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SISSEJUHATUS 

Nii kaua, kui on ettevõtteid loodud, on neid ka pankrotti läinud. Aastate jooksul on 

ettevõtete jätkusuutlikkus muutunud üha tähtsamaks ja saanud suurema tähelepanu 

osaliseks. Avalikkuse huvi ettevõtete maksejõuetuks muutumise vastu on suurenenud 

tavaliselt majanduskriiside ajal, kui väga suur osa ettevõtetest on pidanud oma tegevuse 

lõpetama. Ettevõtete pankrotistumise põhjused on erinevad ja tihti mitmest tegurist 

kombineeritud. Majandusteadlased on aastakümnete vältel loonud mudeleid, mille abil 

saaks pankrotistumist prognoosida ning ära hoida. Paljudel juhtudel on kasutatud 

suhtarvude analüüsi. Kuid analüüsi tegemisest ei ole kasu, kui saadud tulemusi 

tõlgendada ei osata. Eduka äritegevuse võti on õigel ajal õigete otsuste langetamine, sh 

ka erinevate võimaluste ja ohtude märkamine.  

Bakalaureusetöö aktuaalsus seisneb selles, et suur osa ettevõtetest lähevad pankrotti 

esimese viie tegutsemisaasta jooksul. Kuid ka pärast kriitilise aja möödumist ei ole 

ettevõtte edu veel tagatud. Kõik ettevõtete juhid peaksid majandustegevuse kulgu väga 

tähelepanelikult jälgima ning aeg ajalt erinevate meetodite abil kontrollima. Vastasel 

juhul ollakse silmitsi pankrotimenetlusega ning kaotavad nii ettevõtte töötajad, 

toodete/teenuste tarbijad kui võlausaldajad. 

Enne selle bakalaureusetöö kirjutamist on Eestis korraldatud mõned uuringud ettevõtete 

pankrotistumise ja maksejõuetuks muutumise põhjuste kohta. Neid on ka töös 

käsitletud. Lisaks teadlaste uuringutele on koostatud mõned bakalaureuse- ja magistri-

tööd. Pankroti- ja maksejõuetuseteemalisi töid on kirjutatud üsna vähe, erinevaid tahke, 

mida veel käsitletud ei ole, on aga palju. 

Bakalaureusetöö on suunatud märkide leidmisele, mis näitaksid ettevõtte maksejõuetuks 

muutumist ning elujõulisuse vähenemist. Soovitakse teada saada, mis olid need 

ohumärgid, millele ei reageeritud või probleemid, mida ei osatud lahendada. 
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Pankroti analüüsi näitena kasutati aktsiaseltsi Luterma (pankrotis), kuna tegu oli suure 

kontserni emaettevõttega. Meedia ja rahva huvi nimetatud kontserni vastu on olnud 

suur. Autorile pakkusid huvi selle ettevõtte pankrotistumise protsess ning põhjused. 

Bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada AS Luterma (pankrotis) pankrotistumise 

põhjused finantsnäitajate analüüsimise teel ning võrrelda saadud tulemusi ajutise halduri 

hinnanguga. 

Peamised uurimisülesanded on 

 pankroti mõiste ja olemuse selgitamine; 

 pankroti põhjuste teoreetiliste seisukohtade tutvustamine; 

 finantsanalüüsi meetodite rakendamise selgitamine; 

 AS Luterma (pankrotis) tutvustamine; 

 AS Luterma (pankrotis) pankrotimenetlusest ülevaate andmine; 

 AS Luterma (pankrotis) finantsanalüüs; 

 AS Luterma (pankrotis) pankrotistumise põhjuste välja selgitamine. 

Töös kasutatav uurimismeetod pankroti põhjuste välja selgitamisel on kvantitatiivsete 

andmete kirjeldav analüüs. Töö koostamiseks vajalikud andmed pärinevad AS Luterma 

(pankrotis) majandusaasta aruannetest, mille autor sai äriregistri vahendusel. Äriregistri 

päringu tulemusel sai autor lisaks majandusaasta aruannetele ka informatsiooni ettevõtte 

juhatuse ja nõukogu liikmete, osanike jms kohta (lisa 1). Bakalaureusetöös käsitletakse 

peamiselt ettevõtte likvideerimist pankrotimenetluse teel, saneerimismenetlust ning 

pankrotimenetluse raugemist lähemalt ei tutvustata. 

Bakalaureusetöö koosneb kolmest peatükist, millest kaks on teoreetilised ning üks 

empiiriline. Töö esimeses osas selgitatakse pankroti ja maksejõuetuse mõisteid ning 

tutvustatakse aastakümnete jooksul kirja pandud teoreetilisi käsitlusi pankroti põhjuste 

selgitamisel. Teises osas tuuakse välja kaks võimalust ettevõtte finantsanalüüsi 

teostamiseks. Need on suhtarvude ning pankrotiohu analüüs. Suhtarvude arvutamisel 

peaks olema näha trend, kas ettevõtet saadab edu või mitte. Pankrotiohu analüüsimisel 

saab hinnata pankrotiohu suurust. 

Töö kolmas ehk empiiriline osa jaguneb neljaks. Esmalt tutvustatakse Luterma 

kontserni äritegevust ja struktuuri, teises alapeatükis tuuakse välja olulisemad faktid 

ettevõtte pankrotistumise protsessist. Järgmisena viiakse läbi suhtarvude ja pankrotiohu 
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analüüs AS Luterma (pankrotis) majandusnäitajate põhjal ning lõpuks tuuakse välja AS 

Luterma (pankrotis) pankrotistumise põhjused, mis põhinevad finantsanalüüsil ja 

kohtumäärusel. 
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1. PANKROTI MÕISTE, OLEMUS JA PÕHJUSED 

 Pankroti mõiste ja olemus 1.1.

Pankroti mõistet on kasutatud väga ammusest ajast. Piiblis on pankrotist juttu 

võlakustutusseaduse kontekstis. Vastavalt piiblile tuli võlgnik võlgadest vabastada 

seitsme aasta möödudes. Piiblis on kirjas järgmine: iga võlausaldaja, kes on laenanud 

midagi oma naabrile, vabastab selle; ta ei nõua seda oma naabrilt või oma vennalt, sest 

see on n-ö Issanda vabastamine. [Tozer, Lofstedt 2006] 

Sõna „pankrot“ tuleb itaaliakeelsest väljendist „bancorotto“, mis tähendab purustatud 

lauda. Sõna „banco“ tähendab lauda ja „rotto“ on eesti keeles „purustatud“, „lõhutud“. 

(Raudsepp 1999, lk 184) Igal pankuril oli mõnes avalikus kohas üles seatud oma laud, 

mille taga ta pakkus raha vahetamist, hoiustamist ja laenuteenust. Kui juhtus, et pankur 

laenas välja liiga palju raha ja sellest tulenevalt ei suutnud ta oma äri enam jätkata, 

karistati teda omakohtu korras. Sellega seoses lõhuti tseremoniaalselt ta töölaud, et 

takistada tema edasist tegevust. Sõna „maksejõuetus“ tuleneb ladinakeelsesetest 

sõnadest „in“ ja „solvere“. „In“ on eesti keeles „vastu“ ja „solvere“ on „vabastama“, 

„likvideerima“. Seega on maksejõuetu keegi, kes ei ole võlast vabastatud. (Omar 2004, 

lk 3) 

Esimene pankrotiseadus võeti vastu 1542. aastal Inglismaal Henry VIII valitsemisajal. 

Toonane seadus oli tugevalt võlgniku vastu, kusjuures võlgnik vangistati ning kõik tema 

varad arestiti. Aja jooksul muudeti seadust leebemaks, mis võimaldas võlgnikel teatud 

aja möödudes vanglast vabaneda. Vabatahtlik pankrot legaliseeriti Inglismaal 1849. 

aastal. [Knight 2010] 

Maksejõuetus on traditsiooniliselt olnud repressiivne režiim, millel on oma 

institutsioonid ning karistusseadused. Maksejõuetus võis kaasa tuua väga karme 

karistusi alates võlavangistusest kuni (hüpoteegi)orjuseni, kus võlgnik tegi võlausaldaja 
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heaks tööd, kuni võlg sai tasutud. Suuremate võlgade puhul võis juhtuda, et võlgnikust 

sai pikaks ajaks võlanõudja ori. (Omar 2004, lk 4) 

Eesti Vabariigi esimene pankrotiseadus võeti vastu 10. juunil 1992. aastal ja hakkas 

kehtima 1992. aasta 1. septembrist. Kuni 1940. aastani toimusid pankrotimenetlused 

tsaariaegseid seadusi järgides. 1930. aastate keskpaigaks oli küll oma pankrotiseaduse 

algne projekt valmis, kuid seda ei jõutud lõpuni töödelda ning see jäi seadusena vastu 

võtmata. Pankrotiseaduse koostamisel võeti eeskujuks paljude riikide seadused, 

kaalukaim oli Rootsi pankrotiseadus, kuid arvestatud on ka Saksamaa, Prantsusmaa, 

USA, Soome jt riikide seadusi. Pankrotiseadused saab üldiselt jagada kaheks: võlgniku 

huvisid kaitsev seadus ning võlausaldaja huvisid kaitsev seadus. Võlgniku huve 

arvestavad seadused kehtivad USA-s ja Prantsusmaal, muudes riikides on kasutusel 

võlausaldajate huve arvestavad seadused. Eestis valiti viimane variant, et tugevdada 

krediidisüsteemi ja anda võlausaldajatele rohkem kindlust. (Varul 1993a, lk 6) 

Praegu Eesti Vabariigis kehtiv pankrotiseadus võeti vastu 22. jaanuaril 2003. aastal ning 

hakkas kehtima 1. jaanuarist 2004. aastal. Pankrotiseaduse § 1 kohaselt on pankrot 

võlgniku kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõuetus. Võlgnik on maksejõuetu sel 

juhul, kui ta ei suuda võlausaldaja esitatavaid nõudeid rahuldada ning tema suutmatus ei 

ole majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Juriidiline isik on maksejõuetu ka 

sellisel juhul, kui tema varad on kohustustest väiksemad ning selline seisund ei ole 

võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. [Pankrotiseadus... 2014] 

Seadusest lähtuvalt on maksejõuetus üldisem kategooria ning iseloomustab objektiivselt 

majanduslikku olukorda. Pankrotile on aga antud juriidiline tähendus – maksejõuetus on 

kohtu tuvastatud. (Varul 1993a, lk 6) 

„Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2013“ kohaselt on pankrot lootusetu maksejõuetus. 

Maksejõuetu on isik, kes on tunnistatud maksevõimetuks. Maksejõuetus iseloomustab 

ettevõtte majanduslikku olukorda, kuid ei tähenda veel isiku pankrotti. [Eesti... 2013] 

Sellest tulenevalt saab öelda, et termineid maksejõuetus ja pankrot ei saa võtta 

sünonüümidena, sest „maksejõuetus“ on laiem mõiste kui „pankrot“. Pankrotti ei saa 

välja kuulutada, kui ettevõte ei ole maksejõuetu, kuid mitte kõik maksejõuetuse 

juhtumid ei lõppe pankrotiga (Raudsepp 1999, lk 184). 
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Majandus- ja õigusteaduses tuntakse maksejõuetuse kaht erinevat tähendust: 

 rahavooline maksejõuetus ehk olukord, kus võlgnik ei ole võimeline 

võlausaldajate nõudeid tähtaegselt täitma; 

 bilansiline maksejõuetus ehk olukord, kus võlgniku kohustuste maht on suurem 

kui tema vara. (Fletcher 1999) 

Lisaks eelnevale liigitusele saab maksejõuetust jaotada ka (kuri)tahtlikuks ja tahtmatuks 

maksejõuetuseks. Tahtmatu maksejõuetus võib tekkida väga ootamatult mingi suure 

muutuse tõttu või aja jooksul kujunedes. (Kuri)tahtlikust maksejõuetusest saab rääkida 

siis, kui ettevõtja näeb, et tema majandustegevus liigub punkti, kus ettevõtte varadest ei 

piisa kohustuste täitmiseks, kuid ettevõtja ei võta selles osas midagi ette. [Lukason 

2010, lk 11] 

Kui isik vähendab oluliselt oma maksevõimet vara hävitamise, põhjendamatu kinkimise 

või loovutamise, välismaale paigutamise või põhjendamatute kohustuste võtmise teel, 

võib sellist tegutsemist seadusega karistada (Lõhmus 1994, lk 21). 

Füüsilise ja juriidilise isiku maksejõuetused on erinevad. Füüsiline isik kuulutatakse 

maksejõuetuks, kui ta ei suuda tasuda õigeks ajaks oma laenu- või liisingukohustusi 

pankadele või tekivad raskused maksude tasumisel. Juriidiline isik on maksejõetu, juhul 

kui ta ei suuda tasuda oma äripartneritele kaupade või teenuste eest õigeks ajaks või 

täita kohustusi pankade või maksuameti ees. (Piiroja 2009, lk 11) 

Kui ettevõte on muutunud maksejõuetuks, tuleb alustada pankrotimenetlusega. 

Pankrotimenetlus on maksejõuetuks muutunud äriühingu likvideerimismenetlus, mis 

kaitseb võlausaldajate huve. Kohtule saab pankroti väljakuulutamisavalduse esitada 

võlgnik või tema võlausaldaja(d). Juhatuse liikmetel on ettevõtte püsiva maksejõuetuse 

korral kohustus pankrotiavaldus viivitamatult kohtule esitada, kuna ühingutel ei ole 

lubatud püsivalt maksejõuetuna edasi tegutseda. [Äriühingu pankrot... 2014] 

Maksejõuetuna edasi tegutsemine kahjustab võlausaldajate, töötajate ja riigi huve. 

Võlausaldajate nõuded suurenevad, töötajad teevad tööd, kuid palka neile ei maksta 

ning riigile jäävad samuti maksud tasumata. (Piiroja 2009, lk 13–14) 
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Ajutise maksejõuetuse korral ei ole pankroti algatamine vajalik, maksejõuetuse püsivust 

hindab kohus [Äriühingu pankrot... 2014]. Majanduslikust aspektist on maksejõuetus 

ajutine, kui 

 maksejõuetus möödub välise sekkumiseta tegevuse jätkamisel endistel 

tingimustel; 

 eksisteerib seaduslik ja reaalne võimalus väljaspool pankrotimenetlust, mis 

muudab võlgniku uuesti maksejõuliseks ja võlgnik soovib seda võimalust 

kasutada. (Manavald 2011, lk 101) 

Maksejõuetuse ohumärkideks loetakse pidevaid maksetähtaegade ületamisest 

põhjustatud maksehäireid, raamatupidajate ja juhatuse liikmete pidevat vahetumist, 

töötajate sundpuhkusele saatmist, ärinime vahetamist või kauba müüki 

realiseerimishinnaga. (Piiroja 2009, lk 14) Maksejõuetuse ohumärkide põhjal ei saa 

siiski veel maksejõuetuse põhjuseid kindlaks teha, selleks tuleb läbi viia põhjalikum 

analüüs. (Ibid., lk 16) 

Eesti seadusandlusest lähtuvalt on ettevõtte tegevuse lõpetamiseks mitu võimalust. 

