
NB! See kokkuvõte jõustumata standarditest, tõlgendustest ja standardite muudatustest on 
koostatud 9.02.2021 seisuga ning põhineb EFRAGi viimasel aruandel Euroopa Komisjoni poolt 
kinnitatud muudatuste kohta. 

Enne kasutamist soovitame kontrollida EFRAGi viimast uuendust muudatuste vastuvõtmise 
kohta, mis on kättesaadav siit. 

 

NB! Esitatud näidissõnastused on üldised ega lähtu ühegi konkreetse ettevõtte/kontserni 
eripärast. Iga IFRS EL-i nõuetele vastava aruande koostajad peavad analüüsima oma 
ettevõtte/kontserni spetsiifikat ning koostama analüüsi tulemustest lähtuvalt endale sobiva 
sõnastuse. 

 

Seni veel jõustumata standardid, tõlgendused ja avaldatud standardite muudatused 

Järgmised uued standardid, tõlgendused ja muudatused 31. detsembril 2020 lõppenud aruandeperioodile 
veel ei kohaldu ja seetõttu pole neid käesoleva [konsolideeritud] aruande koostamisel rakendatud. 
Ettevõte/kontsern kavatseb neid rakendada siis, kui need jõustuvad. 

 
Standardite IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ja IFRS 16 muudatused – intressimäärade 
võrdlusaluste (IBOR-ite) reform (teine etapp) 

(Kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 1. jaanuaril 2021 või hiljem; rakendatakse 
edasiulatuvalt. Lubatud on varasem rakendamine.) 
 
Muudatused käsitlevad küsimusi, mis võivad intressimäärade võrdlusaluste reformi tagajärjel mõjutada 
finantsaruandlust, sealhulgas intressimäära võrdlusaluselt alternatiivsele võrdlusalusele üleminekust 
tulenevate lepinguliste rahavoogude või riskimaandamissuhete muutuse mõjusid. Muudatused 
võimaldavad praktilise abinõuna vabastust IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ja IFRS 16 teatud nõuetest, 
mis on seotud järgnevaga: 

• muudatused finantsvarade, finantskohustiste ja rendikohustiste lepinguliste rahavoogude 
määramise aluses ja 

• riskimaandamisarvestus. 
 
Rahavoogude määramise aluse muutus: 

Muudatused nõuavad ettevõttelt/kontsernilt finantsvara või finantskohustise sisemise intressimäära 
ajakohastamist, kui finantsvara või finantskohustise lepinguliste rahavoogude määramise alus muutub 
intressimäärade võrdlusaluste reformi tõttu. 

Riskimaandamisarvestus: 

Muudatustega nähakse ette erandid riskimaandamisarvestuse nõuetest järgmistes valdkondades: 

• Lubatakse riskimaandamissuhte määratluse muutmist, et kajastada reformiga nõutavaid 
muudatusi. See muudatus ei too kaasa riskimaandamisarvestuse lõpetamist ega uue 
riskimaandamissuhte määratlemist. 

• Kui rahavoogude riskimaandamise arvestuse riskimaandamisobjekti muudetakse, et kajastada 
reformiga nõutavaid muudatusi, loetakse rahavoogude riskimaandamisreservi kogunenud 
summa aluseks alternatiivne võrdlusalus, mille alusel on maandatud tulevased rahavood 
kindlaks määratud. 

https://www.efrag.org/Endorsement


• Kui riskimaandamisobjektina on määratletud mitmest objektist koosnev rühm ning mõnd 
rühmas olevat objekti muudetakse, et kajastada reformiga nõutavaid muudatusi, jaotatakse 
maandatavad objektid maandatavate võrdlusmäärade alusel alarühmadesse. 

• Kui ettevõte eeldab piisava kindlustundega, et alternatiivne võrdlusalus on 24 kuu jooksul eraldi 
tuvastatav, võib ta määratleda selle intressimäära lepinguväliselt määratletud 
riskikomponendina, kui seda ei saa määramise kuupäeval eraldi tuvastada. 

