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Lühikokkuvõte 

 

Magistritöö eesmärk oli analüüsida Eesti põllumajandusettevõtete 

raamatupidamisarvestuses raha ajaväärtuse kontseptsiooni kasutamist vastavalt 

seadusandlikule regulatsioonile, et välja selgitada diskonteerimise praktikasse rakendamise 

ulatus, vajadus ja kitsaskohad. Uuringus analüüsiti 217 põllumajandusettevõtte 

majandusaasta aruannet ja saadeti 633 veebipõhist küsitlust, millele anti 68 vastust. 

Andmeanalüüsiks kasutati kirjeldavat statistikat ja korrelatsioonanalüüsi. Diskonteerimist 

rakendati 2013. aastal 0,45% ettevõtete majandusaasta aruannetes ja 7% küsitlusele 

vastanute seas. Kõige enam diskonteeriti seotud isikutelt või ettevõtetelt saadud 

laenukohustusi. Diskonteerimist rakendasid suurema müügituluga ja rohkemate töötajate 

arvuga ettevõtted. Ligi ¾ aruannetest olid auditeeritud. Analüüs näitas, et suur hulk 

tehinguid jääb diskonteerimata. Ligi poolte tehingute puhul oli põhjuseks teadmatus, 

milliseid tehinguid diskonteerida. Ebakindlust teadmistes kinnitasid dubleeritud 

küsimustele antud vastandlikud vastused. Lisaks selgus, et raamatupidajad ei pea 

diskonteerimist oluliseks. 69% vastajatest arvas, et antud teema vajaks suuremat 

kajastamist, eelistatult erialastel internetilehekülgedel. Ka koolituste vastu tuntakse huvi. 

Kõige enam sooviksid teema laiemat kajastamist need vastajad, kes on oma hariduse 

omandanud peale 2003. aastat. Kuna sõna „diskonteerimine“ tundub raamatupidajatele 

kauge ja võõrana, siis tehti ettepanek diskonteerimisest rääkides või kirjutades kasutada 

arusaadavamat mõistet,  nt „pikaajaliste tehingute kajastamine“. Samuti võiks 

diskonteerimise ulatusele ja sisulisele täpsusele kaasa aidata rohkema statistika kogumine 

ja avaldamine erinevates tehingutes kasutatud intressimäärade kohta. Diskonteerimise 

teostamisel saaks abiks olla ka raamatupidamistarkvarad.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The purpose of the Master's Thesis was to analyze the concept of the time value of money 

according to the laws in force in the Estonian agricultural holdings accounting in order to 

clarify the scope of application of the discounting practice, the need for and bottlenecks. 

217 company’s financial reports were analyzed and 633 online-poll which was given 68 

responses. The data was analyzed using descriptive statistics and correlation analysis. On 

the basis of the 2013 annual reports of the farm holdings only 0.45% discounting has been 

used and 7% from the outcome of the survey. Discounting were used mostly from loan 

commitments received the related parties or other companies. Discounting is applied by 

companies with greater sales revenue and bigger number of employees. Nearly ¾ of the 

reports were audited. The analysis showed that a large number of transactions will be 

undiscounted. Nearly half of the transactions were undiscounted due to the lack of 

knowledge of what transactions can be discounted. The uncertainty of knowledge appeared 

through conflicting answers to duplicated questions. Moreover, it turned out that 

accountants do not have the discounting significant. 69% of respondents felt the issue 

needs greater coverage - preferably in professional websites. Also there is interest towards 

trainings. Mostly would like theme reflected those respondents who have completed their 

education after the year 2003. Since the word "discounting" seems a distant and alien to 

accountants it was proposed to use the discounts granted speaking or writing, for example, 

the concept of "recording of long-term transactions." The scope and accuracy of 

discounting could be improved by collecting and publishing statistics on the different rates 

used in transactions. Discounting can be also assisted by accounting software. 
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Arvestuse ajalugu ulatub kaugetesse aegadesse ligi 10 000 aastat tagasi. Aastatuhandete 

vältel on arvestuse süsteemi muudetud, täiendatud, arendatud. Seda kõike eesmärgil, et 

arvestuse tulemusel oleks võimalik saada maksimaalselt õiglaseim ja objektiivseim 

ülevaade ettevõtte varadest, kohustustest ja omakapitalist.  

Viimase aastakümne märksõna ettevõtete arvepidamise arendamises (nii nagu paljudes 

teisteski valdkondades) on globaliseerumine. See on toonud endaga kaasa vajaduse 

ettevõtete aruandluse ühtlustamiseks nii, et viimane oleks ülemaailmselt korraldatud 

sarnaste põhimõtete ja reeglite järgi. 

Eestis 2003. aasta 1.jaanuaril jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJd) 

tõid endaga kaasa suured muutused arvestuspõhimõtetes. Muude muutuste seas tulid 

raamatupidamisse mõisted „raha ajaväärtus“ ja „nüüdisväärtus“, mida selle ajani teati 

finantsjuhtimisest. Kõik uus on võõras ja harjumine võtab aega. Jaan Alveri sõnul näitas 

2007. aasta kutseeksami tulemuste analüüs, et üheks probleemiks raamatupidajate kutse 

taotlemisel oli oskus ülesannete lahendamisel kasutada raha ajaväärtuse kontseptsiooni 

(Alver 2007: 4). See ajendas uurima, kas raamatupidajad on võtnud nüüd, 12 aastat hiljem, 

raha ajaväärtuse kontseptsiooni rakendamise omaks ja kirjendavad tehinguid 

seadusandlikele nõuetele vastavalt.   

Ernst & Young Baltic AS partner Ivar Kiigemägi ütles 2012. aasta aprillis antud on-line 

intervjuus (Kiigemägi 2012): „Õnneks ei ole ammu enam kuulda olnud juhtide/omanike 

suust, et mingi tehing jäi tegemata, kuna raamatupidaja ei oska seda kajastada ehk see 

peaks tõestama, et raamatupidamise tase Eestis on piisavalt kõrge ja tõusuteel“.  

Kuigi äritehingud ei jää raamatupidajate oskuste tõttu tegemata, ei tähenda see veel seda, et 

tehinguid raamatupidamises õigesti kajastatakse. Näiteks Ameerikas tunti raha ajaväärtuse 

kontseptsiooni juba 1950. aastatel, kuid veel 1998. aastal kirjutas Taylor, et raha 

ajaväärtuse kontseptsiooni rakendamine valmistab raskusi (Taylor 1988: 123). Antud 

uuringus keskenduti rahaajaväärtuse erinevatele väljendusviisidele. 1990. aastal oli ka 
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Weil kindel, et paljud või isegi enamus raamatupidajaid kajastaksid (artiklis toodud näite 

kirjendamisel) kahe aasta pärast tasumisele kuuluvat summat nominaalväärtuses – ilma 

raha ajaväärtuse kontseptsiooni arvestamata (Weil 1990: 48). 

Raamatupidamisega tegeleva töötajaskonna uuringud on pea olematud (Sundgaard jt 

2008), mistõttu magistritöö teema on aktuaalne. Raamatupidamine vajab teaduslikke 

uuringuid, mis võimaldavad uurida juhtumeid ja nende praktilist rakendamist ettevõtete 

igapäevatöös, et parandada ja arendada raamatupidamisstandardeid (Mykolaitiene jt 2010: 

142).  

Probleem seisneb selles, et pole teada millises ulatuses raamatupidamisarvestuses 

rakendatakse raha ajaväärtuse kontseptsiooni ja kas seda tehakse vastavalt seadusandlikule 

regulatsioonile. Käesolevas magistritöös uurib autor raha ajaväärtuse kontseptsiooni 

rakendamist Eesti põllumajandusettevõtete näitel. 

Magistritöö eesmärk on analüüsida Eesti põllumajandusettevõtete 

raamatupidamisarvestuses raha ajaväärtuse kontseptsiooni kasutamist vastavalt 

seadusandlikule regulatsioonile, et välja selgitada diskonteerimise praktikasse rakendamise 

ulatus, vajadus ja kitsaskohad. 

Probleemi uurimiseks on autor püstitanud allolevad ülesanded: 

 koostada ülevaade diskonteerimise nõuetest vastavalt Eesti heale 

raamatupidamistavale; 

 analüüsida Eesti põllumajandussektori raamatupidamisarvestuses diskonteerimise 

ulatust ja seadusandlusele vastavust; 

 leida seoseid Eesti põllumajandusettevõtete raamatupidamisarvestuses raha ajaväärtuse 

kontseptsiooni praktilise rakendamise, töötaja hariduse ja ettevõtte suuruse vahel; 

 leida raha ajaväärtuse kontseptsiooni rakendamise kitsaskohad põllumajandusettevõtete 

raamatupidamisearvestuses; 

 välja selgitada raamatupidajate vajadused, ootused ja meelepärased kanalid antud teemal 

info saamiseks. 

Uuringu tulemusel soovib autor saada vastust küsimustele, kui suures ulatuses 

põllumajandusettevõtete raamatupidajad rakendavad diskonteerimist, kas nad teevad seda 

seadusandlusele vastavalt, millised on diskonteerimise kitsaskohad ning kas 
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raamatupidajad soovivad diskonteerimise teemal rohkem infot saada. Uuringus 

keskendutakse eesmärgist lähtuvalt diskonteerimise praktilise rakendamise ulatusele ja 

selle kitsaskohtadele. Uuringu tulemusel ei püüta leida vastust sellele, kuidas teostatakse 

diskonteerimist kui protsessi, kuidas kujuneb diskontomäär ning ei püüta välja selgitada 

diskonteerimise kui meetodi eesmärgi õigustatust raamatupidamisarvestuses. 

Eesmärgi saavutamiseks viiakse läbi empiiriline uuring kasutades kahte erinevat meetodit. 

