Rahandusministri 13. detsembri 2017. a määrus nr 99
“Majandusaasta aruande taksonoomia ja selle alusel
koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide
kehtestamine“
Lisa 6
Vorm „Kasumit taotleva mikroettevõtja raamatupidamise aastaaruanne“

Mikroettevõtja bilanss
Aruandeperioodi lõpu
kuupäev
VARAD
Käibevarad
Põhivarad
KOKKU VARAD

KOHUSTISED JA
OMAKAPITAL
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Sh lühiajalised eraldised
Pikaajalised kohustised
Sh pikaajalised eraldised
KOKKU KOHUSTISED
Omakapital
KOKKU OMAKAPITAL
Sh osakapital nimiväärtuses
Sh sissemaksmata osakapital
KOKKU KOHUSTISED JA
OMAKAPITAL

Eelmise aruandeperioodi
lõpu kuupäev

Mikroettevõtja bilanss kasvava likviidsuse järjekorras
Aruandeperioodi lõpu
kuupäev
VARAD
Põhivarad
Käibevarad
KOKKU VARAD

KOHUSTISED JA
OMAKAPITAL
Omakapital
KOKKU OMAKAPITAL
Sh osakapital nimiväärtuses
Sh sissemaksmata osakapital
Kohustised
Pikaajalised kohustised
Sh pikaajalised eraldised
Lühiajalised kohustised
Sh lühiajalised eraldised
KOKKU KOHUSTISED
KOKKU KOHUSTISED JA
OMAKAPITAL

Eelmise aruandeperioodi
lõpu kuupäev

Kasumiaruanne (skeem 1)

Aruandeperiood
Müügitulu
Muud äritulud
Põllumajandusliku toodangu
varude jääkide muutus
Kasum (kahjum) bioloogilistelt
varadelt
Valmis ja lõpetamata toodangu
varude jääkide muutus
Kapitaliseeritud väljaminekud
oma tarbeks põhivarade
valmistamisel
Kaubad, toore, materjal ja
teenused
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivarade kulum ja väärtuse
langus
Olulised käibevara allahindlused
Muud ärikulud
Ärikasum (-kahjum)

Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt
Kasum (kahjum)
sidusettevõtjatelt
Kasum (kahjum)
finantsinvesteeringutelt
Intressitulud
Intressikulud

Eelmine aruandeperiood

Muud finantstulud ja -kulud
Kasum (kahjum) enne
tulumaksustamist
Tulumaks
Aruandeaasta kasum (kahjum)

Kasumiaruanne (skeem 2)
Aruandeperiood
Müügitulu
Müüdud toodangu (kaupade,
teenuste) kulu
Brutokasum (-kahjum)
Kasum (kahjum) bioloogilistelt
varadelt
Turustuskulud
Üldhalduskulud
Muud äritulud
Muud ärikulud
Ärikasum (-kahjum)

Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt
Kasum (kahjum)
sidusettevõtjatelt
Kasum (kahjum)
finantsinvesteeringutelt
Intressitulud
Intressikulud
Muud finantstulud ja -kulud

Eelmine aruandeperiood

Kasum (kahjum) enne
tulumaksustamist
Tulumaks
Aruandeaasta kasum (kahjum)

Lisa Arvestuspõhimõtted
Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv mikroettevõtja lühendatud
raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise
seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse kohta.
Ettevõte on jätkuvalt tegutsev: Jah/Ei
Lisa Tehingud oma osadega
Eelmise
aruande
perioodi
lõpu
Omandakuupäev
mine

Omandatud
osaluste arv

Müük

Omandatud
osaluse
nimiväärtus

Aruande
perioodi
lõpu
kuupäev

Omandatud
osaluse %
osakapitalist

Omandamise
kuupäev

Omandatud
osaluse
soetusmaksumus

Omandamise või tagatiseks võtmise põhjus
(Võimalus valida omandamise või tagatiseks võtmise põhjus)
Investeeringud
Oma osade omandamine
Riski maandamine

