
 

 Eesti Panga presidendi 
23. mai 2014. a määruse nr 6 
„Krediidiasutuse bilansi ja kasumiaruande 
sisu- ja vorminõuete kehtestamine” 
lisa 3 

 
 

Bilansikirjete selgitused 
 

Käesoleva määruse lisas 5 sätestatud aruande koostamisel esitatakse varad, kohustised ja 
omakapital alljärgnevas tabelis toodud kirjete selgituste alusel. Negatiivsena esitatava kirje 
nimetuse algusesse on lisatud miinusmärk, nt „8. (-) Omaaktsiad”. 

 
 

1. VARAD  
 

KIRJE NIMETUS KIRJE SISU 

1. Raha, nõuded 
keskpankadele ja muud 
nõudmiseni hoiused 
 

Siin näidatakse ringluses ja omandis olev raha pangatähtede 
ja müntidena, rahalised nõuded keskpankade vastu ja 
nõudmisel väljamakstavad hoiused teistes krediidiasutustes. 
Kirjel kajastatavad raha ja nõuded mõõdetakse õiglases 
väärtuses. 

2. Kauplemiseks hoitavad 
finantsvarad 

Siin näidatakse IAS 39 alusel kauplemise eesmärgil 
hoitavateks liigitatavad tuletisinstrumendid (v.a 
finantsgarantiide ja riskimaandamisinstrumentidena 
käsitletavad tuletisinstrumendid), omakapitaliinstrumendid, 
võlaväärtpaberid, laenud jms finantsvarad. 
Kirjel kajastatavad finantsvarad mõõdetakse õiglases 
väärtuses.  

3. Finantsvarad õiglases 
väärtuses muutustega 
läbi kasumiaruande  

Siin näidatakse IAS 39 alusel esmase arvelevõtmise hetkest 
alates läbi kasumiaruande õiglases väärtuses hinnatavad 
omakapitaliinstrumendid, võlaväärtpaberid, laenud jms 
finantsvarad. 
Kirjel kajastatavad finantsvarad mõõdetakse õiglases 
väärtuses. 

4. Müügivalmis 
finantsvarad 

Siin näidatakse IAS 39 alusel müügivalmis finantsvaradeks 
liigitatavad omakapitaliinstrumendid, võlaväärtpaberid, laenud 
jms finantsvarad. 
Kirjel kajastatavad finantsvarad mõõdetakse üldjuhul õiglases 
väärtuses. Kui vara õiglast väärtust ei saa usaldusväärselt 
hinnata, mõõdetakse vara soetusmaksumuses või 
amortiseeritud soetusmaksumuses. 

5. Laenud ja nõuded Siin näidatakse võlaväärtpaberid, laenud, kapitalirendinõuded 
jms aktiivsel turul noteerimata fikseeritud või 
kindlaksmääratud maksetega finantsvarad, mida ei liigitata 
eelnevate bilansi varakirjete ja bilansi varakirje 6. 
„Lõpptähtajani hoitavad investeeringud” alla ja mida 
käsitletakse vastavalt IAS 39 sätetele. 
Kirjel kajastatavad laenud ja nõuded mõõdetakse 
amortiseeritud soetusmaksumuses. 

6. Lõpptähtajani hoitavad 
investeeringud 

Siin näidatakse IAS 39 alusel lõpptähtajani hoitavateks 
investeeringuteks liigitatavad võlaväärtpaberid, laenud jms 
fikseeritud või kindlaksmääratud maksetega ja fikseeritud 
tähtajaga finantsvarad. 
Kirjel kajastatavad investeeringud mõõdetakse amortiseeritud 
soetusmaksumuses. 
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7. Tuletisinstrumendid –
riskimaandamise arvestus 

Siin näidatakse IAS 39 alusel riskimaandamise eesmärgil 
hoitavad tuletisinstrumendid. Kirje sisaldab individuaalseid 
finantsvara riskide (õiglase väärtuse, rahavoogude ja 
välismaistesse äriüksustesse tehtud netoinvesteeringute 
väärtuse muutus) maandamise instrumente ja finantsvara 
portfelli intressiriski maandamise instrumente. 
Kirjel kajastatavad tuletisinstrumendid mõõdetakse õiglases 
väärtuses.  