Nendeks on dokumendianalüüs (Eesti põllumajandusettevõtete 2013. aasta majandusaasta 

aruannete alusel) ja küsitlus. Eksperthinnangute saamiseks kaasatakse audiitoreid. Küsitlus 

viiakse läbi märts–aprill 2015. aastal. Andmetest ülevaate andmiseks kasutatakse 

kirjeldava statistika meetodeid ja seoste kindlaks tegemiseks korrelatsioonanalüüsi.  

Põllumajandustootmine on Aino Vooro sõnul unikaalne majandustehingute kompleks. 

Seda iseloomustab tsüklilisus ning bioloogiliste varade kasutamine tootmistegevuses nii 

põllumajandustoodangu saamiseks kui ka uute bioloogiliste varade genereerimiseks. 

(Vooro 2011: 5) Põllumajandusettevõtted sobivad diskonteerimise praktikasse 

rakendamise uurimiseks just seetõttu, et neid iseloomustab tsüklilisus ja seejuures on 

toimuvad protsessid pikaajalised. Teiseks on põllumajandus tegevusharu, mida suurel 

määral toetatakse nii Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames kui ka Eesti riigi 

poolt. Toetuste andmist korraldab Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi 

haldusalasse kuuluv valitsusasutus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 

(PRIA). Toetuste taotlemisel on vaja esitada majandusaasta aruanne, mis seab 

põllumajandusettevõtted teatavasse avaliku huvi orbiiti. Seda mitte ainult PRIA silmis, 

vaid ka konkurentide ees. See omakorda kohustab põllumajandusettevõtteid koostama 

kvaliteetseid aastaaruandeid, mis annaksid maksimaalselt õige ja õiglase ülevaate ettevõtte 

majandusseisust.   

Magistritöö koosneb kolmest osast. Esmalt antakse uuringule teoreetiline alus peatükis 

raha ajaväärtuse rakendamine raamatupidamisarvestuses. Empiirilises osas tutvustatakse 

uuringu metoodikat, analüüsitakse majandusaasta aruandeid ja küsitluse tulemusi. 

Kuigi väärkajastused raha ajaväärtuse kontseptsiooni mitte rakendamisel või valesti 

rakendamisel ei pruugi omada olulist mõju aruannetele, näitab see, et raamatupidajad ei ole 

lõplikult omaks võtnud tänapäeva raamatupidamise olemust. Töö fookuses on 

raamatupidajate praktilised tegevused, et välja selgitada, mis valmistab neile antud teema 
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juures raskusi ja millised on kitsaskohad. Võib arvata, et ettevõtetes ei rakendata raha 

ajaväärtuse kontseptsiooni alati nõuetekohaselt. Seejuures võib esineda nii mittetahtlikku kui 

ka tahtlikku eksimist. Samuti seda, et diskonteerimise vajadus ja praktiline rakendamine on 

sõltuvuses töötaja haridusest ning ettevõtte suurusest. Töö praktiline aspekt seisneb 

hetkeolukorra ülevaates, mis peegeldab vajadust ja raamatupidajate huvi raha ajaväärtuse 

teemat neile meelepärastes infokanalites põhjalikumalt käsitleda.  

Autor soovib avaldada tänu kõigile, kes magistritöö valmimisele on andnud omapoolse 

panuse. Eriline tänu kuulub küsitlus osalenutele. Samuti soovib autor tänada juhendajat. 
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1.1. Raamatupidamise ja aruandluse nõuded ja areng 

 

Raamatupidamise ajalugu ulatub 10 000 aastat tagasi antiikaegsesse Lähis-Itta. Algne 

arvestus oli pigem vara registreerimine, mis kajastus puupulgale või luule sälkude 

tõmbamisega. Tänapäeva raamatupidamise eelkäiaks võib nimetada Luca Bartolomeo 

Pacioli’t, kes 1494. aastal andis Veneetsias välja raamatu „Summa de Arithmetica, 

Geometria, Proportioni et Proportionalitá“. Tema süstematiseeris raamatupidamise, 

järjestades arvestuse protsessi, mis sarnaneb tänapäeva raamatupidamisarvestusega. Pika 

arengulooga raamatupidamise ajaloos võib tähtsündmuseks pidada kahekordse 

kirjendamise meetodi kasutuselevõttu, mida on küll aja jooksul täiustatud, kuid sellest 

tõhusamat pole siiani loodud. (Alver, Alver 2009: 11-28) 

Ühelt poolt baseerubki magistritöö raamatupidamise teooriale. Viimane püüab kirjeldada 

raamatupidamise rolli ja koosneb nelja liiki teooriatest: klassikaline induktiivne teooria, 

tulu teooria, otsuste kasulikkuse teooria ja informatsiooni ökonoomika teooria. Klassikalise 

induktiivse teooria alusel on leitud arvestuspõhimõtted. Tulu teooria selgitab 

organisatsiooni tegelikku kasumit. Otsuse kasulikkuse teooria kirjeldab raamatupidamise 

protsessi andmaks asjakohast teavet otsustajatele. Informatsiooni ökonoomika teooria 

vaatleb aga raamatupidamisest saadavat informatsiooni kui vahetatavat kaupa ratsionaalselt 

tegutsevate agentide vahel, kes on huvitatud omakasust. (Masoom 2013: 9) 

Raamatupidamise ülesandeks on tehingute registreerimine ning perioodiliselt esitatakse 

tulemused majandusaasta aruandena, mis koosneb raamatupidamise aruandest ja 

tegevusaruandest. Antud info on suunatud eelkõige välistarbijatele (omanikud, investorid, 

kliendid, tarnijad, riik, konkurendid jne). Kui ettevõttesiseste tarbijate käsutuses on kogu 

ettevõttega seotud informatsioon, siis ettevõttest huvitatud välistarbijad saavad infot vaid 

avaldatud aruandlusest. Selleks, et info oleks üheselt mõistetav on aruandlusele seadustega 

kehtestatud kindlad reeglid. 

1. RAHA AJAVÄÄRTUSE RAKENDAMINE 

RAAMATUPIDAMISARVESTUSES 



 

 

 

10 

 

Eestis on finantsarvestuses kõrgeimat õigusjõudu omavaks aktiks Raamatupidamise 

seadus. Esimene Raamatupidamise seadus peale taasiseseisvumist jõustus 01. jaanuaril 

1995. Vaatamata korduvatele täiendustele nähti vajadust seaduse uue versiooni järgi, mis 

võeti vastu 20. novembril 2002 ja see jõustus 01. jaanuaril 2003. See seadus muutis 

raamatupidamisarvestuse aluseid olulisel määral, tuues muude muutuste seas endaga kaasa 

mõisted „õiglane väärtus“ ja „diskonteerimine“.  

Täiendavalt reguleerib raamatupidamist Vabariigi Valitsuse moodustatud ja ametisse 

nimetatud raamatupidamise spetsialistides, selle ala teadlasest või praktikutest koosnev 

komisjon ehk Raamatupidamise Toimkond. Komisjoni ülesandeks on anda välja 

Raamatupidamise seadust täpsustavaid ja selgitavaid raamatupidamisalaseid juhendeid 

(RTJd) ning seeläbi suunata raamatupidamisalast tegevust. (Raamatupidamise 

Toimkonna… 2003, § 1 lg 1; § 3 lg 1)   

Vastavalt raamatupidamise seadusele lähtuvad RTJd rahvusvahelistest finantsjuhtimise 

standarditest (Raamatupidamise seadus 2002, § 34 lg 1). Kuni 2009. aasta juuni kuuni 

lähtusid RTJd Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvahelistest finantsaruandluse 

standarditest (IFRSst). Kuid uute rahvusvahelise finantsaruandluse standardite väikestele ja 

keskmistele ettevõtetele (IFRS for SMEs, eesti keeles SME IFRS) ilmumisel otsustas 

Raamatupidamise Toimkond muuta raamistikku ja viis RTJd viimastega kooskõlla. Põhjus 

oli eelkõige selles, et IFRSi põhimõtete säilitamisel oleks juhendid muutunud järjest 

keerulisemaks. (Muudatused… 2013) Kuid arvestades Eesti ettevõtlusmaastikku, mis 

moodustub peamiselt väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest (2013. aastal 93,7%) 

(ER025: Statistilisse… 2014), otsustati juhinduda just sellele sihtgrupile koostatud 

standarditest (Muudatused… 2013). Raamatupidamise seaduse § 17 säilitab siiski 

valikuvõimaluse arvestuse aluseks olevate juhendite valiku osas (Eesti hea 

raamatupidamistava, mis koosneb Raamatupidamise seadusest, Riigi raamatupidamise 

üldeeskirjast ja RTJdest või IFRSst) (Raamatupidamise seadus 2002, § 17 lg 1). 

Seoses globaliseerumisega on hakatud ülemaailmselt ühtlustama arvestuse normatiive. 

Rahvusvaheline Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB), mis tegeleb IFRS 

arendamisega, teeb koostööd USA raamatupidamisstandardeid (GAAP) väljaandva asutuse 

Finantsaruandlusstandardite Nõukoguga (FASB) (Kaldjärv 2011). Eestis tekitas ühtsete 

nõuete järele vajaduse Euroopa Liiduga liitumine, et finantsaruandlus oleks võrreldav mitte 

ainult riigisiseselt vaid ka riikidevaheliselt. 
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Leitakse, et ühtlustada tuleb rahvusvahelisi standardeid ja vastavalt neile muuta ka 

raamatupidamise tavasid (Mustata, Matis 2007: 22). Mitmed autorid on seisukohal, et 

finantsaruandluse ühtlustamine on protsess, mis on vajalik aruandluse võrreldavuse 

huvides rahvusvahelisel tasandil, et vähendada aruannete ühtlustamise kulusid ja sellega 

suurendada rahavoogude liikumist eelkõige rahvusvahelistes ettevõtetes (Strouhal jt 2011: 

899-900; Mustata, Matis 2007: 2). Lisaks kulude vähenemisele tagab ühtne arvestuse 

normeerimine finantsaruannete kasutajate turvalisuse (Mustata, Matis 2007: 22).  

