Rahandusministri 8. detsembri 2011. a määruse nr 53
“Majandusaasta aruande taksonoomia alusel
koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide
kehtestamine“
lisa 4
(rahandusministri 20.11. 2013. a määruse nr 39 lisa 4 sõnastuses)
Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruande, likvideerimise
vahearuande ja lõppbilansi vorm
Likvideerimisbilanss
Aruandeperioodi
lõpu kuupäev
VARAD
Käibevara
Raha
Finantsinvesteeringud
Nõuded ja ettemaksed
Varud

-

Bioloogilised varad

-

Müügiootel varad
Üleandmise ootel varad
Kokku käibevara

Põhivara
Investeeringud tütar- ja
sidusettevõtjatesse

-

Finantsinvesteeringud

-

Nõuded ja ettemaksed

-

Kinnisvarainvesteeringud

-

Materiaalne põhivara

-

Eelmise
aruandeperioodi
lõpu kuupäev

Bioloogilised varad

-

Immateriaalne põhivara

-

Kokku põhivara
KOKKU VARAD

KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused
Võlad ja ettemaksed
Eraldised
Sihtfinantseerimine

-

Kokku lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused

-

Võlad ja ettemaksed

-

Eraldised

-

Sihtfinantseerimine

-

Kokku pikaajalised kohustused
KOKKU KOHUSTUSED

Omakapital
Aktsiakapital või osakapital
nimiväärtuses
Registreerimata aktsiakapital või
osakapital

Sissemaksmata osakapital
Ülekurss
Oma aktsiad või osad
Kohustuslik reservkapital
Muud reservid
Muu omakapital
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
(kahjum)
Aruandeaasta kasum (kahjum)
KOKKU OMAKAPITAL
KOKKU KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL

Likvideerimiseelne 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 põhivara valmistamisel
Kaubad, toore, materjal ja teenused
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud ärikulud
Ärikasum (-kahjum)
Kasum (kahjum) tütar- ja
sidusettevõtjatelt
Kasum (kahjum)
finantsinvesteeringutelt
Intressikulud
Muud finantstulud ja -kulud
Kasum (kahjum) enne
tulumaksustamist
Tulumaks
Likvideerimiseelne kasum (kahjum)

Eelmine
aruandeperiood

Kasum (kahjum) varade ja kohustuste
ümberhindlusest
likvideerimisväärtustele
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Sh Tulu varade sihtfinantseerimisest1
Sihtfinantseerimisega kaetud
varade kulum ja väärtuse langus1
Aruandeaasta kasum (kahjum)
sihtfinantseerimise netomeetodi korral1

1

Kirjed kuvatakse vaid avaliku sektori üksuste kasumiaruande aruandevormis.

Likvideerimiseelne 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) tütar- ja
sidusettevõtjatelt
Kasum (kahjum)
finantsinvesteeringutelt
Intressikulud
Muud finantstulud ja -kulud
Kasum (kahjum) enne
tulumaksustamist
Tulumaks
Likvideerimiseelne kasum (kahjum)
Kasum (kahjum) varade ja kohustuste
ümberhindlusest
likvideerimisväärtustele
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Sh Tulu varade sihtfinantseerimisest1

Eelmine
aruandeperiood

Sihtfinantseerimisega kaetud varade
kulum ja väärtuse langus1
Aruandepe
riood

Aruandeaasta kasum (kahjum)
sihtfinantseerimise netomeetodi korral1

Likvideerimiseelne kasumiaruanne (finantsteenuse osutaja)

Eelmine
aruandeperiood

Intressitulud
Intressikulud
Puhas intressitulu
Teenustasu tulud
Teenustasu kulud
Puhas teenustasutulu
Investeerimistulud
Investeerimiskulud
Puhas investeerimistulu
Muud finantstulud ja -kulud
Muud äritulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud ärikulud
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist
Tulumaks
Likvideerimiseelne kasum (kahjum)
Kasum (kahjum) varade ja kohustuste
ümberhindlusest likvideerimisväärtustele
Aruandeaasta kasum (kahjum)

Koondkasumiaruanne

Aruandeperiood
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Muu koondkasum (-kahjum):
Riskimaandamisinstrumentide
ümberhindluse kasumid (kahjumid)
Realiseerimata kursivahed
Muud koondkasumid (-kahjumid)
Kokku muu koondkasum (-kahjum)
Aruandeaasta koondkasum
(-kahjum)

Eelmine
aruandeperiood

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)

Aruandeperiood
Rahavood äritegevusest
Ärikasum (-kahjum)
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kasum (kahjum) põhivara müügist
Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete
muutus
Varude muutus
Äritegevusega seotud kohustuste ja
ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Makstud intressid
Makstud ettevõtte tulumaks
Laekumised sihtfinantseerimisest
Laekunud dividendid
Muud rahavood äritegevusest
Kokku rahavood äritegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse ja immateriaalse
põhivara soetamisel
Laekunud materiaalse ja immateriaalse
põhivara müügist
Tasutud bioloogilise vara soetamisel

Eelmine
aruandeperiood

Laekunud bioloogilise vara müügist
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist
Laekumised sihtfinantseerimisest
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel
Laekunud tütarettevõtjate müügist
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel
Laekunud sidusettevõtjate müügist
Tasutud muude finantsinvesteeringute
soetamisel
Laekunud muude finantsinvesteeringute
müügist
Antud laenud
Antud laenude tagasimaksed
Laekunud intressid
Laekunud dividendid
Muud väljamaksed investeerimistegevusest
Muud laekumised investeerimistegevusest
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Saadud laenude tagasimaksed
Arvelduskrediidi saldo muutus
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed
Makstud intressid
Laekumised sihtfinantseerimisest
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest

Laekunud omaaktsiate või osade müügist
Tasutud omaaktsiate või -osade
tagasiostmisel
Makstud dividendid
Makstud ettevõtte tulumaks
Muud laekumised finantseerimistegevusest
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi
alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

Rahavoogude aruanne (otsemeetod)
Aruandeperiood
Rahavood äritegevusest
Laekumised kaupade müügist ja teenuste
osutamisest
Muud äritegevuse tulude laekumised
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste
eest
Väljamaksed töötajatele
Laekunud intressid
Makstud intressid
Makstud ettevõtte tulumaks
Laekumised sihtfinantseerimisest
Laekunud dividendid
Muud rahavood äritegevusest
Kokku rahavood äritegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara
soetamisel
Laekunud materiaalse ja immateriaalse
põhivara müügist
Tasutud bioloogilise vara soetamisel
Laekunud bioloogilise vara müügist
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist
Laekumised sihtfinantseerimisest
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel
Laekunud tütarettevõtjate müügist

Eelmine
aruandeperiood

Tasutud sidusettevõtjate soetamisel
Laekunud sidusettevõtjate müügist
Tasutud muude finantsinvesteeringute
soetamisel
Laekunud muude finantsinvesteeringute
müügist
Antud laenud
Antud laenude tagasimaksed
Laekunud intressid
Laekunud dividendid
Muud väljamaksed investeerimistegevusest
Muud laekumised investeerimistegevusest
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Saadud laenude tagasimaksed
Arvelduskrediidi saldo muutus
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed
Makstud intressid
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest
Laekunud omaaktsiate või osade müügist
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel
Makstud dividendid
Makstud ettevõtte tulumaks
Muud laekumised finantseerimistegevusest
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest
Kokku rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

