
 
Kasumiaruande kirjete selgitused 

 
Käesoleva määruse lisas 6 sätestatud aruande koostamisel esitatakse tulud ja kulud, 
kasumid ja kahjumid lähtuvalt alljärgnevas tabelis toodud kirjete selgitustest. 
 
 

KIRJE NIMETUS KIRJE SISU 

1.1 Intressitulu Siin näidatakse IFRS 7 ja IAS 39 alusel intressitulud ja 
intressi iseloomuga tulud finantsvaradelt, sh 
finantsinstrumentidelt, mida kajastatakse bilansi 
varakirjetel 2. „Kauplemiseks hoitavad finantsvarad”, 3. 
„Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande”, 4. „Müügivalmis finantsvarad”, 5. 
„Laenud ja nõuded”, 6. „Lõpptähtajani hoitavad 
investeeringud”, 8. „Tuletisinstrumendid – 
riskimaandamise arvestus” (intressiriski maandavad 
tuletisinstrumendid) ja 1. „Raha ja nõuded 
keskpankadele”. 

1.2 Intressikulu Siin näidatakse IFRS 7 ja IAS 39 alusel intressikulu ja 
intressi iseloomuga kulu finantskohustustelt, sh 
finantsinstrumentidelt, mida kajastatakse bilansi 
kohustustekirjetel 1. „Kauplemiseks hoitavad 
finantskohustused”, 2. „Finantskohustused õiglases 
väärtuses muutustega läbi kasumiaruande”, 3. 
„Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad 
finantskohustused” ja 4. „Tuletisinstrumendid – 
riskimaandamise arvestus” (intressiriski maandavad 
tuletisinstrumendid). Siin ei näidata intresskulusid ega 
intressi iseloomuga kulusid. Need näidatakse 
kasumiaruande  kirjel 1.3 „Nõudmisel tagasimakstavast 
aktsiakapitalist tulenevad kulud”. 
Intressikulu näidatakse plussmärgiga. 

1.3 Nõudmisel 
tagasimakstavast 
aktsiakapitalist tulenevad 
kulud 

Siin näidatakse kõik kulud (sh intressikulud ja dividendid), 
mis on seotud bilansi kohustustekirjel 8. „Nõudmisel 
tagasimakstav aktsiakapital” kajastatud finants-
kohustustega vastavalt IFRIC 2 sätestatule. 
Nõudmisel tagasimakstavast aktsiakapitalist tulenevad 
kulud näidatakse plussmärgiga. 

1.4 Dividenditulu Siin näidatakse dividenditulu vastavalt IFRS 7 ja IAS 39 
sätestatule, sh finantsinstrumentidelt, mida kajastatakse 
bilansi varakirjetel 2. „Kauplemiseks hoitavad 
finantsvarad”, 3. „Finantsvarad õiglases väärtuses 
muutustega läbi kasumiaruande”, 4. „Müügivalmis 
finantsvarad” ja 7. „Investeeringud sidus- ja 
tütarettevõtjatesse”. 

1.5 Teenus- ja 
vahendustasutulu 

Siin näidatakse mitmesugused teenustasutulud ja 
vahendustasud, sh pangakontode avamise tasu, 
pangaülekannete tegemise tasu, pangakaartide 
hooldustasu ja teenustasud, mis on seotud 
finantsinstrumentidega, mida ei hinnata läbi 
kasumiaruande õiglases väärtuses.  
Intressi iseloomuga teenustasu näidatakse 
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kasumiaruande kirjel 1.1 „Intressitulu”. 

1.6 Teenus- ja 
vahendustasukulu 

Siin näidatakse mitmesugused teenustasukulud ja 
vahendustasud. 
Intressi iseloomuga teenustasu näidataks kasumiaruande 
kirjel 1.2 „Intressikulu”. 
Teenus- ja vahendustasukulu näidatakse plussmärgiga. 

1.7 Netokasum/-kahjum, mis 
on saadud selliste 
finantsvarade ja  
-kohustuste kajastamise 
lõpetamisest, mida ei ole 
mõõdetud õiglases väärtuses 
muudatustega läbi 
kasumiaruande (+/-) 

Siin näidatakse IFRS 7 ja IAS 39 alusel ümberhindluse 
realiseeritud kasum ja kahjum finantsvaradelt ja 
finantskohustustelt, mida ei mõõdeta läbi kasumiaruande 
õiglases väärtuses, sh finantsinstrumentidelt, mis kajastati 
bilansi vara kirjetel 4. „Müügivalmis finantsvarad”, 5. 
„Laenud ja nõuded”, 6. „Lõpptähtajani hoitavad 
investeeringud” ja bilansi kohustustekirjel 3. 
„Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad 
finantskohustused”. 

