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Lühikokkuvõte 

Käesoleva magistritöö eesmärk on majandusliku lisandväärtuse (economic value added –

EVA) meetodit kasutades välja selgitada kõige enam majanduslikku lisandväärtust teeniv OÜ 

United Estover Group kontserni kuuluv ettevõte. See on vajalik selleks, et juhtkond näeks, 

kas ja millistesse üksustesse paigutatud vara toodab rohkem lisandväärtust kui on kulutatud 

ressursi hind. See annab juhtkonnale informatsiooni kui palju ja kui efektiivselt konkreetne 

üksus kapitali kasutab.  

Vaatluse alla on võetud kontserni kolm suurimat ettevõtet, milleks on Estover OÜ, Hiirte 

Juust OÜ ning Estover Piimatööstus OÜ. Andmete kogumise ja analüüsi meetoditeks on 

dokumendivaatlus ja intervjuu. Intervjuu viiakse läbi United Estover Group´i tegevjuhiga 

saamaks vaadeldavate ettevõtete kohta iseloomustavat infot. Dokumendivaatluse käigus 

uuritakse ettevõtete majandusaasta aruandeid. Analüüsi perioodiks on võetud aastad 2008-

2013. 

OÜ United Estover Group kontserni kolme suurima ettevõtte EVA väärtus oli vaadeldaval 

perioodil positiivne, mis tähendab, et ärikasum (NOPAT) oli suurem kui kapitalikulud. 

Majanduslik lisandväärtus jäi antud perioodil 540 026−1 334 233 euro vahele, kõige 

kõrgem oli näitaja 2010. aastal ning kõige madalam 2011. aastal. 2013. aastal loodi 

kontserni kolme kõige suurema mahuga ettevõtette poolt majanduslikku lisandväärtust 

kokku 607 436 euro ulatuses. 

Vaadeldavatest ettevõtetest on kõige paremini toime tulnud Estover Piimatööstus OÜ, 

luues analüüsitava perioodi ajal kõige enam majanduslikku lisandväärtust. Kõige kõrgem 

oli EVA väärtus 2008. aastal, mil majandusliku lisandväärtuse näitaja oli 1 323 407 €. 

 

 

Abstract 

The aim of this Paper was to evaluate the company´s performance, and based on this to 

identify which one of the companies of OÜ United Estover Group has created the biggest 

economic value added as an indicator.  This will help the management of the group to see 

if assets located into entities has created more value than was the cost of the spent 

resource.  It provides the management with information about how much and how 

efficiently the capital by a specific entity is used.  



The Paper examines three highest-volume companies of the group - OÜ Estover, OÜ 

Estover Piimatööstus and OÜ Hiirte Juust. As for data collection and analysis methods in 

the empirical part of the study, the author has used the document reference and the 

interview she conducted with the executive of OÜ United Estover Group to obtain specific 

information on the companies under examination. The document reference includes the 

examination of corporate financial statements. The evaluation period covers the years 2008 

to 2013 period. 

The EVA of three largest companies of OÜ United Estover Group for the observation 

period was positive, which means that the cost of capital was considerably less than 

NOPAT.  The economic value added in this period ranged between 540 026 to 1 334 233 

euros with the biggest EVA in 2010 and the lowest in 2012.  In 2013, three high-volume 

companies of the group created the economic value added that amounted to 607 436 euros 

in total. 

OÜ Estover Piimatööstus is one of the companies under examination that has fared the 

best, creating the biggest economic value added during the observation period. The biggest 

EVA was achieved in 2008, when that economic value added was 1 323 407 euros. 
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SISSEJUHATUS 
 

Omanike tulu maksimeerimine on üks olulisemaid eesmärke iga kasumit tootva ettevõtte 

jaoks. Ettevõtte väärtuse loomise teema pakub kaasajal üha suuremat huvi juhtimise 

valdkonnas. See teema on paljude teadusallikate keskseks valdkonnaks ning on muutunud 

uueks ärijuhtide kreedoks. Ettevõtte väärtuse ehk tulemuslikkuse mõõtmine on olnud 

arutlusel üle kogu maailma. See on muutunud oluliseks, kuna ettevõtted on üha rohkem 

pühendunud omanike väärtuse loomisele. Teisest küljest on seoses globaalse konkurentsi 

kasvuga hakanud ettevõtted keskenduma oma püüetele luua omanikele väärtust, et jääda 

ellu intensiivses konkurentsi tingimustes. Seetõttu on ettevõtete jaoks muutunud üha 

olulisemaks tulemuslikkuse mõõtmine.  

Ettevõtte tulemuslikkuse mõõtmise areng viimasel sajandil on seotud statistikute, 

majandusteadlaste ja juhtide tööga, kes püüavad mõista ettevõtete funktsioone ja läbi selle 

mõistmise parandada oma tegevust. Ettevõtte tulemuslikkuse hindamisel on üritatud leida 

meetodit, mis võimaldaks võimalikult üheselt mõistetavalt ja ühe numbrilise väärtusega 

ettevõtte tulemust hinnata. Tulemuslikkuse hindamiseks kasutatakse mitmeid erinevaid 

finantsnäitajaid, üks neist on majandusliku lisandväärtuse (economic value added- EVA) 

näitaja, mis võtab arvesse kõik kulud, sealhulgas ka omakapitali kulu. Majandusliku 

lisandväärtuse meetod on mõeldud peegeldama rahalist lisandväärtust. 

Eestis ei ole ettevõtete tulemuslikkuse hindamine majandusliku lisandväärtuse meetodi 

järgi kuigi laialdaselt levinud. Ettevõtte juhid tunnevad enamasti huvi ainult ärikasumi või 

aruandeaasta kasumi vastu ning jälgivad jooksvalt ka mõningaid suhtarve. Sisuliselt 

kasumi teenimise üksikasju Eesti ettevõtetes ei uurita. Samas võiksid ettevõtted sellele 

rohkem tähelepanu pöörata, kuna analüüsides kasumi teenimist, saavad ettevõtete juhid 

tulevikus asjakohasemaid juhtimisotsuseid teha ja reaalselt mõista, mis tagab ettevõtte 

kasumi. Oluline on ettevõtte tegevust hinnata sellise näitaja alusel, mis mõõdab väärtuse 

loomist ning annab sealjuures informatsiooni selle kujunemisest. (Kuusik 2014: 46)  

Tuginedes erinevatele teadusartiklitele võib öelda, et maailma juhtivate ettevõtete praktika 

on näidanud, et finantsmõõdikutest suudab EVA meetod pikaajalises perspektiivis ettevõtte 

majandusliku lisandväärtuse loomist üsna efektiivselt mõõta ja iseloomustada. Eestis on 
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antud meetodit kasutanud näiteks Eesti Energia AS ja Swedbank AS. OÜ Estover United 

Group (UEG) vaadeldavates ettevõtetes ei ole EVA meetodit tulemuslikkuse hindamiseks 

siiani veel kasutatud. Sellest tuleneb ka käesoleva töö eesmärk. 

Magistritöö eesmärk on EVA meetodit kasutades välja selgitada kõige enam majanduslikku 

lisandväärtust teeniv UEG kontserni kuuluv ettevõte. See on vajalik selleks, et juhtkond 

näeks, kas ja millistesse üksustesse paigutatud vara toodab rohkem lisandväärtust kui on 

kulutatud ressursi hind. See annab juhtkonnale informatsiooni kui palju ja kui efektiivselt 

konkreetne üksus kapitali kasutab.  

Eesmärgi täitmiseks on töö autori püstitanud järgmised uurimisülesanded:  

1) anda teoreetiline ülevaade ettevõtte väärtuse olemusest ning selle hindamise 

meetoditest;  

2) OÜ United Estover Group kontserni kuuluvate ettevõtete tegevustulemuste 

hindamine majandusliku lisandväärtuse meetodi järgi;  

3) analüüsida saadud tulemusi ning teha nende põhjal järeldusi; 

4) teha ettepanekuid majandusliku lisandväärtuse näitaja suurendamiseks. 

Käesolev töö koosneb kahest osast. Töö esimeses osas käsitletakse uuritava teema 

teoreetilisi aluseid ning teises peatükis tehakse empiiriline analüüs. Teoreetiline osa 

koosneb sisuliselt kolmest osast, mille esimene alapeatükk kirjeldab üldiselt ettevõtte 

väärtuse olemusest ja selle hindamise erinevaid meetodeid. Kuna töö eesmärk on ettevõtte 

tulemuslikkust hinnata just majandusliku lisandväärtuse EVA meetodi abil, antakse teises 

alapeatükis põhjalik ülevaade majandusliku lisandväärtuse EVA meetodi ajaloolisest 

kujunemisest ning EVA arvutamise põhimõtetest. Teoreetilise osa kolmas alapeatükk 

käsitleb EVA arvutamisel kasutatavate sisendite arvutamise põhimõtteid. 

Töö teine peatükk koosneb empiirilisest uuringust. Esimeses alapeatükis on antud ülevaade 

UEG kontserni kolme kõige suurema mahuga ettevõttest, milleks on Estover OÜ, Hiirte 

Juust OÜ ja Estover Piimatööstus OÜ. Nende kolme ettevõtte põhjal on viidud läbi 

tegevustulemuste hindamine majandusliku lisandväärtuse EVA meetodi abil. Peatükk 

käsitleb EVA arvutamisel kasutatavate sisendite arvutamist ning majandusliku 

lisandväärtuse EVA näitaja analüüsimist aastatel 2008-2013.  

Empiirilise osa andmete kogumise ja analüüsi meetodiks on dokumendivaatlus ja 

intervjuu. Intervjuu viiakse läbi United Estover Group´i tegevjuhiga saamaks vaadeldavate 
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ettevõtete kohta iseloomustavat infot. Dokumendivaatluse käigus uuritakse ettevõtete 

majandusaasta aruandeid. Vaadeldavaks perioodiks on võetud aastad 2008-2013, kuna 

uuemate andmete kättesaadavus polnud töö koostamise hetkel võimalik. Lisaks on kogutud 

andmeid investing.com ja A. Damodaran poolt koostatud andmebaasidest. Nimetatud 

andmebaasidest on kogutud andmeid omakapitali hinna leidmiseks. 

Magistritöö on valminud Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudis. Magistriöö 

vormistamise aluseks on Eesti Maaülikooli poolt 2015. aastal koostatud lõputöö 

vormistamise nõuded. 

Töö autor tänab mitmekülgse abi ja meeldiva koostöö eest juhendajat Katrin Lemsalu. 

Samuti tänab autor oma pereliikmeid nende hoolivuse ja kannatlikkuse eest. 
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1. ETTEVÕTTE MAJANDUSTEGEVUSE 
TULEMUSLIKKUSE MÕÕTMINE 

 

1.1. Ettevõtte väärtuse olemus ja selle hindamise meetodid  
 

Eelmise sajandi keskel hakkasid „majanduslik teooria“ ja „praktilis-empiiriline teooria“ 

esile kerkima ja ettevõtte juhid kohandasid ning kasutasid neid teadlikult tulemuslikkuse 

hindamise tehnoloogiana otsuste tegemise protsessis. Erinevad võtmekontseptsioonid, mis 

juhivad kaasaegse ettevõtte tulemuslikkuse mõõtmist, on oma algupäralt 1920-aastatesse 

kuuluvad. Ettevõtte tulemuslikkuse hindamisega seotud aruteludes on üsna palju midagi, 

mida käsitletakse võimekusega (või selle puudumisega) luua sobivaid aruandluse 

numbreid, et sisestada need teoreetiliselt korrektsetesse majandusmudelitesse. (Goetzmann, 

Garstka 1999) 

Edukas tulemusjuhtimine hindab eelkõige seda, kui hästi organisatsioon teostab oma 

eesmärke. Kuna peamine eesmärk äriorganisatsioonide jaoks oma aktsionäride heaolu 

maksimeerimine, siis järeldub sellest ka see, et tulemusjuhtimise mõõtmine peaks eelkõige 

hindama seda perspektiivi. Praktikas kasutavad paljud organisatsioonid kasumil 

põhinevaid mõõtmisvahendeid oma finantstulemuslikkuse mõõtmise peamise vahendina. 

Kasum arvutatakse välja vastavalt aruandluse standarditega ja need ei pruugi peegeldada 

tõelist kasumit, mis luuakse ning need on pigem sõltuvad raamatupidaja otsustest ja 

käsitlusest. (Economic…2011: 1) 

Väärtus on aga efektiivsem mõõtmisvahend tulemuste hindamiseks, kuna see võtab arvesse 

kõikide osanike pikaajalisi huve, mitte ainult aktsionäride omi. Muud mõõtmisvahendid ei 

ole sellele vastukaaluks. Näiteks raamatupidamisse kantav kasum hindab ainult 

lühiajaliselt tulemusi aktsionäride seisukohast; töötajate rahulolu mõõtvad tegurid aga 

hindavad just nimelt ainult rahulolu puudutavat tegurit. Kuid sellele vastukaaluks on 

väärtus midagi, mis on kasulik kõikide osanike jaoks, sest üha rohkem teaduslikku 

kirjandust leiab, et ettevõtted, mis maksimeerivad oma väärtust nende aktsionäride jaoks, 

saavutavad pikemas perspektiivis ka suurema tööhõive, kohtlevad nii oma praeguseid kui 

ka endisi töötajaid paremini, annavad oma klientidele suurema rahulolu ning panevad 
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suuremat rõhku ühisele vastutusele kui nende lühinägelikumad konkurendid. (Valuation… 

2010: 3) 

Ettevõtte väärtus on selle olemasolevate varade ja oletatavate tulevikuväärtuste kasvu kogu 

summa. (Damodaran 2012a: 880) Uut väärtust luuakse ainult siis kui sissetulekud katavad 

investeeritud kapitali katteks tehtud kulutused. (Sirbu 2012a: 34) 

Ettevõtte väärtuse hinnang kajastab praktikas omanike jaoks eelkõige hinda, millest 

odavamalt ei oleks kasulik ettevõttest loobuda ning ostja poolt hinnatuna hinda, mida uus 

omandaja võib maksimaalselt maksta, teenimaks oma investeeringult vähemalt nõutavat 

tulusust. Need väärtused ei pea olema ilmtingimata sarnased põhjusel, et ostjal või müüjal 

võivad olla ootused ettevõtte tuleviku, äririskide ja nõutava tulususe suhtes väga erinevad. 

(Juhkam 2014) 

Ettevõtte juhtimisel on suur väljakutse õige üheselt mõistetava väärtuse leidmine. Selleks 

on otsitud meetodeid, mis näitaks ettevõtte väärtust ja loodava väärtuse määra. Meetodi 

valimisel on oluline see, millega ettevõtte tulemuslikkust loogiliselt selgitada. Kuigi on 

olemas suur hulk kirjandust, mis hõlmab ettevõtte väärtuse loomist, valitseb sageli siiski 

segadus, kuidas seda väärtust luua ning kuidas seda mõõta. (Shayan 2013: 195)  

Ettevõtte tegevustulemuslikkuse hindamiseks kasutatakse mitmesuguseid meetodeid. 

Fernandez on jaganud ettevõtte väärtuse hindamise meetodid järgmistesse 

põhirühmadesse: (Fernandez 2007: 4) 

 

Tabel 1. Ettevõtte väärtuse hindamise meetodid. Allikas: (Fernandez 2007: 4) 

Bilansil 
põhinevad 
meetodid 

Kasumi-
aruandel 

põhinevad 
meetodid 

Kombineeritud 
meetodid 

(maine väärtus)

Rahavoogude 
diskonteerimisel 

põhinevad 
meetodid

Väärtuse 
lisamisel 

põhinevad 
meetodid

raamatu-
pidamisväärtus 

aktsiakasumi 
väärtus 

klassikaline 
hindamismeetod

dividendide 
diskonteerimine EVA 

likvideerimis-
väärtus 

müügi mitme-
kordistamine 

euroopa 
raamatupidamis- 

ekspertide 
(UEC) meetod 

omanike vaba 
rahavoo 

diskonteerimine 

raha 
lisandväärtus 

omakapitali 
rentaablus (ROE) 

ettevõtte vaba 
rahavoo 

diskonteerimine investeeringute 
rahavoo tootlus 

APV varade rentaablus 
(ROA) 
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Bilansil põhinevate meetodite eesmärk on määrata ettevõtte väärtus, hinnates tema vara 

väärtust. Nende meetodite järgi seisneb ettevõtte väärtus põhiliselt selle varade väärtuses. 

Need meetodid määratlevad väärtuse staatilisest vaatepunktist lähtudes ja seetõttu ei võeta 

arvesse ettevõtte võimalikku edasiarendamist tulevikus või raha ajutist väärtust. (Ibid.: 6) 

Bilansil põhinevad meetodid on näiteks raamatupidamisväärtuse meetod ning 

likvideerimisväärtuse meetod. Bilansilise väärtuse näitajate hulka kuuluvad ka erinevad 

rentaablusnäitajad.  

Raamatupidamisväärtuse meetod ehk bilansilise väärtuse meetod (book value) on kõige 

lihtsam viis ettevõtte väärtuse hindamiseks. Bilansilise väärtuse kordajad (nt omakapital, 

varad) võivad kujundada liiga lihtsustatud pildi ettevõttest, kuid see on siiski üks 

laialdaselt kasutust leidnud võrdlustegur majandusteadlaste jaoks ning eriti 

kindlustuskompaniide töötajate jaoks. Bilansiline väärtus on oluline, kuna see on kergesti 

mõõdetav, kuid bilansiline väärtus ei ole ettevõtte tõeline väärtus. Ettevõte on väärt rohkem 

kui lihtne bilansilise väärtuse näitaja aktsia kohta. (Woodbury, Warren…2013: 1)  

Raamatupidamisväärtuse meetod eirab ettevõtte sissetulekute võimsust ja keskendub selle 

asemel ettevõtte koguväärtusele. Ettevõtte bilansiline väärtus määratakse kindlaks, 

lahutades selle kohustused ettevõtte varadest. Varad, mis on kantud ettevõtte 

raamatupidamisse, ei peegelda ilmselt selle õiglast turuväärtust. Seega tuleks varad 

kohandada nende õiglase turuväärtuseni enne seda, kui bilansilist väärtust hakatakse 

arvutama. Bilansilise väärtuse meetod võib olla sobiv kapitalimahukate ettevõtete jaoks (nt 

töötlev tööstus või tootmine) või kahaneva turuga ettevõtete jaoks. Antud meetod on 

ebasobiv sellise ettevõtte jaoks, kelle bilansilised väärtused on tavaliselt väga madalad. 

(Business 2014) Raamatupidamisväärtuse meetodil võivad esineda järgmised piirangud: 

(Schill et al.2008: 17) 

1) meetod sõltub raamatupidamistavadest, mis erinevad ettevõtete lõikes; 

2) meetod eirab mittemateriaalseid varasid, nagu kaubamärgi nimetused, patendid, 

tehnilised oskused ja ettevõtte kompetentsus; 

3) meetod ignoreerib hinnatõusu, mis on tingitud näiteks inflatsioonist. Võib 

põhjustada ka vaidlusaluseid küsimusi kohustuste tüübi kohta, näiteks kas tegemist 

on edasilükkunud maksetega või võlgadega; 
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4) meetod on tagasivaatava iseloomuga. See eirab ettevõtte negatiivseid või 

positiivseid tegevusega seotud väljavaateid ja on sageli küllaltki halb meetod 

ligikaudse turuväärtuse arvutamiseks. 

Likvideerimisväärtuse (liquidation value) meetod eeldab, et ettevõtte varad on müüdud ja 

võlad tasutud. Selle meetodi kasulikkus on piiratud väga spetsiifilise olukorraga, kui 

ettevõte ostetakse eesmärgiga see hiljem likvideerida. Siiski kujutab see alati ettevõtte 

minimaalset väärtust, kui ettevõtte väärtus, eeldades, et see jätkab tegevust, on suurem kui 

likvideerimise väärtus. (Fernandez 2007: 8) See meetod, sarnaselt bilansiväärtuse 

meetodile, võiks olla sobilik eelkõige kapitalimahukate ettevõtete jaoks või kahaneva 

turuga ettevõtete jaoks. Pangad eelistavad seda hindamismeetodit ettevõtte laenude 

sõlmimiseks. (Business…2014) Veel võib see meetod olla sobiv finantsprobleemidega 

ettevõtete jaoks või veel üldisemalt öeldes, ettevõtete jaoks kelle tegevuse väljavaated on 

üsna hägused. See meetod nõuab pigem äriga seotud pankrotihalduri kui tegevjuhi oskusi. 

(Schill et al.2008: 17) 

Kõige enam kasutust leidnud meetod, millega mõõdetakse efektiivsust kasumi loomisel, on 

omakapitali puhasrentaabluse ehk omakapitali tootluse ROE (return on equity) meetod. 

ROE mõõdab, kui palju puhaskasumit teeniti protsentuaalselt omakapitalist. Lihtsamalt 

öeldes võib see näidata, kui palju teenib ettevõte kasumit aktsionäride poolt investeeritud 

rahaga. (Scatizzi 2010: 20) Omakapitali puhasrentaablus (ROE) arvutatakse valemiga: 

(Teearu, Krumm 2005: 30) 

    	 ∗ 100%,				    (1.1)  

kus   NI (net income) on puhaskasum; 

E (equity) – omakapital. 