Üleeelmise
aruandeperioodi
lõpu kuupäev
Arvestuspõhimõt
ete muutuste
mõju
Vigade
parandamise
mõju
Korrigeeritud
saldo Üleeelmise
aruandeperioodi
lõpu kuupäev
Aruandeaasta
kasum (kahjum)
Emiteeritud
aktsiakapital või
osakapital
Muutused
muudest omanike
sissemaksetest
Makstud
dividendid

Kokku

Muu
omakapital
Jaotamata
kasum
(kahjum)

Sissemaksmat
a osakapital

Kohustuslik
reservkapital
Muud
reservid

Oma aktsiad
või osad

Aktsiakapital
või osakapital
nimiväärtuses
Registreerima
ta
aktsiakapital
või osakapital
Ülekurss

Omakapitali muutuste aruanne

Muutused
muudest
väljamaksetest
omanikele
Muutused
reservides
Muud muutused
omakapitalis
Eelmise
aruandeperioodi
lõpu kuupäev

Aruandeaasta
kasum (kahjum)
Emiteeritud
aktsiakapital või
osakapital
Muutused
muudest omanike
sissemaksetest
Makstud
dividendid
Muutused
muudest
väljamaksetest
omanikele
Muutused
reservides
Muud muutused
omakapitalis
Aruandeperiood
i lõpu kuupäev

Lisainformatsioon

Lisa Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Eelmise
Muutus
aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Võimalus
sisestada lisarida
Vigade korrigeerimine
Eelmise
Korrigeerimine Aruandeperioodi lõpu
aruandeperioodi lõpu
kuupäev
kuupäev
Võimalus
sisestada lisarida
Finantsvarad
Raha
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja –kohustused
Finantsinvesteeringud
Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõte
Bioloogilised varad
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Põhivara arvelevõtmise alampiir

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes
(aastates)

(tekstiväli)

Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Võimalus sisestada põhivara gruppe

(tekstiväli)

Kasulik eluiga, lisainformatsioon
Rendid
Finantskohustused
Eraldised ja tingimuslikud kohustused
Sihtfinantseerimine
Kohustuslik reservkapital
Tulud
Kulud

Maksustamine
Seotud osapooled
Lisainformatsioon

Lisa Raha

Aruandeperioodi

Eelmise aruandeperioodi

lõpu kuupäev

lõpu kuupäev

Võimalus sisestada lisarida
Kokku raha

Lisainformatsioon

Lisa Lühiajalised finantsinvesteeringud

Aktsiad
ja osad
Üle-eelmise aruandeperioodi lõpu

Fondi- Võlakirja
osakud
d

Muud

Kokku

kuupäev
Soetamine
Müük müügihinnas või lunastamine
Kasum (kahjum) müügist ja
ümberhindlusest
Muud
Eelmise aruandeperioodi lõpu
kuupäev
Kajastatud õiglases väärtuses
Kajastatud korrigeeritud
soetusmaksumuses

Soetamine
Müük müügihinnas või lunastamine
Kasum (kahjum) müügist ja
ümberhindlusest
Muud
Aruandeperioodi lõpu kuupäev
Kajastatud õiglases väärtuses
Kajastatud korrigeeritud
soetusmaksumuses

Lisainformatsioon

Lisa Nõuded ja ettemaksed

Aruandeperioodi
Eelmise
lõpu kuupäev
aruandeperioodilõpu
kuupäev
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved

Ebatõenäoliselt laekuvad
nõuded
Nõuded seotud osapoolte vastu
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Laenunõuded
Intressinõuded
Dividendinõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulvaste perioodide kulud
Muud makstud ettemaksed
Võimalus sisestada lisarida
Kokku nõuded ja ettemaksed

Lisainformatsioon

Lisa Nõuded ostjate vastu

Eelmise
Aruandeperioodi

aruandeperioodi

lõpu kuupäev

lõpu kuupäev

Aruandeperiood

Eelmine

Ostjatelt laekumata arved
Võimalus sisestada lisarida
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Kokku nõuded ostjate vastu

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

aruandeperiood
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
perioodi alguses
Laekunud ebatõenäoliselt
laekuvaks tunnistatud nõuded
Ebatõenäoliselt laekuvaks
tunnistatud nõuded
Lootusetuks tunnistatud nõuded
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
perioodi lõpuks

Lisainformatsioon

Lisa Varud

Aruandeperioodi lõpu
kuupäev
Tooraine ja materjal

-

Võimalus sisestada lisarida
Lõpetamata toodang

-

Võimalus sisestada lisarida
Valmistoodang

-

Võimalus sisestada lisarida
Müügiks ostetud kaubad

-

Võimalus sisestada lisarida
Ettemaksed varude eest

-

Võimalus sisestada lisarida
Võimalus sisestada lisarida
Kokku varud

-

Eelmise
aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Aruandeperiood

Eelmine aruandeperiood

Varude allahindlus ja
mahakandmine

Lisainformatsioon

Lisa Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Aruandeaasta

Eelmise aruandeaasta

lõpu kuupäev

lõpu kuupäev

Maksuvõl
Ettemaks g
Ettemaks Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks
Käibemaks
Üksikisiku tulumaks
Erisoodustuse tulumaks
Sotsiaalmaks
Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed
Maamaks
Aktsiisimaks
Intress
Muud maksude ettemaksed ja
maksuvõlad
Ettemaksukonto jääk
Kokku maksude ettemaksed ja
maksuvõlad

-

-

Lisainformatsioon

Lisa Müügiootel varad

Üle-eelmise aruandeperioodi lõpu
kuupäev
Ümberklassifitseerimised
Müügid
Muud muutused
Eelmise aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Ümberklassifitseerimised
Müügid
Muud muutused
Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Lisainformatsioon

Lisa Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

Aruandeperioodi
lõpu kuupäev
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

-

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

-

Kokku investeeringud tütar- ja
sidusettevõtjatesse

Eelmise
aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Lisainformatsioon

Lisa Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon
Tütarettevõtj Tütarettevõtj
a
a
Asukoha Põhitegevu
registrikood nimetus
maa
sala

Osaluse määr (%)
Eelmise
Aruandeperioo aruandeperiood
di
i
lõpu kuupäev
lõpu kuupäev

Võimalus
sisestada
tütarettevõtjai
d

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon
Eelmise
aruande
perioodi
Tütarettevõtja
lõpu
Omand
nimetus
kuupäev a-mine Müük

Dividendid

Kasum
(kahjum)
Aruande
kapitaliperioodi
osaluse
Muud
lõpu
meetodil muutused kuupäev

Võimalus
sisestada
tütarettevõtjaid
Kokku
tütarettevõtjat
e aktsiad ja
osad

Omandatud osalused
Tütarettevõtja nimetus
Võimalus sisestada
tütarettevõtjaid

Omandatud
osaluse %

Omandamise
kuupäev

Omandatud osaluse
soetusmaksumus

Müüdud osalused
Tütarettevõtja nimetus

Müüdud osaluse
%

Müüdud osalus
müügihinnas

Müüdud osaluse
müügikasum (kahjum)

Võimalus sisestada
tütarettevõtjaid

Lisainformatsioon

Lisa Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon
Sidusettevõtja
registrikood

Sidusettevõtja
nimetus

Asukoh Põhiteg
amaa
evusala

Osaluse määr (%)
Eelmise
Aruandeperiood aruandeperioodi
i lõpu kuupäev
lõpu kuupäev