8. Maandatavate 
instrumentide õiglase 
väärtuse muutused 
portfelli intressiriski 
maandamisel 

Siin näidatakse IAS 39 alusel intressiriski maandamisel 
finantsvara portfelli kuuluvate maandatavate instrumentide 
õiglase väärtuse muutused, kui nende muutuste väärtus on 
positiivne. 
Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused 
portfelli intressiriski maandamisel kajastatakse varana juhul, 
kui portfelli kuuluvate finantsvarade õiglane väärtus ületab 
nende teistel bilansi varakirjetel kajastatavat jääkmaksumust. 

9. Tütarettevõtjatesse, 
ühisettevõtjatesse ja 
sidusettevõtjatesse 
tehtud investeeringud 

Siin näidatakse IAS 27 ja IAS 39 alusel osalused tütar-, ühis- 
ja sidusettevõtjates, mida ei käsitata kauplemiseks hoitavate 
finantsvaradena. 
Kirjel kajastatavad investeeringud mõõdetakse 
soetusmaksumuses, millest on lahutatud väärtuse langus, 
õiglases väärtuses, või kapitaliosaluse meetodit kasutades. 

10. Materiaalsed varad Siin näidatakse: 
1. krediidiasutuse tegevuses kasutatavad materiaalsed 
põhivarad, lõpetamata materiaalse põhivara objektid ja 
ettemaksed materiaalse põhivara eest, mis vastavad IAS 16 
sätetele, ning kapitalirendi tingimustel aruandva 
krediidiasutuse valduses olev põhivara vastavalt IAS 17 
sätetele; 
2. krediidiasutuse omandis olevad ja kapitalirendi tingimustel 
aruandva krediidiasutuse valduses olevad 
kinnisvarainvesteeringute objektid, mis vastavad IAS 40 
sätetele. 
Materiaalsed põhivarad mõõdetakse soetusmaksumuses, 
millest on lahutatud kulum ja väärtuse langus, või õiglases 
väärtuses. 
Kinnisvarainvesteeringud mõõdetakse soetusmaksumuses, 
millest on lahutatud kulum ja väärtuse langus, või õiglases 
väärtuses. 

11. Immateriaalsed varad Siin näidatakse äriühenduste käigus tekkinud positiivne 
firmaväärtus vastavalt IFRS 3 ja IAS 36 sätetele ja muu 
immateriaalne vara vastavalt IAS 38 sätetele. 
Immateriaalsed varad mõõdetakse soetusmaksumuses, 
millest on lahutatud kulum ja väärtuse langus, või õiglases 
väärtuses. 

12. Tulumaksu varad Siin näidatakse krediidiasutuse tulevaste perioodide eest 
ettemakstud tulumaks ja tulumaksu tagasinõuded ning 
tulevastel perioodidel kaetavad edasilükkunud 
tulumaksusummad. 

13. Muud varad Siin näidatakse kõik krediidiasutuse varad, mida ei kajastata 
bilansi eelnevatel varakirjetel ega bilansi varakirjel 14. 
„Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid”. 

14. Müügiks hoitavad 
põhivarad ja müügigrupid 

Siin näidatakse müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid 
vastavalt IFRS 5 sätetele. 
Kirjel kajastatavad põhivarad ja müügigrupid mõõdetakse 
bilansilises jääkväärtuses või õiglases väärtuses, millest on 
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lahutatud eeldatavad müügikulud, ning vastavalt sellele, 
milline väärtus on madalam. 

