
AssetsInvestmentsProperty 

Masinad ja seadmed Rendile või üürile antud masinate 
ja seadmete soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe 

OperatingLeaseResidualCostOfLeased
AssetsMachineryAndEquipment 

Muud varad Muu rendile või üürile antud vara 
soetusmaksumuse ja akumuleeritud 
kulumi vahe 

OperatingLeaseResidualCostOfLeased
AssetsOtherAssets 

Kokku Rendile või üürile antud varade 
soetusmaksumuse ja akumuleeritud 
kulumi vahed kokku 

OperatingLeaseResidualCostOfLeased
AssetsTotal 

Lisa: Kasutusrent, aruande-
kohustuslane kui rendileandja, 
lisainformatsioon 

Olulised lisatingimused NoteOperatingLeaseAccountingEntityA
sLessor 
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Aruandekohustuslane kui 
rentnik  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteOperatingLeaseAccountingEntityA
sLesseeAbstract 

Kasutusrendikulu Kulu kasutusrendile või üürile 
võetud vara kasutamise eest 

OperatingLeaseExpenses 

Järgmiste perioodide kasutus-
rendikulu mittekatkestatavatest 
lepingutest  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

FutureLeaseExpenseUnderNonCancell
ableLeaseContractsAbstract 

Kasutusrendikulu Kasutusrendikulu mitte-
katkestatavatest lepingutest, 
mille realiseerumise tähtaeg 
saabub bilansipäevast kuni 
ühe aasta jooksul 

FutureLeaseExpenseUnderNonCancell
ableLeaseContracts 

Lisa: Kasutusrent, aruande-
kohustuslane kui rentnik, 
lisainformatsioon 

Olulised lisatingimused NoteOperatingLeaseAccountingEntityA
sLessee 

Laenukohustuste andmed 
Lisa: Laenukohustused Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteLoanCommitmentsAbstract 

Laenukohustused Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

LoanCommitmentsAbstract 

Lühiajalised laenud Kuni üheaastase tagasimakse 
tähtajaga saadud laenud 

CurrentLoans 

Lühiajalised laenud Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

CurrentLoansForAdditionalDimensiona
lAllocation 

Lühiajalised laenud kokku Kuni üheaastase tagasimakse 
tähtajaga saadud laenud 

CurrentLoansTotal 

Lühiajalised võlakirjad Aruandekohustuslase poolt 
emiteeritud kuni üheaastase 
tähtajaga võlakirjad 

CurrentBonds 

Lühiajalised võlakirjad Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

CurrentBondsForAdditionalDimension
alAllocation 

Lühiajalised võlakirjad kokku Aruandekohustuslase poolt 
emiteeritud kuni üheaastase 
tähtajaga võlakirjad 

CurrentBondsTotal 

Muud laenukohustused Muud (majandus)üksuse poolt 
võetud laenukohustused 

OtherLoanCommitments 

Muud laenukohustused Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

OtherLoanCommitmentsForAdditional
DimensionalAllocation 

Muud laenukohustused kokku Muud (majandus)üksuse poolt 
võetud laenukohustused 

OtherLoanCommitmentsTotal 

Laenukohustused kokku Laenukohustused LoanCommitmentsTotal 
Tagatiseks panditud varade 
bilansiline (jääk)maksumus  

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

CarryingAmountOfCollateralAssetsAbst
ract 

Maa Tagatiseks panditud maa bilansiline 
jääkmaksumus aruandeperioodi 
lõpus 

CarryingAmountOfCollateralAssetsLan
d 
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Ehitised Tagatiseks panditud ehitiste 
bilansiline jääkmaksumus 
aruandeperioodi lõpus 

CarryingAmountOfCollateralAssetsBuil
dings 

Masinad ja seadmed Tagatiseks panditud masinate ja 
seadmete bilansiline jääkmaksumus 
aruandeperioodi lõpus 

CarryingAmountOfCollateralAssetsMac
hineryAndEquipment 

Muu materiaalne põhivara Tagatiseks panditud muu 
materiaalse põhivara bilansiline 
jääkmaksumus aruandeperioodi 
lõpus 

CarryingAmountOfCollateralAssetsOth
erPropertyPlantAndEquipment 

Muud varad Tagatiseks panditud muude varade 
bilansiline jääkmaksumus aruande-
perioodi lõpus 

CarryingAmountOfCollateralAssetsOth
erAssets 

Kokku Kokku kohustuste tagatiseks 
panditud varade bilansiline 
(jääk)maksumus 

CarryingAmountOfCollateralAssetsTot
al 

Lisa: Laenukohustused, 
lisainformatsioon 

Intressimäärad, alusvaluutad, muud 
olulised tingimused, sh tagatiseks 
seatud varade kohta 

NoteLoanCommitments 

Võlgade ja ettemaksete andmed 
Kasutatakse likvideerimisaruande võlgade ja ettemaksete vormi elemente 

Andmed võlgade kohta tarnijatele 
Kasutatakse likvideerimisaruande võlad tarnijatele vormi elemente 

Andmed võlgade kohta töövõtjatele 
Kasutatakse likvideerimisaruande võlad töövõtjatele vormi elemente 

