
Vastavalt IAS 8 paragrahvidele 30-31 kui ettevõte/kontsern ei ole rakendanud uut IFRS-i või 
tõlgendust, mis on välja antud, aga ei ole veel jõustunud, avalikustab ettevõte/kontsern selle fakti 
ja teadaoleva mõju, mida uue IFRS-i rakendamine avaldab ettevõtte/kontserni finantsaruannete 
kohta. Esitama ei pea uusi või muudetud standardeid, millel ei ole olulist mõju finantsaruannetele. 

 

NB! See kokkuvõte jõustumata standarditest, tõlgendustest ja standardite muudatustest on 
koostatud 04.02.2022 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 ELi 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 2021 lõppenud aruandeperioodile 
veel ei kohaldu ja seetõttu pole neid käesoleva [konsolideeritud] aruande koostamisel rakendatud. 
Ettevõte/kontsern (NB! Vali kas suur või väike algustäht vastavalt sellele, kuidas aruandes mujal 
on kasutatud, aga ainult kohtades, kus tekst viitab otseselt aruandvale üksusele) kavatseb neid 
rakendada siis, kui need jõustuvad. 

 

COVID-19ga seotud rendihinna alandamine pärast 30. juunit 2021 (standardi IFRS 16 muudatus) 

(Kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 1. aprillil 2021 või hiljem; rakendatakse 
tagasiulatuvalt. Lubatud on varasem rakendamine.) 

2020. aasta mais anti välja muudatus „COVID-19ga seotud rendihinna alandamine“ (2020. aasta 
muudatus), millega muudeti standardit IFRS 16 „Rendiarvestus“. 2020. aasta muudatusega võeti 
kasutusele vabatahtlik praktiline abinõu, mis lihtsustab rentniku jaoks otseselt COVID-19st tingitud 
rendihinna alandamise kajastamist. Praktilise abinõu kohaselt ei ole rentnikul kohustust hinnata, kas 
kriteeriumidele vastava rendihinna alandamise puhul on tegemist rendilepingu muudatustega, vaid selle 
asemel saab seda kajastada vastavalt muudele kohaldatavatele juhistele. 

2020. aasta muudatusega kasutusele võetud praktilist abinõu kohaldatakse ainult rendihinna 
alandamisele, mis mõjutab üksnes makseid, mille algne tähtaeg oli 30. juunil 2021 või varem. 2021. 
aasta muudatusega pikendatakse IFRS 16 kohast COVID-19ga seotud rendihinna alandamise 
kajastamise praktilist abinõu ühe aasta võrra – st rentnikel on lubatud kohaldada seda rendihinna 
alandamisele, mis mõjutab üksnes makseid, mille algne tähtaeg on 30. juunil 2022 või varem. 

Näidissõnastus, et kirjeldada võimalikku mõju raamatupidamise aruandele 

Standardi IFRS 16 muudatus lihtsustab ettevõttel/kontsernil konkreetselt COVID-19 pandeemia tõttu 
rendileandja poolt võimaldatud rendihinna alandamise arvestust. Ettevõte/kontsern peab siiski tühistama 
varasema rendilepingu muudatuste arvestuse, kui rendihinna alandamine ei vastanud 2020. aasta 
muudatuse kohase algse praktilise abinõu kriteeriumidele, kuid vastab kriteeriumidele praktilise abinõu 
pikendamise tõttu. 

VÕI 

https://www.efrag.org/Endorsement
https://www.efrag.org/Endorsement


Ettevõtte/kontserni hinnangul ei avalda muudatused esmakordsel rakendamisel ettevõtte/kontserni 
raamatupidamise aruandele olulist mõju [selgitada, miks, nt: ettevõte/kontsern ei rakendanud 
praktilise abinõu algset versiooni või rendileandjad ei ole ettevõttele/kontsernile rendihinna 
alandamist võimaldanud või esinevad muud põhjused]. 

 

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 IAS 1 „Finantsaruannete esitamine“ ja IFRSi rakendusjuhendi nr 2 „Olulisuse üle 
otsustamine“ muudatused 

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

[Euroopa Liit ei ole neid muudatusi veel heaks kiitnud.] 

Standardi IAS 1 muudatuste eesmärk on aidata ettevõtetel avalikustada arvestuspõhimõtete kohta 
kasulikumat teavet, 

• nõudes ettevõtetelt vaid oluliste arvestuspõhimõtete avalikustamist;  
• selgitades, et ebaoluliste tehingute, muude sündmuste või tingimustega seotud 

arvestuspõhimõtted on samuti ebaolulised ega vaja seetõttu avalikustamist, ja 
• selgitades, et ka mitte kõik oluliste tehingute, muude sündmuste või tingimustega seotud 

arvestuspõhimõtted ei ole ettevõtte raamatupidamise aruande seisukohalt olulised.  

Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu muutis ka IFRSi rakendusjuhendit nr 2, lisades 
juhise ja kaks lisanäidet olulisuse mõiste rakendamise kohta arvestuspõhimõtete avalikustamisel. 

Muudatused on kooskõlas mõiste „olulisus“ täpsustatud määratlusega:  



„Teave arvestuspõhimõtete kohta on oluline, kui seda koos ettevõtte raamatupidamise aruandes 
sisalduva muu teabega käsitledes võib mõistlikult eeldada, et see mõjutab otsuseid, mida 
üldotstarbelise raamatupidamise aruande põhikasutajad selle raamatupidamise aruande alusel 
teevad“. 

Näidissõnastus, et kirjeldada võimalikku mõju raamatupidamise aruandele 

Muudatused võivad mõjutada ettevõtte/kontserni arvestuspõhimõtete avalikustamist. Selle 
kindlaksmääramine, kas arvestuspõhimõtted on olulised või mitte, nõuab otsuste tegemist. 

VÕI 

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

 

Standardi IAS 8 „Arvestuspõhimõtted, arvestushinnangute muutused ja vead“ muudatused 

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

[Euroopa Liit ei ole neid muudatusi veel heaks kiitnud.] 

Muudatustega võetakse kasutusele mõiste „arvestushinnangud“ uus määratlus: selgitatakse, et need on 
raamatupidamise aruandes esitatud rahalised summad, mille mõõtmisega kaasneb määramatus. 
Muudatustega selgitatakse ka arvestuspõhimõtete ja arvestushinnangute vahelist seost: täpsustatakse, 
et ettevõte annab arvestushinnangu selleks, et saavutada arvestuspõhimõttega kehtestatud eesmärki. 

Näidissõnastus, et kirjeldada võimalikku mõju raamatupidamise aruandele 

Muudatused ei avalda eeldatavasti ettevõttele/kontsernile olulist mõju, kuna nendega antakse juhiseid 
selle kohta, kas muutusi tuleb käsitada hinnangute muutustena, arvestuspõhimõtete muutustena või 
vigadena. 

 

Standardi IAS 12 „Tulumaks“ muudatused 

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

[Euroopa Liit ei ole neid muudatusi veel heaks kiitnud.] 

Muudatused selgitavad sellistest tehingutest tuleneva edasilükkunud tulumaksu arvestamist, mille 
puhul kajastatakse nii vara kui ka kohustist ning mõlema suhtes rakendatakse ühesugust maksustamist. 
Muudatustega kitsendatakse esmase kajastamise erandi rakendusala nii, et kõnealune erand ei kehti 
tehingutele, millest tekivad võrdsed ja tasaarvestatavad ajutised erinevused. Seetõttu peavad ettevõtted 
kajastama edasilükkunud tulumaksuvarasid ja -kohustisi ajutiste erinevuste suhtes, mis tekivad 
rendilepingu ja kasutuselt kõrvaldamise eraldise esmasel kajastamisel. 

Näidissõnastus, et kirjeldada võimalikku mõju raamatupidamise aruandele 

Ettevõtte/kontserni hinnangul avaldavad muudatused esmakordsel rakendamisel raamatupidamise 
aruandele olulist mõju, kuna [kirjeldada mõju]. 

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.) 
 
Muudatustega ajakohastatakse standardit IFRS 3 nii, et viide 1989. aasta finantsaruandluse 
kontseptuaalsele raamistikule asendatakse viitega 2018. aasta raamistikule. 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 muudatuste 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.) 
 
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]. Muudatuste 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.) 
 
  



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 võrdlusperioodi 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.) 
 
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“ muudatustega 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.) 

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]. 

 

Standardi IFRS 17 „Kindlustuslepingud“ muudatused  

(Muudatus on kohaldatav siis, kui kindlustusandja rakendab esmakordselt standardit IFRS 17) 

[Euroopa Liit ei ole seda muudatust veel heaks kiitnud.] 

Muudatusega lisatakse uus üleminekuvõimalus standardile IFRS 17 (niinimetatud kattuv liigitamine), 
et vähendada toimingute keerukust ning kindlustuslepingute kohustiste ja nendega seotud finantsvarade 
võrdlusteabe ühekordset arvestuslikku mittevastavust standardi IFRS 17 esmakordsel rakendamisel. See 
võimaldab finantsvarade võrdlusteabe esitamist viisil, mis on paremini kooskõlas standardiga IFRS 9 
„Finantsinstrumendid“. 

Näidissõnastus, et kirjeldada võimalikku mõju raamatupidamise aruandele 

Kui muudatusi otsustatakse rakendada, lihtsustavad need ettevõtte/kontserni hinnangul standardi IFRS 
17 esmakordset rakendamist, kuna [kirjeldada mõju]. 
 