Omakapitali puhasrentaabluse kujunemist mõjutavad nii varade rentaablus, 

finantsvõimenduse ulatus (võlakordaja) ning ka võõrkapitali kasutamise eest makstav 

intressimäär. (Teearu, Krumm 2005: 30) 
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Joonis 1. Omakapitali kasumitootluse sõltuvus varade rentaablusest, finantsvõimendusest 

ja intressimäärast. Allikas: (Teearu, Krumm 2005: 30) 

 

Joonise 1. põhjal võib teha järgmised järeldused: (Teearu, Krumm 2005: 30-31) 

1) finantsvõimendus on ettevõttele kasulik, kui varade rentaablus on kõrgem kui 

intressimäär; 

2) finantsvõimenduse kasutamine ei mõjuta omakapitali rentaablust, kui varade 

rentaablus ja intressimäär on võrdsed; 

3) finantsvõimenduse kasutamine mõjutab negatiivselt omakapitali rentaablust, kui 

varade rentaablus on madalam kui intressimäär. 

Omakapitali tootluse suurendamine võib viidata sellele, et ettevõte on võimeline 

kasvatama kasumit ilma äritegevusse uut omakapitali lisamata, mis vähendab 

olemasolevate aktsionäride omandi osakaalu tähtsust. Ettevõte võib suurendada oma ROE 

väärtust kasvatades täiendava laenu osakaalu. Kuid kui ettevõtte võlakoormus muutub liiga 

suureks, siis võib see ettevõttele seada selle tegevuses teatud piirangud. (Nanavati 2013: 

38) 

Üheks omakapitali tootluse puuduseks on aga see, et selle järgi ei saa näha, kas ettevõttel 

on liiga suures ulatuses võlakohustusi. Oluline on meeles pidada, et omakapital tähistab 

varadeta kohustusi, mis hõlmab nii ettevõtte lühiajalisi kui ka pikaajalisi võlakohustusi. 

Seega võib öelda, et mida rohkem võlakohustusi ettevõttel on, seda vähem omakapitali tal 

on, mis toob ühtlasi kaasa ettevõtte suurema omakapitali tootluse. Negatiivne tootlus 

omakapitali tähendab, et ettevõte on kaotanud raha investeeritud kapitalist, st aktsionärid 

on kaotanud osa oma investeeritud kapitalist. (Scatizzi 2010: 20) 
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Tabelis 1 on ettevõtte väärtuse hindamise meetodite teise põhirühmana toodud 

kasumiaruandel põhinevad meetodid. Vastupidiselt bilansil põhinevatele meetoditele, 

püüavad kasumiaruandel põhinevad meetodid ettevõtte väärtust kindlaks määrata läbi selle 

kasumi suuruse, müügi või läbi muude näitajate. Kasumiaruandel põhinevateks 

meetoditeks on näiteks aktsiakasumi väärtuse meetod ning müügi mitmekordistamise 

meetod. (Fernandez 2007: 10) Antud meetodid põhinevad kasumiaruandes toodud 

andmetel. 

Aktsiakasumi väärtuse meetodi kohaselt on kapitaliosaluse väärtus majandusaasta kogu 

sissetuleku mitmekordistamise suhtena, mida nimetatakse PER metoodika (price earnings 

ratio – hinna-kasumi suhe). (Ibid.: 10). Selleks, et kasutada PER meetodit, peaks ettevõttel 

olema kasumit andev tegevusajalugu, et anda alust sellise suhte kasutamiseks. 

(Business…2014) Hinna-kasumi suhte valem on P/E, milles jagatakse hind aktsia hind ühe 

aktsia kohta teenitud kasumiga. P/E suhtel on omad puudused, kuid see on sellest 

hoolimata kõige laialdasemalt kasutust leidnud ja aruandluses kajastatud hindamise meetod 

investeerimisega seotud professionaalide poolt. Hinna-kasumi suhet kasutatakse kiireks 

arvestamiseks, kuidas tajutakse ettevõtte aktsiat suhtega ettevõtte kasumisse. Mida kõrgem 

on hinna-kasumi suhte väärtus, seda paremaks peetakse investeeringut nendesse aktsiatesse 

ning vastupidi, mida madalam on P/E väärtus, seda halvemaks peetakse ka investeeringut 

nendesse aktsiatesse. Hinna-kasumi suhe erineb tööstuste ja riikide lõikes. Võrreldes 

hinna-kasumi suhet ettevõtete lõikes, on oluline võrrelda sama riiki ja tööstust. Mõne 

tööstusega on seotud suuremad ootused seoses nende kasvuga tulevikus kui teistel 

tööstustel, millel on kindel ja kehtestatud kasvu määr. (Loth 2008) Näiteks tuleks 

infotehnoloogiaga (IT) seotud eraettevõtteid võrrelda teiste IT teenuste eraettevõtetega, 

mitte avalike ettevõtetega. Avalikud ettevõtted nõuavad kõrgemat PER näitajat, kuna neil 

on parem juurdepääs rahandusega seotud küsimustele. Samuti on neil tavaliselt põhjalikum 

juhtimissüsteem ning nad on seotud harilikult väiksemate riskidega kui eraettevõtted. 

(Business 2014) 

Müügi mitmekordistamine on hindamismeetod, mis sisaldab ettevõtte väärtuse arvutamist 

mitmekordistades selle müüginumbrit. Antud meetodit kasutatakse kõige enam 

tehnoloogiaettevõtete puhul. Müügi mitmekordistamise ulatus jääb vahemikku 0,5-5 korda 

ettevõtte müügist, sõltudes erinevatest teguritest. Müügi suurem mitmekordistamine on 

sobiv siis, kui ettevõte kasvatab oma tulusid ja sissetulekuid pidevalt ning vastupidi, 
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madalam müügi mitmekordistamine on sobiv, kui ettevõtte müük väheneb või selle turg 

kahaneb. (Ibid.) Seda hindamismeetodit kasutatakse mõnes ettevõttes teatud sagedusega. 

(Fernandez 2007: 12) Kõige sagedasem kasutatud põhiperiood on 12 kuud. (Business 

2014) 

Järgmine põhigrupp ettevõtte väärtuse hindamise meetodeid nimetatakse kombineeritud 

meetoditeks (ettevõtte maine väärtus ‒  goodwill). Need on meetodid, kus 

raamatupidamismeetodil leitud väärtusele on lisatud mitmesugusel moel leitud ettevõtte 

maine väärtus (goodwill). Ettevõtte maine väärtus on väärtus, mis ettevõttel on üle selle 

bilansilise väärtuse või kohaldatud bilansilise väärtuse. (Fernandez 2007: 14) Maine püüab 

kujutada ettevõtte mittemateriaalsete varade väärtust, mis ei ole sageli esitatud ettevõtte 

bilansilehel, kuid mis siiski aitavad oluliselt kaasa ettevõtte edukusele ning teistele 

ettevõttega seotud toimingutele tööstuses (kliendi portfoolio kvaliteet, tööstuslik juhtimine, 

tootemargid, strateegilised liidud jne). Probleem tekib, kui püütakse määrata kindlaks selle 

väärtus, kuna ei ole olemas kooskõlastatud ühest mudelit ja metodoloogiat selle välja 

arvutamiseks. (Sari 2014)  

Ettevõtte maine väärtuse meetodi eesmärk on esitada ettevõtte mittemateriaalsete varade 

väärtus, mis ei ole sageli kasumiaruandes olemas, kuid mis siiski annab eelise võrreldes 

teiste ettevõtetega, kes tegutsevad tööstuse valdkonnas (kliendi portfelli kvaliteet, tööstuse 

eestvedamine, tootemärgid ja strateegilised liidud jne). (Sari 2014) Maine väärtusel 

põhinevad meetodid on näiteks klassikaline hindamismeetod ja Euroopa 

raamatupidamisekspertide (UEC) meetod. Nende meetodite järgi on ettevõtte väärtus 

võrdne selle koguvarade väärtusega (kogu materiaalne väärtus) lisaks selle maine põhisele 

väärtusele. (Fernandez 2007: 14-15) 

Neljas grupp, mille on Fernandez P. välja toonud, on rahavoogude diskonteerimisel 

põhinevad meetodid (tabel 1), mis püüavad kindlaks määrata ettevõtte väärtuse, hinnates 

rahavoogusid, mis luuakse tulevikus ja seejärel hinnatakse need alla allahindlusmääraga, 

mis tuleneb rahavoogude riskist. Nende meetodite puhul vaadeldakse ettevõtet 

rahavoogude loojana ja ettevõtte väärtus saadakse, kui arvutatakse nende voogude 

hetkeväärtus sobiva allahindluse määra kasutamisega. On olemas kolm põhilist rahavoogu: 

vaba rahavoog, omakapitali rahavoog ja võla rahavoog. Rahavoogudel põhinevad 

meetodid on näiteks dividendide diskonteerimise meetod, omakapitali vaba rahavoo 
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diskonteerimise meetod ning ettevõtte vaba rahavoo diskonteerimise meetod. (Fernandez 

2007: 17) 

Mõne ettevõtte puhul on mõistlik küllaltki töömahukast rahavoo prognoosimisest loobuda 

ja hinnata ettevõtet dividendide alusel. Dividendide diskonteerimise meetod põhineb sellel, 

et ettevõtte osanikud loodavad ettevõttest tulu saada kahel viisil: dividendidena ajal, mil 

nad on ettevõtte osanikud ja aktsiate (osakute) väärtuse kasvust kui nad oma osaluse 

müüvad. Et väärtuse määravad ettevõtte tulevikuväljavaated (st. tulevased dividendid), siis 

saabki ettevõtte praeguse väärtuse leida tulevaste dividendide voogu diskonteerides. 

(Zirnask 2008: 135) 

Omakapitali rahavoog kujutab endast ettevõtte fonde, mille ettevõte saab investoritelt. 

Kuna kõige levinum vorm omakapitali finantseerimiseks on aktsiate müük, võivad 

ettevõtted saada otseseid investeeringuid teistelt ettevõtetelt ja suurtelt erainvestoritelt. 

Äriomanikud ja juhid mõõdavad sellist finantseeringut mõne ühise mõõtevahendi abil. 

Nendeks vahenditeks on omakapitali tootlus, vabad rahavood omakapitali ja 

võla/omakapitali suhe. Finantsiline tulemusjuhtimine on oluline, kuna investorid soovivad 

saada omakapitali tootlust. (Free…) Omakapitali vaba rahavoo diskonteerimise meetodi 

kasutamine peaks andma täpselt sama tulemuse, kui dividendide diskonteerimine. Seda 

esmalt eeldusel, et kui vaba rahavoog võrdub dividendidega. Teiseks siis, kui vaba 

rahavoog on dividendidest suurem ja ülejääv raha investeeritakse nii, et selle puhas 

nüüdisväärtus võrdub nulliga. (Zirnask 2008: 137) 

Ettevõtte vaba rahavoog kujutab raha, mida ettevõte on võimeline looma pärast nõutava 

raha väljapanekut, mis on omakorda vajalik säilitamiseks või kogu oma põhivara 

laiendamiseks. Vaba rahavoog on oluline, kuna see võimaldab ettevõttel taotleda endale 

võimalusi, mis aitavad tõsta aktsionäride väärtust. Copeland, Koller ja Murrin defineerivad 

vaba rahavoogu järgmiselt: „Vaba rahavoog on ettevõtte tegelike tegevustega seotud 

rahavoog. See tähendab, et pärast ettevõtte poolt maksudeks kasutatud raha, mis on 

ettevõtte poolt loodud ja kättesaadav kõikidele ettevõtte kapitali valdajatele ‒ nii 

võlausaldajatele (kreeditoridele) kui ka aktsionäridele. Seda võib käsitleda pärast maksude 

tasumist jäävat rahavooge, mis oleksid ettevõtte aktsionäridele kättesaadavad, kui 

ettevõttel ei ole võlakohustusi.” Vabade rahavoogude kontseptsioon on seotud eeldusega, et 

pikaaegne ettevõtte kasv on investeeritud kapitali. Ettevõtte vaba rahavoogu diskonteerides 
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saame teada, kui suur on ettevõtte turuväärtus omanike ja võlausaldajate jaoks 

koosvõetuna. 

Veel üheks võimaluseks analüüsida ettevõtte väärtust kasutades allahinnatud rahavoogusid, 

on kohandatud olemasolev väärtuse meetod APV (adjusted present value). APV on 

ettevõtte kogu olemasolevate vabade rahavoogude väärtus, eeldades täielikku 

finantseerimise ühtsust ja lisades olemasolevat väärtust mistahes finantseerimise 

kõrvalmõjule, nt maksude varjamine. Üldiselt võib öelda, et APV põhineb „väärtuse 

aditiivsuse põhimõttel“. Seetõttu viivad APV ja NPV sama tulemuseni. 

Tabelis 1 toodud viimaseks ettevõtte väärtuse hindamise meetodite põhigrupiks on 

väärtuse lisamisel põhinevad meetodid. Nende meetodid võimaldavad kogu kapitali hinda 

arvesse võttes välja selgitada, kui palju suudab ettevõte kasumit teenida. (Fernandez 2007) 

 Kaasaegsed väärtuspõhised tulemuste mõõtmise süsteemid, nt majanduslik lisandväärtus 

(EVA), investeeringute rahavoo tootlus (CFROI) ja rahaline lisandväärtus (CVA) on 

püüdnud juhtimisega seotud tähelepanu eemale juhtida kasumilt rahavoogude suunas. 

Need mõõtmisvahendid tunnistavad asjaolu, et ettevõttesse investeeritud kapital ei ole vaba 

ning ettevõtte poolt palgatud tööjõud ja sellega seotud tegevused nõuavad kulutusi kapitali 

kasutamise eest. Kõik need näitajad on omavahel suhteliselt sarnased ning täidavad ühte 

eesmärki, milleks on mõõta ettevõtte loodud väärtust. Neist kolmest väärtuse mõõtmise 

näitajatest kõige levinum näitaja on majanduslik lisandväärtus, mis suudab ettevõttes kõige 

paremini juhtida väärtuse loomise protsessi. (Maditinos et al. 2009: 4) 

EVA peamine alternatiiv on raha lisandväärtus (cash value added – CVA). CVA arendas 

välja Ameerika Ühendriikide nõustamisfirma Holt Value Associates, mille hiljem omandas 

Bostoni Konsulteerimisgrupp tänu millele on antud meetod tuntust kogunud. Peamine raha 

lisandväärtuse kasutamise võimalus on investeeringutest saadava kasumi hindamine. 

Sarnaselt majanduslikule lisandväärtusele põhineb raha lisandväärtus sellel, et väärtus 

saavutatakse ainult juhul, kui kogu kapitali kulud ületavad bruto rahavood. (Fernandez 

2003: 5) 

Samamoodi toimib ka investeeringute rahavoo tootluse (cash flow return on investment – 

CFROI) meetod: väärtus lisatakse, kui CFROI ületab kapitalikulud. (Schuster, Jameson 

2003: 4) 
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CFROI on pikaajaline ettevõtte tagastuse sisemine määr, mida defineeritakse sarnaselt  

tuttavamale IRR (Internal Rate of Return) määratlusele. See meetod läbib etapi, milleks on 

kasumlikkust puudutavate andmete konverteerimine inflatsiooni poolt reguleeritud bruto 

rahavoogudesse, mis on kättesaadavad kõikidele ettevõtte kapitaliomanikele. See 

lähenemine töötab tegelike rahavoogudega, mitte nominaalvoogudega, seetõttu vajab see 

inflatsiooni kohandusi. (Economic value...) 

Kaasaegsed väärtuspõhised tulemusmõõdikud saavutasid oma populaarsuse hilistel 1980. 

aastatel ning sellel ajal sai väärtustepõhine juhtimine üha populaarsemaks nii otsustamise 

vahendina kui ka hüvitiste süsteemi stiimulina. Väärtuspõhised tulemuslikkuse mõõtmise 

vahendid on levinud üle kogu Euroopa, saades tähelepanu paljudelt aktsionäridelt ja 

ettevõtetelt. (Maditinos et al. 2009: 2) 

Alfred Rappaport´i (1986) järgi on ettevõttes 7 liikumapanevat tegurit (müügi kasvumäär, 

kasumimarginaali töötlemine, tulumaksumäär, käibekapitali investeering, põhivahendi 

investeering, kapitalikulu ja eeldatav kestus), mida saab juhtida väärtuse loomiseks. 

Teooria viitab sellele, et nende võtmetegurite arendamine viib aktsiaväärtuse kasvuni.  

Väärtus on parim mõõtmisvahend tulemuslikkuse hindamiseks, kuna see on ainus 

kaasaegne ja seetõttu kasulik otsuse tegemise abivahend. Esiteks, suurendades aktsionäride 

kui omanike väärtust, saavad ettevõtted maksimeerida ka teiste aktsionäride väärtust (nt 

kliendid, tööturg, valitsus läbi makstavate maksude ning kapitali tarnijad). Teiseks, 

aktsionärid maksimeerivad samaaegselt ka kõigi teiste ettevõtte liikmete pingutusi oma 

kasumi suurendamiseks. Ettevõtted, kes on võimetud looma aktsionäride väärtust, leiavad, 

et kapital voolab nende valdusest minema nende konkurentide suunas, kes on valmis 

looma aktsionäri väärtust. (Shayan 2013: 195)  
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1.2. Majandusliku lisandväärtuse (economic value added – EVA) 
olemus  

 

Analüütiline vahend EVA on äriliselt välja töötatud 1982. aastal USA 

juhtimiskonsultantide, Joel Stern ja G. Bennett Stewart III, poolt, kelle 

konsultatsioonifirma SternStewart & Co registreeris EVA kaubamärgina. See rahaline 

mõõdik sai alguse ettevõtete ühenduse heakskiidust, sest selle uuendusliku võimalusega 

vaadatakse ettevõtte tegelikku tulusust. (Foundations 2003: 1)  

Stern Stewart & Co arendasid EVA eesmärgiga luua üldine finantsmõõde, mis julgustaks 

juhte keskenduma aktsionäride poolt toodud väärtusele. Lähtuvalt Stern Stewart & Co– le 

peaks ettevõtte juhtide eesmärgiks, kelle aktsiaid müüakse börsil, olema aktsiate väärtuse 

tõstmine maksimumini. Nad väidavad, et võrreldes teiste finantsmõõdikutega vastab EVA 

paremini esitatud nõuetele ning samuti on väiksem risk kõrvalekalleteks. (Burksaitiene, D. 

2009: 712) 

1990. algusaastatel hakkas EVA meetod laialdasemalt levima ning seda hakkasid mitmed 

majandusteadlased põhjalikumalt uurima. 1995. aastal viis You Lee läbi uuringu EVA 

meetodi kohta, kus peamiseks uuringu tulemuseks märkis ta, et EVA on ettevõtte 

tulemuslikkuse mõõtmise vahend ning oma olemuselt on see meetod pisut parem 

tulemuslikkuse mõõtmisvahend kui ROE ja ROA. (Srinivasan G.U., et al. 2012: 3) 

Lefkowitz analüüsis 1999. aastal Ameerika ettevõtteid ja tema uuringu tulemused toetavad 

samuti Stern-Stewart hüpoteese, et võrreldes traditsiooniliste tulemuslikkuse 

mõõtmisvahenditega, on EVA aktsiate tootlusega paremas korrelatsioonis ning leidis, et 

EVA on suhteliselt usaldusväärne meetod ettevõtte tulemuslikkuse hindamisel. (Srinivasan 

G.U., et al. 2012: 4) 

1996. aastal tõi Grant oma uurimuses välja, et EVA väärtus mõjutab oluliselt ettevõtte 

väärtust, kuna see keskendub üheaegselt nii kasumile kui ka kapitalile. (Pettit 2000: 5) 

Kasum kapitalilt on üks peamisi EVA indikaatorit määravaid tegureid ja see mõjutab 

oluliselt mitte ainult selle väärtust, vaid ka ettevõtte finantsressursside efektiivsust. 

(Aulova 2012: 6) 

Hoolimata sellest, et võib esineda olulisi erinevusi arvutuste detailides, on EVA 

kontseptuaalselt väga lähedane esimestele mõõtmisvahenditele, mis on juba varasemalt 
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olemas olnud ettevõtte tulemuslikkuse mõõtmiseks. Kuigi EVA sarnaneb nii NPV kui 

Gordon Growth´i poolt loodud mudeliga, on siin oluline erinevus. Nii NPV kui Gordon 

Growth´i mudelite kasutamisel võetakse arvestuseks pikem ajaperiood kui üks aasta. See 

tähendab, et nad väärtustavad ettevõtet pikaajaliste tuleviku eesmärkide suhtes, mitte ainult 

käesoleva aasta kasumlikkuse mõttes. Gordon Growth´i mudelis on kasv oluline muutuja. 

