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Auktorisoidun kääntäjän tutkinto 14.11.2015 

 
 

Kielet ja käännössuunta 

      virosta suomeen  
   

Aihepiiri (aukt3)  
              talouselämä  

 

 
Käännöstehtävä 

Laadi liiteasiakirjasta laillisesti pätevä käännös  
 

1. Käännettävä teksti 
 Yhdistyksen kirjanpitoaineistoa 
 

Lähde: http://nirk.eu/wp-content/uploads/2012/09/2011-NIRK-aruanne.pdf  
 
2. Käännöksen käyttötarkoitus  
Materiaalina rahanpesuepäilyä koskevassa esitutkinnassa 
 

 

 
 Huom! Käännökseen ei saa kirjoittaa vakuuslauseketta eikä nimeä! 
 Vakuuslausekkeen tai nimen kirjoittaminen käännökseen johtaa 
 tutkintosuorituksen hylkäämiseen. 
 
 

Käännettävän tekstin pituus 2082 merkkiä  
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Üldine informatsioon 

NIRK mittetulundusühingu 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti 
Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti 
Vabariigi raamatupidamise seaduses.  

Raamatupidamise aastaaruande  koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja 
arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. 

 

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused 

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis 
asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 
teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 
krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud 
võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 
krooni/euro.  

 

Raha 

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni 
hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondiosakuid. 

 

Nõuded ja ettemaksed 

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi 
nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus 
miinus vajadusel tehtavad allahindlused). 

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete indi-
viduaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult 
olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust 
laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse 
ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kuluvähendamisena. 

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja 
arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. 
Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil. 