Eesti on käsumajanduselt turumajandusele üleminekuga teinud läbi suured muutused. 

Nõukogude ajal olid raamatupidamisest saadavad andmed üksnes kontrollivahendiks, mitte 

otsuste tegemise lähtepunktiks (Sundgaard 2008: 6). Kuna finantsarvestuse funktsioon on 

muutunud ettevõtte edu saavutamise seisukohalt oluliseks, siis on oluliseks muutunud ka 

finantsarvestusest tulenevate andmete sisuline informatiivsus. Seetõttu on ühe vahendina 

võetud raamatupidamisse kasutusele raha ajaväärtuse arvestamine. Tegemist on ettevõtte 

rahandusest tuntud meetodiga, mida Eestis varem kasutati vaid finantsjuhtimise kontekstis. 

 

 

1.2. Raha ajaväärtuse kontseptsiooni olemus  

 

Kui ühelt poolt on käesolev magistritöö seotud raamatupidamisteooriaga, siis teiselt poolt 

raha ajaväärtuse kontseptsiooniga. Raha ajaväärtuse kontseptsioon baseerub 

kvantitatiivsele rahateooriale, mille kohaselt raha väärtus ei sõltu selle kvaliteedist vaid 

kvantiteedist (Coleman 2009: 54).  

Raha ajaväärtuse kontseptsioon on finantsjuhtimise alustala, mille selgitamiseta ei alga 

ükski finantsjuhtimise kursus, käsiraamat või õpik. Esimesena mainis raha väärtuse 

muutumist ajas Hispaania teoloog Martín de Azpilcueta (kasutas ka nime Doktor 

Navarrus) (1492–1586) oma kirjutises „Commentary on the Resolution of Money (CRM)“. 

Ta kirjeldas kaheksat faktorit, mis määravad raha väärtuse. Neist üks oli aeg. (Azpilcueta 

2004: 188,189)  

Uno Mereste Majandusleksikonis on raha ajaväärtus (Time Value of Money) defineeritud 

järgmiselt – „raha väärtus mingil ajamomendil võrreldes selle väärtusega mingil teisel, 

enamasti tulevikus saabuval momendil“. Raha ajaväärtuse kontseptsiooni kohaselt aga on 
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„mingil konkreetsel ajamomendil kasutada olev raha väärtuslikum, kui sellega võrdne 

tulevikus saadav summa“. (Mereste 2003: 156)  

Eestis enim raha ajaväärtuse kontseptsiooni rakendamist raamatupidamisarvestuses 

käsitlenud Maire Otsus-Carpenter on vandeaudiitor, audiitorkogu liige ja töötab 

Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika spetsialistina regulatsioonide ja aruandluse 

divisjonis. Tema selgitab raha väärtuse muutust ajas järgmiselt (Otsus, Laanemets 2013): “ 

...kui tulevikus laekuv raha oleks juba praegu olemas, saaks selle investeerida ja sellelt tulu 

teenida. Kui raha laekub tulevikus, jääb tulu saamata. Või kui raha oleks vaja kasutada just 

praegu, tuleks vajalik summa laenata ning selle eest intressi tasuda. Mõlemal juhul oleks 

see raha praegu rohkem väärt kui tulevikus. Ja vastupidi, kui raha maksmist edasi lükata, 

saaks seda vahepeal investeerida ning täiendavat tulu teenida.“ See selgitus ühtib Karu ja 

Zirnaski seisukohaga et raha väärtus ajast sõltuvalt on selgitatav sellega, et täna 

olemasolevat raha saab investeerida ehk tulu teenima panna kohe, kuid näiteks kuu aega 

hiljem saadavat raha saab investeerida ka kuu aega hiljem ja tulu jääb sellevõrra 

väiksemaks (Karu, Zirnask 2001: 15).  

Samas võib raha väärtuse muutumist selgitada ka inimese instinktiivse käitumisega. On 

tõestatud ja ka teoreetilises majandusmudelis lähtutakse asjaolust, et tulevikul on olevikuga 

võrreldes väiksem kaal. Inimene eelistab tänast kasu, sest ta tunnetab seda väärtuslikumalt 

kui tulevikus saadavat kasu. (Nilsen 2011: 12) 

Raha ajaväärtuse kontseptsiooniga kaasnevad mõisted nüüdis- ja tulevikuväärtus. 

Nüüdisväärtuseks (Present Value PV) nimetatakse tulevikus saadaoleva või maksmisele 

kuuluva raha praegust väärtust. Kui aga raha saadakse nüüd, siis nimetatakse tulevikus 

selle väärtust tulevikuväärtuseks (Future Value FV). (Otsus, Laanemets 2013) 

Nüüdis- ja tulevikuväärtuse vahet käsitletakse intressina (Interest). Intress on Ghoshi 

sõnutsi nn rent raha kasutamise eest. Ta on toonud järgmise näite: rahasumma, Vₒ (raha 

väärtus ajahetkel 0, mis on praegu) on võrdne 100 dollariga ja aja jooksul muutub summa 

konkreetse intressimäära võrra, näiteks 10% võrra. (Ghosh 2012: 7127) Eelneva näite 

põhjal leiti rahaühiku tulevikuväärtus, sest teada on, et hetkel (nüüdisväärtus) on 100 

dollarit, see summa muutub (intressimäära) 10% võrra ehk summa suureneb (intressi) 10 

dollari võrra ja väärtus perioodi lõpuks (tulevikuväärtus) on 110 dollarit. Seega intressi 

väljendatakse rahalises vääringus, intressimäära (Interest Rate) aga protsentuaalselt.  
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Vastupidist tehingut ehk nüüdisväärtuse arvutamise protsessi nimetatakse 

diskonteerimiseks (Discounting). Nüüdisväärtuse leidmise korral on teada raha väärtus 

tulevikus ja seda diskonteerides leitakse nüüdisväärtus. Tulevikuväärtuse diskonteerimisel 

kasutatavat intressi nimetatakse diskontomääraks (Discounting Rate).   

Raha nüüdis- ja tulevikuväärtust saab arvutada järgnevate valemite abil (Otsus, Laanemets 

2013): 

   
 

      
                                                                                                                           (1) 

                                                                                                                            (2) 

kus  C on tulevikus laekuv või tasumisele kuuluv summa,  

i on diskontomäär valemis 1 ja intressimäär valemis 2 (kümnendmurruna) 

n on perioodide arv. 

Raha ajaväärtuse arvutamisel on oluline teada, et arvestatud intress liidetakse 

põhisummale, millele on lisatud eelnevate perioodide intressid ehk tegemist on 

liitintressiga (Compound Interest). See tähendab, et kord juba arvestatud intress, mis on  

liidetud põhisummale kannab omakorda intressi (Sealsamas). Arvutamise lihtsustamiseks 

on olemas valmiskujul tabelid, kus on toodud nüüdis- ja tulevikuväärtuse tegurid, millega 

jagada või korrutada tulevikus laekuvat või tasumisele kuuluvat summat C (vt valem 1 ja 

2). Need on kättesaadavad internetis ja enamikes finantsalastes käsiraamatutes, õpikutes. 

Valemid 1 ja 2 on rahaajaväärtuse kontseptsiooni põhivalemid. Neist erinevaid valemeid 

kasutatakse sõltuvalt sellest, kas tulevikus tasutavad või laekuvad summad on võrdsed 

(annuiteedi nüüdisväärtus) ja neid tasutakse või need laekuvad igavesti (perpetuiteedi 

nüüdisväärtus). Samuti kui tasutavad või laekuvad summad on ebavõrdsed, kuid mõnel 

perioodil negatiivsed (puhasnüüdisväärtus) jne. (Sealsamas) Lisaks sõltub arvutamine 

sellest, kas raha liikumine toimub perioodi lõpus või alguses. Seega on raha ajaväärtuse 

arvutamise erinevaid valemeid palju. 

Eestis kasutavad teoreetikud õpikutes ja käsiraamatutes küll erinevaid tähiseid, kuid 

üldjuhul ühesugust põhivalemite esitlusviisi (vt valem 1 ja 2). Kuid Taylor on enda artiklis 

välja toonud mitmeid erinevaid 1980. aastate teises pooles USA-s tudengitele õpetatavaid 
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raha ajaväärtuse arvutamise valemeid. Kuigi valemite sisu oli üks, ajas nende paljusus 

kasutajad segadusse.  (Taylor 1988: 124) 

Klassikalised teooriad on toimivad teatud eeldustel, olgu selleks siis täielik konkurents, 

ühtlane inflatsioon vms, kuid praktikas ei ole ideaalset keskkonda teooria toimimiseks. See 

muudab teooria praktikasse rakendamise märksa keerulisemaks, kui seda on pelgalt ette 

antud ülesande lahendamine. „Raamatu ülesanded“ on just seetõttu kerged lahendada, et 

vajalikud andmed on ette antud, tarvis on osata need vaid valemisse õigele kohale asetada. 

Raamatupidamispraktikas on üldjuhul tehingute toimumise korral teada vastavalt kas 

tulevikus saadav või tasumisele kuuluv summa ja tehinguga seotud ajaperiood, 

diskontomäär tuleb aga leida hinnangulisel teel. „Raamatu ülesannetes“ arvestatakse sageli 

diskontomäära suuruseks 10%, kuid reaalses praktikas tuleb diskontomäära leidmisel 

arvesse võtta nii inflatsiooni mõju kui ka riski, mis kaasneb konkreetse tehingupartneriga 

ja tehingu endaga. Hinnang diskontomäärale peab küll olema põhjendatud, kuid samas ei 

ole seda võimalik kuidagi mõõta. See muudab diskontomäära suhteliselt subjektiivseks 

näitajaks, mille puhul on raske diskontomäära suurusele hinnangut anda.  