 
 
2. KOHUSTISED 
 
1. Kauplemiseks hoitavad 
finantskohustised 

Siin näidatakse IAS 39 alusel kauplemise eesmärgil 
hoitavateks liigitatavad tuletisinstrumendid (v.a 
finantsgarantiide ja riskimaandamisinstrumentidena 
käsitletavad tuletisinstrumendid), pöördrepotehingutega jms 
tehingutega soetatud finantsvara müümisest tulenevad 
lühikesed positsioonid, hoiused, emiteeritud võlaväärtpaberid 
(k.a pikaajalised võlakirjad, mille aruandev krediidiasutus 
kavatseb lähitulevikus tagasi osta) jms finantskohustised. 
Kirjel kajastatavad finantskohustised mõõdetakse õiglases 
väärtuses. 

2. Finantskohustised 
õiglases väärtuses 
muutustega läbi 
kasumiaruande  

Siin näidatakse IAS 39 alusel esmase arvelevõtmise hetkest 
alates läbi kasumiaruande õiglases väärtuses hinnatavad 
hoiused, emiteeritud võlaväärtpaberid (k.a pikaajalised 
võlakirjad), allutatud kohustised jms finantskohustised. 
Kirjel kajastatavad finantskohustised mõõdetakse õiglases 
väärtuses. 

3. Amortiseeritud 
soetusmaksumuses 
mõõdetavad 
finantskohustised 

Siin näidatakse hoiused, emiteeritud võlaväärtpaberid (k.a 
pikaajalised võlakirjad, mis kavatsetakse lähiajal tagasi osta), 
allutatud kohustised jms finantskohustised, mida ei liigitata 
bilansi eelnevate kohustisekirjete ja bilansi kohustisekirje 4. 
„Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus” alla ja mida 
käsitletakse vastavalt IAS 39 sätetele. 
Kirjel kajastatavad finantskohustised mõõdetakse 
amortiseeritud soetusmaksumuses. 

4. Tuletisinstrumendid –
riskimaandamise arvestus 

Siin näidatakse IAS 39 alusel riskimaandamise eesmärgil 
hoitavad tuletisinstrumendid. Kirje sisaldab individuaalseid 
finantsvara riskide (õiglase väärtuse, rahavoogude ja 
välismaistesse äriüksustesse tehtud netoinvesteeringute 
väärtuse muutus) maandamise instrumente ja finantsvara 
portfelli intressiriski maandamise instrumente. 
Kirjel kajastatavad tuletisinstrumendid mõõdetakse õiglases 
väärtuses. 

5. Maandatavate 
instrumentide õiglase 
väärtuse muutused 
portfelli intressiriski 
maandamisel 

Siin näidatakse IAS 39 alusel intressiriski maandamisel 
finantsvara portfelli kuuluvate maandatavate instrumentide 
õiglase väärtuse muutus, kui selle muutuse väärtus on 
negatiivne. 
Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused 
portfelli intressiriski maandamisel kajastatakse kohustisena 
juhul, kui portfelli kuuluvate finantsvarade bilansi varakirjetel 
kajastatav jääkmaksumus ületab nende õiglast väärtust. 

6. Eraldised Siin näidatakse kohustised, mille realiseerumise aeg või 
summa ei ole kindel ja mida käsitletakse IAS 19 ja IAS 37 
kohaselt. 
Eraldised kajastatakse parima hinnangu alusel, vajaduse 
korral diskonteerituna nüüdisväärtusesse. 

7. Tulumaksu kohustised Siin näidatakse krediidiasutuse maksustatavalt kasumilt 
makstav tulumaks ja tulevastel perioodidel makstavad 
edasilükkunud tulumaksusummad. 

8. Nõudmisel Siin näidatakse krediidiasutuse emiteeritud 
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tagasimakstav aktsia- või 
osakapital 

kapitaliinstrumendid, mis ei vasta omakapitalina liigitamise 
kriteeriumidele ja on seotud kohustisega lunastada instrument 
selle omaniku nõudel raha või mõne muu finantsvara vastu 
ning mida käsitletakse IAS 32 ja IAS 39 kohaselt. 
Nõudmisel tagasimakstav aktsia- või osakapital mõõdetakse 
õiglases väärtuses, kuid mitte madalamas väärtuses kui on 
tagasiostmisel tasutav summa. Vajaduse korral 
diskonteeritakse see nüüdisväärtusesse. 