Äriseadustikust (ÄS § 103, § 201 ja § 364) tulenevalt saab äriühingu tegevuse lõpetada 

[Äriseadustik... 2014] järgnevate juhtudel: 

 osanike või üldkoosoleku otsusel, 

 kohtulahendi või -määrusega, 

 osaühingu/aktsiaseltsi pankroti väljakuulutamisega, 

 osaühingu/aktsiaseltsi pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti 

väljakuulutamist, 

 täisühingu tähtaja möödumisel või eesmärgi saavutamisel, 

 teistel seaduses või põhikirjas ettenähtud alustel. 

Sellest tulenevalt on ettevõtte tegevuse lõpetamiseks kolm varianti. Need on toodud 

joonisel 1. 

Allikas: [Ettevõtte lõpetamine... 2014] 

Joonis 1. Ettevõtte tegevuse lõpetamise liigid 

Vabatahtlik       

lõpetamine 

Pankrot ja  

sundlõpetamine 

Saneerimine ja 

ümberkujundamine 

ETTEVÕTTE 

LÕPETAMINE 
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Jooniselt 1 on näha, et ettevõtte lõpetamiseks on kolm moodust. Esiteks ettevõtte 

vabatahtlik lõpetamine. Selle alla käib osaühingu, aktsiaseltsi, täis- ja usaldusühingu, 

füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtluse ning filiaali tegevuse lõpetamine. Teiseks 

ettevõtte pankrot ja sundlõpetamine, mille alla kuulub osaühingu, aktsiaseltsi, täis- ja 

usaldusühingu, filiaali tegevuse sundlõpetamine, füüsilisest isikust ettevõtjana 

ettevõtluse lõpetamine kohtu nõudmisel või ettevõtja surma korral ning pankrot. 

Kolmandaks ettevõtte saneerimine ning ümberkujundamine, mille alla kuuluvad: 

ettevõtte saneerimine, mis aitab vältida pankrotimenetlust ja likvideerimist, 

ümberkujundamine teist liiki äriühinguks ning ühinemine mõne teise äriühinguga. 

[Ettevõtte lõpetamine... 2014] 

Kui omanikud soovivad ettevõtte vabatahtlikult likvideerida, siis tuleb selleks läbida 

kolm etappi [Äriühingu vabatahtlik... 2014]. 

1. Üldkoosolekul võetakse vastu ettevõtte lõpetamise otsus. Otsuse poolt peab 

hääletama vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. 

2. Juhatus esitab eelmise majandusaasta aruande ja jooksva aasta majandus-

tegevuse ülevaate. 

3. Üldkoosolek määrab likvideerijad, kelleks on üldjuhul juhatuse liikmed, kui ei 

ole ette nähtud teisiti. 

Likvideerimisotsuse väljakuulutamisega lõppeb äriühingu igapäevane majandustegevus 

ja majandusaasta ning alustatakse likvideerimismenetlusega [Ibid.]. 

Äriühingu tegevus võidakse sunniviisiliselt lõpetada järgmistel tingimustel 

[Eraõigusliku... 2014]: 

 eesmärk või tegevus on vastuolus seadusega, 

 asutamisel rikutakse oluliselt seadust, 

 põhikiri on oluliselt vastuolus seadusega, 

 äriühing ei vasta seadusega kehtestatud nõuetele, 

 juhatuse koosseis on vastuolus seaduse või põhikirja nõuetega, 

 juhatuse volitused on lõppenud rohkem kui kaks aastat tagasi ning uut juhatust 

ei ole valitud. 

Tavaliselt, kui sundlõpetamise aluseks olevate puuduste või muude asjaolude 

likvideerimine on võimalik, määrab kohus nende puuduste või asjaolude 

kõrvaldamiseks tähtaja [Äriühingu sundlõpetamine... 2014]. 
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Pankrotiseaduse § 2 järgi on pankrotimenetluse eesmärgiks rahuldada võlausaldajate 

nõuded võlgniku vara arvel seaduses ettenähtud korras võlgniku vara võõrandamise või 

võlgniku ettevõtte tervendamise kaudu. Füüsilisest isikust võlgnik saab 

pankrotimenetluse kaudu võimaluse vabaneda oma kohustustest seaduses ettenähtud 

korras. Pankrotimenetluse käigus selgitatakse välja ka võlgniku maksejõuetuse 

põhjused. [Pankrotiseadus... 2014] 

Pankrotiprotsessi eesmärgid on võlgniku vara võimalikult kalli hinnaga müümine, 

võlausaldajate nõuete väljaselgitamine ning varade müügist saadud raha arvelt nõuete 

rahuldamine (Varul 1993b, lk 30). 

Pankrotimenetlus on pikk ja aeganõudev protsess. Kõigepealt esitatakse kohtule 

pankrotiavaldus. Avalduse saab esitada kas ettevõtja ise, tema võlausaldaja(d) või teised 

seadusega määratud isikud. Kui tegemist on püsiva maksejõuetusega, on 

pankrotiavalduse kohustatud esitama likvideerijad või ettevõtte juhatuse liikmed. Kohus 

avaldab Ametlikes Teadaannetes teate pankrotiavalduse esitamise kohta. [Pankrot 2011] 

Järgmise sammuna määrab kohus pankrotihalduri, kes on kohtu usaldusisik. Tema 

ülesanne on kontrollida maksejõuetu võlgniku majandustegevust, hallata pankrotivara 

ning kaitsta võlausaldajate ja võlgniku õigusi ja huve. Pankrotihaldur on võlgniku 

seaduslik esindaja, seega on tal õigus teha võlgniku nimel tehinguid pankrotivaraga. 

Pankrotihalduri tasu määrab kohus ning tasu makstakse talle võlgniku varade arvelt. 

Kui tekib kahtlus, et pankrotivarast ei jätku pankrotihalduri tasu ja kulutuste katteks, 

võib kohus määrata rahasumma, mis tuleb pankrotiavalduse esitanud võlausaldajal 

deposiiti tasuda. [Ibid.] Pankrotihaldurina võivad töötada vandeadvokaadid, nende 

vanemabid ning isikud, kes on sooritanud pankrotihalduri eksami ning saanud 

pankrotihalduri tunnistuse (Piiroja 2009, lk 25). Lisaks eelnevalt väljatoodule on 

pankrotihalduri ülesanne ka ettevõtte tervendamise kava koostamine. Ettevõtte 

tervendamine seisneb erinevate abinõude kasutamises, mis aitavad kaasa võlausaldajate 

nõuete rahuldamisele võlgniku majandustegevuse jätkamise kaudu. (Ibid., lk 31) 

Kui pankrotiavalduse esitab võlausaldaja, toimub kohtu eelistung. Kui võlgnik esitab 

pankrotiavalduse ise, siis kohtu eelistungit ei toimu. Kohus vaatab esitatud pankroti-
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avalduse läbi. Kui pankrotiavalduse esitas võlgnik, võib kuluda üldjuhul kuni 10 päeva, 

võlausaldaja esitatud avalduse puhul kuni 30 päeva. [Pankrot 2011] 

Kui pankrotiavaldus on läbi vaadatud, teeb kohus otsuse pankroti väljakuulutamise 

kohta. Selleks on kaks võimalust: 

 pankrot jääb välja kuulutamata pankrotimenetluse raugemise tõttu. See võib 

juhtuda, kui võlgnikul ei ole piisavalt vara pankrotimenetluse kulude katteks 

ning vara ei ole kuidagi võimalik tagasi võita või tagasi nõuda. Ka juhul kui 

võlgniku varad koosnevad põhiliselt esitatud nõuetest, kuid neid ei ole 

tõenäoliselt võimalik rahuldada; 

 kohus kuulutab välja pankroti vastava määrusega. Pankrotimäärust tuleb 

viivitamatult täita. Kohus avaldab Ametlikes Teadaannetes pankrotimääruse 

kohta teate. Pärast selle avaldamist on võimalik 15 päeva jooksul otsus edasi 

kaevata. [Ibid.] 

Peale otsuse langetamist ja avalikustamist teavitab kohus äriregistrit väljakuulutatud 

pankrotist. Peale seda, kui kohus on ettevõtte pankroti välja kuulutanud, kohustub 

võlgnik pankrotihaldurile esitama nimekirja talle kuuluvatest varadest ja kohustustest 

pankroti väljakuulutamise päeva seisuga. Kogu võlgniku vara ehk pankrotivara asub 

haldama pankrotihaldur, kes hakkab neist varadest võlausaldajate nõudeid rahuldama. 

Kusjuures lõpetatakse intressi ja viivise arvestamine võlgniku vastu suunatud nõuetelt. 

Võlgnik ise kaotab igasuguse õiguse tehinguid teha. Peale pankroti väljakuulutamist 

võib võlgniku ärinime kasutada vaid koos sõnaga „pankrotis“. [Ibid.] 

Selles bakalaureusetöös käsitletakse edaspidi vaid juriidilise isiku pankrotistumisi, 

füüsilise isiku pankrotile tähelepanu ei pöörata. 

 Pankroti põhjuste teoreetiline käsitlus 1.2.

Ettevõtete jätkusuutlikkus omab majanduses väga olulist kohta, seetõttu on oluline 

mõista pankrotti tingivaid tegureid. Pankroti põhjustena käsitletakse tegureid, mis 

põhjustavad ettevõtte majanduslikult rasket olukorda. Selle alapeatüki eesmärk on 

tutvustada pankroti põhjuste olulisemaid uurimusi ja teoreetilisi seisukohti. 

Maksejõuetuse põhjuseid on uuritud aastakümneid. Uurimine intensiivistus 1930. 

aastatel, mil leidis aset suur majanduskriis ning paljud ettevõtted pidid äritegevuse 

lõpetama. Põhiline uurimismeetod oli suurte ettevõtete majandusnäitajate võrdlus. 
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Tuntud majandusteadlased Ramser ja Foster korraldasid 1931. aastal sellise võrdleva 

uuringu ning järeldasid, et raskustes ettevõtete majandusnäitajad on halvemad kui 

edukate ettevõtete omad. 1932. aastal analüüsis Fitz-Patrick pankrotis olevate ja edukate 

ettevõtete majandusnäitajaid ja tegi avastuse, et pankroti saabumist saab ette ennustada 

koguni kolm aastat. USA teadlased Winakor ja Smith uurisid 1935. aastal 

finantsraskustesse sattunud ettevõtete majandusnäitajaid 10 aasta lõikes. Uuringust 

selgus, et maksejõuetust saab kõige paremini ennustada läbi käibe- ja põhikapitali suhte. 

(Laitinen 1990, lk 35–38) 

Baldwin, Gray jt teadlased uurisid 1997. aastal 550 Kanada ettevõtte pankrotistumise 

põhjuseid (Baldwin et al 1997, lk 19). Tehtud uuringust selgus, et ettevõttevälised 

sündmused on pankrotistumisel väga olulised. 68% pankrotistunud ettevõtteid mõjutas 

majanduslangus. Lisaks oli suur probleem tähtsate klientide kaotamine ja ebapüsiv 

nõudlus. Kui ettevõttevälised faktorid mängivad ettevõtte pankrotistumises suurt rolli, ei 

saa mainimata jätta ka ettevõttesiseseid puudusi. 71% pankrotistunud ettevõtetest 

puudusid piisavad teadmised üld- ja finantsjuhtimisest ning 47% ettevõtetest 

ebaõnnestusid halbade turustamisoskuste tõttu. Üldjuhtimise puudused kajastusid 

vähestes teadmistes tegevusvaldkonnast, väheses tähelepanus kvaliteedijuhtimisele, 

visiooni puudumises ning osakamatuses vastutust delegeerida. (Ibid., lk 23–24) 

Finantsjuhtimise põhilised probleemid olid vähene kapitali hulk, käibekapitali oskamatu 

juhtimine ning tasakaalustamata kapitali struktuur (Ibid., lk 26). 

Ärilise ebaõnnestumise ja pankroti peamiste põhjustena toob Vambola Raudsepp (1999, 

lk 186–187) välja järgmised: 

 üldine puudulik juhtimine, 

 puudulik finantsjuhtimine, 

 liiga tugev konkurents, 

 liiga suured laenud, 

 liiga suured tootmiskulud, 

 majanduse arengu tsüklilisus, 

 halb äriõnn, 

 töötajate kahjutoov tegutsemine, 

 vähene reklaam, 

 valitsuse poliitika, 

 muutused avaliku sektori nõudmises, 

 liigne laienemine, 
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 vale dividendipoliitika, 

 vale amortisatsioonipoliitika. 

Ajakiri Fortune toob USA ettevõtete näitel välja kümme viga, mida teevad ettevõtete 

juhid ning mis võivad endaga kaasa tuua pankroti. 

1. Ettevõtjad kaotavad reaalsustaju ning ei mõista, et senine edu ei pruugi olla 

igavene. 

2. Ettevõtte ärimudel on liiga lühinägelik ning ei arvesta turumuutusi. 

3. Töötajate hirm ülemuse ees tekitab olukorra, kus info ei liigu ja ülemus ei saa 

paljudest halbadest uudistest teada. 

4. Liigne riskeerimine (nt laenude võtmisel). 

5. Laienemine lihtsalt laienemise pärast, kuna see on eduka ettevõtte omadus. 

6. Oma töötajate ignoreerimine ja Wall Streeti kuulamine võib küll endaga tuua 

ettevõtte aktsiakursi tõstmise, kuid üsna pea järgneb suur langus. 

7. Probleemide tekkimisel hakatakse mõtlematult käituma ja kiiresti vigu 

parandama. Selline tegutsemine võib tekitada veelgi tõsisemaid probleeme. 