Raamatupidamisarvestusest saadavad andmed on aja jooksul muutunud 

mitmefunktsionaalseks ehk algsele kontrolli funktsioonile on lisandunud juhtimisteabe 

funktsioon. Et minevikku kajastavad andmed oleksid võimalikult multifunktsionaalsed ja 

laialdaselt kasutatavad tuleb kõiki asjaolusid arvesse võtta juba regulatsioonide 

väljatöötamisel. Üks aspekt, mida on Eesti raamatupidamisalastes regulatsioonides arvesse 

võetud, on selle alapeatüki olulisim mõte – raha väärtus sõltub rahavoo ajastusest. Sellel 

faktil on oluline tähtsus ettevõtete finantsseisu kajastamisel.  

 

 

 

1.3. Raha ajaväärtuse roll finantsarvestuses 

 

Kui Eestis hakati raamatupidamisarvestuses raha ajaväärtust arvestama 2003. aastast, siis 

mujal maailmas oli see meetod kasutusel juba väga pikka aega. Näiteks Inglismaal on 

märke diskonteeritud rahavoogude meetodi kasutamisest investeeringute arvestamisel juba 

1772. aastast (Brackenborough jt 2001: 140). Siiski enne 1960. aastaid oli Inglismaal 

diskonteerimine raamatupidamisarvestuses pigem haruldane. USAs hakkas diskonteeritud 
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rahavoogude meetodi kasutamine raamatupidamises kiiresti levima 1950. aastatel. 

Diskonteerimise laialdast kasutuselevõttu on seostatud majandusteadlaste sekkumisega 

äriellu nõustamise näol ning muutustega raamatupidamisalase hariduse andmisel. Kui 

varem piirduti pelgalt arvestustehnikate õpetamisega, siis 50. aastatel hakati 

raamatupidajatele õpetama majandusteooriat laiemalt. (Parker 2014) 

Diskonteerimist hakati raamatupidamisarvestuses rakendama selleks, et maksimeerida 

raamatupidamise aastaaruannete eesmärgi saavutamist. Nimelt on Raamatupidamise 

seaduse § 15 lg 1 järgi raamatupidamise aastaaruannete eesmärk kajastada õigesti ja 

õiglaselt ettevõtete finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid (Raamatupidamise 

seadus 2002, § 15 lg 1). Selleks, et õiget ja õiglast raamatupidamise aruannet koostada, 

tuleb majandustehingute kajastamisel järgida raamatupidamise seaduse § 16 loetletud 

rahvusvaheliselt tunnustatud nõudeid ehk raamatupidamise alusprintsiipe. Raha ajaväärtuse 

kontseptsiooni arvestamine muutub oluliseks eelkõige järgmiste alusprintsiipide järgimisel 

(Raamatupidamise seadus 2002, § 16 lg 3, 6-9): 

 arusaadavuse printsiip, mis näeb ette, et raamatupidamise aruande kasutajale peab 

olema informatsioon esitatud ülevaatlikult ja üheselt mõistetavalt; 

 objektiivsuse printsiip, mis ütleb, et raamatupidamise aruanne peab edasi andma 

neutraalset ja usaldusväärset informatsiooni; 

 konservatiivsuse printsiip, mille kohaselt tuleb raamatupidamise aruanne koostada 

ettevaatlikult, vältida tuleb ennekõike varade ja tulude ülehindamist ning kohustuste ja 

kulude alahindamist; 

 avalikustamise printsiip, mille kohaselt tuleb finantsseisundi, majandustulemuste ja 

rahavoogude õige ja õiglase ülevaate andmiseks esitada aruandes kogu informatsioon.  

Seega esmalt on raha ajaväärtuse kontseptsiooni rakendamine raamatupidamises oluline, 

sest õiget ja õiglast väärtust ei ole ilma raha ajaväärtust arvesse võtmata võimalik hinnata 

(Otsus, Laanemets 2013).  

Olukorra näitlikustamiseks on autor koostanud tabeli, mis on esitatud lisas 1. Tabelis on 

teostatud arvutused, mille tulemusel sisaldavad lahtrid 1 000 euro suuruse summa 

nüüdisväärtuseid erinevate aastate ja diskontomäärade lõikes. Lisas 2 on toodud välja nii 

nominaalväärtuses kui ka protsentuaalses suuruses hälbed, mis tekivad raha ajaväärtuse 

mitterakendamise korral. Näiteks, kui ettevõttele peaks makstama viie aasta pärast 1 000 
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eurot ja see kajastataks mitte nõuetekohaselt ehk nominaalväärtuses ja tehingu 

diskontomääraks eeldataks 10%, siis oleks summa valesti kajastatud 379,08 euro võrra ehk 

summa oleks kajastatud 37,91% suuremana kui võiks. See iseloomustab, kui muutuv on 

raha väärtus sõltuvalt selle tasumise või laekumise ajast ja diskontomäära suurusest. Seega, 

mida pikaajalisem on tehing ja suurem diskontomäär, seda väiksem on tehingu tegelik 

rahaline väärtus selle tegemise hetkel (vt lisa 1) ning seda suurem on eksimus tehingu 

nominaalväärtuses kajastamise korral (vt lisa 2).  

Ühelt poolt võib eeltoodud näite valguses raha ajaväärtuse kontseptsiooni 

mitterakendamist või valesti rakendamist nimetada andmete väärkajastamiseks. 

Rahvusvahelise Auditeerimise standardi (ISA EE 200) järgi on väärkajastus see, kui 

finantsaruandes kajastatud summa, klassifitseerimine, esitus või avalikustamine ei vasta 

rakendatava finantsraamistiku nõuetele (ISA EE 200 2010: 7).  

Väärkajastused jagunevad sõltuvalt nende iseloomust kas tahtlikeks ehk teisisõnu 

pettusteks või mittetahtlikeks ehk vigadeks.  

Aruandluse tahtlikuks pettuseks loetakse Auditeerimise standardi järgi (ISA EE 240 2010: 

13): 

 andmete või alusdokumentidega manipuleerimist;  

 olulise info (sündmused, tehingud jm) vääresitust;  

 summade, esitusviisi või info avalikustamisega seotud arvestusprintsiipide tahtlikku  

valesti rakendamist. 

Tahtmatuid vigu Auditeerimise standard ei täpsusta. Küll aga on Marvi Meriniit enda 

magistritöös tahtmatute vigadena välja toonud kirja- või arvutusvigu, samuti tahtmatult 

raamatupidamistõdede vale kasutamise või tähelepanuta jätmise (Schiel 2011: 49; viidatud 

Meriniit 2013: 12). Antud ebakorrektsused võivad tuleneda inimlikust lohakusest või 

vähestest erialastest teadmistest (Meriniit 2013: 12). 

ISA EE 200 punkt 11 kohaselt on auditi läbiviimise eesmärgiks anda kindlus, et 

finantsaruanded ei kajasta olulist väärkajastust, kuid ei saa oodata, et aruandes puuduvad 

vead või pettused 100 %lt. Näiteks võivad mõned finantsaruande kirjed varieeruda, sest 

need hõlmavad subjektiivseid otsuseid või hinnanguid, mistõttu ei saa neid 

auditiprotseduuridega elimineerida. Kuid audiitor peab siiski hindama, kas need on 
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kooskõlas finantsaruandluse raamistikuga, korrektselt avalikustatud ega ole kallutatud. 

(ISA EE 200 2010: 5, 20, 21)  

Teisalt on finantsaruandluse eesmärk pakkuda kvaliteetset finantsinformatsiooni 

majandusotsuste tegemiseks. Mitmed autorid on väitnud, et finantsaruandlusest saadava 

teabe kvaliteet ja õigeaegsus on oluline, sest see mõjutab positiivselt kapitali pakkujaid ja 

muid investeeringute tegijaid, krediidi-, jms vahendite jaotamise otsustamisel (Beest jt 

2009: 20;  Mykolaitiene jt 2010: 142).  

SEB hinnangul on Eesti põllumajandusettevõtted keskmisest rohkem huvitatud 

investeerimisest nii igapäevategevusse, innovatsiooni kui ka töötajate arendamisse 

(Põllumajandusettevõtete… 2014). Finantsvõimendus on võimalik aga läbi toetuste, 

laenude, liisingute, mis nõuavad omakorda kvaliteetset aruandlust, sest mittekvaliteetse 

aruandluse tõttu võib rahastamine olla piiratud. Näiteks põllumajandustoetuste 

investeeringumeetmete kaudu saavad (alates 2015. aastast) traktoreid ning muud 

liikuvtehnikat soetada väikeettevõtted, aiandussektori ettevõtted ja ühistud, kelle aastane 

müügitulu jääb alla 200 000 euro (Põllumajandustoetused… 2014). Antud juhul võib 

tulude vale kajastamine (eelkõige ülehindamine) osutuda toetuse saamise takistuseks.  

Ka varasemate uuringute tulemused on näidanud, et ettevõtted, millel on rahastamine 

piiratud, pigem rendivad kui ostavad vara (Beatty jt 2010: 1). Samade tulemusteni on 

jõudnud Eisfeldt ja Rampini (Eisfeldt, Rampini 2008: 1652). Biddle jt on jõudnud 

järeldusele, et kvaliteetsema finantsaruandlusega ettevõtetel on väiksemad kõrvalekalded 

kavandatud investeeringute tasemest ja nad on vähem tundlikud makromajanduslikele 

muutustele (Biddle jt 2009: 112). Kvaliteetne finantsaruandlus avaldab lisaks ettevõtte 

arengule mõju ka majanduse arengule, sest selle tulemusel suureneb turu üldine tõhusus 

(Beest jt 2009: 20-21). 