Võimalus
sisestada
sidusettevõtjaid

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon

Sidusettevõtja
nimetus
Võimalus
sisestada
sidusettevõtjaid
Kokku
sidusettevõtjat
e aktsiad ja
osad

Kasum
Eelmise
(kahjum
aruandep
)
Aruande
erioodi
kapitali-perioodi
lõpu
Omand
Dividendi osaluse
Muud
lõpu
kuupäev amine Müük
d
meetodil muutused kuupäev

Omandatud osalused
Sidusettevõtja
nimetus

Omandatud
osaluse %

Omandamise
kuupäev

Omandatud osaluse
soetusmaksumus

Võimalus sisestada
sidusettevõtjaid

Müüdud osalused
Sidusettevõtja
nimetus
Võimalus sisestada
sidusettevõtjaid

Lisainformatsioon

Müüdud osaluse
%
Müüdud osalus
müügihinnas

Müüdud osaluse
müügikasum (kahjum)

Lisa Pikaajalised finantsinvesteeringud

Aktsiad ja
osad

Fondi-

Võla-

osakud

Kirjad

Muud

Kokku

-

-

-

-

-

Üle-eelmise
aruandeperioodi lõpu
kuupäev
Soetamine
Müük müügihinnas või
lunastamine
Kasum (kahjum) müügist ja
ümberhindlusest
Muud
Eelmise aruandeperioodi
lõpu kuupäev
Kajastatud õiglases
väärtuses
Kajastatud korrigeeritud
soetusmaksumuses

Soetamine
Müük müügihinnas või
lunastamine
Kasum (kahjum) müügist ja
ümberhindlusest
Muud
Aruandeperioodi lõpu
kuupäev
Kajastatud õiglases
väärtuses
Kajastatud korrigeeritud
soetusmaksumuses

Lisainformatsioon

Lisa Muud nõuded

Aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Jaotus järelejäänud
tähtaja järgi
12 kuu
jooksul

Intressi- AlusLõppmäär
valuuta tähtaeg

1-5
Üle 5
aasta aasta
jooksul

Laenunõuded
Võimalus
sisestada lisarida
Intressinõuded
Võimalus
sisestada lisarida
Dividendinõuded
Võimalus
sisestada lisarida
Viitlaekumised
Võimalus
sisestada lisarida
Kokku muud
nõuded

Eelmise
aruande-

Jaotus järelejäänud
tähtaja järgi

perioodi lõpu 12 kuu
kuupäev
jooksul
Laenunõuded
Võimalus
sisestada lisarida
Intressinõuded
Võimalus
sisestada lisarida

1-5
Üle 5
aasta aasta
jooksul

Intressi- AlusLõppmäär
valuuta tähtaeg

Dividendinõuded
Võimalus
sisestada lisarida
Viitlaekumised
Võimalus
sisestada lisarida
Kokku muud
nõuded

Lisainformatsioon

Lisa Üleandmise ootel varad

Üle-eelmise aruandeperioodi lõpu
kuupäev
Ümberklassifitseerimised
Muud muutused
Eelmise aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Ümberklassifitseerimised
Muud muutused
Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Lisainformatsioon

Lisa Kinnisvarainvesteeringud

Soetusmaksumuse meetod
Maa

Ehitised

Kokku

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Müügid
Amortisatsioonikulu
Allahindlused väärtuse languse tõttu
Allahindluste tühistamised
Lisandumised äriühenduste kaudu
Ümberklassifitseerimised
Muud muutused

Aruandeperioodi lõpu kuupäev
Soetusmaksumus

-

-

-

Akumuleeritud kulum

-

-

-

Jääkmaksumus

-

-

-

Õiglase väärtuse meetod
Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev
Ostud ja parendused
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest
Müügid

Lisandumised äriühenduste kaudu
Ümberklassifitseerimised
Muud muutused
Aruandeperioodi lõpu kuupäev

-

Eelmine
Aruandeperiood aruandeperiood
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud
renditulu
Kinnisvarainvesteeringute otsesed
haldamiskulud
Kinnisvarainvesteeringute müük
müügihinnas

Lisainformatsioon

Lisa Materiaalne põhivara

Masinad ja seadmed

Maa

Eelmise
aruandeperioodi lõpu
kuupäev
Soetusmaksumus
Akumuleeritud
kulum
Jääkmaksumus
Ostud ja parendused
Maa ja varem
kasutusel olnud
ehitiste ost
Uute ehitiste ost,
uusehitus,

Transpordivahendi
Ehitised
d

Lõpetamata
projektid ja
ettemaksed

Arvutid
ja
Muud
Muu
arvuti- masinad
Lõpetamateriaaln
süsteeja
mata
e põhivara
mid
projektid
seadmed

Ettemakse
d

Kokku

parendused
Muud ostud ja
parendused
Kapitaliseeritud
laenukulutused
Lisandumised
äriühenduste kaudu
Amortisatsioonikulu
Allahindlused väärtuse
languse tõttu
Varasemate
allahindluste
tühistamised
Müügid
Ümberklassifitseerimis
ed
Ümberklassifitse
erimine
ettemaksetest
Ümberklassifitse
erimise
lõpetamata
projektidest

Ümberklassifitse
erimine
kinnisvarainvest
eeringutega
Ümberklassifitse
erimine
varudega
Muud
ümberklassifitse
erimised
Muud muutused
Aruandeperioodi
lõpu kuupäev
Soetusmaksumus

-

-

-

-

-

-

-

-

Akumuleeritud
kulum

-

-

-

-

-

-

-

-

Jääkmaksumus

-

-

-

-

-

-

-

-

Müüdud materiaalne
põhivara
müügihinnas
Maa
Aruandeperiood
Eelmine

Transpordivahendi
Ehitised
d

Arvutid
ja
Muud
arvuti- masinad Muu
Lõpetamateriaaln mata
süsteeja
mid
seadmed e põhivara projektid

Ettemakse
d

-

Kokku

aruandeperiood

Lisainformatsioon

Lisa Bioloogilised varad
Õiglase väärtuse meetod
Loomse
d varad
Käibevara

Eelmise aruandeperioodi lõpu
kuupäev
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest
Soetused
Müügid
Põllumajandusliku toodangu saamisest
tulenev väärtuse vähenemine

Istandiku
d

Met
s

Vili

Rohuma
ad

Ettemakse
d

Kokk
u

Juurdekasvust tingitud väärtuse
suurenemine
Lisandumised äriühenduste kaudu
Muud muutused
Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Põhivara

Eelmise aruandeperioodi lõpu
kuupäev
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse
muutusest
Soetused
Müügid
Põllumajandusliku toodangu saamisest
tulenev väärtuse vähenemine
Juurdekasvust tingitud väärtuse
suurenemine

-

-

-

-

-

-

-

Loomse
d varad

Istandiku
d

Met
s

Vili

Rohuma
ad

Ettemakse
d

Kokk
u

Lisandumised äriühenduste kaudu
Muud muutused
Aruandeperioodi lõpu kuupäev

-

-

-

-

Met
s

Vili

-

-

-

Soetusmaksumuse meetod
Loomse
d varad
Käibevara

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev
Soetused
Müügid
Põllumajandusliku toodangu saamisest
tulenev väärtuse vähenemine
Juurdekasvust tingitud väärtuse
suurenemine
Allahindlused väärtuse languse tõttu
Varasemate allahindluste tühistamised