Sellele vastukaaluks puudub tulevikus ettenähtav kasv lihtsast eesmärgist püüda 

maksimeerida iga perioodi. (Goetzmann, Garstka 1999) 

Kõige olulisem erinevus EVA meetodi ja teiste ettevõtte tulemuslikkuse hindamise 

meetodite vahel on see, et EVA võtab oma kalkulatsioonides arvesse kapitalikulu. Seega, 

see näitaja annab investoritele võimaluse võrrelda saadud kasumit ja ettevõttesse 

investeeritud kapitali suurust, võttes arvesse investeeritud ressursside kulud. (Sirbu 2012b: 

308) Erinevalt tavapärastest kasumi meetmetest – nagu EBIT, EBITA ja puhas ärikasum – 

vaadeldakse EVA näitajat kui ettevõtte „jääkkasumit“, millest on mahaarvatud nii 

võõrkapitali otsesed kulud ja omakapitali tootlikkuse kaudsed kulud. (Ibid.: 2) EVA 

mõõdab ettevõtte poolt teenitud tegelikku kasumit. (Sirbu 2012b: 308) 

Mõningad uurimused on näidanud, et kui hea majandusliku lisandväärtuse EVA näitaja tase 

on tihedas korrelatsioonis ettevõtte aktsiate turuhinnaga, siis see võib saada nurgakiviks 

ettevõtte pingutustele oma turuväärtust suurendada. (Bragg 2005: 108) 1997. aastal teatasid 

ka Chen ja Dodd oma uuringu põhjal, et EVA ja samuti ka jääkkasumi (RI) näitaja on 

tugevas korrelatsioonis aktsiate tootlusega. (Srinivasan et al. 2012: 3) 

Peterson analüüsis traditsioonilisi ja innovaatilisi tulemuslikkuse meetmeid ning võrdles 

neid samuti aktsiate tootlusega. Tema avastuste järgi ei olnud traditsioonilised meetmed 

empiiriliselt vähem seotud aktsiate tootlusega kui EVA meetmed. Selle tulemusel väitis ta, 

et traditsioonilisi meetmeid ei tohiks elimineerida tulemuslikkuse hindamise vahenditest. 

Ta märkis ka, et kuna väärtuse lisamise meetmed keskenduvad pigem majanduslikule kui 

raamatupidamisega seotud kasumile, mängivad need olulist rolli tulemuste hindamisel, 

kuna juhtide eesmärgiks on väärtuse loomine, mitte lühinägelike raamatupidamise 

näitajatega manipuleerimine. (Shayan 2013: 197) 

EVA ühtib üsna täpselt Solomon´i poolt loodud ettevõtte jääkkasumi definitsiooniga, st. 

ettevõtte kogu tegevusega seotud ärikasum, on väiksem kui kogu kapitali summa. Ettevõte, 
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mis püüab maksimeerida oma EVA näitajat tegutseb sarnaselt sellele ettevõttele, kes püüab 

Solomon’i definitsiooni järgi maksimeerida jääkkasumit. (Goetzmann, Garstka 1999) 

EVA peamine kontseptsioon põhineb majandusliku kasumi põhimõttel, mis saavutatakse 

ainult sellisel juhul, kui ettevõtted taastavad mitte ainult oma hetketulusid, vaid ka 

kapitalikulusid. (Pettit 2000: 5) Majanduslik lisandväärtus näitab ettevõtte kapitalikulu 

ületavat täiendava kasumi määra. See ei ole vaid ettevõtte kapitalikulu protsendi ja tegeliku 

kasumimäära vahe, kuna see on mõeldud peegeldama rahalist lisandväärtust. (Bragg 2005: 

108) EVA mõistes on iga ettevõte üksus, mis maksab intressi kapitaliga võrdse krediidi 

kulukuse määraga. (Pettit 2000: 5)  

EVA ei ole ainult tulemuslikkuse mõõt. Õigesti realiseeritult on EVA palju rohkem: see on 

integreeritud tulemuslikkuse mõõtmine, haldamine ja preemiasüsteem, andes 

laiaulatuslikuma haarde äri otsustusprotsessile ning viib aktsiaomanike aruandekohustuse 

samale tasemele, kui otsustusõiguse. (Pettit 2000: 5) Selle näitaja võib seostada ka 

ettevõtte kompensatsioonisüsteemiga nii, et juhtkonda tasustatakse (või ei tasustata) 

lähtudes nende võimest kombineerida efektiivne varade kasutamine kasumlike 

tegevustulemustega. (Bragg 2005: 108) Paljud korporatsioonid üle terve maailma on 

majandusliku lisandväärtuse mõiste põhjal ümber teinud oma juhtkonna struktuurid. (Pettit 

2000: 5) EVA traditsioonilised kasutusalad on järgmised: (Maripuu 2007: 33) 

1. Tootlikkuse hindamine. Kuna majandusliku lisandväärtuse analüüs võtab arvesse 

ettevõttesse tehtud investeeringute mahu, loob ta selged arusaamad väärtuse 

loomisest või hävimisest ettevõttes. Selle võib siduda juhtide sissetulekuga.  

2. Hüpoteeside testmine äriplaanide taga. Analüüsiga kontrollitakse fundamentaalselt 

olulisi ettevõtte väärtuse kujundajaid. See võib olla raamistik erinevate plaanide 

võrdlemisel.  

3. Prioriteetide määratlemine ettevõtte täie võimsusega tööle panekuks. Analüüs 

illustreerib, millistel projektidel oleks suurim mõju väärtuse loomisele võrreldes 

investeeringute ja projektiga seotud riskidega. Võimaluste selgitamine ja 

prioriteetide kaardistamine annavad juhtkonnale lähteallika muutuste jaoks vajaliku 

tegevusplaani kujundamisel.  

4. Ettevõtte võimaluste suurendamine. Omandada lisakapitali kas siis näidates, et nad 

pakuvad investorile suurepärast tootlust või siis näidates valdkondi, mida on veel 

võimalik arendada.  
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EVA kasutusele võtmine peaks vähendama kahjulikke kõrvalnähte, mida erinevad 

finantsmõõdikud võivad tekitada. Kuna EVA on jääktulu mõiste taasesitamine võrrelduna 

kasumiga kapitalist, on ta paremini ühilduv vara omandamise ja müügitehingutega. 

(Burksaitiene 2009: 712) 

Oluline on teadvustada, et EVA rakendamine tähendab muutust tavapärases 

juhtimiskultuuris. See nõuab tippjuhtidelt ettevõtte tegevusega seotud mõtteviisi ja selle 

allüksuste tegevuse, samuti vara kasutamise teistsugust hindamist ning teadlikku, 

põhjendatud valikut investeerimisvõimaluste kaalumisel. (Alver, Reinberg 2002: 390) EVA 

meetodi puhul on selgunud ka mõningad puudused, millega tuleks arvestada: (Alver, 

Reinberg 2002: 390) 

1. EVA kasutamine võib olla raskendatud. EVA arvutamisel kasutatakse varaobjektide 

raamatupidamislikku (bilansilist) maksumust, mitte turuväärtust. Stern Stewart on 

kindlaks teinud, et n-ö EVA-kõlbliku kasumi saamiseks tuleb traditsioonilisele 

kasumiaruandele teha kuni 164 korrektiivi (näiteks kapitaliseerida kasutusrent, 

kapitaliseerida uurimis- ja arenduskulud, elimineerida goodwill´i amortisatsioon 

jpm). Kuna investoritel ja finantsanalüütikutel on kasutada ainult avalikustatud 

aruandeinfo, pole neil võimalik kõiki vajalikke korrektiive teha.  

2. EVA mõjutab ettevõtte finantspoliitikat ja kapitali struktuuri – eelistama 

finantseerimisallikana odavat võõrkapitali. Selline strateegia on aga väga kaheldav 

eriti väikeettevõtete puhul (see on küll kooskõlas teooriaga, kuid teooria ei anna 

vastust küsimustele, kus on võlakoorma ülempiir). Tuleb märkida ka, et EVA-põhist 

finantspoliitikat pole testitud kõrge intressimääraga keskkonnas.  

3. EVA on passiivne ja suunatud minevikku – ta mõõdab möödunud tegevuse ja 

langetatud otsuste tulemuslikkust. Majandusteooriale tuginedes saab ka väita, et 

ettevõttel, kes on saanud majanduslikku lisandväärtust minevikus, on väiksem 

tõenäosus seda saada tulevikus. Kuna ärikeskkond on väga dünaamiline, on 

sagedased jooksvad finantshinnangud hädavajalikud. 

EVA arvutamine nõuab ettevõtte finantsaruannete viimist raamatupidamisreeglite juurest 

majandusliku mõtteviisi juurde. (Finantsanalüüs 2000: 141) EVA näitaja arvutamisel, tuleb 

arvestada ka omakapitalikulu ja ärikasumi kohandustega. Chen tõi oma 2009. aasta 

uuringus välja, et EVA meetodi rakendamisel on võimalik teha üle160 korrigeerimise, neist 

ainult 5-6 toovad kaasa märgatavaid erinevusi EVA väärtuses, ülejäänud korrigeerimised 
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on ebaolulised. (Srinivasan et al. 2012: 3-4) Korrigeerimiste tegemine võimaldab saada 

täpsemaid arvutustulemusi, kuid see võib muuta meetodi kasutamise keerulisemaks ja 

vigade suhtes rohkem haavatavamaks. Ettevõtted kasutavad enamjaolt alla viie 

korrigeerimise ning mõned ei kasuta korrigeerimisi üldse põhjendades, et see ei ole tarvilik 

ning muudab meetodi kasutamise lihtsalt liiga keerukaks. (Bontis et al 1999: 395) Ilma 

sobivate kohandusteta võib EVA isegi lühiajaliselt muuta tuleviku kasvuvõimalusi. 

(Goetzmann, Garstka 1999)  

Majanduslikku lisandväärtust saab arvutada nii kogu ettevõtte kui ka iga kasumikeskuse 

kohta. Pikaajalises perspektiivis on väärtuse loomine võtmeaspektiks ettevõtte jätkuval 

tegutsemisel. (Alver, Reinberg 2002: 385-386) EVA arvutamisel on võimalik kasutada 

mitmeid erinevaid arvutuskäike, üks neist, mida ka tööautor on kasutanud, on järgmine 

(Chan 2001: 10):  

   ∗ ,     (1.2) 

kus NOPAT (net operating profits after tax) – maksudejärgne ärikasum; 

WACC (weighted average cost of capital) – kapitali kaalutud keskmine hind; 

IC (invested capital) – investeeritud kapital. 

 

 

Joonis 2. EVA arvutamine. Allikas: (Srinivasan et al. 2012: 2) 
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Antud arvutusmeetod põhineb neto ärikasumil, mis on tuntud nimetusega NOPAT ning mis 

väheneb kogu investeeritud kapitalikulu arvelt. (Aulova 2012: 6) EVA arvutamisel on 

NOPAT ärikasum pärast makse ning mis on arvestatud enne finantseerimisega seotud 

intresse. Kuna Eesti ettevõtetel puudub iga aastane tulumaksukohustus (tulumaksu tuleb 

maksta vaid dividendidelt), arvestatakse NOPATina kasumiaruandes kajastatud ärikasum. 

Kui EVA = 0, tähendab see seda, et ettevõte on teeninud täpselt sama palju tulu, mis on 

olnud vajalik kõikide kulude katmiseks, mis tähendab, et ettevõtte väärtus on sama nagu 

see oli investeeringute tegemise hetkel. See on märkimisväärne saavutus, kuna ettevõte on 

taastunud investeeringutest ning on kompenseerinud eeldatavad riskid. (Sirbu 2012a: 35) 

Kui EVA > 0, näitab see seda, et vastava ettevõtte või selle osakonna kapitali juurdekasv on 

suurem kui kapitali kaalutud keskmine väärtus, seega väärtuse loomine toimub. EVA 

positiivne väärtus näitab, ettevõtte efektiivset kapitali kasutamist ning positiivne näitaja 

kujutab ettevõtte väärtuse kasvu. (Sirbu 2012a: 35) EVA kontseptsioonile tuginedes loob 

ettevõtte väärtust kui NOPAT ületab investeeritud kapitalikulu. (Sirbu 2012b: 308) 

Positiivse EVA indikaatori eeltingimus on efektiivne kapitalikulu, st kapital minimaalsete 

kulutustega. (Aulova 2012: 6)  

Kui EVA < 0, näitab see, et analüüsitava ettevõtte või mõni selle osakond ei taastu 

kapitalikuludest. See näitab, et investorid oleks saanud samasuguse riskiga mujal suuremat 

kasumit. Negatiivne EVA väärtus näitab ebaefektiivset kapitali kasutamist ja ettevõtte 

väärtuse langust. (Sirbu 2012a: 35) 

Vaatamata sellele, et igas ettevõttes on palju mitmeid erinevaid tegevusi, mis saavad anda 

lisandväärtust, peavad nad kõik langema ühte neljast kategooriasse, mida EVA kasvu puhul 

mõõdetakse. Nimelt, lisandväärtust EVA saab tõsta nelja järgneva vahendiga: (Pettit 2000: 

5) 

1. Tasuvuse parandamine olemaoleva kapitaliga. Seda võib saavutada läbi kõrgemate 

hindade või marginaali ning ka madalamate kuludega. 

2. Kasumlikkuse kasv. Seda võib saavutada läbi investeeritud kapitali, kus kasumi 

kasv vajab täiendavat kapitali. Investeeringud tööjõudu ja tootevõimsuse kasvu 

võivad olla vajalikud, et aidata kaasa suurenevale müügile, uutele toodetele või 

uutele turgudele sisenemiseks. 
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3. Kahjumi vähendamine. Seda võib saavutada läbi ratsionaliseerimise, likvideerimise 

või piirates investeeringuid toimingutesse, mis ei suuda tekitada suuremat tulu, kui 

kapitali hind. Seda võib teha läbi võõrandamise või tagasitõmbumisega 

kahjumlikelt turgudelt. 

4. Kapitali hinna optimeerimine. Seda saab saavutada vähendades kapitali hinda, kuid 

säilitades rahalist paindlikkust toetamaks äristrateegiat mõistliku laenu 

kasutamisega ja riskijuhtimisega. 

Üldiselt on kapitalikulu väga oluline indikaator kapitali struktuuri efektiivsuse hindamisel 

või erinevate rahastusallikate kasutamisel. Seega sobiv kapitali struktuuri reguleerimine ei 

ole ettevõtte jaoks lihtne ülesanne ja on selge, et otsused, mis puudutavad spetsiifiliselt 

erinevaid ettevõtte finantseerimise allikaid, peavad olema teadlikud ja strateegilised 

juhtimisotsused. Mõõdetud keskmine kapitali hind on üheks oluliseks sisendiks 

kapitalikulu arvutamiseks ja EVA väärtuse leidmisel on see üheks võtmeteguriks. 

(Agris…2012: 6-7) Kapitalikulu arvutamiseks kasutatakse kapitali kaalutud keskmise 

hinna WACC väärtuse ja investeeritud kapitali korrutist. 

 

 

1.3. Majandusliku lisandväärtuse näitaja leidmine 
 

1.3.1. Investeeritud kapital ja selle hind 
 

Kapitalile kui majanduskategooriale on raske anda ühest definitsiooni. Üks paljudest 

võimalikest on järgmine: kapital on raha, mida ettevõtted kasutavad oma tegevuste 

finantseerimiseks. Kapitalilt saadakse rahas väljendatavat tulu. Seega kapitali omanik saab 

tulu ning kapitali kasutaja maksab tasu investeeringu kasutamise eest. Kapitali eest 

makstava tasu suurus sõltub kapitali hinnast. (Teearu, Krumm 2005: 135) 

Investeeritud kapital on ettevõtte omanike või investorite poolt ettevõttesse paigutatud 

rahaline kapital. Investeeritud kapital koosneb omakapitalist ning intressi kandvast nii lühi- 

kui ka pikaajalisest võõrkapitalist. Intressi mittekandvaid kohustusi, nagu näiteks võlad 

tarnijatele, ei arvestata investeeritud kapitali hulka, sest nende kapitali allikate hind 

kajastub üldjuhul juba ärikasumis. Investeeritud kapitali väärtus on võimalik kindlaks teha 

järgmise valemiga: (Omanikele…2013) 
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     ,                (1.3) 

kus IC (invested capital) on investeeritud kapital; 

E (equity) – omakapital; 

D (debt) – intressi kandev võõrkapital.	

Investeeritud kapitali arvutamiseks võetakse omakapitali väärtuseks bilansist perioodi 

alguse omakapital. Juhul kui perioodi jooksul on toimunud olulisi muutusi, näiteks on 

emiteeritud uusi aktsiaid, siis sellisel juhul on vaja leida omakapitali kaalutud keskmine 

suurus, kus kaaludeks on ajaperioodid. Intressi kandev võõrkapital koosneb perioodi alguse 

võõrkapitalist ja perioodi lõpu võõrkapitalist, mis on jagatud kahega. (Ibid.) 

Et saada vastust küsimusele kui palju kapitali on investeeritud olemasolevatesse varadesse, 

on üheks võimaluseks kasutada ettevõtte turuväärtust, kuid turuväärtus sisaldab mitte 

ainult varadesse investeeritud kapitali, vaid ka selle oodatavat kasvu tulevikus. Kuna 

soovitakse hinnata varade kvaliteeti, tuleb mõõta investeeritud kapitali ainult nende varade 

suhtes. Võttes arvesse varade väärtuse hindamise raskust konkreetses kohas, et 

pöördutakse tagasi kapitali bilansilise väärtuse juurde. (Damodaran 2012a: 870) 

Ettevõtte kapitali hinna kindlaks tegemisel on tarvis teada kapitali struktuuri ja 

maksumäära. (Rünkla 1997: 128) Kapitali hind (cost of capital) ehk nõutav tulunorm 

(required rate of return) koosneb sisuliselt kolmest komponendist: kapitalirendist (tasu 

kapitali kasutamise eest), inflatsioonipreemiast (raha väärtuse langus ajas) ja riskipreemiast 

(tasu projektiga seonduva riski võtmise eest). Kahe esimese komponendi summa on 

riskivaba intressimäär. Kapitali hinda väljendatakse protsentides. Kapitali hinda on vaja, 

sest investorid soovivad kompensatsiooni oma rahapaigutuste eest ettevõttesse. (Kõomägi 

2006: 58)  

Kapitali hinda tuleb arvutada investeeringute eelarvestamisel, finantseerimisallikate 

valimisel ja ettevõtte väärtuse hindamisel. Finantseerimisallikate valimisel on oluline leida 

odavamad allikad, mis tagavad ettevõttele võimalikult väikese kapitalikulu ja seega aitavad 

täita ettevõtte peamist eesmärki, milleks omanike rikkuse maksimeerimine. Kapitali hinna 

ja väärtuse vahel kehtib range seos: mida suurem on kapitali hind, seda väiksem on vara 

väärtus. Ettevõtte kapital ei tohiks toota madalamat tulu kui ta ise maksab, vastasel korral 

on tegemist kapitali raiskamisega, kuna mujal toodaks see võib-olla rohkem tulu. (Ibid.: 

58) 
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Täpset kapitali hinda on üsna keeruline leida leida. Brigam ja Daves (2004) märgivad, et 

rahandus põhineb suures osas hinnangute andmisel ja sellega peab leppima. Tihti on 

tegemist normativistliku teooriaga. Kapitali hinna määramisel tuleb alustada bilansi 

passiva poole allikatest, milleks on pikaajalised laenud ja omakapital. Kapitali hulka 

kuuluvad ka lühiajalised intressi kandvad kohustused, aga mitte võlgnevused tarnijatele ja 

viitvõlad. Kapitali hind on minimaalne hind, mida kapitali pakkujad kapitali kasutada 

andes nõuavad. (Ibid.: 58-59)  

Üldiselt finantseeritakse ettevõtteid omakapitali ja võõrkapitali kombinatsiooniga, seega 

läheb antud töös mitmel põhjusel vaja ka ettevõtte kapitali kaalutud keskmise hinna 

teadmist. Kapitali kaalutud keskmise hinna lühend on WACC (weighted average cost of 

capital), mida kasutatakse sageli ka eesti keeles.  

Kapitali kaalutud keskmise hinna (weighted average cost of capital - WACC) mõiste 

definitsioon tuleneb alternatiivkulude majanduslikust kontseptsioonist. Kapitali kaalutud 

keskmist hinda kasutatakse peaaegu igas rahanduse segmendis. (Chan 2001: 8) Kapitali 

kaalutud keskmine hind on kogu intressi kandva võõrkapitali ja omakapitali hind, mis 

avutatakse võla- ja omakapitali osakaalusid arvesse võttes. Tegemist on minimaalse 

tulunormiga, mis ettevõttel tuleb teenida, et rahuldada nii laenuandjaid kui ka omanikke 

ettvõtte riskitaseme juures. (Srinivasan et al. 2012: 2) WACC leitakse järgmise valemi jägi: 

(Chan 2001: 8) 

  	 ,       (1.4)  

 

kus     – võõrkapitali hind; 

  							   ‒ omakapitali hind; 

        ‒ võõrkapitali osatähtsus ettevõtte kapitalis; 

        ‒ omakapitali osatähtsus ettevõtte kapitalis. 

Omakapitali osatähtsuse arvutamiseks jagatakse omakapital laenukohustuste ja omakapitali 

summaga. Võõrkapitali osatähtsuse arvutamiseks jagatakse laenukohustused omakapitali ja 

laenukohustuste summaga. 