Raamatupidamisarvestuse kvaliteet on ebamäärane mõiste, mille üle on palju arutletud, 

kuid millele kindlat definitsiooni leitud ei ole. Chen jt on arvamusel, et raamatupidamise 

kvaliteedi määratlemise muudab keeruliseks see, et raamatupidamise aruandeid 

kasutatakse mitmel erineval eesmärgil (Chen jt 2010: 222). Elias on seisukohal, et 

probleemiks on raamatupidamise kvaliteedi empiirilise mõõtmise sellise raamistiku 

puudumine, mis oleks kooskõlas finantsaruandluse kontseptuaalse raamistikuga. Üldine 

raamatupidamise kvaliteedi uurimise probleem on, et kättesaadavad andmed määravad 
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mida uurida, mitte uurimisküsimuste järgi ei määratleta vajalikke andmeid. (Elias 2012: 

153) Penman on aga arvamusel, et raamatupidamise kvaliteeti ei saagi üheselt määratleda, 

sest see sõltub hindajast. Ta käsitleb raamatupidamise aruandeid kui toodangut, mida 

kliendile tarnitakse. Tema sõnutsi on oluline see, mida kvaliteet tähendab kliendi jaoks. 

(Penman 2003: 79)  

Vaatamata sellele, et tegu on umbmäärase mõistega on tegemist palju uuritud teemaga. 

Erinevad autorid on uuringute käigus defineerinud raamatupidamisarvestuse kvaliteeti 

erinevalt. Näiteks Chen jt defineerivad raamatupidamise kvaliteeti määrana, kuivõrd 

finantsaruannetes kajastuv info peegeldab nende aluseks olevat majanduslikku olukorda 

(Chen jt 2010: 222). Callen jt aga määratlevad kvaliteetset raamatupidamist selle järgi, kui 

täpne on finantsaruandlusest saadav informatsioon tulevaste rahavoogude kohta (Callen jt 

2013: 271). Hribari jt kohaselt määrab raamatupidamise kvaliteedi see, millise täpsusega 

raamatupidamisandmed kajastavad äriühingu toimimist minevikus, sest see võimaldab 

prognoosida ettevõtte tulevast käekäiku ja aitab hinnata ettevõtte väärtust (Hribar jt 2010). 

Danielson ja Lipton peavad samuti täpset kajastamist oluliseks, sest investorid kasutavad 

ajaloolisi andmeid, et prognoosida tulevikus toimuvat. Kui varasema perioodi arvestus on 

puudulik või vigadega, on tulevikusündmuste prognoos moonutatud. (Danielson, Lipton 

2010: 85)   

Ettevõtte peamiste aruandluse klientidena näeb Penman aktsionäre või osanikke. Tema 

seisukoht on, et osanikud „ostavad“ tulu, seega on tulude kajastamise kvaliteet eriti oluline. 

(Penman 2003: 80) Möödunud perioodi tulud on sisendiks tulevaste tulude 

prognoosimisele, seega sõltub nende kvaliteet sellest, kui heaks indikaatoriks nad on 

tulevastele tuludele (Sealsamas: 81). Samuti on audiitorid arvamusel, et üheks peamiseks 

teguriks, mis viivad halva kvaliteediga aruandluseni, on mittepiisav tulu haldamine. Lisaks 

tulule lisandub ebakompetentne juhtimine, kõrvalekaldumine raamatupidamistavast, 

vähene riigipoolne järelevalve ja perekondlik „omanike ring“. (Tasios 2012: 70)  

Vaadates erinevate autorite käsitlust raamatupidamisarvestuse kvaliteedist paistab silma 

kõigis üks ühine joon. Kõik mõisted taanduvad raamatupidamise lõpp-toodangule ehk 

aruandluse kvaliteedile. Kuid kuna raamatupidamisarvestus on aruandluse sisend, siis 

kvaliteetne arvestus on kvaliteetse aruandluse eelduseks.  
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Aruannete kvaliteedi küsimus ei ole oluline ainult nende lõpptarbijale vaid kogu 

ühiskonnale, sest see mõjutab majandusotsuseid ja on võti tõhusalt toimivale majandusele 

(Tasios 2012: 58, 69). Kasulik oleks välja töötada arvestuse empiiriliseks hindamiseks 

raamistik, mis oleks kooskõlas aktsepteeritud finantsaruandluse kontseptuaalse 

raamistikuga (Elias 2012: 153). 

Lisaks kvaliteetsele aruandlusele on üheks ettevõtte edu kriteeriumiks töötajaskonna 

praktilised oskused (Večerskienė jt 2008: 9). Edu tagab konkurentsieelis, mille annab 

ettevõttele unikaalne teadmiste, oskuste ja informatsiooni pagas (Boguslauskas, 

Kvedaraviciene 2009: 80). Kirde Tais raamatupidajate seas küsitluse teel läbi viidud 

uuringu tulemusel jõudsid Prasong ja Ussahawanitchakit järelduseni, et elukestev õpe 

avaldab positiivset mõju raamatupidamisandmete usaldusväärsusele. See näitab, et 

ainuüksi raamatupidamistava muutmisest ja avaldamisest on vähe, raamatupidajatel on 

vaja ennast harida, et raamatupidamisandmed oleksid usaldusväärsed. (Prasong, 

Ussahawanitchakit 2012: 90) Seega on muutuvas keskkonnas oluline töötajaskonna 

kompetentsuse pidev arendamine. 

Arvestusala spetsialiste on võimalik edukalt koolitada siis, kui on tihe seos õpingutel, 

uuringutel ja praktilisel tegevusel (Večerskienė jt 2008: 16). Raamatupidamine vajab 

teaduslikke uuringuid, et parandada ja arendada raamatupidamisstandardeid, et 

moodustada arvepidamise infosüsteeme ettevõtete juhtimiseks ning et uurida juhtumeid ja 

nende praktilist rakendamist ettevõtete igapäevatöös (Mykolaitiene jt 2010: 142). 

Finantsalase regulatsiooni veatu täitmine on võimalik vaid läbi pideva enesetäiendamise ja 

õppimise, mis tagab korrektse finantsarvestuse (vt joonis 1). 

 

Joonis 1. Korrektse finantsarvestuse eelduste skeem. Allikas: (autori koostatud) 
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Seejuures nii finantsalane regulatsioon, töötajaskonna koolitamine ja enesetäiendamine 

ning finantsarvestus ja -aruandlus vajavad empiirilisi uuringuid, et leida probleemseid 

valdkondi ja kitsaskohti. See aitab täiendada ja sisse viia muudatusi finantsalases 

regulatsioonis ja enesetäienduse võimalustes, mis omakorda toetab finantsarvestuse ja –

aruandluse kvaliteeti 

Kuid empiirilised uuringud on näidanud, et üheks ausa ja kvaliteetse aruandluse 

kriteeriumiks on ka ettevõtte suurus. Indoneesias viidi läbi uuring 160 äriühingu aruande 

põhjal, milles uuriti varude, põhivara ja amortisatsiooni arvestuse vastavust kohalikele 

raamatupidamise reeglitele (IARC), sealjuures ka millised tegurid mõjutavad reeglite 

vastavust. Leiti, et üle 50% nõuetest oli täidetud ja oluliseks teguriks, mis määras 

aruannete reeglitele vastavuse oli ettevõtte suurus. (Agus jt 2009: 38,39) 

Ka ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) läbi viidud 2014. aasta 

rahvusvahelise ettevõtluspettuse teemalise uuringu (mille üheks kriteeriumiks on 

finantsaruandluse pettused) tulemused näitasid, et enim pettusi esines väiksemates, alla 100 

töötajaga, ettevõtetes. Kuigi pettuse läbi tekitatud keskmine kahjusumma oli väiksematel 

ettevõtetel 6 000 dollari võrra väiksem kui üle 10 000 töötajaga suurustel ettevõtetel 

(vastavalt 154 000 ja 160 000 dollarit), on pettuse üldmõju paljudele väikestele ettevõtetele 

oluliselt suurem. Kui vaadata pettuseid liigiti, siis finantsaruandluse pettused moodustasid 

kõigist pettustest 12%. Tegevusalade lõikes vaadatuna moodustasid aga 

põllumajandusettevõtetes toime pandud pettused kõigist pettustest 2%, samas rahaliselt 

olid need pingereas kaheksandal kohal. Uuringus leiti, et väiksemad ettevõtted on 

väiksema finants- ja inimressursi tõttu pettustele altimad. (Report… 2014: 24-28, 32)  

Kuigi raamatupidamine on äärmist täpsust nõudev ala, kus kõiki majandustehinguid 

kirjendatakse sendi täpsusega konkreetse alusdokumendi alusel, siis tuleb ette ka tehinguid 

ning sündmusi, mis baseeruvad prognoosil ja hinnangutel (allahindlused, eraldised jne). 

Lisaks tuleb arvesse võtta, millal tehinguga seonduv rahavoog tekib ehk lähtuda raha 

ajaväärtuse kontseptsioonist. Selliste tehingute kajastamise vajadus tekib õige ja õiglase 

aruandluse saamiseks. Seega võib piltlikult raha ajaväärtuse rakendamist raamatupidamises 

pidada mutrikeseks suures ahelsüsteemis. Korrektne majandustehingute kajastamine, 

sealjuures rahaajaväärtuse arvestamine tehingute kirjendamisel, viib kvaliteetse 

aruandluseni, mis mõjutab rahastajate investeerimisotsuseid ja see omakorda mõjutab 

majandust tervikuna.  

http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf
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1.4. Raha ajaväärtus Eesti heas raamatupidamistavas 
 

Raha ajaväärtuse arvestamist nõudvad tehingud ei ole üldjuhul ettevõtetes igapäevased. 