Istandiku
d

Rohumaa
d

Ettemakse Kokk
d
u

Lisandumised äriühenduste kaudu
Muud muutused
Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Põhivara
Loomse
d varad
Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Soetused
Müügid
Põllumajandusliku toodangu saamisest
tulenev väärtuse vähenemine
Juurdekasvust tingitud väärtuse
suurenemine

Istandiku
d

Met
s

Vili

Rohumaa
d

Ettemakse Kokk
d
u

Amortisatsioonikulu
Allahindlused väärtuse languse tõttu
Varasemate allahindluste tühistamised
Lisandumised äriühenduste kaudu
Muud muutused

Aruandeperioodi lõpu kuupäev
Soetusmaksumus

-

-

-

-

-

-

-

Akumuleeritud kulum

-

-

-

-

-

-

-

Jääkmaksumus

-

-

-

-

-

-

-

Loomse
d varad

Istandiku
d

Met
s

Vili

Rohumaa
d

Ettemaks
ed

Kokk
u

Müüdud bioloogilised varad põhivara
müügihinnas
Aruandeperioodil
Eelmisel aruandeperioodil

Lisainformatsioon

Lisa Immateriaalne põhivara

Firmaväärtus

Eelmise aruandeperioodi lõpu
kuupäev
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Lisandumised äriühenduste kaudu
Amortisatsioonikulu
Allahindlused väärtuse languse
tõttu
Varasemate allahindluste
tühistamised

-

Arengu
-väljamineku Arvutid
tarkvara

Kontsessiooni
d, patendid,
litsentsid,
kaubamärgid

Muu
immateriaalne
põhivara

Lõpetamata
projektid ja
ettemaksed Kokku

Müügid
Mahakandmised
Ümberklassifitseerimised
Muud muutused

Aruandeperioodi lõpu kuupäev
Soetusmaksumus

-

-

-

-

-

-

-

Akumuleeritud kulum

-

-

-

-

-

-

-

Jääkmaksumus

-

-

-

-

-

-

-

Müüdud immateriaalne põhivara
müügihinnas
Aruandeperioodil
Eelmisel aruandeperioodil

Lisainformatsioon

Kontsessiooni
Arengu
d, patendid,
väljami Arvutitar litsentsid,
Firmaväärtus nekud kvara
kaubamärgid

Muu
immateriaa Lõpetamata
lne
projektid ja
põhivara
ettemaksed

Kokku

Lisa Kapitalirent
Aruandekohustuslane kui rendileandja

Eelmise
aruandeperioodi
lõpu
kuupäev

Aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

Võimalus
sisestada
lisarida
Kapitalirendinõuded kokku

Lisainformatsioon

Aruandekohustuslane kui rentnik
Aruandeperioodi
lõpu
kuupäev

Eelmise
aruandeperioodi
lõpu
kuupäev

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

Võimalus
sisestada lisarida
Kapitalirendikohustused
kokku

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

Maa
Aruandeperioodi

Ehitised

Masinad ja
seadmed

Muu
materiaalne
põhivara

Muud
varad

Kokku

lõpu kuupäev
Eelmise
aruandeperioodi
lõpu kuupäev

Lisainformatsioon

Lisa Kasutusrent
Aruandekohustuslane kui rendileandja
Eelmine
Aruandeperiood aruandeperiood
Kasutusrenditulu

Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest
Eelmise
Aruandeperioodi aruandeperioodi
lõpu kuupäev
lõpu kuupäev
12 kuu jooksul
1-5 aasta jooksul

-

Üle 5 aasta

-

Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus
Kinnisvarainvesteeringud
Aruandeperioodi lõpu
kuupäev
Eelmise
aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Lisainformatsioon

Masinad ja
seadmed

Muud
varad

Kokku

Aruandekohustuslane kui rentnik

Eelmine
Aruandeperiood aruandeperiood
Kasutusrendikulu

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest
Eelmise
Aruandeperioodi aruandeperioodi
lõpu kuupäev
lõpu kuupäev
12 kuu jooksul
1-5 aasta jooksul

-

Üle 5 aasta

-

Lisainformatsioon

Lisa Laenukohustused
Saldo
aruandeperioodi
lõpu
kuupäeval
Lühiajalised laenud
Võimalus sisestada
lisarida
Lühiajalised laenud
kokku
Lühiajalised võlakirjad
Võimalus sisestada
lisarida
Lühiajalised võlakirjad
kokku
Pikaajalised laenud
Võimalus sisestada
lisarida
Pikaajalised laenud

Intressi- AlusLõppSaldo
määr
valuuta tähtaeg
eelmise
aruandeperioodi
lõpu
kuupäeval

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kokku
Pikaajalised võlakirjad
Võimalus sisestada
lisarida
Pikaajalised võlakirjad
kokku
Kapitalirendikohustused
kokku
Muud laenukohustused
Võimalus sisestada
lisarida
Muud laenukohustused
kokku
Laenukohustused kokku

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

Maa
Eelmise
aruandeperioodi
lõpu kuupäev
Aruandeperioodi
lõpu kuupäev

Lisainformatsioon

Masinad
Muu
ja
materiaalne Muud
põhivara
varad
Ehitised seadmed

Kokku

Lisa Võlad ja ettemaksed

Aruandeperioodi
Eelmise
lõpu kuupäev
aruandeperioodi
lõpu kuupäev
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Muud võlad
Intressivõlad
Dividendivõlad
Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Tulevaste perioodide tulud
Muud saadud ettemaksed
Võimalus sisestada lisarida
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisainformatsioon

Lisa Võlad tarnijatele

Eelmise
Aruandeperioodi aruandeperioodi
lõpu kuupäev
lõpu kuupäev
Võimalus sisestada lisarida
Kokku Võlad tarnijatele

Lisainformatsioon

Lisa Võlad töövõtjatele

Eelmise
Aruandeperioodiaruandeperioodi
lõpu kuupäev lõpu kuupäev
Töötasude kohustus
Puhkusetasude kohustus
Võimalus sisestada lisarida
Kokku Võlad töövõtjatele

Lisainformatsioon

Lisa Eraldised
Eelmise
aruandeperioodi
lõpu
kuupäev

Moodustamine
/
korrigeerimin Kasutamin Intressie
e
arvestus

Aruandeperioodi
lõpu
kuupäev

Moodustamine
/
korrigeerimin Kasutamin Intressie
e
arvestus

Eelmise
aruandeperioodi
lõpu
kuupäev

Võimalus
sisestada
lisarida
Kokku
eraldised
Sh.
Lühiajalised
Pikaajalised

Üleeelmise
aruandeperioodi
lõpu
kuupäev
Võimalus
sisestada
lisarida
Kokku
eraldised

Sh.
Lühiajalised
Pikaajalised

Lisainformatsioon

Lisa Tingimuslikud kohustused ja varad

Aruandeperioodi
lõpu kuupäev

Eelmise
aruandeperioodi
lõpu kuupäev

Tingimuslikud kohustused
Võimalikud dividendid
Tulumaksukohustus võimalikelt
dividendidelt
Võimalus sisestada lisarida
Kokku tingimuslikud kohustused
Tingimuslikud varad
Võimalus sisestada lisarida
Kokku tingimuslikud varad

Lisainformatsioon

Lisa Sihtfinantseerimine
Varad bruto soetusmaksumuses
Eelmise
aruandeperioodi
lõpu
kuupäev
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
Võimalus sisestada lisarida
Kokku
sihtfinantseerimine