1.8 Kauplemiseks hoitavatest 
finantsvaradest 
ja -kohustustest tulenev 
netokasum/-kahjum (+/-) 

Siin näidatakse IFRS 7 ja IAS 39 alusel ümberhindluse 
kasum ja kahjum bilansi varakirjel 2. „Kauplemiseks 
hoitavad finantsvarad” ja kohustustekirjel 1. 
„Kauplemiseks hoitavad finantskohustused” 
kajastatavatelt finantsinstrumentidelt. 

1.9 Õiglases väärtuses 
muutustega läbi 
kasumiaruande kajastatud 
finantsvaradest 
ja -kohustustest tulenev 
netokasum/-kahjum (+/-) 

Siin näidatakse IFRS 7 ja IAS 39 alusel ümberhindluse 
kasum ja kahjum bilansi varakirjel 3. „Finantsvarad 
õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande” ja 
kohustustekirjel 2. „Finantskohustused õiglases väärtuses 
muutustega läbi kasumiaruande” kajastatavatelt finants-
instrumentidelt. 

1.10 Riskimaandamise 
arvestuse netokasum/–
kahjum (+/-) 

Siin näidatakse IAS 39 alusel riskimaandamisinstrumendi 
ja maandatava instrumendi või tehingu õiglase väärtuse 
ümberhindluse kasum ja kahjum, k.a rahavoogude ja 
välismaistesse äriüksustesse tehtud netoinvesteeringu 
riskimaandamisinstrumentide ebaefektiivse osa tulem 
bilansi varakirjel 8. „Tuletisinstrumendid – 
riskimaandamise arvestus” ja kohustustekirjel 4. 
„Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus” 
kajastatavatelt tuletisinstrumentidelt. 

1.11 Vahetuskursi 
erinevused, netokasum/–
kahjum (+/-) 

Siin näidatakse realiseerimata ja realiseeritud kasum ning 
kahjum valuutakursside muutustelt vastavalt IAS 21 
sätestatule. 

1.12 Netokasum/–kahjum, mis 
tuleneb mittefinantsvara 
kajastamise lõpetamisest (+/-) 

Siin näidatakse realiseeritud kasum ja kahjum vara 
müügist, mida ei käsitleta müügiks hoitavate põhivarade ja 
müügigruppidena, sh  realiseeritud kasum ja kahjum 
bilansi varakirjetel 7. „Investeeringud sidus- ja 
tütarettevõtjatesse”,  10. „Materiaalsed varad” ja 11. 
„Immateriaalsed varad” kajastatud vara müügist. 

1.13 Muud tegevustulud Siin näidatakse muud tegevustulud, mis ei ole kajastatud 
kasumiaruande eelnevatel kirjetel, sh realiseerimata 
kasum bilansi varakirjel 10. „Materiaalsed varad” 
kajastatava vara ümberhindlusest (kui vara mõõdetakse 
õiglases väärtuses), bilansi varakirjel 10.2 
„Kinnisvarainvesteeringud” kajastatud varadega seotud 
üüritulud ja kasutusrenditulud. 

1.14 Muud tegevuskulud Siin näidatakse muud tegevuskulud, mis ei ole kajastatud 
kasumiaruande eelnevatel kirjetel, sh realiseerimata 
kahjum bilansi varakirjel 10. „Materiaalsed varad” 
kajastatava vara ümberhindlusest (kui vara mõõdetakse 
õiglases väärtuses), bilansi varakirjel 10.2 
„Kinnisvarainvesteeringud” kajastatud varade 
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haldamisega seotud kulud, kasutusrendile andmisega 
seotud kulud. 
Muud tegevuskulud näidatakse plussmärgiga. 

1.15 NETO TEGEVUSKULU 
KOKKU (+/-) 

Siin summeeritakse või lahutatakse kasumiaruande 
järgnevatel kirjetel esitatud summad: 
1.1-1.2-1.3+1.4+1.5-1.6+1.7+1.8+1.9+1.10+1.11+1.12+ 
1.13-1.14. 

2. Halduskulud Siin näidatakse: 
1. krediidiasutuse töötajatega seotud kulud, sh arvestatud 
palgad, preemiad, puhkusetasud jm rahaline ja 
mitterahaline kompensatsioon töötajatele, arvestatud 
sotsiaalmaks ja ettevõtte poolt tasutav 
töötuskindlusmakse ja kulu seoses mitteriiklike pensionite 
jm töösuhtejärgsete hüvitistega; 
2. krediidiasutuse üld- ja halduskulud, sh üürikulud, 
kasutusrendikulud, kantseleikulud, reklaamikulud, 
kindlustuskulud. 
Halduskulud näidatakse plussmärgiga. 