Kuid neid on siiski Eesti heas raamatupidamistavas nii arvestusobjektide esmasel kui ka 

edasisel kajastamisel rohkesti (Otsus, Laanemets 2013). Autor on parema ülevaate 

saamiseks koondanud RTJdest diskonteerimist nõudvad tehingud ühte tabelisse (vt lisa 3).  

Tabelis on välja toodud valdkond, mille korral tuleb diskonteerida, millist diskontomäära 

seejuures kasutada ja kuidas kajastada vahe nominaalväärtuse ja diskonteeritud väärtuse 

vahel. Tabel on mahukuse tõttu paigutatud lisasse. 

Kuigi diskonteerimist nõudvad tehingud on pigem erandlikud, on tabelist näha, et raha 

ajaväärtuse arvestamist käsitletakse kümnes RTJs (RTJ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17). 

Üldistades võib öelda, et raha ajaväärtuse kontseptsiooni arvestatakse peamiselt: 

 õiglases väärtuses varade ja kohustuste kajastamise korral, kui puudub sarnasele varale 

või kohustusele aktiivne turg;  

 soetusmaksumuses kajastatavate varade ja kohustuste korral, kui vara või kohustusega 

seotud raha liigub tavapärasest pikema aja jooksul;  

 materiaalsete ja immateriaalsete varade allahindluse korral.  

Diskonteerimisel kasutatakse üksiksumma diskonteerimist, sisemist intressimäära 

meetodit, diskonteeritud rahavoogude meetodit. Seejuures diskontomäärad võivad aga olla 

väga erinevad (sarnaste tehingute või instrumentide turuintressimäär, kapitali kaalutud 

keskmine hind, sisemine intressimäär, omanike oodatav tulusus) ja nii mitmelgi korral 

RTJs ei täpsustata millist diskontomäära kasutada.  

Kuna raamatupidamises kajastatakse tekkepõhiselt minevikus aset leidnud sündmusi nende 

toimumise hetkel, siis kajastatakse raamatupidamiskandes tehingu summa nüüdisväärtuses. 

Mis tähendab, et raamatupidamisarvestuses ei teki olukorda, mil oleks vaja arvestada 

tulevikuväärtust. Seega raha ajaväärtuse arvutamise vajadus tekib alati olukorras, kus on 

teada juba soetatud vara, tekkinud kohustuse või omakapitali instrumendi tulevikus kehtiv 

väärtus ja see tuleb diskonteerida tehingu toimumise hetke väärtusesse (ehk 

nüüdisväärtusesse).  
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1.4.1. Õiglase väärtuse meetod 

 

Õiglase väärtuse (Fair Value Accounting) mõiste tuli Eestis raamatupidamisarvestusse 

2003. aastal kehtima hakanud raamatupidamisseadusega. RTJ tõlgenduses on õiglane 

väärtus „summa, mille eest on võimalik vahetada vara või arveldada kohustust teadlike, 

huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus“ (SME IFRS 2.34 b; RTJ 3, § 6; RTJ 

4, § 6; RTJ 5, § 7; RTJ 6, § 6; RTJ 7, § 6; RTJ 9, § 6; RTJ 10, § 9; RTJ 11, § 6; RTJ 17, § 

5).  Selle all on mõeldud, et parimaks õiglase väärtuse indikaatoriks on turuväärtus (Market 

Value) (RTJ 3, § 17). Turuväärtuseks peetakse kõige soodsamat hinda, mida müüja või 

ostaja avatud turul võiksid saada. Seejuures ei loeta turuväärtuseks eritingimustel toimuva 

müügi hinda, milleks võib olla näiteks kiirmüügihind. (SME IFRS 16.7, 11.27; RTJ 6, § 

19) Samas Euroopa hindamisstandard EVS (2012) defineerib turuväärtust kui 

„hinnangulist summat, mille eest vara vahetatakse hindamise kuupäeval asjast huvitatud 

ostja ja müüja vahel tavapärases tehingus, mille pooled tegutsevad teadlikult, kaalutletult ja 

ilma sunnita“ (European… 2012: 17).  

Rahvusvahelises finantsaruandluse standardis (IFRS) nr 13, mis rakendus 2013. aasta 1. 

jaanuarist, kasutatakse aga õiglase väärtuse määratlemisel RTJst erinevat definitsiooni. 

Viimane käsitleb õiglast väärtust kui hinda, mis saadakse vara müümisel või mida 

makstakse kohustuse üleandmisel tehingupartnerite korrapärase tehingu käigus hindamise 

kuupäeva seisuga (IFRS 13, § 9). Kui RTJ tõlgenduses on õiglaseks väärtuseks turuhind, 

siis IFRS defineerib õiglast väärtust läbi väljumishinna. Vandeaudiitor Mariel Akkermann 

toob kahe definitsiooni erinevused välja järgmiselt (Akkermann 2014): „Oluline erinevus 

definitsioonis on see, et varem oli õiglane väärtus ettevõttespetsiifiline, nüüd aga on 

turuspetsiifiline. See tähendab, et õiglase väärtuse hindamisel tuleb välja selgitada, 

milliseid eeldusi turuosalised kasutaksid, kui hindaksid vara ja kohustist turuolukorda 

arvestades, muu hulgas ka turuosaliste hinnanguid riskile, mistõttu ettevõtte kavatsus hoida 

vara või arveldada/täita kohustist pole enam õiglase väärtuse hindamisel oluline.“ 

Eelnevalt toodud lähenemine on kohustuslik vaid neile ettevõtetele, kes teostavad arvestust 

IFRSi järgi. 

Palju on arutatud selle üle, kas õiglase väärtuse põhimõte kajastab 

raamatupidamiskohustuslase vara ja kohustusi õiglaselt (Landsman 2006) ning kuidas see 

mõjutab ettevõtete kasumit ja juhtimisotsuseid (Chen jt 2013). Eriti on teema esile 

file:///F:/Magistritöö/Landsman%202006:%2019
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kerkinud finantskriisi järgselt (Greenberg jt 2013; Fahnestock, Bostwick 2011; Laux, Leuz 

2009). Poolt ja vastu argumente on välja toodud erinevaid.  

Õiglase väärtuse eeliseks peetakse seda, et selle meetodiga kajastatakse läbipaistvat 

ajakohast informatsiooni, mis on turuga kooskõlas. Samas õiglase väärtuse määramise 

mudelid võivad olla ebareaalsed ja need on altid juhtkonna manipulatsioonidele sõltudes 

nende subjektiivsest hinnangust. Samuti võivad hinnad olla moonutatud investorite 

irratsionaalsest või likviidsusest tingitud ebatõhusa turu tõttu. Lisaks peetakse probleemiks 

liigset volatiilsust, mis õiglase väärtusega kaasneb. (Landsman 2006: 19)  Vandeaudiitor 

Sven Siling tõi Äripäeva seminaril lisaks eelnevale välja, et varade hindamine õiglases 

väärtuses on mõjutatud emotsioonidest, mis omakorda on mõjutatud majandustsüklist. Kui 

hinnangud enne majanduskriisi on positiivsed, siis peale majanduskriisi pessimistlikud. 

(Siling 2011: 2)  

Eelpool nimetatud suur volatiilsus tuleneb sellest, et õiglases väärtuses kajastatavad varad 

ja kohustused tuleb regulaarselt bilansipäeva seisuga ümber hinnata, võttes aluseks 

sarnaste varade hinda vabal turul (Greenberg jt 2013: 16). Tõenäoliselt ei ole kõikumine 

suur kahe järjestikuse aasta lõikes, kuid sama vara hind viie või kümne aasta lõikes võib 

oluliselt erineda. Küll aga võib ümberhindluse mõju oluline olla kasumile või kahjumile, 

sest muutused, mis tulenevad ümberhindlusest kajastatakse kasumiaruandes (RTJ 3, § 15, 

16; RTJ 6, § 18).  

Negatiivse küljena oli uuringutes välja toodud ka võimalik juhtkonnapoolne 

manipulatsioon, kuigi näiteks kinnisvarainvesteeringu puhul tuleb õiglase väärtuse 

määramisel kasutada välise eksperdi abi (RTJ 6, § 26). Kuid lõpliku otsuse teeb siiski 

ettevõtte juhatus. Seega, kui investeeringu väärtusele on olemas mitme eksperdi erinev 

hinnang siis valib juhatus, millist neist õiglase väärtuse alusena kasutatakse. Seejuures on 

usaldusväärsuse põhjenduseks soovitav koguda otsust kinnitav põhjalik ja arusaadav 

tõendusmaterjal. (Siling 2005) Põllumajandusettevõtetes võib soovi andmetega 

manipuleerida suurendada asjaolu, et põllumajandusettevõtted on tihedalt seotud erinevate 

toetustega. Et toetuste saamisel on kindlad kriteeriumid finantsnäitajatele, võivad juhid 

püüda andmeid „ilustada“.  

Tagamaks õiglase väärtuse usaldusväärsust tuleb turuhinna määramisel aluseks võtta 

sarnaste varade turuhind (võimalusel börsil noteeritud hind), kui aga turuhinda ei ole, siis 
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sarnaste tehingute hind, mida on erinevuste suhtes korrigeeritud. Raha ajaväärtuse 

kontseptsioon rakendub õiglases väärtuses arvestatavate varade ja kohustuste juures siis, 

kui arvestusobjektile puudub aktiivne turg ja kasutatakse diskonteeritud rahavoogude 

meetodit (Discounted Cash Flow Method). (RTJ 3, § 17; RTJ 6, § 20; RTJ 7, § 20; RTJ 8, 

§43) See tähendab, et raha ajaväärtuse kontseptsioon ei rakendu mitte õiglases väärtuses 

arvestatavate varade ja kohustuste raamatupidamisarvestuses, vaid nende varade õiglase 

väärtuse leidmise juures. 

