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Aruanne „Krediidiasutuse kasumiaruanne” 
 
 
1. Aruande valdkond  
Krediidiasutuse kasumiaruandes esitatakse krediidiasutuse majandustulemuse 
kujunemise näitajad vastavalt määruse paragrahvile 4 ja lisale „Kasumiaruande skeem” 
(lisa 2). 

[RT I, 19.06.2018,1 – jõust. 01.07.2018] 

 
2. Aruanderea struktuur  
1) Kirje identifikaator 
2) Mitteresidendid 
3) Residendid 
4) Kokku 
 
1) Kirjete identifikaatorid  
 

KIRJE NIMETUS 
IDENTIFI-
KAATOR 

1.1. Intressitulu 1702 

    1.1.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad 1704 

    1.1.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 
mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel 1791 

    1.1.3. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 1705 

    1.1.4. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad 1792 

    1.1.5. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad 1793 

    1.1.6. Tuletisinstrumendid – riskimaanduse arvestus, intressirisk  1709 

    1.1.7. Muud varad 1710 

    1.1.8. Kohustustest kogunenud intressitulu 1785 

1.2. (Intressikulu) 1711 

    1.2.1. (Kauplemiseks hoitavad finantskohustused) 1713 

    1.2.2. (Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande) 1714 

    1.2.3. (Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused) 1715 

    1.2.4. (Tuletisinstrumendid – riskimaanduse arvestus, intressirisk) 1716 

    1.2.5. (Muud kohustused) 1717 

    1.2.6. (Varadega seotud intressikulu) 1786 

1.3. (Nõudmisel tagasimakstavast aktsia- või osakapitalist tulenevad kulud) 1718 

1.4. Dividenditulu 1719 

    1.4.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad 1720 

    1.4.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 
mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel 1794 

    1.4.3. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad 1795 

    1.4.4.Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud 
investeeringud, mida arvestatakse muu kui kapitaliosaluse meetodi kohaselt 1796 
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KIRJE NIMETUS 
IDENTIFI-
KAATOR 

1.5. Teenus- ja vahendustasude tulu 1724 

1.6. (Teenus- ja vahendustasude kulu) 1725 

1.7. Netokasum või (-) netokahjum, mis on saadud selliste finantsvarade 
ja -kohustuste kajastamise lõpetamisest, mida ei ole mõõdetud õiglases 
väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 1726 

    1.7.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad 1797 

    1.7.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad 1798 

    1.7.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused 1730 

    1.7.4. Muu 1731 

1.8. Kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenev 
netokasum või (-) netokahjum 1732 

1.9. Kauplemisel mittekasutatavatest kohustuslikult õiglases väärtuses 
muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest tulenev 
netokasum või (-) netokahjum 1799 

1.10. Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud 
finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) netokahjum 1739 

1.11. Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) netokahjum 1744 

1.12. Vahetuskursi erinevused [kasum või (-) kahjum], neto 1745 

1.13. Netokasum või (-) netokahjum, mis tuleneb mittefinantsvara 
kajastamise lõpetamisest 1746 

1.14. Muud tegevustulud 1747 

1.15. (Muud tegevuskulud) 1748 

1.16. NETO TEGEVUSTULUD KOKKU 1701 

2. (Halduskulud) 1749 
    2.1. (Personalikulud) 1750 

    2.2. (Muud halduskulud) 1751 

3. (Kulum) 1752 

    3.1. (Materiaalsed põhivarad) 1753 

    3.2. (Kinnisvarainvesteeringud) 1754 

    3.3. (Muu immateriaalne vara) 1755 

4. Korrigeerimisest tulenev netokasum või (-) netokahjum 1800 

    4.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad 1801 

    4.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad 1802 

5. (Eraldised või (-) eraldiste tühistamine) 1756 

    5.1. (Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid) 1781 

    5.2. (Muud eraldised) 1782 

6. (Selliste finantsvarade väärtuse langus või (-) väärtuse languse 
tühistamine, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande) 1758 

     6.1 Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad 1803 

     6.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad 1804 

7. (Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud 
investeeringute väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine) 1787 

8. (Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine) 1764 

     8.1. (Materiaalsed põhivarad) 1765 

     8.2. (Kinnisvarainvesteeringud) 1766 

     8.3. (Firmaväärtus) 1788 

     8.4. (Muu immateriaalne vara) 1767 

     8.5. (Muu) 1768 

9. Kasumis või kahjumis kajastatav negatiivne firmaväärtus 1789 

10. Kasum või (-) kahjum, mis tuleneb tütarettevõtjatesse, 1790 
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KIRJE NIMETUS 
IDENTIFI-
KAATOR 

ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringutest, mida 
arvestatakse kapitaliosaluse meetodil 

11.  Kasum või (-) kahjum müügiks hoitavatest põhivaradest ja 
müügigruppidest, mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumidele 1769 

12. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU 
1770 

13. (Jätkuvate tegevuste kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või 
 (-) tulu) 1771 

14. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM PÄRAST 
TULUMAKSU 1772 

15. Lõpetatud tegevuste kasum või (-) kahjum pärast tulumaksu 1773 

     15.1. Lõpetatud tegevuste kasum või (-) kahjum enne tulumaksu 1783 

     15.2. (Lõpetatud tegevustega seotud tulumaksu kulu 
 või (-) tulu) 1784 

16. AASTA KASUM VÕI (-) KAHJUM 1774 

 
2) Mitteresidendid 
Siin näidatakse aruandva krediidiasutuse tekkepõhiselt mitteresidentse iseloomuga 
tulud (kasumid) või kulud (kahjumid) vastavalt aruanderea identifikaatoritele. 
 
3) Residendid 
Siin näidatakse aruandva krediidiasutuse tekkepõhiselt residentse iseloomuga tulud 
(kasumid) või kulud (kahjumid) vastavalt aruanderea identifikaatoritele. 
 
4) Kokku 
Siin näidatakse aruandva krediidiasutuse tulud (kasumid) või kulud (kahjumid) kokku 
vastavalt aruanderea identifikaatoritele. 

 