8. Salatsemine, üksteise ületrumpamine ja ülbus. 

9. Ettevõtte väärtuse sõltuvus tema mainest muudab ettevõtte hapraks. 

10. Juhatus, kes ei tule ettevõtte juhatamisega toime ning langetab otsuseid 

valikuliselt, toob endaga peagi ettevõtte lõpu. [Raud 2002] 

Eesti Panga analüütikud korraldasid 2007. aastal uuringu Euroopa Liidu ettevõtete 

pankrotistumisest. Valimisse kuulus 400 000 Euroopa Liidu liikmesriigi ettevõtet, mille 

hulgas oli üle 2000 pankroti juhtumi ja üle 23 000 juhtumi, kus ettevõtte omakapital oli 

negatiivne. Uuriti nelja liiki majandustulemusi iseoomustavaid finantsnäitajaid: 

likviidsus, kasumlikkus, finantsvõimendus ja efektiivsus. Uuringust selgus, et kõige 

kõrgem risk ettevõtte tegevuse ebaõnnestumiseks on selle algstaadiumis. Aja jooksul 

risk järk-järgult väheneb kuni ettevõtte tegevus on lõplikult välja kujunenud. 

Ebaõnnestumise tõenäosus hakkab taas suurenema ettevõtte arenedes ja sisemiste 

riskide kogunedes, mis muudab ettevõtte välismõjude suhtes haavatavamaks. Siiski on 

selliste juhtumite puhul pankrotistumise võimalus väiksem kui omakapitali negatiivseks 

muutumine. Lisaks tõid analüütikud välja, et 15 vanemas Euroopa Liidu liikmesriigis on 

pankroti ja negatiivse omakapitali kogemise tõenäosus väiksem kui uuemates 

liikmesriikides. Põhjuseks võib olla see, et investorid loovad riskantsemate tegevustega 

ettevõtteid pigem vähem arenenud Euroopa Liidu liikmesriikidesse, mis omakorda 

põhjustab palju ebaõnnestumisi. (Hazak, Männasoo 2007, lk 2–3) 

Oliver Lukason korraldas 2010. aastal uuringu Eesti ettevõtete maksejõuetuks 

muutumisest. Ta analüüsis 2000. aastatel maksejõetuks muutunud ettevõtete kohtu-
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lahendeid ning tõi välja maksejõuetuks muutunud ettevõtete peamised ebaõnnestumise 

põhjused: 

1. netovarade mittevastavus nõuetele (sh negatiivsus); 

2. pankrotiavaldus esitatakse liiga hilja; 

3. raamatupidamisdokumentide puudumine; 

4. kuritegevus (tahtlik maksejõuetuse põhjustamine, vara omastamine või 

varjamine); 

5. väiksematel ettevõtetel ei ole audit kohustuslik; 

6. ebapädev juhtimine. [Lukason 2010, lk 36–37] 

Analüüsi tulemusena tõdes Lukason, et vaadeldud juhtumite puhul domineerisid 

maksejõuetuse põhjustena pikaajalisema kujunemisega seotud tunnused. 

Pankrotistumist mingi konkreetse sündmuse tagajärjel nimetati 17% juhtudest. 80–90% 

juhtudest peetakse ettevõtte pankrotistumise põhjuseks asjatundmatut juhtimist. 

Ebapädevat juhtimist iseloomustava probleemina märgitakse kohtulahendites ära ka 

äriplaani puudumine ning puudulik finantsarvestus. (Ibid., lk 27) 

Lisaks eelnevale uuris Lukason ka ajavahemiku 2002–2009 kohtulahendeid (kokku 

1281) ning tõi välja kohtuhaldurite hinnangutel põhineva analüüsi Eesti ettevõtete 

pankrotistumise põhjuste kohta. Tulemused on toodud tabelis 1. 

Tabel 1. Ettevõtete pankrotistumist mõjutavad tegurid ja esinemistõenäosus 

protsentides 

 

Teguri nimetus 

Esinemistõenäosus 

kõikidest pankrottidest, 

% 

Sisekeskkonna 

tegurid 

pikaajaline kahjumlik tegutsemine 22 

puudulik juhtimine 21 

ebaõnnestunud äristrateegia 14 

Väliskeskkonna 

tegurid 

nõudluse vähenemine 30 

konkurentsi tugevnemine 20 

mingi konkreetne sündmus 19 

koostöö katkemine 14 
Allikas: [Lukason 2014] 

Tabelis 1 on toodud enamlevinud põhjused ettevõtete pankrotistumisel ning igaühe 

esinemissagedus. Kuna enamikel juhtudel on pankroti põhjustanud mitme teguri 
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koosmõju ning kõik võimalikud pankrotistumise põhjused ei ole tabelis esitatud, ei saa 

toodud tegurite esinemistõenäosuste summa olla 100%. 

43% juhtudest olid pankroti tinginud nii sise- kui väliskeskkonna tegurid, 31% juhtudest 

ainult sise- ning 26% juhtudest ainult väliskeskkonna tegurid. Põhjustest tulenevalt saab 

öelda, et 94% juhtudest on pankroti põhjustanud juhtkonna vead ning 6% juhtudest 

ettenägematud väliskeskkonna sündmused. [Lukason 2014] 

Aastakümnete jooksul korraldatud uuringud on olnud olemuselt erinevad ning seetõttu 

on teadlased jõudnud ka erinevate tulemusteni. Paljudel juhtudel analüüsiti ja võrreldi 

omavahel just ettevõtete majandusnäitajaid, mille põhjal tehti järeldused ettevõtete 

pankrotistumise põhjuste kohta. 
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2. FINANTSANALÜÜS 

 Suhtarvude analüüs 2.1.

Suhtarvude arvutamine on põhiline finantsanalüüsi meetod. Suhtarvuks nimetatakse 

kahe või enama aruandelise näitaja jagatist, mida võib väljendada protsentides, 

kordades, päevades ja/või rahas. (Krumm, Teearu 2005, lk 17) 

Analüüsiks saadakse vajalikud näitajad raamatupidamisaruannetest: raamatupidamise 

bilanss, kasumi- ning rahavoogude aruanne. Bilanss näitab ettevõtte finantsseisundit 

mingi kuupäeva seisuga. Bilansi näitajate puuduseks on asjaolu, et tegu on n-ö 

vananenud infoga, mis ei pruugi tõele vastata. Kasumiaruanne koostatakse tekkepõhisel 

printsiibil ning kajastab ettevõtte tulusid, kulusid ja kasumit/kahjumit mingil perioodil. 

Rahavoogude aruanne näitab ettevõtte rahalisi sissetulekuid ja väljaminekuid mingil 

perioodil. (Ibid., lk 16) 

Suhtarvude analüüs muudab aruannetelt pärit olevad andmed loetavamaks ja lihtsamini 

mõistetavaks. Peamiselt eristatakse viit tüüpi suhtarve: 

 maksevõime suhtarvud näitavad ettevõtte võimet katta oma lühiajalisi kohustusi, 

 efektiivsuse suhtarvud näitavad ettevõtte toimetulekut varadesse paigutatud 

vahendite juhtimisega, 

 finantsvõimenduse suhtarvud näitavad ettevõtte laenukapitali kasutamist, 

 rentaabluse suhtarvud näitavad ettevõttesse paigutatud kapitali tootlikkust, 

 turuväärtuse suhtarvud hindavad ettevõtte turuväärtuse õigsust. (Järve, Veisson 

2003, lk 24–25) 

Lühiajalise maksevõime ehk likviidsuse all mõistetakse ettevõtte võimet katta oma 

lühiajalised kohustused (Ibid., lk 25). Järgnevalt on välja toodud lühiajalise võlgnevuse 

kattekordaja, maksevõime kordaja ning maksevalmiduse kordaja. 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (1) näitab ettevõtte võimet katta lühiajalised 

kohustused käibevaraga. Kui näitaja on väga madal, võib juhtuda, et ettvõte ei suuda 



18 

talle esitatud arveid õigeks ajaks tasuda, kui aga näitaja on väga kõrge, iseloomustab see 

raha ebaefektiivset kasutamist. (Järve, Veisson 2003, lk 25) 

Näitajat saab iseloomustada järgmiselt: > 1,60 „hea“; 1,20–1,59 „rahuldav“; 0,90–1,19 

„mitterahuldav“; < 0,90 „nõrk“ (Raudsepp 1999, lk 185). Mida likviidsemad on varad, 

seda väiksem on nende tootlikkus (Järve, Veisson 2003, lk 25). 

                                    
          

                       
     (1) 

Maksevõime kordaja ehk likviidsuskordaja (2) iseloomustab kiireloomulist 

maksevõimet. Näitaja suurus varieerub tavaliselt 0,2–1,0 vahel, suurus 0,9–1,0 peaks 

aga rahuldama ettevõtteid enamikes tegevusharudes. (Haldma 1994, lk 26) 

                   
                                                   

                       
     (2) 

Maksevalmiduse kordaja (3) näitab, kui suure osa kohustustest on ettevõte võimeline 

koheselt tasuma (Järve, Veisson 2003, lk 25). Näitajat saab iseloomustada järgmiselt: 

> 0,90 „hea“; 0,6– 0,89 „rahuldav“; 0,30–0,59 „mitterahuldav“; < 0,30 „nõrk“ (Krumm, 

Teearu 2005, lk 20). Kordaja väärtus suurem kui 1 näitab ettevõtte oskamatust 

investeeringuid juhtida (Haldma 1994, lk 26). 

                       
                              

                       
     (3) 

Kapitali struktuuri ehk pikaajalise maksevõime näitajaks on kapitaliseerituse kordaja. 

Kapitaliseerituse kordaja (4) näitab, kui suure osa pikaajaliste inveteeringute 

võimalustest moodustab võõrkapital. Mida suurem on kordaja, seda rohkem ollakse 

sõltuvuses võõrkapitalist ning seda suurem on ka õnnestumise risk. (Ibid., lk 26–27) 

                          
                       

                                  
     (4) 

Efektiivsuse suhtarvud nagu varade käibekordaja ning varude käibekordaja 

iseloomustavad ettevõtte varade kasutamise efektiivsust. Varade käibekordaja (5) näitab 
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varade kasutamise efektiivsust. Mida kõrgem näitaja on, seda efektiivsemalt varasid 

kasutatakse. (Järve, Veisson 2003, lk 26) 

                    
               

                      
     (5) 

Kauba ja tootmisvarude kasutamise efektiivsust iseloomustab varude käibekordaja (6). 

Mida kõrgem on näitaja, seda kiiremini ehk efektiivsemalt varusid kasutatakse. (Ibid., lk 

26) 

                    
                   

                    
     (6) 

Finantsvõimenduse suhtarvud näitavad laenukapitali kasutamise osakaalu investee-

rimisel. Peamiselt analüüsitakse finantsvõimendust võlakordaja ning kohustuste ja 

omakapitali suhte näitajatega. Võlakordaja (7) näitab, kui suur osa ettevõtte varadest on 

kaetud laenudega. Mida suurem on võlakordaja, seda suuremad on ka tulu ja risk. (Ibid., 

lk 26–27) Ettevõtte võlakordaja võiks olla 0,5 ligidal ehk 50% ettevõtte varadest võiks 

olla soetatud võõrkapitali abil (Krumm, Teearu 2005, lk 25). 

            
                

           
     (7) 

Kohustuste ja omakapitali suhte (8) abil saab teada, mitu eurot laenukapitali kasutatakse 

ühe euro omakapitali kohta (Järve, Veisson 2003, lk 27). 

                               
                

          
     (8) 

Rentaabluse suhtarvude abil saab mõõta ettevõtte kasumlikkust. Müügikäibe, varade ja 

omakapitali puhasrentaablused aitavad hinnata, kas ettevõte teenib piisavalt kasumit. 

Müügikäibe puhasrentaablus (9) näitab, kui tasuv on müügikäibe euro pärast kulude ja 

maksude mahaarvutamist. (Ibid., lk 27) 

                           
          

               
     (9) 



20 

Varade puhasrentaablus (10) näitab, kui palju puhaskasumit teenitakse ühe varade euro 

kohta. Näitaja on sõltuvuses varade käibekordajast ning käibe puhasrentaablusest. 

(Ibid., lk 27–28) 

                             
          

                      
     (10) 

Omakapitali puhasrentaablus (11) näitab aktsionäride investeeringute tasuvust. Mida 

suurem ROE on, seda parem. (Ibid., lk 28) 

                                  
          

          
     (11) 

Turuväärtuse suhtarvude arvutamine on oluline ettevõtte turuväärtuse analüüsimisel. 

Hinna-tulu suhtarv (12) iseloomustab, mitu eurot on aktsionärid nõus maksma ühe 

teenutud kasumi euro eest. (Ibid., lk 28) 

    
               

                       
     (12) 

Dividendimäär (13) näitab, mitu eurot jagatavast kasumist saab aktsionär iga aktsia 

ostmiseks kulutatud euro kohta (Ibid., lk 28). 

              
                       

               
     (13) 

Selle bakalaureusetöö empiirilises osas turuväärtuse suhtarve ei arvutata, kuna vajalikud 

andmed ei ole kättesaadavad ega töö uurimisprobleemi lahendamiseks esmatähtsad. 

 Pankrotiohu analüüs 2.2.

Ettevõtete pankrotistumine on tingitud väga paljudest erinevatest asjaoludest ning seda 

on keeruline ette ennustada. Väga mugav oleks kasutada näitajat, mis iseloomustaks 

kogu ettevõtte finantsseisundit ning näitaks, kui ettevõte on pankrotiohus. Probleemi 

lahendamiseks pakkus 1980. aastatel majandusteadlane Edward Altmann välja 

pankrotikordaja (14), mis on välja töötatud USA ettevõtete põhjal. (Krumm, Teearu 

2005, lk 33) 
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                                        (14  

kus Kp tähistab pankrotiohu suurust, 

   
                 

     
  

   
                                   

     
  

   
        

     
  

   
                    

          
  

   
         

     
  

Altmanni pankrotikordaja hindamiskriteeriumid: 

 Kp < 1,81  ettevõtte pankrotistumise oht on suur; 

 1,81 < Kp < 2,99 ohu suurust ei ole võimalik määrata; 

 Kp > 2,99  ettevõtte pankrotistumine on ebatõenäoline. (Ibid., lk 35) 

Lisaks pankrotikordajale töötas Altmann välja ka valemi Z-skoori (15) leidmiseks 

(Ibid., lk 33). 

                                   (15  

kus Z tähistab pankrotiohu suurust, 
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Altmanni Z-skoori hindamiskriteeriumid: 

 Z < 1,1  finantsseisund on halb, ettevõtte pankrotistumise oht on suur; 

 1,1 < Z < 2,6 finantsseisund on ebastabiilne; 

 Z > 2,6  finantsseisund on hea, ettevõtte pankrotistumine on 

ebatõenäoline. (Ibid., lk 34) 

Altmanni valemite kasutamisel Eesti ettevõtete puhul tuleks arvesse võtta järgnevaid 

asjaolusid: 

 Valemid on saadud USA ettevõtete andmetele tuginedes. Võrrandite kuju on 

riigiti erinev, sest ettevõtete majanduskeskkonnad on erinevad. 