 
Avalikustamine 

Muudatused nõuavad ettevõttelt/kontsernilt täiendava teabe avalikustamist, et võimaldada aruande 
kasutajatel mõista intressimäärade võrdlusaluste reformi mõju ettevõtte/kontserni 
finantsinstrumentidele, sealhulgas teavet reformist tingitud ettevõtte/kontserni riskipositsioonide ja 
nendega seotud riskijuhtimistegevuste kohta. 

Näidissõnastus, et kirjeldada võimalikku mõju raamatupidamise aruandele 

Ettevõtte/kontserni hinnangul mõjutab muudatuse esmakordne rakendamine oluliselt ettevõtte/kontserni 
raamatupidamise aruannet, sest [kirjeldage mõju]. 

VÕI 

Ettevõtte/kontserni hinnangul ei avalda muudatused esmakordsel rakendamisel ettevõtte/kontserni 
raamatupidamise aruandele olulist mõju. 
 
 
Standardite IFRS 10 ja IAS 28 muudatused „Investori ja tema sidusettevõtte või ühisettevõtte 
vaheline varade müük või üleandmine“ 
 
[Euroopa Komisjon otsustas muudatuste kinnitamise määramata ajaks edasi lükata.] 

Muudatustega selgitatakse, et sidusettevõtte või ühisettevõttega seotud tehingu puhul sõltub kasumi või 
kahjumi kajastamise ulatus sellest, kas müüdud või üle antud varad moodustavad äri: 

• kasum või kahjum kajastatakse täielikult siis, kui investori ja tema sidusettevõtte või 
ühisettevõtte vaheline tehing hõlmab sellise vara või selliste varade üleandmist, mis 
moodustavad äri (olenemata sellest, kas see asub / need asuvad tütarettevõttes või mitte), ning 

• kasum või kahjum kajastatakse osaliselt siis, kui investori ja tema sidusettevõtte või 
ühisettevõtte vaheline tehing hõlmab varasid, mis ei moodusta äri (isegi juhul, kui need varad 
asuvad tütarettevõttes). 

Näidissõnastus, et kirjeldada võimalikku mõju raamatupidamise aruandele 

Ettevõtte/kontserni hinnangul mõjutavad muudatused esmakordsel rakendamisel oluliselt ettevõtte 
/kontserni raamatupidamise aruannet, sest ettevõte/kontsern kajastab praegu [kirjeldada ettevõtte 
arvestuslikku käsitlust, nt: kontrolli kaotamisest tulenev täielik kasum, olenemata sellest, kas tehing 
hõlmab või ei hõlma äri moodustava vara üleandmist]. Muudatuste vastuvõtmise kvantitatiivset mõju 
saab siiski hinnata alles muudatuste esmakordse rakendamise aastal, sest see sõltub neist varade või 
äride üleandmistest sidus- või ühisettevõttele, mis leiavad aset sel aruandeperioodil. 

VÕI 

Ettevõtte/kontserni hinnangul ei avalda muudatused esmakordsel rakendamisel ettevõtte/kontserni 
[konsolideeritud] raamatupidamise aruandele olulist mõju, sest ettevõttel/kontsernil ei ole (sidus- ega 
ühisettevõtteid). 

 

Standardi IAS 1 „Finantsaruannete esitamine“ muudatused 



 
(Kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 1. jaanuaril 2023 või hiljem; rakendatakse 
tagasiulatuvalt. Lubatud on varasem rakendamine.) 
 
[Euroopa Liit ei ole muudatusi veel heaks kiitnud.] 

Muudatustega selgitatakse, et kohustiste liigitamine lühi- või pikaajaliseks põhineb üksnes ettevõtte 
õigusel arveldamist aruandeperioodi lõpus edasi lükata. Ettevõtte õigus lükata arveldamist edasi 
vähemalt 12 kuud alates aruandekuupäevast ei pea olema tingimusteta, kuid sellel peab olema sisu. 
Klassifitseerimist ei mõjuta juhtkonna kavatsused ega ootused selle kohta, kas ja millal ettevõte oma 
õigust kasutab. Muudatustega selgitatakse ka olukordi, mida peetakse kohustise tasumiseks.  