Saadud ettemaksete andmed 
Kasutatakse likvideerimisaruande saadud ettemaksete vormi elemente 

Eraldiste andmed 
Kasutatakse likvideerimisaruande eraldiste vormi elemente 

Tingimuslike kohustuste ja varade andmed 
Kasutatakse likvideerimisaruande tingimuslike kohustuste ja varade vormi elemente 

Aktsia- või osakapitali andmed 
Kasutatakse likvideerimisaruande aktsia- või osakapitali vormi elemente 

Andmed kasumi (kahjumi) kohta varade ja kohustuste realiseerimisest 
Lisa: Kasum (kahjum) varade ja 
kohustuste realiseerimisest 

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteProfitLossFromRealizationOfAsset
sAndLiabilitiesAbstract 

Kokku kasum (kahjum) varade 
ja kohustuste realiseerimisest  

Kokku kasum (kahjum) varade ja 
kohustuste realiseerimisest  

TotalProfitLossFromAssetsAndLiability
Disposal 

Lisa: Kasum (kahjum) varade ja 
kohustuste realiseerimisest, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon kasumi 
(kahjumi) kohta varade ja 
kohustuste realiseerimisest 

NoteProfitLossFromRealizationOfAsset
sAndLiabilities 

Andmed kasumi (kahjumi) kohta varade ja kohustuste ümberhindlusest 
Lisa: Kasum (kahjum) varade ja 
kohustuste ümberhindlusest 

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteProfitLossFromRevaluationOfAsse
tsAndLiabilitiesAbstract 

Kokku kasum (kahjum) varade 
ja kohustuste ümberhindlusest 

Kokku kasum (kahjum) varade ja 
kohustuste ümberhindlusest 

TotalProfitLossFromAssetsAndLiability
Reassessment 
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Lisa: Kasum (kahjum) varade ja 
kohustuste ümberhindlusest, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon kasumi 
(kahjumi) kohta varade ja 
kohustuste ümberhindlusest 

NoteProfitLossFromRevaluationOfAsse
tsAndLiabilities 

Likvideerijatele makstud tasude andmed 
Lisa: Likvideerijatele makstud 
tasud 

Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

NoteFeesPaidToTheLiquidatorsAbstract

Kokku likvideerijatele makstud 
tasud 

Kokku kõik likvideerijatele 
makstud tasud 

TotalFeesPaidToTheLiquidators 

Lisa: Likvideerijatele makstud 
tasud, lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
likvideerijatele makstud tasude 
kohta 

NoteFeesPaidToTheLiquidators 

Muude tulude ja kulude andmed 
Lisa: Muud tulud ja kulud Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
NoteOtherIncomeExpensesAbstact 

Kokku muud tulud ja kulud Kokku kõik põhitegevuse välised 
tulud ja kulud 

TotalOtherIncomeExpenses 

Lisa: Muud tulud ja kulud, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon muude 
tulude ja kulude kohta 

NoteOtherIncomeExpenses 

Seotud osapoolte andmed 
Kasutatakse likvideerimisaruande seotud osapoolte vormi elemente 

Andmed sündmuste kohta pärast bilansipäeva 
Kasutatakse likvideerimisaruande sündmused pärast bilansipäeva vormi elemente 

LIKVIDEERIMISE LÕPPBILANSS 
Lõppbilansi andmed 

Lõppbilanss Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

FinalStatementOfFinancialPositionAbst
ract 

Varad  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

AssetsAbstract 

Käibevara  Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

CurrentAssetsAbstract 

Raha Raha kassas ja pangas, 
paigutused rahaturu- ja muudesse 
ülilikviidsetesse fondidesse, mis 
individuaalselt vastavad raha ja 
raha ekvivalendi mõistele 

CashAndCashEquivalents 

Finantsinvesteeringud Kauplemiseesmärgil hoitavad 
väärtpaberid ning kindla lunastus-
tähtajaga väärtpaberid, mille 
lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul 
bilansipäevast 

ShortTermFinancialInvestments 

Nõuded ja ettemaksed Nõuded ostjate vastu, maksude 
ettemaksed ja tagasinõuded, 
lühiajalised laenunõuded, muud 
lühiajalised nõuded ja ettemaksed 
teenuste eest 

ShortTermReceivablesAndPrepayments

Müügiootel varad Vara objektid, mis väga suure 
tõenäosusega müüakse lähema 
12 kuu jooksul 

AssetsClassifiedAsHeldForSale 
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Üleandmise ootel varad Vara objektid, mis väga suure 
tõenäosusega antakse üle lähema 
12 kuu jooksul 

AssetsClassifiedAsHeldForTransfer 

Kokku käibevara Kokku raha ja varad, mis 
eeldatavasti realiseeritakse tava-
pärase tegevustsükli käigus või 
mida hoitakse kauplemiseesmärgil 
või mis tõenäoliselt suudetakse 
realiseerida 12 kuu jooksul 
bilansipäevast  