 Valemite kasutamine eeldab stabiilset majanduskeskkonda. 

 Pankrotiohu arvulised piirid muutuvad ning objektiivset hinnangut võib olla 

keeruline anda. 

 Sellegipoolest annab näitajate langustendents märku ettevõtte finantsolukorra 

halvenemisest ning maksejõuetuse ilmingust. (Haldma 1994, lk 27) 

Lisaks Altmanni välja töötatud valemitele esineb veel üks, Eesti tööstusettevõtete 

pankrotikordaja (16) valem, mille autor on Indrek Künnapas. (Krumm, Teearu 2005, lk 

35) 

                               (16  

kus T tähistab Eesti tööstusettevõtete pankrotiohu suurust, 

   
          

     
  

   
          

     
  

   
         

                       
  

Kui Eesti tööstusettevõtete pankrotikordaja on suurem kui 2,1 või sellega võrdne, siis 

peetakse ettevõtet elujõuliseks (Ibid., lk 35). 

Peale suhtarvude ning pankrotiohu analüüsi on veel teisi võimalusi ettevõtte 

finantsseisundi iseloomustamiseks. Bakalaureusetöö autor valis olemasolevate seast just 

suhtarvude ja pankrotiohu analüüsi, kuna erinevate autorite arvates on need parimad ja 

lihtsamini arvutatavad näitajad. 
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3. AS LUTERMA (PANKROTIS) PANKROTISTUMISE 
PROTSESS JA PÕHJUSED 

 AS Luterma (pankrotis) tutvustus 3.1.

AS Luterma (pankrotis; endise nimega AS Kalev) asutati 1995. aastal. Ettevõtte ametlik 

aadress oli Järvevana tee 3A, Tallinna linn, Harju maakond, 10132. Suurettevõtte 

aktsiakapitali suurus oli 15 103 920,34 eurot (236 325 000 EEK). Aktsiad olid 

registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris. Pankroti väljakuulutamise hetkel oli 

kontserni juhataja Oliver Kruuda. Tegutsemisaja vältel on gruppi kuulunud 

tütarettevõtete tegevusaladeks olnud [Otsi... 2014] 

 kondiitritoodete, sealhulgas pooltoodete tootmine; 

 hulgi- ja jaekaubandus; 

 valuutavahetus; 

 kaupade ost, müük, vahendamine, eksport ja import ning teenuste osutamine; 

 tollimaakleri teenused; 

 toitlustamine; 

 piimtooraine varumine ja toidukaupade tootmine; 

 kinnisvara arendus, haldus, üürimine ja rentimine, ost ja müük.; 

 toiduainete tootmine. 

Nimetatud tegevusaladest oli Luterma kontsernil pikaajaline kogemus šokolaadi-, 

suhkru-, pagari-, jahukondiitri- ning piimatoodete segmendis. Samuti on AS Luterma 

(pankrotis) olnud tegev kinnisvaraarenduse ja -halduse erinevate projektidega. Luterma 

grupi suurust iseloomustab bilansimahu suurus 100–150 miljonit eurot aastas ja 

müügitulu kuni 170 miljonit eurot aastas. (Konsolideerimisgrupi... 2008/2009) 

Tabelis 2 on toodud Luterma gruppi kuulunud tütarettevõtete andmed. Grupi ettevõtted 

tegelevad erinevatel aladel ning gruppi kuulumine võib olla lühiajaline, st 

tütarettevõtteid luuakse pidevalt ning samas paljud neist likvideeritakse vaid mõne aasta 

möödudes. 
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Tabel 2. Luterma grupi tütarettevõtted, nende asukoht ning tegevusvaldkond ning AS 

Luterma (pankrotis) osaluse suurus tütarettevõtetes, protsentides 

Tütarettevõtte nimi Asukoht Tegevusvaldkond 

Osaluse 

suurus 

seisuga 

31.12.2009, 

% 

Osaluse 

suurus 

seisuga 

31.12.2008, 

% 

AS Tere
1 

Eesti Piimatoodete tootmine ja 

müük 

100 0 

Põlva SEJ OÜ Eesti Soojusenergia tootmine 100 0 

AS Meieri 

Transport 

Eesti Transportteenused 100 0 

AS Kalev Jõhvi 

Tootmine 

Eesti Jahukondiitri- ja 

pagaritoodete tootmine 

99,1 99,1 

AS Vilma Eesti Jahukondiitri- ja 

pagaritoodete tootmine 

100 100 

AS REC Varad 

(AS Kalev REC) 

Eesti Kinnisvara arendus ja haldus 100 100 

Stude REC EOOD Bulgaaria Kinnisvara rent, ost ja müük 100 100 

OÜ BCA Center Eesti Kinnisvara arendus ja haldus 0 100 

OÜ BCA 

Kinnisvara 

Eesti Kinnisvara arendus ja haldus 100 100 

AS Kalev Paide 

Tootmine 

Eesti Piimatoodete tootmine ja 

müük 

0 100 

AS Valmetek 

Invest 

Eesti Juustu tootmine 0 65,6 

AS Kalev 

Chocolate Factory 

Eesti Suhkrukondiitri-toodete 

tootmine 

100 100 

OÜ Maiasmokk Eesti Pagaritoodete tootmine ja 

müük 

86,4 81,3 

Kalev Merchant 

Services Ltd 

USA Toodangu tutvustamine ja 

müük 

100 100 

OÜ Sugarstar Eesti Ürituste korraldamine 100 100 

AS Inreko Press Eesti Ajakirjade kirjastamine 100 100 

OÜ Olliwood Eesti Ajakirjade kirjastamine 100 100 

AS Eksklusiiv Eesti Ajakirjade kirjastamine 100 100 

AS Via Concept 

(AS Kalev 

Meedia)
2
 

Eesti Ajakirjade kirjastamine 100 100 

OÜ Eesti 

Spordikanal 

Eesti Meelelahutussaadete 

tootmine ja edastamine 

0 100 

OÜ Devarin Eesti Valdusfirma 100 0 

OÜ AgriStock Eesti Teraviljatoodete töötlemine 100 0 
Allikas: (autori koostatud; Konsolideerimisgrupi... 2007/2008; Konsolideerimisgrupi... 2008/2009) 

Märkused: 
1 AS Kalev Paide Tootmine ja AS Tere ühinemine 
2 pankrotis 
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Vajalikud andmed tabeli 2 koostamiseks sai autor Luterma konsolideerimisgrupi 

2007/2008 ja 2008/2009 majandusaasta tegevusaruannetest. 2008. a ja 2009. a lõpu 

seisuga on AS Luterma (pankrotis) osaluse suurus peaaegu pooltes tütarettevõtetes 

muutunud. 

2009. aasta 3. märtsil võttis AS Kalev oma uueks ärinimeks AS Luterma. Otsus tehti 

aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul. Samas muudeti ka kahe tütarettevõtte 

ärinimed. Muudatused tehti seoses Luterma kontserni reorganiseerimisega, kus 

kondiitritööstuse uus ärinimi sisaldab nime „Kalev“ ning teised ettevõtted, kelle 

tegevusalaks ei ole kondiitritoodete tootmine, loobuvad oma ärinimedes nime „Kalev“ 

kasutamisest. (Konsolideerimisgrupi... 2008/2009) 

Luterma gruppi kuuluv AS Kalev Chocolate Factory kaubamärk Kalev on olnud Eesti 

üks mainekamaid ettevõtteid Eesti elanike jaoks. TNS Emori 2008. ja 2009. aastal 

korraldatud suurettevõtete tuntuse ja maine uuringu kohaselt pidasid Eesti elanikud 

Kalevi kaubamärki üheks meeldivamaks nii suhtumishinnangue skaalal kui üldise 

hoiaku ja tugevuskuvandi alusel. (Konsolideerimisgrupi... 2007/2008) 

Kuni 2008. aastani algas grupi majandusaasta 1. juulil ning lõppes 30. juunil, kuid 

seoses grupi reorganiseerimisega määrati majandusaasta alguseks 1. jaanuar ning lõpuks 

31. detsember. Selle tõttu kestis 2008/2009 majandusaasta 18 kuud, algusega 1. juuli 

2008. a ning lõpuga 31. detsember 2009. a. Eesmärk oli ühtlustada kõigi Luterma 

kontserni kuuluvate ettevõtete majandusaastate algus- ja lõpukuupäevad. 

(Konsolideerimisgrupi... 2008/2009) 

AS Luterma (pankrotis) aktsionärid on aastate jooksul olnud erinevad osaühingud ja 

aktsiaseltsid, nende hulgas OÜ Linderin Grupp, OÜ Milestone, OÜ Vipes Invest ja AS 

Rubla. (Lisa 2) Juhatuse liikmetena on ettevõtet esindanud näiteks Udo Jaska, Tõnis 

Allik, Jaak Uus, Üllar Udras ja Oliver Kruuda. Oliver Kruuda oli kontserni juhataja 

alates 2000. aasta 4. aprillist. Nõukogu liikmetena on teiste hulgas AS-i Luterma 

(pankrotis) juhtinud Tiit Kivikas, Jaak Roosipuu, Ülo Suurkask, Heino Priimägi ja 

Oliver Kruuda. (Lisa 1) 
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Majandusaastal 2007/2008 toimusid AS-il Luterma (pankrotis; toonase nimega AS 

Kalev) kohtuvaidlused Maksu- ja Tolliametiga, Finansinspektsiooniga, AS-ga Elveso 

ning AS-ga Lõhmus, Haavel & Viisemann. (Konsolideerimisgrupi... 2007/2008) 

Majandusaastal 2008/2009 lisandus kohtuvaidlus ettevõttega Alta Foods (pankrotis). 

(Konsolideerimisgrupi... 2008/2009). 

Peale AS Luterma pankrotistumist on toimunud palju muutusi. Tabelis 3 on välja 

toodud tütarettevõtete staatus äriregistris 2014. aasta seisuga. 

Tabel 3. Luterma grupi tütarettevõtete staatus äriregistris seisuga 08.05.2014 

Tütarettevõtte nimi Staatus äriregistris seisuga 08.05.2014 

AS Tere Registrisse kantud, nimi muudetud 

Põlva SEJ OÜ Registrisse kantud 

AS Meieri Transport Registrisse kantud 

AS Kalev Jõhvi tootmine Registrisse kantud, nimi muudetud 

AS Vilma Kustutatud 

AS REC Varad Pankrotis 

EOOD Stude REC … 

OÜ BCA Center Registrisse kantud 

OÜ BCA Kinnisvara Registrisse kantud 

AS Kalev Paide Tootmine Kustutatud 

AS Valmetek Invest Kustutatud 

AS Kalev Chocolate Factory Registrisse kantud, nimi muudetud 

OÜ Maiasmokk Registrisse kantud 

Kalev Merchant Services Ltd … 

OÜ Sugarstar Kustutatud 

AS Inreko Press Likvideerimisel 

OÜ Olliwood Kustutatud 

AS Eksklusiiv Likvideerimisel 

AS Via Concept Kustutatud 

OÜ Eesti Spordikanal Kustutatud 

OÜ Devarin Registrisse kantud 

OÜ AgriStock Likvideerimisel 
Allikas: [autori koostatud; Otsi... 2014] 

Tabelis 3 toodud AS Luterma (pankrotis) tütarettevõtted on kas likvideerimisel, 

registrist kustutatud (sh pankrotistunud) või registrisse kantud. Osa endiselt 

äriregistrisse kantud ettevõtetest on mõne teise ettevõttega liitumisel või muul põhjusel 

oma ärinime muutnud. 

See bakalaureusetöö põhineb ainult Luterma grupi emaettevõtte AS Luterma pankrotil. 

AS Luterma (pankrotis) tegevuse eesmärk oli säilitada enamusosalust teistes 
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äriühingutes, neid juhtida ja nende tegevust kontrollida. AS Luterma (pankrotis) 

tütarettevõtete võimalikke pankrotte töös ei käsitleta. 

 AS Luterma (pankrotis) pankrotistumise protsess 3.2.

2010. aasta 20. detsembril esitas AS Tartu Veevärk Harju Maakohtule pankrotiavalduse 

AS Luterma (pankrotis) pankroti väljakuulutamiseks. Avalduse kohaselt omas AS Tartu 

Veevärk 400 AS Luterma (pankrotis) poolt emiteeritud 1000 eurose nominaaliga 

võlakirja. Alates 29. novembrist 2008. a ei olnud võlgnik võlakirjade intresse maksnud 

ning samuti ei lunastanud võlgnik õigel ajal võlakirju. Võlausaldaja saatis AS-ile 

Luterma (pankrotis) pankrotihoiatuse, kuid sellele võlgnik ei reageerinud. Võlausaldaja 

on seisukohal, et võlgnik on püsivalt maksejõuetu, sest pole täitnud oma kohustust 30 

päeva jooksul pärast kohustuse sissenõutavaks muutmist ning võlausaldaja teavitas 

võlgnikku kirjalikult oma kavatsusest esitada pankrotiavaldus, kuid võlgnik ei täitnud 

kohustust ka järgneva 10 päeva jooksul. [Kohtumäärus 2011, lk 2] 

Kohus võttis AS-i Tartu Veevärk pankrotiavalduse menetlusse ning korraldas 

18. jaanuaril 2011. a eelistungi. Võlgniku esindaja eelistungile ei ilmunud, võlausaldajat 

esindasid juhatuse liige ning finantsnõunik. Võlausaldaja tasus eelistungile järgnenud 

päeval kohtu deposiiti 2000 eurot ajutise halduri tasu ja kulutuste katteks. [Ibid., lk 2–3] 

18. veebruaril 2011. a esitas avalduse AS Luterma (pankrotis) pankroti 

väljakuulutamiseks ka Swedbank AS. Võlausaldaja omas 4614 AS Luterma (pankrotis) 

poolt emiteeritud 1000 eurose nominaaliga võlakirja. Sarnaselt AS-iga Tartu Veevärk ei 

olnud AS Luterma (pankrotis) Swedbank AS-ile võlakirju lunastanud ega nendelt 

intressi maksnud. Kuu aega peale Swedbank AS-i pankrotiavalduse esitamist vastas 

võlgnik vastuväitega, mille kohaselt Swedbank AS-i omandatud võlakirjadest tulenevad 

nõuded on tagatud pandiga. Kuna Swedbank AS on pankrotiavalduses selle märkimata 

jätnud, tuleks seda käsitleda pahatahtliku ja kohut eksitava käitumisena. [Ibid., lk 3] 

21. märtsil 2011. a esitas AS Luterma (pankrotis) ajutine pankrotihaldur Veli Kraavi 

kohtule võlgniku varade, kohustuste ja maksejõulisuse kohta aruande [Ibid., lk 4]. 