Näidissõnastus, et kirjeldada võimalikku mõju raamatupidamise aruandele 

Ettevõtte/kontserni hinnangul mõjutavad muudatused esmakordsel rakendamisel oluliselt ettevõtte 
/kontserni raamatupidamise aruannet, sest [kirjeldada mõju, nt: ettevõttel on viieaastane 
krediidipikendusega pangalaen, mille lepingutingimuste, sh finantsnäitajatele seatud eritingimuste 
täitmist kontrollitakse iga aasta 30. juunil. Kehtiva standardi kohaselt tuleb see laen klassifitseerida 
lühiajaliseks, sest õigus laenu pikendamisele ei ole tingimusteta. Muudatuste kohaselt võib laenu jäägi 
ümber klassifitseerida pikaajaliseks, sõltuvalt lepingutingimuste täitmise kontrolli tulemusest 
aruandekuupäeval.]. 

VÕI 

Ettevõtte/kontserni hinnangul ei avalda muudatused esmakordsel rakendamisel ettevõtte/kontserni 
raamatupidamise aruandele olulist mõju. 

 
Standardi IFRS 3 „Äriühendused“ muudatused 
 
(Kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 1. jaanuaril 2022 või hiljem. Lubatud on varasem 
rakendamine.) 
 
[Euroopa Liit ei ole muudatusi veel heaks kiitnud.] 

Muudatusega ajakohastatakse IFRS 3 viide 2018. aasta finantsaruandluse kontseptuaalsele raamistikule 
1989. aasta raamistiku asemel. Samal ajal lisatakse muudatustega IFRS 3 uus lõik, milles on selgitatud, 
et tingimuslikke varasid ei saa omandamise kuupäeval kajastada. 
 
Näidissõnastus, et kirjeldada võimalikku mõju raamatupidamise aruandele 

Ettevõtte/kontserni hinnangul mõjutab muudatuse esmakordne rakendamine oluliselt ettevõtte/kontserni 
raamatupidamise aruannet, sest [kirjeldage mõju]. 

VÕI 

Ettevõtte/kontserni hinnangul ei avalda muudatused esmakordsel rakendamisel ettevõtte/kontserni 
raamatupidamise aruandele olulist mõju. 

 
Standardi IAS 16 „Materiaalsed põhivarad“ muudatused 
 
(Kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 1. jaanuaril 2022 või hiljem; rakendatakse 
tagasiulatuvalt. Lubatud on varasem rakendamine.) 
 
[Euroopa Liit ei ole muudatusi veel heaks kiitnud.] 



IAS 16 muudatustega nõutakse, et materiaalse põhivara objektide vajalikku asukohta ja tööseisundisse 
viimise jooksul toodetud esemete müügist saadud tulu tuleb kajastada kasumiaruandes koos nende 
esemetega seotud kuludega ning nende kulude suurust tuleb mõõta vastavalt IAS 2 mõõtmisnõuetele. 
 
Muudatusi tuleb rakendada tagasiulatuvalt, kuid ainult nende materiaalsete põhivara objektide suhtes, 
mis viiakse vajalikku asukohta ja tööseisundisse kõige varasema perioodi alguses, mis on esitatud 
aruandes, mille koostamisel ettevõte muudatusi esmakordselt rakendab, või pärast seda. Muudatuse 
esialgse rakendamise kumulatiivset mõju kajastatakse jaotamata kasumis (või vajaduse korral mõnel 
muul asjakohasel omakapitali kirjel) algsaldo korrigeerimisena kõnealuse varaseima esitatud perioodi 
alguses (kui see on vajalik). 
 