Kapitali hinda mõjutavad järgmised neli tegurit: (Raudsepp 1999: 83) 

 üldised majanduslikud tingimused; 
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 ettevõtte väärtpaberite turustatavus; 

 ettevõtte sisesed tegutsemis- ja finantseerimistingimused; 

 vajamineva uusinvesteeringu suurus. 

Praktikas väljendatakse kapitali hinda konkreetse arvuga, harilikult protsendina. Kapitali 

keskmine hind koosneb kapitali katteallikate hindadest, kusjuures igal allikal on oma 

konkreetne hind, mis on tavaliselt protsentides. (Raudsepp 1999: 83) 

Ettevõtte kapitaliseeritust planeerides ja kujundades tuleks juhtkonnal ning omanikel 

silmas pidada mitut aspekti. Oma põhiolemuselt on ettevõtluse eesmärk teatud piiratud 

kapitali hulgale leida võimalikult kõrge tootlus, võttes samal ajal omaniku poolt 

aktsepteeritud ettevõtte tegevusega seotud riske. Omanikul tasuks alati küsida endalt, kas 

ettevõttes ei ole seotud liiga palju tema vara, kas ettevõtte poolt teenitav tulusus sellele 

kapitalile on tema jaoks oodatav, kas seda tulusust saaks kasvatada läbi kapitalistruktuuri 

parandamise või leiduks sellele kapitalile hoopis mõni tulusam paigutamise võimalus. 

Samuti ei ole vähetähtis küsimus, kas omanik soovib hetkel investeeritud summaga võtta 

konkreetse ettevõtega seotud riski või on seda riski võimalik asjakohaste meetmetega 

vähendada. (Omakapital…) 

Ettevõtte juhi, kes ei pruugi ise olla omanik, üks peamisi eesmärke on omaniku kapitalile 

tagada oodatud ja soovitavalt üle ootuste tootlus. Seega võiks ka juhi huvides olla hoida 

bilansis omakapitali osa sellises proportsioonis, mis võimaldaks omaniku tulu 

maksimeerimise. (Ibid.) 

 

 

1.3.2. Omakapitali hind 
 

Omakapitaliks peetakse kogu aktsiakapitali ja ettevõttes rakendatud võõrkapitali vahet. 

(Mereste 2003: 35) Omakapital on aktsia või mõni muu väärtpaberi osalus ettevõttes. Nii 

avalikud kui ka eraettevõtted, suurendavad teenitava raha hulka, müües endale kuuluvat 

omakapitali. Esmapilgul võib tunduda, et omakapital ei maksa midagi: dividendide 

makmine ei ole ju kohustuslik, kui ettevõte oma vabal valikul sellist kohustust sisaldavaid 

aktsiaid välja ei lase. Erinevalt võõrkapitalist, mille ettevõte peab tasuma tagasi ette antud 

intressimäära alusel, on omakapital tähtajatu: ettevõte ei pea omakapitali kunagi tagasi 
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maksma. Kuid see, ei tähenda, et omakapitalikulu ei eksisteeriks. Omakapitalil on ka oma 

hind. (Weighted…: 2) 

Omakapitali hind ei ole alati üheselt määratud ja eriti kriitiliselt tõstatub see probleem bösil 

noteerimata ettevõtete puhul, kuna sel juhul puudub piisavalt lai analüütikute ja investorite 

ring, kelle igapäevaste otsuste tulemusena kujuneb läbi aktiivse väärtpaberi turu nõudluse 

ja pakkumise hetke tasakaalu hinnang ettevõtte omakapitali väärtusele ning selle kaudu ka 

omakapitali hinnale. (Jegorov 2010: 2) 

Aktsionärid, kes on ettevõttesse investeerinud omakapitali, loodavad teenida selle pealt 

teatud tulu dividendidena või ettevõtte väärtuse tõusu pealt. Lähtudes ettevõtte 

perspektiivist, on omakapitali omanike nõutud tulumäär kulu, sest kui ettevõte ei saavuta 

seda oodatud tulunormi, võivad aktsionärid müüa oma aktsiaid põhjustades sellega aktsia 

hinna laguse. (Weighted…: 2)  

Omakapitali hind ei saa olla madalam kui riskivaba tulumäär, vastasel juhul pole mõtet 

ettevõtte omakapitali – aktsiatesse või osadesse – investeerida, sama tulu saaks mujal 

teenida hõlpsamini. Tavaliselt on omakapitali hind palju kõrgem, kui riskivaba tulumäär, 

sest omakapitalilt tegelikult saadav tulu võib oodatust väiksemaks osutuda. (Zirnask 2008: 

38) 

Kõige tavalisem meetod omakapitali hinna arvutamiseks tuleneb varade hindamise 

mudelist CAPM (capital asset pricing model). CAPM mudel näitab tulumäära, mida 

investorid nõuavad seoses ettevõtte aktsia riski kandmisega. See nõutav tulumäär on 

omakapitali toolus, mida investorid nõuavad ettevõtte aktsiate hoidmisega seotud riskide 

kandmise eest ja on seetõttu ekvivalentne ettevõtte kapitalikuludega. (Steiger 2008: 7) 

Nimetatud mudeli järgi on valem järgmine: (Juhend...2013: 7) 

																																													 ∗ ,     (1.5) 

kus   on omakapitali hind; 

														  – riskivaba tulumäär; 

														  – riigiriski preemia; 

														  – tururiski preemia ehk turu tulumäär; 

          β – beetakordaja.  
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Riskivaba tulumäär on tulu, millel puudub risk ning mille puhul investor ootab riskivaba 

tootlust. (Juhend...2013: 3) Turumajanduse tingimustes olulist rolli mängiva riskivaba 

tulumäära abil on võimalik analüüsida riskantsete aktivate, investeerimisprojektide ja 

ettevõtete väärtust, lisades riskivabale tulumäärale riskipreemia, mis lähtub konkreetsete 

hinnatavate objektidega seonduvatest kriteeriumitest. Riikides, kus on aktiivne võlakirjade 

(s.h riiklike võlakirjade) järelturg, kasutatakse riskivaba tulumäärana traditsiooniliselt 

riiklike võlakirjade tulusust, sest riiklikke võlakirju arvatakse olevat peaaegu maksevõime 

riskita. Arvatakse, et tulenevalt sellest, et riik ei saa üldjuhul maksejõuetuks muutuda, ongi 

riigi võlakirjade intress või tulusus kõige parem hinnanguline riskivaba tulumäär. (Jegorov 

2010: 52) 

On olemas rida riike, kus riiklikke võlakirju ei ole või pole need avalikult kaubeldavad. Ka 

on võimalik olukord, et avalikult kaubeldavad võlakirjad on küll olemas, ent 

emissioonimahu väiksuse ja madala likviidsuse tõttu ei pruugi nende tulusus sobida 

riskivaba tulumäära asendajana. Mõned majandusteadlased soovitavad kasutada riiklike 

võlakirjade või sarnaste instrumentide puudumisel USA (või mõne muu kõrgelt arenenud 

väärtpaberituruga riigi) riiklike võlakirjade tulususi, millele tuleb lisada kohaliku ja USA 

(või teise vaatlusaluse riigi) inflatsioonitasemete vahe sama perioodi eest. (Ibid.: 53) 

Ka Eestis on tänapäeval üsna aktuaalne riigi võlakirjade emiteerimise teema. Kuna oluline 

on leida erinevaid võimalusi vajalike projektide tegemiseks, siis on riiklikud võlakirjad üks 

mõistlikumaid ja asjakohasemaid alternatiive. Võlakirjade emiteerimine võimaldaks teha 

investeeringuid, mis elavdaksid majandust ning parandaks Eesti elanikkonna elu kvaliteeti.  

Käesolevas töös arvutatakse riskivaba tulumäär riiklike võlakirjade tulususe baasil. 

Riskivaba tulumäära arvutamisel võetakse aluseks Saksamaa 10-aastase võlakirja viimase 

viie aasta tulusus, millele lisatakse Eesti riigiriski preemia. Töös kasutatakse Saksamaa 

võlakirju, kuna Eesti riik ei ole korraldanud pikaajalise tähtajaga võlakirjade emissioone. 

Saksamaa võlakirjad on sobilikud seetõttu, et tegemist on eurotsooni ühe suurema riigiga. 

Samuti on 10-aastased võlakirjad oma iseloomult aktsiaga palju sarnasemad kui aastase 

tähtajaga võlakirjad. (Juhend...2013) Joonisel 3 on kajastatud Saksamaa 10-aastase 

võlakirjade aastased tulusused aastatel 2004-2013.  
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Joonis 3. Saksamaa 10-aastase võlakirja keskmised tulusused. Allikas: Autori koostatud 

investing.com andmebaasi põhjal (investing…) 

 

Et teada saada Saksamaa 10-aastase võlakirjade keskmine tootlus, tuleb võtta viie aasta 

keskmine tulususe määr. Vaadeldava perioodi viie aasta keskmised tulusused on arvestatud 

joonisel 3 näidatud aastate 2004-2013 tulususte põhjal. Saksamaa 10-aastase võlakirja 

keskmine tootlus aastate lõikes on toodud tabelis 2. 

 

Tabel 2. Saksamaa 10-aastase võlakirjade viimase viie aasta keskmine tootlus, %. Allikas: 

Autori koostatud investing.com andmebaasi põhjal (investing…) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Saksamaa 10-aastaste 
võlakirjade viimase viie aasta 
keskmine tootlus 

3,87 3,71 3,58 3,35 2,81 2,33 

 

Kuna Saksamaa võlakirja aastased tulusused on ajas muutuvad, siis on ka võla- ja omakapitali 

hind ning WACC ajas muutuv. Tabelist 2 on näha, et Saksamaa 10-aastaste võlakirjade viimase 

viie aasta keskmine tootlus on aastate lõikes järjest langenud. 2008. aastal oli 10-aastaste 

võlakirjade keskmine tootlus 3,87% ning 2013. aastaks oli langenud see 2,33%ni, mis kujutab 

endast aastate lõikes kõige väiksemat riski. 

Mida madalamad on olnud 10-aastase võlakirjade tulusused, seda väiksemad on olnud 

tootlused ka aktsiaturgudel. 2008-2009 aastate kõrgemad aktsiaturgude tootlused, võrreldes 

aastatega 2010-2013, võisid tuleneda madalamatest intressimääradest majanduslanguse ajal, 
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kuna antud perioodil olid aktsiaturud tavaliselt ülemüüdud, mis võis ka tootluse kõrgeks viia. 

(Lees 2015) 

Omakapitali hinna arvestamisel on vaja arvestada ka riigi riskipreemiat. Eesti riigiriski 

preemia kujuneb samasuguste krediidireitingutega riikide riiklike võlakirjade keskmise 

tootluse ja Saksamaa 10-aastase võlakirja keskmise tootluse vahena. Eesti Panga hinnangul 

määratleb riigiriski see suhteline raha hulk, mida Eesti riik peab rahvusvaheliselt turult 

raha laenates maksma rohkem riigist, kellel on Eestist parem maksevõime reiting (nt 

Saksamaa). Kõige lihtsam on seda mõõta erinevusega valitsuse võlakirjaintresside 

määrades. Eesti valitsusel selliseid võlakirju ei ole ning seetõttu oli varasemalt võimalik 

riigiriski hinnata rahaturu intresside erinevusi võrreldes, aluseks võeti talibori ja euribori 

noteeringute vahe. Seoses euro tulekuga 2011. aastal, on riigi riski hindamismeetod 

muutunud. (Juhend...2013: 3)  

Konkurentsiamet pöördus Eesti Panga poole küsimusega: „Millist näitajat on põhjendatud 

kasutada Eesti riigiriski mõõtmisel talibori ja euribori rahaturu intresside võrdlemise 

asemel?“ Eesti Panga ametlik vastus antud küsimusele oli järgnev: „Kuna Eestil puuduvad 

järelturul kaubeldavad pikaajalised riigivõlakirjad, siis otsest hinnangut Eesti riigiriskile ei 

ole. Seda saab teha ainult kaudselt võrreldes Eestit riikidega, kes on emiteerinud riiklikke 

võlakirju. Eesti Panga hinnangul väljendavad antud olukorras riigiriske kõige paremini 

siiski riigireitingud ja selle põhjal peaks hetkel ka Eesti riigiriski tuletama.“ 

(Juhend...2013: 4) 

Eesti riigiriski preemia tuletatakse samasuguste reitingutega riikide riiklike võlakirjade 

keskmise tootluse ja Saksamaa 10-aastase võlakirja keskmise tootluse vahena. (Ibid.) Riigi 

krediidireiting on mingi riigi võimaluste kohta antud hinnang võetud välislaenude tagasi 

maksmiseks. Reitingu annavad selleks spetsialiseerunud rahvusvahelised ettevõtted. Riigid 

on huvitatud, et nende reiting oleks võimalikult kõrge, sest siis antakse neile laenu 

suhteliselt madalam intressiga. (Mereste II 2003: 215) 

Riikide 10-aastase võlakirjade tootluse andmed leiti Investing.com andmebaasist ning 

riikide krediidireitingud on võimalik leida A. Damodaran koostatud andmebaasist Social 

Science Research Network lehelt. Tabelis 3 on toodud aastate lõikes Eestiga samasugust 

krediidireitingut omavad riigid. Eestis on krediidireiting antud perioodil A1. 
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Tabel 3. Eestiga samasugust krediidireitingut omavad riigid aastatel 2008-2013. Allikas: 

Autori koostatud 2008–2013 aasta Damodaran A. artiklite „Equity Risk Premiums (ERP): 

Determinants, Estimation and Implications“ põhjal 

2008 – A1 2009 –A1 2010 – A1 2011 -A1 2012 - A1 2013 – A1 
Hiina Hiina Hiina Tšehhi Tšehhi Tšehhi 

Tšehhi Tšiili Tšehhi Iisrael Iisrael Oman 
Kreeka Kreeka Tšiili Malta Korea Iisrael 
Iisrael Tšehhi Iisrael Omaan Omaan - 
Malta Malta Malta Portugal Slovakkia - 

Saudi Araabia Saudi 
Araabia 

Saudi 
Araabia

Slovakkia Sloveenia - 

Slovakkia Slovakkia Slovakkia - - - 
- Iisrael - - - - 

 

Kaldkirjas on riigid, mille kohta Investing.com andmebaasi järgi ei ole sel perioodil riik 

võlakirju emiteerinud. Tavakirjas on riigid, mis on väljastanud 10-aastaseid võlakirju ning 

nende tootlus on antud ajaperioodil välja toodud. 

Lahutades samasugust krediidireitingut omavate riikide 10-aastaste võlakirjade keskmisest 

tootlusest maha Saksamaa võlakirjade tootluse, on võimalik saada teada Eesti riigi 

riskipreemia, mis on toodud tabelis 4.  

 

Tabel 4. Eesti riigi riskipreemia kujunemine aastatel 2008-2013, %. Allikas: Autori 

koostatud investing.com andmebaasi andmete põhjal (investing…) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
A1 krediidireitingut omavate riikide 
10-aastase võlakirjade keskmine 
tootlus 

4,49 4,80 3,72 3,17 2,73 2,17 

Saksamaa 10-aastase võlakirjade 
tootlus 3,98 3,22 2,74 2,61 1,50 1,57 

Eesti riigi riskipreemia 0,51 1,58 0,98 0,56 1,23 0,60 
 

Eesti riigi riskipreemia jääb vaadeldaval perioodil 0,51%-1,58% vahele. Näitaja on 

kõrgeim 2009. aastal ning madalaim 2008. aastal. 2013. aasta seisuga oli Eesti riigi 

riskipreemia 0,60%.  

Liites Saksamaa võlakirjade viimase viie aasta keskmise tootluse ja Eesti riigi 

riskipreemia, on võimalik teada saada riskivaba tulumäär, mis on toodud tabelis 5. 

 

 



33 
 

Tabel 5. Riskivaba tulumäära kujunemine aastatel 2008–2013, %. Allikas: Autori 

koostatud 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Saksamaa 10-aastase võlakirjade 
viimase viie aasta keskmine tootlus 3,87 3,71 3,58 3,35 2,81 2,33 

Eesti riigi riskipreemia 0,51 1,58 0,98 0,56 1,23 0,60 
Riskivaba tulumäär  4,38 5,29 4,56 3,91 4,04 2,93 
 

Tabelis 5 on võimalik näha, kuidas riskivaba tulumäär aastate lõikes muutub. Riskivaba 

tulumäär jäi 2008–2013 aastatel 2,93% ja 5,29% vahele. Kõige kõrgem riskivaba tulumäär 

oli aastal 2009 ning kõige madalam oli see 2013. aastal. 

Beetakordaja (edaspidi beeta) näitab, kas ettevõte on turul riskitaseme poolest keskmisest 

ettevõttest riskantsem või mitte. Turuindeksi beeta on üks. Beeta on aktsia süstemaatilise 

riski suhteline mõõt. Süstemaatiline risk on see osa väärtpaberiga seotud riskist, mida pole 

võimalik portfelli koostamisega hajutada. (Juhend… 2013) Mida suurem beeta, seda 

riskantsema aktsiaga on tegemist. Keskmise riskitasemega aktsia beeta on 1. 

(Diskonteeritud…2013) Käesolevas töös on beetakordajana arvestatud kõige lähedasemate 

majandusharude keskmisi väärtusi, mis on leitud Damodaran online andmebaasist. 

Vastavate majandusharude keskmised beetad on toodud Tabelis 6.  

 

Tabel 6. Beeta kordaja. Allikas: Autori koostatud Damodaran online andmebaasi põhjal 

(Levered…) 

Majandusharu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Kinnisvara haldamine 1,38 1,63 1,20 1,13 1,30 1,4 
Toiduainetööstus 0,80 0,86 0,87 0,91 0,87 0,85 
Jaekaubandus/hulgimüük 0,73 0,73 0,74 0,75 0,68 0,99 
 

Kõige kõrgem süstemaatilise riski kordaja on kinnisvara haldamisega tegelevatel 

ettevõtetel ning kõige maldam on see jaebakubanduse/hulgimüügiga tegelevate ettevõtete 

puhul. 

Viimaseks komponendiks omakapitali hinna leidmiseks on turu riskipreemia. Riskipreemia 

on intressimäärade vahena laekuv lisatulu, mida investeerija saab, ostes suhteliselt 

kõrgema riskitasemega väärtpabereid. (Mereste II 2003: 224) Seega on tururiski preemia 

kompensatsioon süstemaatilise riski võtmise eest. (Juhend 2014...2014: 7) Võimalused 

riskipreemia leidmiseks on: (Diskonteeritud…2013)   
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1) vaadata, kui suurt riskipreemiat on aktsiad minevikus pakkunud; 

2) arvutada välja turgude eeldatav riskipreemia kasutades dividendide 

diskonteerimise mudelit, so: (dividendid järgmisel perioodil / aktsiate 

turuväärtus) + dividendide oodatav kasvumäär). 	

2008–2013. aastate turu riskipreemia on töö autor leidnud Damodaran A. poolt iga aasta 

kohta koostatud artiklist „Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and 

Implications“, arvestades Eestiga samasugust krediidireitingut omavate riikide (tabel 3) 

keskmist turu riskipreemiat. Tabelis 7 on toodud vaadeldava perioodi keskmine turu 

riskipreemia. 

 

Tabel 7. Eesti turu riskipreemia aastatel 2008-2013, %. Allikas: Autori koostatud 2008–

2013 aasta Damodaran A. artiklite „Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, 

Estimation and Implications“ põhjal 

 Näitaja 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Turu riskipreemia 2,96 1,82 2,30 2,63 5,12 4,08 
 

Riskipreemia jääb antud perioodil 1,82%-5,12% vahele. Kõige kõrgem on turu 

riskipreemia 2012. aastal (5,12%) ning kõige madalam 2009. aastal (1,82%).  

Lisaks CAPM meetodile, on ka teine võimalus, kuidas omakapitali hinda määrata so. 

määrata kindlaks investeerija nõutav tulunorm.  

Investeerija nõutavat tulunormi võib defineerida kui minimaalset tulunormi, mis on vajalik, 

et meelitada investeerijat väärtpaberit ostma või seda säilitama. See määratlus võtab 

arvesse investeeringu tingkulu investeerija jaoks, st kui investeering on tehtud, peab 

investeerija loobuma tulust paremuselt järgmisest investeeringust. See „kaduma läinud 

tulu“ on antud investeeringu tingkulu. Ja vastavalt investeerija nõutav tulunorm. Teiste 

sõnadega, me investeerime kavatsedes saada piisavalt suure tulunormi, et investeering 

kindlustada. Investeeritakse ainult juhul, kui ostuhind on oodatavate tulevaste 

rahavoogudega võrreldes piisavalt madal, et tulunorm oleks suurem või võrdne meie 

nõutava tulunormiga. Investeerija nõutava tulunormi olemuse paremaks mõistmiseks võib 

tulu jagada tema põhikomponentideks: riskivaba tulunorm pluss riskilisa: 

(Finantsplaanimine 2001: 99) 

      ,             (1.6) 
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kus k on investeerija nõutav tulunorm; 

       – riskivaba tulu; 

       – riskilisa. 