Ajutise halduri hinnangul oli võlgniku vara tegelik väärtus palju madalam kui bilansi 

kirjetel, kuna enamik lühiajalistest nõuetest on ettevõtte Alta Foods (pankrotis) vastu 

ning tulnuks ebatõenäoliselt laekuvatena maha kanda [Ibid., lk 7]. 
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Eesti Rahvusringhäälingule antud intervjuus ütles Kraavi, et talle esitatud dokumentide 

järgi on AS Luterma (pankrotis) varade väärtus 53 miljonit eurot, kuid sellest 40 

miljonit moodustab nõue pankrotistunud ettevõtte vastu. Nõude kättesaamine on 

ebareaalne. [Kahu 2011] 

Samuti oli ettevõtte põhivarana bilansis enam kui 10 miljoni euro väärtuses aktsiaid, 

mille väärtus tulnuks olulises osas alla hinnata või mis tegelikult AS-ile Luterma 

(pankrotis) ei kuulu. Ajutise halduri sõnul katab võlgniku vara pankrotimenetluse kulud, 

kuigi vabasid rahalisi vahendeid võlgnikul ei ole. Ettevõtte majandustegevuse jätkamine 

läbi tervendamise ei ole halduri sõnul võimalik, kuna võlgniku varade väärtus ei vasta 

bilansilisele väärtusele. [Kohtumäärus 2011, lk 7–8] Eelnevale tuginedes on ajutine 

pankrotihaldur veendunud, et võlgnik on püsivalt maksejõuetu ning teeb kohtule 

ettepaneku kuulutada välja AS Luterma (pankrotis) pankrot Pankrotiseaduse § 31 lõige 

1 alusel [Ibid., lk 10]. 

22. märtsil 2011. a toimus Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas kohtuistung AS 

Luterma (pankrotis) pankroti väljakuulutamise osas. Kohtuistungi kohtunik oli Lukiina 

Vismann. [Ibid., lk 10] Ajutine haldur oli seisukohal, et AS Luterma (pankrotis) on 

kohtuistungi toimumise päeva seisuga maksejõuetu ning palus välja kuulutada võlgniku 

pankrot. Halduri sõnul saab edasise menetluse käigus hinnata, kas maksejõuetuse 

põhjustas raske juhtimisviga, kuriteo tunnustega tegu või mõni muu asjaolu 

Pankrotiseaduse § 28 mõttes. Võlausaldajate esindajad on ajutise halduriga nõus, kuid 

võlgnik ei ole. AS Luterma (pankrotis) esindaja tunnistab, et ettevõttel on 

makseraskused, kuid need ei ole püsivad ning võlgnik suudab oma kohustusi täita. 

[Ibid., lk 11] 

Kohus leidis, et ajutise halduri kogutud ja kohtuistungil esitatud tõenditega on selgeks 

tehtud, et AS Luterma (pankrotis) maksejõuetus on püsiv. Pankrotiseaduse § 31 lõige 1 

järgi kuulutab kohus pankroti välja, kui võlgnik on maksejõuetu. Kohtul ei olnud alust 

ajutise pankrotihalduri aruande usaldusväärsuses kahelda ning leidis, et võlausaldajate 

pankrotiavaldused on põhjendatud ning tuleb rahuldada. [Ibid., lk 11] 

AS Luterma (pankrotis) pankrot kuulutati välja Harju Maakohtu 2011. aasta 19. aprilli 

kohtumäärusega (tsiviilasi nr 2-10-64424) [Otsi... 2014]. 
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Ajutine haldur esitas oma aruandes, et on võlgniku maksejõuetuse kindlaksmääramisele 

kulutanud 35,5 tundi. Ta palus enda töötasuks määrata 2 949,70 eurot ja tehtud 

kulutuste katteks hüvitist 156,46 euro väärtuses. Ajutise halduri töötasu arvutamise 

aluseks on tunnitasu määr 83,09 eurot/tund. Kohus leidis, et soovitud tasu ja tehtud 

kulutuste suurus on põhjendatud ning kooskõlas halduri oskustega ning tehtud töö 

mahuga. Ajutise halduri tasu ja hüvitis tehtud kulutuste katteks nõuti välja võlgnikult. 

[Kohtumäärus 2011, lk 12] 

25. aprillil alustas Veli Kraavi tööd AS Luterma (pankrotis) pankrotihaldurina. 17. 

novembril määras kohus asjaga tegelema veel teisegi pankrotihalduri, Rein Vaiksaare. 

(Lisa 2) 

Kohtuasi algatati 20.12.2010, istung toimus 22.03.2011, lahend esitati 19.04.2011 ning 

otsus jõustus 24.10.2011. Pankrotiavalduse esitamisest pankroti väljakuulutamiseni 

kulus 10 kuud ja neli päeva. [Kohtumäärus 2011] 

 AS Luterma (pankrotis) finantsanalüüs aastatel 2007–2009 3.3.

Selle alapeatüki eesmärk on analüüsida AS Luterma (pankrotis) majandusnäitajaid, 

kasutades suhtarvude ja pankrotiohu analüüsi. Analüüside teostamisel on kasutatud AS 

Luterma (pankrotis) majandusaasta aruandeid, mis on saadud päringu teel äriregistrist. 

Äriregistrile esitatud päringus soovis bakalaureusetöö autor AS Luterma (pankrotis) 

viimase viie tegutsemisaasta majandusaruandeid, kuid ettevõte ei ole äriregistrile 2010. 

ja 2011. aasta kohta aruandeid esitanud. Seetõttu kasutatakse töös finantsnäitajaid, mis 

on pärit ajavahemikust 1.07.2007–31.12.2009. Andmete aluseks olnud bilansid ning 

kasumiaruanded on toodud lisades 3, 4, 5 ja 6. 

Esmalt tehakse finantssuhtarvude analüüs ning seejärel pankrotiohu analüüs. Näitajate 

arvutamine põhineb alapeatükkides 2.1. ja 2.2. toodud valemitel ning hindamise alustel. 

Maksevõime suhtarvud on lühiajalise võlgnevuse kattekordaja, maksevõime kordaja 

ning maksevalmiduse kordaja. Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja näitab käibevarade 

ja lühiajaliste kohustuste suhet ehk mitu korda on ettevõttel käibevarasid rohkem kui 

lühiajalisi kohustusi. Juba valemi ülesehitusest saab tuletada, et käibevarad peaksid 
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katma lühiajalised kohustused. (Järve, Veisson 2003, lk 25) Lühiajalise võlgnevuse 

kordaja väärtused on toodud tabelis 4. 

Tabel 4. Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja ning arvutamiseks vajalike näitajate 

väärtused aastatel 2007–2009 

Kuupäev Käibevarad, € 
Lühiajalised 

kohustused, € 

Lühiajalise 

võlgnevuse 

kattekordaja 

30.06.2007 5 023 711 18 410 326 0,273 

30.06.2008 12 239 209 22 612 069 0,541 

31.12.2009 11 990 400 32 561 515 0,368 
Allikas: (autori koostatud; lisa 3; lisa 4) 

Tabelist 4 on aga näha, et ettevõttel on aastate jooksul olnud käibevarasid vähem kui 

lühiajalisi kohustusi. Ettevõtte varad ei ole likviidsed ning lühiajalise võlgnevuse 

kattekordaja on väga nõrk. 

Maksevõime kordaja on väga sarnane lühiajalise võlgnevuse kattekordajale, mõlema 

abil saab iseloomustada ettevõtte maksevõimet. Maksevõime kordaja näitab ettevõtte 

võimet nõudeid kiiresti rahuldada. Kuna varud ei ole kergesti likviidseks muudetavad, 

tuleb selle näitaja leidmiseks varud käibevaradest lahutada. (Haldma 1994, lk 26) 

Maksevõime kordaja väärtused on toodud tabelis 5. 

Tabel 5. Maksevõime kordaja ning arvutamiseks vajalike näitajate väärtused aastatel 

2007–2009 

Kuupäev 

Raha + lühiajalised 

väärtpaberid + 

debitoorne võlgnevus, € 

Lühiajalised 

kohustused, € 
Maksevõime kordaja  

30.06.2007 4 889 816  18 410 326 0,262 

30.06.2008 12 239 209  22 612 069 0,264 

31.12.2009 11 990 400 32 561 515 0,368 
Allikas: (autori koostatud; lisa 3; lisa 4) 

Tabelist 5 on näha, et näitaja jääb kogu vaadeldava perioodi vältel 0,25 ja 0,4 vahele. 

Näitajate suurust võib hinnata rahuldavaks. 

Maksevalmiduse kordaja näitab ettevõtte võimet viivitamatult nõudeid rahuldada. Selle 

iseloomustamiseks tuleb leida raha ja lühiajaliste väärtpaberite ehk likviidsete vahendite 
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ning lühiajaliste kohustuste suhe. (Järve, Veisson 2003, lk 25) Selle ettevõtte puhul on 

tegemist raha ja lühiajaliste kohustuste suhtega, kuna lühiajalisi väärtpabereid ettevõttel 

vaadeldavatel perioodidel ei olnud. Nimetatud kordaja väärtused on esitatud tabelis 6. 

Tabel 6. Maksevalmiduse kordaja ning arvutamiseks vajalike näitajate väärtused 

aastatel 2007–2009 

Kuupäev 
Raha+lühiajalised 

väärtpaberid, € 

Lühiajalised 

kohustused, € 

Maksevalmiduse 

kordaja 

30.06.2007 64 615   18 410 326 0,004 

30.06.2008 6 273 376 22 612 069 0,277 

31.12.2009 767  32 561 515 0,000 
Allikas: (autori koostatud; lisa 3; lisa 4) 

Tabelist 6 on näha, et ettevõtte maksevalmiduse kordaja on olnud pikka aega väga nõrk. 

Kapitaliseerituse kordaja näitab kapitali struktuuri ehk kui suure osa pikaajaliste 

investeeringute võimalustest moodustab võõrkapital (Haldma 1994, lk 26). 

Kapitaliseerituse kordaja väärtused on toodud tabelis 7. 

Tabel 7. Kapitaliseerituse kordaja ning arvutamiseks vajalike näitajate väärtused 

aastatel 2007–2009 

Kuupäev 
Pikaajalised 

kohustused, € 

Pikaajalised 

kohustused+ 

omakapital, € 

Kapitaliseerituse 

kordaja 

30.06.2007 0   8 453 082  0 

30.06.2008 0 12 400 867  0 

31.12.2009 24 713 484   34 999 617  0,706 
Allikas: (autori koostatud; lisa 3; lisa 4) 

Tabelis 7 on toodud näitaja väärtus vaid viimasel aastal, kuna 2006/2007 ja 2007/2008 

majandusaasta lõpu seisuga ettevõttel pikaajalised kohustused puudusid. 2008/2009 

aasta kapitaliseerituse kordaja näitab, et ettevõte on suhteliselt suures sõltuvuses võõr-

kapitalist. 

Efektiivsuse suhtarvud on varade käibekordaja ning varude käibekordaja. Varade 

käibekordaja iseloomustab varade kasutamise efektiivsust (Järve, Veisson 2003, lk 26) 

ning selle väärtused on toodud tabelis 8. 
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Tabel 8. Varade käibekordaja ning arvutamiseks vajalike näitajate väärtused aastatel 

2006–2009 

Kuupäev Müügi netokäive, € Varad (keskmine), € Varade käibekordaja 

01.07.2006–

30.06.2007 
7 694 909  26 863 408 0,286 

01.07.2007–

30.06.2008 
23 061 31 438 172 0,001 

01.07.2008–

31.12.2009 
70 782 51 787 034 0,001 

Allikas: (autori koostatud; lisa 3; lisa 4; lisa 5; lisa 6) 

Tabelis 8 on müügi netokäive leitud müügitulust käibemaksu eemaldamise teel. Varade 

keskmine väärtus on leitud 2007/2008 ja 2008/2009 majandusaasta näitajate puhul 

aritmeetilist keskmist kasutades. 2006/2007 majandusaasta puhul on keskmiseks varade 

väärtuseks võetud 30.06.2007 bilansi varade maksumus, kuna eelmise perioodi andmed 

ei olnud autorile kättesaadavad. Varade käibekordaja on kõikidel vaadeldavatel 

perioodidel olnud väga väike. See tähendab, et ettevõtte varasid on kasutatud 

ebaefektiivselt. 

Varude käibekordaja iseloomustab varude kasutamise efektiivsust (Järve, Veisson 2003, 

lk 26) ning selle väärtused on esitatud tabelis 9. 

Tabel 9. Varude käibekordaja ning arvutamiseks vajalike näitajate väärtused aastatel 

2006–2009 

Kuupäev 
Müüdud toodete 

kulu, € 

Varude jääk 

(keskmine), € 
Varude käibekordaja 

01.07.2006–

30.06.2007 
8 142 983 133 895 60,816 

01.07.2007–

30.06.2008 
63 656 66 947 0,951 

01.07.2008–

31.12.2009 
65 765 0 – 

Allikas: (autori koostatud; lisa 3; lisa 4; lisa 5; lisa 6) 

Tabelist 9 on näha, et varusid on kasutatud väga ebastabiilselt ning üldiselt 

ebaefektiivselt. 2006/2007 majandusaastal kasutati varusid väga efektiivselt, varude 

uuenemine toimus perioodis 60 korral. 2007/2008 majandusaastal oli näitaja ligi 1 ning 

2008/2009 majandusaastal ettevõttel kaubavarud puudusid, mistõttu ei ole varude 

käibekordaja arvutatav. 
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Finantsvõimenduse suhtarvud on võlakordaja ning kohustuste ja omakapitali suhe. 

Võlakordaja näitab, kui suur osa ettevõtte varadest on kaetud laenudega. Mida suurem 

on kordaja, seda suurem osa varadest on soetatud laenude arvel. (Järve, Veisson 2003, 

lk 26). Võlakordaja väärtused on esitatud tabelis 10. 

Tabel 10. Võlakordaja ning arvutamiseks vajalike muutujate väärtused aastatel 2007–

2009 

Kuupäev Kohustused, € Varad, € Võlakordaja 

30.06.2007 18 410 326  26 863 408  0,685 

30.06.2008 22 612 069  36 012 936  0,628 

31.12.2009 57 274 999  67 561 131  0,848 
Allikas: (autori koostatud; lisa 3; lisa 4) 

Tabelist 10 on näha, et võlakordaja on 2009. aasta lõpu seisuga väga suureks muutunud: 

84,8% ettevõtte varadest on kaetud laenudega. Näitaja eelnevate aastate väärtused on 

paremad, kuna kohustuste ja varade suhe võiks soovituslikult olla umbes 0,5. 