Näidissõnastus, et kirjeldada võimalikku mõju raamatupidamise aruandele 

Ettevõtte/kontserni hinnangul mõjutavad muudatused esmakordsel rakendamisel oluliselt ettevõtte 
/kontserni raamatupidamise aruannet, sest [kirjeldada ettevõtte arvestuslikku käsitlust, nt: praegu 
kapitaliseeritakse materiaalse põhivara ehitamise ja katsetamise käigus teenitud müügitulu ja sellega 
seotud kulud vara maksumusse]. Muudatuse vastuvõtmise kvantitatiivne mõju pole veel kindlaks tehtud. 

VÕI 

Ettevõtte/kontserni hinnangul ei avalda muudatused esmakordsel rakendamisel ettevõtte/kontserni 
raamatupidamise aruandele olulist mõju. 

 
Standardi IAS 37 „Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad“ muudatused 
 
(Kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 1. jaanuaril 2022 või hiljem; rakendatakse 
tagasiulatuvalt. Lubatud on varasem rakendamine.) 
 
[Euroopa Liit ei ole muudatusi veel heaks kiitnud.] 

Lepingu täitmiseks tehtavate kulutuste kindlaksmääramiseks nõutakse muudatustega ettevõttelt kõigi 
otseselt lepingu täitmiseks tehtavate kulude arvesse võtmist. Muudatustega selgitatakse, et lepingu 
täitmise kulud hõlmavad nii konkreetse lepingu täitmiseks tehtavaid vältimatuid kulutusi kui ka osa 
muudest kuludest, mis on otseselt seotud lepingute täitmisega. 
 
Ettevõte rakendab neid muudatusi lepingutele, mille osas ta ei ole veel täitnud kõiki oma kohustusi selle 
aruandeperioodi alguses, mil ta muudatusi esimest korda rakendab (esmase rakendamise kuupäeval). 
Ettevõte ei korrigeeri võrreldava perioodi informatsiooni. Selle asemel kajastab ettevõte muudatuste 
esialgse rakendamise kumulatiivset mõju jaotamata kasumi või vastavalt vajadusele mõne muu 
asjakohase omakapitali kirje algsaldo korrigeerimisena esmase rakendamise kuupäeval. 
 
Näidissõnastus, et kirjeldada võimalikku mõju raamatupidamise aruandele 

Ettevõtte/kontserni hinnangul mõjutavad muudatused esmakordsel rakendamisel oluliselt ettevõtte 
/kontserni raamatupidamise aruannet, sest [kirjeldada ettevõtte arvestuslikku käsitlust, nt: kahjumlike 
lepingute tuvastamisel ja mõõtmisel võtab ettevõte arvesse lepingu täitmisega seotud kulusid. Hetkel 
hõlmavad lepingu täitmiseks tehtavad kulutused vaid lepingu täitmiseks tehtavaid vältimatuid kulutusi]. 
Muudatuse vastuvõtmise kvantitatiivne mõju pole veel kindlaks tehtud, sest see sõltub muudatuste 
esmase rakendamise kuupäeval kehtivate lepingute staatusest. 

VÕI 

Ettevõtte/kontserni hinnangul ei avalda muudatused esmakordsel rakendamisel ettevõtte/kontserni 
raamatupidamise aruandele olulist mõju, sest ettevõte/kontsern võtab lepingu täitmiseks tehtavate 
kulutuste kindlaksmääramisel arvesse nii vältimatuid kulutusi kui ka muid otseselt lepingute täitmisega 
seotud kulusid. 



 
Iga-aastased IFRS-i edasiarendused 2018–2020 
 
(Kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 1. jaanuaril 2022 või hiljem. Lubatud on varasem 
rakendamine.) 
 
[Euroopa Liit ei ole muudatusi veel heaks kiitnud.] 