9. Muud kohustised Siin näidatakse kõik krediidiasutuse kohustised, mida ei 
kajastata bilansi eelnevatel kohustisekirjetel ja bilansi 
kohustisekirjel 10. „Kohustised, mis kuuluvad müügiks 
hoitavaks liigitatud müügigruppidesse”. 

10. Kohustised, mis 
kuuluvad müügiks 
hoitavaks liigitatud 
müügigruppidesse 

Siin näidatakse müügiks hoitavate varadega seotud 
kohustised vastavalt IFRS 5 sätetele. 
Aruandereal kajastatud kohustised mõõdetakse 
amortiseeritud soetusmaksumuses. 

 
 
3. OMAKAPITAL 
 
1. Aktsia- või osakapital Siin näidatakse krediidiasutuse emiteeritud aktsiad või osad 

nimiväärtuses. Sissemakstud ning sissemaksmisele kuuluv, 
kuid sissemaksmata aktsia- või osakapital näidatakse eraldi 
ridadel.  

2. Ülekurss Siin näidatakse krediidiasutuse aktsiate emiteerimisel aktsiate 
väljalaskehinna ja nimiväärtuse vahe, mida vähendatakse 
emiteerimisega seotud kulude ulatuses. Samuti näidatakse 
siin omaaktsiate võõrandamisel aktsiate soetusmaksumuse ja 
müügihinna vahe ning omaaktsiate kustutamisel aktsiate 
soetusmaksumuse ja nimiväärtuse vahe. 
Kirje jääk ei tohi olla negatiivne. Kui tekkinud kulu ja kahjum 
ületab olemasolevat positiivset ülekurssi, kajastatakse 
ülekurssi ületav osa omakapitali kirje 6. „Jaotamata kasum” 
vähendamisena. 

3. Muud emiteeritud 
omakapitaliinstrumendid, 
v.a aktsia- või osakapital 

Siin näidatakse omakapitali ja finantskohustise komponente 
sisaldavate liitfinantsinstrumentide omakapitali komponendi 
osa jms omakapitaliinstrumendid, mida käsitatakse vastavalt 
IAS 32 sätetele. 
Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid mõõdetakse 
õiglases väärtuses. 

4. Muu omakapital Siin näidatakse muud omakapitaliinstrumendid, mis ei ole 
finantsinstrumendid, nt omakapitaliga arveldatav aktsiapõhine 
maksetehing vastavalt IFRS 2 sätetele. 