Kohustuste ja omakapitali suhe näitab, mitu eurot laenukapitali kasutatakse ühe 

omakapitali euro kohta (Järve, Veisson 2003, lk 27). Nimetatud suhtarvu väärtused on 

arvutatud tabelis 11. 

Tabel 11. Kohustuste ja omakapitali suhte ning arvutamiseks vajalike näitajate 

väärtused aastatel 2007–2009 

Kuupäev Kohustused, € Omakapital, € 
Kohustuste ja 

omakapitali suhe 

30.06.2007 18 410 326  8 453 082  2,178 

30.06.2008 22 612 069  13 400 867  1,687 

31.12.2009 57 274 999  10 286 132  5,568 
Allikas: (autori koostatud; lisa 3; lisa 4) 

Tabelist 11 on näha, et 2007. ja 2008. aasta keskel on kohustuste ja omakapitali suhe 

olnud umbes kaks, kuid 2009. aasta lõpus juba üle 5,5. See tähendab, et laenukapitali 

kasutamine omakapitali kohta on kasvanud mitmekordseks. 

Rentaabluse suhtarvud on müügikäibe, varade ja omakapitali puhasrentaablus. 

Müügikäibe puhasrentaablus iseloomustab müügikäibe tootlikkust, nimetetud suhtarvu 

väärtused on toodud tabelis 12. 
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Tabel 12. Müügikäibe puhasrentaabluse ning arvutamiseks vajalike näitajate väärtused 

aastatel 2006–2009 

Kuupäev 
Puhaskasum             

(–kahjum), € 
Müügi netokäive, € 

Müügikäibe 

puhasrentaablus, % 

01.07.2006–

30.06.2007 
–4 070 980  7 694 909  –52,9 

01.07.2007–

30.06.2008 
4 850 447  23 061 21032,7 

01.07.2008–

31.12.2009 
–3 191 939  70 782 –4509,5 

Allikas: (autori koostatud; lisa 5; lisa 6) 

Tabel 12 näitab, et 2006/2007 majandusaastal on müügikäibe puhasrentaablus olnud 

negatiivne, mis on otseses sõltuvuses suurest puhaskahjumist. 2007/2008 majandusaasta 

näitaja on väga suur, kuna ettevõtte sai suurt kasumit, kuigi müügi netokäive oli väga 

väike. 2008/2009 majandusaasta müügikäibe puhasrentaablus on väga suur, sest 

ettevõtte tegevuse tulem oli suur kahjum ning müügi netokäive oli väike. Näitaja 

drastiline kõikumine näitab ettevõtte ebastabiilsust. 

Varade puhasrentaablus näitab, mitu eurot puhaskasumit (–kahjumit) vara euro kohta 

teenitakse. Sarnaselt müügikäibe puhasrentaabusele on ka varade puhasrentaabluse näitaja 

otseselt seotud sellega, kas ettevõte teenib perioodil kasumit või kahjumit. (Järve, Veisson 

2003, lk 27–28) Varade puhasrentaabluse väärtused on esitatud tabelis 13. 

Tabel 13. Varade puhasrentaabluse ning arvutamiseks vajalike näitajate väärtused 

aastatel 2006–2009 

Kuupäev 
Puhaskasum             

(–kahjum), € 
Varad (keskmine), € 

Varade 

puhasrentaablus 

(ROA), % 

01.07.2006–

30.06.2007 
–4 070 980  26 863 408 –15,2 

01.07.2007–

30.06.2008 
4 850 447  31 438 172 15,4 

01.07.2008–

31.12.2009 
–3 191 939  51 787 034 –6,2 

Allikas: (autori koostatud; lisa 5; lisa 6) 

Tabelis 13 on näha ettevõtte varade suurenemist ning kasumi (–kahjumi) suuri 

erinevusi, mis iseloomustab jälle ettevõtte tegutsemise ebastabiilsust. 
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Omakapitali puhasrentaablus näitab aktsionäride investeeringute tasuvust (Järve, 

Veisson 2003, lk 28). Nimetatud suhtarvu väärtused on toodud tabelis 14. 

Tabel 14. Omakapitali puhasrentaabluse ning arvutamiseks vajalike näitajate väärtused 

aastatel 2006–2009 

Kuupäev 
Puhaskasum             

(–kahjum), € 
Omakapital, € 

Omakapitali 

puhasrentaablus 

(ROE), % 

01.07.2006–

30.06.2007 
–4 070 980  8 455 082  –48,2 

01.07.2007–

30.06.2008 
4 850 447  13 400 867  36,2 

01.07.2008–

31.12.2009 
–3 191 939  10 286 132  –31,0 

Allikas: (autori koostatud; lisa 5; lisa 6) 

Tabel 14 järgi olid 2006/2007 ning 2008/2009 majandusaastad aktsionäridele 

ebasoodsad, kuna nende investeeringute tasuvus oli negatiivne. 

Ettevõtte maksevõime suhtarvud olid üldiselt väga nõrgad. Sellest saab järeldada, et 

ettevõttel ei ole piisavas koguses likviidseid varasid. Efektiivsuse suhtarvude põhjal 

saab öelda, et ettevõte kasutab oma varasid ja varusid väga ebastabiilselt ning suures 

osas ebaefektiivselt. Finantsvõimenduse suhtarvud näitasid ettevõtte laenukapitali 

hüppelist suurenemist, mis suurendab ohtu kohustused täitmata jätta. Rentaabluse 

suhtarvud näitasid ettevõtte tegevuse ebastabiilsust, mis oli eelkõige tingitud kasumi 

suurest kõikumisest. 

Pankrotiohu analüüsi teostamise aluseks on kolm näitajat: Altmanni pankrotikordaja 

(Kp), Altmanni Z-skoor (Z) ja Künnapase pankrotikordaja (T). 

Valem Altmanni pankrotikordaja Kp leidmiseks (14) on toodud alapeatükis 2.2. 

Arvutuskäigu selguse mõttes on see uuesti esitatud ka siia. Tundmatute muutujate (x1–

x5) tähendused ja Altmanni pankrotikordaja Kp väärtused on toodud tabelis 15. 

                                       (14  
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Tabel 15. Altmanni pankrotikordaja Kp ning pankrotikordaja arvutamiseks vajalike 

muutujate väärtused aastatel 2007–2009 

Näitaja 

Näitaja väärtus 

seisuga 

30.06.2007 

Näitaja väärtus 

seisuga 

30.06.2008 

Näitaja väärtus 

seisuga 

31.12.2009 

x1 = puhaskäibekapital/varad –0,498 –0,288 –0,304 

x2 = eelmiste perioodide jaotamata 

kasum/varad 
–0,114 –0,198 –0,034 

x3 = ärikasum/varad –0,132 0,134 –0,026 

x4 = aktsiate turuväärtus/ 

kohustused 
1,674 1,238 0,184 

x5 = netokäive/varad 0,286 0,001 0,001 

Pankrotikordaja Kp 0,096 0,562 –0,386 
Allikas: (autori koostatud; lisa 3; lisa 4; lisa 5; lisa 6) 

Märkus. Aktsiate turuväärtus on leitud aktsiate keskmise hinna alusel [Luterma 2014] 

Tabelis 15 toodud Altmanni pankrotikordaja väärtused on kõik väiksemad kui 1,81, mis 

tähendab seda, et juba alates 2006/2007 majandusaasta lõpust on ettevõte olnud 

pankrotiohus. 

Sarnaselt eelmisele pankrotiohu määramise meetodiga on ka Altmanni Z-skoori 

arvutamisvalem (15) uuesti välja toodud: 

                                  (15  

Tundmatute muutujate (x1–x4) tähendused ja Altmanni Z-skoori väärtused on esitatud 

tabelis 16. 

Tabel 16. Altmanni Z-skoor ning selle arvutamiseks vajalike muutujate väärtused 

aastatel 2007–2009 

Näitaja 

Näitaja väärtus 

seisuga 

30.06.2007 

Näitaja väärtus 

seisuga 

30.06.2008 

Näitaja väärtus 

seisuga 

31.12.2009 

x1= puhaskäibekapital/varad –0,498 –0,288 –0,304 

x2= eelmiste perioodide jaotamata 

kasum/varad 
–0,114 –0,198 –0,034 

x3= ärikasum/varad –0,132 0,134 –0,026 

x4= omakapital/kohustused 0,459 0,593 0,180 

Z-skoor –4,048 –1,015 –2,093 
Allikas: (autori koostatud; lisa 3; lisa 4; lisa 5; lisa 6) 
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Tuginedes alapeatükis 2.2. väljatoodule, saab öelda, et tabelis 16 arvutatud Z-skoori 

väärtused annavad ettevõtte tegevusele negatiivse hinnangu. Kõikide vaatlusaluste 

aastate Z-skoorid on väiksemad kui 1,1. Veelgi enam, kõikide aastate tulemused on 

negatiivsed. 

Kolmanda variandina tuleb vaatluse alla Künnapase pankrotikordaja T. Sellegi valem 

(16) on ülevaatlikkuse parendamiseks uuesti välja toodud. Tundmatute muutujate (x1–

x3) tähendused ning pankrotikordaja T väärtused on esitatud tabelis 17. 

                              (16  

Tabel 17. Künnapase pankrotikordaja T ning pankrotikordaja arvutamiseks vajalike 

muutujate väärtused aastatel 2007–2009 

Näitaja 

Näitaja väärtus 

seisuga 

30.06.2007 

Näitaja väärtus 

seisuga 

30.06.2008 

Näitaja väärtus 

seisuga 

31.12.2009 

x1= puhaskasum/varad –0,152 0,135 –0,047 

x2= netokäive/varad 0,286 0,001 0,001 

x3= käibevarad/lühiajalised 

kohustused 
0,273 0,541 0,368 

Pankrotikordaja T –0,187 0,494 –0,002 
Allikas: (autori koostatud; lisa 3; lisa 4; lisa 5; lisa 6) 

Tabelis 17 arvutatud pankrotikordaja T väärtused on sarnaselt eelnevate kordajatega 

väiksed ning iseloomustavad ettevõtte elujõulisuse puudumist. 

Kõigi kolme pankrotiohtu iseloomustava valemiga saadi sama tulemus – ettevõte oli 

pankrotiohus juba vähemalt neli aastat enne pankroti välja kuulutamist. 

 AS Luterma (pankrotis) pankrotistumise põhjused 3.4.

Bakalaureusetöö eesmärk on AS Luterma (pankrotis) pankrotistumise põhjuste 

väljaselgitamine finantsnäitajate analüüsi teel ning saadud tulemuste võrdlemine ajutise 

halduri hinnanguga. Selles alapeatükis tuuakse esmalt välja AS Luterma (pankrotis) 

esindaja ning ajutise halduri Veli Kraavi arvamus ettevõtte pankrotistumise põhjuste 

kohta ning seejärel iseloomustatakse ettevõtte elujõulisust finantsanalüüsi tulemuste 

alusel. 
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2011. aasta 19. aprilli Harju Maakohtu kohtumääruses on välja toodud võlgniku ehk AS 

Luterma (pankrotis) esindaja arvamus ettevõtte maksejõuetuks muutumise põhjuste 

kohta. Esindaja sõnul oli maksejõuetuse tekkimise üks põhjus 2008. aastal alanud 

majanduskriis, mis tõi endaga kaasa müügitulu vähenemise tütarettevõtete aktsiate 

müügist. Samuti peab võlgnik üheks põhjuseks toimunud õigusvaidlusi, mille käigus 

takistati AS-il Luterma (pankrotis) oma varasid müüa või finantskohustuste täitmise 

tagamiseks pantida. Muutused majanduses põhjustasid tütarettevõtete turuväärtuse 

languse. [Kohtumäärus 2011, lk 8–9] 

Lisaks majanduskriisile peab võlgnik makseraskustesse sattumise põhjusteks Maksu- ja 

Tolliameti 2007. aasta otsust AS-i Luterma (pankrotis) trahvida üleliigse suhkruvaru 

omamise eest summas 8,7 miljonit eurot. Võlgniku kaebuse alusel tühistati maksuvõla 

kohustus, kuid selle asemel arestiti AS Luterma (pankrotis) tütarettevõtete aktsiaid. 

Maksu- ja Tolliameti otsused tekitasid olukorra, kus finantsasutused ei soovinud 

võlgniku majandustegevust finantseerida. Samuti piiras aktsiate arestimine võlgniku 

tütarettevõtja tegevust kinnisvara valdkonnas. [Ibid., lk 9] 2012. aasta suvel, kui 

ettevõtte pankrot oli juba välja kuulutatud, avaldas Euroopa Kohus teadaande, et Eesti 

ettevõtjaid ei saa üleliigse laovaru omamise eest trahvida. Põhjuseks toodi asjaolu, et 

2004. aasta 1. mai seisuga ei olnud käsitletavad määrused veel Euroopa Liidu Teatajas 

eesti keeles ilmunud. [Malberg 2012] 

Kolmas maksejõuetuks muutumise põhjus on võlgniku sõnul ostja täitmata jäetud 

müügileping. AS Luterma (pankrotis) sõlmis AS-iga Alta Foods (pankrotis) 

müügilepingu, mille kohaselt soovis võlgnik võõrandada osalusi oma erinevates 

ettevõtetes. Ostja aga õigel ajal aktsiate ostuhinda ei maksnud ning esitas võlgniku vastu 

hagi, millega nõudis ettemakstud kuue miljoni euro tagastamist. Lisaks sellele keelati 

AS Luterma (pankrotis) ühe tütarettevõtte aktsiate võõrandamine. [Kohtumäärus 2011, 

lk 9] 

Samuti on AS Luterma (pankrotis) püsiva maksejõuetuse tekkimist mõjunud 2008. 

aastal alanud kohtuvaidlus ülereostustasu üle, mille maksumus oli 1,4 miljonit eurot. 