Riskivaba tulunorm saadakse oma tarbimise edasilükkamise eest, aga mitte riskeerimise 

eest. See tähendab, riskivaba tulu peegeldab seda põhimõttelist asjaolu, et investeeritakse 

täna selleks, et homme rohkem tarbida. Tavaliselt on riskivaba tulunormi mõõdupuuks riigi 

võlakirjade kurss. (Ibid., lk 99) 

Riskilisa on täiendav tulu, mida soovitakse saada riskeerimise eest. Sedamööda, kuidas 

kasvab intressimäär, nõutakse suuremat oodatavat tulu. (Ibid.: 100) 

 

 

1.3.3. Võõrkapitali hind 
 

Kapitali kaalutud keskmise hinna leidmiseks on vaja veel leida võõrkapitali hind (cost of 

debt). Põhiliseks intressi kandvateks võõrkapitali instrumentideks on lühiajaline laen, 

pikaajaline laen ja võlakirjad. Võõrkapitali hind on intressimäär, mille ettevõte peab 

maksma oma olemasolevate maksmata laenude tasumiseks. (Steiger 2008: 8) 

Kõige mõjukam võõrkapitali hinna faktor on ettevõtte krediidimäär. Investeerimistaseme 

krediidimääraga ettevõte on võimeline laenama oluliselt madalama intressimääraga, kui 

ettevõte, kellel on mitme investeeringuid võimaldav määratlus. Erinevus riskivaba 

intressimäära ja intressimäära vahel, mida ettevõte peab maksma võõrkapitali laenamiseks 

nimetatakse ettevõtte krediidiriski marginaaliks. Viimane ei sõltu ainult ettevõtte krediidi 

väärtuslikkusest, vaid selle määravad ära ka turutingimused. Kui ettevõttel on kõrgem 

oma- ja võõrkapitali suhe, tuleks pöörata suuremat tähelepanu krediiditurgudele. (Steiger 

2008: 8) 

Võõrkapitali hinna leidmisel on oluline arvestada, kas soovitakse leida olemaoleva või uue 

võõrkapitali hinda. Olemasoleva laenu hind võrdub võlausaldajate nõutava tulunormiga. 

Uue laenu hinna leidmisel (sh laenu refinantseerimisel) tuleb arvestada ka 

transaktsioonikuludega (nt lepingutasu). Tihti võib uue laenu hind osutuda kõrgemaks ka 

finantsvõimenduse kasvamise tõttu. Samuti võivad uue laenu võtmisega kaasneda 
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täiendavad kaudsed kulud (nt kui ei lubata maksta dividende ning nõutakse täiendavate 

aruannete esitamist). (Kõomägi 2006: 144) 

Samuti on võõrkapitali hinna leidmisel oluline arvestada sellega, et enamasti huvitab 

analüütikut laenu hind, millega saab täiendavalt laenata, mitte olemasoleva laenu hind. See 

on aluseks võõrkapitali hinna lülitamisel kaalutud keskmise hinna mudelisse, et leida 

ettevõtte väärtus. Ettevõtte väärtust defineeritakse kui tulevaste rahavoogude 

nüüdisväärtust ja seega on vaja teada tulevikus võetava laenu hinda, millega saab 

diskonteerida rahavooge. (Ibid.: 145) 

Võõrkapital on peaaegu alati odavam finantseerimisallikas kui omakapital, sest investorid 

ootavad oma investeeringutelt märkimisväärset kasumit, samas kui laenuintressi saab 

maksustatavast kasumist maha arvata, mis teebki laenu odavamaks. (Bragg 2005: 52) 

Villu Zirnask on oma raamatus samuti kirjutanud, et võõrkapital on tavaliselt odavam kui 

omakapital, kuna võõrkapitali andjatel on palju rohkem kindlust, et nad soovitud ja 

kokkulepitud tulu saavad; omakapitali omanikele jääb see, mis ettevõttel pärast kõigi 

muude kohustuste täitmist järele jääb. See näitab, et ettevõtetel on mõistlik suurendada 

võõrkapitali osatähtsust. (Zirnask 2008: 91) 

Võõrkapitali hinna määramise protseduur on tunduvalt lihtsam kui omakapitali hinna 

määramine ning sisaldab subjektiivset hinnangut palju vähem ning reeglina on võõrkapitali 

hind määratud selle omaniku poolt. Võõrkapitali hinna võib leida sel meetodil, kui võtta 

intressimäär, millega ettevõte on laenu saanud. Kislingerova defineerib laenu hinda vastava 

kuluna keskmise intressimäära suhtes, mis on kindlaks määratud laenude suuruse ja hinna 

põhjal kuni käesoleva hetkeni. (Agris…2012: 6-7) 

Pangalaenu intressimäär on panga ja laenuvõtja kokkulepe. Intressimäär, mida pank 

ettevõttelt küsib, sõltub panga arvamusest riski kohta, sh ettevõtte turuosast, tööstusharu ja 

ettevõtte majanduslikust seisundist, kliendi ajaloost pangas ja laenu tagatisest. See, kuidas 

ettevõtte laenutaotlust panga laenukomiteele esitletakse, sõltub panga kliendihaldurist. 

Laenuintressi allakauplemisel on argumendiks see, kui tagatise väärtus on oluliselt 

kasvanud või ettevõtte majandustegevustulemused paranenud ning ka see, kui konkureeriv 

pank pakub ettevõttele madalamat intressi. (Kõomägi 2006: 145) 
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Laenu intressimäär võib olla fikseeritud (fixed rate) või ujuv (floating rate). Fikseeritud 

intressimäära puhul määratakse lepingus kindlaks intresside absoluutsuurus või 

fikseeritakse intressimäär. Ujuva intressimäära puhul seotakse laenu intressimäär mingi 

baasintressimääraga, mille muutmisel toimub muutus ka konkreetse laenu intressimaksetes. 

Määratakse ka intresside arvutamise alused, millest sõltub ka tegelik intressimäär. 

(Kõomägi 2006: 147) Pank annab laene tavaliselt välja ujuva intressimäära baasil. Enim 

levinud on euribor (European interbank offered rate), mis on euro laenuintressimäär 

üleeuroopalisel pankadevahelisel rahaturul. (Ibid.: 147) Joonisel 4 on näidatud vaadeldava 

perioodi keskmine euribor´i määr aastate lõikes. 

 

 

Joonis 4. Keskmine aastane euribor´i määr aastatel 2008-2013, %. Allikas: Autori koostatud 

Euribor-rates.eu andmebaasi põhjal (Euribor...) 

 

Joonisel 4 on võimalik näha, kuidas euribori määr vaadeldaval perioodil aastate lõikes 

muutub. Euribori keskmine määr on kõige kõrgem 2008. aastal. 2013. aastaks oli langenud 

euribor 0,09%-ni, olles vaadeldava perioodi madalaim. Euribori muutus mõjutab oluliselt 

ka ujuva intressimääraga antud võõrkapitali hinda. 

Kui euroala rahaturu intressimäärad tõusevad, siis muutub raha hankimise hind 

institutsionaalsetelt investoritelt ka Eesti pankade jaoks kallimaks, mistõttu määravad 

pangad ka väljastatavatele laenudele kõrgema hinna. Eestis väljastatakse enamik pikaajalisi 

laene ettevõtetele ujuva intressimääraga, st nii uute kui väljastatud laenude jooksev hind 

ehk intress sõltub 6 kuu euribori muutustest, mistõttu kanduvad euribori muutused kiiresti 
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laenude intressimaksetesse. Seega ei muutu laenuhind Eesti laenuvõtja jaoks mitte ainult 

Euroopa Keskpanga rahapoliitika otsustest tulenevalt, vaid 6 kuu euribor võib oluliselt 

tõusta või langeda ka euroala pankade vastavate turuootuste tõttu. (Ruud 2006) 
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2. OÜ UNITED ESTOVER GROUP (UEG) 
TEGEVUSTULEMUSE HINDAMINE 
 

2.1. Algandmed ja metoodika 
 

Käesoleva magistritöö uurimusobjektiks on võetud OÜ United Estover Group´i kontserni 

kolm kõige suurema mahuga ettevõtet, milleks on Estover OÜ, Hiirte Juust OÜ ja Estover 

Piimatööstus OÜ. Töös uuritakse milline neist ettevõtete majandusliku lisandväärtuse 

näitaja on suurim ehk milline ettevõte neist loob kõige enam majanduslikku lisandväärtust. 

Empiirilise osa andmete kogumise ja analüüsi meetodiks on dokumendivaatlus ja 

intervjuu, mis viiakse läbi OÜ United Estover Group´i tegevjuhiga saamaks vaadeldavate 

ettevõtete kohta iseloomustavat infot. Dokumendivaatluse käigus uuritakse ettevõtete 

majandusaasta aruandeid. Vaadeldavaks perioodiks on võetud aastad 2008-2013, kuna 

uuemate andmete kättesaadavus polnud töö koostamise hetkel võimalik. Lisaks on kogutud 

andmeid investing.com ja A. Damodaran´i poolt koostatud andmebaasidest. Antud 

andmebaasidest on kogutud andmeid omakapitali hinna leidmiseks.  

Uurimustöös on kasutatud tabeltöötlusprogrammi MS Excel.  

 

 

2.2. OÜ United Estover Group kontserni üldiseloomustus 
 

OÜ United Estover Group (UEG) kontserni tegevus toimub Pärnu Maakonnas Seljal, Tartu 

Maakonnas Kaarlijärvel ja Tallinnas. Kontserni ettevõtetes töötas 2013. aasta seisuga 

keskmiselt 243 inimest. OÜ United Estover Group grupi emaettevõtja on United Estover 

Group OÜ, mille põhitegevusala on ettevõtete haldamine, juhtimisteenused ja 

konsultatsioonid, EMTAK järgi: äri- ja muu juhtimisalane nõustamine (kood 7022). 

Gruppi kuulub lisaks neli tütarettevõtet ja kaudse osaluse kaudu kontrollitavad neli 

äriühingut. (OÜ United Estover Group majandusaasta aruanneanne 2013: 3) 

OÜ United Estover Group (UEG) kontsern on tegutsev järgnevates põhivaldkondades: 

(Prits 2015) 

 toidu- ja tööstuskaupade hulgi- ning jaemüük;  
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 piimatoodete tootmine ja müük;  

 kinnisvara haldamine, arendamine ja rentimine;  

 juustutoodete pakendamine. 

Käesolevas magistritöös kuulub vaadeldavate ettevõtete hulka Estover OÜ, Hiirte Juust 

OÜ ja Estover Piimatööstus OÜ. 

Estover OÜ ajalugu ulatub 1992. aastasse, mil alustati juustutoodete hulgimüügiga. 

Tänaseks on ettevõttest saanud üks suurimaid piimatoodete hulgimüüjaid ja turustajaid 

Eestis, kes pakub lisaks turu suurimale juustuvalikule ka ricotta kohupiima, võid ja pärmi. 

(Ajalugu) Intervjuus (Lisa 7) ettevõtte tegevjuhiga selgus, et ettevõte on Eesti juustuturu 

liider. (Prits 2015) Erinevates tootegruppides on turuosa erinev, ent üldiselt ollakse kõigis 

gruppides esimesel või teisel positsioonil, juustu grupis on turuosa 30-40%, kohupiima 

grupis 17-27% ning määrdejuustu grupis 15-19%. Turuosade puhul on Nielseni poolt 

koostatavad turuülevaated, mis põhinevad kaupluste reaalsetel väljapanekutel. (Prits 2015) 

Ettevõtte eesmärk on pakkuda laialdast valikut erinevaid juustutooteid. Kokku on Estover 

OÜ sortimendis ligi 400 tooteartiklit ning seda pakutakse ca 600-le püsikliendile. 

Klientideks on kõik Eestis tegutsevad suuremad ja väiksemad jae- ning ketikauplused, 

samuti hulgikaubandusettevõtted. Estoveri tuntumad kaubamärgid on Traditsiooniline 

Eesti Juust, Hollandi Leibjuust Originaal, Piimameister Otto, Vene juust ja Hiirte Juust 

ning Royal Blue. Lisaks omatoodetele tegeleb ettevõte ka importbrändide turustamisega, 

esindades Eestis maailmakuulsaid juustubrände Philadelphia, President, Bergader, Frico, 

Galbani jpt. Oluline koht ettevõtte müügistrateegias on ekspordil. (Ajalugu) Peale Vene 

turu embargot on suurimaks välisturuks Soome. Müüakse või on müüdud tooteid veel 

Lätti, Leetu, Gruusiasse, Itaaliasse, Iisraelisse, Norrasse ja Taani. (Prits 2015) 

Estover OÜ on kontserni müügiettevõte, mis koordineerib kontserni turundustegevust ja 

tootearendust, tegeleb juustutoodete impordi ja ekspordiga ning kontserni kuuluvate 

juustutootmisettevõtete toodangu realiseerimisega. (Prits 2015) 

Hiirte Juust OÜ põhitegevusalaks on kinnisvara arendamine- ja haldamine. Ettevõttele 

kuulub tootmis-, lao- ja kontorihoonete kompleks Tallinnas Paneeli 2a. Lisaks sellele 

vahendatakse rentnikele elektrienergiat, telefoni- ja andmesideteenust. Ettevõtte 

suuremateks rentnikuteks on Estover OÜ, Estover Piimatööstus OÜ, Deline OÜ, Giseler 
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OÜ ja imex Trading OÜ. Lisaks sellele arendab ettevõte paarismaju Kakumäel ning on 

alustamas uue kontorihoone ehitust Tallinnas. (Prits 2015) 

Estover Piimatööstus OÜ põhitegevusalaks on piimatoodete – põhiliselt juustu, või ja 

kohupiima tootmine. Lisaks osutatakse toiduainete pakkimisteenust. Ettevõte on Eesti 

Juustuliit MTÜ ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liige. Estover Piimatööstus OÜ 

Kaarlijärve tootmistsehhis Tartumaal toodetakse juustu ja võid alates 1960. aastast. Olles 

oma tegevuspiirkonnas suurimaks tööandjaks on ettevõtte üks sihte kohaliku elu igakülgne 

edendamine. (Estover Piimatööstus OÜ majandusaasta aruanneanne 2012: 3).  

Järgnevalt on toodud vaadeldavate ettevõtete majandusaasta käive, kasum ja maksevõime 

suhtarvud aastatel 2008-2013 (tabel 8) 

 

Tabel 8. Kontserni kolme suurima ettevõtete käive, kasum ja maksevõime suhtarvud 

aastatel 2008-2013. Allikas: Autori arvutused Estover OÜ, Hiirte Juust OÜ, Estover 

Piimatööstus OÜ 2013. aasta majandusaasta aruannete põhjal  

Näitaja Estover OÜ Hiirte Juust OÜ 
Estover 

Piimatööstus 
OÜ 

Käive, € 37 550 483 469 494 25 497 463 
Puhaskasum € 667 139 -55 235 1 208 541 
Puhaskäibekapital (käibevara-lühiajalised 
kohustused), € 3 693 731 -1 008 340 4 696 362 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 
(käibevara/lühiajalised kohustused), %

2,28 0,07 2,64 

Likviidsuskordaja (likviidsed 
varad/lühiajalised kohustused), % 1,98 0,03 1,79 

 

Antud ettevõtetest oli 2013. aastal suurim käive Estover OÜ-l, milleks oli 37 550 483 €. 

Kõige väiksem käive oli 2013. aastal Hiirte Juust OÜ-l (469 494 €) ning Estover 

Piimatööstus OÜ käive oli antud aastal 25 497 463 €.  

Kõige suuremat kasumit teenis 2013. aastal OÜ Estover Piimatööstus, mille puhaskasum 

oli 1 208 541 €. Estover OÜ kasum oli antud aastal 667 139 €. Hiirte Juust OÜ teenis 

2013. aastal kahjumit -55 235 €.  

Üheks oluliseks ettevõtte maksevõime näitajaks on puhaskäibekapitali kordaja. Näitaja 

leitakse kui arvestatakse käibevarast maha lühiajalised kohustused. Puhaskäibekapitali 

kordaja näitab, kui palju on suunatud käibevaradesse pikaajalisi finantseerimisallikaid, 
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nagu näiteks pikaajalisi kohustusi ja omakapitali. Arvutuste kohaselt selgus, et enim 

pikaajalisi finantseerimisallikaid on käibevaradesse suunanud Estover Piimatööstus OÜ, 

kelle puhaskäibekapitali näitaja antud aastal oli 4 696 362 €. Estover OÜ puhul oli 

puhaskäibekapitali näitaja umbes 21% väiksem. Maksevõimelise ettevõtte 

puhaskäibekapital peaks olema positiivne. Hiirte Juust OÜ puhul oli aga antud näitaja 

2013. aastal negatiivne (-1 008 340 €), mis tähendab, et tõenäoliselt on ettevõte lühiajaliste 

laenudega ebaotstarbekalt ringi käinud. 

Kõige enam levinud maksevõime näitajaks on lühiajalise võlgnevuse kattekordaja. Selle 

näitaja puhul võrreldakse käibevarade summat lühiajaliste kohustustega. Kreeditoride 

suhtes on seda parem, mida suurem on antud suhtarvu väärtus, samas ettevõtte poolt 

vaadatuna näitab suhtarvu liialt kõrge väärtus liigseid rahamahutusi käibevaradesse ning 

ressursside ebaefektiivset kasutamist. 

UEG kontserni ettevõtetest 2013. aastal on kõige kõrgema maksevõime näitajaga OÜ 

Estover Piimatööstus, kelle lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (2,64%) järgi võib ettevõtte 

maksevõimet heaks pidada. Estover OÜ lühiajaline võlgnevuse kattekordaja näitaja oli 

antud aastal 2,28%, mille järgi võis samuti ettevõtte maksevõimet heaks pidada. Kõige 

nõrgema maksevõime näitajaga antud ettevõtetest oli Hiirte Juust OÜ, kelle näitaja väärtus 

oli ainult 0,07%, mis näitab, et ettevõttel võis 2013. aastal esineda makseraskusi. 

Tabelis 8 on toodud ka likviidsuskordaja, mis on samuti oluline maksevõime kordaja. 

Likviidsuskordaja näitab kui hästi suudab ettevõte täita oma lühiajalisi kohustusi, 

kasutades selleks ainult kõige likviidsemaid käibevahendeid. Likviidsuskordaja leitakse, 

kui arvestatakse käibevaradest maha laovarud ning jagatakse see lühiajaliste kohustusega.  

Kõige kõrgem likviidsuskordaja antud aastal oli Estover OÜ-l (1,98%), mille põhjal võib 

järeldada, et ettevõte suutis 2013. aastal oma lühiajalisi kohustusi hästi täita, kasutades 

selleks vaid oma likviidsemaid käibevahendeid. OÜ Estover Piimatööstuse 

likviidsuskordaja oli samuti hea, olles antud aastal 1,79%. Kõige nõrgem on antud kordaja 

Hiirte Juust OÜ-l, olles ainult 0,03%.  
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2.3. Kontserni ettevõtete omakapitali rentaablus aastatel 2008-2013 
 

Järgnevalt on toodud tabelis 9 Estover OÜ, Hiirte Juust OÜ ja Piimatööstus OÜ piima 

toodete tootmise valdkonna Eesti keskmine omakapitali rentaablus näitaja (ROE) aastatel 

2008-2013. ROE on arvutatud valemi (1.1) järgi, kus puhaskasum on jagatud 

omakapitaliga. 

 

Tabel 9. Omakapitali rentaablus aastatel 2008-2013, %. Allikas: Autori arvutused Estover 

OÜ, Hiirte Juust OÜ, Estover Piimatööstus OÜ 2008-2013 aastate majandusaasta 

aruanneannete põhjal.  

Ettevõte 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estover OÜ 1,53 1,04 28,50 18,16 4,92 15,96 

Hiirte Juust OÜ -28,95 -11,16 5,80 11,30 6,94 -4,06 

Estover Piimatööstus OÜ 25,58 20,91 11,03 3,78 11,20 9,32 

 

Tabelis 9 toodud arvutatud tulemuste põhjal selgub, et 2008-2009 aastatel on kõige enam 

puhaskasumit protsentuaalselt omakapitalilt teeninud Estover Piimatööstus OÜ, mille ROE 

väärtus 2008. aastal oli 25,58%. Hiirte Juust OÜ omakapitali rentaabluse näitaja oli neil 

aastatel miinuses, teenides omakapitalilt 2008. aastal -28,95% ja 2009. aastal -11,16% 

kahjumit, mis ületab suuresti Eesti keskmist näitajat. Eesti statisikaamenti andmebaasi järgi 

jäi 2008-2009 aastatel kinnisvaraga tegelevate ettevõtete keskmine ROE näitaja -0,8% ja -

14% vahele. (EM023) Estover OÜ ROE näitaja oli 2008. aastal 1,53% ning 2009. aastaks 

oli langenud see 1,04%-ni.  