Saadud Tagastatud

Tulu

Aruandeperioodi
lõpu
kuupäev

põhivara soetamiseks
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Võimalus sisestada lisarida
Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Kokku
sihtfinantseerimine

Üle-eelmise
aruandeperioodi
lõpu
kuupäev Saadud Tagastatud Tulu/

Eelmise
aruandeperioodi
lõpu
kuupäev

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
Võimalus sisestada lisarida
Kokku
sihtfinantseerimine
põhivara soetamiseks
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Võimalus sisestada lisarida
Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Kokku
sihtfinantseerimine

Lisainformatsioon

Varad neto soetusmaksumuses
Eelmise
Aruande- aruande- Aruandeperiood periood
periood
Saadud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
Võimalus sisestada lisarida

Eelmise
aruandeperiood

Saadud Tagastatud Tagastatud

Kokku sihtfinantseerimine
põhivara soetamiseks
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Võimalus sisestada lisarida
Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Kokku sihtfinantseerimine

Lisainformatsioon

Lisa Tuletisinstrumendid

Aruandeperioodi lõpu Eelmise aruandeperioodi
lõpu kuupäev
kuupäev
Varad

Kohustused

Varad

Võimalus sisestada lisarida
Tuletisinstrumendid kokku

Lisainformatsioon

Lisa Aktsia- või osakapital

Eelmise
Aruandeperioodi aruandeperioodi
lõpu kuupäev lõpu kuupäev
Aktsia- või osakapital
Aktsiate või osade arv (tk)
Aktsiate või osade nimiväärtus
(eurodes)

Lisainformatsioon

Lisa Müügitulu (skeem 1 ja 2)
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes

Kohustused

Eelmine
Aruandeperiood aruandeperiood
Müük Euroopa Liidu riikidele kokku
(Võimalus valida riik Euroopa Liidu riikide hulgast)
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike kokku
(Võimalus valida riik väljaspool Euroopa Liidu riike)
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, muud
Kokku müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes
Eelmine
Aruandeperiood aruandeperiood
Võimalus sisestada tegevusalasid
Muud
Kokku müügitulu

Lisainformatsioon

Lisa Teenustasu tulud (finantsteenuse osutaja)
Aruande

Eelmine

periood

aruandeperiood

Võimalus sisestada lisarida
Kokku teenustasu tulud

Lisainformatsioon

Lisa Muud äritulud (skeem 1,2 ja finantsteenuse osutaja)

Aruandeperiood

Eelmine
aruandeperiood

Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist
Kasum materiaalse põhivara müügist
Kasum immateriaalse põhivara müügist
Kasum kinnisvarainvesteeringute õiglase
väärtuse muutusest
Kasum bioloogilise vara õiglase väärtuse
muutusest
Tulu sihtfinantseerimisest
Kasum valuutakursi muutustest
Trahvid, viivised ja hüvitised
Rendi- ja üüritulu
Litsentsitasud
Võimalus sisestada lisarida
Muud
Kokku muud äritulud

Lisainformatsioon

Lisa Kaubad, toore, materjal ja teenused (skeem 1)

Aruandeperiood
Tooraine ja materjal
Varude allahindlus ja mahakandmine
Müügi eesmärgil ostetud kaubad
Müügi eesmärgil ostetud kinnisvara
Müügi eesmärgil ostetud teenused
Energia
Elektrienergia

Eelmine
aruandeperiood

Soojusenergia
Kütus
Alltöövõtutööd
Transpordikulud
Logistikakulud
Maarent
Üür ja rent
Võimalus sisestada lisarida
Muud
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused

Lisainformatsioon

Lisa Mitmesugused tegevuskulud (skeem 1 ja finantsteenuse osutaja)

Aruandeperiood
Maarent
Üür ja rent
Energia
Elektrienergia
Soojusenergia
Kütus
Mitmesugused bürookulud
Uurimis- ja arengukulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Riiklikud ja kohalikud maksud

Eelmine
aruandeperiood

Kulud eraldiste moodustamiseks
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Võimalus sisestada lisarida
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisainformatsioon

Lisa Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (skeem 2)

Eelmine
Aruandeperiood aruandeperiood
Tooraine ja materjal
Varude allahindlus ja mahakandmine
Müügi eesmärgil ostetud kaubad
Müügi eesmärgil ostetud kinnisvara
Müügi eesmärgil ostetud teenused
Energia
Elektrienergia
Soojusenergia
Kütus
Alltöövõtutööd
Transpordikulud
Logistikakulud
Maarent
Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud
Uurimis- ja arengukulud
Lähetuskulud
Koolituskulud

Riiklikud ja kohalikud maksud
Kulud eraldiste moodustamiseks
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest
nõuetest
Tööjõukulud
Amortisatsioonikulu
Kulu varade väärtuse langusest
Võimalus sisestada lisarida
Muud
Kokku müüdud toodangu
(kaupade, teenuste) kulu

Lisainformatsioon

Lisa Teenustasu kulud (finantsteenuse osutaja)
Aruandeperiood

Eelmine
aruandeperiood

Võimalus sisestada lisarida
Kokku teenustasu kulud

Lisainformatsioon

Lisa Turustuskulud (skeem 2)

Eelmine
Aruandeperiood aruandeperiood
Maarent
Üür ja rent
Energia
Elektrienergia

Soojusenergia
Kütus
Transpordikulud
Logistikakulud
Mitmesugused bürookulud
Uurimis- ja arengukulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Riiklikud ja kohalikud maksud
Kulud eraldiste moodustamiseks
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Tööjõukulud
Amortisatsioonikulu
Kulu varade väärtuse langusest
Võimalus sisestada lisarida
Muud
Kokku turustuskulud

Lisainformatsioon

Lisa Üldhalduskulud (skeem 2)

Eelmine
Aruandeperiood aruandeperiood
Maarent
Üür ja rent
Energia
Elektrienergia
Soojusenergia
Kütus

Transpordikulud
Logistikakulud
Mitmesugused bürookulud
Uurimis- ja arengukulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Riiklikud ja kohalikud maksud
Kulud eraldiste moodustamiseks
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Tööjõukulud
Amortisatsioonikulu
Kulu varade väärtuse langusest
Muud
Võimalus sisestada lisarida
Kokku üldhalduskulud

Lisainformatsioon

Lisa Tööjõukulud (skeem 1,2 ja finantsteenuse osutaja)

Eelmine
Aruandeperiood aruandeperiood
Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Pensionikulu
Võimalus sisestada lisarida
Muud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisainformatsioon

Lisa Intressitulud (finantsteenuse osutaja)
Aruande

Eelmine

periood

aruandeperiood

Intressitulu võlakirjadelt
Intressitulu aktsiatelt ja
osadelt
Intressitulu fondiosakutelt
Intressitulu laenudelt
Intressitulu kapitalirendilt
Intressitulu hoiustelt
Muu intressitulu
Võimalus sisestada lisarida
Kokku intressitulud

Lisainformatsioon

Lisa Intressikulud (finantsteenuse osutaja)

Intressikulu võlakirjadelt
Intressikulu aktsiatelt ja
osadelt
Intressikulu fondiosakutelt
Intressikulu laenudelt
Intressikulu kapitalirendilt
Intressikulu hoiustelt
Intressikulu nõudmiseni
hoiustelt
Intressikulu tähtajalistelt
hoiustelt
Muu intressikulu