Kohtuvaidlus kohustuse maksmise üle tõi ettevõttele suured õigusabikulud ja kulutused 

keskkonnateemalistele konsultatsioonidele. Lisaks sellele seadis Harju Maakohus 
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ettevõtte kahele kinnistule hüpoteegid, mis takistasid ettevõttel kinnisvara käsutamist ja 

tõid endaga kaasa suure kahju. [Ibid., lk 9] 

Viienda põhjusena toob AS Luterma (pankrotis) esindaja välja Maksu- ja Tolliameti 

seatud käsutamise keelumärke kogu ettevõttele kuuluvale varale, mis on kantud 

kinnisus- ja liiklusregistrisse. See märge võis tagada võimaliku maksukohustuse kuni 

1,1 miljonit eurot. [Ibid., lk 9] 

Ajutine haldur nõustus AS Luterma (pankrotis) esindajaga, kuid lisas, et enne 

dokumentaalrevideerimist ei saa öelda, kas ettevõtte maksejõuetuse võis põhjustada 

kuritegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu [Ibid., lk 9]. Bakalaureusetöö autoril ei ole 

andmeid, kas haldur nimetas mõne eeltoodud asjaolu ettevõtte maksejõuetuks 

muutumise põhjuseks. 

Alapeatükis 3.3. autori tehtud finantsanalüüsi tulemustele tuginedes saab väita, et AS-i 

Luterma (pankrotis) ähvardas pankrotioht juba mitu aastat enne pankroti 

väljakuulutamist. 

Maksevõime suhtarvude iseloomustamisel võib öelda, et lühiajalise maksevõime 

kordaja ning maksevalmiduse kordajad olid vaadeldavatel aastatel väga nõrgad. 

Maksevõime kordaja suurust saab hinnata rahuldavaks. Kuna ettevõttel oli likviidseid 

varasid väga vähe, tekkisid raskused kohustuste täitmisel ning mitmel juhul arestiti 

kohustuste katteks AS Luterma (pankrotis) tütarettevõtete aktsiad. Kapitaliseerituse 

kordaja on kahel aastal kolmest null, kuna pikaajalisi kohustusi ettevõttel ei olnud. 

2008/2009 majandusaastal võetud suur laen, mis viis kapitaliseerituse kordaja 0,7-ni, 

muutis ettevõtte väga suures osas võõrkapitalist sõltuvaks. 

AS Luterma (pankrotis) varade kasutamise efektiivsus oli kõikidel vaadeldavatel 

aastatel väga väike – kahel perioodil 0,001. Varude kasutamise efektiivsus oli 

2006/2007 majandusaastal väga suur, varude uuenemine toimus 60 korral perioodis. 

Samas kui 2007/2008 majandusaastal uuenesid varud peaaegu kogu mahus ühe korra 

ning 2008/2009 majandusaasta varude käibekordaja arvutamine on võimatu, kuna varud 

puudusid. Varude kasutamine on toimunud väga ebastabiilselt ning üldiselt näitavad 

saadud efektiivsuse suhtarvud ettevõtte ebaefektiivset juhtimist. 
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Finantsvõimenduse suhtarvud, võlakordaja ning kohustuste ja omakapitali suhe, on AS-

il Luterma (pankrotis) 2006/2007 ning 2007/2008 majandusaastatel stabiilne, kuid 

2008/2009 majandusaastal võetud pikaajaline laen suurendab nii võlakordajat kui 

kohustuste ja omakapitali suhet märkimisväärselt. Üldiselt võiks ettevõtte võlakordaja 

jääda 0,5 ligidale ehk ligikaudu 50% varadest võiks olla kaetud kohustustega. AS 

Luterma (pankrotis) puhul jäi see stabiilsemal ajal vahemikku 0,63–0,69, pärast 

laenukohustuse suurenemist tõusis aga 0,85-ni, mis tähendab, et 85% ettevõtte varadest 

olid soetatud laenude abil. Nii kõrge näitaja on kindlasti märk pankrotiohust. 

Rentaabluse suhtarvud näitavad AS Luterma (pankrotis) tegutsemise ebastabiilsust ning 

kahel perioodil kolmest negatiivset tulemit. Negatiivne näitaja on otseses sõltuvuses 

ettevõtte majandustegevuse puhaskahjumist. Suure kahjumi teenimine on samuti 

ohumärk pankrotistumisel. 

Suhtarvude analüüsist saab järeldada, et AS Luterma (pankrotis) oli pankrotiohus juba 

neli aastat enne pankrotistumist. Enamik arvutatud suhtarvudest näitasid ettevõtte 

raskustesse sattumist ning maksejõuetuse süvenemist. 

Pankrotiohu analüüsil kasutas autor kolme alapeatükis 2.2. toodud valemit, mille abil 

saab ettevõtte elujõulisust hinnata. Altmanni pankrotikordajad olid vaadeldavatel 

aastatel nii väiksed, et hindamisskaala järgi oli AS Luterma (pankrotis) juba 2007. aasta 

30. juunil suures pankrotiohus. Sama tulemus saadi ka Altmanni Z-skoori arvutamisel. 

Näitaja suurused olid väga palju väiksemad kui piirarv 1,1, iga vaatlusaluse aasta 

tulemus oli negatiivne. 

Altmanni pankrotikordaja ning Altmanni Z-skoori arvutamise valemid on küll välja 

töötatud USA ettevõtete põhjal, kuid nende arvutuste tulemus ühtis Eesti ettevõtetel 

põhineva mudeli tulemiga. Künnapase pankrotikordaja väärtused olid kõigi kolme 

majandusaasta puhul väiksemad, kui piirnumber 2,1, kahel aastal olid pankrotikordajad 

negatiivsed. Ka selle pankrotikordaja väärtuste põhjal saab kinnitada, et ettevõtte 

pankrotioht ja maksejõuetus kujunesid pikema aja jooksul ning olid märgatavad juba 

vähemalt neli aastat enne pankrotistumist. 
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Finantsanalüüsi põhjal ei ole näha kõiki aspekte, mis AS Luterma (pankrotis) esindaja 

sõnul maksejõuetuse põhjustasid. Siiski on selgelt näha, et ettevõttel puudusid 

likviidsed varad, väga suure osa käibevaradest moodustasid nõuded ning laenukohustus 

aina suurenes. 
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KOKKUVÕTE 

Ettevõtete maksejõuetuks muutumine ja pankrotistumine on aastakümnete vältel 

pidevalt kõneainet pakkunud teema. Ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamine on üks 

tähtsamatest juhtimisülesannetest. Maksejõuetus võib tekkida nii pikema aja jooksul kui 

ka mingi konkreetse sündmuse tagajärjel. Maksejõuetuks muutumise pikema aja jooksul 

võib põhjustada näiteks asjatundmatu finants- või üldine juhtimine, halvad 

turustamisoskused, visiooni puudumine või mõni muu puudus. Pankrotistumisel võib 

tegemist olla nii sise- kui väliskeskkonna teguritega, tihti on põhjuseks mitme teguri 

koosmõju. 

Selle bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada AS Luterma pankrotistumise põhjused 

finantsnäitajate analüüsimise teel ning võrrelda saadud tulemusi ajutise halduri 

hinnanguga. Eesmärgist lähtuvalt olid uurimisülesanded pankroti mõiste ja olemuse 

selgitamine, pankroti põhjuste teoreetiliste seisukohtade tutvustamine, finantsanalüüsi 

meetodite rakendamise selgitamine, AS Luterma (pankrotis) tutvustamine, AS Luterma 

(pankrotis) pankrotimenetlusest ülevaate andmine, AS Luterma (pankrotis) 

finantsanalüüs ning AS Luterma (pankrotis) pankrotistumise põhjuste välja selgitamine. 

Erinevate riikide seadustes ja kirjanduses on mõisteid „pankrot“ ning „maksejõuetus“ 

defineeritud erinevalt. Eesti Vabariigi Pankrotiseaduse § 1 kohaselt on pankrot võlgniku 

kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõuetus. Võlgnik on maksejõuetu, kui ta ei suuda 

rahuldada võlausaldaja nõudeid ning tema suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust 

olukorrast tulenevalt ajutine. 

Tüüpilisemate pankroti põhjuste väljaselgitamiseks on korraldatud uurimusi juba alates 

1930. aastate algusest. Ramser ja Foster, Winakor ja Smith, Fitz-Patrick jt teadlased on 

avaldanud oma teooria ettevõtete majandusnäitajate uurimise põhjal. 2007. aastal Eesti 

ettevõtete põhjal tehtud uuring näitas, et kõrgeim risk ettevõtte tegevuse eba-

õnnestumiseks on selle algstaadiumis. Aja jooksul risk järk-järgult väheneb, kuni 
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ettevõtte tegevus on lõplikult välja kujunenud. 2010. aastal korraldatud uuringu 

tulemused põhinesid kohtulahendite analüüsimisel. Peamiste ebaõnnestumiste 

põhjustena nimetati netovarade mittevastavust nõuetele, liiga hilja pankrotiavalduse 

esitamist, kuritegevust ja ebapädevat juhtimist. 

Finantsanalüüsi tegemiseks valis autor kaks meetodit: suhtarvude ning pankrotiohu 

arvutamine. Suhtarvude analüüsi raames arvutati maksevõime, efektiivsuse, 

finantsvõimenduse ja rentaabluse suhtarve. Pankrotiohu analüüsi käigus kasutati kolme 

valemit, mille abil saab iseloomustada ettevõtte pankrotistumise ohu suurust. Kaks neist 

olid välja töötatud USA ettevõtete ning üks Eesti ettevõtete põhjal. 

Pankroti analüüsi tegemiseks valitud ettevõte AS Luterma (pankrotis; toonase ärinimega 

AS Kalev) loodi 1995. aastal. AS Luterma (pankrotis) oli Luterma kontserni 

emaettevõte, mille tegevuse eesmärk oli omada ja säilitada enamusosalust teistes 

äriühingutes, neid juhtida ja nende tegevust kontrollida. AS Luterma (pankrotis) oli 

valdusettevõte. 

Tehtud finantsanalüüsi tulemusena tehti nii suhtarvude kui pankrotiohu arvutamisel 

sama järeldus – ettevõte oli juba vähemalt neli aastat enne pankroti välja kuulutamist 

tõsises pankrotiohus. 

Kohtumääruses toodud AS Luterma (pankrotis) pankrotistumise põhjused olid seotud 

peamiselt teiste ettevõtetega tekkinud vaidlustega. Vaidluste tulemusena arestiti mitmel 

korral AS Luterma (pankrotis) tütarettevõtete aktsiaid, takistades sellega nende 

majandustegevust ning põhjustades tütarettevõtete turuväärtuse langemise. Suur roll 

võlgniku pankrotistumisel oli ka ebaõnnestunud müügilepingu sõlmimisel AS-iga Alta 

Foods (pankrotis). Ostja esitas AS Luterma (pankrotis) vastu hagi, millega nõudis 

ettemakstud kuue miljoni euro tagastamist. Lisaks eelnevatele oli maksejõuetuse 

põhjusena märgitud ka 2008. aastal alanud majandussurutis. 

Finantsanalüüsi tulemustele tuginedes ei ole näha kõiki tegureid, mis AS Luterma 

(pankrotis) esindaja sõnul ettevõtte maksejõuetuse põhjustasid. Siiski saab suhtarvude 

analüüsi põhjal välja tuua, et ettevõttel ei olnud piisavas koguses likviidseid varasid, 

millega oma kohustusi katta. Lisaks moodustasid enamiku osa käibevaradest nõuded, 
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millest suur osa olid ebatõenäoliselt laekuvad. Laenukohustus kasvas iga aastaga aina 

suuremaks ning ettevõte ei suutnud püsivalt kasumit teenida. 
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LISAD 

Lisa 1. AS Luterma (pankrotis) seotud isikud 

Roll Nimi Isikukood Alguskuupäev Lõppkuupäev 

A B 1 2 3 

Nõukogu liige Tiit Kivikas 34308020281 11.10.1995 29.11.1996 

Nõukogu liige Jüri Muldma 34909010236 11.10.1995 29.11.1996 

Nõukogu liige Martti Kasemetsa 36806112718 11.10.1995 29.11.1996 

Nõukogu liige Jaak Roosipuu 37003180246 11.10.1995 29.11.1996 

Nõukogu liige Peeter Saks 37007230226 11.10.1995 29.11.1996 

Nõukogu liige Sven Mansberg 37104060289 11.10.1995 29.11.1996 

Nõukogu liige Hanno Riismaa 37207050321 11.10.1995 29.11.1996 

Nõukogu liige Riina Aasa 46006060223 11.10.1995 29.11.1996 

Nõukogu liige Tiit Kõuhkna 34207080238 29.11.1996 01.12.1999 

Nõukogu liige Ants Laos 34310210261 29.11.1996 01.12.1999 

Nõukogu liige Oliver Kruuda 36702272721 29.11.1996 14.03.2000 

Nõukogu liige Märt Vooglaid 36810220003 29.11.1996 29.05.1998 

Nõukogu liige Jaak Roosipuu 37003180246 29.11.1996 17.05.2000 

Nõukogu liige Priit Kotkas 37007070212 29.05.1998 01.12.1999 

Nõukogu liige Heino Priimägi 35407014719 01.12.1999 30.06.2010 

Nõukogu liige Henn Ruubel 36311070291 01.12.1999 14.03.2000 

Nõukogu liige Guido Gritsenko 36701022724 01.12.1999 17.05.2000 

Nõukogu liige Lembit Tampere 37509080230 14.03.2000 17.05.2000 

Nõukogu liige Eneli Oras 47204062733 14.03.2000 17.05.2000 

Nõukogu liige Ülo Suurkask 35809070359 17.05.2000 13.06.2001 

Nõukogu liige Toivo Annus 36703154733 17.05.2000 13.06.2001 

Nõukogu liige Ülo Suurkask 35809070359 13.06.2000 08.12.2006 

Nõukogu liige Kristel Soll 46506076527 13.06.2000 10.08.2005 

Nõukogu liige Marko Kaha 36911222724 04.11.2005 30.06.2010 

Nõukogu liige Ülo Suurkask 35809070359 08.12.2006 30.06.2010 

Nõukogu liige Heino Priimägi 35407014719 30.06.2010 ... 

Nõukogu liige Tarmo 

Maasikamäe 
36208100306 30.06.2010 ... 

Nõukogu liige Andres Rannamäe 36401302730 30.06.2010 ... 

Juhatuse liige Mati Peekma 34911210338 25.10.1995 23.05.1997 

Juhatuse liige Udo Jaska 35312200353 25.10.1995 23.05.1997 

Juhatuse liige Märt Vooglaid 36810220003 24.11.1995 23.05.1997 
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Lisa 1 järg 

A B 1 2 3 

Juhatuse liige Tõnis Allik 36807305218 24.11.1995 28.09.1999 

Juhatuse liige Jaak Uus 36912130287 23.05.1997 28.09.1999 

Juhatuse liige Boris Oks 33609180220 28.09.1999 26.01.2000 

Juhatuse liige Üllar Udras 36508094719 16.12.1999 04.04.2000 

Juhatuse liige Oliver Kruuda 36702272721 04.04.2000 ... 