Aastatel 2010-2011 teenis kõige enam puhaskasumit omakapitalilt Estover OÜ, kelle ROE 

väärtus oli 2010. aastal koguni 28,5%, 2011. aastaks oli langenud see 18,16%-ni mis on 

samas üle Eesti keskmise näitaja. Eesti keskmine ROE näitaja hulgikaubandusega 

tegelevate ettevõtete valdkonnas oli 2011. aastal 15,42%. (EM023) Hiirte Juust OÜ 

omakapitali rentaablus 2010. aastal oli 5,80%, mis 2011. aastaks tõusis 11,30%-ni. Estover 

Piimatööstus OÜ ROE väärtus oli 2010. aastal 11,03% ning 2011. aastaks oli see langenud, 

teenides ettevõttele 3,78% puhaskasumit omakapitalilt. Eesti keskmine näitaja 

piimatoodete tootmise valdkonnas oli 2010. aastal 5,11%. ning  2011. aastaks oli langenud 

keskmine omakapitali rentaablus näitaja koguni -6,23%-ni. (EM023) 

2012. aastal teenis kõige enam kasumit omakapitalilt Estover Piimatööstus OÜ, kelle ROE 

väärtus antud aastal oli 11,20% ning mis ületas ka Eesti keskmist näitajat. Eesti keskmine 
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ROE näitaja 2012. aastal piimatoodete tootmise valdkonnas oli 10,27%. (EM023) Kõige 

väiksem ROE väärtus 2012. aastal oli Estover OÜ-l, jäädes 4,92% juurde.  

2013. aastal teenis antud ettevõtetest kõige enam puhaskasumit omakapitalilt Estover OÜ 

(15,96%) ning Estover Piimatööstus OÜ (9,32%) ületades ka Eesti keskmisi näitajaid. 

(EM023) Hiirte Juust OÜ teenis 2013. aastal 4,06% kahjumit. 

ROE arvutuste kohaselt oli UEG kasumi loomisel kõige efektiivsem antud ettevõtetest 

Estover Piimatööstus OÜ. 

 

 

2.4. Investeeritud kapital  
 

Majandusliku lisandväärtuse arvutamist alustatakse kõigepealt investeeritud kapitali 

arvutamisest. Arvutused põhinevad bilansis toodud andmetel. Investeeritud kapitali 

väärtuse leidmiseks kasutatakse valemit (1.3), mille kohaselt tuleb perioodi alguse 

omakapitalile liita juurde intressi kandev keskmine võõrkapital. Ettevõtte kohustused ja 

omakapital kajastatakse bilansi passivas. Intressi kandva keskmise võõrkapitali leidmiseks 

lahutatakse passivas toodud kohustustest maha intressi mittekandvad kohustused ning 

võetakse perioodi alguse ja perioodi lõpu intressi kandev võõrkapital, mis jagatakse 

kahega.  

Intressi kandvate laenukohustuste alla kuuluvad järgmised bilansi read: lühiajalised 

laenukohustused ja pikaajalised laenukohustused. Arvestatud on perioodi alguse 

võõrkapitali ja perioodi lõpu võõrkapitali, mis on jagatud kahega (Lisa 1, 3, 5). Võlad ja 

ettemaksed ei ole intressikandvad kohustused ning neid antud arvutustesse ei kaasata, kuna 

nende kapitali allikate hind kajastub üldjuhul juba ärikasumis. 

Et saada parem ülevaade investeeritud kapitali väärtuse leidmisest on esmalt toodud tabelis 

10 välja vaadeldavate ettevõtete omakapital ning intressi kandvad laenukohustused aastatel 

2007-2013. Kuigi 2007. aasta ei kuulu käesolevas töös vaadeldava perioodi vahemikku, on 

2007. aasta andmed vajalikud 2008. aasta investeeritud kapitali leidmiseks, mistõttu pidas 

töö autor vajalikuks tuua välja ka 2007. aasta omakapitali ja intressi kandvate 

laenukohustuste näitajad.  
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Tabel 10. Omakapital ja intressi kandvad laenukohustused aastatel 2007-2013, €. Allikas: 

Autori arvutused Estover OÜ,  

Hiirte Juust OÜ, Estover Piimatööstus OÜ 2007-2013 aastate majandusaasta 

aruanneannete põhjal 

Estover OÜ 

Näitaja 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Omakapital 2 098 088 1 984 965 2 005 872 2 805 585 3 349 933 3 512 674 4 179 813 
Intressi 
kandvad 
laenu-
kohustused 

112 225 192 704 115 037 89 108 128 502 153 439 158 884 

Hiirte Juust OÜ 

Näitaja 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Omakapital 2 460 274 1 776 534 1 314 127 1 330 611 1 377 816 1 416 062 1 360 827 
Intressi 
kandvad 
laenu-
kohustused 

368 137 1 187 158 2 248 476 2 279 097 1 101 735 1 057 197 879 483 

Estover Piimatööstus OÜ 

Näitaja 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Omakapital 3 252 693 6 081 934 7 689 502 8 770 437 9 104 507 10 252 817 12 964 440 
Intressi 
kandvad 
laenu-
kohustused 

729 630 1 334 612 1 479 714 1 689 579 3 332 144 41 202 28 626 

KOKKU 
Näitaja 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Omakapital 7 811 055 9 843 433 11 009 501 12 906 633 13 832 256 15 181 553 18 505 080 
Intressi 
kandvad 
laenu-
kohustused 

1 209 992 2 714 474 3 843 227 4 057 784 4 562 381 1 251 838 1 066 993 

 

Estover OÜ omakapital on 2013. aastaks kahekordistunud võrreldes 2007. aastaga. 2007. 

aastal oli Estover OÜ omakapital 2 098 088 €. 2008. aastal maksti ettevõttes dividende, 

mis põhjustas ka omakapitali languse. 2008. aastaks oli omakapital langenud 113 123 euro 

võrra. Alates 2009. aastast oli ettevõttes omakapitali taas üle kahe miljoni euro. 2013. 

aastaks oli tõusnud omakapitali näitaja võrreldes 2007. aasta näitajaga 52%, olles 

4 179 813 eurot. Alates 2008. aastast on omakapitali tõusu taganud ettevõtte jaotamata 

kasumi kasv.  

Estover OÜ intressi kandvate laenukohustuste summa on samuti 2007. aastaga võrreldes 

2013. aastaks tunduvalt tõusnud. Laenukohustuste summa on 2013. aastaks suurenenud 

koguni 30% võrra. Vaadates omakapitali ja võõrkapitali osakaalusid, on näha, et ettevõtte 
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omakapitali kasutus on üsna suur võrreldes võõrkapitaliga. Aastate lõikes jääb võõrkapitali 

osatähtsus ettevõtte kogu kapitalist ainult 3%-9% ulatusse ning omakapitali osatähtsus 

94%-96% ulatusse. 

Hiirte Juust OÜ 2013. aasta omakapitali summa on vastupidiselt Estover OÜ-le võrreldes 

2007. aastaga langenud. Kui 2007. aastal oli ettevõtte omakapitali maht 2 460 274 €, siis 

2013. aasta seisuga oli see langenud 45%, olles 1 360 827 €. 2008-2009 ning 2013. aastal 

teenis ettevõtte kahjumit, mis vähendas neil aastatel ka omakapitali mahtu.  

Hiirte Juust OÜ laenukohustused on kuni 2010. aastani suurenenud, olles 2010. aastal 

2 279 097€. 2013. aastaks vähenesid need 61% võrra. 2013. aastal oli intressi kandvaid 

laenukohustusi 879 483 € väärtuses. Vaadates võõrkapitali ja omakapitali kasutamise 

osatähtsust ettevõtte kogu kapitalist, on näha, et Hiirte Juust OÜ on võõrkapitali kasutanud 

tunduvalt rohkem kui Estover OÜ. See tuleneb tõenäoliselt ettevõtete valdkondade 

erinevusest, Hiirte Juust OÜ põhi valdkonnaks on siiski kinnisvara haldamine, arendamine 

ja rentimine ning Estover OÜ põhi tegevusalaks on aga turundustegevuse ja tootearenduse 

koordineerimine. Hiirte Juust OÜ võõrkapitali osatähtsus jääb aastate lõikes 39%-63% 

ning omakapitali osatähtsus 36%-60% vahemikku. 2013. aasta seisuga oli Hiirte Juust OÜ 

võõrkapitali osatähtsus ettevõtte kogu kapitalist 40% ning omakapitali osatähtsus 60%. 

Piimatööstus OÜ puhul on omakapital aastate lõikes hüppeliselt tõusnud. Kui 2007. aastal 

oli ettevõtte omakapital 3 252 693 €, siis 2013. aasta seisuga oli see tõusnud 12 964 440 

euroni. Omakapital on aastate lõikes tõusnud jaotamata kasumi arvelt.  

Piimatööstus OÜ laenukohustused on olnud kõige suuremad 2011. aastal, mil intressi 

kandvate laenukohustuste suurus oli 3 332 144 €. Alates 2012. aastast on laenukohustuste 

suurus oluliselt väiksemaks muutunud. 2013. aasta seisuga on Piimatööstus OÜ 

laenukohustuste suurus 28 626 €. Võõrkapitali osatähtsus on olnud aastate lõikes väga 

väike, jäädes kuni 2011. aastani 16%-26% vahemikku ning 2013. aasta seisuga oli 

võõrkapitali osatähtsus ainult 0,2%. 

UEG kolme suurima ettevõtte omakapital kokku oli kõige väiksem aastal 2007, olles 7 

811 055€. Aastate lõikes kasvas see pidevalt. 2013. aasta seisuga oli kontserni suurimate 

ettevõtete omakapital kasvanud võrreldes 2008. aasta andmetega 47% võrra ehk 2013. 

aasta omakapitali väärtus oli 18 505 080 €. Laenukohustused suurenesid 2011. aastani. 

2011. aastal oli intressi kandvate laenukohuste väärtus 4 562 381 € ning 2013. aasta 
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seisuga oli vähenenud see 1 066 993 euroni. Võõrkapitali osatähtsus kogu kapitalist jääb 

aastate lõikes 5%-26% ning omakapitali osatähtsus 74%-94% vahemikku. 

Tabelis 10 toodud andmete põhjal on leitud vaadeldavate ettevõtete investeeringu kapitali 

väärtus, mille tulemused on toodud tabelis 11.  

 

Tabel 11. UEG suurimate ettevõtete investeeritud kapitali näitajad aastatel 2008-2013. 

Allikas: Autori arvutused Estover OÜ, Hiirte Juust OÜ, Estover Piimatööstus OÜ 2008-

2013. aastate majandusaasta aruanneannete põhjal  

Ettevõte 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estover OÜ 2 250 553 2 138 836 2 107 945 2 914 390 3 490 904 3 668 836 

Hiirte Juust OÜ 3 237 922 3 494 351 3577 914 3 021 027 2 457 282 2 384 402 
Estover 
Piimatööstus OÜ 4 284 814 7 489 097 9 274 149 1 1281 299 10 791 180 1 0287 731

KOKKU 10 351 132 10 546 118 12 128 294 15 697 987 16 031 732 17 114 235

 

Estover OÜ investeeritud kapitali näitaja on aastate lõikes olnud tõusujoonel. Suuremad 

investeeringud on läinud transpordi vahenditeks ja pidevalt on panustatud tootearenduse- ja 

müügiprotsessi tõhustamisse infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisega seoses. 2013. 

aastaks oli investeeritud kapitali suurus võrreldes 2008. aastaga tõusnud 38% võrra. Hiirte 

Juust OÜ puhul on investeeritud kapitali maht kuni 2011. aastani kasvanud, olles 2011. 

aastal 3 577 914 €. 2013. aastaks langes investeeritud kapital 2 384 402 euroni. Hiirte Juust 

OÜ investeeritud kapitali suurus on 2013. aastal võrreldes 2008. aastaga 26% võrra 

väiksem. Estover Piimatööstus OÜ investeeritud kapitali maht on iga aastaga suurenenud. 

Võrreldes 2008. aastaga on Estover Piimatööstus OÜ investeeritud kapitali väärtus 2013. 

aastaks suurenenud 40% võrra. Ettevõte on omandanud aastatel 2009-2013 100% suuruse 

osaluse Eesti Juustu Tootmise OÜ-s. Samuti on toimunud olnud kogu vaadeldava perioodi 

jooksul olulised investeeringud juustutootmisseadmetesse ja tootmishoonesse. 

UEG suurimate ettevõtete investeeritud kapitali näitaja kokku on kuni 2011. aastani iga 

aasta suurenenud, olles 2011. aasta seisuga 18 142 339 €. 2012. aastal oli see mõnevõrra 

langenud, kuid 2013. aastaks oli see kasvanud 8% võrra. 2013. aastal oli näitaja 

19 664 496 €. Kõige suurema osa moodustas Piimatööstus OÜ investeeritud kapital. 
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2.5. Kapitali hinna leidmine 
 

Majandusliku lisandväärtuse leidmise järgmiseks etapiks on investeeritud kapitali hinna 

leidmine. Teoreetiliselt on võimalik omakapitali hinda leida erinevatel viisidel, kuid 

käesolevas töös kasutatakse selleks CAPM meetodit, millekohaselt on omakapitali hinna 

leidmise valem järgmine: 

																																													 ∗ ,   

kus 	 on omakapitali hind; 

								  – riskivaba tulumäär; 

								  – riigiriski preemia; 

								  – tururiski preemia ehk turutulumäär; 

        β – beetakordaja. 

CAPM valemi sisendite arvutuste tulemused on toodud tabelis 12. Riikides, kus on aktiivne 

võlakirjade järelturg, kasutatakse riskivaba tulumäärana tavaliselt riiklike võlakirjade 

tulusust. Riskivaba tulumäära leidmiseks kasutas töö autor Eesti riiklike võlakirjade 

puudumisest tingituna Saksamaa 10-aastase võlakirjade tulusust, millele oli lisatud juurde 

Eesti riigiriskipreemia.  

Eesti riskipreemia leidmiseks kasutatakse samasugust krediidi reitingut omavate riikide 10-

aastaste võlakirjade keskmist tootlust, millest arvestatakse maha Saksamaa 10-aastaste 

võlakirjade keskmine tootlus.  

Veel üheks oluliseks omakapitali hinna arvutamise komponendina leitakse turu 

riskipreemia, mis on kompensatsioon süstemaatilise riski võtmise eest. Eesti turu 

riskipreemia määramiseks kasutatakse samasugust krediidi reitingut omavate riikide 

keskmise turu riskipreemia näitajaid (tabel 4). 

Beetakordaja (edaspidi beeta) näitab, kas ettevõte on turul riskitaseme poolest keskmisest 

ettevõttest riskantsem või mitte. Beetana arvestatakse kõige lähedasemate majandusharude 

keskmisi näitajaid. 
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Tabel 12. Omakapitali hind aastatel 2008-2013. Allikas: Autori arvutused 

                                                               Estover OÜ

  2008 2009 2010 2011 2012 2013

Riskivaba tulumäär, % 4,38 5,29 4,56 3,91 4,04 2,93

β 0,73 0,73 0,74 0,75 0,68 0,99

Turu riskipreemia, % 2,96 1,82 2,30 2,63 5,12 4,08

Omakapitali hind, % 6,54 6,62 6,26 5,88 7,52 6,97

                                                           Hiirte Juust OÜ

  2008 2009 2010 2011 2012 2013

Riskivaba tulumäär, % 4,38 5,29 4,56 3,91 4,04 2,93

β 1,38 1,63 1,20 1,13 1,30 1,40

Riskipreemia, % 2,96 1,82 2,30 2,63% 5,12 4,08

Omakapitali hind, % 8,46 8,26 7,32 6,88 10,70 8,64

                                         Estover Piimatööstus OÜ

  2008 2009 2010 2011 2012 2013

Riskivaba tulumäär, % 4,38 5,29 4,56 3,91 4,04 2,93

β 0,80 0,86 0,87 0,91 0,87 0,85

Riskipreemia, % 2,96 1,82 2,30 2,63 5,12 4,08

Omakapitali hind, % 6,75 6,86 6,56 6,30 8,49 6,40

                  KOKKU      
  2008 2009 2010 2011 2012 2013

Riskivaba tulumäär, % 4,38 5,29 4,56 3,91 4,04 2,93

β 0,97 1,07 0,94 0,93 0,95 1,08

Riskipreemia, % 2,96 1,82 2,30 2,63 5,12 4,08

Omakapitali hind, % 7,25 7,24 6,72 6,36 8,90 7,34
 

Omakapitali hind on vaadeldaval perioodil kõige kõrgem kinnisvara valdkonnas tegutseval 

ettevõttel Hiirte Juust OÜ-l, mille puhul jääb omakapitali hind aastate lõikes vahemikku 

6,88%-10,70%. Omakapitali hind on kõrgeim 2012. aastal ning madalaim 2011. aastal.  

Estover Piimatööstus OÜ puhul on omakapitali hind kõrgeim 2012. aastal (8,49%) ning 

madalaim 2011. aastal (6,30%). 2013. aasta seisuga oli omakapitali hind 6,40%. Võrreldes 

2008. aastaga oli 2013. aastaks langenud see ligikaudu 5% võrra. Omakapitali hinna 

langusega kaasneb ettevõtte väärtuse kasv. 

Estover OÜ omakapitali hind oli kõrgeim 2012. aastal (7.52%) ning madalaim 2011. aastal 

(5,88%). 2013. aasta seisuga oli Estover OÜ omakapitali hind 6,97%. 

Võõrkapitali hinna leidmisel võetakse aluseks intressimäärad, millega ettevõtted on viimati 

laenu saanud. Võõrkapitalina arvestatakse ainult intressi kandvad laenukohustusi ning 

võõrkapitali hinna määramisel kasutatakse teadaolevaid keskmisi laenude intressimäärasid.  
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Intressimäärad leiti ettevõtete majandusaasta aruannetest, kus oli välja toodud konkreetse 

aasta laenukohustused ning nende intressimäärad. Kui mõne aasta puhul oli ettevõttel 

rohkem kui üks laenukohustus, arvestati intressimääraks aritmeetilise keskmisena saadud 

väärtus. Kõikide laenude puhul, mil on vaja juurde arvestada ka euribor, ei ole täpne 

võõrkapitali hind majandusaasta aruanneannetes laenukohustuste juures välja toodud, ning 

seetõttu pole võimalik täpseid tulemusi saada. UEG kolme suurima ettevõtte keskmise 

laenu intressimäärad on toodud tabelis 13. 

 

Tabel 13. Võõrkapitali hind, %. Allikas: Autori arvutused Estover OÜ, Hiirte Juust OÜ, 

Estover Piimatööstus OÜ 2008-2013. aastate majandusaasta aruannete põhjal 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estover OÜ 5,63 3,97 3,71 4,34 4,28 1,65 

Hiirte Juust OÜ 4,99 4,74 5,00 5,00 5,00 5,00 
Estover Piimatööstus 
OÜ 6,35 3,03 2,67 2,76 2,01 1,84 

KOKKU 5,66 3,91 3,79 4,03 3,76 2,83 
  

Hiirte Juust OÜ võõrkapitali hind aastatel 2010-2013 on püsinud ühtlane. Majandusaasta 

aruannete põhjal selgub, et ettevõte on saanud laenu seotud osapooltelt intressimääraga 

5%. Estover Piimatööstus OÜ võõrkapitali hinna kõikumist mõjutab kõige enam euribori 

muutumine aastate lõikes. Võõrkapitali hind on suurim 2008. aastal. 2008. aasta kõrge 

intressimäär võib olla tingitud pikaajalise laenu võtmisest. Kõige väiksem on võõrkapitali 

hind 2013. aastal. Joonis 5 annab illustreeriva ülevaate omakapitali hinna ja võõrkapitali 

hinna erinevusest. 

 

 

Joonis 5. Kapitali hind aastatel 2008-2013, %. Allikas: Autori koostatud 
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Kui võrrelda arvutatud omakapitali hinda võõrkapitali hinnaga, on näha, et võõrkapitali 

hind on aastate lõikes tunduvalt odavam kui omakapitali hind. Võõrkapitali osatähtsus 

kogu kapitalist on aga aastate lõikes olnud suhteliselt väike. Kuna võõrkapitali hind on 

võrreldes omakapitali hinnaga tunduvalt odavam, oleks mõistlik UEG vaadeldavatel 

ettevõtetel muuta oma kapitali struktuuri ning kasutada rohkem võõrkapitali. 

 

 

2.7. Kapitali kaalutud keskmise hinna leidmine 
 

Kapitali kaalutud keskmise hinna WACC sisenditeks on konkreetse kapitali osakaal 

investeeritud kapitalis ja selle hind. Kapitali kaalutud keskmise hinna arvutamisel on 

kasutatud valemit (1.4). Antud valemi üheks sisendiks on omakapitali osatähtsus ja 

võõrkapitali osatähtsus kogu ettevõtte kapitalis. Enne WACC näitaja välja toomist 

esitatakse tabelis 14. vaadeldavate ettevõtete erinevate kapitali liikide osatähtsused kogu 

konkreetse ettevõtte kapitalist. Teised vajalikud WACC sisendid, nagu omakapitali hind ja 

võõrkapitali hind on käesolevas töös juba leitud. 