3. Kulum Siin näidatakse bilansi varakirjetel 10. „Materiaalsed 
varad” ja 11. „Immateriaalsed varad“ soetusmaksumuses 
kajastatud vara kulum.  
Kulum näidatakse plussmärgiga. 

4. Eraldised (+) või eraldiste 
tühistamine (-) 

Siin näidatakse bilansi kohustustekirjel 6. „Eraldised” 
näidatud erineva otstarbega eraldiste moodustamise või 
olemasolevate eraldiste suurendamisega  seotud summad 
ja diskonteeritud summas toimunud kasv, mis tuleneb aja 
möödumisest ja diskontomäära võimalikest muutustest. 
Eraldiste suurenemine näidatakse plussmärgiga. 
Samuti näidatakse siin bilansi kohustustekirjel 6. 
„Eraldised” näidatud kasutamata summade tühistamised. 
Eraldiste tühistamine näidatakse miinusmärgiga. 

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

Siin näidatakse finantsvarade, mida ei mõõdeta õiglases 
väärtuses muutustega läbi kasumiaruande, väärtuse 
langusest tulenev allahindlus, sh finantsvarade 
allahindlus, mida kajastatakse bilansi varakirjetel 4. 
„Müügivalmis finantsvarad”, 5. „Laenud ja nõuded”, 6. 
„Lõpptähtajani hoitavad investeeringud” ja 7. 
„Investeeringud sidus- ja tütarettevõtjatesse”. Kirjel 
kajastatav finantsvarade väärtuse langus näidatakse 
plussmärgiga.  
Lisaks näidatakse siin väärtuse langusest tulenevate 
allahindluste tühistamised. Kirjel kajastatavad 
finantsvarade väärtuse allahindluse tühistamised 
näidatakse miinusmärgiga. 

6. Mittefinantsvara väärtuse 
langus (+) või väärtuse 
languse tühistamine (-) 

Siin näidatakse mittefinantsvarade väärtuse langusest 
tulenev allahindlus, sh varade allahindlus, mida 
kajastatakse bilansi varakirjetel 10.1 „Materiaalsed 
põhivarad”, 10.2 „Kinnisvarainvesteeringud” (kui vara 
mõõdetakse soetusmaksumuses), 11. „Immateriaalsed 
varad”. Mittefinantsvara väärtuse allahindlus näidatakse 
plussmärgiga. 
Lisaks näidatakse siin mittefinantsvara väärtuse langusest 
tulenevate allahindluste tühistamised. Mittefinantsvara 
väärtuse allahindluse tühistamine näidatakse 
miinusmärgiga. 

7. Kasum/kahjum müügiks 
hoitavatest põhivaradest ja 

Siin näidatakse bilansi varakirjel 14. „Müügiks hoitavad 
põhivarad ja müügigrupid” kajastatavate varade 
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müügigruppidest, mis ei vasta 
lõpetatud tegevuste 
kriteeriumidele (+/-) 

ümberhindlusest tulenev kasum ja kahjum vastavalt IFRS 
5 sätestatule. 

8. Jätkuvate tegevuste 
kasum/kahjum enne 
tulumaksu (+/-) 

Siin summeeritakse või lahutatakse kasumiaruande 
järgnevatel kirjetel esitatud summad: 1.15-2.-3.-4.-5.-6.+7.  

9. Jätkuvate tegevuste 
kasumi/kahjumiga seotud 
tulumaksu kulu (+) või tulu (-) 

Siin näidatakse jätkuvate tegevuste kasumilt tasumisele 
kuuluva tulumaksu kulu (kajastatakse dividendide 
väljakuulutamise hetkel) või tulumaksu tulu. 

10. Jätkuvate tegevuste 
kasum/kahjum pärast 
tulumaksu (+/-) 

Siin lahutatakse kasumiaruande järgnevatel kirjetel 
esitatud summad: 8.-9. 

11. Lõpetatud tegevuste 
kasum/kahjum pärast 
tulumaksu (+/-) 

Siin näidatakse kasum/kahjum, mis on seotud lõpetatud 
tegevusvaldkondadega vastavalt IFRS 5 sätestatule ning 
nendega seotud tulumaksu kulu või tulu. 

12. Aruandeaasta 
kasum/kahjum (+/-) 

Siin summeeritakse kasumiaruande järgnevatel kirjetel 
esitatud summad: 10.+11. 

 


