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Kasumiaruande skeem 
 
 

KIRJE NIMETUS 
MITTE-

RESIDENDID 
RESIDENDID KOKKU 

1.1 Intressitulu       
    1.1.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad       
    1.1.2. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi 
    kasumiaruande       
    1.1.3. Müügivalmis finantsvarad       
    1.1.4. Laenud ja nõuded       
    1.1.5. Lõpptähtajani hoitavad investeeringud       
    1.1.6. Tuletisinstrumendid – riskimaanduse arvestus, 
    intressirisk        
    1.1.7. Muud varad       

    1.1.8. Intressitulu kohustistelt    
1.2 (Intressikulu)       
    1.2.1. (Kauplemiseks hoitavad finantskohustised)       
    1.2.2. (Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega 
    läbi kasumiaruande)       
    1.2.3. (Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad 
    finantskohustised)       
    1.2.4. (Tuletisinstrumendid – riskimaanduse arvestus, 
    intressirisk)       
    1.2.5. (Muud kohustised)       

    1.2.6. (Intressikulu varadelt)    
1.3. (Nõudmisel tagasimakstavast aktsia- või osakapitalist 
tulenevad kulud)       
1.4. Dividenditulu       
    1.4.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad       
    1.4.2. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi 
    kasumiaruande       
    1.4.3. Müügivalmis finantsvarad       
1.5. Teenus- ja vahendustasu tulu       
1.6. (Teenus- ja vahendustasu kulu)       
1.7. Netokasum või (-) netokahjum, mis on saadud selliste 
finantsvarade ja -kohustiste kajastamise lõpetamisest, 
mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande       
    1.7.1. Müügivalmis finantsvarad       
    1.7.2. Laenud ja nõuded       
    1.7.3. Lõpptähtajani hoitavad investeeringud       
    1.7.4. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad 
    finantskohustised       
    1.7.5. Muu       
1.8. Kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest 
ja -kohustistest tulenev netokasum või (-) netokahjum       
1.9. Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 
kajastatud finantsvaradest ja -kohustistest tulenev 
netokasum või (-) netokahjum       
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1.10. Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-)  
netokahjum       
1.11. Vahetuskursi erinevused [kasum või (-) kahjum], 
neto       
1.12. Netokasum või (-) netokahjum, mis tuleneb 
mittefinantsvara kajastamise lõpetamisest       
1.13. Muud tegevustulud       
1.14. (Muud tegevuskulud)       
1.15. NETO TEGEVUSTULUD KOKKU    

2. (Halduskulud)       
    2.1. (Personalikulud)       

    2.2. (Muud halduskulud)       

3. (Kulum)       
    3.1. (Materiaalsed põhivarad)       
    3.2. (Kinnisvarainvesteeringud)       

    3.3. (Muu immateriaalne vara)       

4. (Eraldised või (-) eraldiste tühistamine)       

    4.1. (Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid)    

    4.2. (Muud eraldised)    

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

     5.1. (Soetusmaksumuses mõõdetavad finantsvarad)       
     5.2. (Müügivalmis finantsvarad)       
     5.3. (Laenud ja nõuded)       
     5.4. (Lõpptähtajani hoitavad investeeringud)       
6. (Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja 
sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute väärtuse 
langus või (-) väärtuse languse tühistamine)    
7. (Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse 
languse tühistamine)       
     7.1. (Materiaalsed põhivarad)       
     7.2. (Kinnisvarainvesteeringud)       

     7.3. (Firmaväärtus)    
     7.4. (Muu immateriaalne vara)       
     7.5. (Muu)       

8. Negatiivne firmaväärtus    
9. Osa kasumist või (-) kahjumist, mis tuleneb 
tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja 
sidusettevõtjatesse tehtud investeeringutest    

10. Kasum või (-) kahjum müügiks hoitavatest 
põhivaradest ja müügigruppidest, mis ei vasta lõpetatud 
tegevuste kriteeriumidele       
11. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM 
ENNE TULUMAKSU       
12. (Jätkuvate tegevuste kasumi/kahjumiga seotud 
tulumaksu kulu või (-) tulu)       
13. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM 
PÄRAST TULUMAKSU       
14. Lõpetatud tegevuste kasum või (-) kahjum pärast 
tulumaksu       

     14.1. Lõpetatud tegevuste kasum või (-) kahjum enne    
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     tulumaksu 

     14.2. (Lõpetatud tegevustega seotud tulumaksu kulu 
     või (-) tulu)    

15. ARUANDEAASTA KASUM VÕI (-) KAHJUM       

 