 

Tabel 14. Võõrkapitali -ja omakapitali osakaal ettevõtte kogu kapitalis, %. Allikas: Autori 

arvutused 

Estover OÜ 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Omakapitali osatähtsus 94,92 91,15 94,58 96,92 96,31 95,81 
Laenu kapitali osatähtsus 5,08 8,85 5,42 3,08 3,69 4,19 
KOKKU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Hiirte Juust OÜ 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Omakapitali osatähtsus 86,98 59,94 36,89 36,86 55,57 57,25 
Laenu kapitali osatähtsus 13,02 40,06 63,11 63,14 44,43 42,75 
KOKKU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Piimatööstus OÜ 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Omakapitali osatähtsus 82 83,86 83,85 73,21 99,6 99,78 
Laenu kapitali osatähtsus 18 16,14 16,15 26,79 0,4 0,22 
KOKKU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

KOKKU 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Omakapitali osatähtsus 78,38 74,12 76,08 75,20% 92,38 94,55 
Laenu kapitali osatähtsus 21,62 25,88 23,92 24,8 7,62 5,45 
KOKKU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Omakapitali osatähtsuse arvutamiseks jagati omakapital laenukohustuste ja omakapitali 

summaga ehk kogu kapitaliga ning võõrkapitali osatähtsuse arvutamiseks jagati 

laenukohustused kogu kapitaliga, mis korrutati nende hindadega. Arvutuste tulemused 

esitatakse tabelis 15. 

 

Tabel 15. Investeeritud kapitali kaalutud keskmine hind aastate lõikes, %. Allikas: Autori 

arvutused 

Ettevõte 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Estover OÜ 6,49 6,38 6,12 5,84 7,40 6,75 
Hiirte Juust OÜ 8,01 6,85 5,86 5,69 8,17 7,09 
Estover Piimatööstus 
OÜ 6,68 6,17 5,93 5,73 6,76 6,38 

KOKKU  6,98 6,80 6,18 5,78 6,89 7,13 
 

Saadud WACC on oluline komponent, arvutamaks investeeritud kapitalikulu. Mida suurem 

on WACC näitaja seda suuremaks kujuneb kapitalikulu. 

 

 

2.8. Majandusliku lisandväärtuse arvutamine 
 

Majanduslik lisandväärtus arvutatakse teoreetilises osas toodud valemi (1.3) põhjal:  

	

∗ , 

kus		EVA	on majanduslik lisandväärtus; 

      NOPAT	 – ärikasum; 

       WACC – kapitali kaalutud keskmine hind; 

       IC – investeeritud kapital. 

Majanduslik lisandväärtuse näitaja arvutamiseks liidetakse NOPATile investeeritud kapitali 

summa ja kapitali kaalutud keskmise hinna korrutis. Tabelis 16 on toodud eelnevalt 

arvutatud vaadeldavate ettevõtete EVA arvutamise sisendid ning arvutatud EVA väärtused 

aastate lõikes. Arvutatud EVA näitajad on kirjeldatud joonistel 6 ja 7. Tabelis 16 on välja 

toodud ka vahetehtena arvutatud investeeritud kapitalikulu, mille leidmiseks on korrutatud 

investeeritud kapital WACC-iga, ning NOPAT, milleks on võetud vaadeldavate ettevõtete 
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ärikasum (Lisa 2, 4, 6). Ärikasum on ettevõtte tegevuskasum, mis on arvestatud enne 

finantseerimisega seotud intresside tasumist.  

 

Tabel 16. Vaadeldavate ettevõtete EVA valemi sisendid ja arvutatud EVA väärtused 

aastatel 2008-2013. Allikas: Autori arvutused 

Estover OÜ

Näitaja 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
NOPAT, € 9 275 -49 690 700 051 532 224 182 242 637 710 
Investeeritud 
kapital, € 2 250 553 2 138 836 2 107 944 2 914 390 3 490 904 3 668 836 

WACC, % 6,49 6,38 6,12 5,84 7,40 6,75 
Kapitalikulu, € 146 163 136 548 129 082 170 055 258 391 247 521
EVA, € -136 888 -186 238 570 969 362 169 -76 149 390 189

Hiirte Juust OÜ

Näitaja 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
NOPAT 445 857 4 660 173 597 257 395 149 490 -22 047 
Investeeritud 
kapital, € 3 237 921 34 943 51 3 577 913 3 021 027 2 457 282 2 384 402 

WACC, % 8,01 6,85 5,86 5,69 8,17 7,09 
Kapitalikulu, € 259 439 239 292 209 514 172 008 200 640 168 940 
EVA, € 186 418 -234 632 -35 917 85 387 -51 150 -190 987 

Estover Piimatööstus OÜ

Näitaja 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
NOPAT 1 609 422 1 692 574 1 046 007 442 190 1 044 739 1 107 521 
Investeeritud 
kapital, € 4 284 814 7 489 097 9 274 149 11 281 299 10 791 180 10 287 731 

WACC, % 6,68 6,17 5,93 5,73 6,76 6,38
Kapitalikulu, € 286 015 461 842 550 242 646 527 729 164 656 332
EVA, € 1 323 407 1 230 732 495 765 -204 337 315 575 451 189

KOKKU
Näitaja 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NOPAT, € 2 064 554 1 647 544 1 919 655 1 231 809 1 376 471 1 723 184 
Investeeritud 
kapital, € 

10 351 
132 10 546 118 12 128 294 15 697 987 16 031 732 17 114 235 

WACC, % 6,98 6,80 6,18 5,78 6,89 7,13
Kapitalikulu, € 722 050 716 780 749 970 907 161 1 104 131 1 220 994
EVA, € 714 352 957 652 1 154 793 391 553 793 378 810 329
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Joonis 6. Vaadeldavate ettevõtete majanduslik lisandväärtus aastatel 2008-2013, €. 

Allikas: Autori koostatud 

 

Estover OÜ lõi majanduslikku lisandväärtust aastatel 2010-2011 ja 2013. aastal, mis 

tähendab, et investeeritud kapitali tootlus oli neil aastatel kapitali hinnast kõrgem. 2010. 

aastal on majanduslik lisandväärtus suurim (570 969 €). Aastatel 2008-2009 ning 2012. 

aastal oli Estover OÜ EVA näitaja negatiivne, hoolimata sellest, et majandusaasta oli 

lõppenud ettevõtte jaoks kasumiga. Antud juhul oli kapitalikulu summa neil aastatel 

suurem kui NOPAT.  

Vaadeldavatest ettevõtetest on kõige paremini toime tulnud Piimatööstus OÜ, luues kõige 

enam majanduslikku lisandväärtust. Enamikel aastatel teenib antud ettevõte majanduslikku 

lisandväärtust. Kapitalikulud ületasid NOPATit ainult 2011. aastal, kui kapitalikulud olid 

646 527 € ning NOPAT ise oli 442 190 €. Kõige kõrgem oli EVA väärtus 2008. aastal, mil 

Estover Piimatööstus OÜ lõi majanduslikku lisandväärtust 1 323 407 € ulatuses. 

Võrreldes teiste ettevõtetega oli Hiirte Juust OÜ aastate lõikes kokku kõige vähem 

lisandväärtust teeninud. Ettevõtte majanduslik lisandväärtus oli negatiivne aastatel 2009-

2010 ja  2012-2013. Ettevõtte EVA väärtus oli suurim 2008. aastal, mil ettevõte lõi 

majanduslikku lisandväärtust 186 418€ ulatuses. 

Joonisel 7 on kajastatud UEG kontserni kolme kõige suurema mahuga ettevõtte vaadeldava 

perioodi EVA väärtus aastate lõikes kokku. 
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Joonis 7. UEG kontserni suurimate ettevõtete majanduslik lisandväärtus kokku aastatel 

2008-2013, €. Allikas: autori koostatud 

 

UEG kontserni kolme suurima ettevõtte EVA väärtus oli vaadeldaval perioodil positiivne, 

mis tähendab, et kapitalikulu oli tunduvalt väiksem kui NOPAT. Majanduslik lisandväärtus 

jäi antud perioodil 540 026 − 1 334 233 euro vahele. Kõige kõrgem oli näitaja 2010. aastal 

ning kõige madalam 2011. aastal. 2013. aastal lõid kontserni kolme kõige suurema mahuga 

ettevõtet majanduslikku lisandväärtust kokku 607 346 € ulatuses. 

Veelgi täpsema ja objektiivsema tulemuse saamiseks on võimalik EVA väärtuse 

arvutamisel teha mitmesuguseid korrektiive. Kokku on võimalik teha üle 160 korrektiivi, 

kuid see võib muuta meetodi kasutamise üsna keeruliseks ning võib esile kerkida mitmeid 

vigu. Seega tuleks enne korrigeerimisi veenduda, kas see ikka on teoreetiliselt põhjendatud 

ja kas sellel on mõju EVA väärtuse suurusele. Samuti tuleks mõelda, kas see võib hiljem 

mõjutada ka juhtimisotsuseid. 

Nagu ka arvutused näitasid, sõltuvad EVA arvutamise komponendid mitmetest asjaoludest 

(näiteks sellest, millisena on hinnatud erinevaid riske). Arvestades nende asjaoludega, võib 

esineda olulisi erinevusi arvutustulemustes. 

Et tõsta OÜ United Estover Group kontserni majandusliku lisandväärtuse EVA näitajat 

toob töö autor välja mõned soovitused: 
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 Esmalt tuleks loobuda loobuda projektidest, mis vähendavad ettevõtte väärtust. 

Tuleks välja selgitada, milles seisneb ettevõtete põhiline konkurentsieelis ning 

panustama selle maksimaalsele ära kasutamisele.   

 Optimeerida kapitalistruktuuri. Kuna võõrkapitali hind ja selle kasutamine on 

oluliselt odavam kui omakapitali kasutamine, oleks mõistlik suurendada 

võõrkapitali osakaalu kogu kapitalist. Võõrkapitali lisamine ettevõtte kapitali 

struktuuri peaks muutma kapitali kaalutud hinna madalamaks ja seeläbi 

suurendama ettevõtte tulemuslikkust. 

 Vähendada investeeritud kapitali. Ettevõtetel tuleks tõsta varade kasutamise 

efektiivsust. See tähendab eelkõige seda, et ettevõtetel tuleks loobuda kasutult 

seisvast põhivarast. Samuti eeldab see seda, et tuleb otimeerida varude taset ning 

hankijatelt paremate maksetingimuste väljakauplemist; 

 Investeerida nendesse projektidesse, mille tootlus oleks kapitali hinnast kõrgem. 

Kõiki neid võimalusi ei ole ilmselt võimalik korraga maksimaalselt rakendada, kuna EVA 

kasutusele võtmine nõuab teatud muudatusi ettevõtte juhtkonna mõtteviisis. Oluline on 

leida konkreetse ettevõtte jaoks kindel ja sobiv moodus kuidas ja mida täpsemalt muuta, et 

tõsta maksimaalselt ettevõtte väärtust. 
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KOKKUVÕTE 
 

Eestis ei ole ettevõtete majandustegevuse tulemuslikkuse hindamise majandusliku 

lisandväärtuse EVA mudeli järgi kuigi laialdaselt levinud. Ettevõtte juhid tunnevad 

enamasti huvi ainult ärikasumi või aruande aasta kasumi vastu ning kasumi teenimist 

detailide lõikes ei uurita. Kasumi teenimise analüüsimisel saaksid ettevõtte juhid tulevikus 

asjakohasemaid ja efektiivsemaid juhtimisotsuseid teha ning reaalselt mõista, mis tagab 

ettevõtte kasumi.  

Käesoleva magistritöö eesmärk oli hinnata kontserni tegevustulemust ning selle põhjal 

välja selgitada kõige enam majanduslikku lisandväärtuse näitajat teeniv OÜ United Estover 

Group kontserni kuuluv ettevõte. See aitab kontserni juhtkonnal näha, kas üksustesse 

paigutatud vara on tootnud rohkem lisandväärtust kui on olnud kulutatud ressursi hind. 

Töö on informatiivse loomuga, mis annab juhtkonnale informatsiooni kui palju ja kui 

efektiivselt on üks või teine üksus vaadeldaval perioodil kapitali kasutanud. Vaatluse alla 

oli võetud kontserni kolme kõige suurema mahuga ettevõtet, milleks oli Estover OÜ, 

Estover Piimatööstus OÜ ja Hiirte Juust OÜ. Tegevustulemuste hindamise periood on 

2008-2013.a. Ettevõtete tegevustulemust hinnatakse majandusliku lisandväärtuse EVA 

meetodi põhjal. 

Analüütiline vahend EVA on äriliselt välja töötatud 1982. aastal USA 

juhtimiskonsultantide Joel Stern ja G. Bennett Stewart III poolt. Stern Stewart & CO 

arendasid EVA eesmärgiga luua üldine finantsmõõde, mis julgustaks juhte keskenduma 

aktsionäride poolt loodud väärtusele. Kõige olulisem erinevus EVA meetodi ja teiste 

ettevõtte tulemuslikkuse hindamise meetodite vahel on see, et EVA võtab arvesse 

kapitalikulu ning annab investoritele võimaluse võrrelda saadud kasumit ja ettevõttesse 

investeeritud kapitali suurust, võttes arvesse investeeritud ressursside kulud. 

Majandusliku lisandväärtuse EVA meetodi rakendamiseks kasutatava valemi alusel tuli 

leida maksudejärgne tegevuskasum NOPAT, kapitali kaalutud keskmise hind WACC ning 

investeeritud kapitali näitaja. Iga sisendi arvutamise juures analüüsiti arvutustulemusi. 
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EVA arvutamisel on NOPAT tegevuskasum pärast makse ja enne finantseerimisega seotud 

intresside maksmist. Eesti ettevõtete puhul kasutatakse NOPATina kasumiaruandes 

kajastatud ärikasumit. 

Investeeritud kapital on ettevõtte omanike, osanike või investorite poolt ettevõttesse 

paigutatud rahaline kapital, mis koosneb omakapitalist ja intressi kandvast võõrkapitalist. 

Vaadeldavate ettevõtete investeeritud kapitali väärtusest moodustas suurima osa Estover 

Piimatööstus OÜ investeeritud kapitali näitaja.  

Ettevõtteid finantseeritakse omakapitali ja võõrkapitali kombinatsiooniga, seega oli ka 

käesolevas töös majandusliku lisandväärtuse EVA arvutamiseks oluliseks komponendiks 

kapitali kaalutud keskmise hinna WACC välja arvutamine. Kapitali kaalutud keskmine 

hind on kogu intressi kanda võõrkapitali ja omakapitali hind, mis arvutatakse võla- ja 

omakapitali osakaalusid arvesse võttes. Tegemist on tulunormiga, mis ettevõttel tuleb 

teenida, et rahuldada nii laenuandjaid kui ka omanikke ettevõtte riskitaseme juures. Mida 

suurem on WACC, seda suuremaks kujuneb kapitalikulu. WACC on ka oluline komponent 

arvutamaks investeeritud kapitalikulu, mis on EVA väärtuse leidmisel üheks 

võtmeteguriks. 

Vaatluse all olevate ettevõtete majanduslik lisandväärtuse EVA näitaja oli oli aastatel 2008-

2013 lõppkokkuvõttes positiivne. Kapitalikulu kogu investeeritud kapitalilt oli väiksem kui 

NOPAT. Kõige enam loodi majanduslikku lisandväärtust 2008. aastal. 

Estover OÜ lõi majanduslikku lisandväärtust aastatel 2010-2011 ja 2013. aastal, mis 

tähendab, et investeeritud kapitali tootlus oli neil aastatel kapitali hinnast kõrgem. 2010. 

aastal on majanduslik lisandväärtus suurim (570 969 €). Aastatel 2008-2009 ning 2012. 

aastal oli Estover OÜ EVA näitaja negatiivne, hoolimata sellest, et majandusaasta oli 

lõppenud ettevõtte jaoks kasumiga. Antud juhul oli kapitalikulu summa neil aastatel 

suurem kui NOPAT.  

Vaadeldavatest ettevõtetest on kõige paremini toime tulnud Piimatööstus OÜ, luues kõige 

enam majanduslikku lisandväärtust. Enamikel aastatel teenib antud ettevõte majanduslikku 

lisandväärtust. Kapitalikulud ületasid NOPATit ainult 2011. aastal, kui kapitalikulud olid 

646 527 € ning NOPAT ise oli 442 190 €. Kõige kõrgem oli EVA väärtus 2008. aastal, mil 

Estover Piimatööstus OÜ lõi majanduslikku lisandväärtust 1 323 407 € ulatuses. 
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Võrreldes teiste ettevõtetega oli Hiirte Juust OÜ aastate lõikes kokku kõige vähem 

lisandväärtust teeninud. Ettevõtte majanduslik lisandväärtus oli negatiivne aastatel 2009-

2010 ja  2012-2013. Ettevõtte EVA väärtus oli suurim 2008. aastal, mil ettevõte lõi 

majanduslikku lisandväärtust 186 418€ ulatuses. 

Selleks, et tõsta OÜ United Estover Group kontserni majandusliku lisandväärtuse EVA 

näitajat, on mitmeid võimalusi. Esmalt tuleks optimeerida kapitalistruktuuri. Hetkel on 

näha, et vaadeldavad ettevõtted kasutavad rohkem omakapitali kui võõrkapitali, kuid kuna 

võõrkapitali hind ja selle kasutamine on oluliselt odavam kui omakapitali kasutamine, 

oleks mõistlik suurendada võõrkapitali osakaalu kogu kapitalist. Võõrkapitali osakaalu 

suurendamine ettevõtte kapitali struktuuris peaks muutma kapitali kaalutud hinna 

madalamaks ja seeläbi suurendama ka ettevõtte tulemuslikkust.  

Teine võimalus on tõsta varade kasutamise efektiivsust. See eeldab, et ettevõttel tuleks 

loobuda kasutult seisvast põhivarast. Samuti eeldab see seda, et tuleks optimeerida varude 

taset ning hankijatelt paremate maksetingimuste saamist.  

EVA näitajat on võimalik tõsta veel investeerimisega projektidesse, mille tootlus oleks 

kapitali hinnast kõrgem. Samuti tuleks loobuda neist projektidest, mis vähendavad 

ettevõtte väärtust. Tuleks välja selgitada, milles seisneb ettevõtete põhiline 

konkurentsieelis ning panustama selle maksimaalsele ära kasutamisele.   