Juhatuse liige Mati Peekma 34911210338 25.10.1995 23.05.1997 

Juhatuse liige Udo Jaska 35312200353 25.10.1995 23.05.1997 

Juhatuse liige Märt Vooglaid 36810220003 24.11.1995 23.05.1997 

Juhatuse liige Tõnis Allik 36807305218 24.11.1995 28.09.1999 

Pankrotihaldur Veli Kraavi 37112092711 25.04.2011 ... 

Pankrotihaldur Rein Vaiksaar 35002150325 17.11.2011 ... 
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Lisa 2. AS Luterma (pankrotis) aktsionärid 

Nimi 
Registri-

kood 

Osamaksu 

suurus, % 

Osamaksu 

summa, EEK 

Algus-

kuupäev 

Lõpp-

kuupäev 

OÜ MAILTEC 10281477 10,24 8 062 670 01.01.2005 01.04.2005 

OÜ Linderin Grupp 10515840 12,36 9 734 210 01.01.2005 01.04.2005 

OÜ Milestone 10673817 22,74 17 910 500 01.01.2005 01.04.2005 

Tallinna 

Piimatööstuse AS 
10046724 11,83 27 966 630 01.04.2005 01.07.2005 

OÜ MAILTEC 10281477 10,24 24 188 010 01.04.2005 01.01.2008 

OÜ Linderin Grupp 10515840 12,36 29 202 630 01.04.2005 01.10.2006 

Skandinaviska 

Enskilda Banken Ab 

Clients 

... 15,21 35 941 460 01.04.2005 01.10.2005 

Tallinna 

Piimatööstuse AS 
10046724 12,85 30 366 630 01.07.2005 01.07.2006 

Skandinaviska 

Enskilda Banken Ab 

Clients 

... 15,22 35 961 460 01.10.2005 01.01.2006 

Skandinaviska 

Enskilda Banken Ab 

Clients 

... 16,21 38 319 460 01.01.2006 01.01.2007 

TERE AS 10046724 12,85 30 366 630 01.07.2006 01.04.2007 

Skandinaviska 

Enskilda Banken Ab 

Clients 

... 16,21 38 302 210 01.01.2007 01.04.2007 

OÜ Vipes Invest 10559694 10,00 23 632 510 01.04.2007 01.07.2007 

CITIBANK 

INTERNATIONAL 

PLC 

(LUXEMBOURG 

BRANCH) / UBS 

LUXEMBOURG 

S.A. 

... 19,99 47 244 090 01.04.2007 01.01.2008 

Skandinaviska 

Enskilda Banken Ab 

Clients 

... 16,19 38 272 210 01.04.2007 01.01.2008 

AS Rubla 10046724 73,14 172 849 990 20080101 01.04.2009 

OÜ Vipes Invest 10559694 10,00 23 632 510 20080101 01.07.2008 

AS Rubla 10046724 73,14 172 856 770 20090401 01.10.2011 

AS Rubla 10046724 80,67 190 632 580 20111001 31.05.2013 

RUBLA AS 10046724 80,67 190 632 580 20130531 ...  
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Lisa 3. AS Luterma (pankrotis) 2007/2008 konsolideerimata 
bilanss 

Näitaja 30.06.2008 30.06.2007 

A 1 2 

RAHA JA PANGAKONTOD 6 273 376 64 615 

Muud lühiajalised nõuded 5 929 978 4 786 535 

Ettemaksed teenuste eest 35 854 38 667 

NÕUDED JA ETTEMAKSED KOKKU 5 965 833 4 825 202 

Tooraine ja materjal 0 133 895 

VARUD KOKKU 0 133 895 

KÄIBEVARA KOKKU 12 239 209 5 023 711 

Tütarettevõtjate aktsiad või osad 21 558 358 0 

Pikaajalised nõuded 0 245 740 

PIKAAJALISED 

FINANTSINVESTEERINGUD KOKKU 

21 558 358 245 740 

KINNISVARAINVESTEERINGUD 0 20 604 924 

Muu materiaalne põhivara 2 215 306 988 841 

MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU 2 215 306 988 841 

Muu immateriaalne põhivara 64 192 

IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU 64 192 

PÕHIVARA KOKKU 23 773 727 21 839 697 

AKTIVA KOKKU 36 012 936 26 863 408 

Lühiajalised laenud ja võlakirjad 10 813 915 6 862 066 

LAENUKOHUSTUSED KOKKU 10 813 915 6 862 066 

Võlad tarnijatele 11 798 154 11 546 406 

Muud võlad 0 1 853 

VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU 11 798 154 11 548 260 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 22 612 069 18 410 326 

Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi 

kohustused 

0 0 

PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED 

KOKKU 

0 0 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 0 0 

KOHUSTUSED KOKKU 22 612 069 18 410 326 

AKTSIAKAPITAL VÕI OSAKAPITAL 

NIMIVÄÄRTUSES 

15 103 920 15 103 920 

Kohustuslik reservkapital 354 262 256 925 

Muud reservid 235 770 235 770 

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA 

KASUM (KAHJUM) / TULEM 

-7 143 533 -3 072 553 

ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM) / 

TULEM 

4 850 447 -4 070 980 

OMAKAPITAL KOKKU 13 400 867 8 453 082 

PASSIVA KOKKU 36 012 936 26 863 408 
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Lisa 4. AS Luterma (pankrotis) 2008/2009 konsolideerimata 
bilanss 

Näitaja 31.12.2009 30.06.2008 

RAHA JA PANGAKONTOD 767 6 273 376 

Muud lühiajalised nõuded 11 983 306 5 929 978 

Ettemaksed teenuste eest 6 327 35 854 

NÕUDED JA ETTEMAKSED KOKKU 11 989 634 5 965 833 

Tooraine ja materjal 0 0 

VARUD KOKKU 0 0 

KÄIBEVARA KOKKU 11 990 400 12 239 209 

Tütarettevõtjate aktsiad või osad 53 118 313 21 558 358 

Pikaajalised nõuded 900 643 0 

PIKAAJALISED 

FINANTSINVESTEERINGUD KOKKU 

54 018 956 21 558 358 

KINNISVARAINVESTEERINGUD 0 0 

Muu materiaalne põhivara 1 548 196 2 215 306 

MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU 1 548 196 2 215 306 

Muu immateriaalne põhivara 3 579 64 

IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU 3 579 64 

PÕHIVARA KOKKU 55 570 731 23 773 727 

AKTIVA KOKKU 67 561 131 36 012 936 

Lühiajalised laenud ja võlakirjad 15 133 895 10 813 915 

LAENUKOHUSTUSED KOKKU 15 133 895 10 813 915 

Võlad tarnijatele 0 11 798 154 

Muud võlad 17 427 620 0 

VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU 17 427 620 11 798 154 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 32 561 515 22 612 069 

Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi 

kohustused 

24 713 484 0 

PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED 

KOKKU 

24 713 484 0 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 24 713 484 0 

KOHUSTUSED KOKKU 57 274 999 22 612 069 

AKTSIAKAPITAL VÕI OSAKAPITAL 

NIMIVÄÄRTUSES 

15 103 920 15 103 920 

Kohustuslik reservkapital 667 238 354 262 

Muud reservid 0 235 770 

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA 

KASUM (KAHJUM) / TULEM 

-2 293 086 -7 143 533 

ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM) / 

TULEM 

-3 191 939 4 850 447 

OMAKAPITAL  KOKKU 10 286 132 13 400 867 

PASSIVA KOKKU 67 561 131 36 012 936 
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Lisa 5. AS Luterma (pankrotis) 2007/2008 konsolideerimata 
kasumiaruanne 

Näitaja 
01.07.2007–

30.06.2008 

01.07.2006–

30.06.2007 

MÜÜGITULU 27 673,74 9 233 891,07 

Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu -63 656,00 -8 142 983,14 

BRUTOKASUM (-KAHJUM) -35 982,26 1 090 907,93 

Turustuskulud -668 388,02 -1 822 824,13 

Üldhalduskulud -3 163 115,31 -2 400 010,23 

Muud ärikulud 8 686 104,33 -416 959,60 

ÄRIKASUM (-KAHJUM) 4 818 618,74 -3 548 886,02 

Muud finantstulud ja -kulud 31 828,00 -522 094,26 

FINANTSTULUD JA -KULUD KOKKU 31 828,00 -522 094,26 

KASUM (KAHJUM) ENNE 

MAKSUSTAMIST 

4 850 446,74 -4 070 980,28 

ARUANDEAASTA PUHASKASUM  

(-KAHJUM) 

4 850 446,74 -4 070 980,28 
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Lisa 6. AS Luterma (pankrotis) 2008/2009 konsolideerimata 
kasumiaruanne 

Näitaja 
01.07.2008–

31.12.2009 

01.07.2007–

30.06.2008 

MÜÜGITULU 84 938,58 27 673,74 

Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu -65 765,09 -63 656,00 

BRUTOKASUM (-KAHJUM) 19 173,49 -35 982,26 

Turustuskulud -697 148,26 -668 388,02 

Üldhalduskulud -4 072 258,51 -3 163 115,31 

Muud ärikulud 3 003 591,83 8 686 104,33 

ÄRIKASUM (-KAHJUM) -1 746 641,44 4 818 618,74 

Muud finantstulud ja -kulud -1 445 298,02 31 828,00 

FINANTSTULUD JA -KULUD KOKKU -1 445 298,02 31 828,00 

KASUM (KAHJUM) ENNE 

MAKSUSTAMIST 

-3 191 939,46 4 850 446,74 

ARUANDEAASTA PUHASKASUM 

(-KAHJUM) 

-3 191 939,46 4 850 446,74 
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SUMMARY 

BANKRUPTCY ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF LUTERMA LTD 

 

Anette Petmanson 

 

As long as companies have been founded, there have been cases of bankruptcy. Over 

the years the sustainability of the enetrprises has become increasingly important and has 

attracted a lot of attention. Usually the general interest about the corporate insolvency 

has increased during the economic crisis when a lot of companies have had to close 

their doors for business. There are different causes of bankruptcy and often they are a 

combination of many factors. Over the decades the economists have created models to 

predict and avoid bankruptcy. On many cases they have used ratio analysis. But the 

analysis is worthless if you can’t interpret the results. 

This bachelor’s thesis was of interest because many new companies fail within the first 

five years. But even after the first critical years the success of the company is not 

guaranteed. The aim of this thesis was to identify the causes of bankruptcy on the 

example of Luterma Ltd using the financial analysis and to compare the results with the 

evaluation of an interim trustee. 

To meet the aim of the research, the following tasks were proposed: 

 to explain the concept of bankruptcy; 

 to introduce different theories on the causes of bankruptcy; 

 to explain how to put the financial analysis methods into practice; 

 to introduce Luterma Ltd (bankrupt); 

 to give an overview on the bankruptcy procedure of Luterma Ltd (bankrupt); 

 To do a financial analysis of Luterma Ltd (bankrupt); 

 to identify the causes of bankruptcy of Luterma Ltd (bankrupt). 

This research uses quantitative data describing analysis to find out the reasons of 

becoming bankrupt. The data for this thesis was acquired by the author from the 
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business registry. As a result of the inquiry to the business registry the author got the 

company’s annual reports, information about the board and council members and 

stakeholders. 

Before writing this bachelor’s thesis, there were not many researches on the causes of 

the bankruptcies and insolvencies of the companies. In addition to publications from the 

economists, there have been a few bachelor’s and master’s theses on the subject. 

This bachelor’s thesis is divided into three chapters: two theoretical and one epirical 

chapter. In the first chapter the concept of bankruptcy is explained and different theories 

on the causes of bankruptcy are introduced. In the second chapter the author explains 

how to put the financial analysis methods into practice. The two ways of doing that are 

formulas for predicting bankruptcy and ratio analysis. 

The empirical chapter is divided into four parts. Luterma Ltd (bankrupt) is introduced 

and an overview on the bankruptcy procedure of Luterma Ltd (bankrupt) is given. Also 

financial analysis of Luterma Ltd (bankrupt) is done and the causes of bankruptcy of 

Luterma Ltd (bankrupt) is identified. 

Terms bankruptcy and insolvency are defined differently in different countries’ laws and 

publicity. Republic of Estonia’s Bankruptcy Act defines: “bankruptcy means the 

insolvency of a debtor declared by a court ruling. A debtor is insolvent if the debtor is 

unable to satisfy the claims of the creditors and such inability, due to the debtor's 

financial situation, is not temporary.“ 

There have been several researches done to identify the causes of bankruptcy since the 

1930’s. Ramser and Foster, Winakor and Smith, Fitz-Patrick and other economists have 

published their theories on economic indicators. A research done in 2007 based on 

Estonian companies shows that the risk of failure is greatest on the first years of 

business. As the company’s operation fully develops, the risk of failure decreases. A 

research done in 2010 based on the analysis of Estonian court rulings shows that the 

main reasons of business failure are net assets not meeting the requirements, filing 

bankruptcy petitions too late, criminal activity and incompetent management. 
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Luterma Ltd was used as the basis of bankruptcy analysis because it was the parent 

company of a major enterprise. Public and the media were attracted to its bankruptcy 

procedure and the author was interested in the causes of failure. 

For the financial analysis the author used two methods: ratio analysis and formulas for 

predicting bankruptcy. Ratio analysis included solvency, efficiency, financial leverage 

and profitability ratios. For the prediction of bankruptcy three formulas were used 

which help to identify the risk of bankruptcy. 

The result of the financial analysis showed, that Luterma Ltd was on the brink of 

bankruptcy for at least four years before it was declared.  

The causes of bankruptcy which were stated in the court ruling, were mainly related to 

disputes with other companies. The assets of Luterma Ltd (bankrupt) subcompanies 

were seized many times due to the disputes, thus hindering their business and causing 

the decline of their market value. A failed sales agreement with Alta Foods Ltd 

(bankrupt) also played a big role in the deptors bankrputcy. In addition to the previous 

statements, the financial crisis which started in 2008, was also listed as a cause of 

insolvency. 

All the factors which may have caused the bankruptcy of Luterma Ltd, can not be seen 

from the financial analysis. Based on the ratio analysis it can be said, that the debtor did 

not have the liquid assets required to meet its obligations. In addition, a big part of the 

floating assets constituted on the claims that were unlikely to be received. The credit 

commitment grew every year while the company could not earn a sustainable profit. 

Written in Estonian, the 57 page thesis contains 1 figure, 17 tabels and uses 35 sources. 
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