Aruande

Eelmine

periood

aruandeperiood

Võimalus sisestada lisarida
Kokku intressikulud

Lisainformatsioon

Lisa Investeerimistulud (finantsteenuse osutaja)

Aruande

Eelmine

periood

aruandeperiood

Investeerimistulud
tütarettevõtja aktsiatelt ja
osadelt
Investeerimistulud
sidusettevõtja aktsiatelt ja
osadelt
Investeerimistulud muudelt
finantsinvesteeringutelt
Kokku investeerimistulud

Lisainformatsioon

Lisa Investeerimiskulud (finantsteenuse osutaja)

Investeerimiskulud
tütarettevõtja aktsiatelt ja
osadelt
Investeerimiskulud
sidusettevõtja aktsiatelt ja
osadelt
Investeerimiskulud muudelt
finantsinvesteeringutelt
Kokku investeerimistulud

Lisainformatsioon

Aruande

Eelmine

periood

aruandeperiood

Lisa Muud ärikulud (skeem 1 ja 2)

Aruandeperioo
Eelmine
d
aruandeperiood
Kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist
Kahjum materiaalse põhivara müügist
Kahjum immateriaalse põhivara müügist
Kahjum bioloogilise vara õiglase väärtuse
muutusest
Kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase
väärtuse muutusest
Kahjum valuutakursi muutustest
Trahvid, viivised ja hüvitised
Võimalus sisestada lisarida
Muud
Kokku muud ärikulud

Lisainformatsioon

Lisa Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt
Eelmine
Aruandeperiood aruandeperiood
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja
osadelt
Võimalus sisestada lisarida
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt
ja osadelt
Võimalus sisestada lisarida
Kokku kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt

Lisainformatsioon

Lisa Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt
Eelmine
Aruandeperiood aruandeperiood
Kasum (kahjum) võlakirjade ümberhindlusest
Kasum (kahjum) fondiosakute ümberhindlusest
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt
Intressitulud
Intressitulu hoiustelt
Intressitulu võlakirjadelt
Intressitulu laenudelt
Intressitulu kapitalirendilt
Muud intressitulud
Võimalus sisestada lisarida
Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt

Lisainformatsioon
Lisa Intressikulud

Eelmine
Aruandeperiood aruandeperiood
Intressikulu võlakirjadelt
Intressikulu laenudelt
Intressikulu kapitalirendilt
Võimalus sisestada lisarida
Muud intressikulud
Kokku intressikulud

Lisainformatsioon
Lisa Muud finantstulud ja -kulud (skeem 1 ja 2)

Eelmine
Aruandeperiood aruandeperiood
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest
Võimalus sisestada lisarida
Kokku muud finantstulud ja -kulud

Lisainformatsioon

Lisa Muud finantstulud ja -kulud (finantsteenuse osutaja)

Eelmine
Aruandeperiood aruandeperiood
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest
Võimalus sisestada lisarida
Kokku finantstulud ja -kulud

Lisainformatsioon

Lisa Tulumaks
Aruandeperiood
Tulumaksukulu
komponendid

Maksust
atav
summa

Väljakuulutatud dividendid
Eesti
Muud riigid kui Eesti
Aktsiakapitali vähendamine
Muud väljamaksed
omakapitalist
Kokku

Lisainformatsioon

Tulu
maks

Edasilüka
tud
tulumaks

Eelmine
aruandeperiood
Maksust
atav
summa

Tulu
maks

Edasilüka
tud
tulumaks

Lisa Seotud osapooled

Aruandekohustuslase emaettevõtja
nimetus
Riik, kus aruandekohustuslase
emaettevõtja on registreeritud
Kontserni nimetus, millesse kuulub
emaettevõtja

(täidetakse, kui emaettevõtjal on
omakorda emaettevõtja)

Riik, kus kontserni emaettevõtja on
registreeritud

(täidetakse, kui emaettevõtjal on
omakorda emaettevõtja)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Emaettevõtja
Tütarettevõtjad
Sidusettevõtjad
Teised samasse
konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtjad
Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad
Olulise osalusega
juriidilisest isikust
omanikud ning nende
valitseva või olulise mõju
all olevad ettevõtjad
Tegev- ja kõrgema
juhtkonna ning olulise
osalusega eraisikust
omanike lähedased
pereliikmed ning nende
valitseva või olulise mõju
all olevad ettevõtjad

Aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Eelmise
aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Nõuded

Nõuded

Kohustused

Kohustused

Aruandeperiood
Ostud

Müügid

Antud
laenud

Antud
laenude
tagasi

Saadu
d
laenud

maksed

Saadud
laenude
tagasimakse
d

Emaettevõtja
Tütarettevõtjad
Sidusettevõtjad
Teised samasse
konsolideerimisgrup
pi kuuluvad
ettevõtjad
Tegev- ja kõrgem
juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust
omanikud ning nende
valitseva või olulise
mõju all olevad
ettevõtjad
Olulise osalusega
juriidilisest isikust
omanikud ning nende
valitseva või olulise
mõju all olevad
ettevõtjad
Tegev- ja kõrgema
juhtkonna ning
olulise osalusega
eraisikust omanike
lähedased
pereliikmed ning
nende valitseva või
olulise mõju all
olevad ettevõtjad

Eelmine aruandeperiood
Ostud

Müügid

Antud
laenud

Antud
laenude
tagasi
maksed

Emaettevõtja
Tütarettevõtjad

Saadud
laenud

Saadud
laenude
tagasi
maksed

Sidusettevõtjad
Teised samasse
konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtjad
Tegev- ja kõrgem
juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust
omanikud ning nende
valitseva või olulise
mõju all olevad
ettevõtjad
Olulise osalusega
juriidilisest isikust
omanikud ning nende
valitseva või olulise
mõju all olevad
ettevõtjad
Tegev- ja kõrgema
juhtkonna ning olulise
osalusega eraisikust
omanike lähedased
pereliikmed ning
nende valitseva või
olulise mõju all
olevad ettevõtjad

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused
Eelmine
Aruandeperiood aruandeperiood
Arvestatud tasu
Muud

Lisainformatsioon

Lisa Sündmused pärast bilansipäeva

Lisainformatsioon

Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimise vahearuande vorm
Likvideerimise vahebilanss
Aruandeperioodi
lõpu kuupäev
VARAD
Käibevara
Raha
Finantsinvesteeringud
Nõuded ja ettemaksed
Müügiootel varad
Üleandmise ootel varad
Kokku käibevara
KOKKU VARAD

KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused
Võlad ja ettemaksed
Eraldised
Kokku lühiajalised kohustused
KOKKU KOHUSTUSED

Omakapital
Aktsiakapital või osakapital
nimiväärtuses

Eelmise
aruandeperioodi
lõpu kuupäev

Registreerimata aktsiakapital või
osakapital
Sissemaksmata osakapital
Ülekurss
Oma aktsiad või osad
Kohustuslik reservkapital
Muud reservid
Muu omakapital
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
(kahjum)
Aruandeaasta kasum (kahjum)
KOKKU OMAKAPITAL
KOKKU KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL

Likvideerimise tulude ja kulude aruanne

Aruandeperiood

Eelmine
aruandeperiood

Kasum (kahjum) varade ja kohustuste
realiseerimisest
Kasum (kahjum) varade ja kohustuste
ümberhindlusest
Likvideerijatele makstud tasud
Muud tulud ja kulud
Aruandeaasta kasum (kahjum)