Diskonteeritud rahavoogude leidmisel lähtutakse põhimõttest, et ostja nõustub vara eest 

maksma maksimaalselt nii palju, kui palju suudab see vara kasutusaja jooksul genereerida 

rahavoogu. Selleks on vaja leida vara poolt toodetud rahavoogude põhjal kasutusaja 

jooksul saadav puhastulu ja vara müümisest saadava tasu nüüdisväärtus. Vara väärtus 

diskonteeritud rahavoogude meetodil leitakse valemiga (Diskonteeritud… 2013: 7): 

   
   

     
 

   

     
   

   

      
 

      

      
,                                                                            (3) 

kus  CF on puhas tegevustulu aastas, 

CF müük on rahavoog kinnisvara müügist, 

i on diskontomäär.  

Valemis toodud tegevustulu leidmise juures on oluline, et kõik komponendid oleksid 

kooskõlas turuväärtusega. RTJs 6 ei täpsustata millist määra kinnisvara investeeringu 

rahavoogude diskonteerimiseks kasutada. Audiitorkogu andmetel aga kasutatakse 

kinnisvara hindamisel diskontomäärana peamiselt kaalutud keskmist kapitali hinda 

(WACC), kuid alternatiivina kasutatakse ka:  

 sisemist tulumäära (IRR),  

 tootluse määra ja kapitalisatsioonimäära suhet,  

 riskivaba tootluse määra ja riskilisa,  

 kasvumäära ja kapitalisatsioonimäära summat.  

Siit on näha, et diskonteeritud rahavoogude meetodil õiglase väärtuse leidmine võib olla 

väga keerukas ja aeganõudev tegevus. Lisaks on arvestuseks kasutatavaid sisendeid väga 

palju ja need on peamiselt hinnangulised, mis annavad suure eksimisvõimaluse ning 

loovad soodsad tingimused juba eelpool mainitud manipulatsioonidele. Seetõttu on 
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diskonteeritud rahavoogude meetodil leitud vara õiglase väärtuse usaldatavus kõige vähem 

usaldusväärne. (Diskonteeritud… 2013: 7,8,10) 

Antud töö raames autor ei kaasa empiirilisse uuringusse õiglase väärtuse leidmise 

metoodikaid, seepärast ei avata siinkohal eelnevas lõigus loetletud diskonteerimiseks 

kasutatavate diskontomäärade sisu ja tausta, vaid need on välja toodud näitamaks antud 

meetodi keerukust ja võimalust hinnata vara väärtust väga erinevalt. 

Raamatupidamisarvestuses kasutatavatest diskontomääradest kirjutatakse aga edaspidi 

peatükis 1.4.3. Õiglases väärtuses kajastatakse tabelis 1  toodud arvestusobjekte.  

Tabel 1. Õiglases väärtuses arvestatavad arvestusobjektid Eesti heas raamatupidamistavas. 

Allikas: (RTJ 3, § 12; RTJ 4, § 19; RTJ 6 § 15; RTJ 7, § 13, 14; RTJ 9 § 32; RTJ 10 § 11) 

Esmane arvele võtmine Edasine kajastamine RTJ 

Finantsinvesteeringud 

omakapitaliinstrumentidesse, 

võlakirjadesse ja  tuletisinstrumentidesse 

Finantsinvesteeringud 

omakapitaliinstrumentidesse, 

võlakirjadesse ja  tuletisinstrumentidesse 

3 § 12 

 Börsil kaubeldavad varud, kui kauplejad 

on vahendajad 

4 § 19 

 Kinnisvara investeering 6 § 15 

Bioloogiline vara, kui õiglast väärtust on 

võimalik usaldusväärselt hinnata 

Bioloogiline vara, kui õiglast väärtust on 

võimalik usaldusväärselt hinnata 

7 § 13 

Põllumajanduslik toodang bioloogilisest 

varust eraldumise hetkel  

 7 § 14 

Rentnik kajastab kapitalirendi bilansis 

vara ja kohustusena renditud vara õiglase 

väärtuse summas või rendimaksete 

miinimumsumma nüüdisväärtuses, kui see 

on madalam 

  9 § 32 

Tulu saadud või saadaoleva tasu õiglases 

väärtuses 

 10 § 

11 

 

Üldine põhimõte on, et antud arvestusobjektid kajastatakse õiglases väärtuses, kui see on 

usaldusväärselt hinnatav (välja arvatud põllumajanduslik toodang, mille puhul 

arvestatakse, et õiglast väärtust on võimalik alati hinnata). Aga kui  õiglast väärtust ei ole 

võimalik usaldusväärselt määrata, siis kajastatakse antud objektid soetusmaksumuses. 

Soetusmaksumuse meetodi olemusest ja rakendamise põhimõtetest kirjutatakse järgnevas 

alapeatükis. 
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1.4.2. Soetusmaksumuse meetod 

 

Teine oluline põhimõte varade kohustuste kajastamisel on soetusmaksumuse meetod (Cost 

Accounting).  Soetusmaksumuse meetodi korral kajastatakse vara väärtuses, millega see oli 

algselt ostetud (Greenberg jt 2013: 16).  

Enne 2003. aastat oli Eestis soetusmaksumus ainuvõimalik arvestusmeetod, olles üheks 

raamatupidamise alusprintsiibiks. Soetusmaksumuse printsiibi kohaselt võeti varad arvele 

soetamise momendil nende tegelikus soetushinnas ja väljaminekud kajastati nende 

tekkimise momendil samuti tegelikus väärtuses (Raamatupidamise seadus 1994, § 5 lg 9). 

Antud soetusmaksumuse definitsioon sarnaneb eelnevalt toodud Greenbergi jt omale.   

Alates 2003. aastast, mil uue raamatupidamise seaduse kehtestamisega võeti 

raamatupidamise üldiseks suunaks varade ja kohustuste kajastamine võimalikult õiglases 

väärtuses, muutus vastavalt ka soetusmaksumuse sõnastus. Aastal 2015 kehtivates RTJdes 

sõltub soetusmaksumuse sõnastus arvestusobjektidest. Tabelis 2 on RTJdest välja toodud 

erinevad soetusmaksumuse sõnastused. 

Tabelist on näha, et sõnastus sõltub lähtuvalt arvestusobjektist. Näiteks 

finantsinstrumentide puhul on mõistesse sisse toodud kohustuste pool, varude puhul vara 

töötlemine ning põhivara ja kinnisvarainvesteeringu puhul vara ehitamine. 

Tabel 2. Soetusmaksumuse sõnastused Eesti heas raamatupidamistavas. Allikas: (RTJ 3, 

§6; RTJ 4 § 6; RTJ 5 § 7; RTJ 6 § 6; RTJ 7 § 6; SME IFRS) 

RTJ nr ja arvestusobjekt Soetusmaksumuse sõnastus 

RTJ 3 finantsinstrumendid „Soetusmaksumus on: (a) vara omandamisel selle eest makstud 

raha või mitterahalise tasu õiglane väärtus; ja (b) kohustuse 

võtmisel selle eest saadud raha või mitterahalise tasu õiglane 

väärtus.“  RTJ 3 § 6 

RTJ 4 varud „Soetusmaksumus on vara omandamise või töötlemise ajal vara 

eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus. 

(SME IFRS 2.34 (a)).“ RTJ 4 § 6 

RTJ 5 materiaalne ja 

immateriaalne põhivara 

„Soetusmaksumus on vara omandamise või ehitamise ajal vara 

eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus. 

(SME IFRS 2.34 (a)).“ RTJ 5 § 7; RTJ 6 § 6 
RTJ 6 

kinnisvarainvesteeringud 

RTJ 7 bioloogilised varad „Soetusmaksumus on vara omandamise ajal vara eest makstud 

raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus. (SME IFRS 

2.34 (a)).“ RTJ 7 § 6 
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Soetusmaksumuses kajastatavate varade või kohustuste edasisel kajastamisel kasutatakse 

kas korrigeeritud soetusmaksumust (finantsinstrumendid) (RTJ 3, § 11, § 14), neto 

realiseerimisväärtust (varude puhul, kui see on soetusmaksumusest madalam) (RTJ 4, § 

19) või soetusmaksumust, millest on maha arvestatud akumuleeritud kulum ja väärtuse 

langusest tingitud allahindlused (materiaalne ja immateriaalne põhivara (RTJ 5, § 21), 

kinnisvarainvesteeringud (RTJ 6, § 16) ning bioloogiline vara (RTJ 7, § 13), kui nende 

õiglast väärtust pole võimalik usaldusväärselt hinnata).  

Korrigeeritud soetusmaksumus RTJ 3 sõnastuses on finantsvara või -kohustuse esialgne 

soetusmaksumus, mida korrigeeritakse (SME IFRS 11.15; RTJ 3 § 6):  

 põhiosa tagasimaksetega (näiteks võetud või antud laenude puhul);  

 algse soetusmaksumuse ja lunastusmaksumuse vahelise võimaliku erinevuse 

kumulatiivse amortisatsiooniga (nt võlakirjade või laenude tehingukulutuste puhul);  

 väärtuse langusest või laekumise ebatõenäosusest tingitud võimaliku allahindlusega 

(ebatõenäoliselt laekuvate finantsvarade puhul).  

Neto realiseerimisväärtuse defineerib RTJ 4 – „toote hinnanguline müügihind tavapärase 

äritegevuse käigus, millest on maha arvatud hinnangulised kulutused, mis on vajalikud 

toote müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks“ (RTJ 4, § 6). 

Soetusmaksumuse näol on tegemist ajaloolise ehk mineviku näitajaga ja seda peetakse 

antud meetodi suurimaks puuduseks, sest see ei peegelda vara või kohustuse tegelikku 

hetkeväärtust. Näiteks bioloogilise vara kajastamine soetusmaksumuses ei anna tõhusat 

ülevaadet varade tegelikust väärtusest, sest neid mõjutavad bioloogilised protsessid 

(paljunemine, kasvamine, nuumamine, surm jne) (Laptes, Popa 2010: 26).  