CurrentAssets 

Kokku varad Rahaliselt hinnatavad asjad või 
õigused kokku 

Assets 

Kohustused ja omakapital Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

LiabilitiesAndEquityAbstract 

Kohustused Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

LiabilitiesAbstract 

Lühiajalised kohustused Tehniline element, mis on vajalik 
XBRL standardi nõuete täitmiseks 

CurrentLiabilitiesAbstract 

Laenukohustused Kuni 12 kuu jooksul bilansipäevast 
tagasimakstavad laenukohustused 
(või vastav osa laenukohustustest), 
võlakirjad, arvelduskrediit ja muud 
finantseerimise eesmärgil tekkinud 
võlakohustused ning lühiajalised 
vahetusvõlakirjad või eelisaktsiad, 
mida on võimalik konverteerida 
aktsiate või osade vastu 

ShortTermLoanLiabilities 

Võlad ja ettemaksed Lühiajalised võlad tarnijatele ja 
töövõtjatele, maksuvõlad, muud 
lühiajalised võlad ja saadud 
ettemaksed 

ShortTermPayablesAndPrepayments 

Eraldised Kohustused, mille realiseerumise 
aeg või summa ei ole kindlad, 
kuid mis realiseeruvad tõenäoliselt 
12 kuu jooksul bilansipäevast 

ShortTermProvisions 

Kokku lühiajalised kohustused Kokku rahaliselt hinnatavad võlad, 
mis eeldatavasti arveldatakse tava-
pärase tegevustsükli jooksul, mida 
hoitakse eelkõige kauplemis-
eesmärgil või mille maksetähtaeg 
on 12 kuu jooksul bilansipäevast 

CurrentLiabilities 

Kokku kohustused Rahaliselt hinnatavad võlad kokku Liabilities 
Omakapital Tehniline element, mis on vajalik 

XBRL standardi nõuete täitmiseks 
EquityAbstract 

Osakapital nimiväärtuses Emiteeritud osakapitali nimiväärtus IssuedCapital 
Aktsiakapital nimiväärtuses Emiteeritud aktsiakapitali 

nimiväärtus (siin ei kajastata 
eelisaktsiaid, mis vastavalt 
Raamatupidamise Toimkonna 
juhendile nr 3 klassifitseeruvad 
kohustusteks) 

IssuedCapital2 
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Registreerimata osakapital Bilansipäevaks emiteeritud ja 
registreerimiseks esitatud, kuid 
äriregistris veel registreerimata 
osad (koos ülekursiga, kui bilansi-
päevaks on avaldus äriregistrile 
esitamata, kajastatakse osade eest 
laekunud tasu kohustusena) 

UnregisteredEquity 

Registreerimata aktsiakapital Bilansipäevaks emiteeritud ja 
registreerimiseks esitatud, kuid 
äriregistris veel registreerimata 
aktsiad (koos ülekursiga, kui bilansi-
päevaks on avaldus äriregistrile 
esitamata, kajastatakse aktsiate eest 
laekunud tasu kohustusena) 

UnregisteredEquity2 

Ülekurss Aktsiate või osade emiteerimisest 
üle nimiväärtuse saadud tasu, 
tehingute korral oma aktsiatega 
soetusmaksumuse ja müügihinna 
vahe, oma aktsiate kustutamisel 
soetusmaksumuse ja nimiväärtuse 
vahe, ühise kontrolli all olevate 
ettevõtete ühendamisel soetus-
maksumuse ja omandatud netovara 
bilansilise väärtuse vahe  

SharePremium 

Oma osad Äriühingu valduses olevad tema 
enda poolt eelnevalt emiteeritud 
osad (sisesta kirje miinusega) 

TreasuryShares 

Oma aktsiad Äriühingu valduses olevad tema 
enda poolt eelnevalt emiteeritud 
aktsiad (sisesta kirje miinusega) 

TreasuryShares2 

Kohustuslik reservkapital Vastavalt „Äriseadustiku” nõuetele 
moodustatud kohustuslik 
reservkapital 

StatutoryReservCapital 

Muud reservid Realiseerimata tulud ja kulud, 
mida ei kajastata kasumiaruandes, 
muudel eesmärkidel (et piirata vaba 
omakapitali hulka) moodustatud 
reservid 

OtherReserves 

Sissemaksmata osakapital Summa, mida osanik ei ole tasunud 
osaühingu asutamisel 

UnpaidCapital 

Muu omakapital Muu omakapital kui teistel oma-
kapitali kirjetel eraldi väljatoodud 

OtherEquity 

Eelmiste perioodide jaotamata 
kasum (kahjum) 

Eelmiste perioodide akumuleeritud 
kasum (kahjum), mida ei ole 
dividendidena välja makstud 
ega muul eesmärgil kasutatud 

RetainedEarningsLoss 

Aruandeaasta kasum (kahjum) Tulude ja kulude vahe AnnualPeriodProfitLoss 
Kokku omakapital Varade ja kohustuste vahe Equity 
Kokku kohustused ja 
omakapital 

Rahaliselt hinnatavad võlad ning 
varade ja rahaliselt hinnatavate 
võlgade vahe kokku 

LiabilitiesAndEquity 