5. Muu akumuleeritud 
koondkasum 

Siin näidatakse bilansiliste varade ja kohustiste 
ümberhindlusest tulenevad realiseerimata kasumid ja 
kahjumid, mida ei liigitata ümber või mida võib ümber liigitada 
kasumisse või kahjumisse, kui on täidetud teatud tingimused. 
Kasumisse või kahjumisse ei liigitata ümber järgmist: 
1. bilansi varakirjel 10. „Materiaalsed varad” kajastatava 
materiaalse vara üleshindlusest tingitud realiseerimata kasum 
vastavalt IAS 16 sätetele; 
2. bilansi varakirjel 11. „Immateriaalsed varad” kajastatava 
immateriaalse vara üleshindlusest tingitud realiseerimata 
kasum vastavalt IAS 38 sätetele; 
3. bilansi kohustisekirjega 6.1. „Pensionid ja muud 
töösuhtejärgsete kindlaksmääratud hüvitistega seotud 
kohustised” seotud aktuaarseid kasumeid ja kahjumeid 
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vastavalt IAS 19 sätetele; 
4. bilansi varakirjel 14. „Müügiks hoitavad põhivarad ja 
müügigrupid” kajastatavate põhivarade ja müügigruppide 
ümberhindluse realiseerimata kasumeid ja kahjumeid 
vastavalt IFRS 5 sätetele; 
5. osa bilansi varakirjel 9. „Tütarettevõtjatesse, 
ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud 
investeeringud” kajastatud investeeringutega seotud 
tulust/kulust, kui investeeringu mõõtmisel kasutatakse 
kapitaliosaluse meetodit. 
Kasumisse või kahjumisse võib ümber liigitada järgmise: 
1. bilansi varakirjel 8. „Tuletisinstrumendid – 
riskimaandamise arvestus” ja kohustisekirjel 4. 
„Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus” 
kajastatavate välismaistesse äriüksustesse tehtud 
netoinvesteeringu riskimaandusinstrumentide efektiivse osa 
ümberhindlusest tulenev kasum või kahjum vastavalt IAS 39 
sätetele; 
2. valuutakursi vahe vastavalt IAS 21 sätetele, mis tekib 
krediidiasutuse välismaise äriüksuse varade ja kohustiste 
kaasamisel krediidiasutuse bilanssi; 
3. bilansi varakirjel 8. „Tuletisinstrumendid – 
riskimaandamise arvestus” ja kohustisekirjel 4. 
„Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus” 
kajastatavate rahavoogude riskimaandusinstrumentide 
efektiivse osa ümberhindlusest tulenev kasum või kahjum 
vastavalt IAS 39 sätetele; 
4. bilansi varakirjel 4. „Müügivalmis finantsvarad” 
kajastatavate finantsvarade ümberhindlusest tulenev 
realiseerimata kasum ja kahjum vastavalt IAS 39 sätetele; 
5. bilansi varakirjel 14. „Müügiks hoitavad põhivarad ja 
müügigrupid” kajastatavate varade ümberhindluse 
realiseerimata kasum ja kahjum vastavalt IFRS 5 sätetele; 

6. osa bilansi varakirjel 9. „Tütarettevõtjatesse, 
ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud 
investeeringud” kajastatud investeeringutega seotud 
tulust/kulust, kui investeeringu mõõtmisel kasutatakse 
kapitaliosaluse meetodit. 

 
6. Jaotamata kasum Siin näidatakse eelmiste perioodide jaotamata kasum ja 

eelmiste perioodide kahjum. Kahjum näidatakse 
miinusmärgiga. 

7. Muud reservid Siin näidatakse puhaskasumi arvel moodustatud reservid ja 
muud reservid, mis ei ole seotud bilansi varade ja kohustiste 
ümberhindlusega. Siin näidatakse ka äriseadustiku nõuete 
järgi moodustatud kohustuslik reservkapital. Eraldi ridadel 
näidatakse bilansi varakirjel 9. „Tütarettevõtjatesse, 
ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud 
investeeringud” kajastatud investeeringutega seotud muud 
reservid (kui investeeringu mõõtmisel kasutatakse 
kapitaliosaluse meetodit) ja krediidiasutuse enda muud 
reservid. 

8. (-) Omaaktsiad Siin näidatakse krediidiasutuse tagasiostetud omaaktsiad 
vastavalt IAS 32 ja IAS 39 sätetele. Omaaktsiad mõõdetakse 
tagasiostmisel makstud tasu õiglases väärtuses ja näidatakse 
miinusmärgiga. Realiseerimisel saadav kasum või kahjum 
kajastatakse omakapitali kirjel 2. „Ülekurss”. 
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9. Aruandeaasta kasum 
või kahjum  

Siin näidatakse aruandeaasta kasum või kahjum. Kahjum 
näidatakse miinusmärgiga. 

10. (-) Vahedividendid Siin näidatakse aruandeaasta kasumist väljamaksmisele 
kuuluvad avansilised dividendid. 
Vahedividendid näidatakse miinusmärgiga. 

 