Rahavoogude aruanne
Aruandeperiood
Likvideerimismenetlusega
kaasnevad laekumised
Likvideerimismenetlusega
kaasnevad väljamaksed
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid
perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide
muutus
Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid
perioodi lõpus

Eelmine
aruandeperiood

Üle-eelmise
aruandeperio
odi lõpu
kuupäev
Arvestuspõhi
mõtete
muutuste mõju
Vigade
parandamise
mõju
Korrigeeritud
saldo
Üleeelmise
aruandeperioo
di lõpu
kuupäev
Aruandeaasta
kasum
(kahjum)
Emiteeritud
aktsiakapital
või osakapital
Muutused
muudest
omanike
sissemaksetest
Makstud
dividendid
Muutused
muudest
väljamaksetest
omanikele

Kokku

Jaotamata kasum
(kahjum)

Muu omakapital

Sissemaksmata
osakapital

Muud reservid

Kohustuslik
reservkapital

Oma aktsiad või
osad

Ülekurss

Registreerimata
aktsiakapital või
osakapital

Aktsiakapital või
osakapital
nimiväärtuses

Omakapitali muutuste aruanne

Muutused
reservides
Muud
muutused
omakapitalis
Eelmise
aruandeperio
odi lõpu
kuupäev

Aruandeaastai
kasum
(kahjum)
Emiteeritud
aktsiakapital
või osakapital
Muutused
muudest
omanike
sissemaksetest
Makstud
dividendid
Muutused
muudest
väljamaksetest
omanikele
Muutused
reservides
Muud
muutused
omakapitalis
Aruandeperio
odi lõpu
kuupäev

Lisainformatsioon

Likvideerimise vahearuande raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Eelmise
Muutus
aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Võimalus
sisestada lisarida
Vigade korrigeerimine
Eelmise
Korrigeerimine Aruandeperioodi lõpu
aruandeperioodi lõpu
kuupäev
kuupäev
Võimalus
sisestada lisarida
Finantsvarad
Raha
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja –kohustused
Finantsinvesteeringud
Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõte
Bioloogilised varad
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Põhivara arvelevõtmise alampiir

(tekstiväli)

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes
(aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Võimalus sisestada põhivara gruppe

(tekstiväli)

Kasulik eluiga, lisainformatsioon
Rendid
Finantskohustused
Eraldised ja tingimuslikud kohustused
Sihtfinantseerimine
Kohustuslik reservkapital
Tulud
Kulud
Maksustamine
Seotud osapooled
Lisainformatsioon

Lisa Raha

Võimalus sisestada lisarida
Kokku raha

Lisainformatsioon

Aruandeperioodi

Eelmise aruandeperioodi

lõpu kuupäev

lõpu kuupäev

Lisa Lühiajalised finantsinvesteeringud

Aktsiad
ja osad
Üle-eelmise aruandeperioodi lõpu
kuupäev
Soetamine
Müük müügihinnas või lunastamine
Kasum (kahjum) müügist ja
ümberhindlusest
Muud
Eelmise aruandeperioodi lõpu
kuupäev
Kajastatud õiglases väärtuses
Kajastatud korrigeeritud
soetusmaksumuses

Soetamine
Müük müügihinnas või lunastamine
Kasum (kahjum) müügist ja
ümberhindlusest
Muud
Aruandeperioodi lõpu kuupäev
Kajastatud õiglases väärtuses
Kajastatud korrigeeritud
soetusmaksumuses

Lisainformatsioon

Fondiosakud Võlakirjad

Muud

Kokku

Lisa Nõuded ja ettemaksed

Aruande
perioodi
lõpu
kuupäev

Eelmise
aruande
perioodi
lõpu
kuupäev

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Ebatõenäoliselt laekuvad
nõuded
Nõuded seotud osapoolte vastu
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Laenunõuded
Intressinõuded
Dividendinõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulvaste perioodide kulud
Muud makstud ettemaksed
Võimalus sisestada lisarida
Kokku nõuded ja ettemaksed

Lisainformatsioon

Lisa Nõuded ostjate vastu

Aruandeperioodi

Eelmise

lõpu kuupäev

aruandeperioodi

lõpu kuupäev
Ostjatelt laekumata arved
Võimalus sisestada lisarida
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Kokku nõuded ostjate vastu

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

Aruandeperiood

Eelmine
aruandeperiood

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
perioodi alguses
Laekunud ebatõenäoliselt
laekuvaks tunnistatud nõuded
Ebatõenäoliselt laekuvaks
tunnistatud nõuded
Lootusetuks tunnistatud nõuded
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
perioodi lõpuks

Lisainformatsioon

Lisa Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Aruandeaasta

Eelmise aruandeaasta

lõpu kuupäev

lõpu kuupäev

Maksuvõl
Ettemaks g
Ettemaks Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks
Käibemaks
Üksikisiku tulumaks
Erisoodustuse tulumaks

Sotsiaalmaks
Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed
Maamaks
Aktsiisimaks
Intress
Muud maksude ettemaksed ja
maksuvõlad
Ettemaksukonto jääk
Kokku maksude ettemaksed ja
maksuvõlad

Lisainformatsioon

Lisa Müügiootel varad

Üle-eelmise aruandeperioodi lõpu
kuupäev
Ümberklassifitseerimised
Müügid
Muud muutused
Eelmise aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Ümberklassifitseerimised
Müügid
Muud muutused
Aruandeperioodi lõpu kuupäev

-

-

Lisainformatsioon

Lisa Üleandmise ootel varad

Üle-eelmise aruandeperioodi lõpu
kuupäev
Ümberklassifitseerimised
Muud muutused
Eelmise aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Ümberklassifitseerimised
Muud muutused
Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Lisainformatsioon

Lisa Kapitalirent
Aruandekohustuslane kui rendileandja

Aruandeperioodi lõpu
kuupäev
Võimalus
sisestada
lisarida
Kapitalirendinõuded kokku

Eelmise
aruandeperioodi
lõpu
kuupäev

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

Lisainformatsioon

Aruandekohustuslane kui rentnik
Aruandeperioodi
lõpu
kuupäev

Eelmise
aruandeperioodi
lõpu
kuupäev

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

Võimalus
sisestada lisarida
Kapitalirendikohustused
kokku

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

Maa

Ehitised

Masinad ja
seadmed

Muu
materiaalne
põhivara

Aruandeperioodi
lõpu kuupäev
Eelmise
aruandeperioodi
lõpu kuupäev

Lisainformatsioon

Lisa Kasutusrent
Aruandekohustuslane kui rendileandja
Eelmine
Aruandeperiood aruandeperiood
Kasutusrenditulu

Muud
varad

Kokku

Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest
Aruandeperioodi
Eelmine
lõpu kuupäev
aruandeperiood
12 kuu jooksul

Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus
Kinnisvarainvesteeringud

Masinad ja
seadmed

Muud
varad

Kokku

Aruandeperioodi lõpu
kuupäev
Eelmise
aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Lisainformatsioon

Aruandekohustuslane kui rentnik

Eelmine
Aruandeperiood aruandeperiood
Kasutusrendikulu

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest
Eelmise
Aruandeperioodi aruandeperioodi
lõpu kuupäev
lõpu kuupäev
12 kuu jooksul

Lisainformatsioon

Lisa Laenukohustused

Saldo
aruandeperioodi
lõpu
kuupäeval

Saldo
Intressi- AlusLõppmäär
valuuta tähtaeg
eelmise
aruandeperioodi
lõpu
kuupäeval