Lisa Tagatisega pikaajalised kohustised

Saldo
eelmise
aruandeperioodi
lõpu
kuupäeval
Pikaajalised võlakirjad
Võimalus sisestada

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu
1-5
üle 5 Intressi- AlusLõppjooksul aasta
aasta
määr
valuuta tähtaeg
jooksul

lisarida
Pikaajalised võlakirjad
kokku
Kapitalirendikohustised
Võimalus sisestada
lisarida
Kapitalirendikohustised
kokku
Muud laenukohustised
Võimalus sisestada
lisarida
Muud laenukohustised
kokku
Muud kohustised
Võimalus sisestada
lisarida
Muud kohustised
kokku
Tagatisega pikaajalised
kohustised kokku

-

-

-

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
Saldo
12 kuu
1-5
üle 5 Intressi- AlusLõpparuande- jooksul aasta
aasta
määr
valuuta tähtaeg
perioodi
jooksul
lõpu
kuupäeval
Pikaajalised võlakirjad
Võimalus sisestada
lisarida
Pikaajalised võlakirjad
kokku
Kapitalirendikohustised
Võimalus sisestada
lisarida
Kapitalirendikohustised
kokku
Muud laenukohustised
Võimalus sisestada
lisarida
Muud laenukohustised
kokku
Muud kohustised
Võimalus sisestada
lisarida
Muud kohustised
kokku
Tagatisega pikaajalised
kohustised kokku

-

-

-

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

Maa

Masinad
Muud
ja
materiaalsed
Ehitised seadmed põhivarad

Muud
varad

Kokku

Eelmise
aruandeperioodi
lõpu kuupäev
Aruandeperioodi
lõpu kuupäev

Lisa Siduvad ja tingimuslikud kohustised

Aruandeperioodi
lõpu kuupäev

Eelmise
aruandeperioodi
lõpu kuupäev

Võimalikud dividendid
Tulumaksukohustis võimalikelt
dividendidelt
Antud garantiid
Muud siduvad ja tingimuslikud
kohustised
Kokku siduvad ja tingimuslikud
kohustised

Lisa Tööjõukulud

Eelmine
Aruandeperiood aruandeperiood
Kokku tööjõukulud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa Seotud osapooled
Seotud osapoolteks on loetud tegevjuhtkond koos tema lähedaste pereliikmetega ning
eraisikust omanik ning kõigi eelpool nimetatute valitseva või olulise mõju all olevad
ettevõtjad.
Saldod seotud osapooltega

Aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Eelmise
aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Nõuded

Nõuded

Kohustised

Kohustised

Tegevjuhtkond ning
eraisikust omanik ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

Aruandeperioodil tehtud tehingud
Antud
laenud

Antud
laenude
tagasi

Saadud
laenud

maksed

Saadud
laenude
tagasim
aksed

Intressi AlusLõpp-määr
valuuta tähtaeg

Tegevjuhtkond ning
eraisikust omanik
ning nende valitseva
või olulise mõju all
olevad ettevõtjad
Võimalus sisestada
lisarida

Eelmisel aruandeperioodil tehtud tehingud
Antud
laenud

Antud
laenude
tagasi
maksed

Saadud
laenud

Saadud
laenude
tagasi
maksed

Intress AlusLõppi-määr valuuta tähtaeg

Tegevjuhtkond ning
eraisikust omanik
ning nende valitseva
või olulise mõju all
olevad ettevõtjad
Võimalus sisestada
lisarida

Aruandeperiood
Antud
garantiid

Muud
Antud
Muud
siduvad ja
garantiid
siduvad ja
tingimuslikud
tingimuslikud
kohustised
kohustised

Tegevjuhtkond ning
eraisikust omanik
ning nende valitseva
või olulise mõju all
olevad ettevõtjad

Lisa Netovara nõude täitmine
Osaniku otsus tegevuse jätkuvuse osas:
(Võimalus valida otsuse variant)
Osakapitali suurendamine
Osakapitali vähendamine
Osaühingu lõpetamine
Osaühingu ümberkujundamine
Pankrotiavalduse esitamine
Muu

Eelmine
aruandeperiood