IFRS-i edasiarendused (2018–2020) sisaldavad standardites tehtud kolme muudatust: 
• IFRS 9 „Finantsinstrumendid“ muudatustega selgitatakse, et hinnates, kas võlainstrumentide 

vahetamine olemasoleva laenuvõtja ja laenuandja vahel toimub oluliselt erinevatel tingimustel, 
sisaldavad koos rahavoogude diskonteeritud nüüdisväärtusega kaasatavad tasud ainult uute 
tingimuste sõlmimiseks laenuvõtja ja laenuandja vahel makstud või saadud tasusid (sisaldades 
ka laenuvõtja või laenuandja poolt teise osapoole nimel makstud või saadud tasusid). 

• IFRS 16 „Rendilepingud“ muudatustega eemaldatakse illustreeriv näide number 13, mis tekitab 
praktikas nii rentniku kui ka rendileandja jaoks segadust seoses renditud vara parenduste 
kajastamisega. Muudatuse eesmärk on eemaldada segadust tekitav illustreeriv näide. 

• IAS 41 „Põllumajandus“ muudatusega kaotatakse nõue kasutada põllumajandusvarade õiglase 
väärtuse mõõtmisel maksueelseid rahavoogusid. Varem nõuti IAS 41-ga, et ettevõte kasutaks 
õiglase väärtuse mõõtmisel maksueelseid rahavooge, kuid ei nõutud maksueelse diskontomäära 
kasutamist nende rahavoogude diskonteerimiseks. 

[Enne lõpliku sõnastuse formuleerimist tuleb ettevõttel analüüsida iga edasiarendust eraldi ja hinnata, 
kas edasiarendus puudutab tema raamatupidamise aruandeid.] 

Näidissõnastus, et kirjeldada võimalikku mõju raamatupidamise aruandele 

Ettevõtte/kontserni hinnangul mõjutab muudatuse esmakordne rakendamine oluliselt ettevõtte/kontserni 
raamatupidamise aruannet, sest [kirjeldage mõju]. 

VÕI 

Ettevõtte/kontserni hinnangul ei avalda muudatused esmakordsel rakendamisel ettevõtte/kontserni 
raamatupidamise aruandele olulist mõju. 

 

Muud muudatused 

Kui ettevõte otsustab mitte avalikustada detailseid kirjeldusi seni jõustumata standardite, tõlgenduste ja 
avaldatud standardite muudatuste kohta, siis võib kasutada järgmist näidissõnastust: 

Ülejäänud uutel standarditel, standardite muudatustel ja tõlgendustel, mis pole veel jõustunud, ei ole 
eeldatavasti olulist mõju ettevõtte/kontserni raamatupidamise aruandele. 

 

Kindlustusandjatele: 

 

IFRS 17 „Kindlustuslepingud“ 

(Kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 1. jaanuaril 2023 või hiljem; rakendatakse 
edasiulatuvalt. Lubatud on varasem rakendamine.) 

[Euroopa Liit ei ole seda veel heaks kiitnud.] 



IFRS 17 vahetab välja standardi IFRS 4, mis võeti 2004. aastal kasutusele ajutise standardina. IFRS 4 
on võimaldanud ettevõtetel jätkata kindlustuslepingute arvestamist siseriiklike 
raamatupidamisstandardite alusel, mistõttu erinevaid lähenemisviise on palju. 

IFRS 17 lahendab standardi IFRS 4 põhjustatud võrdlusprobleemid, sest sellega nõutakse, et kõikide 
kindlustuslepingute arvestus toimuks järjepidevalt ühtmoodi, mis on kasulik nii investoritele kui ka 
kindlustusettevõtetele. Kindlustuskohustusi hakatakse soetusmaksumuse asemel arvestama jooksvas 
väärtuses. 

Näidissõnastus, et kirjeldada võimalikku mõju raamatupidamise aruandele 

Ettevõtte/kontserni hinnangul mõjutab uus standard esmakordsel rakendamisel oluliselt 
ettevõtte/kontserni raamatupidamise aruannet, sest [kirjeldada ettevõtte arvestuslikku käsitlust]. 

 