Lühiajalised laenud
Võimalus sisestada lisarida
Lühiajalised laenud kokku
Lühiajalised võlakirjad
Võimalus sisestada lisarida
Lühiajalised võlakirjad
kokku
Kapitalirendikohustused
kokku
Muud laenukohustused

-

-

-

-

-

-

Võimalus sisestada lisarida
Muud laenukohustused
kokku
Laenukohustused kokku
Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

Maa
Eelmise
aruandeperioodi
lõpu kuupäev
Aruandeperioodi
lõpu kuupäev

Lisainformatsioon

Masinad
Muu
ja
materiaalne Muud
Ehitised seadmed
põhivara
varad

Kokku

Lisa Võlad ja ettemaksed

Aruandeperioodi
Eelmise
lõpu kuupäev
aruandeperioodi
lõpu kuupäev
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Muud võlad
Intressivõlad
Dividendivõlad
Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Tulevaste perioodide tulud
Muud saadud ettemaksed
Võimalus sisestada lisarida
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisainformatsioon

Lisa Võlad tarnijatele

Eelmise
Aruandeperioodi aruandeperioodi
lõpu kuupäev
lõpu kuupäev
Võimalus sisestada lisarida
Kokku Võlad tarnijatele

Lisainformatsioon

Lisa Võlad töövõtjatele

Eelmise
Aruandeperioodiaruandeperioodi
lõpu kuupäev lõpu kuupäev
Töötasude kohustus
Puhkusetasude kohustus
Võimalus sisestada lisarida
Kokku Võlad töövõtjatele

Lisainformatsioon

Lisa Eraldised
Eelmise
aruandeperioodi Moodustamine
lõpu
/
Intressikuupäev korrigeerimine Kasutamine arvestus

Aruandeperioodi
lõpu
kuupäev

Üleeelmise
aruandeperioodi Moodustamine
Intressilõpu
/
kuupäev korrigeerimine Kasutamine arvestus

Eelmise
aruandeperioodi
lõpu
kuupäev

Võimalus
sisestada
lisarida
Kokku
eraldised
Sh.
Lühiajalised
Pikaajalised

Võimalus
sisestada
lisarida
Kokku
eraldised

Sh.
Lühiajalised
Pikaajalised

Lisainformatsioon

Lisa Tingimuslikud kohustused ja varad

Aruandeperioodi
lõpu kuupäev

Eelmise
aruandeperioodi
lõpu kuupäev

Tingimuslikud kohustused
Võimalikud dividendid
Tulumaksukohustus võimalikelt
dividendidelt
Võimalus sisestada lisarida
Kokku tingimuslikud kohustused
Tingimuslikud varad
Võimalus sisestada lisarida
Kokku tingimuslikud varad

Lisainformatsioon

Lisa Aktsia- või osakapital

Eelmise
Aruandeperioodi aruandeperioodi
lõpu kuupäev lõpu kuupäev
Aktsia- või osakapital
Aktsiate või osade arv (tk)
Aktsiate või osade nimiväärtus
(kroonides)

Lisainformatsioon

Lisa Kasum (kahjum) varade ja kohustuste realiseerimisest

Aruandeperioodi
lõpu kuupäev

Eelmise aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Võimalus sisestada lisarida
Kokku kasum (kahjum) varade ja
kohustuste realiseerimisest

Lisainformatsioon

Lisa Kasum (kahjum) varade ja kohustuste ümberhindlusest

Aruandeperioodi
lõpu kuupäev

Eelmise aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Aruandeperioodi
lõpu kuupäev

Eelmise aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Võimalus sisestada lisarida
Kokku kasum (kahjum) varade ja
kohustuste ümberhindlusest

Lisainformatsioon

Lisa Likvideerijatele makstud tasud

Võimalus sisestada lisarida
Kokku Likvideerijatele makstud tasud

Lisainformatsioon

Lisa Muud tulud ja kulud

Eelmise aruandeAruandeperioodi
perioodi lõpu
lõpu kuupäev
kuupäev
Võimalus sisestada lisarida
Kokku muud tulud ja kulud

Lisainformatsioon

Lisa Seotud osapooled

Aruandekohustuslase emaettevõtja
nimetus
Riik, kus aruandekohustuslase
emaettevõtja on registreeritud
Kontserni nimetus, millesse kuulub
emaettevõtja

(täidetakse, kui emaettevõtjal on
omakorda emaettevõtja)

Riik, kus kontserni emaettevõtja on
registreeritud

(täidetakse, kui emaettevõtjal on
omakorda emaettevõtja)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Emaettevõtja
Tütarettevõtjad
Sidusettevõtjad
Teised samasse
konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtjad
Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise

Aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Eelmise
aruandeperioodi lõpu
kuupäev

Nõuded

Nõuded

Kohustused

Kohustused

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

Aruandeperiood
Ostud

Müügid

Antud
laenud

Antud
laenude
tagasi
maksed

Emaettevõtja
Tütarettevõtjad
Sidusettevõtjad
Teised samasse
konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtjad
Tegev- ja kõrgem
juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust
omanikud ning nende
valitseva või olulise
mõju all olevad
ettevõtjad
Olulise osalusega
juriidilisest isikust
omanikud ning nende
valitseva või olulise
mõju all olevad
ettevõtjad
Tegev- ja kõrgema
juhtkonna ning olulise
osalusega eraisikust
omanike lähedased

Saadu
d
laenud

Saadu
d
laenud
e
tagasi
makse
d

pereliikmed ning nende
valitseva või olulise
mõju all olevad
ettevõtjad

Eelmine aruandeperiood
Ostud

Müügid

Antud
laenud

Antud
laenude
tagasi
maksed

Saadud
laenud

Emaettevõtja
Tütarettevõtjad
Sidusettevõtjad
Teised samasse
konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtjad
Tegev- ja kõrgem
juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust
omanikud ning nende
valitseva või olulise
mõju all olevad
ettevõtjad
Olulise osalusega
juriidilisest isikust
omanikud ning nende
valitseva või olulise
mõju all olevad
ettevõtjad
Tegev- ja kõrgema
juhtkonna ning olulise
osalusega eraisikust
omanike lähedased
pereliikmed ning
nende valitseva või
olulise mõju all
olevad ettevõtjad

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused
Eelmine
Aruandeperiood aruandeperiood

Saadud
laenude
tagasi
maksed

Arvestatud tasu
Muud

Lisainformatsioon

Lisa Sündmused pärast bilansipäeva

Lisainformatsioon

Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise lõppbilansi vorm
Lõppbilanss

Aruandeperioodi
lõpu kuupäev
VARAD
Käibevara
Raha
Finantsinvesteeringud
Nõuded ja ettemaksed
Müügiootel varad
Üleandmise ootel varad
Kokku käibevara
KOKKU VARAD

KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused
Võlad ja ettemaksed
Eraldised
Kokku lühiajalised kohustused
KOKKU KOHUSTUSED

Omakapital
Aktsiakapital või osakapital
nimiväärtuses

Registreerimata aktsiakapital või
osakapital
Sissemaksmata osakapital
Ülekurss
Oma aktsiad või osad
Kohustuslik reservkapital
Muud reservid
Muu omakapital
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
(kahjum)
Aruandeaasta kasum (kahjum)
KOKKU OMAKAPITAL
KOKKU KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL

