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(muudetud sõnastuses) 

TAKSONOOMIA ELEMENTIDE LOEND KONSOLIDEERITUD ÜKSUSTELE  

Elemendi nimetus  Elemendi selgitus  Elemendi identifikaator  
Tiitellehe andmed 

Tiitelleht, üldine informatsioon  
Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks  

GeneralInformationAbstract  

Ettevõtte nimi  Äriregistris registreeritud ärinimi  CompanyName  
Majandusaasta aruande 
nimetus  

Majandusaasta aruande 
nimetus  

AnnualReportName  

Aadress  Ühingu aadress  LegalAddress  
Registrikood  Ühingu registrikood  RegistryCode  
Telefon  Telefon  Telephone  
Faks  Faks  Fax  
E-mail  Elektroonilise posti aadress  Email  
Interneti koduleht  Interneti kodulehe veebiaadress  InternetHomepage  
Audiitor  Audiitori või audiitorettevõtja 

nimi  
Auditor  

Aruandeaasta algus ja lõpp  Aruandeaasta algus ja lõpp  BeginningAndEndOfAnnualPeriod  
Konsolideeritud bilansi andmed  

Konsolideeritud bilanss Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ConsolidatedStatementOfFinancialPosition
Abstract 

Varad Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AssetsAbstract 

Käibevara Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

CurrentAssetsAbstract 

Raha Raha kassas ja pangas, 
paigutused rahaturu- ja 
muudesse ülilikviidsetesse 
fondidesse, mis individuaalselt 
vastavad raha ja raha 
ekvivalendi mõistele 

CashAndCashEquivalentsConsolidated 

Finantsinvesteeringud Kauplemiseesmärgil hoitavad 
väärtpaberid ning kindla 
lunastustähtajaga väärtpaberid, 
mille lunastustähtaeg on 12 kuu 
jooksul bilansipäevast 

ShortTermFinancialInvestmentsConsolidat
ed 

Nõuded ja ettemaksed Nõuded ostjate vastu, maksude 
ettemaksed ja tagasinõuded, 
lühiajalised laenunõuded, muud 
lühiajalised nõuded ja 
ettemaksed teenuste eest 

ShortTermReceivablesAndPrepaymentsCo
nsolidated 

Varud Tooraine ja materjal, InventoriesConsolidated 
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lõpetamata ja valmistoodang, 
müügiks ostetud kaubad ja 
ettemaksed varude eest 

Bioloogilised varad Bioloogilised varad, mis on 
soetatud edasimüümise 
eesmärgil või realiseeritakse 
tavapärase tegevustsükli käigus 

ShortTermBiologicalAssetsConsolidated 

Kokku käibevara Kokku raha ja varad, mis 
eeldatavasti realiseeritakse 
tavapärase tegevustsükli käigus 
või mida hoitakse 
kauplemiseesmärgil või mis 
tõenäoliselt suudetakse 
realiseerida 12 kuu jooksul 
bilansipäevast 

CurrentAssetsConsolidated 

Põhivara Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NonCurrentAssetsAbstract 

Investeeringud tütar- ja 
sidusettevõtjatesse 

Tütar- ja sidusettevõtjatesse 
tehtud investeeringud 

InvestmentsInSubsidiariesAndAssociatesC
onsolidated 

Finantsinvesteeringud Mitte kauplemiseesmärgil 
hoitavad väärtpaberid, mida 
tõenäoliselt ei realiseerita 12 
kuu jooksul bilansipäevast, ning 
kindla lunastustähtajaga 
väärtpaberid, mille 
lunastustähtaeg saabub pärast 
12 kuu möödumist 
bilansipäevast 

LongTermFinancialInvestmentsConsolidate
d 

Nõuded ja ettemaksed Pikaajalised nõuded ostjate 
vastu, pikaajalised 
laenunõuded, muud 
pikaajalised nõuded ja 
ettemaksed teenuste eest 

LongTermReceivablesAndPrepaymentsCo
nsolidated 

Kinnisvarainvesteeringud Kinnisvaraobjektid (maa või 
hoone või osa hoonest või 
mõlemad), mida hoitakse 
eelkõige renditulu teenimise, 
väärtuse kasvu või mõlemal 
eesmärgil 

InvestmentPropertyConsolidated 

Materiaalne põhivara Materiaalne vara, mida 
kasutatakse toodete tootmisel, 
teenuste osutamisel või 
halduseesmärkidel ja mida 
kavatsetakse kasutada pikema 
perioodi kui ühe aasta jooksul 

PropertyPlantAndEquipmentConsolidated 

Bioloogilised varad Bioloogilised varad, mida ei 
kajastata lühiajaliste 
bioloogiliste varadena 

LongTermBiologicalAssetsConsolidated 

Immateriaalne põhivara Füüsilise substantsita, teistest 
varadest eristatav 
mittemonetaarne vara, mida 
kavatsetakse kasutada pikema 
perioodi kui ühe aasta jooksul 

IntangibleAssetsConsolidated 

Kokku põhivara Kokku pikaajalised varad, mida 
ei kajastata käibevaradena 

NonCurrentAssetsConsolidated 
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Kokku varad Rahaliselt hinnatavad asjad või 
õigused kokku 

AssetsConsolidated 

Kohustused ja omakapital Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

LiabilitiesAndEquityAbstract 

Kohustused Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

LiabilitiesAbstract 

Lühiajalised kohustused Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

CurrentLiabilitiesAbstract 

Laenukohustused Kuni 12 kuu jooksul 
bilansipäevast tagasimakstavad 
laenukohustused (või vastav 
osa laenukohustustest), 
võlakirjad, arvelduskrediit ja 
muud finantseerimise eesmärgil 
tekkinud võlakohustused ning 
lühiajalised vahetusvõlakirjad 
või eelisaktsiad, mida on 
võimalik konverteerida aktsiate 
või osade vastu 

ShortTermLoanLiabilitiesConsolidated 

Võlad ja ettemaksed Lühiajalised võlad tarnijatele ja 
töövõtjatele, maksuvõlad, muud 
lühiajalised võlad ja saadud 
ettemaksed 

ShortTermPayablesAndPrepaymentsCons
olidated 

Eraldised Kohustused, mille 
realiseerumise aeg või summa 
ei ole kindlad, kuid mis 
realiseeruvad tõenäoliselt 12 
kuu jooksul bilansipäevast 

ShortTermProvisionsConsolidated 

Sihtfinantseerimine Tegevuskulude 
sihtfinantseerimiseks saadud 
ettemaksed, mille tuluna 
kajastamise tingimused ei ole 
täidetud 

ShortTermGovernmentGrantsConsolidated 

Kokku lühiajalised kohustused Kokku rahaliselt hinnatavad 
võlad, mis eeldatavasti 
arveldatakse tavapärase 
tegevustsükli jooksul, mida 
hoitakse eelkõige 
kauplemiseesmärgil või mille 
maksetähtaeg on 12 kuu 
jooksul bilansipäevast 

CurrentLiabilitiesConsolidated 

Pikaajalised kohustused Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NonCurrentLiabilitiesAbstract 

Laenukohustused Pärast bilansipäevast 12 kuu 
möödumist tagasimakstavad 
laenukohustused (või vastav 
osa laenukohustustest), 
võlakirjad, arvelduskrediit ja 
muud finantseerimise eesmärgil 
tekkinud võlakohustused ning 
pikaajalised vahetusvõlakirjad 
või eelisaktsiad, mida on 
võimalik konverteerida aktsiate 

LongTermLoanLiabilitiesConsolidated 
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või osade vastu 
Võlad ja ettemaksed Pikaajalised võlad tarnijatele, 

muud pikaajalised võlad ja 
saadud ettemaksed 

LongTermPayablesAndPrepaymentsConso
lidated 

Eraldised Kohustused, mille 
realiseerumise aeg või summa 
ei ole kindlad, kuid mis 
realiseeruvad tõenäoliselt hiljem 
kui 12 kuu jooksul 
bilansipäevast, diskonteeritud 
väärtuses 

LongTermProvisionsConsolidated 

Sihtfinantseerimine Põhivara sihtfinantseerimise 
käigus saadud toetused, mida 
ei ole veel tuluna kajastatud 

LongTermGovernmentGrantsConsolidated 

Kokku pikaajalised 
kohustused 

Kokku rahaliselt hinnatavad 
võlad, mida ei kajastata 
lühiajaliste kohustustena 

NonCurrentLiabilitiesConsolidated 

Kokku kohustused Rahaliselt hinnatavad võlad 
kokku 

LiabilitiesConsolidated 

Omakapital Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

EquityAbstract 

Emaettevõtja aktsionäridele 
või osanikele kuuluv 
omakapital 

Kirjet kasutatakse 
konsolideeritud aruandes 
kajastamaks emaettevõtte 
aktsionäridele või osanikele 
kuuluvat omakapitali 

EquityHeldByShareholdersAndPartnersInP
arentCompanyConsolidatedAbstract 

Osakapital nimiväärtuses Emiteeritud osakapitali 
nimiväärtus 

IssuedCapitalConsolidated 

Aktsiakapital nimiväärtuses Emiteeritud aktsiakapitali 
nimiväärtus (siin ei kajastata 
eelisaktsiaid, mis vastavalt 
Raamatupidamise Toimkonna 
juhendile nr 3 klassifitseeruvad 
kohustusteks) 

IssuedCapital2Consolidated 

Registreerimata osakapital Bilansipäevaks emiteeritud ja 
registreerimiseks esitatud, kuid 
äriregistris veel registreerimata 
osad (koos ülekursiga, kui 
bilansipäevaks on avaldus 
äriregistrile esitamata, 
kajastatakse osade eest 
laekunud tasu kohustusena) 

UnregisteredEquityConsolidated 

Registreerimata aktsiakapital Bilansipäevaks emiteeritud ja 
registreerimiseks esitatud, kuid 
äriregistris veel registreerimata 
aktsiad (koos ülekursiga, kui 
bilansipäevaks on avaldus 
äriregistrile esitamata, 
kajastatakse aktsiate eest 
laekunud tasu kohustusena) 

UnregisteredEquity2Consolidated 

Sissemaksmata osakapital Summa, mida osanik ei ole 
tasunud osaühingu asutamisel 

UnpaidCapitalConsolidated 

Ülekurss Aktsiate või osade 
emiteerimisest üle nimiväärtuse 
saadud tasu, tehingute korral 

SharePremiumConsolidated 
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omaaktsiatega 
soetusmaksumuse ja 
müügihinna vahe, omaaktsiate 
kustutamisel soetusmaksumuse 
ja nimiväärtuse vahe, ühise 
kontrolli all olevate ettevõtete 
ühendamisel soetusmaksumuse 
ja omandatud netovara 
bilansilise väärtuse vahe 

Oma osad Äriühingu valduses olevad tema 
enda poolt eelnevalt emiteeritud 
osad (sisesta kirje miinusega) 

TreasurySharesConsolidated 

Oma aktsiad Äriühingu valduses olevad tema 
enda poolt eelnevalt emiteeritud 
aktsiad (sisesta kirje miinusega) 

TreasuryShares2Consolidated 

Kohustuslik reservkapital Vastavalt äriseadustiku 
nõuetele moodustatud 
kohustuslik reservkapital 

StatutoryReservCapitalConsolidated 

Muud reservid Realiseerimata tulud ja kulud, 
mida ei kajastata 
kasumiaruandes, muudel 
eesmärkidel (et piirata vaba 
omakapitali hulka) moodustatud 
reservid 

OtherReservesConsolidated 

Muu omakapital Muu omakapital kui teistel 
omakapitali kirjetel eraldi 
väljatoodud 

OtherEquityConsolidated 

Realiseerimata kursivahed Ümberhindluse vahed, mis 
kajastatakse omakapitalis 

UnrealisedExchangeRateConsolidated 

Eelmiste perioodide jaotamata 
kasum (kahjum) 

Eelmiste perioodide 
akumuleeritud kasum (kahjum), 
mida ei ole dividendidena välja 
makstud ega muul eesmärgil 
kasutatud 

RetainedEarningsLossConsolidated 

Aruandeaasta kasum (kahjum) Tulude ja kulude vahe AnnualPeriodProfitLossConsolidated 
Kokku emaettevõtja 
aktsionäridele või osanikele 
kuuluv omakapital 

Konsolideeritud aruandes 
emaettevõtte aktsionäridele või 
osanikele kuuluv omakapital 
kokku 

TotalEquityHeldByShareholdersAndPartner
sInParentCompanyConsolidated 

Vähemusosalus Osa tütarettevõtte 
puhaskasumist ja netovarast, 
mida emaettevõte otseselt ega 
kaudselt ei oma 

MinorityInterestsConsolidated 

Kokku omakapital Varade ja kohustuste vahe EquityConsolidated 
Kokku kohustused ja 
omakapital 

Rahaliselt hinnatavad võlad 
ning varade ja rahaliselt 
hinnatavate võlgade vahe kokku 

LiabilitiesAndEquityConsolidated 

Konsolideeritud kasumiaruande andmed 
Konsolideeritud 
kasumiaruanne 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ConsolidatedIncomeStatementScheme1Ab
stract 

Müügitulu Toodete, kaupade ja teenuste 
müügist saadud tulu 

RevenueConsolidated 

Muud äritulud Ebaregulaarselt äritegevuse 
käigus tekkivad tulud 

OtherIncomeConsolidated 
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Põllumajandusliku toodangu 
varude jääkide muutus 

Jääkide vähenemist näidatakse 
kuluna ja jääkide suurenemist 
kulude vähendusena 

ChangesInInventoriesOfAgriculturalProduct
ionConsolidated 

Kasum (kahjum) bioloogilistelt 
varadelt 

Bioloogiliste varade esmasest 
õiglases väärtuses 
arvelevõtmisest ja hilisemast 
õiglase väärtuse muutusest 
tulenevad kasumid ja kahjumid 

ProfitLossFromBiologicalAssetsConsolidat
ed 

Valmis- ja lõpetamata 
toodangu varude jääkide 
muutus 

Jääkide vähenemist näidatakse 
kuluna ja jääkide suurenemist 
kulude vähendusena 

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAn
dWorkInProgressConsolidated 

Kapitaliseeritud väljaminekud 
oma tarbeks põhivara 
valmistamisel 

Kulude vähendusena kajastatud 
materjalid ja teenused, mida on 
kasutatud põhivara 
valmistamiseks ning mis on 
kajastatud mõnel teisel 
kasumiaruande kirjel kuluna 

WorkPerformedByEntityAndCapitalisedCon
solidated 

Kaubad, toore, materjal ja 
teenused 

Otseselt põhitegevuse 
eesmärgil ostetud kaupade, 
toorme, materjalide ja teenuste 
kulu (sisesta kirje miinusega) 

RawMaterialsAndConsumablesUsedConso
lidated 

Mitmesugused tegevuskulud Administratiivsetel ja muudel 
mitte otseselt põhitegevusega 
seotud eesmärkidel ostetud 
teenuste ja materjalide kulu 
(sisesta kirje miinusega) 

OtherOperatingExpenseConsolidated 

Tööjõukulud Palgakulu, sotsiaalmaksu ja 
töötuskindlustusmaksete kulu, 
pensionikulu (sisesta kirje 
miinusega) 

EmployeeExpenseConsolidated 

Põhivara kulum ja väärtuse 
langus 

Materiaalselt ja immateriaalselt 
põhivaralt ning 
soetusmaksumuses 
kajastatavatelt 
kinnisvarainvesteeringutelt 
arvestatud amortisatsioonikulu 
ja väärtuse langusest 
(allahindlusest, 
mahakandmisest) tekkinud kulu 
(sisesta kirje miinusega) 

DepreciationAndImpairmentLossReversalC
onsolidated 

Muud ärikulud Ebaregulaarselt äritegevuse 
käigus tekkivad kulud (sisesta 
kirje miinusega) 

OtherExpenseConsolidated 

Ärikasum (-kahjum) Tulude ja kulude vahe enne 
finantstulusid ja -kulusid ning 
tulumaksukulu 

TotalProfitLossConsolidated 

Kasum (kahjum) tütar- ja 
sidusettevõtjatelt 

Tütar- ja sidusettevõtjatesse 
tehtud investeeringutelt saadud 
kasum (kahjum) 

ProfitLossFromSubsidiariesAndAssociates
Conolidated 

Kasum (kahjum) 
finantsinvesteeringutelt 

Finantsinvesteeringutelt saadud 
kasum (kahjum) 

ProfitLossFromFinancialInvestmentsConso
lidated 

Muud finantstulud ja -kulud  Muud finantstulud ja -kulud OtherFinancialIncomeAndExpenseConsoli
dated 

Kasum (kahjum) enne 
tulumaksustamist 

Kokku tulude ja kulude vahe 
enne tulumaksukulu 
arvessevõtmist 

TotalProfitLossBeforeTaxConsolidated 
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Tulumaks Dividendidelt ja muudelt 
omanikele omakapitalist 
väljakuulutatud väljamaksetelt 
arvestatud tulumaksu kulu 

IncomeTaxExpenseConsolidated 

Aruandeaasta kasum (kahjum) Kokku tulude ja kulude vahe TotalAnnualPeriodProfitLossConsolidated 
Tulu varade 
sihtfinantseerimisest 

Aruandeperioodil tuluna 
kajastatud saadud 
sihtfinantseering, mille 
põhitingimuseks on põhivara 
soetamine 

RevenueFromGrantsRelatedToAssetsCon
solidated 

Sihtfinantseerimisega kaetud 
varade kulum ja väärtuse 
langus 

Aruandeperioodil kuluna 
kajastatud kulum ja väärtuse 
langus varade 
soetusmaksumuse sellelt osalt, 
mis soetati (saadi varem) 
sihtfinantseerimise teel 

DepreciationAndImpairmentOfAssetsAcqui
redByGrantsConsolidated 

Aruandeaasta kasum (kahjum) 
sihtfinantseerimise 
netomeetodi korral 

Aruandeperioodi kasum 
(kahjum) juhul, kui varade 
sihtfinantseerimine oleks 
kajastatud netomeetodil, st 
varade soetusmaksumuse 
vähendusena põhivara 
soetamise ja sihtfinantseerimise 
tingimuste täitmise perioodil 

ProfitLossOfPeriodByDeductingGrantsRela
tedToAssetsInArrivingAtCarryingAmountOf
AssetConsolidated 

sh emaettevõtja 
aktsionäri/osaniku osa 
kasumist (kahjumist) 

Emaettevõtte aktsionäri või 
osaniku saadud osa kasumist 
või kahjumist 

ProfitLossFromShareholdersAndPartnersIn
ParentCompanyConsolidated 

sh vähemusosaluse osa 
kasumist  (kahjumist) 

Kasum ja kahjum 
konsolideerimisgruppi kuuluvate 
tütarettevõtete netovarast, mis 
ei kuulu emaettevõttele 

ProfitLossFromMinorityInterestsConsolidat
ed 

Konsolideeritud 
kasumiaruanne 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ConsolidatedIncomeStatementScheme2Co
nsolidatedAbstract 

Brutokasum (kahjum) Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

GrossProfitLossAbstract 

Müüdud toodangu (kaupade, 
teenuste) kulu 

Müüdud toodangu (kaupade, 
teenuste) maksumus, 
tootmiskaod ja muud sarnased 
tootmiskulud, arvestatuna 
samasugustest põhimõtetest 
lähtuvalt, nagu on arvestatud 
müügitulu 

CostOfSalesConsolidated 

Brutokasum (-kahjum) Kokku müügitulu ja müüdud 
toodangu (kaupade, teenuste) 
kulu vahe 

TotalGrossProfitLossConsolidated 

Turustuskulud Turustusfunktsiooni täitmiseks 
tehtud kulud (sisesta kirje 
miinusega) 

DistributionCostsConsolidated 

Üldhalduskulud Üldhaldusfunktsiooni täitmiseks 
tehtud kulud (sisesta kirje 
miinusega) 

AdministrativeExpenseConsolidated 

Kasumiaruanne  Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

IncomeStatementFinancialServicesProvide
rAbstract 
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Intressitulud Intressitulud IncomeStatementFinancialServicesProvide
rInterestIncomeConsolidated 

Intressikulud Intressikulud (miinusega) InterestExpensesConsolidated 
Puhas intressitulu Intressitulud miinus kulud kokku NetInterestIncomeConsolidated 
Teenustasu tulud Tulud, mis ettevõte on saanud 

teenuste osutamisest 
ServiceFeeIncomeConsolidated 

Teenustasu kulud Kulud, mis ettevõte on tasunud 
teenuste ostmiselt (miinusega) 

ServiceFeeExpensesConsolidated 

Puhas teenustasutulu Teenustasu tulud miinus kulud 
kokku 

NetServiceFeeIncomeConsolidated 

Investeerimistulud Investeerimisest saadud tulud InvestmentIncomeConsolidated 
Investeerimiskulud Investeerimisest tekkinud kulud 

(miinusega) 
InvestmentExpensesConsolidated 

Puhas investeerimistulu Investeerimistulud miinus kulud 
kokku 

NetInvestmentIncomeConsolidated 

Muud finantstulud ja -kulud Muud tulud ja kulud tütar- ja 
sidusettevõtjate aktsiatelt ja 
osadelt, muudelt 
finantsinvesteeringutelt, 
intressikulud, kasum (kahjum) 
finantseerimis- ja 
investeerimistegevusega seotud 
nõuete ja kohustuste 
valuutakursi muutustest 

IncomeStatementFinancialServicesProvide
rOtherFinancialIncomeAndExpenseConsoli
dated 

Konsolideeritud koondkasumiaruande andmed 
Konsolideeritud 
koondkasumiaruanne 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ConsolidatedStatementOfComprehensiveI
ncomeAbstract 

Aruandeaasta kasum (kahjum) Tulude ja kulude vahe AnnualPeriodProfitLoss2Consolidated 
Muu koondkasum (-kahjum) Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

TotalOtherComprehensiveIncomeExpense
Abstract 

Riskimaandamisinstrumentide 
ümberhindluse kasumid 
(kahjumid) 

Riskimaandamisarvestuse 
erireeglite alusel soetatud 
tuletisinstrumentide õiglases 
väärtuses ümberhindamisest 
tekkinud kasumid ja kahjumid 

HedgeInstrumentsRevaluationGainsConsol
idatedLosses 

Realiseerimata kursivahed Sidusettevõtjatega seoses 
arvestatud realiseerimata 
kursivahed 

EffectOnUnrealisedExchangeRateChanges
Consolidated 

Muud koondkasumid              
(-kahjumid) 

Muud omanikega mitteseotud 
kasumid ja kahjumid, mida ei 
kajastata kasumiaruandes 

OtherComprehensiveIncomeExpenseCons
olidated 

Kokku muu koondkasum        
(-kahjum) 

Muud omanikega mitteseotud 
kasumid ja kahjumid kokku, 
mida ei kajastata 
kasumiaruandes 

TotalOtherComprehensiveIncomeExpense
Consolidated 

Aruandeaasta koondkasum     
(-kahjum) 

Aruandeaasta kasumi (kahjumi) 
ja muu koondkasumi (-kahjumi) 
summa 

StatementOfComprehensiveIncomeAnnual
PeriodComprehensiveIncomeExpenseCon
solidated 

sh emaettevõtja 
aktsionäri/osaniku osa 
koondkasumist (-kahjumist) 

Emaettevõtte aktsionäri või 
osaniku saadud osa 
koondkasumist või -kahjumist 

ComprehensiveProfitLossFromShareholder
sAndPartnersInParentCompanyConsolidat
ed 
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sh vähemusosaluse osa 
koondkasumist (-kahjumist) 

Koondkasum ja -kahjum 
konsolideerimisgruppi kuuluvate 
tütarettevõtete netovarast, mis 
ei kuulu emaettevõttele 

ComprehensiveProfitLossFromMinorityInte
restsConsolidated 

Konsolideeritud rahavoogude aruande andmed 
Konsolideeritud rahavoogude 
aruanne  

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ConsolidatedStatementOfCashFlowsIndire
ctMethodAbstract 

Rahavood äritegevusest Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

CashFlowsFromOperatingActivitiesAbstrac
t 

Korrigeerimised Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AdjustmentsAbstract 

Põhivara kulum ja väärtuse 
langus 

Materiaalselt ja immateriaalselt 
põhivaralt ning 
soetusmaksumuses 
kajastatavatelt 
kinnisvarainvesteeringutelt 
arvestatud amortisatsioonikulu 
ja väärtuse langusest 
(allahindlusest, 
mahakandmisest) tekkinud kulu 

DepreciationAndImpairmentLossReversalN
egConsolidated 

Kasum (kahjum) põhivara 
müügist 

Põhivara müügist saadud tulu ja 
müüdud põhivara jääkväärtuse 
ning müügiga otseselt seotud 
kulutuste vahe 

ProfitLossFromSaleOfNonCurrentAssetsC
onsolidated 

Muud korrigeerimised Muud ärikasumis kajastatud 
mitterahaliste 
majandustehingute mõjud 

OtherAdjustmentsConsolidated 

Kokku korrigeerimised Ärikasumis kajastatud  
mitterahaliste 
majandustehingute mõjud 

AdjustmentsConsolidated 

Äritegevusega seotud nõuete 
ja ettemaksete muutus 

Äritegevusega seotud nõuded 
ja ettemaksed aruandeperioodi 
alguses miinus äritegevusega 
seotud nõuded ja ettemaksed 
aruandeperioodi lõpus 

ChangesInReceivablesAndPrepaymentsRe
latedToOperatingActivitiesConsolidated 

Varude muutus Varud aruandeperioodi alguses 
miinus varud aruandeperioodi 
lõpus 

OperatingActivitiesChangesInInventoriesC
onsolidated 

Äritegevusega seotud 
kohustuste ja ettemaksete 
muutus 

Äritegevusega seotud 
kohustused ja saadud 
ettemaksed aruandeperioodi 
lõpus miinus äritegevusega 
seotud kohustused ja saadud 
ettemaksed aruandeperioodi 
alguses 

ChangesInPayablesAndPrepaymentsRelat
edToOperatingActivitiesConsolidated 

Laekunud intressid Laekunud intressitulud, kui 
need on loetud rahavooks 
äritegevusest 

OperatingActivitiesIntrestReceivedConsolid
ated 

Makstud intressid Makstud intressikulud, kui need 
on loetud rahavooks 
äritegevusest (sisesta kirje 
miinusega) 

OperatingActivitiesIntrestPaidConsolidated 

Makstud ettevõtte tulumaks Omanikele makstud OperatingActivitiesIncomeTaxRefundPaidC
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dividendidelt ja muudelt 
omakapitalist tehtud 
väljamaksetelt makstud 
tulumaksukulu, kui see on 
loetud rahavooks äritegevusest 
(sisesta kirje miinusega) 

onsolidated 

Laekumised 
sihtfinantseerimisest 

Tegevuskulude 
sihtfinantseerimise käigus 
laekunud ettemaksed, kui need 
on loetud rahavooks 
äritegevusest 

OperatingActivitiesProceedsFromGovernm
entGrantsConsolidated 

Laekunud dividendid Tütarettevõtjatelt, 
sidusettevõtjatelt ja muudelt 
finantsinvesteeringutelt 
laekunud dividenditulud, kui 
need on loetud rahavooks 
äritegevusest 

OperatingActivitiesDividendsReceivedCons
olidated 

Muud rahavood äritegevusest Muud laekumised ja 
väljamaksed äritegevusest, 
mida ei saa kajastada 
eelnevatel äritegevuse 
rahavoogude kirjetel 

OtherCashFlowsFromOperatingActivitiesC
onsolidated 

Kokku rahavood äritegevusest Kokku rahavood, mida ei ole 
loetud investeerimis- ega 
finantseerimistegevusega 
seotud rahavoogudeks 

CashFlowsFromOperatingActivitiesConsoli
dated 

Rahavood 
investeerimistegevusest 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

CashFlowsFromInvestingActivitiesAbstract 

Tasutud materiaalse ja 
immateriaalse põhivara 
soetamisel 

Materiaalse ja immateriaalse 
põhivara soetamiseks tehtud 
väljamaksed (sisesta kirje 
miinusega) 

InvestingActivitiesPurchaseOfPropertyPlan
tAndEquipmentAndIntangibleAssetsConsol
idated 

Laekunud materiaalse ja 
immateriaalse põhivara 
müügist 

Materiaalse ja immateriaalse 
põhivara müügitulu laekumised 

InvestingActivitiesProceedsFromSalesOfPr
opertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAs
setsConsolidated 

Tasutud bioloogilise vara 
soetamisel 

Bioloogilise põhivara 
soetamiseks tehtud 
väljamaksed 

InvestingActivitiesPurchaseOfBiologicalAss
etsConsolidated 

Laekunud bioloogilise vara 
müügist 

Bioloogilise põhivara müügitulu 
laekumised 

InvestingActivitiesProceedsFromSalesOfBi
ologicalAssetsConsolidated 

Tasutud 
kinnisvarainvesteeringute 
soetamisel 

Materiaalse ja immateriaalse 
põhivara soetamiseks tehtud 
väljamaksed (sisesta kirje 
miinusega) 

InvestingActivitiesPurchaseOfInvestmentPr
opertyConsolidated 

Laekunud 
kinnisvarainvesteeringute 
müügist 

Materiaalse ja immateriaalse 
põhivara müügitulu laekumised 

InvestingActivitiesProceedsFromSalesOfIn
vestmentPropertyConsolidated 

Laekumised 
sihtfinantseerimisest 

Põhivara sihtfinantseerimise 
käigus laekunud toetused, kui 
need on loetud rahavooks 
investeerimistegevusest 

InvestingActivitiesProceedsFromGovernme
ntGrantsConsolidated 

Netorahavoog tütarettevõtjate 
ja äritegevuste soetamisel 

Tütarettevõtjate ja äritegevuste 
soetamisel tasutud raha, millest 
on maha arvatud soetatud 
ettevõttes olnud raha (kassa, 

NetCashFlowFromAcquisitionOfSubsidiarie
sAndOperatingActivitiesConsolidated 
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pangakontod) 
Netorahavoog tütarettevõtjate 
ja äritegevuste müügist 

Tütarettevõtjate ja äritegevuste 
müügist laekunud raha, millest 
on lahutatud müüdud ettevõttes 
olnud raha (kassa, pangajääk) 

NetCashFlowFromSalesOfSubsidiariesAnd
OperatingActivitiesConsolidated 

Tasutud sidusettevõtjate 
soetamisel 

Väljamaksed sidusettevõtjate 
aktsiate ja osade soetamiseks 
(sisesta kirje miinusega) 

InvestingActivitiesOtherCashPaymentsToA
cquireAssociatesConsolidated 

Laekunud sidusettevõtjate 
müügist 

Sidusettevõtjate aktsiate ja 
osade müügist saadud 
laekumine 

InvestingActivitiesOtherCashReceiptsFrom
SalesOfAssociatesConsolidated 

Tasutud muude 
finantsinvesteeringute 
soetamisel 

Väärtpaberite (v.a tütar- ja 
sidusettevõtjate aktsiad ja osad) 
ja muude finantsinvesteeringute 
soetamiseks tehtud 
väljamaksed (sisesta kirje 
miinusega) 

InvestingActivitiesOtherCashPaymentsToA
cquireOtherFinancialInvestmentsConsolida
ted 

Laekunud muude 
finantsinvesteeringute müügist 

Väärtpaberite (v.a tütar- ja 
sidusettevõtjate aktsiad ja osad) 
ja muude finantsinvesteeringute 
müügist saadud laekumised 

InvestingActivitiesOtherCashReceiptsFrom
SalesOfOtherFinancialInvestmentsConsoli
dated 

Antud laenud Väljamaksed, mis 
klassifitseeritakse 
laenunõueteks (sisesta kirje 
miinusega) 

InvestingActivitiesLoansGivenConsolidated 

Antud laenude tagasimaksed Väljaantud laenunõuete 
tagasilaekumised 

InvestingActivitiesRepaymentsOfLoansGiv
enConsolidated 

Laekunud intressid Laekunud intressitulud, kui 
need on loetud rahavooks 
investeerimistegevusest 

InvestingActivitiesIntrestReceivedConsolid
ated 

Laekunud dividendid Tütarettevõtjatelt, 
sidusettevõtjatelt ja muudelt 
finantsinvesteeringutelt 
laekunud dividenditulud, kui 
need on loetud rahavooks 
investeerimistegevusest 

InvestingActivitiesDividendsReceivedCons
olidated 

Muud väljamaksed 
investeerimistegevusest 

Muud väljamaksed 
investeerimistegevusest, mida 
ei saa kajastada eelnevatel 
kirjetel (sisesta kirje miinusega) 

OtherCashOutflowsFromInvestingActivities
Consolidated 

Muud laekumised 
investeerimistegevusest 

Muud laekumised 
investeerimistegevusest, mida 
ei saa kajastada eelnevatel 
kirjetel 

OtherCashInflowsFromInvestingActivitiesC
onsolidated 

Kokku rahavood 
investeerimistegevusest 

Raha investeerimisega seotud 
laekumised ja väljamaksed 
kokku 

CashFlowsFromInvestingActivitiesConsolid
ated 

Rahavood 
finantseerimistegevusest 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

CashFlowsFromFinancingActivitiesAbstract 

Saadud laenud Laekunud saadud laenud, 
võlakirjade emiteerimisest 

FinancingActivitiesLoansReceivedConsolid
ated 

Saadud laenude 
tagasimaksed 

Saadud laenude põhiosa 
tagasimaksed, väljamaksed 
võlakirjade kustutamiseks 

FinancingActivitiesRepaymentsOfLoansRe
ceivedConsolidated 
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(sisesta kirje miinusega) 
Arvelduskrediidi saldo muutus Arvelduskrediidi saldo muutus FinancingActivitiesProceedsFromOverdraft

Consolidated 
Kapitalirendi põhiosa 
tagasimaksed 

Kapitalirendikohustuste 
tasumine (sisesta kirje 
miinusega) 

FinancingActivitiesProceedsFromFinanceL
easeConsolidated 

Makstud intressid Makstud intressikulud, kui need 
on loetud rahavooks 
finantseerimistegevusest 
(sisesta kirje miinusega) 

FinancingActivitiesIntrestPaidConsolidated 

Laekumised 
sihtfinantseerimisest 

Põhivara sihtfinantseerimise 
käigus laekunud toetused, kui 
need on loetud rahavooks 
finantseerimistegevusest 

FinancingActivitiesProceedsFromGovernm
entGrantsConsolidated 

Laekunud aktsiate või osade 
emiteerimisest 

Laekumised aktsia- ja 
osakapitali emiteerimisest 

FinancingActivitiesProceedsFromIssuingSh
aresConsolidated 

Laekunud omaaktsiate või       
-osade müügist 

Omaaktsiate või -osade 
müügitulu laekumised 

FinancingActivitiesProceedsFromSalesOfT
resurySharesConsolidated 

Tasutud omaaktsiate või          
-osade tagasiostmisel 

Omaaktsiate või -osade 
tagasiostmisel tehtud 
väljamaksed 

FinancingActivitiesProceedsFromRepurcha
sedTreasurySharesConsolidated 

Makstud dividendid Omanikele makstud dividendid 
ja muud väljamaksed 
omakapitalist, kui need on 
loetud rahavooks 
finantseerimistegevusest 
(sisesta kirje miinusega) 

FinancingActivitiesDividendsPaidConsolida
ted 

Makstud ettevõtte tulumaks Omanikele makstud 
dividendidelt ja muudelt 
omakapitalist tehtud 
väljamaksetelt makstud 
tulumaksukulu, kui see on 
loetud rahavooks 
finantseerimistegevusest 
(sisesta kirje miinusega) 

FinancingActivitiesIncomeTaxRefundPaidC
onsolidated 

Muud laekumised 
finantseerimistegevusest 

Muud laekumised 
finantseerimistegevusest, mida 
ei saa kajastada eelnevatel 
kirjetel 

OtherCashInflowsFromFinancingActivities
Consolidated 

Muud väljamaksed 
finantseerimistegevusest 

Muud väljamaksed 
finantseerimistegevusest, mida 
ei saa kajastada eelnevatel 
kirjetel (sisesta kirje miinusega) 

OtherCashOutflowsFromFinancingActivitie
sConsolidated 

Kokku rahavood 
finantseerimistegevusest 

Tegevuse finantseerimiseks 
saadud laekumised ja 
krediteerimisest tulenevad 
väljamaksed kokku 

CashFlowsFromFinancingActivitiesConsoli
dated 

Kokku rahavood Raha laekumised ja 
väljamaksed (netosummas) 
kokku 

CashFlowsConsolidated 

Raha ja raha ekvivalendid 
perioodi alguses 

Raha kassas ja pangas, 
paigutused rahaturu- ja 
muudesse ülilikviidsetesse 
fondidesse, mis individuaalselt 
vastavad raha ja raha 
ekvivalendi mõistele 

CashAndCashEquivalentsAtBeginningOfP
eriodConsolidated 
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Raha ja raha ekvivalentide 
muutus 

Raha kassas ja pangas, 
paigutused rahaturu- ja 
muudesse ülilikviidsetesse 
fondidesse, mis individuaalselt 
vastavad raha ja raha 
ekvivalendi mõistele perioodi 
lõpus miinus perioodi alguses 

ChangeInCashAndCashEquivalentsConsol
idated 

Valuutakursside muutuste 
mõju 

Raha valuutakursi muutusest 
tulenev ümberhindamise kasum 
(kahjum) 

EffectOnExchangeRateChangesOnCashA
ndCashEquivalentsConsolidated 

Raha ja raha ekvivalendid 
perioodi lõpus 

Raha kassas ja pangas, 
paigutused rahaturu- ja 
muudesse ülilikviidsetesse 
fondidesse, mis individuaalselt 
vastavad raha ja raha 
ekvivalendi mõistele 

CashAndCashEquivalentsAtEndOfPeriodC
onsolidated 

Konsolideeritud rahavoogude 
aruanne  

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ConsolidatedStatementOfCashFlowsDirect
MethodConsolidatedAbstract 

Laekumised kaupade müügist 
ja teenuste osutamisest 

Müügitulu laekumised ReceiptsOfSalesOfGoodsAndRenderingOf
ServicesConsolidated 

Muud äritegevuse tulude 
laekumised 

Muude äritegevuse tulude 
laekumised 

OtherCashReceiptsIncomeProceedsFrom
OperatingActivitiesConsolidated 

Väljamaksed tarnijatele 
kaupade ja teenuste eest 

Ostetud kaupade ja teenuste 
kulude väljamaksed (sisesta 
kirje miinusega) 

PaymentsToSuppliersForGoodsAndServic
esConsolidated 

Väljamaksed töötajatele Tööjõukulude väljamaksed 
(sisesta kirje miinusega) 

PaymentsToEmployeesConsolidated 

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruande andmed 
Konsolideeritud omakapitali 
muutuste aruanne 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ConsolidatedStatementOfChangesInEquity
Abstract 

Emaettevõtja aktsionäridele 
või osanikele kuuluv 
omakapital 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ChangesInEquityEquityHeldByShareholder
sAndPartnersInParentCompanyConsolidat
edAbstract 

Osakapital nimiväärtuses Emiteeritud osakapitali 
nimiväärtus 

ChangesInEquityIssuedCapitalConsolidate
d 

Aktsiakapital nimiväärtuses Emiteeritud aktsiakapitali 
nimiväärtus (siin ei kajastata 
eelisaktsiaid, mis vastavalt 
Raamatupidamise Toimkonna 
juhendile nr 3 klassifitseeruvad 
kohustusteks) 

ChangesInEquityIssuedCapital2Consolidat
ed 

Registreerimata osakapital Bilansipäevaks emiteeritud ja 
registreerimiseks esitatud, kuid 
äriregistris veel registreerimata 
osad (koos ülekursiga, kui 
bilansipäevaks on avaldus 
äriregistrile esitamata, 
kajastatakse osade eest 
laekunud tasu kohustusena) 

ChangesInEquityUnregisteredEquityConsol
idated 

Registreerimata aktsiakapital Bilansipäevaks emiteeritud ja 
registreerimiseks esitatud, kuid 
äriregistris veel registreerimata 
aktsiad (koos ülekursiga, kui 
bilansipäevaks on avaldus 

ChangesInEquityUnregisteredEquity2Cons
olidated 



14 
 

äriregistrile esitamata, 
kajastatakse aktsiate eest 
laekunud tasu kohustusena) 

Ülekurss Aktsiate või osade 
emiteerimisest üle nimiväärtuse 
saadud tasu, tehingute korral 
omaaktsiatega 
soetusmaksumuse ja 
müügihinna vahe, omaaktsiate 
kustutamisel soetusmaksumuse 
ja nimiväärtuse vahe, ühise 
kontrolli all olevate ettevõtete 
ühendamisel soetusmaksumuse 
ja omandatud netovara 
bilansilise väärtuse vahe 

ChangesInEquitySharePremiumConsolidat
ed 

Oma osad Äriühingu valduses olevad tema 
enda poolt eelnevalt emiteeritud 
osad (sisesta kirje miinusega) 

ChangesInEquityTreasurySharesConsolida
ted 

Oma aktsiad Äriühingu valduses olevad tema 
enda poolt eelnevalt emiteeritud 
aktsiad (sisesta kirje miinusega) 

ChangesInEquityTreasuryShares2Consolid
ated 

Kohustuslik reservkapital Vastavalt äriseadustiku 
nõuetele moodustatud 
kohustuslik reservkapital 

ChangesInEquityStatutoryReservCapitalCo
nsolidated 

Muud reservid Realiseerimata tulud ja kulud, 
mida ei kajastata 
kasumiaruandes, muudel 
eesmärkidel (et piirata vaba 
omakapitali hulka) moodustatud 
reservid 

ChangesInEquityOtherReservesConsolidat
ed 

Jaotamata kasum (kahjum) Käesoleva ja eelmiste 
perioodide akumuleeritud 
kasum (kahjum), mida ei ole 
dividendidena välja makstud 
ega muul eesmärgil kasutatud 

ChangesInEquityRetainedEarningsLossCo
nsolidated 

Sissemaksmata osakapital Summa, mida osanik ei ole 
tasunud osaühingu asutamisel 

ChangesInEquityUnpaidCapitalConsolidate
d 

Muu omakapital Muu omakapital kui teistel 
omakapitali kirjetel eraldi 
väljatoodud 

ChangesInEquityOtherEquityConsolidated 

Realiseerimata kursivahed Ümberhindluse vahed, mis 
kajastatakse omakapitalis 

ChangesInEquityUnrealisedExchangeRate
Consolidated 

Vähemusosalus Osa tütarettevõtte 
puhaskasumist ja netovarast, 
mida emaettevõte otseselt ega 
kaudselt ei oma 

ChangesInEquityMinorityInterestsConsolid
ated 

Kokku Omakapitalis toimunud 
muutused kokku 

ChangesInEquityConsolidated 

Eelmise perioodi lõpu kuupäev Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

EquityAtEndOfPreviousPeriodAbstract 

Arvestuspõhimõtete muutuste 
mõju 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

EffectOfChangesInAccountingPoliciesAbstr
act 

Vigade parandamise mõju Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 

EffectOfCorrectionOfErrorsAbstract 
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täitmiseks 
Korrigeeritud saldo, eelmise 
aruandeperioodi lõpu kuupäev 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

RestatedBalanceAbstract 

Aruandeaasta kasum (kahjum) Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ChangesInEquityAnnualPeriodProfitLossA
bstract 

Emiteeritud osakapital Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

IssueOfEquityAbstract 

Emiteeritud aktsiakapital Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

IssueOfEquity2Abstract 

Muutused muudest omanike 
sissemaksetest 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ChangesThroughOtherContributionsOfOwn
ersAbstract 

Makstud dividendid Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

DividendsPaidAbstract 

Muutused muudest 
väljamaksetest omanikele 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ChangesThroughOtherDistributionsToOwn
ersAbstract 

Muutused reservides Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ChangesInReservsAbstract 

Muud muutused omakapitalis Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

OtherChangesInEquityAbstract 

Aruandeperioodi lõpu kuupäev Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

EquityAtEndOfPeriodAbstract 

Jaotus omakapitali muutuse 
järgi 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByChangesInEquityHypercube 

Omakapitali muutused Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

ChangesInEquityDimension 

Omakapitali muutuste 
aruanne, lisainformatsioon 

Lisaselgitused, vajaduse korral 
viited oluliste kirjete kohta 

StatementOfChangesInEquityConsolidated 

Arvestuspõhimõtete andmed 
Lisa: Arvestuspõhimõtted Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteAccountingPoliciesConsolidatedAbstra
ct 

Üldine informatsioon Aruandekohustuslase nimetus, 
aruandeperiood, esitlusvaluuta 
ja finantsandmete täpsusaste, 
millisest raamatupidamistavast 
lähtuvalt on raamatupidamise 
aastaaruanne koostatud 

AccountingPoliciesGeneralInformationCon
solidated 

Arvestuspõhimõtete või 
informatsiooni esitusviisi 
muutused 

Muudatused 
arvestuspõhimõtetes või 
informatsiooni esitusviisis 

AccountingPoliciesChangesInAccountingP
oliciesOrPresentationOfInformationConsoli
dated 
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võrreldes eelmise 
aastaaruandega, sh muutuste 
kirjeldus ja põhjendus, mõju 
põhiaruannete kirjetele, 
põhjendus, kui muutust ei ole 
tagasiulatuvalt kajastatud 

Arvestuspõhimõtete või 
informatsiooni esitusviisi 
muutused 

Tehniline element, mis 
võimaldab lisada täiendavaid 
kirjeid 

AccountingPoliciesChangesInAccountingP
oliciesOrPresentationOfInformationConsoli
datedTuple 

Eelmise aruandeperioodi lõpu 
kuupäev 

Tehniline element, mis 
võimaldab lisada täiendavaid 
kirjeid 

AccountingPoliciesChangesInAccountingP
oliciesOrPresentationOfInformationAtEndO
fPreviousPeriodConsolidated 

Muutus Tehniline element, mis 
võimaldab lisada täiendavaid 
kirjeid 

AccountingPoliciesChangesInAccountingP
oliciesOrPresentationOfInformationChange
Consolidated 

Aruandeperioodi lõpu kuupäev Tehniline element, mis 
võimaldab lisada täiendavaid 
kirjeid 

AccountingPoliciesChangesInAccountingP
oliciesOrPresentationOfInformationAtEndO
fPeriodConsolidated 

Lisarea nimetus Tehniline element, mis 
võimaldab lisada täiendavaid 
kirjeid 

AccountingPoliciesChangesInAccountingP
oliciesOrPresentationOfInformationConsoli
datedAdditionalItemName 

Lisarea väärtus Tehniline element, mis 
võimaldab lisada täiendavaid 
kirjeid 

AccountingPoliciesChangesInAccountingP
oliciesOrPresentationOfInformationConsoli
datedIAdditionaltemValue 

Vigade korrigeerimine Oluliste vigade kirjeldus, vigade 
korrigeerimise mõju 
põhiaruannetele, põhjendus, kui 
vigade korrigeerimist ei ole 
tagasiulatuvalt kajastatud 

AccountingPoliciesErrorAdjustmentsConsol
idated 

Vigade korrigeerimine Tehniline element, mis 
võimaldab lisada täiendavaid 
kirjeid 

AccountingPoliciesErrorAdjustmentsConsol
idatedTuple 

Eelmise aruandeperioodi lõpu 
kuupäev 

Tehniline element, mis 
võimaldab lisada täiendavaid 
kirjeid 

AccountingPoliciesErrorAdjustmentsAtEnd
OfPreviousPeriodConsolidated 

Korrigeerimine Tehniline element, mis 
võimaldab lisada täiendavaid 
kirjeid 

AccountingPoliciesErrorAdjustmentsAdjust
mentsConsolidated 

Aruandeperioodi lõpu kuupäev Tehniline element, mis 
võimaldab lisada täiendavaid 
kirjeid 

AccountingPoliciesErrorAdjustmentsAtEnd
OfPeriodConsolidated 

Lisarea nimetus Tehniline element, mis 
võimaldab lisada täiendavaid 
kirjeid 

AccountingPoliciesErrorAdjustmentsConsol
idatedIAdditionaltemName 

Lisarea väärtus Tehniline element, mis 
võimaldab lisada täiendavaid 
kirjeid 

AccountingPoliciesErrorAdjustmentsConsol
idatedAdditionalItemValue 

Konsolideeritud aruande 
koostamine 

Arvestuspõhimõte, mis kirjeldab 
konsolideeritud aruande 
koostamist 

AccountingPoliciesPreparationOfConsolida
tedStatements 

Finantsvarad Põhimõtted, mida 
(majandus)üksus rakendab 
finantsvarade kajastamisel 

AccountingPoliciesFinancialAssetsConsoli
dated 

Raha Rahaks ja selle ekvivalentideks 
loetud varade liigid ja nende 

AccountingPoliciesCashAndCashEquivalen
tsConsolidated 
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arvestuspõhimõtted 
Välisvaluutas toimunud 
tehingud ning välisvaluutas 
fikseeritud finantsvarad ja                   
-kohustused 

Välisvaluutas toimunud 
tehingute ning välisvaluutas 
fikseeritud finantsvarade ja                  
-kohustuste  kajastamine 

AccountingPoliciesForeignCurrencyTransa
ctionsAndAssetsAndLiabilitiesDenominated
InAForeignCurrencyConsolidated 

Finantsinvesteeringud Põhimõtted, mida 
(majandus)üksus rakendab 
finantsinvesteeringute 
kajastamisel 

AccountingPoliciesFinancialInvestmentsCo
nsolidated 

Tütar- ja sidusettevõtjate 
aktsiad või osad 

Põhimõtted, mida 
(majandus)üksus rakendab 
tütar- ja sidusettevõtjate 
aktsiate või osade kajastamisel 

AccountingPoliciesSharesOfSubsidiariesA
ndAssociatesConsolidated 

Nõuded ja ettemaksed Põhimõtted, mida 
(majandus)üksus rakendab 
nõuete ja ettemaksete 
kajastamisel 

AccountingPoliciesReceivablesAndPrepay
mentsConsolidated 

Varud Põhimõtted, mida 
(majandus)üksus rakendab 
varude kajastamisel 

AccountingPoliciesInventoriesConsolidated 

Varude soetusmaksumuse 
arvestuspõhimõtted 

Valik, kas varud on bilansis 
kajastatud kaalutud keskmises 
ostuhinnas, FIFO meetodil, 
individuaalse hindamise 
meetodil või muul meetodil 
(muu meetod täpsustatakse 
selgitusega) 

AccountingPoliciesCarriedAtCostInventorie
sAccountingPoliciesConsolidated 

Bioloogilised varad Põhimõtted, mida 
(majandus)üksus rakendab 
bioloogiliste varade 
kajastamisel 

AccountingPoliciesBiologicalAssetsConsoli
dated 

Kinnisvarainvesteeringud Põhimõtted, mida 
(majandus)üksus rakendab 
kinnisvarainvesteeringute 
kajastamisel 

AccountingPoliciesInvestmentPropertyCon
solidated 

Materiaalne ja immateriaalne 
põhivara 

Põhimõtted, mida 
(majandus)üksus rakendab 
materiaalsete ja 
immateriaalsete põhivarade 
kajastamisel 

AccountingPoliciesPlantPropertyAndEquip
mentAndIntangibleAssetsConsolidated 

Põhivara arvelevõtmise 
alampiir 

Milline soetusmaksumuse 
piirmäär on sätestatud 
raamatupidamise sise-
eeskirjaga põhivara 
arvelevõtmiseks 

AccountingPoliciesMinimalAcquisitionCost
Consolidated 

Kasulik eluiga põhivara 
gruppide lõikes (aastates) 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AccountingPoliciesAssetsGroupUsefulLife
ConsolidatedTuple 

Põhivara grupi nimetus Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AccountingPoliciesAssetsGroupNameCons
olidated 

Kasulik eluiga Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AccountingPoliciesAssetsGroupUsefulLife
ValueConsolidated 

Kasulik eluiga, 
lisainformatsioon 

Keskmine kasulik eluiga 
põhivara gruppide kaupa 

AccountingPoliciesUsefulLifeBasedOnPlan
tPropertyEquipmentAndIntangibleAssetsGr
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aastates oupAdditionalInformationConsolidated 
Rendid Põhimõtted, mida 

(majandus)üksus rakendab 
rendile antud ja rendile võetud 
varade ja nendega seotud 
tulude ja kulude kajastamisel 

AccountingPoliciesLeasesConsolidated 

Finantskohustused Põhimõtted, mida 
(majandus)üksus rakendab 
finantskohustuste kajastamisel 

AccountingPoliciesFinancialLiabilitiesCons
olidated 

Eraldised ja tingimuslikud 
kohustused 

Põhimõtted, mida 
(majandus)üksus rakendab 
eraldiste ja tingimuslike 
kohustuste kajastamisel 

AccountingPoliciesProvisionsAndContinge
ntLiabilitiesConsolidated 

Sihtfinantseerimine Põhimõtted, mida 
(majandus)üksus rakendab 
sihtfinantseerimise kajastamisel 

AccountingPoliciesGovernmentGrantsCons
olidated 

Kohustuslik reservkapital Põhimõtted, mida 
(majandus)üksus rakendab 
kohustusliku reservkapitali 
kajastamisel 

AccountingPoliciesEquityStatutoryReservC
apitalConsolidated 

Tulud Põhimõtted, mida 
(majandus)üksus rakendab 
tulude kajastamisel 

AccountingPoliciesRevenueRecognitionCo
nsolidated 

Kulud Põhimõtted, mida 
(majandus)üksus rakendab 
kulude kajastamisel 

AccountingPoliciesExpenseRecognitionCo
nsolidated 

Maksustamine Põhimõtted, mida 
(majandus)üksus rakendab 
maksude kajastamisel 

AccountingPoliciesTaxationConsolidated 

Seotud osapooled Kes on loetud seotud 
osapooleks 

AccountingPoliciesRelatedPartiesConsolid
ated 

Lisa: Arvestuspõhimõtted, 
lisainformatsioon 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AccountingPoliciesAdditionalInformationCo
nsolidated 

Raha andmed 
Lisa: Raha Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteCashAndCashEquivalentsConsolidate
dAbstract 

Kokku raha Raha kassas ja pangas, 
paigutused rahaturu- ja 
muudesse ülilikviidsetesse 
fondidesse, mis 
individuaalselt vastavad raha ja 
raha ekvivalendi 
mõistele 

CashAndCashEquivalentsTotalConsolidate
d 

Lisa: Raha, lisainformatsioon Oluliste paigutuste tähtajad, 
intressimäärad, alusvaluutad, 
muud olulised tingimused 

NoteCashAndCashEquivalentsConsolidate
d 

Lühiajaliste finantsinvesteeringute andmed 
Lisa: Lühiajalised 
finantsinvesteeringud 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteCurrentFinancialInvestmentsConsolid
atedAbstract 

Lühiajalised 
finantsinvesteeringud 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 

CurrentFinancialInvestmentsAbstract 
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täitmiseks 
Lühiajalised 
finantsinvesteeringud, 
eelmise aruandeperioodi 
lõpu kuupäev 

Saldo eelmise aruandeperioodi 
lõpus 

CurrentFinancialInvestmentsAtEndOfPrevi
ousPeriodConsolidated 

Soetamine Soetamine aruandeperioodi 
jooksul 

CurrentFinancialInvestmentsAcquisitionCo
nsolidated 

Müük müügihinnas või 
lunastamine 

Müük müügihinnas või 
lunastamine aruandeperioodi 
jooksul (miinusega) 

CurrentFinancialInvestmentsDisposalAtSell
ingPriceOrRedemptionConsolidated 

Kasum (kahjum) müügist ja 
ümberhindlusest 

Müügist ja ümberhindlusest 
tulenev kasum (kahjum) 
aruandeperioodi jooksul 

CurrentFinancialInvestmentsProfitLossFro
mDisposalAndRevaluationConsolidated 

Muud Muud muutused 
aruandeperioodi jooksul 

CurrentFinancialInvestmentsOtherConsolid
ated 

Lühiajalised 
finantsinvesteeringud, 
aruandeperioodi lõpu 
kuupäev 

Saldo aruandeperioodi lõpus CurrentFinancialInvestmentsAtEndOfPerio
dConsolidated 

Kajastatud õiglases väärtuses Lühiajalised 
finantsinvesteeringud 
kajastatuna õiglases väärtuses 

CurrentFinancialInvestmentsCarriedAtFair
ValueConsolidated 

Kajastatud korrigeeritud 
soetusmaksumuses 

Lühiajalised 
finantsinvesteeringud 
kajastatuna korrigeeritud 
soetusmaksumuses 

CurrentFinancialInvestmentsCarriedAtCost
Consolidated 

Jaotus finantsinvesteeringute 
järgi 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByFinancialInvestmentsHypercub
e 

Finantsinvesteeringud Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

FinancialInvestmentDimension 

Aktsiad ja osad Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

SharesAbstract 

Fondiosakud Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

FundUnitsAbstract 

Võlakirjad Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

BondsAbstract 

Muud Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

OtherAbstract 

Kokku Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

FinancialInvestmentsTotalAbstract 

Lisa: Lühiajalised 
finantsinvesteeringud, 
lisainformatsioon 

Oluliste finantsinvesteeringute 
või nende gruppide tähtajad, 
intressimäärad, alusvaluutad, 
muud olulised tingimused 

NoteCurrentFinancialInvestmentsConsolid
ated 
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Nõuete ja ettemaksete andmed 
Lisa: Nõuded ja ettemaksed Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteReceivablesAndPrepaymentsConsolid
atedAbstract 

Nõuded ostjate vastu Ostjate poolt tasumata arved AccountsReceivableConsolidated 
Ostjatelt laekumata arved Ostjate poolt tasumata arved AccountsReceivablesConsolidated 
Ebatõenäoliselt laekuvad 
nõuded 

Nõuded, mille laekumine on 
hinnatud ebatõenäoliseks 
(miinusega) 

AllowanceForDoubtfulReceivablesConsolid
ated 

Nõuded seotud osapoolte 
vastu 

Seotud osapoole poolt 
tasumata summa 

ReceivablesFromRelatedPartiesConsolidat
ed 

Maksude ettemaksed ja 
tagasinõuded 

Enammakstud maksud, mida on 
võimalik tagasi taotleda või 
kanda teiste maksude katteks 

TaxPrepaymentsAndReceivablesConsolida
ted 

Muud nõuded Muud nõuded OtherReceivablesTotalConsolidated 
Laenunõuded Antud laenude tagasinõuded LoanReceivablesConsolidated 
Intressinõuded Laekumata intressid antud 

laenudelt, võlakirjadelt ja 
pangakontodelt, mis on 
arvestatud perioodi eest kuni 
bilansipäevani 

InterestReceivablesConsolidated 

Dividendinõuded Bilansipäevaks välja kuulutatud 
laekumata dividendinõuded 

DividendReceivablesConsolidated 

Viitlaekumised Muud nõuded, mille aluseks on 
aruandeperioodil teenitud tulu, 
kuid mille kohta ei ole 
vormistatud arvet (näiteks tulu 
valmidusastme meetodil) 

AccruedIncomeConsolidated 

Ettemaksed Ettemaksed teenuste eest PrepaymentsTotalConsolidated 
Tulevaste perioodide kulud Ettemaksed teenuste eest, mis 

loetakse kuluks 
aruandeperioodidel, mille jaotus 
vastab jaotusele järelejäänud 
tähtaja järgi 

DeferredExpensesConsolidated 

Muud makstud ettemaksed Muud ettemaksed, mida ei saa 
lugeda tulevaste perioodide 
kuludeks 

OtherPaidPrepaymentsConsolidated 

Kokku nõuded ja ettemaksed Pikaajalised ja lühiajalised 
nõuded ja ettemaksed 
kokku 

ReceivablesAndPrepaymentsConsolidated 

Jaotus järelejäänud tähtaja 
järgi 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByRemainingMaturityHypercube 

Jaotus järelejäänud tähtaja 
järgi 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByRemainingMaturityDimension 

Jaotus järelejäänud tähtaja 
järgi 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AllocationByRemainingMaturityAbstract 

12 kuu jooksul Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 

AllocationByRemainingMaturityWithin12Mo
nthsAbstract 
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aruandluskeskkonnas 
1–5 aasta jooksul Tehniline element, mis on 

mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByRemainingMaturityWithin1to5Y
earsAbstract 

Üle 5 aasta Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AllocationByRemainingMaturityWithinOver
5YearsAbstract 

Aruandeperioodi lõpu kuupäev Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AllocationByRemainingMaturityTotalAbstra
ct 

Lisa: Nõuded ja ettemaksed, 
lisainformatsioon 

Vajaduse korral lisaselgitused 
oluliste kirjete kohta 

NoteReceivablesAndPrepaymentsConsolid
ated 

Andmed nõuete kohta ostjate vastu 
Lisa: Nõuded ostjate vastu Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteAccountsReceivableConsolidatedAbst
ract 

Ostjatelt laekumata arved Ostjate poolt tasumata arved AccountsReceivablesConsolidated 
Ebatõenäoliselt laekuvad 
nõuded 

Nõuded, mille laekumine on 
hinnatud ebatõenäoliseks 
(miinusega) 

AllowanceForDoubtfulReceivables 

Ebatõenäoliselt laekuvad 
arved  

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AllowanceForDoubtfulReceivablesAbstract 

Ebatõenäoliselt laekuvad 
nõuded perioodi alguses 

Nõuete saldo, mille laekumine 
on hinnatud ebatõenäoliseks 
(miinusega) 

AllowanceForDoubtfulReceivablesAtBegin
ningOfPeriodConsolidated 

Laekunud ebatõenäoliselt 
laekuvaks tunnistatud nõuded 

Nõuded, mille laekumine oli 
hinnatud ebatõenäoliseks, kuid 
mis pärast seda 
aruandeperioodi jooksul 
laekusid (plussiga) 

DecreaseInAllowanceForDoubtfulReceivab
lesConsolidated 

Ebatõenäoliselt laekuvaks 
tunnistatud nõuded 

Nõuded, mille laekumine hinnati 
aruandeperioodil 
ebatõenäoliseks (miinusega) 

IncreaseInAllowanceForDoubtfulReceivabl
esConsolidated 

Lootusetuks tunnistatud 
nõuded 

Nõuded, mille laekumine hinnati 
aruandeperioodil lootusetuks 
(plussiga) 

IrrevocableReceivablesConsolidated 

Ebatõenäoliselt laekuvad 
nõuded perioodi lõpuks 

Nõuete saldo, mille laekumine 
on hinnatud ebatõenäoliseks 
(miinusega) 

AllowanceForDoubtfulReceivablesAtEndOf
PeriodConsolidated 

Kokku nõuded ostjate vastu Ostjate poolt tasumata arved 
kokku 

AccountsReceivableConsolidated 

Lisa: Nõuded ostjate vastu, 
lisainformatsioon 

Nõuded väljaspool tavapärast 
müügitegevust, sh summad, 
tähtajad, intressimäärad, 
alusvaluutad, muud olulised 
tingimused 

NoteAccountsReceivableConsolidated 

Varude andmed 
Lisa: Varud Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteInventoriesConsolidatedAbstract 

Tooraine ja materjal Soetatud toore või materjal RawMaterialsConsolidated 
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Lõpetamata toodang Toode või teenus, mis on 
bilansipäevaks 
tootmisprotsessis ning ei ole 
veel müügivalmis 

WorkInProgressConsolidated 

Valmistoodang Valmistatud müügiootel tooted FinishedGoodsConsolidated 
Müügiks ostetud kaubad Edasimüügi eesmärgil ostetud 

tooted 
MerchandiseConsolidated 

Ettemaksed varude eest Ettemaksed, mis on tehtud 
järgmisel perioodil 
omandatavate varude eest 

InventoryPrepaymentsConsolidated 

Varude allahindlus ja 
mahakandmine 

Varude allahindlus või 
mahakandmine tulenevalt 
riknemisest, kadumisest või 
neto realiseerimismaksumuse 
muutusest 

InventoriesInventoryWriteOffConsolidate
d 

Kokku varud Tooraine ja materjal, lõpetamata 
ja valmistoodang, müügiks 
ostetud kaubad ja ettemaksed 
varude eest kokku 

InventoriesTotalConsolidated 

Lisa: Varud, lisainformatsioon Informatsioon oluliste varude 
allahindluste ja allahindluste 
tühistamise koha (varude grupp, 
summa, põhjus) 

NoteInventoriesConsolidated 

Maksude ettemaksete ja maksuvõlgade andmed 
Lisa: Maksude ettemaksed ja 
maksuvõlad 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteTaxPrepaymentsAndLiabilitiesConsoli
datedAbstract 

Maksude ettemaksed ja 
maksuvõlad 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

TaxPrepaymentsAndLiabilitiesAbstract 

Ettemaks Maksude ettemaks TaxPrepaymentsConsolidated 
Maksuvõlg Maksude maksuvõlg TaxLiabilitiesConsolidated 
Ettevõtte tulumaks Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

CorporateIncomeTaxAbstract 

Käibemaks Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ValueAddedTaxAbstract 

Üksikisiku tulumaks Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

PersonalIncomeTaxAbstract 

Erisoodustuse tulumaks Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

FringeBenefitIncomeTaxAbstract 

Sotsiaalmaks Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

SocialTaxAbstract 

Kohustuslik kogumispension Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ContributionsToMandatoryFundedPension
Abstract 

Töötuskindlustusmaksed Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

UnemploymentInsuranceTaxAbstract 

Maamaks Tehniline element, mis on LandTaxAbstract 
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vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

Aktsiisimaks Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ExciseDutyTaxAbstract 

Intress Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

InterestAbstract 

Muud maksude ettemaksed ja 
maksuvõlad 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

OtherTaxPrepaymentsAndLiabilitiesAbstra
ct 

Ettemaksukonto jääk Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

PrepaymentAccountBalanceAbstract 

Kokku maksude ettemaksed ja 
maksuvõlad 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

TotalPrepaymentLiabilitiesAbstract 

Jaotus ettemaksu ja 
maksuvõla järgi  

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByTaxLiabilitiesAndPrepayments
Hypercube 

Jaotus ettemaksu ja 
maksuvõla järgi  

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByTaxLiabilitiesAndPrepayments
Dimension 

Jaotus ettemaksu ja 
maksuvõla järgi  

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByTaxLiabilitiesAndPrepayments
HypercubeExclude 

Lisa: Maksude ettemaksed ja 
maksuvõlad, lisainformatsioon 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

NoteTaxPrepaymentsAndLiabilitiesConsoli
dated 

Andmed tütar- ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute kohta 
Lisa: Investeeringud tütar- ja 
sidusettevõtjatesse 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteInvestmentsInSubsidiariesAndAssocia
tesConsolidatedAbstract 

Tütarettevõtjate aktsiad ja 
osad 

Pikaajalised investeeringud 
tütarettevõtjate aktsiatesse või 
osadesse 

SharesOfSubsidiariesConsolidated 

Sidusettevõtjate aktsiad ja 
osad 

Pikaajalised investeeringud 
sidusettevõtjate aktsiatesse või 
osadesse 

SharesOfAssociatesConsolidated 

Kokku investeeringud tütar- ja 
sidusettevõtjatesse 

Tütar- ja sidusettevõtjatesse 
tehtud investeeringud kokku 

TotalnvestmentsInSubsidiariesAndAssociat
esConsolidated 

Lisa: Investeeringud tütar- ja 
sidusettevõtjatesse, 
lisainformatsioon 

Vajaduse korral lisaselgitused 
oluliste kirjete kohta 

NoteInvestmentsToSubsidiariesAndAssoci
atesConsolidated 

Tütarettevõtjate aktsiate ja osade andmed 
Lisa: Tütarettevõtjate aktsiad 
ja osad 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteSharesOfSubsidiariesConsolidatedAb
stract 

Tütarettevõtjate aktsiad ja 
osad, üldine informatsioon 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 

SharesOfSubsidiariesGeneralInformationC
onsolidatedTuple 
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täitmiseks 
Tütarettevõtja registrikood Äriregistrisse kandmisel 

ettevõtjale antav kordumatu 
registrikood 

SubsidiarysRegistryCodeConsolidated 

Tütarettevõtja nimetus Tütarettevõtja juriidilise isiku 
nimetus 

NameOfSubsidiaryConsolidated 

Asukohamaa Maa riikide ja territooriumide 
klassifikaatori alusel, kus 
tütar(sidus)ettevõtja on 
registreeritud 

CountryOfIncorporationConsolidated 

Põhitegevusala Põhitegevusala, millega 
tütar(sidus)ettevõtja tegeleb 

PrincipalActivityConsolidated 

Osaluse määr Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

OwnershipInterestAbstract 

Osaluse määr, eelmise 
aruandeperioodi lõpu kuupäev 

Aruandekohustuslase osaluse 
protsent (hääleõiguse määr) 
tütar(sidus)ettevõtjas eelmise 
perioodi lõpus 

OwnershipInterestAtEndOfPreviousPeriod
Consolidated 

Osaluse määr, 
aruandeperioodi lõpu kuupäev 

Aruandekohustuslase osaluse 
protsent (hääleõiguse määr) 
tütar(sidus)ettevõtjas perioodi 
lõpus 

OwnershipInterestAtEndOfPeriodConsolida
ted 

Tütarettevõtjate aktsiad ja 
osad, detailne informatsioon 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

SharesOfSubsidiariesDetailedInformationA
bstract 

Tütarettevõtjate aktsiad ja 
osad, detailne informatsioon 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

SharesOfSubsidiariesDetailedInformationC
onsolidatedTuple 

Eelmise aruandeperioodi lõpu 
kuupäev 

Tütarettevõtjate aktsiate või 
osade saldo  

SharesOfSubsidiariesConsolidatedAtEndO
fPreviousPeriod 

Omandamine Aruandeperioodil soetatud 
tütarettevõtjate aktsiate või 
osade eest arvestatud 
soetusmaksumus  

SharesOfSubsidiariesAcquisitionConsolidat
ed 

Müük Aruandeperioodil müüdud 
tütarettevõtjate aktsiate või 
osade bilansiline jääkväärtus 
(miinusega) 

SharesOfSubsidiariesDisposalConsolidate
d 

Dividendid Tütarettevõtjate aktsiatelt või 
osadelt arvestatud dividendid 
aruandeperioodi jooksul, kui 
rakendatakse kapitaliosaluse 
meetodit (miinusega) 

SharesOfSubsidiariesDividendsConsolidat
ed 

Kasum (kahjum) 
kapitaliosaluse meetodil 

Tütarettevõtjate aktsiatelt või 
osadelt arvestatud kasum 
(kahjum) kapitaliosaluse 
meetodil (kui rakendatakse 
kapitaliosaluse meetodit) 

SharesOfSubsidiariesProfitLossByEquityM
ethodConsolidated 

Muud muutused Tütarettevõtjate aktsiate või 
osade muud muutused 
aruandeperioodi jooksul 

SharesOfSubsidiariesOtherChangesConso
lidated 

Aruandeperioodi lõpu kuupäev Tütarettevõtjate aktsiate või 
osade saldo  

SharesOfSubsidiariesConsolidatedAtEndO
fPeriod 
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Kokku tütarettevõtjate aktsiad 
ja osad 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

TotalSharesOfSubsidiariesConsolidatedTu
ple 

Kokku tütarettevõtjate aktsiad 
ja osad, eelmise perioodi 
lõpus 

Kokku tütarettevõtjate aktsiate 
või osade saldo  

TotalSharesOfSubsidiariesAtEndOfPreviou
sPeriodConsolidated 

Kokku tütarettevõtjate aktsiad 
ja osad, omandamine 

Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja 
osad, omandamine 

TotalSharesOfSubsidiariesAcquisitionCons
olidated 

Kokku tütarettevõtjate aktsiad 
ja osad, müük 

Kokku aruandeperioodil 
müüdud tütarettevõtjate aktsiate 
või osade bilansiline 
jääkväärtus (miinusega) 

TotalSharesOfSubsidiariesDisposalConsoli
dated 

Kokku tütarettevõtjate aktsiad 
ja osad, dividendid 

Kokku tütarettevõtjate aktsiatelt 
või osadelt arvestatud 
dividendid aruandeperioodi 
jooksul, kui rakendatakse 
kapitaliosaluse meetodit 
(miinusega) 

TotalSharesOfSubsidiariesDividendsConso
lidated 

Kokku tütarettevõtjate aktsiad 
ja osad, kasum (kahjum) 
kapitaliosaluse meetodil 

Kokku tütarettevõtjate aktsiatelt 
või osadelt arvestatud kasum 
(kahjum) kapitaliosaluse 
meetodil (kui rakendatakse 
kapitaliosaluse meetodit) 

TotalSharesOfSubsidiariesProfitLossByEq
uityMethodConsolidated 

Kokku tütarettevõtjate aktsiad 
ja osad, muud muutused 

Kokku tütarettevõtjate aktsiate 
või osade muud muutused 
aruandeperioodi jooksul 

TotalSharesOfSubsidiariesOtherChangesC
onsolidated 

Kokku tütarettevõtjate aktsiad 
ja osad, perioodi lõpus 

Kokku tütarettevõtjate aktsiate 
või osade saldo  

TotalSharesOfSubsidiariesAtEndOfPeriod
Consolidated 

Omandatud osalused  Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

SharesOfSubsidiariesAcquiredOwnershipIn
terestsAbstract 

Omandatud osalused Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

SharesOfSubsidiariesAcquiredOwnershipIn
terestsConsolidatedTuple 

Omandatud osaluse protsent Aruandeperioodil tütarettevõtjas 
omandatud osaluse määr 
protsentides omandatud 
hääleõigusest 

SharesOfSubsidiariesAcquiredOwnershipIn
terestConsolidated 

Omandamise kuupäev Tütarettevõtja omandamise 
kuupäev 

SharesOfSubsidiariesAcquisitionDateCons
olidated 

Omandatud osaluse 
soetusmaksumus 

Aruandeperioodil soetatud 
tütarettevõtjate aktsiate või 
osade soetusmaksumus  

SharesOfSubsidiariesCostOfAcquiredOwn
ershipInterestConsolidated 

Müüdud osalused  Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

SharesOfSubsidiariesDisposedOwnershipI
nterestsAbstract 

Müüdud osalused Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

SharesOfSubsidiariesDisposedOwnershipI
nterestsConsolidatedTuple 

Müüdud osaluse protsent Aruandeperioodil tütarettevõtjas 
müüdud osaluse määr 
protsentides hääleõigusest 

SharesOfSubsidiariesDisposedOwnershipI
nterestConsolidated 

Müüdud osalus müügihinnas Aruandeperioodil tütarettevõtjas 
müüdud osaluse müügihind 

SharesOfSubsidiariesDisposedOwnershipI
nterestAtSellingPriceConsolidated 
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Müüdud osaluse müügikasum 
(-kahjum) 

Aruandeperioodil tütarettevõtjas 
müüdud 
osalusest arvestatud 
müügikasum (-kahjum) 

SharesOfSubsidiariesSalesProfitLossOnDi
sposedOwnershipInterestConsolidated 

Lisa: Tütarettevõtjate aktsiad 
ja osad, lisainformatsioon 

Äriühenduste korral, kas 
tegemist oli sõltumatute 
osapoolte vahelise või ühise 
kontrolli all olevate üksuste 
vahelise äriühendusega, 
omandatud osaluse 
soetusmaksumuse 
komponentide kirjeldus, k.a 
omandamisega seotud 
väljaminekud, ostuhinda 
mõjutanud lisatingimused, mille 
mõju sõltub tulevikus aset 
leidvatest sündmustest; kui 
osalusi kajastatakse 
kapitaliosaluse meetodil, siis 
omandatud osaluste õiglane 
väärtus ja tekkinud firmaväärtus 
või omakapitalis kajastatud 
muutus 

NoteSharesOfSubsidiariesConsolidated 

Sidusettevõtjate aktsiate ja osade andmed 
Lisa: Sidusettevõtjate aktsiad 
ja osad 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteSharesOfAssociateConsolidatedAbstr
act 

Sidusettevõtjate aktsiad ja 
osad, üldine informatsioon 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

SharesOfAssociatesGeneralInformationCo
nsolidatedTuple 

Sidusettevõtja registrikood Äriregistrisse kandmisel 
ettevõtjale antav kordumatu 
registrikood 

AssociatesRegistryCodeConsolidated 

Sidusettevõtja nimetus Sidusettevõtja nimetus NameOfAssociateConsolidated 
Asukohamaa Maa riikide ja territooriumide 

klassifikaatori alusel, kus 
tütar(sidus)ettevõtja on 
registreeritud 

CountryOfIncorporationConsolidated 

Põhitegevusala Põhitegevusala, millega 
sidusettevõtja tegeleb 

PrincipalActivityConsolidated 

Osaluse määr  Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

OwnershipInterestAbstract 

Osaluse määr, eelmise 
aruandeperioodi lõpu kuupäev 

Aruandekohustuslase osaluse 
protsent (hääleõiguse määr) 
tütar(sidus)ettevõtjas eelmise 
perioodi lõpus 

OwnershipInterestAtEndOfPreviousPeriod
Consolidated 

Osaluse määr, 
aruandeperioodi lõpu kuupäev 

Aruandekohustuslase osaluse 
protsent (hääleõiguse määr) 
tütar(sidus)ettevõtjas perioodi 
lõpus 

OwnershipInterestAtEndOfPeriodConsolida
ted 

Sidusettevõtjate aktsiad ja 
osad, detailne informatsioon 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

SharesOfAssociatesDetailedInformationAb
stract 

Sidusettevõtjate aktsiad ja 
osad, detailne informatsioon 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 

SharesOfAssociatesDetailedInformationCo
nsolidatedTuple 
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täitmiseks 
Eelmise aruandeperioodi lõpu 
kuupäev 

Sidusettevõtjate aktsiate või 
osade saldo 

SharesOfAssociatesConsolidatedAtEndOf
PreviousPeriod 

Omandamine Aruandeperioodil soetatud 
sidusettevõtjate aktsiate või 
osade eest arvestatud 
soetusmaksumus  

SharesOfAssociatesAcquisitionConsolidate
d 

Müük Aruandeperioodil müüdud 
sidusettevõtjate aktsiate või 
osade bilansiline jääkväärtus 
(miinusega) 

SharesOfAssociatesDisposalConsolidated 

Dividendid Sidusettevõtjate aktsiatelt või 
osadelt arvestatud dividendid 
aruandeperioodi jooksul, kui 
rakendatakse kapitaliosaluse 
meetodit (miinusega) 

SharesOfAssociatesDividendsConsolidate
d 

Kasum (kahjum) 
kapitaliosaluse meetodil 

Sidusettevõtjate aktsiatelt või 
osadelt arvestatud kasum 
(kahjum) kapitaliosaluse 
meetodil (kui rakendatakse 
kapitaliosaluse meetodit) 

SharesOfAssociatesProfitLossByEquityMet
hodConsolidated 

Muud muutused Sidusettevõtjate aktsiate või 
osade muud muutused 
aruandeperioodi jooksul 

SharesOfAssociatesOtherChangesConsoli
dated 

Aruandeperioodi lõpu kuupäev Sidusettevõtjate aktsiate või 
osade saldo  

SharesOfAssociatesConsolidatedAtEndOf
Period 

Kokku sidusettevõtjate aktsiad 
ja osad 

Kokku sidusettevõtjate aktsiate 
või osade saldo 

TotalSharesOfAssociatesConsolidatedTupl
e 

Kokku sidusettevõtjate aktsiad 
ja osad, eelmise perioodi 
lõpus 

Kokku sidusettevõtjate aktsiate 
või osade saldo  

TotalSharesOfAssociatesAtEndOfPrevious
PeriodConsolidated 

Kokku sidusettevõtjate aktsiad 
ja osad, omandamine 

Kokku aruandeperioodil 
soetatud sidusettevõtjate 
aktsiate või osade eest 
arvestatud soetusmaksumus  

TotalSharesOfAssociatesAcquisitionConsol
idated 

Kokku sidusettevõtjate aktsiad 
ja osad, müük 

Kokku aruandeperioodil 
müüdud sidusettevõtjate 
aktsiate või osade bilansiline 
jääkväärtus (miinusega) 

TotalSharesOfAssociatesDisposalConsolid
ated 

Kokku sidusettevõtjate aktsiad 
ja osad, dividendid 

Kokku sidusettevõtjate aktsiatelt 
või osadelt arvestatud 
dividendid aruandeperioodi 
jooksul, kui rakendatakse 
kapitaliosaluse meetodit 
(miinusega) 

TotalSharesOfAssociatesDividendsConsoli
dated 

Kokku sidusettevõtjate aktsiad 
ja osad, kasum (kahjum) 
kapitaliosaluse meetodil 

Kokku sidusettevõtjate aktsiatelt 
või osadelt arvestatud kasum 
(kahjum) kapitaliosaluse 
meetodil (kui rakendatakse 
kapitaliosaluse meetodit) 

TotalSharesOfAssociatesProfitLossByEquit
yMethodConsolidated 

Kokku sidusettevõtjate aktsiad 
ja osad, muud muutused 

Kokku sidusettevõtjate aktsiate 
või osade muud muutused 
aruandeperioodi jooksul 

TotalSharesOfAssociatesOtherChangesCo
nsolidated 

Kokku sidusettevõtjate aktsiad 
ja osad, perioodi lõpus 

Kokku sidusettevõtjate aktsiate 
või osade saldo  

TotalSharesOfAssociatesAtEndOfPeriodCo
nsolidated 
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Omandatud osalused Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

SharesOfAssociatesAcquiredOwnershipInt
erestsAbstract 

Omandatud osalused Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

SharesOfAssociatesAcquiredOwnershipInt
erestsConsolidatedTuple 

Omandatud osaluse protsent Aruandeperioodil 
sidusettevõtjas omandatud 
osaluse määr protsentides 
omandatud hääleõigusest 

SharesOfAssociatesAcquiredOwnershipInt
erestConsolidated 

Omandamise kuupäev Sidusettevõtja omandamise 
kuupäev 

SharesOfAssociatesAcquisitionDateConsol
idated 

Omandatud osaluse 
soetusmaksumus 

Aruandeperioodil soetatud 
sidusettevõtjate aktsiate või 
osade soetusmaksumus  

SharesOfAssociatesCostOfAcquiredOwner
shipInterestConsolidated 

Müüdud osalused  Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

SharesOfAssociatesDisposedOwnershipInt
erestsAbstract 

Müüdud osalused Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

SharesOfAssociatesDisposedOwnershipInt
erestsConsolidatedTuple 

Müüdud osaluse protsent Aruandeperioodil 
sidusettevõtjas müüdud osaluse 
määr protsentides 
hääleõigusest 

SharesOfAssociatesDisposedOwnershipInt
erest 

Müüdud osalus müügihinnas Aruandeperioodil 
sidusettevõtjas müüdud osaluse 
müügihind 

SharesOfAssociatesDisposedOwnershipInt
erestAtSellingPrice 

Müüdud osaluse müügikasum 
(-kahjum) 

Aruandeperioodil 
sidusettevõtjas müüdud 
osalusest arvestatud 
müügikasum (-kahjum) 

SharesOfAssociatesSalesProfitLossOnDis
posedOwnershipInterest 

Lisa: Sidusettevõtjate aktsiad 
ja osad, lisainformatsioon 

Äriühenduste korral, kas 
tegemist oli sõltumatute 
osapoolte vahelise või ühise 
kontrolli all olevate üksuste 
vahelise äriühendusega, 
omandatud osaluse 
soetusmaksumuse 
komponentide kirjeldus, k.a 
omandamisega seotud 
väljaminekud, ostuhinda 
mõjutanud lisatingimused, mille 
mõju sõltub tulevikus aset 
leidvatest sündmustest; kui 
osalusi kajastatakse 
kapitaliosaluse meetodil, siis 
omandatud osaluste õiglane 
väärtus ja tekkinud firmaväärtus 
või omakapitalis kajastatud 
muutus 

NoteSharesOfAssociates 

Pikaajaliste finantsinvesteeringute andmed 
Lisa: Pikaajalised 
finantsinvesteeringud 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteLongTermFinancialInvestmentsConsol
idatedAbstract 

Pikaajalised Tehniline element, mis on LongTermFinancialInvestmentsAbstract 
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finantsinvesteeringud  vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

Muud pikaajalised 
finantsinvesteeringud, eelmise 
aruandeperioodi lõpu kuupäev 

Saldo eelmise aruandeperioodi 
lõpus 

LongTermFinancialInvestmentsAtEndOfPr
eviousPeriodConsolidated 

Soetamine Soetamine aruandeperioodi 
jooksul 

LongTermFinancialInvestmentsAcquisition
Consolidated 

Müük müügihinnas või 
lunastamine 

Müük müügihinnas või 
lunastamine aruandeperioodi 
jooksul (miinusega) 

LongTermFinancialInvestmentsDisposalAt
SellingPriceOrRedemptionConsolidated 

Kasum (kahjum) müügist ja 
ümberhindlusest 

Müügist ja ümberhindlusest 
tulenev kasum (kahjum) 
aruandeperioodi jooksul 

LongTermFinancialInvestmentsProfitLossF
romDisposalAndRevaluationConsolidated 

Muud Muud muutused 
aruandeperioodi jooksul 

LongTermFinancialInvestmentsOtherCons
olidated 

Muud pikaajalised 
finantsinvesteeringud, 
aruandeperioodi lõpu kuupäev 

Saldo aruandeperioodi lõpus LongTermFinancialInvestmentsAtEndOfPe
riodConsolidated 

Kajastatud õiglases väärtuses Kajastatud õiglases väärtuses LongTermFinancialInvestmentsCarriedAtF
airValueConsolidated 

Kajastatud korrigeeritud 
soetusmaksumuses 

Kajastatud korrigeeritud 
soetusmaksumuses 

LongTermFinancialInvestmentsCarriedAtC
ostConsoldiated 

Lisa: Pikaajalised 
finantsinvesteeringud, 
lisainformatsioon 

Oluliste finantsinvesteeringute 
või nende gruppide tähtajad, 
intressimäärad, alusvaluutad, 
muud olulised tingimused 

NoteLongTermFinancialInvestmentsConsol
diated 

Muude nõuete andmed 
Lisa: Muud nõuded Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteOtherReceivablesConsolidatedAbstra
ct 

Muud nõuded Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

OtherReceivablesAbstract 

Laenunõuded Antud laenude tagasinõuded LoanReceivablesConsolidated 
Intressinõuded Laekumata intressid antud 

laenudelt, võlakirjadelt ja 
pangakontodelt, mis on 
arvestatud perioodi eest kuni 
bilansipäevani  

InterestReceivablesConsolidated 

Dividendinõuded Bilansipäevaks välja kuulutatud 
laekumata dividendinõuded 

DividendReceivablesConsolidated 

Viitlaekumised Muud nõuded, mille aluseks on 
aruandeperioodil teenitud tulu, 
kuid mille kohta ei ole 
vormistatud arvet (näiteks tulu 
valmidusastme meetodil) 

AccruedIncomeConsolidated 

Kokku muud nõuded Muud eespool esitatud kirjetega 
mittesobivad nõuded kokku 

OtherReceivablesTotalConsolidated 

Jaotus järelejäänud tähtaja 
järgi  

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByRemainingMaturityHypercube 

Jaotus järelejäänud tähtaja 
järgi  

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 

AllocationByRemainingMaturityDimension 
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tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

Jaotus järelejäänud tähtaja 
järgi 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AllocationByRemainingMaturityAbstract 

12 kuu jooksul Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AllocationByRemainingMaturityWithin12Mo
nthsAbstract 

1–5 aasta jooksul Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AllocationByRemainingMaturityWithin1to5Y
earsAbstract 

Üle 5 aasta Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AllocationByRemainingMaturityWithinOver
5YearsAbstract 

Aruandeperioodi lõpu 
kuupäev 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AllocationByRemainingMaturityTotalAbstra
ct 

Jaotus intressimäära, valuuta 
ning tähtaja järgi 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AdditionalDimensionalAllocationByInterest
RateBaseCurrenciesAndDueDateHypercub
e 

Jaotus intressimäära, valuuta 
ning tähtaja järgi 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AdditionalDimensionalAllocationByInterest
RateBaseCurrenciesAndDueDateDimensio
n 

Intressimäär Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

InterestRateAbstract 

Alusvaluuta Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

BaseCurrenciesAbstract 

Lõpptähtaeg Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

DueDateAbstract 

Lisa: Muud nõuded, 
lisainformatsioon 

Oluliste nõuete või nende 
gruppide intressimäärad, 
alusvaluutad, nõuete tagatisena 
pandiks saadud varad, muud 
olulised tingimused 

NoteOtherReceivablesConsolidated 

Kinnisvarainvesteeringute andmed 
Lisa: Kinnisvarainvesteeringud Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteInvestmentPropertyConsolidatedAbstr
act 

Soetusmaksumuse meetod Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

InvestmentPropertyCostMethodAbstract 

Eelmise perioodi lõpus  Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPr
eviousPeriodAbstract 

Soetusmaksumus Kinnisvarainvesteeringuteks 
loetud objektide omandamise 
või ehitamise eest makstud 
raha või üleantud mitterahalise 
tasu õiglane väärtus 

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPr
eviousCarriedAtCostConsolidated 
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Akumuleeritud kulum Kinnisvarainvesteeringuteks 
loetud ehitiste komponentidele 
arvestatud akumuleeritud kulum 
(miinusega) 

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPr
eviousPeriodAccumulatedDepreciationCon
solidated 

Jääkmaksumus Kinnisvaraobjektide 
soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe 

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPr
eviousPeriodResidualCostConsolidated 

Ostud ja parendused Aruandeperioodil soetatud 
kinnisvarainvesteeringute 
objektide soetusmaksumus ja 
kinnisvaraobjektidel tehtud 
ehitustööd, mille kasulik eluiga 
on pikem kui üks aasta  

InvestmentPropertyCostMethodAcquisition
sAndAdditionsConsolidated 

Müügid Aruandeperioodil bilansist maha 
kantud müüdud 
kinnisvarainvesteeringute 
objektide soetusmaksumused 
(miinusega) ja akumuleeritud 
kulumid (plussiga) 

InvestmentPropertyCostMethodDisposalsC
onsolidated 

Amortisatsioonikulu Aruandeperioodil 
kinnisvarainvesteeringute 
objektidele arvestatud 
amortisatsioonikulu (miinusega) 

InvestmentPropertyCostMethodDepreciatio
nConsolidated 

Allahindlused väärtuse 
languse tõttu 

Aruandeperioodil 
kinnisvarainvesteeringute 
objektidele arvestatud väärtuse 
langus (miinusega). 
Arvestatakse väärtuse languse 
testi alusel, lähtudes kaetavast 
väärtusest 

InvestmentPropertyCostMethodImpairment
LossConsolidated 

Allahindluste tühistamised Aruandeperioodil 
kinnisvarainvesteeringute 
objektidele arvestatud väärtuse 
languse tagasiarvestus 
(plussiga), kui eelnevatel 
aruandeperioodidel on 
kinnisvarainvesteeringuid 
väärtuse languse tõttu alla 
hinnatud. Arvestatakse väärtuse 
languse testi alusel, lähtudes 
kaetavast väärtusest 

InvestmentPropertyCostMethodReversing
OfImpairmentLossConsolidated 

Lisandumised äriühenduste 
kaudu 

Aruandeperioodil 
kinnisvarainvesteeringute 
objektidele äriühenduste käigus 
lisandunud põhivarad 

InvestmentPropertyCostMethodAdditionsT
hroughBusinessCombinationsConsolidated 

Ümberklassifitseerimised Aruandeperioodil 
kinnisvarainvesteeringuteks 
(soetusmaksumus plussiga, 
akumuleeritud kulum 
miinusega) või 
kinnisvarainvesteeringutest 
(soetusmaksumus miinusega, 
akumuleeritud kulum plussiga) 
ümber klassifitseeritud 
materiaalne põhivara või 
müügiootel põhivara või muud 
varade liigid  

InvestmentPropertyCostMethodReclassific
ationsConsolidated 

Muud muutused Aruandeperioodil InvestmentPropertyCostMethodOtherChan
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kinnisvarainvesteeringute 
väärtuses toimunud muud 
muutused, v.a soetused, 
müügid, amortisatsiooni ja 
väärtuse languse arvestus ja 
ümberklassifitseerimine 

gesConsolidated 

Perioodi lõpus Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPe
riodAbstract 

Soetusmaksumus Kinnisvarainvesteeringuteks 
loetud objektide omandamise 
või ehitamise eest makstud 
raha või üleantud mitterahalise 
tasu õiglane väärtus 

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPe
riodCarriedAtCostConsolidated 

Akumuleeritud kulum Kinnisvarainvesteeringuteks 
loetud ehitiste komponentidele 
arvestatud akumuleeritud kulum 
(miinusega) 

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPe
riodAccumulatedDepreciationConsolidated 

Jääkmaksumus Kinnisvaraobjektide 
soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe 

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPe
riodResidualCostConsolidated 

Maa Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

InvestmentPropertyLandAbstract 

Ehitised Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

InvestmentPropertyBuildingsAbstract 

Kokku Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

InvestmentPropertyTotalAbstract 

Kinnisvarainvesteeringud, 
soetusmaksumuse meetod 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

InvestmentPropertyCostMethodDimension 

Jaotus 
kinnisvarainvesteeringutes, 
soetusmaksumuse meetod 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationInvestmentPropertyCostMethodH
ypercube 

Õiglase väärtuse meetod  Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

InvestmentPropertyFairValueMethodAbstra
ct 

Õiglase väärtuse meetod Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

InvestmentPropertyFairValueMethodDimen
sion 

Õiglase väärtuse meetod Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

InvestmentPropertyFairValueMethodHyper
cube 

Õiglase väärtuse meetod Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

InvestmentPropertyFairValueMethodAlloca
tionAbstract 

Eelmise aruandeperioodi 
lõpu kuupäev 

Kinnisvarainvesteeringute saldo 
eelmise perioodi lõpus 

InvestmentPropertyFairValueMethodAtEnd
OfPreviousPeriodConsolidated 

Ostud ja parendused Aruandeperioodil soetatud 
kinnisvarainvesteeringute 
objektide soetusmaksumus ja 

InvestmentPropertyFairValueMethodAcqui
sitionsAndAdditionsConsolidated 
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kinnisvaraobjektidel tehtud 
ehitustööd, mille kasulik eluiga 
on pikem kui üks aasta  

Kasum (kahjum) õiglase 
väärtuse muutusest 

Aruandeperioodi lõpu seisuga 
hinnatud 
kinnisvarainvesteeringute 
õiglase väärtuse hindamise 
tulemusena arvestatud muutus 

InvestmentPropertyFairValueMethodProfitL
ossFromRevaluationConsolidated 

Müügid Aruandeperioodil bilansist maha 
kantud müüdud 
kinnisvarainvesteeringute 
objektide bilansiline väärtus 

InvestmentPropertyFairValueMethodDispo
salsConsolidated 

Lisandumised äriühenduste 
kaudu 

Aruandeperioodil 
kinnisvarainvesteeringute 
objektidele äriühenduste käigus 
lisandunud põhivarad 

InvestmentPropertyFairValueMethodAdditi
onsThroughBusinessCombinationsConsoli
dated 

Ümberklassifitseerimised Aruandeperioodil 
kinnisvarainvesteeringuteks või 
kinnisvarainvesteeringutest 
ümber klassifitseeritud 
materiaalne põhivara või 
müügiootel põhivara või muud 
varade liigid 

ReclassificationsInvestmentPropertyFairVa
lueMethodReclassificationsConsolidated 

Muud muutused Aruandeperioodil 
kinnisvarainvesteeringute 
väärtuses toimunud muud 
muutused, v.a soetused, 
müügid, õiglase väärtuse 
muutus ja 
ümberklassifitseerimine 

InvestmentPropertyFairValueMethodOther
ChangesConsolidated 

Aruandeperioodi lõpu 
kuupäev 

Kinnisvarainvesteeringute saldo 
perioodi lõpus 

InvestmentPropertyFairValueMethodAtEnd
OfPeriodConsolidated 

Kinnisvarainvesteeringutelt 
teenitud renditulu 

Aruandeperioodil 
kinnisvarainvesteeringute 
väljarentimisest saadud rendi- 
ja üüritulu 

LeaseIncomeEarnedOnInvestmentProperty
Consolidated 

Kinnisvarainvesteeringute 
otsesed haldamiskulud 

Aruandeperioodil 
kinnisvarainvesteeringute 
haldamisega otseselt 
kaasnenud kulude summa (sh 
kommunaal-, valve-, 
administratiiv-, kindlustus-, 
koristus-, side-, jooksva 
remondi ja hoolduse kulud; 
samuti maamaks ja muud 
kinnisvarainvesteeringuga 
kaasnevad maksud ja tasud)  

DirectAdministrativeExpensesOninvestmen
tPropertyConsolidated 

Kinnisvarainvesteeringute 
müük müügihinnas 

Aruandeperioodil 
kinnisvarainvesteeringute 
müügist saadud tulu 
müügihinnas 

DisposalOfInvestmentPropertyAtSellingPric
eConsolidated 

Lisa: 
Kinnisvarainvesteeringud, 
lisainformatsioon 

Õiglase väärtuse meetodi 
rakendamise korral, kui õiglase 
väärtuse määramine ei ole 
usaldusväärselt võimalik, objekti 
kirjeldus ja põhjused; muu 
oluline informatsioon ja viited 

NoteInvestmentPropertyConsolidated 
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Materiaalse põhivara andmed 
Lisa: Materiaalne põhivara Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NotePropertyPlantAndEquipmentConsolida
tedAbstract 

Materiaalne põhivara  Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

PropertyPlantAndEquipmentAbstract 

Maa Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

PropertyPlantAndEquipmentLandAbstract 

Ehitised Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

PropertyPlantAndEquipmentBuildingsAbstr
act 

Masinad ja seadmed Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

MachineryAndEquipmentAbstract 

Transpordivahendid Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

MachineryAndEquipmentTransportationAb
stract 

Arvutid ja arvutisüsteemid Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

MachineryAndEquipmentComputersAndCo
mputerSystemsAbstract 

Muud masinad ja seadmed Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

MachineryAndEquipmentOtherMachineryA
ndEquipmentAbstract 

Muu materiaalne põhivara Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

OtherPropertyPlantAndEquipmentAbstract 

Lõpetamata projektid ja 
ettemaksed 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

UnfinishedProjectsAndPrepaymentsAbstra
ct 

Lõpetamata projektid Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

UnfinishedProjectsAbstract 

Ettemaksed Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

PrepaymentsAbstract 

Kokku Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

PropertyPlantAndEquipmentTotalAbstract 

Materiaalne põhivara  Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

PropertyPlantAndEquipmentDimension 

Materiaalne põhivara Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

PropertyPlantAndEquipmentHypercube 

Eelmise perioodi lõpus  Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPrevio
usPeriodAbstract 

Soetusmaksumus Objektide bilansiline 
soetusmaksumus 

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPrevio
usPeriodCarriedAtCostConsolidated 

Akumuleeritud kulum Objektide akumuleeritud kulum PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPrevio
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(miinusega) usPeriodAccumulatedDepreciationConsolid
ated 

Jääkmaksumus Objektide soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe 

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPrevio
usPeriodResidualCostConsolidated 

Ostud ja parendused Aruandeperioodil tekkinud 
materiaalse põhivara 
omandamise või ehitamise eest 
makstava rahalise kohustuse 
või üleantud mitterahalise tasu 
õiglane väärtus 

PropertyPlantAndEquipmentAcquisitionsAn
dAdditionsConsolidated 

Maa ja varem kasutusel olnud 
ehitiste ost 

Aruandeperioodil omandatud 
või parendatud maa ja varem 
teise aruandekohustuslase 
kasutuses olnud objektide eest 
makstava rahalise kohustuse 
või üleantud mitterahalise tasu 
õiglane väärtus 

PropertyPlantAndEquipmentAcquisitionsAn
dAdditionsAcquisitionOfLandAndBuildings
ExceptNewBuildingsAndRenovationsCons
olidated 

Uute ehitiste ost, uusehitus, 
parendused 

Aruandeperioodil omandatud 
uusehitiste või ehitiste 
parenduste eest makstava 
rahalise kohustuse või üleantud 
mitterahalise tasu õiglane 
väärtus 

PropertyPlantAndEquipmentAcquisitionsAn
dAdditionsAcquisitionOfBuildingsNewBuildi
ngRenovationsConsolidated 

Muud ostud ja parendused Aruandeperioodil tekkinud 
materiaalse põhivara 
omandamise või ehitamise eest 
makstava rahalise kohustuse 
või üleantud mitterahalise tasu 
õiglane väärtus, välja arvatud 
maa ja ehitiste soetused 

PropertyPlantAndEquipmentAcquisitionsAn
dAdditionsOtherAcquistionsAndAdditionsC
onsolidated 

Kapitaliseeritud 
laenukulutused 

Aruandeperioodil materiaalse 
põhivara soetusmaksumusse 
kapitaliseeritud laenukulutused, 
kui on valitud vastav 
arvestuspõhimõte 

PropertyPlantAndEquipmentCapitalisedLoa
nExpensesConsolidated 

Lisandumised äriühenduste 
kaudu 

Aruandeperioodil 
materiaalsesse põhivarasse 
äriühenduste käigus lisandunud 
põhivarad 

PropertyPlantAndEquipmentAdditionsThro
ughBusinessCombinationsConsolidated 

Amortisatsioonikulu Aruandeperioodil kuluks kantud 
materiaalse põhivara objektide 
soetusmaksumuse 
amortiseeritav osa (miinusega) 

PropertyPlantAndEquipmentDepreciationC
onsolidated 

Allahindlused väärtuse 
languse tõttu 

Aruandeperioodil materiaalse 
põhivara objektidele arvestatud 
väärtuse langus (miinusega). 
Arvestatakse väärtuse languse 
testi alusel, lähtudes kaetavast 
väärtusest 

PropertyPlantAndEquipmentImpairmentLos
sConsolidated 

Varasemate allahindluste 
tühistamised 

Aruandeperioodil materiaalse 
põhivara objektidele 
varasematel perioodidel 
arvestatud väärtuse languse 
tagasiarvestus (plussiga). 
Arvestatakse väärtuse languse 
testi alusel, lähtudes kaetavast 
väärtusest 

PropertyPlantAndEquipmentReversingOfI
mpairmentLossConsolidated 
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Müügid Aruandeperioodil bilansist maha 
kantud müüdud materiaalse 
põhivara objektide 
soetusmaksumused 
(miinusega) ja akumuleeritud 
kulumid (plussiga) 

PropertyPlantAndEquipmentDisposalsCon
solidated 

Ümberklassifitseerimised Aruandeperioodil materiaalse 
põhivara klassi 
(soetusmaksumus plussiga, 
akumuleeritud kulum 
miinusega) või materiaalse 
põhivara klassist  
(soetusmaksumus miinusega, 
akumuleeritud kulum plussiga) 
ümber klassifitseeritud objektid 

PropertyPlantAndEquipmentReclassificatio
nsConsolidated 

Ümberklassifitseerimine 
ettemaksetest 

Aruandeperioodil suletud 
ettemaksed materiaalse 
põhivara objekti või selle 
parenduse saamisel 

PropertyPlantAndEquipmentReclassificatio
nsReclassificationsFromPrepaymentsCons
olidated 

Ümberklassifitseerimine 
lõpetamata projektidest 

Aruandeperioodil lõpetatud 
projektide, sh lõpetatud 
ehitustööde 
ümberklassifitseerimine 
muudeks vara liikideks 

PropertyPlantAndEquipmentReclassificatio
nsReclassificationsFromUnfinishedProjects
Consolidated 

Ümberklassifitseerimine 
kinnisvarainvesteeringutega 

Aruandeperioodil 
kinnisvarainvesteeringust 
materiaalse põhivara klassi 
(soetusmaksumus plussiga, 
akumuleeritud kulum 
miinusega) või materiaalse 
põhivara klassist  
(soetusmaksumus miinusega, 
akumuleeritud kulum plussiga) 
kinnisvarainvesteeringuks 
ümber klassifitseeritud objektid 

PropertyPlantAndEquipmentReclassificatio
nsReclassificationsOfInvestmentPropertyC
onsolidated 

Ümberklassifitseerimine 
varudega 

Aruandeperioodil varudest 
materiaalse põhivara klassi 
(soetusmaksumus plussiga, 
akumuleeritud kulum 
miinusega) või materiaalse 
põhivara klassist  
(soetusmaksumus miinusega, 
akumuleeritud kulum plussiga) 
varudeks ümber klassifitseeritud 
objektid 

PropertyPlantAndEquipmentReclassificatio
nsReclassificationsOfInventoryConsolidate
d 

Muud 
ümberklassifitseerimised 

Aruandeperioodil muudest 
varadest materiaalse põhivara 
klassi (soetusmaksumus 
plussiga, akumuleeritud kulum 
miinusega) või materiaalse 
põhivara klassist  
(soetusmaksumus miinusega, 
akumuleeritud kulum plussiga) 
muudeks varadeks ümber 
klassifitseeritud objektid 

PropertyPlantAndEquipmentReclassificatio
nsOtherReclassificationsConsolidated 

Muud muutused Aruandeperioodil materiaalses 
põhivaras toimunud muud 
muutused 

PropertyPlantAndEquipmentOtherChanges
Consolidated 
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Perioodi lõpus  Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPerio
dAbstract 

Soetusmaksumus Objektide bilansiline 
soetusmaksumus 

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPerio
dCarriedAtCostConsolidated 

Akumuleeritud kulum Objektide akumuleeritud kulum 
(miinusega) 

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPerio
dAccumulatedDepreciationConsolidated 

Jääkmaksumus Objektide soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe 

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPerio
dResidualCostConsolidated 

Müüdud materiaalne põhivara 
müügihinnas  

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSel
lingPriceAbstract 

Maa Maa objektide müümisel 
saadud tasu 

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSel
lingPriceLandConsolidated 

Ehitised Ehitise objektide müümisel 
saadud tasu 

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSel
lingPriceBuildingsConsolidated 

Masinad ja seadmed Masinate ja seadmete objektide 
müümisel saadud tasu 

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSel
lingPriceMachineryAndEquipmentConsolid
ated 

Transpordivahendid Transpordivahendite objektide 
müümisel saadud tasu 

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSel
lingPriceTransportationConsolidated 

Arvutid ja arvutisüsteemid Arvuti ja arvutisüsteemide 
objektide müümisel saadud tasu 

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSel
lingPriceComputersAndComputerSystems
Consolidated 

Muud masinad ja seadmed Muude masinate ja seadmete 
objektide müümisel saadud tasu 

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSel
lingPriceOtherMachineryAndEquipmentCo
nsolidated 

Muu materiaalne põhivara Muu materiaalse põhivara 
objektide müümisel saadud tasu 

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSel
lingPriceOtherPropertyPlantAndEquipment
Consolidated 

Lõpetamata projektid ja 
ettemaksed 

Lõpetamata projekti objektide 
või ettemaksete müümisel 
saadud tasu 

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSel
lingPriceUnfinishedProjectsAndPrepaymen
tsConsolidated 

Lõpetamata projektid Lõpetamata projekti objektide 
müümisel saadud tasu 

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSel
lingPriceUnfinishedProjectsConsolidated 

Ettemaksed Ettemaksete müümisel saadud 
tasu 

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSel
lingPricePrepaymentsConsolidated 

Kokku Kokku müüdud materiaalne 
põhivara müügihinnas 

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSel
lingPriceConsolidated 

Lisa: Materiaalne põhivara, 
lisainformatsioon 

Oluliste allahindluste korral alla 
hinnatud vara või varade grupi 
kirjeldus, hindamismeetodid; 
soovitatavalt selliste objektide 
kirjeldus ja hinnang nende 
õiglase väärtuse kohta, mille 
õiglane väärtus on oluliselt 
suurem nende bilansilisest 
jääkmaksumusest, muu oluline 
informatsioon ja viited 
materiaalse põhivara kohta 

NotePropertyPlantAndEquipmentConsolida
ted 

Bioloogiliste varade andmed 
Lisa: Bioloogilised varad Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteBiologicalAssetsConsolidatedAbstract 



38 
 

Loomsed varad Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

BiologicalAssetsAnimalsAbstract 

Istandikud Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

BiologicalAssetsPlantationsAbstract 

Mets Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

BiologicalAssetsForestAbstract 

Vili Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

BiologicalAssetsCropAbstract 

Rohumaad Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

BiologicalAssetsGrasslandsAbstract 

Ettemaksed Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

BiologicalAssetsPrepaymentsAbstract 

Kokku Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

BiologicalAssetsTotalAbstract 

Bioloogilised varad Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

BiologicalAssetsDimension 

Jaotus bioloogiliste varade 
järgi  

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByBiologicalAssetsHypercube 

Õiglase väärtuse meetod Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

BiologicalAssetsFairValueMethodAbstract 

Käibevara  Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentA
ssetsAbstract 

Eelmise aruandeperioodi 
lõpu kuupäev 

Käibevarana klassifitseeritud 
bioloogilise vara õiglase 
väärtuse saldo eelmise perioodi 
lõpus 

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentA
ssetsAtEndOfPreviousPeriodConsolidated 

Kasum (kahjum) õiglase 
väärtuse muutusest 

Aruandeperioodil käibevarana 
klassifitseeritud bioloogiliste 
varade õiglase väärtuse 
hindamise tulemusena 
arvestatud muutus 

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentA
ssetsProfitLossFromChangeOfFairValueCo
nsolidated 

Soetused Aruandeperioodil bioloogilise 
vara omandamise eest makstud 
rahalise kohustuse või üleantud 
mitterahalise tasu õiglane 
väärtus 

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentA
ssetsIncreaseOfValueDueToAcquisitionCo
nsolidated 

Müügid Aruandeperioodil bilansist maha 
kantud müüdud bioloogilise 
vara bilansiline väärtus 
(miinusega) 

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentA
ssetsDecreaseOfValueDueToDisposalCon
solidated 

Põllumajandusliku toodangu 
saamisest tulenev väärtuse 

Aruandeperioodil bioloogiliste 
varade väärtuse vähenemine 

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentA
ssetsDecreaseOfValueFromDueToProducti
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vähenemine tulenevalt bioloogilisest varast 
saadud või eraldatud 
põllumajandusliku toodangu 
arvelevõtmisest 

onOfAgriculturalProductsConsolidated 

Juurdekasvust tingitud 
väärtuse suurenemine 

Aruandeperioodil juurdekasvust 
tingitud bioloogilise vara õiglase 
väärtuse suurenemine 

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentA
ssetsIncreaseOfValueDueToGrowthConsol
idated 

Lisandumised äriühenduste 
kaudu 

Aruandeperioodil bioloogilise 
vara lisandumised äriühenduste 
kaudu 

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentA
ssetsAdditionsViaBusinessCombinationsC
onsolidated 

Muud muutused Aruandeperioodil bioloogilises 
varas toimunud muud muutused 

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentA
ssetsOtherChangesConsolidated 

Aruandeperioodi lõpu 
kuupäev 

Käibevarana klassifitseeritud 
bioloogilise vara õiglase 
väärtuse saldo perioodi lõpus 

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentA
ssetsAtEndOfPeriodConsolidated 

Põhivara Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAss
etsAbstract 

Eelmise aruandeperioodi 
lõpu kuupäev 

Põhivarana klassifitseeritud 
bioloogilise vara õiglase 
väärtuse saldo eelmise perioodi 
lõpus 

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAss
etsAtEndOfPreviousPeriodConsolidated 

Kasum (kahjum) õiglase 
väärtuse muutusest 

Aruandeperioodil põhivarana 
klassifitseeritud bioloogiliste 
varade õiglase väärtuse 
hindamise tulemusena 
arvestatud muutus 

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAss
etsProfitLossFromChangeOfFairValueCon
solidated 

Soetused Aruandeperioodil põhivarana 
klassifitseeritud bioloogilise vara 
omandamise eest makstud 
rahalise kohustuse või üleantud 
mitterahalise tasu õiglane 
väärtus 

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAss
etsIncreaseOfValueDueToAcquisitionCons
olidated 

Müügid Aruandeperioodil põhivarana 
klassifitseeritud bilansist maha 
kantud müüdud bioloogilise 
vara bilansiline väärtus 
(miinusega) 

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAss
etsDecreaseOfValueDueToDisposalConsol
idated 

Põllumajandusliku toodangu 
saamisest tulenev väärtuse 
vähenemine 

Aruandeperioodil põhivarana 
klassifitseeritud bioloogiliste 
varade väärtuse vähenemine 
tulenevalt bioloogilisest varast 
saadud või eraldatud 
põllumajandusliku toodangu 
arvelevõtmisest 

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAss
etsDecreaseOfValueFromDueToProductio
nOfAgriculturalProductsConsolidated 

Juurdekasvust tingitud 
väärtuse suurenemine 

Aruandeperioodil juurdekasvust 
tingitud põhivarana 
klassifitseeritud bioloogilise vara 
õiglase väärtuse suurenemine 

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAss
etsIncreaseOfValueDueToGrowthConsolid
ated 

Lisandumised äriühenduste 
kaudu 

Aruandeperioodil bioloogilise 
vara lisandumised äriühenduste 
kaudu 

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAss
etsAdditionsViaBusinessCombinationsCon
solidated 

Muud muutused Aruandeperioodil bioloogilises 
varas toimunud muud muutused 

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAss
etsOtherChangesConsolidated 

Aruandeperioodi lõpu 
kuupäev 

Põhivarana klassifitseeritud 
bioloogilise vara õiglase 

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAss
etsAtEndOfPeriodConsolidated 
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väärtuse saldo perioodi lõpus 
Soetusmaksumuse meetod Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

BiologicalAssetsCostMethodAbstract 

Käibevara  Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssets
Abstract 

Eelmise aruandeperioodi 
lõpu kuupäev 

Käibevarana klassifitseeritud 
bioloogilise vara 
soetusmaksumuse meetodi 
saldo eelmise perioodi lõpus 

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssets
AtEndOfPreviousPeriodConsolidated 

Soetused Aruandeperioodil tekkinud 
bioloogilise vara omandamise 
eest makstud rahalise 
kohustuse või üleantud 
mitterahalise tasu õiglane 
väärtus 

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssets
IncreaseOfValueDueToAcquisitionConsolid
ated 

Müügid Aruandeperioodil bilansist maha 
kantud müüdud bioloogilise 
vara bilansiline 
soetusmaksumus (miinusega) 
ja akumuleeritud kulum 
(plussiga) 

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssets
DecreaseOfValueDueToDisposalConsolida
ted 

Põllumajandusliku toodangu 
saamisest tulenev väärtuse 
vähenemine 

Aruandeperioodil bioloogiliste 
varade soetusmaksumuse 
(miinusega) ja akumuleeritud 
kulumi (plussiga) 
mahakandmine tulenevalt 
bioloogilisest varast saadud või 
eraldatud põllumajandusliku 
toodangu arvelevõtmisest 

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssets
DecreaseOfValueDueToProductionOfAgric
ulturalProductsConsolidated 

Juurdekasvust tingitud 
väärtuse suurenemine 

Aruandeperioodil juurdekasvust 
tingitud põhivarana 
klassifitseeritud bioloogilise vara 
soetusmaksumuse 
suurenemine 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsIn
creaseOfValueDueToGrowthConsolidated 

Lisandumised äriühenduste 
kaudu 

Aruandeperioodil bioloogilise 
vara lisandumised äriühenduste 
kaudu 

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssets
AdditionsViaBusinessCombinationsConsoli
dated 

Allahindlused väärtuse 
languse tõttu 

Aruandeperioodil bioloogilise 
vara objektidele arvestatud 
väärtuse langus (miinusega). 
Arvestatakse väärtuse languse 
testi alusel, lähtudes kaetud 
väärtusest 

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssets
ImpairmentLossConsolidated 

Varasemate allahindluste 
tühistamised 

Aruandeperioodil bioloogilise 
vara objektidele varasematel 
perioodidel arvestatud väärtuse 
languse tagasiarvestus 
(plussiga). Arvestatakse 
väärtuse languse testi alusel, 
lähtudes kaetud väärtusest 

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssets
ReversingOfImpairmentLossConsolidated 

Muud muutused Aruandeperioodil bioloogilises 
varas toimunud muud muutused 

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssets
OtherChangesConsolidated 

Aruandeperioodi lõpu kuupäev Käibevarana klassifitseeritud 
bioloogilise vara 

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssets
AtEndOfPeriodConsolidated 
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soetusmaksumuse meetodi 
saldo perioodi lõpus 

Põhivara Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsA
bstract 

Eelmise perioodi lõpus Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAt
EndOfPreviousPeriodAbstract 

Soetusmaksumus Bioloogilise vara omandamise 
eest makstud raha või üleantud 
mitterahalise tasu õiglane 
väärtus 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAt
EndOfPreviousPeriodCarriedAtCostConsoli
dated 

Akumuleeritud kulum Lõppenud perioodidel kuluna 
kajastatud (amortiseeritud) osa 
bioloogilise vara 
soetusmaksumusest, sh nii 
aruandeperioodil kui ka sellest 
varasematel perioodidel kuluks 
arvatud osa kokku (miinusega) 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAt
EndOfPreviousPeriodAccumulatedDepreci
ationConsolidated 

Jääkmaksumus Bioloogilise vara objektide 
soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAt
EndOfPreviousPeriodResidualCostConsoli
dated 

Soetused Aruandeperioodil tekkinud 
bioloogilise vara omandamise 
eest makstud rahalise 
kohustuse või üleantud 
mitterahalise tasu õiglane 
väärtus 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsIn
creaseOfValueDueToAcquisitionConsolidat
ed 

Müügid Aruandeperioodil bilansist maha 
kantud müüdud bioloogilise 
vara bilansiline 
soetusmaksumus (miinusega) 
ja akumuleeritud kulum 
(plussiga) 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsD
ecreaseOfValueDueToDisposalConsolidat
ed 

Põllumajandusliku toodangu 
saamisest tulenev väärtuse 
vähenemine 

Aruandeperioodil bioloogiliste 
varade soetusmaksumuse 
(miinusega) ja akumuleeritud 
kulumi (plussiga) 
mahakandmine tulenevalt 
bioloogilisest varast saadud või 
eraldatud põllumajandusliku 
toodangu arvelevõtmisest 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsD
ecreaseOfValueDueToProductionOfAgricul
turalProductsConsolidated 

Juurdekasvust tingitud 
väärtuse suurenemine 

Aruandeperioodil juurdekasvust 
tingitud põhivarana 
klassifitseeritud bioloogilise vara 
soetusmaksumuse 
suurenemine 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsIn
creaseOfValueDueToGrowthConsolidated 

Lisandumised äriühenduste 
kaudu 

Aruandeperioodil bioloogilise 
vara lisandumised äriühenduste 
kaudu 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsA
dditionsViaBusinessCombinationsConsolid
ated 

Amortisatsioonikulu Aruandeperioodil kuluks kantud 
bioloogilise vara objektide 
soetusmaksumuse 
amortiseeritav osa (miinusega) 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsD
epreciationConsolidated 

Allahindlused väärtuse 
languse tõttu 

Aruandeperioodil bioloogilise 
vara objektidele arvestatud 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsIm
pairmentLossConsolidated 
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väärtuse langus (miinusega). 
Arvestatakse väärtuse languse 
testi alusel, lähtudes kaetud 
väärtusest 

Varasemate allahindluste 
tühistamised 

Aruandeperioodil bioloogilise 
vara objektidele varasematel 
perioodidel arvestatud väärtuse 
languse tagasiarvestus 
(plussiga). Arvestatakse 
väärtuse languse testi alusel, 
lähtudes kaetud väärtusest 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsR
eversingOfImpairmentLossConsolidated 

Muud muutused Aruandeperioodil bioloogilises 
varas toimunud muud muutused 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsOt
herChangesConsolidated 

Perioodi lõpus Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAt
EndOfPeriodAbstract 

Soetusmaksumus Bioloogilise vara omandamise 
eest makstud raha või üleantud 
mitterahalise tasu õiglane 
väärtus 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAt
EndOfPeriodCarriedAtCostConsolidated 

Akumuleeritud kulum Lõppenud perioodidel kuluna 
kajastatud (amortiseeritud) osa 
bioloogilise vara 
soetusmaksumusest, sh nii 
aruandeperioodil kui ka sellest 
varasematel perioodidel kuluks 
arvatud osa kokku (miinusega) 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAt
EndOfPeriodAccumulatedDepreciationCon
solidated 

Jääkmaksumus Bioloogilise vara objektide 
soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe 

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAt
EndOfPeriodResidualCostConsolidated 

Müüdud bioloogilised varad 
põhivara müügihinnas 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPriceA
bstract 

Loomsed varad Loomsete varade müümisel 
saadud tasu 

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPriceA
nimalsConsolidated 

Istandikud Istandike müümisel saadud tasu DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPriceP
lantationsConsolidated 

Mets Metsa müümisel saadud tasu DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPriceF
orestConsolidated 

Vili Vilja müümisel saadud tasu DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPriceC
ropConsolidated 

Rohumaad Rohumaade müümisel saadud 
tasu 

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPriceG
rasslandsConsolidated 

Kokku Kokku bioloogilise vara 
müümisel saadud tasu 

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPriceT
otalConsolidated 

Lisa: Bioloogilised varad, 
lisainformatsioon 

Soetusmaksumuse meetodi 
kasutamise korral selgitus, miks 
õiglase väärtuse meetodit ei 
olnud võimalik kasutada; muud 
olulised selgitused ja viited 

NoteBiologicalAssetsConsolidated 

Immateriaalse põhivara andmed 
Lisa: Immateriaalne põhivara Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteIntangibleAssetsConsolidatedAbstract 
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Immateriaalne põhivara Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

IntangibleAssetsAbstract 

Firmaväärtus Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

IntangibleAssetsGoodwillAbstract 

Arenguväljaminekud Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

IntangibleAssetsDevelopmentExpenditures
Abstract 

Arvutitarkvara Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

IntangibleAssetsComputerSoftwareAbstrac
t 

Kontsessioonid, patendid, 
litsentsid, kaubamärgid 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

IntangibleAssetsConcessionsPatentsLicen
cesTrademarksAbstract 

Muu immateriaalne põhivara Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

IntangibleAssetsOtherIntangibleAssetsAbst
ract 

Lõpetamata projektid ja 
ettemaksed 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

IntangibleAssetsUnfinishedProjectsAndPre
paymentsAbstract 

Kokku Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

IntangibleAssetsTotalAbstract 

Immateriaalne põhivara Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

IntangibleAssetsDimension 

Jaotus immateriaalse põhivara 
järgi 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByIntangibleAssetsHypercube 

Eelmise perioodi lõpus 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

IntangibleAssetsAtEndOfPreviousPeriodAb
stract 

Soetusmaksumus Immateriaalse vara 
omandamise või loomise eest 
makstud raha või üleantud 
mitterahalise tasu õiglane 
väärtus 

IntangibleAssetsAtEndOfPreviousPeriodCa
rriedAtCostConsolidated 

Akumuleeritud kulum Lõppenud perioodidel kuluna 
kajastatud (amortiseeritud) osa 
immateriaalse vara 
soetusmaksumusest, sh nii 
aruandeperioodil kui ka sellest 
varasematel perioodidel kuluks 
arvatud osa kokku (miinusega) 

IntangibleAssetsAtEndOfPreviousPeriodAc
cumulatedDepreciationConsolidated 

Jääkmaksumus Immateriaalse põhivara 
objektide soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe 

IntangibleAssetsAtEndOfPreviousPeriodRe
sidualCostConsolidated 

Ostud ja parendused Aruandeperioodil tekkinud 
immateriaalse vara 
omandamise või loomise eest 
makstava rahalise kohustuse 
või üleantud mitterahalise tasu 
õiglane väärtus 

IntangibleAssetsAcquisitionsAndAdditions
Consolidated 
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Lisandumised äriühenduste 
kaudu 

Aruandeperioodil immateriaalse 
põhivara lisandumised 
äriühenduste kaudu 

IntangibleAssetsAdditionsViaBusinessCom
binationsConsolidated 

Amortisatsioonikulu Aruandeperioodil kuluks kantud 
immateriaalse põhivara 
objektide soetusmaksumuse 
amortiseeritav osa (miinusega) 

IntangibleAssetsDepreciationConsolidated 

Allahindlused väärtuse 
languse tõttu 

Aruandeperioodil immateriaalse 
põhivara objektidele arvestatud 
väärtuse langus (miinusega). 
Arvestatakse väärtuse languse 
testi alusel, lähtudes kaetavast 
väärtusest 

IntangibleAssetsImpairmentLossConsolidat
ed 

Varasemate allahindluste 
tühistamised 

Aruandeperioodil immateriaalse 
põhivara objektidele 
varasematel perioodidel 
arvestatud väärtuse languse 
tagasiarvestus (plussiga). 
Arvestatakse väärtuse languse 
testi alusel, lähtudes kaetavast 
väärtusest 

IntangibleAssetsReversingOfImpairmentLo
ssConsolidated 

Müügid Aruandeperioodil bilansist maha 
kantud müüdud immateriaalse 
põhivara objektide 
soetusmaksumused 
(miinusega) ja akumuleeritud 
kulumid (plussiga) 

IntangibleAssetsDisposalsConsolidated 

Mahakandmised Aruandeperioodil bilansist maha 
kantud immateriaalse põhivara 
objektide soetusmaksumused 
(miinusega) ja akumuleeritud 
kulumid (plussiga) 

IntangibleAssetsWriteOffsConsolidated 

Ümberklassifitseerimised Aruandeperioodil immateriaalse 
põhivara klassi 
(soetusmaksumus plussiga, 
akumuleeritud kulum 
miinusega) või immateriaalse 
põhivara klassist  
(soetusmaksumus miinusega, 
akumuleeritud kulum plussiga) 
ümber klassifitseeritud objektid 

IntangibleAssetsReclassificationsConsolida
ted 

Muud muutused Aruandeperioodil 
immateriaalses põhivaras 
toimunud muud muutused 

IntangibleAssetsOtherChangesConsolidate
d 

Perioodi lõpus  Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

IntangibleAssetsAtEndOfPeriodAbstract 

Soetusmaksumus Immateriaalse vara 
omandamise või loomise eest 
makstud raha või üleantud 
mitterahalise tasu õiglane 
väärtus 

IntangibleAssetsAtEndOfPeriodCarriedAtC
ostConsolidated 

Akumuleeritud kulum Lõppenud perioodidel kuluna 
kajastatud (amortiseeritud) osa 
immateriaalse vara 
soetusmaksumusest, sh nii 
aruandeperioodil kui ka sellest 

IntangibleAssetsAtEndOfPeriodAccumulate
dDepreciationConsolidated 
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varasematel perioodidel kuluks 
arvatud osa kokku (miinusega) 

Jääkmaksumus Immateriaalse põhivara 
objektide soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe 

IntangibleAssetsAtEndOfPeriodResidualCo
stConsolidated 

Müüdud immateriaalne 
põhivara müügihinnas  

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceA
bstract 

Firmaväärtus Firmaväärtuse müümisel 
saadud tasu 

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceG
oodwillConsolidated 

Arenguväljaminekud Arenguväljaminekute müümisel 
saadud tasu 

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceD
evelopmentExpendituresConsolidated 

Arvutitarkvara Arvutitarkvara objektide 
müümisel saadud tasu 

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceC
omputerSoftwareConsolidated 

Kontsessioonid, patendid, 
litsentsid, kaubamärgid 

Kontsessiooni, patendi, litsentsi 
ja kaubamärgi objektide 
müümisel saadud tasu 

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceC
oncessionsPatentsLicencesTrademarksCo
nsolidated 

Muu immateriaalne põhivara Muu immateriaalse põhivara 
objekti müümisel saadud tasu 

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceO
therIntangibleAssetsConsolidated 

Lõpetamata projektid ja 
ettemaksed 

Lõpetamata projekti objekti 
müümisel saadud tasu 

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceU
nfinishedProjectsAndPrepaymentsConsolid
ated 

Kokku Kokku immateriaalse põhivara 
objektide müümisel saadud tasu 

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceT
otalConsolidated 

Lisa: Immateriaalne põhivara, 
lisainformatsioon 

Oluliste allahindluste korral alla 
hinnatud vara või varade grupi 
kirjeldus, hindamismeetodid; 
soovitatavalt selliste objektide 
kirjeldus ja hinnang nende 
õiglase väärtuse kohta, mille 
õiglane väärtus on oluliselt 
suurem nende bilansilisest 
jääkmaksumusest, muud 
olulised selgitused ja viited 

NoteIntangibleAssetsConsolidated 

Kapitalirendi andmed 
Lisa: Kapitalirent Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteFinanceLeaseConsoliatedAbstract 

Aruandekohustuslane kui 
rendileandja 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AccountingEntityAsLessorAbstract 

Kapitalirendinõuded Kapitalirendinõuete saldo FinanceLeaseReceivablesConsolidated 
Kapitalirendinõuded Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

FinanceLeaseReceivablesForAdditionalDi
mensionalAllocationConsolidated 

Kapitalirendinõuded kokku Kapitalirendinõuete saldo FinanceLeaseReceivablesTotalConsolidate
d 

Intressimäär Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

InterestRateAbstract 

Alusvaluuta Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 

BaseCurrenciesAbstract 
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aruandluskeskkonnas 
Lõpptähtaeg Tehniline element, mis on 

mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

DueDateAbstract 

Lisa: Kapitalirent, 
aruandekohustuslane kui 
rendileandja, lisainformatsioon 

Intressimäärad, alusvaluutad, 
muud olulised tingimused 

NoteFinanceLeaseAccountingEntityAsLess
or 

Aruandekohustuslane kui 
rentnik 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AccountingEntityAsLesseeAbstract 

Kapitalirendikohustused Kapitalirendikohustuste saldo FinanceLeaseObligationsConsolidated 
Kapitalirendikohustused Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

FinanceLeaseObligationsForAdditionalDim
ensionalAllocationConsolidated 

Kapitalirendikohustused kokku Kapitalirendikohustuste saldo FinanceLeaseObligationsTotalConsolidate
d 

Renditud varade bilansiline 
jääkmaksumus  

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAsset
sAbstract 

Maa Rendile võetud maa 
soetusmaksumus 

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAsset
sLandConsolidated 

Ehitised Rendile võetud ehitiste 
soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe 

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAsset
sBuildingsConsolidated 

Masinad ja seadmed Rendile võetud masinate ja 
seadmete soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe 

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAsset
sMachineryAndEquipmentConsolidated 

Muu materiaalne põhivara Rendile võetud muu 
materiaalse põhivara 
soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe 

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAsset
sOtherPropertyPlantAndEquipmentConsoli
dated 

Muud varad Muude rendile võetud varade 
soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe 

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAsset
sOtherAssetsConsolidated 

Kokku Kokku rendile võetud varade 
soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe 

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAsset
sTotalConsolidated 

Lisa: Kapitalirent, 
aruandekohustuslane kui 
rentnik, lisainformatsioon 

Intressimäärad, alusvaluutad, 
muud olulised tingimused 

NoteFinanceLeaseAccountingEntityAsLess
eeConsolidated 

Kasutusrendi andmed 
Lisa: Kasutusrent Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteOperatingLeaseConsolidatedAbstract 

Aruandekohustuslane kui 
rendileandja 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteOperatingLeaseAccountingEntityAsLe
ssorAbstract 

Kasutusrenditulu Tulu kasutusrendile või üürile 
antud vara kasutamise eest 

OperatingLeaseIncomeConsolidated 

Järgmiste perioodide 
kasutusrenditulu 
mittekatkestatavatest 
lepingutest  

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

FutureLeaseIncomeUnderNonCancellableL
easeContractsAbstract 
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12 kuu jooksul Kasutusrenditulu 
mittekatkestatavatest 
lepingutest, mille realiseerumise 
tähtaeg saabub bilansipäevast 
kuni ühe aasta jooksul 

FutureLeaseIncomeUnderNonCancellableL
easeContractsWithin12MonthsConsolidate
d 

1–5 aasta jooksul Kasutusrenditulu 
mittekatkestatavatest 
lepingutest, mille realiseerumise 
tähtaeg saabub bilansipäevast 
rohkem kui ühe ja kuni viie 
aasta jooksul 

FutureLeaseIncomeUnderNonCancellableL
easeContractsWithin1to5YearsConsolidate
d 

Üle 5 aasta Kasutusrenditulu 
mittekatkestatavatest 
lepingutest, mille realiseerumise 
tähtaeg saabub bilansipäevast 
rohkem kui viie aasta pärast 

FutureLeaseIncomeUnderNonCancellableL
easeContractsWithinOver5YearsConsolida
ted 

Rendile või üürile antud 
varade bilansiline 
jääkmaksumus 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

OperatingLeaseResidualCostOfLeasedAss
etsAbstract 

Kinnisvarainvesteeringud Rendile või üürile antud 
kinnisvarainvesteeringute 
soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe 

OperatingLeaseResidualCostOfLeasedAss
etsInvestmentsPropertyConsolidated 

Masinad ja seadmed Rendile või üürile antud 
masinate ja seadmete 
soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe 

OperatingLeaseResidualCostOfLeasedAss
etsMachineryAndEquipmentConsolidated 

Muud varad Muu rendile või üürile antud 
vara soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahe 

OperatingLeaseResidualCostOfLeasedAss
etsOtherAssetsConsolidated 

Kokku Rendile või üürile antud varade 
soetusmaksumuse ja 
akumuleeritud kulumi vahed 
kokku 

OperatingLeaseResidualCostOfLeasedAss
etsTotalConsolidated 

Lisa: Kasutusrent, 
aruandekohustuslane kui 
rendileandja, lisainformatsioon 

Olulised lisatingimused NoteOperatingLeaseAccountingEntityAsLe
ssorConsolidated 

Aruandekohustuslane kui 
rentnik  

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteOperatingLeaseAccountingEntityAsLe
sseeAbstract 

Kasutusrendikulu Kulu kasutusrendile või üürile 
võetud vara kasutamise eest 

OperatingLeaseExpensesConsolidated 

Järgmiste perioodide 
kasutusrendikulu 
mittekatkestatavatest 
lepingutest  

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

FutureLeaseExpenseUnderNonCancellabl
eLeaseContractsAbstract 

12 kuu jooksul Kasutusrendikulu 
mittekatkestatavatest 
lepingutest, mille realiseerumise 
tähtaeg saabub bilansipäevast 
kuni ühe aasta jooksul 

FutureLeaseExpenseUnderNonCancellabl
eLeaseContractsWithin12MonthsConsolida
ted 

1–5 aasta jooksul Kasutusrendikulu 
mittekatkestatavatest 
lepingutest, mille realiseerumise 
tähtaeg saabub bilansipäevast 
rohkem kui ühe ja kuni viie 

FutureLeaseExpenseUnderNonCancellabl
eLeaseContractsWithin1to5YearsConsolid
ated 
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aasta jooksul 
Üle 5 aasta Kasutusrendikulu 

mittekatkestatavatest 
lepingutest, mille realiseerumise 
tähtaeg saabub bilansipäevast 
rohkem kui viie aasta pärast 

FutureLeaseExpenseUnderNonCancellabl
eLeaseContractsWithinOver5YearsConsoli
dated 

Lisa: Kasutusrent, 
aruandekohustuslane kui 
rentnik, lisainformatsioon 

Olulised lisatingimused NoteOperatingLeaseAccountingEntityAsLe
sseeConsolidated 

Laenukohustuste andmed 
Lisa: Laenukohustused Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteLoanCommitmentsConsolidatedAbstra
ct 

Laenukohustused Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

LoanCommitmentsAbstract 

Lühiajalised laenud Kuni üheaastase tagasimakse 
tähtajaga saadud laenud 

CurrentLoansConsolidated 

Lühiajalised laenud Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

CurrentLoansForAdditionalDimensionalAllo
cationConsolidated 

Lühiajalised laenud kokku Kuni üheaastase tagasimakse 
tähtajaga saadud laenud 

CurrentLoansTotalConsolidated 

Lühiajalised võlakirjad Aruandekohustuslase poolt 
emiteeritud kuni üheaastase 
tähtajaga võlakirjad 

CurrentBondsConsolidated 

Lühiajalised võlakirjad Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

CurrentBondsForAdditionalDimensionalAllo
cationConsolidated 

Lühiajalised võlakirjad kokku Aruandekohustuslase poolt 
emiteeritud kuni üheaastase 
tähtajaga võlakirjad 

CurrentBondsTotalConsolidated 

Pikaajalised laenud Saadud laenud, mille esialgne 
tagasimakse tähtaeg on pikem 
kui üks aasta 

NonCurrentLoansConsolidated 

Pikaajalised laenud Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NonCurrentLoansForAdditionalDimensiona
lAllocationConsolidated 

Pikaajalised laenud kokku Saadud laenud, mille esialgne 
tagasimakse tähtaeg on pikem 
kui üks aasta 

NonCurrentLoansTotalConsolidated 

Pikaajalised võlakirjad Aruandekohustuslase poolt 
emiteeritud pikema kui 
üheaastase tähtajaga võlakirjad 

NonCurrentBondsConsolidated 

Pikaajalised võlakirjad Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NonCurrentBondsForAdditionalDimensiona
lAllocationConsolidated 

Pikaajalised võlakirjad kokku Aruandekohustuslase poolt 
emiteeritud pikema kui 
üheaastase tähtajaga võlakirjad 

NonCurrentBondsTotalConsolidated 

Muud laenukohustused Muud (majandus)üksuse poolt 
võetud laenukohustused 

OtherLoanCommitmentsConsolidated 

Muud laenukohustused Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 

OtherLoanCommitmentsForAdditionalDime
nsionalAllocationConsolidated 
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täitmiseks 
Muud laenukohustused kokku Muud (majandus)üksuse poolt 

võetud laenukohustused 
OtherLoanCommitmentsTotalConsolidated 

Muud laenukohustused Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

OtherLoanCommitmentsDimension 

Laenukohustused kokku Laenukohustused LoanCommitmentsTotalConsolidated 
Tagatiseks panditud varade 
bilansiline (jääk)maksumus 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

CarryingAmountOfCollateralAssetsAbstract 

Maa Tagatiseks panditud maa 
bilansiline jääkmaksumus 
aruandeperioodi lõpus 

CarryingAmountOfCollateralAssetsLandCo
nsolidated 

Ehitised Tagatiseks panditud ehitiste 
bilansiline jääkmaksumus 
aruandeperioodi lõpus 

CarryingAmountOfCollateralAssetsBuilding
sConsolidated 

Masinad ja seadmed Tagatiseks panditud masinate 
ja seadmete bilansiline 
jääkmaksumus aruandeperioodi 
lõpus 

CarryingAmountOfCollateralAssetsMachin
eryAndEquipmentConsolidated 

Muu materiaalne põhivara Tagatiseks panditud muu 
materiaalse põhivara bilansiline 
jääkmaksumus aruandeperioodi 
lõpus 

CarryingAmountOfCollateralAssetsOtherPr
opertyPlantAndEquipmentConsolidated 

Muud varad Tagatiseks panditud muude 
varade bilansiline 
jääkmaksumus aruandeperioodi 
lõpus 

CarryingAmountOfCollateralAssetsOtherAs
setsConsolidated 

Kokku Kokku kohustuste tagatiseks 
panditud varade bilansiline 
(jääk)maksumus 

CarryingAmountOfCollateralAssetsTotalCo
nsolidated 

Lisa: Laenukohustused, 
lisainformatsioon 

Intressimäärad, alusvaluutad, 
muud olulised tingimused, sh 
tagatiseks seatud varade kohta 

NoteLoanCommitmentsConsolidated 

Võlgade ja ettemaksete andmed 
Lisa: Võlad ja ettemaksed Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NotePayablesAndPrepaymentsConsolidate
dAbstract 

Võlad tarnijatele Tarnijatele tasumata arved TradePayablesTotalConsolidated 
Võlad töövõtjatele Töövõtjatele tasumata 

kohustused 
EmployeePayablesTotalConsolidated 

Maksuvõlad Tasumata maksukohustused TaxPayablesConsolidated 
Muud võlad Muud võlad kui võlad tarnijatele, 

töövõtjatele ja maksuvõlad 
OtherPayablesTotalConsolidated 

Intressivõlad Intressivõlad saadud laenudelt, 
võlakirjadelt, 
kapitalirendikohustustelt ja 
muudelt kohustustelt, mis on 
arvestatud perioodi eest kuni 
bilansipäevani 

InterestPayablesConsolidated 

Dividendivõlad Bilansipäevaks välja kuulutatud, 
kuid välja maksmata dividendid 

DividendPayablesConsolidated 
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Muud viitvõlad Muud kohustused, mille aluseks 
on aruandeperioodil tekkinud 
kulu, kuid mille kohta ei ole 
esitatud arvet 

OtherAccruedExpensesConsolidated 

Saadud ettemaksed Ostjatelt või muudelt osapooltelt 
saadud ettemaksed 

PrepaymentsReceivedTotalConsolidated 

Tulevaste perioodide tulud Saadud ettemaksed teenuste 
eest, mis loetakse tuluks 
aruandeperioodidel, mille jaotus 
vastab jaotusele järelejäänud 
tähtaja järgi 

DeferredIncomeConsolidated 

Muud saadud ettemaksed Muud saadud ettemaksed, mida 
ei saa lugeda tulevaste 
perioodide tuludeks 

OtherReceivedPrepaymentsConsolidated 

Kokku võlad ja ettemaksed Pikaajalised ja lühiajalised võlad 
ja ettemaksed kokku 

PayablesAndPrepaymentsConsolidated 

Jaotus järelejäänud tähtaja 
järgi 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByRemainingMaturityHypercube 

Jaotus järelejäänud tähtaja 
järgi 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByRemainingMaturityDimension 

Jaotus järelejäänud tähtaja 
järgi 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByRemainingMaturityAbstract 

12 kuu jooksul Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AllocationByRemainingMaturityWithin12Mo
nthsAbstract 

1–5 aasta jooksul Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AllocationByRemainingMaturityWithin1to5Y
earsAbstract 

Üle 5 aasta Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AllocationByRemainingMaturityWithinOver
5YearsAbstract 

Aruandeperioodi lõpu kuupäev Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AllocationByRemainingMaturityTotalAbstra
ct 
 

Lisa: Võlad ja ettemaksed, 
lisainformatsioon 

Vajaduse korral lisaselgitused 
oluliste kirjete kohta 

NotePayablesAndPrepaymentsConsolidate
d 

Andmed võlgade kohta tarnijatele 
Lisa: Võlad tarnijatele Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteTradePayablesConsolidatedAbstract 

Kokku võlad tarnijatele Tarnijatele tasumata arved TradePayablesTotalConsolidated 
Lisa: Võlad tarnijatele, 
lisainformatsioon 

Tavapärasest ostutegevusest 
erinevate kohustuste kohta 
summad, alusvaluutad, muud 
olulised tingimused 

NoteTradePayablesConsolidated 

Andmed võlgade kohta töövõtjatele 
Lisa: Võlad töövõtjatele Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
NoteEmployeePayablesConsolidatedAbstr
act 
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täitmiseks 
Töötasude kohustus Võlad töötajatele bilansipäevaks 

väljateenitud töötasude eest 
EmployeePayablesRemunerationLiabilityC
onsolidated 

Puhkusetasude kohustus Võlad töötajatele bilansipäevaks 
väljateenitud puhkusepäevadelt 
arvestatud puhkusetasude ja 
neile lisanduvate 
maksukohustuste 
(sotsiaalmaksud) eest 

EmployeePayablesVacationPayLiabilityCo
nsolidated 

Kokku võlad töövõtjatele Töövõtjatele tasumata 
kohustused 

EmployeePayablesTotalConsolidated 

Lisa: Võlad töövõtjatele, 
lisainformatsioon 

Tavapärasest töötajatele 
makstavate hüvitiste 
kohustustest erinevate 
kohustuste summad ja muud 
olulised tingimused 

NoteEmployeePayablesConsolidated 

Muude võlgade andmed 
Lisa: Muud võlad Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteOtherPayablesConsolidatedAbstract 

Muud võlad Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

OtherPayablesAbstract 

Intressivõlad Intressivõlad saadud laenudelt, 
võlakirjadelt, 
kapitalirendikohustustelt ja 
muudelt kohustustelt, mis on 
arvestatud perioodi eest kuni 
bilansipäevani 

InterestPayablesConsolidated 

Dividendivõlad Bilansipäevaks välja kuulutatud, 
kuid väljamaksmata dividendid 

DividendPayablesConsolidated 

Muud viitvõlad Muud kohustused, mille aluseks 
on aruandeperioodil tekkinud 
kulu, kuid mille kohta ei ole 
esitatud arvet 

OtherAccruedExpensesConsolidated 

Kokku muud võlad Kõik muud võlad kokku OtherPayablesTotalConsolidated 
Jaotus järelejäänud tähtaja 
järgi 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByRemainingMaturityHypercube 

Jaotus järelejäänud tähtaja 
järgi 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByRemainingMaturityDimension 

Jaotus järelejäänud tähtaja 
järgi 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByRemainingMaturityAbstract 

12 kuu jooksul Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AllocationByRemainingMaturityWithin12Mo
nthsAbstract 

1–5 aasta jooksul Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AllocationByRemainingMaturityWithin1to5Y
earsAbstract 
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Üle 5 aasta Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AllocationByRemainingMaturityWithinOver
5YearsAbstract 

Aruandeperioodi lõpu kuupäev Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AllocationByRemainingMaturityTotalAbstra
ct 

Lisa: Muud võlad, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
muude võlgade kohta 

NoteOtherPayablesConsolidated 

Eraldiste andmed 
Lisa: Eraldised Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteProvisionsConsolidatedAbstract 

Eraldised Kohustused, mille 
realiseerumise aeg või summa 
ei ole kindlad 

ProvisionsConsolidated 

Lühiajalised Eraldised, mis on 
klassifitseeritud kui lühiajalised 
eraldised 

CurrentProvisionsConsolidated 

Pikaajalised Eraldised, mis on 
klassifitseeritud kui pikaajalised 
eraldised 

NonCurrentProvisionsConsolidated 

Kokku eraldised Kokku kohustused, mille 
realiseerumise aeg või summa 
ei ole kindlad 

ProvisionsTotalConsolidated 

Eraldiste jaotus kasutamise 
järgi  

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

ProvisionsAllocationByUsageHypercube 

Eraldiste jaotus, eraldiste ja 
kasutamise järgi 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByProvisionsAndUsageHypercub
e 

Eraldised Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

ProvisionsDimension 

Eraldiste kasutamine Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

ProvisionsUsageDimension 

Eelmise aruandeperioodi lõpu 
kuupäev 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ProvisionsAtEndOfPreviousPeriodAbstract 

Moodustamine/korrigeerimine Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ProvisionsEstablishingAdjustmentsAbstract 

Kasutamine Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ProvisionsProvisionUsedAbstract 

Intressiarvestus Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ProvisionsInterestCalculationAbstract 

Aruandeperioodi lõpu kuupäev Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 

ProvisionsAtEndOfPeriodAbstract 
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täitmiseks 
Lisa: Eraldised, 
lisainformatsioon 

Vajaduse korral lisaselgitused 
oluliste kirjete kohta 

NoteProvisionsConsolidated 

Tingimuslike kohustuste ja varade andmed 
Lisa: Tingimuslikud 
kohustused ja varad 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteContingentLiabilitiesAndAssetsConsoli
datedAbstract 

Tingimuslikud kohustused Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ContingentLiabilitiesAbstract 

Võimalikud dividendid Maksimaalne summa, mida 
bilansipäeva seisuga oleks 
võimalik dividendidena välja 
kuulutada 

DistributableDividendsConsolidated 

Tulumaksukohustus 
võimalikelt dividendidelt 

Tulumaksu summa, mis 
kaasneks maksimaalse 
dividendide summa 
väljakuulutamisega 

IncomeTaxLiabilityOnDistributableDividend
sConsolidated 

Kokku tingimuslikud 
kohustused 

Võimalikud või eksisteerivad 
kohustused kokku, mille 
realiseerimine ei ole tõenäoline 
või mille suurust ei ole võimalik 
piisava usaldusväärsusega 
mõõta 

ContingentLiabilitiesTotalConsolidated 

Tingimuslikud varad Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ContingentAssetsAbstract 

Kokku tingimuslikud varad Võimalikud varad, mille 
realiseerumine ei ole kindel 

ContingentAssetsTotalConsolidated 

Lisa: Tingimuslikud 
kohustused ja varad, 
lisainformatsioon 

Vajaduse korral lisaselgitus 
tingimuslike kohustuste ja 
varade sisu kohta, hinnang 
nende realiseerumise 
tõenäosuse kohta, tingimuslikud 
kohustused ja varad, mille 
võimalikule suurusele ei ole 
võimalik hinnangut anda; lisada 
informatsioon võimalike 
omanikele makstavate 
maksimaalsete dividendide ja 
neilt tasumisele kuuluva 
tulumaksu suuruse kohta 

NoteContingentLiabilitiesAndAssetsConsoli
dated 

Sihtfinantseerimise andmed 
Lisa: Sihtfinantseerimine Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteGrantsConsolidatedAbstract 

Varad bruto 
soetusmaksumuses 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AssetsAtCostAbstract 

Sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteGrantsGrossMethodGrantsForAcquisit
ionOfNonCurrentAssetsAbstract 

Sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks 

Sihtfinantseerimine, mille 
põhitingimuseks on selle arvel 
põhivara soetamine 

GrantsGrossMethodGrantsForAcquisitionO
fNonCurrentAssetsConsolidated 
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Kokku sihtfinantseerimine 
põhivara soetamiseks 

Sihtfinantseerimine, mille 
põhitingimuseks on selle arvel 
põhivara soetamine 

GrantsGrossMethodGrantsForAcquisitionO
fNonCurrentAssetsTotalConsolidated 

Sihtfinantseerimine, põhivara 
soetamine, brutomeetod  

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

GrantsGrossMethodGrantsForAcquisitionO
fNonCurrentAssetsDimension 

Sihtfinantseerimise jaotus 
põhivara soetamise järgi, 
brutomeetod 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

GrantsAllocationByGrossMethodUsageAnd
GrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssets
Hypercube 

Sihtfinantseerimise jaotus, 
brutomeetod 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

GrantsAllocationByGrossMethodUsageHyp
ercube 

Sihtfinantseerimise jaotus, 
brutomeetod 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

GrantsAllocationByGrossMethodUsageDim
ension 

Eelmise aruandeperioodi 
lõpu kuupäev 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

GrantsAllocationByGrossMethodUsageAtE
ndOfPreviousPeriodAbstract 

Saadud Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

GrantsAllocationByGrossMethodUsageRec
eivedAbstract 

Tagastatud Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

GrantsAllocationByGrossMethodUsageRep
aidAbstract 

Tulu Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

GrantsAllocationByGrossMethodUsageRev
enueAbstract 

Aruandeperioodi lõpu 
kuupäev 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

GrantsAllocationByGrossMethodUsageAtE
ndOfPeriodAbstract 

Sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks  

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteGrantsGrossMethodGrantsForOperati
ngExpensesAbstract 

Sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks 

Sihtfinantseerimine, mis on ette 
nähtud abi saaja tegevuskulude 
katmiseks 

GrantsGrossMethodGrantsForOperatingEx
pensesConsolidated 

Kokku sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks 

Sihtfinantseerimine, mis on ette 
nähtud abi saaja tegevuskulude 
katmiseks 

GrantsGrossMethodGrantsForOperatingEx
pensesTotalConsolidated 

Sihtfinantseerimise jaotus 
tegevuskulude lõikes, 
brutomeetod 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

GrantsGrossMethodGrantsForOperatingEx
pensesDimension 

Sihtfinantseerimise jaotus 
tegevuskulude lõikes, 
brutomeetod 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

GrantsAllocationByGrossMethodUsageAnd
GrantsForOperatingExpensesHypercube 

Sihtfinantseerimise jaotus 
põllumajandusliku tootmise 
lõikes, brutomeetod  

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

GrantsGrossMethodGrantsForAgriculturalP
roduceDimension 
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Sihtfinantseerimise jaotus 
põllumajandusliku tootmise 
lõikes, brutomeetod 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

GrantsAllocationByGrossMethodUsageAnd
GrantsGrossMethodGrantsForAgriculturalP
roduceHypercube 

Kokku sihtfinantseerimine Sihtfinantseerimine kokku GrantsGrossMethodTotalConsolidated 
Lisa: Sihtfinantseerimine, 
brutomeetod, 
lisainformatsioon 

Toetuse andjad ja eesmärgid 
(kui ei sisaldu nimetuses), 
kaasnevad tingimuslikud 
kohustused, muu saadud abi, 
mis ei vasta sihtfinantseerimise 
definitsioonile, näiteks saadud 
garantiid  

NoteGrantsGrossMethodConsolidated 

Varad neto 
soetusmaksumuses 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AssetsAtNetCostAbstract 

Sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteGrantsNetMethodGrantsForAcquisitio
nOfNonCurrentAssetsAbstract 

Sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks 

Sihtfinantseerimine, mille 
põhitingimuseks on selle arvel 
põhivara soetamine 

GrantsNetMethodGrantsForAcquisitionOfN
onCurrentAssetsConsolidated 

Kokku sihtfinantseerimine 
põhivara soetamiseks 

Sihtfinantseerimine, mille 
põhitingimuseks on selle arvel 
põhivara soetamine 

GrantsNetMethodGrantsForAcquisitionOfN
onCurrentAssetsTotalConsolidated 

Sihtfinantseerimine, põhivara 
soetamine, netomeetod  

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

GrantsNetMethodGrantsForAcquisitionOfN
onCurrentAssetsDimension 

Sihtfinantseerimise jaotus 
põhivara soetamise järgi, 
netomeetod  

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

GrantsAllocationByNetMethodUsageAndGr
antsForAcquisitionOfNonCurrentAssetsHyp
ercube 

Sihtfinantseerimise jaotus, 
netomeetod 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

GrantsAllocationByNetMethodUsageHyper
cube 

Sihtfinantseerimise jaotus, 
netomeetod 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

GrantsAllocationByNetMethodUsageDimen
sion 

Saadud Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

GrantsAllocationByNetMethodUsageRecei
vedAbstract 

Tagastatud Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

GrantsAllocationByNetMethodUsageRepai
dAbstract 

Sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks  

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteGrantsNetMethodGrantsForOperating
ExpensesAbstract 

Sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks 

Sihtfinantseerimine, mis on ette 
nähtud abi saaja tegevuskulude 
katmiseks 

GrantsNetMethodGrantsForOperatingExpe
nsesConsolidated 

Kokku sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks 

Sihtfinantseerimine, mis on ette 
nähtud abi saaja tegevuskulude 
katmiseks 

GrantsNetMethodGrantsForOperatingExpe
nsesTotalConsolidated 
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Kokku sihtfinantseerimine Sihtfinantseerimine kokku GrantsNetMethodTotalConsolidated 
Sihtfinantseerimise jaotus 
tegevuskulude lõikes, 
netomeetod 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

GrantsNetMethodGrantsForOperatingExpe
nsesDimension 

Sihtfinantseerimise jaotus 
tegevuskulude lõikes, 
netomeetod 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

GrantsAllocationByNetMethodUsageAndGr
antsForOperatingExpensesHypercube 

Lisa: Sihtfinantseerimine, 
netomeetod, lisainformatsioon 

Toetuse andjad ja eesmärgid 
(kui ei sisaldu nimetuses), 
kaasnevad tingimuslikud 
kohustused, muu saadud abi, 
mis ei vasta sihtfinantseerimise 
definitsioonile, näiteks saadud 
garantiid 

NoteGrantsNetMethodConsolidated 

Tuletisinstrumentide andmed 
Lisa: Tuletisinstrumendid Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteDerivativesConsolidatedAbstract 

Tuletisinstrumendid Näiteks forward-, futuur-, swap- 
või optsioonilepingud 

DerivativesConsolidated 

Tuletisinstrumendid kokku Näiteks forward-, futuur-, swap- 
või optsioonilepingud 

DerivativesTotalConsolidated 

Tuletisinstrumentide rühmad Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

DerivativesDimension 

Tuletisinstrumentide jaotus 
rühmade, varade ja 
kohustuste järgi  

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByDerivativesTypeAndAssetsLia
bilitiesHypercube 

Jaotus varade ja kohustuste 
järgi  

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByAssetsLiabilitiesHypercube 

Varad ja kohustused Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AssetsLiabilitiesDimension 

Varad Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

DerivativesAssetsAbstract 

Kohustused Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

DerivativesLiabilitiesAbstract 

Lisa: Tuletisinstrumendid, 
lisainformatsioon 

Olulised seonduvad tingimused NoteDerivativesConsolidated 

Aktsia- või osakapitali andmed 
Lisa: Osakapital Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteShareCapital2ConsolidatedAbstract 

Osakapital Emiteeritud osakapitali 
nimiväärtus  

ShareCapital2Consolidated 
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Osade arv (tk) Osade arv tükkides NumberOfShares2Consolidated 
Osade nimiväärtus Osa nimiväärtus on väikseim 

võõrandatav osalus osakapitalis 
NominalValueOfShares2Consolidated 

Lisa: Osakapital, 
lisainformatsioon 

Bilansipäevaks registreerimata 
osakapital (kogus, summa, 
kaasnev ülekurss) 

NoteShareCapital2Consolidated 

Lisa: Aktsiakapital Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteShareCapitalConsolidatedAbstract 

Aktsiakapital Emiteeritud aktsiakapitali 
nimiväärtus (siin ei kajastata 
eelisaktsiaid, mis vastavalt 
Raamatupidamise Toimkonna 
juhendile nr 3 klassifitseeruvad 
kohustusteks) 

ShareCapitalConsolidated 

Aktsiate arv (tk) Aktsiate arv tükkides NumberOfSharesConsolidated 
Aktsiate nimiväärtus Aktsia nimiväärtus on väikseim 

võõrandatav osalus 
aktsiakapitalis 

NominalValueOfSharesConsolidated 

Lisa: Aktsiakapital, 
lisainformatsioon 

Bilansipäevaks registreerimata 
aktsiakapital (kogus, summa, 
kaasnev ülekurss) 

NoteShareCapitalConsolidated 

Müügitulu andmed 
Lisa: Müügitulu Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteNetSalesConsolidatedAbstract 

Müügitulu geograafiliste 
piirkondade lõikes 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NetSalesByGeographicalLocationAbstract 

Müük Euroopa Liidu riikidele Müügitulu Euroopa Liidu 
riikidest  

NetSalesInEuropeanUnionConsolidated 

Müük Euroopa Liidu riikidele, 
muud 

Müük muudele Euroopa Liidu 
riikidele, mida eraldiseisvalt ei 
ole kajastatud 

NetSalesInEuropeanUnionOtherConsolidat
ed 

Müük Euroopa Liidu riikidele, 
kokku 

Müügitulu Euroopa Liidu 
riikidest  

NetSalesInEuropeanUnionTotalConsolidat
ed 

Müük väljapoole Euroopa 
Liidu riike 

Müügitulu väljastpoolt Euroopa 
Liidu riike 

NetSalesOutsideOfEuropeanUnionConsoli
dated 

Müük väljaspool Euroopa Liidu 
riike, muud 

Müük muudele riikidele 
väljaspool Euroopa Liitu, mida 
eraldiseisvalt ei ole kajastatud 

NetSalesOutsideOfEuropeanUnionOtherC
onsolidated 

Müük väljapoole Euroopa 
Liidu riike, kokku 

Müügitulu väljastpoolt Euroopa 
Liidu riike 

NetSalesOutsideOfEuropeanUnionTotalCo
nsolidated 

Kokku müügitulu Toodete, kaupade ja teenuste 
müügist saadud tulu 
geograafiliste piirkondade lõikes 

NetSalesByGeographicalLocationConsolid
ated 

Müügitulu tegevusalade lõikes  Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NetSalesByOperatingActivitiesAbstract 

Kokku müügitulu Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NetSalesByOperatingActivitiesTotalConsoli
dated 

Lisa: Müügitulu, Muu oluline informatsioon NoteNetSalesConsolidated 
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lisainformatsioon müügitulu kohta 
Muude äritulude andmed 

Lisa: Muud äritulud Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteOtherOperatingIncomeConsolidatedA
bstract 

Kasum 
kinnisvarainvesteeringute 
müügist 

Kinnisvara müügist saadud tulu 
ja müüdud kinnisvara õiglase 
väärtuse või jääkväärtuse ning 
müügiga otseselt seotud 
kulutuste vahe 

ProfitFromSaleOfInvestmentPropertyCons
olidated 

Kasum materiaalse põhivara 
müügist 

Materiaalse põhivara müügist 
saadud tulu ja müüdud 
materiaalse põhivara 
jääkväärtuse ning müügiga 
otseselt seotud kulutuste vahe  

ProfitFromSaleOfPlantPropertyAndEquipm
entConsolidated 

Kasum immateriaalse 
põhivara müügist 

Immateriaalse põhivara müügist 
saadud tulu ja müüdud 
immateriaalse põhivara 
jääkväärtuse ning müügiga 
otseselt seotud kulutuste vahe  

ProfitFromSaleOfIntangibleAssetConsolida
ted 

Kasum 
kinnisvarainvesteeringute 
õiglase väärtuse muutusest 

Kinnisvarainvesteeringu uue ja 
vana õiglase väärtuse vahe 

ProfitFromFairValueChangeOfInvestmentP
ropertyConsolidated 

Kasum bioloogilise vara 
õiglase väärtuse muutusest 

Bioloogilise vara õiglase 
väärtuse muutus 

ProfitFromFairValueChangeOfBiologicalAs
setsConsolidated 

Tulu sihtfinantseerimisest Sihtfinantseerimisest arvestatud 
tulu 

RevenueFromGrantsConsolidated 

Kasum valuutakursi 
muutustest 

Valuutakursi muutusest tulenev 
ümberhindamise kasum 

ProfitFromExchangeRateDifferencesConso
lidated 

Trahvid, viivised ja hüvitised Tulu trahvide, viiviste ja 
hüvitistena 

FinesPenaltiesAndCompensationsConsolid
ated 

Rendi- ja üüritulu Tulu rendile/üürile antud vara 
kasutamise eest, kui see ei ole 
kajastatud müügituluna 

LeaseIncomeConsolidated 

Litsentsitasud Tulu müüdud litsentsidest, kui 
see ei ole kajastatud 
müügituluna 

LicenceFeesConsolidated 

Muud Muud nimetamata muud 
äritulud 

OtherOperatingIncomeOtherConsolidated 

Kokku muud äritulud Ebaregulaarselt äritegevuse 
käigus tekkivad tulud kokku 

OtherOperatingIncomeConsolidated 

Lisa: Muud äritulud, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
muude äritulude kohta 

NoteOtherOperatingIncomeConsolidated 

Kaupade, toorme, materjali ja teenuste andmed 
Lisa: Kaubad, toore, materjal 
ja teenused 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteGoodsRawMaterialsAndServicesCons
olidatedAbstract 

Tooraine ja materjal Ostetud materjali ja 
pooltoodete, komplekteeritavate 
toodete, tarindite ja detailide, 
taara ja pakkematerjali, kütuse, 
ehitusmaterjali, varuosade ja 
muude tootmisvarude kulu 

GoodsRawMaterialsAndServicesRawMater
ialsConsolidated 

Varude allahindlus ja Varude allahindlus või GoodsRawMaterialsAndServicesInventory
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mahakandmine mahakandmine tulenevalt 
riknemisest, kadumisest või 
neto realiseerimismaksumuse 
muutusest 

WriteOffConsolidated 

Müügi eesmärgil ostetud 
kaubad 

Edasimüügi eesmärgil ostetud 
kaupade kulu 

GoodsRawMaterialsAndServicesGoodsPur
chasedForResaleConsolidated 

Müügi eesmärgil ostetud 
kinnisvara 

Edasimüügi eesmärgil ostetud 
kinnisvara kulu 

GoodsRawMaterialsAndServicesInvestmen
tPropertyPurchasedForResaleConsolidate
d 

Müügi eesmärgil ostetud 
teenused 

Edasimüügi eesmärgil ostetud 
teenuste kulu 

GoodsRawMaterialsAndServicesServicesP
urchasedForResaleConsolidated 

Energia Tarbitud energia kulu GoodsRawMaterialsAndServicesEnergyCo
nsolidated 

Elektrienergia Tarbitud elektrienergia kulu GoodsRawMaterialsAndServicesElectricity
Consolidated 

Soojusenergia Tarbitud soojusenergia kulu GoodsRawMaterialsAndServicesHeatEner
gyConsolidated 

Kütus Tarbitud kütuse kulu GoodsRawMaterialsAndServicesFuelCons
olidated 

Alltöövõtutööd Sisseostetud tööd alltöövõtjatelt GoodsRawMaterialsAndServicesSubcontra
ctingWorkConsolidated 

Transpordikulud Raudtee-, maismaa-, õhu- ja 
veetranspordiga seotud kulud 

GoodsRawMaterialsAndServicesTransport
ationExpenseConsolidated 

Logistikakulud Logistiliste teenuste kulu GoodsRawMaterialsAndServicesLogisticsE
xpenseConsolidated 

Maarent Tasu maa kasutamise eest GoodsRawMaterialsAndServicesLandRent
Consolidated 

Üür ja rent Tasu ehitiste ja muu rendile või 
üürile võetud vara kasutamise 
eest 

GoodsRawMaterialsAndServicesLeasesCo
nsolidated 

Muud Muud nimetamata kaubad, 
toore, materjal ja teenused 

GoodsRawMaterialsAndServicesOtherCon
solidated 

Kokku kaubad, toore, materjal 
ja teenused 

Otseselt põhitegevuse 
eesmärgil ostetud kaupade, 
toorme, materjalide ja teenuste 
kulu kokku 

GoodsRawMaterialsAndServicesConsolida
ted 

Lisa: Kaubad, toore, materjal 
ja teenused, lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
muude kaupade, toorme, 
materjali ja teenuste kulu kohta 

NoteGoodsRawMaterialsAndServicesCons
olidated 

Mitmesuguste tegevuskulude andmed 
Lisa: Mitmesugused 
tegevuskulud 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteMiscellaneousOperatingExpensesCon
solidatedAbstract 

Maarent Tasu maa kasutamise eest MiscellaneousOperatingExpensesLandRen
tConsolidated 

Üür ja rent Tasu ehitiste ja muu rendile või 
üürile võetud vara kasutamise 
eest 

MiscellaneousOperatingExpensesLeasesC
onsolidated 

Energia Tarbitud energia kulu MiscellaneousOperatingExpensesEnergyC
onsolidated 

Elektrienergia Tarbitud elektrienergia kulu MiscellaneousOperatingExpensesElectricit
yConsolidated 
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Soojusenergia Tarbitud soojusenergia kulu MiscellaneousOperatingExpensesHeatEne
rgyConsolidated 

Kütus Tarbitud kütuse kulu MiscellaneousOperatingExpensesFuelCon
solidated 

Mitmesugused bürookulud Mitmesugused bürookulud MiscellaneousOperatingExpensesMiscella
neousOfficeExpenseConsolidated 

Uurimis- ja arengukulud Arendus- ja uurimistegevuse 
kulud projektidele, uuringutele, 
katse- ja arendustöödele 

MiscellaneousOperatingExpensesResearc
hAndDevelopmentExpenseConsolidated 

Lähetuskulud Päevaraha, transpordi- ja 
reisikindlustuskulud, 
majutuskulud, muud 
lähetustega seotud kulud 

MiscellaneousOperatingExpensesTravelEx
penseConsolidated 

Koolituskulud Töötajate koolituse kulud MiscellaneousOperatingExpensesTraining
ExpenseConsolidated 

Riiklikud ja kohalikud maksud Maksukulud riigile ja kohalikele 
omavalitsustele 

MiscellaneousOperatingExpensesStateAnd
LocalTaxesConsolidated 

Kulud eraldiste 
moodustamiseks 

Kulud eraldiste 
moodustamiseks 

MiscellaneousOperatingExpensesProvision
sRelatedExpenseConsolidated 

Kulu ebatõenäoliselt 
laekuvatest nõuetest 

Kulud ebatõenäoliselt laekuvaks 
arvatud nõuetest 

MiscellaneousOperatingExpensesAllowanc
eForDoubtfulReceivablesConsolidated 

Muud Muud nimetamata 
mitmesugused tegevuskulud 

MiscellaneousOperatingExpensesOtherCo
nsolidated 

Kokku mitmesugused 
tegevuskulud 

Administratiivsetel ja muudel 
mitte otseselt põhitegevusega 
seotud eesmärkidel ostetud 
teenuste ja materjalide kulu 
kokku 

MiscellaneousOperatingExpensesConsolid
ated 

Lisa: Mitmesugused 
tegevuskulud, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
mitmesuguste tegevuskulude 
kohta 

NoteMiscellaneousOperatingExpensesCon
solidated 

Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu andmed 
Lisa: Müüdud toodangu 
(kaupade, teenuste) kulu 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteCostOfGoodsSoldConsolidatedAbstra
ct 

Tooraine ja materjal Ostetud materjali ja 
pooltoodete, komplekteeritavate 
toodete, tarindite ja detailide, 
taara ja pakkematerjali, kütuse, 
ehitusmaterjali, varuosade ja 
muude tootmisvarude kulu 

CostOfGoodsSoldRawMaterialsConsolidat
ed 

Varude allahindlus ja 
mahakandmine 

Varude allahindlus või 
mahakandmine tulenevalt 
riknemisest, kadumisest või 
neto realiseerimismaksumuse 
muutusest 

CostOfGoodsSoldInventoryWriteOffConsoli
dated 

Müügi eesmärgil ostetud 
kaubad 

Edasimüügi eesmärgil ostetud 
kaupade kulu 

CostOfGoodsSoldGoodsPurchasedForRes
aleConsolidated 

Müügi eesmärgil ostetud 
kinnisvara 

Edasimüügi eesmärgil ostetud 
kinnisvara kulu 

CostOfGoodsSoldInvestmentPropertyPurc
hasedForResaleConsolidated 

Müügi eesmärgil ostetud 
teenused 

Edasimüügi eesmärgil ostetud 
teenuste kulu 

CostOfGoodsSoldServicesPurchasedForR
esaleConsolidated 

Energia Tarbitud energia kulu CostOfGoodsSoldEnergyConsolidated 
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Elektrienergia Tarbitud elektrienergia kulu CostOfGoodsSoldElectricityConsolidated 
Soojusenergia Tarbitud soojusenergia kulu CostOfGoodsSoldHeatEnergyConsolidated 
Kütus Tarbitud kütuse kulu CostOfGoodsSoldFuelConsolidated 
Alltöövõtutööd Sisseostetud tööd alltöövõtjatelt CostOfGoodsSoldSubcontractingWorkCon

solidated 
Transpordikulud Raudtee-, maismaa-, õhu- ja 

veetranspordiga seotud kulud 
CostOfGoodsSoldTransportationExpenseC
onsolidated 

Logistikakulud Logistiliste teenuste kulu CostOfGoodsSoldLogisticsExpenseConsoli
dated 

Maarent Tasu maa kasutamise eest CostOfGoodsSoldLandRentConsolidated 
Üür ja rent Tasu ehitiste ja muu rendile või 

üürile võetud vara kasutamise 
eest 

CostOfGoodsSoldLeasesConsolidated 

Mitmesugused bürookulud Mitmesugused bürookulud CostOfGoodsSoldMiscellaneousOfficeExp
enseConsolidated 

Uurimis- ja arengukulud Arendus- ja uurimistegevuse 
kulud projektidele, uuringutele, 
katse- ja arendustöödele 

CostOfGoodsSoldResearchAndDevelopme
ntExpenseConsolidated 

Lähetuskulud Päevaraha, transpordi- ja 
reisikindlustuskulud, 
majutuskulud, muud 
lähetustega seotud kulud 

CostOfGoodsSoldTravelExpenseConsolida
ted 

Koolituskulud Töötajate koolituse kulud CostOfGoodsSoldTrainingExpenseConsoli
dated 

Riiklikud ja kohalikud maksud Maksukulud riigile ja kohalikele 
omavalitsustele 

CostOfGoodsSoldStateAndLocalTaxesCon
solidated 

Kulud eraldiste 
moodustamiseks 

Kulud eraldiste 
moodustamiseks 

CostOfGoodsSoldProvisionsRelatedExpen
seConsolidated 

Kulu ebatõenäoliselt 
laekuvatest nõuetest 

Kulud ebatõenäoliselt laekuvaks 
arvatud nõuetest 

CostOfGoodsSoldAllowanceForDoubtfulRe
ceivablesConsolidated 

Tööjõukulud Palk, sellelt arvestatud 
sotsiaalmaks ja 
töötuskindlustusmakse. Samuti 
kuulub siia ettevõtte 
tekkepõhiselt arvestatud kulu 
seoses väljamakstud või 
tulevikus väljamakstavate 
pensionide ja teiste 
töösuhtejärgsete hüvitistega 

CostOfGoodsSoldLaborExpenseConsolidat
ed 

Amortisatsioonikulu Materiaalselt ja immateriaalselt 
põhivaralt ning 
soetusmaksumuses 
kajastatavatelt 
kinnisvarainvesteeringutelt 
arvestatud amortisatsioonikulu  

CostOfGoodsSoldDepreciationConsolidate
d 

Kulu varade väärtuse 
langusest 

Materiaalselt ja immateriaalselt 
põhivaralt ning 
soetusmaksumuses 
kajastatavatelt 
kinnisvarainvesteeringutelt 
väärtuse langusest 
(allahindlusest, 
mahakandmisest) tekkinud kulu 

CostOfGoodsSoldAssetImpairmentExpens
eConsolidated 

Muud Muud nimetamata müüdud CostOfGoodsSoldOtherConsolidated 
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toodangu (kaupade, teenuste) 
kulu 

Kokku müüdud toodangu 
(kaupade, teenuste) kulu 

Müüdud toodangu (kaupade, 
teenuste) maksumus, 
tootmiskaod ja muud sarnased 
otseselt kaupade tootmiseks ja 
teenuste osutamiseks tehtud 
kulud kokku 

CostOfGoodsSoldConsolidated 

Lisa: Müüdud toodangu 
(kaupade, teenuste) kulu, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
müüdud toodangu, kaupade ja 
teenuste kulu kohta 

NoteCostOfGoodsSoldConsolidated 

Turustuskulude andmed 
Lisa: Turustuskulud Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteDistributionExpenseConsolidatedAbstr
act 

Maarent Tasu maa kasutamise eest DistributionExpenseLandRentConsolidated 
Üür ja rent Tasu ehitiste ja muu rendile või 

üürile võetud vara kasutamise 
eest 

DistributionExpenseLeasesConsolidated 

Energia Tarbitud energia kulu DistributionExpenseEnergyConsolidated 
Elektrienergia Tarbitud elektrienergia kulu DistributionExpenseElectricityConsolidated 
Soojusenergia Tarbitud soojusenergia kulu DistributionExpenseHeatEnergyConsolidat

ed 
Kütus Tarbitud kütuse kulu DistributionExpenseFuelConsolidated 
Transpordikulud Raudtee-, maismaa-, õhu- ja 

veetranspordiga seotud kulud 
DistributionExpenseTransportationExpense
Consolidated 

Logistikakulud Logistiliste teenuste kulu DistributionExpenseLogisticsExpenseCons
olidated 

Mitmesugused bürookulud Mitmesugused bürookulud DistributionExpenseMiscellaneousOfficeEx
penseConsolidated 

Uurimis- ja arengukulud Arendus- ja uurimistegevuse 
kulud projektidele, uuringutele, 
katse- ja arendustöödele 

DistributionExpenseResearchAndDevelop
mentExpenseConsolidated 

Lähetuskulud Päevaraha, transpordi- ja 
reisikindlustuskulud, 
majutuskulud, muud 
lähetustega seotud kulud 

DistributionExpenseTravelExpenseConsoli
dated 

Koolituskulud Töötajate koolituse kulud DistributionExpenseTrainingExpenseCons
olidated 

Riiklikud ja kohalikud maksud Maksukulud riigile ja kohalikele 
omavalitsustele 

DistributionExpenseStateAndLocalTaxesC
onsolidated 

Kulud eraldiste 
moodustamiseks 

Kulud eraldiste 
moodustamiseks 

DistributionExpenseProvisionsRelatedExpe
nseConsolidated 

Kulu ebatõenäoliselt 
laekuvatest nõuetest 

Kulud ebatõenäoliselt laekuvaks 
arvatud nõuetest 

DistributionExpenseAllowanceForDoubtful
ReceivablesConsolidated 

Tööjõukulud Palk, sellelt arvestatud 
sotsiaalmaks ja 
töötuskindlustusmakse. Samuti 
kuulub siia ettevõtte 
tekkepõhiselt arvestatud kulu 
seoses väljamakstud või 
tulevikus väljamakstavate 
pensionide ja teiste 

DistributionExpenseLaborExpenseConsolid
ated 
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töösuhtejärgsete hüvitistega 
Amortisatsioonikulu Materiaalselt ja immateriaalselt 

põhivaralt ning 
soetusmaksumuses 
kajastatavatelt 
kinnisvarainvesteeringutelt 
arvestatud amortisatsioonikulu 

DistributionExpenseDepreciationConsolidat
ed 

Kulu varade väärtuse 
langusest 

Materiaalselt ja immateriaalselt 
põhivaralt ning 
soetusmaksumuses 
kajastatavatelt 
kinnisvarainvesteeringutelt 
väärtuse langusest 
(allahindlusest, 
mahakandmisest) tekkinud kulu 

DistributionExpenseAssetImpairmentExpen
seConsolidated 

Muud Muud nimetamata turustuskulud DistributionExpenseOtherConsolidated 
Kokku turustuskulud Turustusfunktsiooni täitmiseks 

tehtud kulud kokku 
DistributionExpenseConsolidated 

Lisa: Turustuskulud, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
turustuskulude kohta 

NoteDistributionExpenseConsolidated 

Üldhalduskulude andmed 
Lisa: Üldhalduskulud Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteAdministrativeExpenseConsolidatedA
bstract 

Maarent Tasu maa kasutamise eest AdministrativeExpenseLandRentConsolidat
ed 

Üür ja rent Tasu ehitiste ja muu rendile või 
üürile võetud vara kasutamise 
eest 

AdministrativeExpenseLeasesConsolidated 

Energia Tarbitud energia kulu AdministrativeExpenseEnergyConsolidated 
Elektrienergia Tarbitud elektrienergia kulu AdministrativeExpenseElectricityConsolidat

ed 
Soojusenergia Tarbitud soojusenergia kulu AdministrativeExpenseHeatEnergyConsoli

dated 
Kütus Tarbitud kütuse kulu AdministrativeExpenseFuelConsolidated 
Transpordikulud Raudtee-, maismaa-, õhu- ja 

veetranspordiga seotud kulud 
AdministrativeExpenseTransportationExpe
nseConsolidated 

Logistikakulud Logistiliste teenuste kulu AdministrativeExpenseLogisticsExpenseCo
nsolidated 

Mitmesugused bürookulud Mitmesugused bürookulud AdministrativeExpenseMiscellaneousOffice
ExpenseConsolidated 

Uurimis- ja arengukulud Arendus- ja uurimistegevuse 
kulud projektidele, uuringutele, 
katse- ja arendustöödele 

AdministrativeExpenseResearchAndDevel
opmentExpenseConsolidated 

Lähetuskulud Päevaraha, transpordi- ja 
reisikindlustuskulud, 
majutuskulud, muud 
lähetustega seotud kulud 

AdministrativeExpenseTravelExpenseCons
olidated 

Koolituskulud Töötajate koolituse kulud AdministrativeExpenseTrainingExpenseCo
nsolidated 

Riiklikud ja kohalikud maksud Maksukulud riigile ja kohalikele 
omavalitsustele 

AdministrativeExpenseStateAndLocalTaxe
sConsolidated 

Kulud eraldiste Kulud eraldiste AdministrativeExpenseProvisionsRelatedE
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moodustamiseks moodustamiseks xpenseConsolidated 
Kulu ebatõenäoliselt 
laekuvatest nõuetest 

Kulud ebatõenäoliselt laekuvaks 
arvatud nõuetest 

AdministrativeExpenseAllowanceForDoubtf
ulReceivablesConsolidated 

Tööjõukulud Palk, sellelt arvestatud 
sotsiaalmaks ja 
töötuskindlustusmakse. Samuti 
kuulub siia ettevõtte 
tekkepõhiselt arvestatud kulu 
seoses väljamakstud või 
tulevikus väljamakstavate 
pensionide ja teiste 
töösuhtejärgsete hüvitistega 

AdministrativeExpenseLaborExpenseCons
olidated 

Amortisatsioonikulu Materiaalselt ja immateriaalselt 
põhivaralt ning 
soetusmaksumuses 
kajastatavatelt 
kinnisvarainvesteeringutelt 
arvestatud amortisatsioonikulu 

AdministrativeExpenseDepreciationConsoli
dated 

Kulu varade väärtuse 
langusest 

Materiaalselt ja immateriaalselt 
põhivaralt ning 
soetusmaksumuses 
kajastatavatelt 
kinnisvarainvesteeringutelt 
väärtuse langusest 
(allahindlusest, 
mahakandmisest) tekkinud kulu 

AdministrativeExpenseAssetImpairmentEx
penseConsolidated 

Muud Muud nimetamata 
üldhalduskulud 

AdministrativeExpenseOtherConsolidated 

Kokku üldhalduskulud Üldhaldusfunktsiooni täitmiseks 
tehtud kulud 

TotalAdministrativeExpenseConsolidated 

Lisa: Üldhalduskulud, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
üldhalduskulude kohta 

NoteAdministrativeExpenseConsolidated 

Tööjõukulude andmed 
Lisa: Tööjõukulud Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteLaborExpenseConsolidatedAbstract 

Palgakulu Tasu, mida 
aruandekohustuslane arvestab 
kõikidele töötajatele 
aruandeperioodil tehtud töö 
eest. Palgakuludesse 
arvestatakse põhipalk, lisatasu, 
preemia, puhkusetasu 
(kajastatakse 
puhkusekohustuse tekkimise 
perioodil, s.o siis, kui puhkus on 
tegelikult välja teenitud ja 
nõudeõigus tekkinud), tagatised 
ja hüvitised, mida makstakse 
töölepingu seaduses ettenähtud 
juhtudel, hüvitised töölepingu 
lõpetamisel, tasud, mida 
tööandja maksab töötaja 
haiguse, tööõnnetuse, 
sünnituspuhkuse või osalise 
tööajaga tööle üleviimise korral 
ja muud töötajaga seotud kulud, 

WageAndSalaryExpenseConsolidated 
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mida käsitatakse palgakuluna, 
seahulgas erisoodustusena 
maksustatavad hüved, kaasa 
arvatud erisoodustuse tulumaks 
ja omatarbe käibemaks 

Sotsiaalmaksud Tööandja poolt seaduste alusel 
palgalt arvestamisele ja 
tasumisele kuuluv maksukulu, 
sh sotsiaalmaks ja 
töötuskindlustusmaksed. Siin 
näidatakse ka sotsiaalmaks ja 
töötuskindlustusmakse 
tööandjale kehtestatud 
maksemääras arvestatud 
puhkusetasu kohustustelt 

SocialSecurityTaxesConsolidated 

Pensionikulu Tekkepõhiselt arvestatud kulu 
seoses väljamakstud või 
tulevikus väljamakstavate 
pensionide ja teiste 
töösuhtejärgsete hüvitistega 

PensionExpenseConsolidated 

Muud Muud nimetamata tööjõukulud LaborExpenseOtherConsolidated 
Kokku tööjõukulud Palgakulu, sotsiaalmaksu ja 

töötuskindlustusmaksete kulu, 
pensionikulu ja muud 
tööjõukulud kokku 

LaborExpenseConsolidated 

Töötajate keskmine arv 
taandatuna täistööajale 

Täistööajale taandatud 
keskmise töötajate arvu 
leidmiseks taandatakse osalise 
tööajaga töötajate töötunnid 
täistööajale aastase normtööaja 
alusel ja liidetakse täistööajaga 
töötajate arvule 

AverageNumberOfEmployeesInFullTimeEq
uivalentUnitsConsolidated 

Lisa: Tööjõukulud, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
tööjõukulude kohta 

NoteLaborExpenseConsolidated 

Muude ärikulude andmed 
Lisa: Muud ärikulud Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteOtherOperatingExpensesConsolidated
Abstract 

Kahjum 
kinnisvarainvesteeringute 
müügist 

Kinnisvara müügist saadud tulu 
ja müüdud kinnisvara õiglase 
väärtuse või jääkväärtuse ning 
müügiga otseselt seotud 
kulutuste vahe  

OtherOperatingExpensesLossFromSaleOfI
nvestmentPropertyConsolidated 

Kahjum materiaalse põhivara 
müügist 

Materiaalse põhivara müügist 
saadud tulu ja müüdud 
materiaalse põhivara 
jääkväärtuse ning müügiga 
otseselt seotud kulutuste vahe  

OtherOperatingExpensesLossFromSaleOf
PlantPropertyAndEquipmentConsolidated 

Kahjum immateriaalse 
põhivara müügist 

Immateriaalse põhivara müügist 
saadud tulu ja müüdud 
immateriaalse põhivara 
jääkväärtuse ning müügiga 
otseselt seotud kulutuste vahe  

OtherOperatingExpensesLossFromSaleOfI
ntangibleAssetConsolidated 

Kahjum bioloogilise vara 
õiglase väärtuse muutusest 

Bioloogilise vara õiglase 
väärtuse muutus  

OtherOperatingExpensesLossFromFairVal
ueChangeOfBiologicalAssetConsolidated 

Kahjum Kinnisvarainvesteeringute OtherOperatingExpensesLossFromFairVal
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kinnisvarainvesteeringute 
õiglase väärtuse muutusest 

õiglase väärtuse muutus ueChangeOfInvestmentPropertyConsolidat
ed 

Kahjum valuutakursi 
muutustest 

Valuutakursi muutusest tulenev 
ümberhindamise kahjum 

OtherOperatingExpensesLossFromExchan
geRateDifferencesConsolidated 

Trahvid, viivised ja hüvitised Kulu trahvidelt, viivistelt ja 
hüvitistelt 

OtherOperatingExpensesFinesPenaltiesAn
dCompensationsConsolidated 

Muud Muud nimetamata ärikulud OtherOperatingExpensesOtherConsolidate
d 

Kokku muud ärikulud Ebaregulaarselt äritegevuse 
käigus tekkivad kulud kokku 

OtherOperatingExpensesConsolidated 

Lisa: Muud ärikulud, 
isainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
muude ärikulude kohta 

NoteOtherOperatingExpensesConsolidated 

Andmed kasumi (kahjumi) kohta tütar- ja sidusettevõtjatelt 
Lisa: Kasum (kahjum) tütar- ja 
sidusettevõtjatelt 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteProfitLossFromSubsidiariesAndAssoci
atesConsolidatedAbstract 

Finantstulud ja -kulud 
tütarettevõtjate aktsiatelt ja 
osadelt 

Olenevalt arvestuspõhimõttest 
dividenditulu, kasum (kahjum) 
kapitaliosaluse meetodil, kasum 
(kahjum) müügist ja 
likvideerimisest 

FinancialIncomeAndExpensesFromSubsidi
ariesConsolidated 

Finantstulud ja -kulud 
sidusettevõtjate aktsiatelt ja 
osadelt 

Olenevalt arvestuspõhimõttest 
dividenditulu, kasum (kahjum) 
kapitaliosaluse meetodil, kasum 
(kahjum) müügist ja 
likvideerimisest 

FinancialIncomeAndExpensesFromAssoci
atesConsolidated 

Kokku kasum (kahjum) tütar- 
ja sidusettevõtjatelt  

Tütar- ja sidusettevõtjatesse 
tehtud investeeringutelt saadud 
kasum (kahjum) kokku 

TotalProfitLossFromSubsidiariesAndAssoci
atesConsolidated 

Lisa: Kasum (kahjum) tütar- ja 
sidusettevõtjatelt, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
kasumi (kahjumi) kohta tütar- ja 
sidusettevõtjatelt 

NoteProfitLossFromSubsidiariesAndAssoci
atesConsolidated 

Andmed kasumi (kahjumi) kohta finantsinvesteeringutelt 
Lisa: Kasum (kahjum) 
finantsinvesteeringutelt 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteProfitLossFromFinancialInvestmentsC
onsolidatedAbstract 

Kasum (kahjum) võlakirjade 
ümberhindlusest 

Võlakirjade väärtuse muutuselt 
arvestatud tulud ja kulud 

ProfitLossFromRevaluationOfBondsConsol
idated 

Kasum (kahjum) fondiosakute 
ümberhindlusest 

Fondiosakute väärtuse 
muutuselt arvestatud tulud ja 
kulud 

ProfitLossFromRevaluationOfFundUnitsCo
nsolidated 

Kasum (kahjum) aktsiatelt ja 
osadelt 

Aktsiate ja osade väärtuse 
muutuselt arvestatud tulud ja 
kulud 

ProfitLossFromSharesConsolidated 

Intressitulud Laenudelt, hoiustelt ja muudelt 
varadelt arvestatud intressitulu 

InterestIncomeConsolidated 

Intressitulu hoiustelt Intressitulu paigutatud hoiustelt 
(pangadeposiitidelt) 

NetProceedsFromFinancialInvestementsInt
erestIncomeFromDepositsConsolidated 

Intressitulu võlakirjadelt Intressitulu soetatud 
võlakirjadelt 

NetProceedsFromFinancialInvestementsInt
erestIncomeFromBondsConsolidated 

Intressitulu laenudelt Intressitulu antud laenudelt NetProceedsFromFinancialInvestementsInt
erestIncomeFromLoansConsolidated 

Intressitulu kapitalirendilt Intressitulu antud NetProceedsFromFinancialInvestementsInt



67 
 

kapitalirendinõuetelt erestIncomeFromFinanceLeaseConsolidat
ed 

Muud intressitulud Muud intressitulud, välja 
arvatud hoiustelt, võlakirjadelt, 
laenudelt ja kapitalirendilt 

NetProceedsFromFinancialInvestementsOt
herInterestIncomeConsolidated 

Kokku kasum (kahjum) 
finantsinvesteeringutelt 

Finantsinvesteeringutelt saadud 
kasum (kahjum) kokku 

TotalProfitLossFromFinancialInvestmentsC
onsolidated 

Lisa: Kasum (kahjum) 
finantsinvesteeringutelt, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
kasumi (kahjumi) kohta 
finantsinvesteeringutelt 

NoteProfitLossFromFinancialInvestmentsC
onsolidated 

Intressikulude andmed (skeem 1 ja 2) 
Lisa: Intressikulud Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteInterestExpensesConsolidatedAbstrac
t 

Intressikulu võlakirjadelt Intressikulu emiteeritud 
võlakirjadelt 

InterestExpenseFromBondsConsolidated 

Intressikulu laenudelt Intressikulu saadud laenudelt InterestExpenseFromLoansConsolidated 
Intressikulu kapitalirendilt Intressikulu kapitalirendilt InterestExpenseFromFinanceLeaseConsoli

dated 
Muud intressikulud Muud intressikulud kui 

võlakirjadelt, laenudelt ja 
kapitalirendilt 

OtherInterestExpenseConsolidated 

Kokku intressikulud Kokku intressikulud InterestExpenseConsolidated 
Lisa: Intressikulud, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
intressikulude kohta 

NoteInterestExpensesConsolidated 

Muude finantstulude ja -kulude andmed (skeem 1 ja 2) 
Lisa: Muud finantstulud ja        
-kulud 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteOtherFinancialIncomeAndExpenseCo
nsolidatedAbstract 

Kasum (kahjum) valuutakursi 
muutustest 

Valuutakursi muutusest tulenev 
ümberhindamise kasum 
(kahjum) 

ProfitLossFromExchangeRateDifferencesC
onsolidated 

Kokku muud finantstulud ja      
-kulud 

Kokku muud finantstulud ja        
-kulud 

TotalOtherFinancialIncomeAndExpenseCo
nsolidated 

Lisa: Muud finantstulud ja        
-kulud, lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
finantstulude ja -kulude kohta 

NoteOtherFinancialIncomeAndExpenseCo
nsolidated 

Muude finantstulude ja -kulude andmed  (finantsteenuse osutaja) 
Lisa: Muud finantstulud ja        
-kulud 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteOtherFinancialIncomeAndExpenseCo
nsolidatedAbstract 

Kasum (kahjum) valuutakursi 
muutustest 

Valuutakursi muutusest tulenev 
ümberhindamise kasum 
(kahjum) 

ProfitLossFromExchangeRateDifferencesC
onsolidated 

Kokku muud finantstulud ja      
-kulud 

Kokku muud finantstulud ja           
-kulud 

TotalOtherFinancialIncomeAndExpenseCo
nsolidated 

Lisa: Muud finantstulud ja           
-kulud, lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
muude finantstulude ja -kulude 
kohta 

NoteOtherFinancialIncomeAndExpenseCo
nsolidated 

Tulumaksu andmed 
Lisa: Tulumaks Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteIncomeTaxConsolidatedAbstract 
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Tulumaksukulu komponendid  Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

IncomeTaxExpenseComponentsAbstract 

Maksustatav summa Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

TaxableAmountAbstract 

Tulumaks Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

IncomeTaxExpenseAbstract 

Edasilükatud tulumaks Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

DeferredIncomeTaxAbstract 

Jaotus tulumaksu kulu 
komponentide järgi  

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByIncomeTaxExpenseComponen
tsHypercube 

Jaotus tulumaksu kulu 
komponentide järgi  

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByIncomeTaxExpenseComponen
tsDimension 

Väljakuulutatud dividendid Omanikele äriühingu poolt 
teenitud kasumist välja maksta 
otsustatud summad 

DeclaredDividendsConsolidated 

Eesti Eesti DeclaredDividendsEstoniaConsolidated 
Muud riigid kui Eesti Muud riigid kui Eesti DeclaredDividendsOtherCountriesConsolid

ated 
Aktsiakapitali/osakapitali 
vähendamine 

Omanike poolt otsustatud 
rahalised või mitterahalised 
väljamaksed aktsiakapitalist 

ShareCapitalReductionConsolidated 

Muud väljamaksed 
omakapitalist 

Omanike poolt otsustatud muud 
rahalised või mitterahalised 
väljamaksed omakapitalist 

OtherCashOutflowsFromEquityConsolidate
d 

Kokku Tulumaksukulu komponendid 
kokku 

IncomeTaxExpenseComponentsTotalCons
olidated 

Lisa: Tulumaks, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
tulumaksu kohta 

NoteIncomeTaxConsolidated 

Panuste ja väljamakstud võitude andmed 
Lisa: Panused ja väljamakstud 
võidud 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteStakesAndPrizesPaidAbstract 

Õnnemängude panused ja 
väljamakstud võidud 

Õnnemängudes osalemise eest 
tasutud rahaline summa või 
mängus osalemise õiguse eest 
võetud rahaliselt hinnatav 
kohustus ja võiduna 
väljamakstud raha või muu 
hüve, millel on rahaliselt 
hinnatav väärtus 

StakesAndPrizesPaidOfGamesOfChanceA
bstract 

Õnnemäng Mäng, mille tulemus sõltub 
juhusest ja mida mängitakse 
mehaanilise või elektroonilise 
vahendi abil või mängu läbiviija 
vahendusel 

GamesOfChanceAbstract 

Õnnemäng kokku Õnnemäng kokku GameOfChanceTotal 
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Täiendavad õnnemängud Mängud, mis mängureeglites 
sätestatud tingimuste täitumisel 
annavad mänguautomaadil või 
mängulaual mängijale 
võimaluse võita ühendatud 
mänguautomaatide või 
mängulaudade panuste arvelt 
kogutud või eelnevalt 
kindlaksmääratud muu võidu 

StakesAndPrizesPaidOfAdditionalGamesO
fChanceAbstract 

Võimalus võita ühendatud 
mänguautomaatide või 
mängulaudade panuste arvelt 
kokku 

Võimalus võita ühendatud 
mänguautomaatide või 
mängulaudade panuste arvelt 
kokku 

AdditionalGameOfChanceOpportunityToWi
nAtTheExpenseOfStakesOfGamblingMachi
nesOrGamblingTablesTotal 

Võimalus võita eelnevalt 
kindlaksmääratud muu võit 
kokku 

Võimalus võita eelnevalt 
kindlaksmääratud muu võit 
kokku 

AdditionalGameOfChanceOpportunityToWi
nOtherPrizeEstablishedPreviouslyTotal 

Täiendavad õnnemängud 
kokku 

Täiendavad õnnemängud kokku AdditionalGameOfChanceTotal 

Loteriide panused ja 
väljamakstud võidud 

Loteriides osalemise eest 
tasutud rahaline summa või 
mängus osalemise õiguse eest 
võetud rahaliselt hinnatav 
kohustus ja võiduna 
väljamakstud raha või muu 
hüve, millel on rahaliselt 
hinnatav väärtus 

StakesAndPrizesPaidOfLotteriesAbstract 

Loteriide panused ja 
väljamakstud võidud kokku 

Loteriide panused ja 
väljamakstud võidud kokku 

StakesAndPrizesPaidOfLotteriesTotal 

Totode panused ja 
väljamakstud võidud 

Totodes osalemise eest tasutud 
rahaline summa või mängus 
osalemise õiguse eest võetud 
rahaliselt hinnatav kohustus ja 
võiduna väljamakstud raha või 
muu hüve, millel on rahaliselt 
hinnatav väärtus 

StakesAndPrizesPaidOfTotalizatorsAbstrac
t 

Totode panused ja 
väljamakstud võidud kokku 

Totode panused ja 
väljamakstud võidud kokku 

StakesAndPrizesPaidOfTotalizatorsTotal 

Osavusmängude panused ja 
väljamakstud võidud 

Osavusmängus osalemise eest 
tasutud rahaline summa või 
mängus osalemise õiguse eest 
võetud rahaliselt hinnatav 
kohustus ja võiduna 
väljamakstud raha või muu 
hüve, millel on rahaliselt 
hinnatav väärtus 

StakesAndPrizesPaidOfGamesOfSkillAbstr
act 

Osavusmängude panused ja 
väljamakstud võidud kokku 

Osavusmängude panused ja 
väljamakstud võidud kokku 

StakesAndPrizesPaidOfGamesOfSkillTotal 

Kaughasartmänguna 
korraldatavate hasartmängude 
panused ja väljamakstud 
võidud 

Elektrooniliste sidevahendite 
kaudu korraldatavatesse 
mängudesse tasutud rahalised 
summad või mängus osalemise 
õiguse eest võetud rahaliselt 
hinnatavad kohustused, mis 
annavad õiguse osaleda 
mängus 

StakesAndPrizesPaidOfGamblingOrganize
dAsRemoteGamblingAbstract 

Õnnemäng, loterii, toto või 
osavusmäng 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 

GameOfChanceLotteryTotalizatorGameOf
SkillAbstract 
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täitmiseks 
Õnnemäng, loterii, toto või 
osavusmäng  kokku 

Õnnemäng, loterii, toto või 
osavusmäng  kokku 

GameOfChanceLotteryTotalizatorGameOf
SkillTotal 

Täiendavad õnnemängud Mängud, mis mängureeglites 
sätestatud tingimuste täitumisel 
annavad mänguautomaadil või 
mängulaual mängijale 
võimaluse võita ühendatud 
mänguautomaatide või 
mängulaudade panuste arvelt 
kogutud või eelnevalt 
kindlaksmääratud muu võidu 

GameOfChanceLotteryTotalizatorGameOf
SkillAdditionalGamesOfChanceAbstract 

Võimalus võita ühendatud 
mänguautomaatide või 
mängulaudade panuste arvelt 
kokku 

Võimalus võita ühendatud 
mänguautomaatide või 
mängulaudade panuste arvelt 
kokku 

GameOfChanceLotteryTotalizatorGameOf
SkillAdditionalGamesOfChanceOpportunity
ToWinAtTheExpenseOfStakesOfGambling
MachinesOrGamblingTablesTotal 

Võimalus võita eelnevalt 
kindlaksmääratud muu võit 
kokku 

Võimalus võita eelnevalt 
kindlaksmääratud muu võit 
kokku 

GameOfChanceLotteryTotalizatorGameOf
SkillAdditionalGamesOfChanceOpportunity
ToWinOtherPrizeEstablishedPreviouslyTot
al 

Täiendavad õnnemängud 
kokku 

Täiendavad õnnemängud kokku GameOfChanceLotteryTotalizatorGameOf
SkillAdditionalGamesOfChanceTotal 

Õnnemänguturniiri panused ja 
väljamakstud võidud 

Õnnemänguturniiril osalemise 
eest tasutud rahaline summa 
või mängus osalemise õiguse 
eest võetud rahaliselt hinnatav 
kohustus ja võiduna 
väljamakstud raha või muu 
hüve, millel on rahaliselt 
hinnatav väärtus 

StakesAndPrizesPaidOfTournamentOfGa
meOfChanceAbstract 

Õnnemänguturniir Võistlus, milles osalejad 
võistlevad omavahel 
õnnemängus, kusjuures iga 
osaleja saab õnnemängu 
alustamisel osavõtutasu eest 
võrdse positsiooni 

TournamentOfGameOfChanceAbstract 

Õnnemänguturniir kokku Õnnemänguturniir kokku TournamentOfGameOfChanceTotal 
Täiendavad õnnemängud Mängud, mis mängureeglites 

sätestatud tingimuste täitumisel 
annavad mänguautomaadil või 
mängulaual mängijale 
võimaluse võita ühendatud 
mänguautomaatide või 
mängulaudade panuste arvelt 
kogutud või eelnevalt 
kindlaksmääratud muu võidu 

TournamentOfGameOfChanceOfAdditional
GamesOfChanceAbstract 

Võimalus võita ühendatud 
mänguautomaatide või 
mängulaudade panuste arvelt 
kokku 

Võimalus võita ühendatud 
mänguautomaatide või 
mängulaudade panuste arvelt 
kokku 

TournamentOfGameOfChanceAdditionalG
amesOfChanceOpportunityToWinAtTheEx
penseOfStakesOfGamblingMachinesOrGa
mblingTablesTotal 

Võimalus võita eelnevalt 
kindlaksmääratud muu võit 
kokku 

Võimalus võita eelnevalt 
kindlaksmääratud muu võit 
kokku 

TournamentOfGameOfChanceAdditionalG
amesOfChanceOpportunityToWinOtherPriz
eEstablishedPreviouslyTotal 

Täiendavad õnnemängud 
kokku 

Täiendavad õnnemängud kokku TournamentOfGameOfChanceAdditionalG
amesOfChanceTotal 

Panused ja väljamakstud Tehniline element, mis on AllocationByStakesAndPrizesPaidDimensi
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võidud  vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

on 

Panuste summa Hasartmängukorraldaja 
aastaaruande lisas „Panused ja 
väljamakstud võidud“ tulude 
hulgas kajastatud panuste 
summa 

AllocationByStakesAndPrizesPaidOfGame
OfChanceSumOfStakesAbstract 

Väljamaksete summa Hasartmängukorraldaja 
aastaaruande lisas „Panused ja 
väljamakstud võidud“ kulude 
hulgas kajastatud väljamaksete 
summa 

AllocationByStakesAndPrizesPaidOfGame
OfChanceSumOfPrizesPaidAbstract 

Panuste ja väljamaksete 
summa vahe 

Hasartmängukorraldaja 
aastaaruande lisas „Panused ja 
väljamakstud võidud“ tulude 
hulgas kajastatud panuste 
summa ja kulude hulgas 
kajastatud väljamaksete summa 
vahe 

AllocationByStakesAndPrizesPaidOfGame
OfChanceDifferenceBetweenSumOfStakes
AndPrizesPaidAbstract 

Korraldusloa number Number tegevusloal, mille 
alusel on antav luba, mis annab 
õiguse hasartmängu 
korraldamiseks vastavalt 
hasartmängumaksu seadusele 

OperatingPermitNumberAbstract 

Linn/vald Selle linna või valla nimi, kus 
tegevus toimub 

CityTownshipAbstract 

Loterii alaliik Loterii alaliik LotterySubcategoryAbstract 
Tegevusloa number Number loal, mis annab isikule 

õiguse taotleda korraldusluba 
hasartmängu korraldamiseks 
vastavalt hasartmängumaksu 
seadusele 

ActivityLicenceNumberAbstract 

Lisa: Panused ja väljamaksed 
võidud, lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
panuste ja väljamakstud võitude 
kohta 

NoteStakesAndPrizesPaid 

Seotud osapoolte andmed 
Lisa: Seotud osapooled Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteRelatedPartiesConsolidatedAbstract 

Aruandekohustuslase 
emaettevõtja nimetus 

Aruandekohustuslase 
emaettevõtja juriidilise isiku 
nimetus 

NameOfAccountingEntitysParentCompany
Consolidated 

Riik, kus aruandekohustuslase 
emaettevõtja on registreeritud 

Riik, kus aruandekohustuslase 
emaettevõtja on registreeritud 

CountryWhereAccountingEntitysParentCo
mpanyIsRegistredConsolidated 

Kontserni nimetus, millesse 
kuulub emaettevõtja 

Selle kontserni nimetus, 
millesse emaettevõtja kuulub 

GroupNameWhereParentCompanyBelongs
Consolidated 

Riik, kus kontserni 
emaettevõtja on registreeritud 

Riik, kus kontserni emaettevõtja 
on registreeritud 

CountryWhereGroupsParentCompanyIsRe
gistredConsolidated 

Saldod seotud osapooltega 
rühmade lõikes 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

RelatedPartyBalancesAccordingToGroups
Consolidated 

Nõuded ja kohustused Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ReceivablesLiabilitiesAbstract 
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Ostud ja müügid Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

PurchasesSalesAbstract 

Antud laenud Antud laenud RelatedPartyBalancesAccordingToGroups
GivenLoansConsolidated 

Antud laenude tagasimaksed Antud laenude tagasimaksed RelatedPartyBalancesAccordingToGroups
GivenLoansRepaymentsConsolidated 

Saadud laenud Saadud laenud RelatedPartyBalancesAccordingToGroups
LoansReceivedConsolidated 

Saadud laenude 
tagasimaksed 

Saadud laenude tagasimaksed RelatedPartyBalancesAccordingToGroups
LoansReceivedRepaymentsConsolidated 

Nõuded Laekumata nõuete saldo RelatedPartyBalancesAccordingToGroups
ReceivablesConsolidated 

Kohustused Tasumata kohustuste saldo RelatedPartyBalancesAccordingToGroups
LiabilitiesConsolidated 

Ostud Kaupade ja teenuste või õiguste 
soetused seotud osapoolelt 
ostuhinnas 

RelatedPartyBalancesAccordingToGroups
PurchasesConsolidated 

Müügid Kaupade ja teenuste või õiguste 
müügid seotud osapoolele 
müügihinnas 

RelatedPartyBalancesAccordingToGroups
SalesConsolidated 

Emaettevõtja Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ParentCompanyAbstract 

Asutajad ja liikmed Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

FoundersAndMembersAbstract 

Tütarettevõtjad Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

SubsidiaryAbstract 

Sidusettevõtjad Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AssociateAbstract 

Teised samasse 
konsolideerimisgruppi 
kuuluvad ettevõtjad 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

OtherEntitiesBelongingIntoSameConsolidat
ionGroupAbstract 

Tegev- ja kõrgem juhtkond 
ning olulise osalusega 
eraisikust omanikud ning 
nende valitseva või olulise 
mõju all olevad ettevõtjad 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ManagementAndHigherSupervisoryBodyA
ndIndividualsWithMaterialOwnershipInteres
tAbstract 

Olulise osalusega juriidilisest 
isikust omanikud ning nende 
valitseva või olulise mõju all 
olevad ettevõtjad 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

LegalPersonWithMaterialOwnershipInteres
tAbstract 

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

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

CloseFamilyMembersAndEntitiesUnderThe
irPrevalentAndMaterialInfluenceOfManage
mentAndHigherAbstract 

Seotud osapoolte jaotus 
rühmade lõikes  

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 

AllocationByRelatedPartiesHypercube 
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aruandluskeskkonnas 
Seotud osapooled Tehniline element, mis on 

mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

RelatedPartiesDimension 

Seotud osapoolte jaotus 
ostude ja müükide lõikes   

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByRelatedPartiesPurchasesSale
sHypercube 

Nõuded ja kohustused Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ReceivablesLiabilitiesTypedAbstract 

Nõuded Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ReceivablesTypedAbstract 

Kohustused Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

LiabilitiesTypedAbstract 

Rühmad nõuded/kohustused Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

RelatedPartyBalancesAccordingToGroups
ReceivablesLiabilitiesConsolidated 

Seotud osapoolte jaotus, 
nõuded ja kohustustused 
rühmade lõikes 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByRelatedPartiesTypedHypercub
e 

Seotud osapooled, nõuded ja 
kohustused 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

RelatedPartiesReceivablesLiabilitiesDimen
sion 

Seotud osapooled, nõuded ja 
kohustused  

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

RelatedPartiesReceivablesLiabilitiesTyped
Dimension 

Ostud ja müügid Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

PurchasesSalesTypedAbstract 

Ostud Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

PurchasesTypedAbstract 

Müügid Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

SalesTypedAbstract 

Rühmad ostud/müügid Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

RelatedPartyBalancesAccordingToGroups
PurchasesSalesConsolidated 

Seotud osapoolte jaotus, 
ostud ja müügid rühmade 
lõikes 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByRelatedPartiesPurchasesSale
sTypedHypercube 

Seotud osapooled, ostud ja 
müügid 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

RelatedPartiesPurchasesSalesDimension 

Seotud osapooled, ostud ja 
müügid 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 

RelatedPartiesPurchasesSalesTypedDime
nsion 
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tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

Tegev- ja kõrgemale 
juhtkonnale arvestatud tasud 
ja muud olulised soodustused  

Tegev- ja kõrgemale 
juhtkonnale arvestatud tasud ja 
muud olulised soodustused 

RemunerationAndOtherSignificantBenefits
CalculatedForMembersOfManagementAnd
HighestSupervisoryBodyConsolidated 

Arvestatud tasu Tasu, mida 
aruandekohustuslane arvestas 
tegev- ja kõrgemale juhtkonnale 
aruandeperioodil tehtud töö 
eest ja mida käsitatakse 
palgakuluna 

RemunerationConsolidated 

Lisa: Seotud osapooled, 
lisainformatsioon 

Emaettevõtja nimetus või 
enamusosalust omava isiku 
nimi (kui pole esitatud mujal), 
olulised tehingud liikide ja 
mahtude kaupa, seotud 
osapoolte vastu olevate nõuete 
allahindlused, tegev- ja 
kõrgema juhtkonna liikmetega 
seotud potentsiaalsed 
kohustused 

NoteRelatedPartiesConsolidated 

Andmed sündmuste kohta pärast bilansipäeva 
Lisa: Sündmused pärast 
bilansipäeva 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteEventsAfterBalanceSheetDateConsoli
datedAbstract 

Sündmused pärast 
bilansipäeva 

Pärast bilansipäeva, kuid enne 
aastaaruande kinnitamist 
toimunud sündmuste 
kajastamine aastaaruandes 

EventsAfterBalanceSheetDateConsolidate
d 

Teenustasu tulude andmed 
Lisa: Teenustasu tulud Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteServiceFeeIncomeConsolidatedAbstra
ct 

Kokku  teenustasu tulud Kokku teenustasu tulud  TotalServiceFeeIncomeConsolidated 
Lisa: Teenustasu tulud, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
teenustasu tulude kohta 

NoteServiceFeeIncomeConsolidated 

Teenustasu kulude andmed 
Lisa: Teenustasu kulud Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteServiceFeeExpensesConsolidatedAbs
tract 

Kokku  teenustasu kulud Kokku  teenustasu kulud TotalServiceFeeExpensesConsolidated 
Lisa: Teenustasu kulud, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
teenustasu kulude kohta 

NoteServiceFeeExpensesConsolidated 

Intressitulude andmed 
Lisa: Intressitulud Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteInterestIncomeConsolidatedAbstract 

Intressitulu võlakirjadelt Intressitulu soetatud 
võlakirjadelt 

InterestIncomeFromBondsConsolidated 

Intressitulu aktsiatelt ja osadelt Intressitulu soetatud aktsiatelt ja 
osadelt 

InterestIncomeFromSharesConsolidated 

Intressitulu fondiosakutelt Intressitulu soetatud 
fondiosakutelt 

InterestIncomeFromFundUnitsConsolidate
d 
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Intressitulu laenudelt Intressitulu antud laenudelt InterestIncomeFromLoansConsolidated 
Intressitulu kapitalirendilt Intressitulu antud 

kapitalirendinõuetelt 
InterestIncomeFromFinanceLeaseConsolid
ated 

Intressitulu hoiustelt Intressitulu paigutatud hoiustelt 
(pangadeposiitidelt) 

InterestIncomeFromDepositsConsolidated 

Muud intressitulud Muud intressitulud, välja 
arvatud hoiustelt, võlakirjadelt, 
aktsiatelt ja osadelt, 
fondiosakutelt, laenudelt ja 
kapitalirendilt 

OtherInterestIncomeConsolidated 

Kokku  intressitulud Kokku  intressitulud TotalInterestIncomeConsolidated 
Lisa: Intressitulud, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
intressitulude kohta 

NoteInterestIncomeConsolidated 

Intressikulude andmed 
Lisa: Intressikulud Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteInterestExpensesConsolidatedAbstrac
t 

Intressikulu võlakirjadelt Intressikulu emiteeritud 
võlakirjadelt 

InterestExpensesFromBondsConsolidated 

Intressikulu aktsiatelt ja 
osadelt 

Intressikulu emiteeritud 
aktsiatelt ja osadelt 

InterestExpensesFromSharesConsolidated 

Intressikulu fondiosakutelt Intressikulu emiteeritud 
fondiosakutelt 

InterestExpensesFromFundUnitsConsolida
ted 

Intressikulu laenudelt Intressikulu saadud laenudelt InterestExpensesFromLoansConsolidated 
Intressikulu kapitalirendilt Intressikulu kapitalirendilt InterestExpensesFromFinanceLeaseConso

lidated 
Intressikulu hoiustelt Intressikulu paigutatud hoiustelt InterestExpensesFromDepositsConsolidate

d 
Intressikulu nõudmiseni 
hoiustelt 

Intressikulu hoiustelt alamkirje. 
Kirjel kajastatakse 
aruandeperioodil arvestatud 
intressikulu ja intressi 
iseloomuga kulu nõudmiseni 
hoiustelt 

InterestExpensesDemandDepositConsolid
ated 

Intressikulu tähtajalistelt 
hoiustelt 

Intressikulu hoiustelt alamkirje. 
Kirjel kajastatakse 
aruandeperioodil arvestatud 
intressikulu ja intressi 
iseloomuga kulu tähtajalistelt 
hoiustelt 

InterestExpensesFromFixedTermDeposits
Consolidated 

Muu intressikulu Muud intressikulud kui 
võlakirjadelt, aktsiatelt ja 
osadelt, fondiosakutelt, 
laenudelt, kapitalirendilt ja 
hoiustelt 

OtherInterestExpensesConsolidated 

Kokku  intressikulud Kokku  intressikulud TotalInterestExpenseConsolidated 
Lisa: Intressikulud, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
intressikulude kohta 

NoteInterestExpensesConsolidated 

Investeerimistulude andmed 
Lisa: Investeerimistulud Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteInvestmentIncomeConsolidatedAbstra
ct 

Investeerimistulud Olenevalt arvestuspõhimõttest InvestmentIncomeFromSubsidiariesShares
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tütarettevõtja aktsiatelt ja 
osadelt 

dividenditulu, kasum 
kapitaliosaluse meetodil, kasum 
müügist 

Consolidated 

Investeerimistulud 
sidusettevõtja aktsiatelt ja 
osadelt 

Olenevalt arvestuspõhimõttest 
dividenditulu, kasum 
kapitaliosaluse meetodil, kasum 
müügist 

InvestmentIncomeFromAssociatesSharesC
onsolidated 

Investeerimistulud muudelt 
finantsinvesteeringutelt 

Tulud väärtpaberite väärtuse 
muutuselt jm 

OtherInvestmentIncome Consolidated 

Kokku investeerimistulud Kokku investeerimistulud TotalInvestmentIncomeConsolidated 
Lisa: Investeerimistulud, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
investeerimistulude kohta 

NoteInvestmentIncomeConsolidated 

Investeerimiskulude andmed 
Lisa: Investeerimiskulud Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteInvestmentExpensesConsolidatedAbst
ract 

Investeerimiskulud 
tütarettevõtja aktsiatelt ja 
osadelt 

Kahjum kapitaliosaluse 
meetodil, kahjum müügist 

InvestmentExpensesFromSubsidiariesShar
esConsolidated 

Investeerimiskulud 
sidusettevõtja aktsiatelt ja 
osadelt 

Olenevalt arvestuspõhimõttest 
dividendikulu, kahjum 
kapitaliosaluse meetodil, 
kahjum müügist 

InvestmentExpensesFromAssociatesShare
sConsolidated 

Investeerimiskulud muudelt 
finantsinvesteeringutelt 

Kulud väärtpaberite väärtuse 
muutuselt jm 

OtherInvestmentExpensesConsolidated 

Kokku investeerimiskulud Kokku investeerimiskulud TotalInvestmentExpensesConsolidated 
Lisa: Investeerimiskulud, 
lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
investeerimiskulude kohta 

NoteInvestmentExpensesConsolidated 

Muude finantstulude ja -kulude andmed 
Lisa: Muud finantstulud ja        
-kulud 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NoteOtherFinancialIncomeAndExpenseCo
nsolidatedAbstract 

Kasum (kahjum) valuutakursi 
muutustest 

Valuutakursi muutusest tulenev 
ümberhindamise kasum 
(kahjum) 

ProfitLossFromExchangeRateDifferences 

Muud finantstulud ja                
-kulud 

Muud finantstulud ja -kulud OtherFinancialIncomeAndExpense 

Kokku muud finantstulud ja     
-kulud 

Kokku muud finantstulud ja        
-kulud 

TotalOtherFinancialIncomeAndExpenseCo
nsolidated 

Lisa: Muud finantstulud ja        
-kulud, lisainformatsioon 

Muu oluline informatsioon 
muude finantstulude ja -kulude 
kohta 

NoteOtherFinancialIncomeAndExpenseCo
nsolidated 

Konsolideerimata bilansi andmed 
Konsolideerimata bilanss Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NonConsolidatedStatementOfFinancialPosi
tionAbstract 

Varad  Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

AssetsAbstract 

Käibevara Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

CurrentAssetsAbstract 
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Raha Raha kassas ja pangas, 
paigutused rahaturu- ja 
muudesse ülilikviidsetesse 
fondidesse, mis individuaalselt 
vastavad raha ja raha 
ekvivalendi mõistele 

CashAndCashEquivalents 

Finantsinvesteeringud Kauplemiseesmärgil hoitavad 
väärtpaberid ning kindla 
lunastustähtajaga väärtpaberid, 
mille lunastustähtaeg on 12 kuu 
jooksul bilansipäevast 

ShortTermFinancialInvestments 

Nõuded ja ettemaksed Nõuded ostjate vastu, maksude 
ettemaksed ja tagasinõuded, 
lühiajalised laenunõuded, muud 
lühiajalised nõuded ja 
ettemaksed teenuste eest 

ShortTermReceivablesAndPrepayments 

Varud Tooraine ja materjal, 
lõpetamata ja valmistoodang, 
müügiks ostetud kaubad ja 
ettemaksed varude eest 

Inventories 

Bioloogilised varad Bioloogilised varad, mis on 
soetatud edasimüümise 
eesmärgil või realiseeritakse 
tavapärase tegevustsükli käigus 

ShortTermBiologicalAssets 

Kokku käibevara Kokku raha ja varad, mis 
eeldatavasti realiseeritakse 
tavapärase tegevustsükli käigus 
või mida hoitakse 
kauplemiseesmärgil või mis 
tõenäoliselt suudetakse 
realiseerida 12 kuu jooksul 
bilansipäevast  

CurrentAssets 

Põhivara Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NonCurrentAssetsAbstract 

Investeeringud tütar- ja 
sidusettevõtjatesse 

Tütar- ja sidusettevõtjatesse 
tehtud investeeringud 

InvestmentsInSubsidiariesAndAssociates 

Finantsinvesteeringud Muul kui kauplemiseesmärgil 
hoitavad väärtpaberid, mida 
tõenäoliselt ei realiseerita 12 
kuu jooksul bilansipäevast, ning 
kindla lunastustähtajaga 
väärtpaberid, mille 
lunastustähtaeg saabub pärast 
12 kuu möödumist 
bilansipäevast 

LongTermFinancialInvestments 

Nõuded ja ettemaksed Pikaajalised nõuded ostjate 
vastu, pikaajalised 
laenunõuded, muud 
pikaajalised nõuded ja 
ettemaksed teenuste eest 

LongTermReceivablesAndPrepayments 

Kinnisvarainvesteeringud Kinnisvaraobjektid (maa või 
hoone või osa hoonest või 
mõlemad), mida hoitakse 
eelkõige renditulu teenimise, 
väärtuse kasvu või mõlemal 
eesmärgil  

InvestmentProperty 
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Materiaalne põhivara Materiaalne vara, mida 
kasutatakse toodete tootmisel, 
teenuste osutamisel või 
halduseesmärkidel ja mida 
kavatsetakse kasutada pikema 
perioodi kui ühe aasta jooksul 

PropertyPlantAndEquipment 

Bioloogilised varad Bioloogilised varad, mida ei 
kajastata lühiajaliste 
bioloogiliste varadena 

LongTermBiologicalAssets 

Immateriaalne põhivara Füüsilise substantsita, teistest 
varadest eristatav 
mittemonetaarne vara, mida 
kavatsetakse kasutada pikema 
perioodi kui ühe aasta jooksul 

IntangibleAssets 

Kokku põhivara Kokku pikaajalised varad, mida 
ei kajastata käibevaradena 

NonCurrentAssets 

Kokku varad Rahaliselt hinnatavad asjad või 
õigused kokku 

Assets 

Kohustused ja omakapital Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

LiabilitiesAndEquityAbstract 

Kohustused Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

LiabilitiesAbstract 

Lühiajalised kohustused Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

CurrentLiabilitiesAbstract 

Laenukohustused Kuni 12 kuu jooksul 
bilansipäevast tagasimakstavad 
laenukohustused (või vastav 
osa laenukohustustest), 
võlakirjad, arvelduskrediit ja 
muud finantseerimise eesmärgil 
tekkinud võlakohustused ning 
lühiajalised vahetusvõlakirjad 
või eelisaktsiad, mida on 
võimalik konverteerida aktsiate 
või osade vastu 

ShortTermLoanLiabilities 

Võlad ja ettemaksed Lühiajalised võlad tarnijatele ja 
töövõtjatele, maksuvõlad, muud 
lühiajalised võlad ja saadud 
ettemaksed 

ShortTermPayablesAndPrepayments 

Eraldised Kohustused, mille 
realiseerumise aeg või summa 
ei ole kindlad, kuid mis 
realiseeruvad tõenäoliselt 12 
kuu jooksul bilansipäevast 

ShortTermProvisions 

Sihtfinantseerimine Tegevuskulude 
sihtfinantseerimiseks saadud 
ettemaksed, mille tuluna 
kajastamise tingimused ei ole 
täidetud 

ShortTermGovernmentGrants 

Kokku lühiajalised kohustused Kokku rahaliselt hinnatavad 
võlad, mis eeldatavasti 
arveldatakse tavapärase 
tegevustsükli jooksul, mida 

CurrentLiabilities 
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hoitakse eelkõige 
kauplemiseesmärgil või mille 
maksetähtaeg on 12 kuu 
jooksul bilansipäevast 

Pikaajalised kohustused Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NonCurrentLiabilitiesAbstract 

Laenukohustused Pärast bilansipäevast 12 kuu 
möödumist tagasimakstavad 
laenukohustused (või vastav 
osa laenukohustustest), 
võlakirjad, arvelduskrediit ja 
muud finantseerimise eesmärgil 
tekkinud võlakohustused ning 
pikaajalised vahetusvõlakirjad 
või eelisaktsiad, mida on 
võimalik konverteerida aktsiate 
või osade vastu 

LongTermLoanLiabilities 

Võlad ja ettemaksed Pikaajalised võlad tarnijatele, 
muud pikaajalised võlad ja 
saadud ettemaksed 

LongTermPayablesAndPrepayments 

Eraldised Kohustused, mille 
realiseerumise aeg või summa 
ei ole kindlad, kuid mis 
realiseeruvad tõenäoliselt hiljem 
kui 12 kuu jooksul 
bilansipäevast, diskonteeritud 
väärtuses 

LongTermProvisions 

Sihtfinantseerimine Põhivara sihtfinantseerimise 
käigus saadud toetused, mida 
ei ole veel tuluna kajastatud 

LongTermGovernmentGrants 

Kokku pikaajalised 
kohustused 

Kokku rahaliselt hinnatavad 
võlad, mida ei kajastata 
lühiajaliste kohustustena 

NonCurrentLiabilities 

Kokku kohustused Rahaliselt hinnatavad võlad 
kokku 

Liabilities 

Omakapital Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

EquityAbstract 

Osakapital nimiväärtuses Emiteeritud osakapitali 
nimiväärtus  

IssuedCapital 

Aktsiakapital nimiväärtuses Emiteeritud aktsiakapitali 
nimiväärtus (siin ei kajastata 
eelisaktsiaid, mis vastavalt 
Raamatupidamise Toimkonna 
juhendile nr 3 klassifitseeruvad 
kohustusteks) 

IssuedCapital2 

Registreerimata osakapital Bilansipäevaks emiteeritud ja 
registreerimiseks esitatud, kuid 
äriregistris veel registreerimata 
osad (koos ülekursiga, kui 
bilansipäevaks on avaldus 
äriregistrile esitamata, 
kajastatakse osade eest 
laekunud tasu kohustusena) 

UnregisteredEquity 

Registreerimata aktsiakapital Bilansipäevaks emiteeritud ja UnregisteredEquity2 
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registreerimiseks esitatud, kuid 
äriregistris veel registreerimata 
aktsiad (koos ülekursiga, kui 
bilansipäevaks on avaldus 
äriregistrile esitamata, 
kajastatakse aktsiate eest 
laekunud tasu kohustusena) 

Ülekurss Aktsiate või osade 
emiteerimisest üle nimiväärtuse 
saadud tasu, tehingute korral 
omaaktsiatega 
soetusmaksumuse ja 
müügihinna vahe, omaaktsiate 
kustutamisel soetusmaksumuse 
ja nimiväärtuse vahe, ühise 
kontrolli all olevate ettevõtete 
ühendamisel soetusmaksumuse 
ja omandatud netovara 
bilansilise väärtuse vahe  

SharePremium 

Oma osad Äriühingu valduses olevad tema 
enda poolt eelnevalt emiteeritud 
osad (sisesta kirje miinusega) 

TreasuryShares 

Oma aktsiad Äriühingu valduses olevad tema 
enda poolt eelnevalt emiteeritud 
aktsiad (sisesta kirje miinusega) 

TreasuryShares2 

Kohustuslik reservkapital Vastavalt äriseadustiku 
nõuetele moodustatud 
kohustuslik reservkapital 

StatutoryReservCapital 

Muud reservid Realiseerimata tulud ja kulud, 
mida ei kajastata 
kasumiaruandes, muudel 
eesmärkidel (et piirata vaba 
omakapitali hulka) moodustatud 
reservid 

OtherReserves 

Sissemaksmata osakapital Summa, mida osanik ei ole 
tasunud osaühingu asutamisel 

UnpaidCapital 

Muu omakapital Muu omakapital kui teistel 
omakapitali kirjetel eraldi 
väljatoodud 

OtherEquity 

Eelmiste perioodide jaotamata 
kasum (kahjum) 

Eelmiste perioodide 
akumuleeritud kasum (kahjum), 
mida ei ole dividendidena välja 
makstud ega muul eesmärgil 
kasutatud 

RetainedEarningsLoss 

Aruandeaasta kasum (kahjum) Tulude ja kulude vahe AnnualPeriodProfitLoss 
Kokku omakapital Varade ja kohustuste vahe Equity 
Kokku kohustused ja 
omakapital 

Rahaliselt hinnatavad võlad 
ning varade ja rahaliselt 
hinnatavate võlgade vahe kokku 

LiabilitiesAndEquity 

Konsolideerimata kasumiaruande andmed 
Konsolideerimata 
kasumiaruanne  

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NonConsolidatedIncomeStatementScheme
1Abstract 

Müügitulu Toodete, kaupade ja teenuste 
müügist saadud tulu 

Revenue 
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Muud äritulud Ebaregulaarselt äritegevuse 
käigus tekkivad tulud 

OtherIncome 

Põllumajandusliku toodangu 
varude jääkide muutus 

Jääkide vähenemist näidatakse 
kuluna ja jääkide suurenemist 
kulude vähendusena 

ChangesInInventoriesOfAgriculturalProduct
ion 

Kasum (kahjum) bioloogilistelt 
varadelt 

Bioloogiliste varade esmasest 
õiglases väärtuses 
arvelevõtmisest ja hilisemast 
õiglase väärtuse muutusest 
tulenevad kasumid ja kahjumid 

ProfitLossFromBiologicalAssets 

Valmis- ja lõpetamata 
toodangu varude jääkide 
muutus 

Jääkide vähenemist näidatakse 
kuluna ja jääkide suurenemist 
kulude vähendusena 

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAn
dWorkInProgress 

Kapitaliseeritud väljaminekud 
oma tarbeks põhivara 
valmistamisel 

Kulude vähendusena kajastatud 
materjalid ja teenused, mida on 
kasutatud põhivara 
valmistamiseks ning mis on 
kajastatud mõnel teisel 
kasumiaruande kirjel kuluna 

WorkPerformedByEntityAndCapitalised 

Kaubad, toore, materjal ja 
teenused 

Otseselt põhitegevuse 
eesmärgil ostetud kaupade, 
toorme, materjalide ja teenuste 
kulu (sisesta kirje miinusega) 

RawMaterialsAndConsumablesUsed 

Mitmesugused tegevuskulud Administratiivsetel ja muudel 
mitte otseselt põhitegevusega 
seotud eesmärkidel ostetud 
teenuste ja materjalide kulu 
(sisesta kirje miinusega) 

OtherOperatingExpense 

Tööjõukulud Palgakulu, sotsiaalmaksu ja 
töötuskindlustusmaksete kulu, 
pensionikulu (sisesta kirje 
miinusega) 

EmployeeExpense 

Põhivara kulum ja väärtuse 
langus 

Materiaalselt ja immateriaalselt 
põhivaralt ning 
soetusmaksumuses 
kajastatavatelt 
kinnisvarainvesteeringutelt 
arvestatud amortisatsioonikulu 
ja väärtuse langusest 
(allahindlusest, 
mahakandmisest) tekkinud kulu 
(sisesta kirje miinusega) 

DepreciationAndImpairmentLossReversal 

Muud ärikulud Ebaregulaarselt äritegevuse 
käigus tekkivad kulud (sisesta 
kirje miinusega) 

OtherExpense 

Ärikasum (-kahjum) Tulude ja kulude vahe enne 
finantstulusid ja -kulusid ning 
tulumaksukulu 

TotalProfitLoss 

Kasum (kahjum) tütar- ja 
sidusettevõtjatelt 

Tütar- ja sidusettevõtjatesse 
tehtud investeeringutelt saadud 
kasum (kahjum) 

ProfitLossFromSubsidiariesAndAssociates 

Kasum (kahjum) 
finantsinvesteeringutelt 

Finantsinvesteeringutelt saadud 
kasum (kahjum) 

ProfitLossFromFinancialInvestments 

Muud finantstulud ja -kulud  Muud finantstulud ja -kulud OtherFinancialIncomeAndExpense 
Kasum (kahjum) enne 
tulumaksustamist 

Kokku tulude ja kulude vahe 
enne tulumaksukulu 

TotalProfitLossBeforeTax 
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arvessevõtmist 
Tulumaks Dividendidelt ja muudelt 

omanikele omakapitalist 
väljakuulutatud väljamaksetelt 
arvestatud tulumaksu kulu 

IncomeTaxExpense 

Aruandeaasta kasum (kahjum) Kokku tulude ja kulude vahe TotalAnnualPeriodProfitLoss 
Tulu varade 
sihtfinantseerimisest 

Aruandeperioodil tuluna 
kajastatud saadud 
sihtfinantseering, mille 
põhitingimuseks on põhivara 
soetamine 

RevenueFromGrantsRelatedToAssets 

Sihtfinantseerimisega kaetud 
varade kulum ja väärtuse 
langus 

Aruandeperioodil kuluna 
kajastatud kulum ja väärtuse 
langus varade 
soetusmaksumuse sellelt osalt, 
mis soetati (saadi varem)  
sihtfinantseerimise teel 

DepreciationAndImpairmentOfAssetsAcqui
redByGrants 

Aruandeaasta kasum (kahjum) 
sihtfinantseerimise 
netomeetodi korral 

Aruandeperioodi kasum 
(kahjum) juhul, kui varade 
sihtfinantseerimine oleks 
kajastatud netomeetodil, st 
varade soetusmaksumuse 
vähendusena põhivara 
soetamise ja sihtfinantseerimise 
tingimuste täitmise perioodil 

ProfitLossOfPeriodByDeductingGrantsRela
tedToAssetsInArrivingAtCarryingAmountOf
Asset 

Konsolideerimata 
kasumiaruanne  

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NonConsolidatedIncomeStatementScheme
2Abstract 

Brutokasum (kahjum) Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

GrossProfitLossAbstract 

Müüdud toodangu (kaupade, 
teenuste) kulu 

Müüdud toodangu (kaupade, 
teenuste) maksumus, 
tootmiskaod ja muud sellised 
tootmiskulud arvestatuna 
samasugustest põhimõtetest 
lähtuvalt, nagu on arvestatud 
müügitulu  

CostOfSales 

Brutokasum (-kahjum) Kokku müügitulu ja müüdud 
toodangu (kaupade, teenuste) 
kulu vahe 

TotalGrossProfitLoss 

Turustuskulud Turustusfunktsiooni täitmiseks 
tehtud kulud (sisesta kirje 
miinusega) 

DistributionCosts 

Üldhalduskulud Üldhaldusfunktsiooni täitmiseks 
tehtud kulud (sisesta kirje 
miinusega) 

AdministrativeExpense 

Konsolideerimata 
kasumiaruanne  

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

PreLiquidationIncomeStatementFinancialS
ervicesProviderAbstract 

Teenustasu tulud Tulud, mis ettevõte on saanud 
teenuste osutamisest 

ServiceFeeIncome 

Teenustasu kulud Kulud, mis ettevõte on tasunud 
teenuste ostmiselt (miinusega) 

ServiceFeeExpenses 

Puhas teenustasutulu Teenustasu tulud miinus kulud NetServiceFeeIncome 
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kokku 
Intressitulud Intressitulud InterestIncome 
Intressikulud Intressikulud (miinusega) InterestExpenses 
Puhas intressitulu Intressitulud miinus kulud kokku NetInterestIncome 
Investeerimistulud Investeerimisest saadud tulud InvestmentIncome 
Investeerimiskulud Investeerimisest tekkinud kulud 

(miinusega) 
InvestmentExpenses 

Puhas investeerimistulu Investeerimistulud miinus kulud 
kokku 

NetInvestmentIncome 

Muud finantstulud ja -kulud Tulud ja kulud tütar- ja 
sidusettevõtjate aktsiatelt ja 
osadelt, muudelt 
finantsinvesteeringutelt, 
intressikulud, kasum (kahjum) 
finantseerimis- ja 
investeerimistegevusega seotud 
nõuete ja kohustuste 
valuutakursi muutustest 

OtherFinancialIncomeAndExpense 

Konsolideerimata koondkasumiaruande andmed 
Konsolideerimata 
koondkasumiaruanne 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NonConsolidatedStatementOfComprehensi
veIncomeAbstract 

Aruandeaasta kasum (kahjum) Tulude ja kulude vahe AnnualPeriodProfitLoss2 
Muu koondkasum (-kahjum) Tehniline element, mis on 

vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

TotalOtherComprehensiveIncomeExpense
Abstract 

Riskimaandamisinstrumentide 
ümberhindluse kasumid 
(kahjumid) 

Riskimaandamisarvestuse 
erireeglite alusel soetatud 
tuletisinstrumentide õiglases 
väärtuses ümberhindamisest 
tekkinud kasumid ja kahjumid 

HedgeInstrumentsRevaluationGainsLosses 

Realiseerimata kursivahed Sidusettevõtjatega seoses 
arvestatud realiseerimata 
kursivahed 

EffectOnUnrealisedExchangeRateChanges 

Muud koondkasumid               
(-kahjumid) 

Muud omanikega mitteseotud 
kasumid ja kahjumid, mida ei 
kajastata kasumiaruandes 

OtherComprehensiveIncomeExpense 

Kokku muu koondkasum        
(-kahjum) 

Muud omanikega mitteseotud 
kasumid ja kahjumid kokku, 
mida ei kajastata 
kasumiaruandes 

TotalOtherComprehensiveIncomeExpense 

Aruandeaasta koondkasum     
(-kahjum) 

Aruandeaasta kasumi (kahjumi) 
ja muu koondkasumi (-kahjumi) 
summa 

StatementOfComprehensiveIncomeAnnual
PeriodComprehensiveIncomeExpense 

Konsolideerimata rahavoogude aruande andmed 
Konsolideerimata 
rahavoogude aruanne  

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NonConsolidatedStatementOfCashFlowsIn
directMethodAbstract 

Rahavood äritegevusest Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

CashFlowsFromOperatingActivitiesAbstrac
t 

Korrigeerimised Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 

AdjustmentsAbstract 
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täitmiseks 
Põhivara kulum ja väärtuse 
langus 

Materiaalselt ja immateriaalselt 
põhivaralt ning 
soetusmaksumuses 
kajastatavatelt 
kinnisvarainvesteeringutelt 
arvestatud amortisatsioonikulu 
ja väärtuse langusest 
(allahindlusest, 
mahakandmisest) tekkinud kulu 

DepreciationAndImpairmentLossReversalN
eg 

Kasum (kahjum) põhivara 
müügist 

Põhivara müügist saadud tulu ja 
müüdud põhivara jääkväärtuse 
ning müügiga otseselt seotud 
kulutuste vahe 

ProfitLossFromSaleOfNonCurrentAssets 

Muud korrigeerimised Muud ärikasumis kajastatud 
mitterahaliste 
majandustehingute mõjud 

OtherAdjustments 

Kokku korrigeerimised Ärikasumis kajastatud 
mitterahaliste 
majandustehingute mõju 

Adjustments 

Äritegevusega seotud nõuete 
ja ettemaksete muutus 

Äritegevusega seotud nõuded 
ja ettemaksed aruandeperioodi 
alguses miinus äritegevusega 
seotud nõuded ja ettemaksed 
aruandeperioodi lõpus 

ChangesInReceivablesAndPrepaymentsRe
latedToOperatingActivities 

Varude muutus Varud aruandeperioodi alguses 
miinus varud aruandeperioodi 
lõpus 

OperatingActivitiesChangesInInventories 

Äritegevusega seotud 
kohustuste ja ettemaksete 
muutus 

Äritegevusega seotud 
kohustused ja saadud 
ettemaksed aruandeperioodi 
lõpus miinus äritegevusega 
seotud kohustused ja saadud 
ettemaksed aruandeperioodi 
alguses 

ChangesInPayablesAndPrepaymentsRelat
edToOperatingActivities 

Laekunud intressid Laekunud intressitulud, kui 
need on loetud rahavooks 
äritegevusest 

OperatingActivitiesIntrestReceived 

Makstud intressid Makstud intressikulud, kui need 
on loetud rahavooks 
äritegevusest (sisesta kirje 
miinusega) 

OperatingActivitiesIntrestPaid 

Makstud ettevõtte tulumaks Omanikele makstud 
dividendidelt ja muudelt 
omakapitalist tehtud 
väljamaksetelt makstud 
tulumaksukulu, kui see on 
loetud rahavooks äritegevusest 
(sisesta kirje miinusega) 

OperatingActivitiesIncomeTaxRefundPaid 

Laekumised 
sihtfinantseerimisest 

Tegevuskulude 
sihtfinantseerimise käigus 
laekunud ettemaksed, kui need 
on loetud rahavooks 
äritegevusest 

OperatingActivitiesProceedsFromGovernm
entGrants 

Laekunud dividendid Tütarettevõtjatelt, 
sidusettevõtjatelt ja muudelt 

OperatingActivitiesDividendsReceived 
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finantsinvesteeringutelt 
laekunud dividenditulud, kui 
need on loetud rahavooks 
äritegevusest 

Muud rahavood äritegevusest Muud laekumised ja 
väljamaksed äritegevusest, 
mida ei saa kajastada 
eelnevatel äritegevuse 
rahavoogude kirjetel 

OtherCashFlowsFromOperatingActivities 

Kokku rahavood äritegevusest Kokku rahavood, mida ei ole 
loetud investeerimis- ega 
finantseerimistegevusega 
seotud rahavoogudeks 

CashFlowsFromOperatingActivities 

Rahavood 
investeerimistegevusest 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

CashFlowsFromInvestingActivitiesAbstract 

Tasutud materiaalse ja 
immateriaalse põhivara 
soetamisel 

Materiaalse ja immateriaalse 
põhivara soetamiseks tehtud 
väljamaksed (sisesta kirje 
miinusega) 

InvestingActivitiesPurchaseOfPropertyPlan
tAndEquipmentAndIntangibleAssets 

Laekunud materiaalse ja 
immateriaalse põhivara 
müügist 

Materiaalse ja immateriaalse 
põhivara müügitulu laekumised 

InvestingActivitiesProceedsFromSalesOfPr
opertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAs
sets 

Tasutud bioloogilise vara 
soetamisel 

Bioloogilise põhivara 
soetamiseks tehtud 
väljamaksed 

InvestingActivitiesPurchaseOfBiologicalAss
ets 

Laekunud bioloogilise vara 
müügist 

Bioloogilise põhivara müügitulu 
laekumised 

InvestingActivitiesProceedsFromSalesOfBi
ologicalAssets 

Tasutud 
kinnisvarainvesteeringute 
soetamisel 

Materiaalse ja immateriaalse 
põhivara soetamiseks tehtud 
väljamaksed (sisesta kirje 
miinusega) 

InvestingActivitiesPurchaseOfInvestmentPr
operty 

Laekunud 
kinnisvarainvesteeringute 
müügist 

Materiaalse ja immateriaalse 
põhivara müügitulu laekumised 

InvestingActivitiesProceedsFromSalesOfIn
vestmentProperty 

Laekumised 
sihtfinantseerimisest 

Põhivara sihtfinantseerimise 
käigus laekunud toetused, kui 
need on loetud rahavooks 
investeerimistegevusest 

InvestingActivitiesProceedsFromGovernme
ntGrants 

Tasutud tütarettevõtjate 
soetamisel 

Väljamaksed tütarettevõtjate 
aktsiate ja osade soetamiseks 
(sisesta kirje miinusega) 

InvestingActivitiesOtherCashPaymentsToA
cquireSubsidiaries 

Laekunud tütarettevõtjate 
müügist 

Tütarettevõtjate aktsiate ja 
osade müügist saadud 
laekumine 

InvestingActivitiesOtherCashReceiptsFrom
SalesOfSubsidiaries 

Tasutud sidusettevõtjate 
soetamisel 

Väljamaksed sidusettevõtjate 
aktsiate ja osade soetamiseks 
(sisesta kirje miinusega) 

InvestingActivitiesOtherCashPaymentsToA
cquireAssociates 

Laekunud sidusettevõtjate 
müügist 

Sidusettevõtjate aktsiate ja 
osade müügist saadud 
laekumine 

InvestingActivitiesOtherCashReceiptsFrom
SalesOfAssociates 

Tasutud muude 
finantsinvesteeringute 
soetamisel 

Väärtpaberite (v.a tütar- ja 
sidusettevõtjate aktsiad ja osad) 
ja muude finantsinvesteeringute 
soetamiseks tehtud 

InvestingActivitiesOtherCashPaymentsToA
cquireOtherFinancialInvestments 
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väljamaksed (sisesta kirje 
miinusega) 

Laekunud muude 
finantsinvesteeringute müügist 

Väärtpaberite (v.a tütar- ja 
sidusettevõtjate aktsiad ja osad) 
ja muude finantsinvesteeringute 
müügist saadud laekumised 

InvestingActivitiesOtherCashReceiptsFrom
SalesOfOtherFinancialInvestments 

Antud laenud Väljamaksed, mis 
klassifitseeritakse 
laenunõueteks (sisesta kirje 
miinusega) 

InvestingActivitiesLoansGiven 

Antud laenude tagasimaksed Väljaantud laenunõuete 
tagasilaekumised 

InvestingActivitiesRepaymentsOfLoansGiv
en 

Laekunud intressid Laekunud intressitulud, kui 
need on loetud rahavooks 
investeerimistegevusest 

InvestingActivitiesIntrestReceived 

Laekunud dividendid Tütarettevõtjatelt, 
sidusettevõtjatelt ja muudelt 
finantsinvesteeringutelt 
laekunud dividenditulud, kui 
need on loetud rahavooks 
investeerimistegevusest 

InvestingActivitiesDividendsReceived 

Muud väljamaksed 
investeerimistegevusest 

Muud väljamaksed 
investeerimistegevusest, mida 
ei saa kajastada eelnevatel 
kirjetel (sisesta kirje miinusega) 

OtherCashOutflowsFromInvestingActivities 

Muud laekumised 
investeerimistegevusest 

Muud laekumised 
investeerimistegevusest, mida 
ei saa kajastada eelnevatel 
kirjetel 

OtherCashInflowsFromInvestingActivities 

Kokku rahavood 
investeerimistegevusest 

Raha investeerimisega seotud 
laekumised ja väljamaksed 
kokku 

CashFlowsFromInvestingActivities 

Rahavood 
finantseerimistegevusest 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

CashFlowsFromFinancingActivitiesAbstract 

Saadud laenud Laekunud saadud laenud, 
võlakirjade emiteerimisest 

FinancingActivitiesLoansReceived 

Saadud laenude 
tagasimaksed 

Saadud laenude põhiosa 
tagasimaksed, väljamaksed 
võlakirjade kustutamiseks 
(sisesta kirje miinusega) 

FinancingActivitiesRepaymentsOfLoansRe
ceived 

Arvelduskrediidi saldo muutus Arvelduskrediidi saldo muutus FinancingActivitiesProceedsFromOverdraft 
Kapitalirendi põhiosa 
tagasimaksed 

Kapitalirendikohustuste 
tasumine (sisesta kirje 
miinusega) 

FinancingActivitiesProceedsFromFinanceL
ease 

Makstud intressid Makstud intressikulud, kui need 
on loetud rahavooks 
finantseerimistegevusest 
(sisesta kirje miinusega) 

FinancingActivitiesIntrestPaid 

Laekumised 
sihtfinantseerimisest 

Põhivara sihtfinantseerimise 
käigus laekunud toetused, kui 
need on loetud rahavooks 
finantseerimistegevusest 

FinancingActivitiesProceedsFromGovernm
entGrants 

Laekunud aktsiate või osade 
emiteerimisest 

Laekumised aktsia- ja 
osakapitali emiteerimisest 

FinancingActivitiesProceedsFromIssuingSh
ares 
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Laekunud omaaktsiate või       
-osade müügist 

Omaaktsiate või -osade 
müügitulu laekumised 

FinancingActivitiesProceedsFromSalesOfT
resuryShares 

Tasutud omaaktsiate või          
-osade tagasiostmisel 

Omaaktsiate või -osade 
tagasiostmisel tehtud 
väljamaksed 

FinancingActivitiesProceedsFromRepurcha
sedTreasuryShares 

Makstud dividendid Omanikele makstud dividendid 
ja muud väljamaksed 
omakapitalist, kui need on 
loetud rahavooks 
finantseerimistegevusest 
(sisesta kirje miinusega) 

FinancingActivitiesDividendsPaid 

Makstud ettevõtte tulumaks Omanikele makstud 
dividendidelt ja muudelt 
omakapitalist tehtud 
väljamaksetelt makstud 
tulumaksukulu, kui see on 
loetud rahavooks 
finantseerimistegevusest 
(sisesta kirje miinusega) 

FinancingActivitiesIncomeTaxRefundPaid 

Muud laekumised 
finantseerimistegevusest 

Muud laekumised 
finantseerimistegevusest, mida 
ei saa kajastada eelnevatel 
kirjetel 

OtherCashInflowsFromFinancingActivities 

Muud väljamaksed 
finantseerimistegevusest 

Muud väljamaksed 
finantseerimistegevusest, mida 
ei saa kajastada eelnevatel 
kirjetel (sisesta kirje miinusega) 

OtherCashOutflowsFromFinancingActivitie
s 

Kokku rahavood 
finantseerimistegevusest 

Tegevuse finantseerimiseks 
saadud laekumised ja 
krediteerimisest tulenevad 
väljamaksed kokku 

CashFlowsFromFinancingActivities 

Kokku rahavood Raha laekumised ja 
väljamaksed (netosummas) 
kokku 

CashFlows 

Raha ja raha ekvivalendid 
perioodi alguses 

Raha kassas ja pangas, 
paigutused rahaturu- ja 
muudesse ülilikviidsetesse 
fondidesse, mis individuaalselt 
vastavad raha ja raha 
ekvivalendi mõistele 

CashAndCashEquivalentsAtBeginningOfP
eriod 

Raha ja raha ekvivalentide 
muutus 

Raha kassas ja pangas, 
paigutused rahaturu- ja 
muudesse ülilikviidsetesse 
fondidesse, mis individuaalselt 
vastavad raha ja raha 
ekvivalendi mõistele perioodi 
lõpus miinus perioodi alguses 

ChangeInCashAndCashEquivalents 

Valuutakursside muutuste 
mõju 

Raha valuutakursi muutusest 
tulenev ümberhindamise kasum 
(kahjum)  

EffectOnExchangeRateChangesOnCashA
ndCashEquivalents 

Raha ja raha ekvivalendid 
perioodi lõpus 

Raha kassas ja pangas, 
paigutused rahaturu- ja 
muudesse ülilikviidsetesse 
fondidesse, mis individuaalselt 
vastavad raha ja raha 
ekvivalendi mõistele 

CashAndCashEquivalentsAtEndOfPeriod 
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Konsolideerimata 
rahavoogude aruanne  

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NonConsolidatedStatementOfCashFlowsDi
rectMethodAbstract 

Laekumised kaupade müügist 
ja teenuste osutamisest 

Müügitulu laekumised ReceiptsOfSalesOfGoodsAndRenderingOf
Services 

Muud äritegevuse tulude 
laekumised 

Muude äritegevuse tulude 
laekumised 

OtherCashReceiptsIncomeProceedsFrom
OperatingActivities 

Väljamaksed tarnijatele 
kaupade ja teenuste eest 

Ostetud kaupade ja teenuste 
kulude väljamaksed (sisesta 
kirje miinusega) 

PaymentsToSuppliersForGoodsAndServic
es 

Väljamaksed töötajatele Tööjõukulude väljamaksed 
(sisesta kirje miinusega) 

PaymentsToEmployees 

Konsolideerimata omakapitali muutuste aruande andmed 
Konsolideerimata omakapitali 
muutuste aruanne 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

NonConsolidatedStatementOfChangesInE
quityAbstract 

Omakapitali muutuste aruanne Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

StatementOfChangesInEquityAdditionalAb
stract 

Osakapital nimiväärtuses Emiteeritud osakapitali 
nimiväärtus  

ChangesInEquityIssuedCapital 

Aktsiakapital nimiväärtuses Emiteeritud aktsiakapitali 
nimiväärtus (siin ei kajastata 
eelisaktsiaid, mis vastavalt 
Raamatupidamise Toimkonna 
juhendile nr 3 klassifitseeruvad 
kohustusteks) 

ChangesInEquityIssuedCapital2 

Registreerimata osakapital Bilansipäevaks emiteeritud ja 
registreerimiseks esitatud, kuid 
äriregistris veel registreerimata 
osad (koos ülekursiga, kui 
bilansipäevaks on avaldus 
äriregistrile esitamata, 
kajastatakse osade eest 
laekunud tasu kohustusena) 

ChangesInEquityUnregisteredEquity 

Registreerimata aktsiakapital Bilansipäevaks emiteeritud ja 
registreerimiseks esitatud, kuid 
äriregistris veel registreerimata 
aktsiad (koos ülekursiga, kui 
bilansipäevaks on avaldus 
äriregistrile esitamata, 
kajastatakse aktsiate eest 
laekunud tasu kohustusena) 

ChangesInEquityUnregisteredEquity2 

Ülekurss Aktsiate või osade 
emiteerimisest üle nimiväärtuse 
saadud tasu, tehingute korral 
omaaktsiatega 
soetusmaksumuse ja 
müügihinna vahe, omaaktsiate 
kustutamisel soetusmaksumuse 
ja nimiväärtuse vahe, ühise 
kontrolli all olevate ettevõtete 
ühendamisel soetusmaksumuse 
ja omandatud netovara 
bilansilise väärtuse vahe  

ChangesInEquitySharePremium 

Oma osad Äriühingu valduses olevad tema ChangesInEquityTreasuryShares 
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enda poolt eelnevalt emiteeritud 
osad (sisesta kirje miinusega) 

Oma aktsiad Äriühingu valduses olevad tema 
enda poolt eelnevalt emiteeritud 
aktsiad (sisesta kirje miinusega) 

ChangesInEquityTreasuryShares2 

Kohustuslik reservkapital Vastavalt äriseadustiku 
nõuetele moodustatud 
kohustuslik reservkapital 

ChangesInEquityStatutoryReservCapital 

Muud reservid Realiseerimata tulud ja kulud, 
mida ei kajastata 
kasumiaruandes, muudel 
eesmärkidel (et piirata vaba 
omakapitali hulka) moodustatud 
reservid 

ChangesInEquityOtherReserves 

Jaotamata kasum (kahjum) Käesoleva ja eelmiste 
perioodide akumuleeritud 
kasum (kahjum), mida ei ole 
dividendidena välja makstud 
ega muul eesmärgil kasutatud 

ChangesInEquityRetainedEarningsLoss 

Sissemaksmata osakapital Summa, mida osanik ei ole 
tasunud osaühingu asutamisel 

ChangesInEquityUnpaidCapital 

Muu omakapital Muu omakapital kui teistel 
omakapitali kirjetel eraldi 
väljatoodud 

ChangesInEquityOtherEquity 

Kokku Omakapitalis toimunud 
muutused kokku 

ChangesInEquity 

Eelmise perioodi lõpu kuupäev Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

EquityAtEndOfPreviousPeriodAbstract 

Arvestuspõhimõtete muutuste 
mõju 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

EffectOfChangesInAccountingPoliciesAbstr
act 

Vigade parandamise mõju Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

EffectOfCorrectionOfErrorsAbstract 

Korrigeeritud saldo, eelmise 
aruandeperioodi lõpu kuupäev 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

RestatedBalanceAbstract 

Aruandeaasta kasum (kahjum) Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ChangesInEquityAnnualPeriodProfitLossA
bstract 

Emiteeritud osakapital Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

IssueOfEquityAbstract 

Emiteeritud aktsiakapital Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

IssueOfEquity2Abstract 

Muutused muudest omanike 
sissemaksetest 

Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ChangesThroughOtherContributionsOfOwn
ersAbstract 

Makstud dividendid Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

DividendsPaidAbstract 

Muutused muudest Tehniline element, mis on ChangesThroughOtherDistributionsToOwn



90 
 

väljamaksetest omanikele vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ersAbstract 

Muutused reservides Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

ChangesInReservsAbstract 

Muud muutused omakapitalis Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

OtherChangesInEquityAbstract 

Valitseva ja olulise mõju all 
olevate osaluste bilansiline 
väärtus 

Väärtus, millega varad on 
kirjendatud kontodesse ja 
esinevad ka bilansis 

GoverningAndMaterialInfluenceOwnershipI
nterestValueOfFinancialPositionAbstract 

Valitseva ja olulise mõju all 
olevate osaluste väärtus 
arvestatuna kapitaliosaluse 
meetodil 

Valitseva ja olulise mõju all 
olevate osaluste kajastamine 
raamatupidamises, 
suurendades neid osalustelt 
saadud kasumi osaga 
(vähendades saadud kahjumi 
osaga) ning vähendades 
osalustelt laekunud dividendide 
(osa) summas 

GoverningAndMaterialInfluenceOnTheValu
eOfHoldingsUnderTheEquityMethodAbstra
ct 

Korrigeeritud konsolideerimata 
omakapital  

On võrdne äriühingu 
konsolideerimata omakapitaliga, 
millest on lahutatud tema 
bilansis kajastatud valitseva ja 
olulise mõju all olevate osaluste 
bilansiline väärtus ning millele 
on liidetud nende osaluste 
väärtus arvestatuna 
kapitaliosaluse meetodil 

RestatedNonConsolidatedEquityAbstract 

Aruandeperioodi lõpu kuupäev Tehniline element, mis on 
vajalik XBRL standardi nõuete 
täitmiseks 

EquityAtEndOfPeriodAbstract 

Jaotus omakapitali muutuse 
järgi 

Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

AllocationByChangesInEquityHypercube 

Omakapitali muutused Tehniline element, mis on 
mõeldud tabeli struktuuri 
tekitamiseks 
aruandluskeskkonnas 

ChangesInEquityDimension 

Omakapitali muutuste 
aruanne, lisainformatsioon 

Lisaselgitused, vajaduse korral 
viited oluliste kirjete kohta 

StatementOfChangesInEquity 
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Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määrus nr 206 
„Majandusaasta aruande taksonoomia“ 

Lisa 4 
                                                                                     

(muudetud sõnastuses) 
 

TAKSONOOMIA ELEMENTIDE LOEND LIKVIDEERITAVATELE ÄRIÜHINGUTELE 
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Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määrus nr 206 
„Majandusaasta aruande taksonoomia“ 

Lisa 5 
 

(muudetud sõnastuses) 
 

TAKSONOOMIA ELEMENTIDE LOEND LIKVIDEERITAVATELE 

MITTETULUNDUSÜHINGUTELE JA SIHTASUTUSTELE 

 

 

 