Positiivse EVA indikaatori eeltingimus on efektiivne kapitalikulu, st kapital minimaalsete 

kulutustega. Positiivne majandusliku lisandväärtuse näitaja kujutab endast ettevõtte 

väärtuse kasvu ning näitab, et vastava ettevõtte kapitali juurdekasv on suurem kui kapitali 

kaalutud keskmine väärtus. Kui ettevõtte EVA väärtus on nullist suurem, näitab see 

ettevõtte efektiivset kapitali kasutamist. 
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Lisa 1. Estover OÜ bilanss 2007-2013 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

VARAD 

Käibevara 

Raha 1 190 969 127 655 106 102 189 606 1 738 981 1 258 191 1 413 678

Nõuded ja ettemaksed 2 326 192 2 761 211 4 182 521 4 403 146 3 266 385 3 430 387 4 279 982

Varud 1 157 680 1 547 158 1 078 643 664 144 671 735 744 055 875 769 

Kokku käibevara 4 674 841 4 436 023 5 367 266 5 256 895 5 677 101 5 432 633 6 569 429

Põhivara 

Finantsinvesteeringud 0 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 

Nõuded ja ettemaksed 0 0 170 069 0 170 629 498 985 333 985 

Immateriaalne põhivara 0 0 0 0 1 023 4 941 241 655 

Materiaalne põhivara 243 847 372 557 285 559 186795 186 303 179 534 4 407 

Kokku põhivara 243 847 378 309 461 379 192 547 363 707 689 212 585 799 

KOKKU VARAD 4 918 689 4 814 332 5 828 645 5 449 443 6 040 808 6 121 845 7 155 228

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 

KOHUSTUSED 

Lühiajalised kohustused 

Laenukohustused 43 965 23 613 51 494 52 991 54 278 47 843 59 167 

Võlad ja ettemaksed 2 708 376 2 636 663 3 707 736 2 554 750 2 562 373 2 455 732 2 816 531
Kokku lühiajalised 
kohustused 

2 752 341 2 660 276 3 759 230 2 607 741 2 616 651 2 503 575 2 875 698

Pikaajalised kohustused 

Laenukohustused 68 260 169 091 63 543 36 117 74 224 105 596 99 717 

Kokku pikaajalised 
kohustused 

68 260 169 091 63 543 36 117 74 224 105 596 99 717 

KOKKU 
KOHUSTUSED 

2 820 601 2 829 367 3 822 774 2 643 858 2 690 875 2 609 171 2 975 415

OMAKAPITAL 
Osakapital 
nimiväärtuses 

5 113 5 113 5 113 5 113 5 110 5 110 5110 

Ülekurss 249 491 249 491 249 491 249 491 249 491 249 491 249 491 
Kohustuslik 
reservkapital 

511 511 511 511 511 511 511 

Eelmiste perioodide 
jaotamata kasum 
(kahjum) 

219 205 1 699 561 1 729 850 1 750 757 2 486 561 3 084 821 3 257 562

Aruandeaasta kasum 
(kahjum) 

1 623 768 30 289 20 907 799 713 608 260 172 741 667 139 

KOKKU 
OMAKAPITAL 

2 098 088 1 984 965 2 005 872 2 805 585 3 349 933 3 512 674 4 179 813

KOKKU 
KOHUSTUSED JA 
OMAKAPITAL 

4 918 689 4 814 332 5 828 646 5 449 443 6 040 808 6 121 845 7 155 228
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Lisa 2. Estover OÜ kasumiaruanne 2007-2013 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Müügitulu 20 330 955 21 339 872 19 308 500 20 206 461 25 836 754 29 965 705 37 550 483 

Muud äritulud 56 380 497 029 38 891 18 904 13 665 15 370 190 595 
Kaubad, toore 
materjal ja 
teenused 

-17 616 184 -19 806 721 -17 944 069 -18 063 767 -23 740 797 -28 220 153 -35 102 949

Mitmesugused 
tegevuskulud 

-521 311 -869 668 -698 132 -621 146 -768 597 -790 497 -1 091 201 

Tööjõukulud -466 737 -572 492 -606 597 -625 000 -685 669 -691 702 -807 471 
Põhivara kulum 
ja väärtuse 
langus 

-126 613 -85 995 -110 239 -102 534 -98 613 -92 352 -84 336 

Muud ärikulud -35 388 -45 369 -38 044 -112 866 -24 519 -4 129 -17 411 
Kokku 
ärikasum  
(-kahjum) 

1 621 102 9 275 -49 690 700 052 532 224 182 242 637 710 

Muud 
finantstulud ja- 
kulud 

2 667 59 240 70 597 99 661 91 154 -6 843 29 429 

Kasum 
(kahjum) enne 
tulu-
maksustamist 

1 623 769 68 515 20 907 799 713 623 378 175 399 667 139 

Tulumaks 0 -38 226 0 0 -15 118 -2 658 0 

Aruandeaasta 
kasum  
(-kahjum) 

1 623 769 30 289 20 907 799 713 608 260 172 741 667 139 
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Lisa 3. Hiirte Juust OÜ bilanss 2007-2013 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

VARAD 

Käibevara 

Raha 1 47 699 2 0 16 721 0 12 791 

Nõuded ja ettemaksed 12 708 17 140 1008610 1 141 832 29 564 34 296 22 031 

Varud 6 271 1 424 3 143 1 920 1 981 6 269 38 338 

Kokku käibevara 18 982 66 263 1 011 755 1 143 752 48 266 40 565 73 160 

Põhivara 

Finants-investeeringud 
0 6 391 6 391 5 587 5 244 4 897 4 552 

Nõuded ja ettemaksed 
22625  0 ‐  - 0 25 556 0 

Kinnsvara-investeeringud 
2634435 2971891,7 2 773 766 2739000 2 739 000 2 739 000 2 501 000

Materiaalne põhivara 184 068 0 - - 31 723 31 307 33 684 

Kokku põhivara 2 841 128 2 971 892 2 780 157 2 744 587 2 775 967 2 800 760 2 539 236

KOKKU VARAD 2 860 110 3 038 155 3 791 911 3 888 339 2 824 233 2 841 325 2 612 396

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 

KOHUSTUSED 

Lühiajalised kohustused 

Laenukohustused 121 374 629 658 2 133 172 2 109 028 931 666 887 128 709 414 

Võlad ja ettemaksed 31 699 74 462 174 543 278 629 344 682 368 066 372 086 

Kokku lühiajalised 
kohustused 

153 074 704 120 2 307 716 2 387 658 1 276 348 1 255 194 1 081 500

Laenukohustused 246 763 557 501 170 069 170 069 170 069 170 069 170 069 

Kokku pikaajalised 
kohustused 

246 763 557 501 170 069 170 069 170 069 170 069 170 069 

KOKKU 
KOHUSTUSED 

399 836 1 261 621 2 477 785 2 557 727 1 446 417 1 425 263 1 251 569

OMAKAPITAL 

Osakapital nimiväärtuses 
7 989 7 989 7 989 7 989 7  989 7  985 7 985 

Ülekurss 541 371 541 371 541 371 541 371 541 371 541 371 541 371 

Kohustuslik reservkapital 
799 799 799 799 799 799 799 

Eelmiste perioodide 
jaotamata kasum 
(kahjum) 

1 408 310 1 740 749 910 652 703 252 671 953 767 657 865 907 

Aruandeaasta kasum 
(kahjum) 

501 805 -514 374 -146 684 77 202 155 704 98 250 -55 235 

KOKKU 
OMAKAPITAL 

2 460 274 1 776 534 1 314 127 1 330 612 1 377 816 1 416 062 1 360 827

KOKKU 
KOHUSTUSED JA 
OMAKAPITAL 

2 860 110 3 038 155 3 791 911 3 888 339 2 824 233 2 841 325 2 612 396
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Lisa 4. Hiirte Juust OÜ kasumiaruanne 2007-2013 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Müügitulu 242 275 381 230 446 626 416 706 445 426 440 968 469 494 

Muud äritulud 175 193 1 573 306 18 542 7 557 18 365 

Kaubad, toore materjal 
ja teenused 

-62 775 -101 947 -112 356 -85 377 -106 164 -116 952 -140 009 

Mitmesugused 
tegevuskulud 

-70 436 -108 077 -122 913 -111 326 -95 266 -139 852 -107 523 

Tööjõukulud - - - 0 - -9 488 -16 656 

Põhivara kulum ja 
väärtuse langus 

- - - - - -7 283 -7 718 

Kasum (-kahjum) 
kinnisvara 
investeeringute 
ümberhindlusest 

423 092 -617 255 - - - - - 

Muud ärikulud -1 561 -7 482 -208 271 -46 712 -92 -25 460 -238 000 

Kokku ärikasum  
(-kahjum) 

530 770 -445 857 4 660 173 597 257 395 149 490 -22 047 

Kasum (-kahjum) 
finantsinvesteeringutelt 

- - - - - -347 -3 411 

Intressikulud - - - - - -34 978 -23 170 

Finantstulud ja- kulud -10 939 -23 496 -67 418 -80 256 -72 826 34 -6 607 

Kasum (kahjum) enne 
tulumaksustamist 

519 831 -469 353 -62 757 93 341 184 569 114 199 -55 235 

Tulumaks -18026 -45 021 -83 927 -16 140 -288 865 -15 949 0 

Aruandeaasta kasum 
(-kahjum) 

501 805 -514 374 -146 684 77 202 155 704 98 250 -55 235 
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Lisa 5. Estover Piimatööstus OÜ bilanss 2007-2013 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

VARAD 

Käibevara 

Raha 36 976 403 758 340 90 185 0 210 833 1 729 914 

Nõuded ja ettemaksed 1 923 049 2 095 991 3246600 2 497 067 2 384 869 2 831 279 3 412 981 

Varud 1 241 750 1 596 880 1 577 597 2 382 076 2 950 785 2 293 665 2 420 949 

Kokku käibevara 3 201 776 4 096 630 4 824 538 4 969 328 5 335 654 5 335 777 7 563 844 

Põhivara 

Finants-investeeringud 2 443 2 626 2 486 349 531 349 640 373 900 654 439 

Nõuded ja ettemaksed 14 070 101 022 17 704 13 332 - - - 
Kinnisvarainvesteering
ud 

- 57 850 87 889 100 023 94 396 - - 

Materiaalne põhivara 3916372 5351789 6912599 7638411 9 603 774 8 607 392 7 618 511 
Immateriaalne 
põhivara 

52 481 52 481 52 481 53626 55 382 67 446 10781 

Kokku põhivara 3 985 366 5 565 768 7 073 160 8 154 923 10 103 192 9 048 738 8 283 731 

KOKKU VARAD 7 187 142 9 662 397 11 897 697 13 124 251 15 438 846 14 384 515 15 847 575 

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 

KOHUSTUSED 

Lühiajalised kohustused 

Laenukohustused 319 309 291 558 591 468 683 282 2 262 193 12 576 12 973 

Võlad ja ettemaksed 2 143 391 1 383 645 1 470 234 1 668 381 1 653 418 1 953 897 2 571 070 

Eraldised ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  333 517 283 439 

Kokku lühiajalised 
kohustused 

2 462 701 1 675 203 2 061 703 2 351 663 3 915 611 2 299 990 2 867 482 

  

Laenukohustused 410 321 1 043 055 888 246 1 006 297 1 069 951 28 626 15 653 

Sihtfinantseerimine 1 061 426 862 206 1 258 247 995 854 1 348 777 1 803 082 - 

Kokku pikaajalised 
kohustused 

1 471 747 1 905 261 2 146 493 2 002 151 2 418 728 1 831 708 15 653 

KOKKU 
KOHUSTUSED 

3 934 448 3 580 464 4 208 196 4 353 814 6 334 339 4 131 698 2 883 135 

OMAKAPITAL 
Osakapital 
nimiväärtuses 

6 391 6 391 6 391 6 391 6 391 6 390 6 390 

Ülekurss 292 396 295 208 295 208 295 208 295 208 295 208 295 208 
Kohustuslik 
reservkapital 

799 799 799 799 799 799 799 

Eelmiste perioodide 
jaotamata kasum 
(kahjum) 

1 602 721 4 223 812 5 779 536 7 500 485 8 458 039 8 802 109 11 453 502 

Aruandeaasta kasum 
(kahjum) 

1 350 386 1555724 1 607 568 967 554 344 070 1 148 311 1 208 541 

KOKKU 
OMAKAPITAL 

3 252 694 6 081 934 7 689 502 8 770 437 9 104 507 10 252 817 12 964 440 

KOKKU 
KOHUSTUSED JA 
OMAKAPITAL 

7 187 142 9 662 397 11 897 697 13 124 251 15 438 846 14 384 515 15 847 575 
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Lisa 6. Estover Piimatööstus OÜ kasumiaruanne 20072013 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Müügitulu 9 636 079 14 011 839 13 456 669 16 760 378 21 360 415 24 199 840 25 497 463 

Muud äritulud 237 084 226 125 303 226 484 096 347 262 591 270 146 294 
Valmis- ja 
lõpetamata 
toodangu varude 
jääkide muutus 

- - - 6 326 19 396 -474 454 152 732 

Kaubad, toore 
materjal ja 
teenused 

-6 382 
673 

-9 337 681 -8 523 044 -12 084 118 -16 489 596 -17 280 105 -19 069 358

Mitmesugused 
tegevuskulud 

-912 881 -1 459 872 -1 451 519 -1 653 408 -1 716 943 -2 098 745 -1 920 121 

Tööjõukulud -505 494 -1 109 860 -1 199 130 -1 320 779 -1 608 321 -1 745 236 -1 835 933 

Põhivara kulum ja 
väärtuse langus 

-658 025 -712 487 -891 287 -144 238 -1 460 182 -1 716 607 -1 882 594 

Muud ärikulud -2593 -8642 -5217 -2250 -9 841 -43 224 19 038 
Kokku ärikasum  
(-kahjum) 

1 411 497 1 609 422 1 692 574 1 046 007 442 190 1 044 739 1 107 521 

Kasum (-kahjum) 
tütar- ja 
sidusettevõtjatelt 

- - - - - - 166 990 

Intressikulud - - - - - - -5 175 
(Muud) 
finantstulud ja- 
kulud 

-61111 
-

53697,8641
-82130 -78 453 -95 452 103 572 18 952 

Kasum  
(-kahjum) enne 
tulumaksustamist 

1 350 386 1 555 724 1 607 568 967 554 346 728 1 148 311 1 288 288 

Tulumaks 0 0 0 0 -2 658 0 -79 747 
Aruandeaasta 
kasum (-kahjum) 

1 350 386 1 555 724 1 607 568 967 554 344 070 1 148 311 1 208 541 
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Lisa 7. Intervjuu Estover OÜ tegevjuhi Hannes Pritsiga OÜ United Estover Group 

kontsernist 

11.01.2015 
 

1. Mis on OÜ United Estver Group kontserni põhi tegevusvaldkonnad? 

Kontsern on tegutsev järgnevates põhivaldkondades: 

 toidu- ja tööstuskaupade hulgi- ning jaemüük; 

 piimatoodete tootmine ja müük; 

 kinnisvara haldamine, arendamine ja rentimine; 

 juustutoodete pakendamine. 

2. Mis on Estover OÜ ja Hiirte Juust OÜ põhitegevus valdkondadeks? 

Estover OÜ on kontserni müügiettevõte, mis koordineerib kontserni 

turundustegevust ja tootearendust, tegeleb juustutoodete impordi ja ekspordiga ning 

kontserni kuuluvate juustutootmisettevõtete (Estover Piimatööstus OÜ ja Eesti 

Juustu Tootmise OÜ) toodangu realiseerimisega. 

Hiirte Juust OÜ põhitegevusalaks on kinnisvara arendamine- ja haldamine. 

Ettevõttele kuulub tootmis-, lao- ja kontorihoonete kompleks Tallinnas Paneeli 2a. 

Lisaks sellele vahendatakse rentnikele elektrienergiat, telefoni- ja 

andmesideteenust. Ettevõtte suuremateks rentnikuteks on Estover OÜ, Estover 

Piimatööstus, Deline OÜ, Giseler OÜ ja imex Trading OÜ. Lisaks sellele arendab 

ettevõte paarismaju Kakumäel ning on alustamas (ehituse algus mai 2015) uue 

kontorihoone ehitust Tallinnas. 

3. Kui suur on Estover OÜ turuosa Eestis? 

Turuosade puhul on Nielseni poolt (vt http://www.nielsen.com/ee/et.html) 

koostavad turuülevaated, mis põhinevad kaupluste reaalsetel väljamüükidel. 

Turuülevaateid koostatakse erinevates tootegruppides (juust aka fermented cheese, 

kohupiim aka curd, kodujuust, sulatatud- ja määrdejuust jne). Erinevates gruppides 

on meie turuosa erinev, ent üldiselt oleme kõigis gruppides ka 1. või 2. positsioonil 

(juustus on meie turuosa 30-40%; kohupiimas 17-27%; määrdejuustudes 15-19% 

viimases tuleb kokku liita meie ja Mondelez inter turuosa – me oleme ka 

Philadelphia müüjad Eestis. 
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Lisa 7 järg 

 

4. Millistesse riikidesse toimub peamine eksport? 

Peale Vene turu embargot on suurimaks välisturuks meie jaoks Soome. Müüme või 

oleme müünud tooteid veel Lätti, Leetu, Gruusiasse, Itaaliasse, Iisraelisse, Norrasse 

ja Taani. 
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THE EVALUATION OF COMPANY RESULTS WITH THE 
METHOD OF ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) ON THE 
BASIS OF UNITED ESTOVER GROUP 
 

SUMMARY 

 
This Paper is written in Estonia and consists of 79 pages, 7 illustrations, 16 tables and 87 

cited references. 

The development of company´s performance measurement in the last century is related to 

the efforts of statisticians, economists and managers who try to understand business 

functions and through this to improve their performance. To evaluate operating results, 

they have tried to find a method that would allow to evaluate the company´s performance 

in as unambiguous way  as possible and using a single performance number.  In order to 

evaluate operating results, a variety of financial indicators are used, one of which is 

economic value added (EVA) as an indicator taking into account all the costs, including the 

cost of equity.  The EVA method is intended to reflect the cash value added. 

However, the evaluation of company´s performance based on the economic value added 

method is not widely used in Estonia.  The manager of the company have a main interest in 

the operating profit or the profit for the financial year and they also monitor some ratios on 

an ongoing basis. The generation of a profit is not examined in details by Estonian 

enterprises. It is important to evaluate the company´s performance using an indicator, 

which measures the value creation, and gives us the information about its formation. 

The aim of this Paper was to evaluate the company´s performance, and based on this to 

identify which one of the companies of OÜ United Estover Group has created the biggest 

economic value added as an indicator.  This will help the management of the group to see 

if assets located into entities has created more value than was the cost of the spent 

resource. It provides the management with information about how much and how 

efficiently the capital by a specific entity is used. The Paper examines three highest-

volume companies of the group - OÜ Estover, OÜ Estover Piimatööstus and OÜ Hiirte 
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Juust. The performance evaluation covers the period 2008-2013. The operating results are 

assessed based on the economic value added (EVA) method. 

In order to fulfil the purpose of the Paper, the author has set the following study tasks:  

1) To provide a theoretical overview of the nature of the company´s value and its 

evaluation  methods;  

2) To assess operating results of companies of OÜ United Estover Group based on the 

economic value added (EVA) method;  

3) To analyse the results and draw the conclusions; 

4) To make proposals to improve the economic value added (EVA) as an indicator. 

As for data collection and analysis methods in the empirical part of the study, the author 

has used the document reference and the interview she conducted with the executive of OÜ 

United Estover Group to obtain specific information on the companies under examination.  

The document reference includes the examination of corporate financial statements.  The 

evaluation period covers the years 2008 to 2013 period.  In addition, the data are collected 

from online database investing.com  and from databased compiled by A. Damodaran.  The 

data on the cost of equity are also taken from the same databases. 

The EVA is an analytical tool developed commercially by the US management consultants 

Joel Stern and G. Bennett Stewart III in 1982.  Stern Stewart & Co. has developed the EVA 

with an aim of creating a general financial measure, which would encourage managers to 

focus on the value created by shareholders. The most important difference between the 

EVA method and other methods of assessing the company´s performance is that the EVA 

takes into account the cost of the capital and give investors the opportunity to compare the 

obtained profits and the amount of capital invested in the company, reckoning with the 

costs of the resources invested. 

Based on the formula required by the economic value added (EVA) method, it is necessary 

to find the net operating profit after tax - NOPAT, the weighted average cost of capital - 

WACC and the invested capital.  To calculate any input, the calculation results were 

analysed. NOPAT used in economic value added (EVA) calculations is the net operating 

profit after tax before the payment of financial interests.  Estonian companies use operating 

profit reported in the income statement is used as NOPAT. 
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The invested capital is the financial capital put by owners, investors or shareholders of the 

company, consisting of the equity and interest-bearing foreign capital. The indicator for the 

invested capital of OÜ Estover Piimatööstus accounted for the largest share of the value of 

the capital invested by the companies under examination.  

The companies are financed by a combination of the equity capital and foreign capital, thus 

the calculation of the weighted average cost of capital - WACC is an important component 

for calculating the economic value added (EVA) also in this Paper. The weighted average 

cost of capital is the cost of all interest-bearing foreign capital and of the equity, which is 

calculated taking into account the weightings. The higher WACC is, the higher the cost of 

the capital. WACC is also an important component in calculating the cost of the invested 

capital, which is a key factor in finding the EVA. 

The EVA of three largest companies of OÜ United Estover Group for the observation 

period was positive, which means that the cost of capital was considerably less than 

NOPAT. The economic value added in this period ranged between 540 026 to 1 334 233 

euros with the biggest EVA in 2010 and the lowest in 2011. In 2013, three high-volume 

companies of the group created the economic value added that amounted to 607 346 euros  

OÜ Estover created the economic value added in 2010-2011 and in 2013, which means 

that the return on invested capital in those years was higher than the cost of capital. 2010 

saw the biggest economic value added (570 969 €). In 2008-2009 and 2012, OÜ Estover 

suffered negative EVA, in spite of the fact that at the end of the years 2008 and 2012 the 

company made profits. In this case, the amount of the capital expenditure was bigger than 

NOPAT.  

OÜ Estover Piimatööstus is one of the companies under examination that has fared the 

best, creating the biggest economic value added during the observation period. In most 

years, the company had positive EVA. The capital expenditure exceeded the operating 

profit (NOPAT) only in 2011, when the EVA was negative and there was no economic 

value added. The biggest EVA was achieved in 2009, when that economic value added was 

1 323 407 euros. 

Compared to other companies, OÜ Hiirte Juust had the smallest value added for all years. 

The economic value added of the company was negative in 2009-2010 and 2012-2013.  
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In order to increase the economic value added (EVA) of OÜ United Estover Group, there 

are a number of options. First, the optimization of the capital structure. As is evident right 

now, the companies under examination tend to use more equity than the foreign capital, but 

due to significantly less expensive usage and cost, it would be reasonable to increase the 

share of foreign capital in the share of total capital. Increasing the share of external 

financing in the capital structure of the company should lower the weighted cost of the 

capital and enhance thereby the company´s performance. Another option is to increase the 

efficiency in using resources. This requires that the company should quit unused assets. It 

also presupposes that it is necessary to optimize inventory levels and receive better terms 

of payment from vendors.  

It is still possible to increase the EVA as an indicator in the investment projects whose 

return would be higher than the cost of capital. It is also important to enhance the exports, 

which will require the increase in production capacity, which in turn presupposes the 

investment in human resources. 

A positive EVA is a prerequisite for an effective cost of capital, ie the capital at minimal 

cost. The positive economic value added represents an increase in value of the company 

and shows that an increase in the corresponding capital of the company is higher than the 

weighted average value of the capital. If the EVA of the company is bigger than zero, it 

indicates the effective use of the capital by the company. 

The author of the Paper is of opinion that companies could analyse profit earning in more 

detail as it enables managers to make more relevant decisions in the future, and to 

understand more realistically what it is that ensures the profit for company. It is important 

to evaluate the performance of the company using an indicator, which measures the value 

creation, and gives us the information about its formation. 
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