Samas on soetusmaksumus stabiilsem ja konservatiivsem näitaja, sest välistab varade 

ajutise ülehindamise ja ei moonuta ettevõtte kasumit või kahjumit. Samuti on antud 

meetodil väärtuse leidmine lihtne, odav ja kiire. 

Kuigi soetusmaksumuse meetodi peamiseks puuduseks peetakse seda, et see ei kajasta vara 

või kohustuse hetkel kehtivat õiglast väärtust, kasutatakse seda sellegipoolest, sest paremat 

alternatiivi pole õiglase väärtuse meetodile leitud. Greenberg jt leidsid aga oma uuringus, 

et mõlemad meetodid (õiglase väärtuse ja soetusmaksumuse meetod) annavad kasulikku 

informatsiooni. Mõlema lähenemise korral võib informatsiooni õigsus olla aga tundlik, kui 
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meetodi rakendamisse ei suhtuta rangelt. Selleks, et toota kõrgkvaliteedilist 

finantsinformatsiooni sõltuvad mõlemad meetodid konservatiivsest rakendamisest, 

tugevast hea tava toetusest ja sisukast sõltumatust auditist ehk kontrollist. (Greenberg jt 

2013: 65)   

2003. aasta muutused raamatupidamises olid põhimõttelised ja võib öelda, et 

raamatupidamises muutus mõttelaad. Et maksimeerida varade ja kohustuste õiglast 

kajastamist, hakati arvestama soetusmaksumuses kajastatavate varade ja kohustuste juures 

nendega seotud rahavoogude ajastust. Ehk kui vara soetamisel või kohustuse tekkimisel 

liigub raha teatud pikema ajaperioodi möödudes, siis kajastatakse vara või kohustuse 

summa selle nüüdisväärtuses. See seletab ka peatükis 1.3 (Raha ajaväärtuse roll 

finantsarvestuses) toodud väidet (Maire Otsuse artiklile viidates), et raha ajaväärtuse 

arvestamine on raamatupidamises vajalik kajastamaks õiget ja õiglast väärtust, kuid 

peatükis 1.4.1 (Õiglase väärtuse meetod) selgus, et õiglases väärtuses arvestatavate varade 

raamatupidamiskannete tegemisel raha ajaväärtuse kontseptsiooni ei rakendatagi.  

Seega peamiselt tekib raha ajaväärtuse kontseptsiooni rakendamise vajadus 

raamatupidamisarvestuses siis, kui vara soetatakse või võõrandatakse tavapärasest pikema 

maksetähtajaga ehk kui tegemist on pikaajaliste nõuete või kohustustega. Neid 

arvestusobjekte reguleerib RTJ 3 Finantsinstrumendid. 

Kogu maailmas oli finantsinstrumentide  arvestus kaootiline. Alles 2001. aastaks jõuti 

rahvusvaheliselt tervikliku käsitluseni, Eestis aga 2003. aastaks RTJ 3 jõustumisega. 

Finantsinstrumentide äratundmiseks on Andres Root soovitanud kasutada 

välistamismeetodit. Ta on öelnud (Root 2004): „Lihtsam on kasutada välistamismeetodit: 

finantsinstrumentide hulka ei kuulu n-ö käegakatsutavad varad – materiaalne põhivara ja 

varud, immateriaalne põhivara ning need nõuded ja kohustused, mille tasumisel ei ole 

kavas raha liigutada – näiteks garantiieraldis, mille puhul kohustusest vabanetakse teenust 

osutades. Muud varad ja kohustused, kaasa arvatud raha pangaarvel ja sularaha kassas, on 

tänapäevase raamatupidamisterminoloogia kohaselt finantsinstrumendid.“ Kõige 

sagedamini esinevad finantsvarad, mille puhul tuleb arvestada raha ajaväärtusega, on 

pikaajalised nõuded ja kohustused (Sealsamas). 

Diskonteerimist vajavad nõuded võivad tuleneda näiteks intressita laenu andmisest, 

intressita järelmaksuga vara (toote, kauba, teenuse, põhivara vm) müügist või osakapitali 
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sissemakseta loodud osaühingu korral (kui nõue osaniku vastu on tähtaegne) jne. Samal 

põhimõttel tuleb intressita laenu saamisel või intressita järelmaksuga vara soetamisel 

kajastada kohustust diskonteeritult.  

Autor toob järgnevalt ühe lihtsustatud näite järelmaksuga müügi kohta koos nii müüja- kui 

ka ostjapoolsete raamatupidamiskannetega. Näiteks, kui põllumajandusmasinate müügiga 

tegelev ettevõte X müüb 01. jaanuaril 2015. aastal ettevõttele Y järelmaksuga traktori 

hinnaga 50 000 eurot. Järelmaksu lepingus intressi ei kajastata ja ka traktori hind on sama, 

mis tavapärase makseaja korral. Traktori eest tasutakse 50% ostu sooritamisel ja ülejäänud 

50% kahe aasta pärast (31.12.2016). Diskontomäärana eeldatakse sarnaste intresside 

turuintressimäära (RTJ 3, § 8), milleks on näites arvestatud 10%. Näide on toodud 

käibemaksu ja põhivara amortisatsiooni arvestamata. Müüja raamatupidamiskanded on 

esitatud tabelis nr 3 ja ostja kanded tabelis nr 4.  

Tabel 3. Näitena toodud järelmaksutehingu raamatupidamiskanded müüja seisukohalt. 

Allikas: (autori koostatud) 

Nr Kuupäev Raha Lühiajaline 

nõue 

Pikaajaline 

nõue 

Müügitulu Intressi-

tulu 

1. 01.01.2015 D  25000,00   D  20661,16  K   45661,16   

2. 31.12.2015   D    2066,12   K   2066,12  

3. 31.12.2015  D  22727,28    K  22727,28   

4. 31.12.2016  D    2272,72    K   2272,72  

5. 31.12.2016 D  25000,00  K  25000,00    

Saldo 50000,00 0,00 0,00 45661,16 4338,84 

 

Tabelis 3 on real 1 kajastatud raamatupidamiskanne, mille müüja teeb traktori müümisel. 

Kandes on arvestatud raha nominaalväärtuses, pikaajaline nõue nüüdisväärtuses              

(25 000/(1+0,1)² = 20 661,16 eurot) (RTJ 3, § 8)  ja müügitulu nende kahe summana (RTJ 

10, § 13). Nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahe (4 338,84 eurot) tuleb kahe aasta 

jooksul kajastada intressituluna (vt tabel 3 rida 2 ja 4) (RTJ 3, § 8; RTJ 10, § 13). Esimese 

aasta lõpus (vt tabel 3 rida 2) arvestatakse  intressitulu ja suurendatakse nõuet (10% 20 

661,16st) 2 066,12 eurot, seega on korrigeeritud soetusmaksumuses nõude saldo esimese 

aasta lõpuks (20 661,16 + 2 066, 12) 22 727,28 eurot (RTJ 3, §11) ning see on tabelis 3 

kolmandal real ümber klassifitseeritud lühiajaliseks. Kuna raha ajaväärtus baseerub 

liitintressile (Otsus, Laanemets 2013), siis teise aasta lõpus arvestatakse intressitulu ja 

suurendatakse nõuet (10% 22727,28st) 2272,72 eurot. Nõude saldo teise aasta lõpuks on 
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(20 661, 16 +     2 066,12 + 2 272,72) 25 000 eurot, mis on võrdne nõude esialgse 

summaga. Tabelis 3 real 5 on kajastatud nõude laekumine.  

Kui eeltoodud näite põhjal oleks müüdud kaks traktorit, ühe puhul oleks tasutud kogu 

maksumus nädala jooksul ja teise puhul (nii nagu näites) kahe aasta jooksul, siis sisuliselt 

ei saaks nendest tehingutest tulenevate nõuete väärtused ettevõtte jaoks olla võrdsed. 

Seepärast ei saa pikaajalist nõuet kajastada nominaalväärtuses. Lisaks ei oleks ei vara ega 

tulu õigesti ja õiglaselt kajastatud. Müügi hetkel oleks vara ja tulud kajastatud paisutatult 

(4 338,84 eurot). Esimesel aasta lõpuks oleks vara kajastatud 2 066,12 eurot rohkem ja tulu 

sama summa võrra vähem. Teisel aastal oleks aga tulu alahinnatud 2 272,72 eurot. 

Tabel 4. Näitena toodud järelmaksutehingu raamatupidamiskanded ostja seisukohalt. 

Allikas: (autori koostatud) 

Nr Kuupäev Raha Põhivara Lühiajaline 

kohustus 

Pikaajaline 

kohustus 

Intressi-

kulu 

1. 01.01.2015 K  25000,00  D   45661,16   K  20661,16   

2. 31.12.2015    K    2066,12  D   2066,12  

3. 31.12.2015   K  22727,28    D  22727,28  

4. 31.12.2016   K    2272,72   D   2272,72  

5. 31.12.2016 K  25000,00   D  25000,00   

Saldo -50000,00 45661,16 0,00 0,00 4338,84 

 

Ostjapoolne kajastus on nn „peegelpildis“ müüja omaga. Ka kohustus tuleb RTJ 3 § 8 

kohaselt, sarnaselt nõudele, diskonteerida ja põhivara võetakse arvele makstava tasu 

nüüdisväärtuses (vt tabel 4 rida 1) (RTJ 3, § 8; RTJ 5, § 15). Nominaalväärtuse ja 

diskonteeritud väärtuse vahe kantakse järelmaksu perioodi jooksul finantskuluks (vt tabel 4 

rida 2, 4).  

Kahekordse kirjendamise põhimõtte kohaselt on nõue üldjuhul seotud tulu tekkega ja 

kohustus vara soetusega. Nagu eelpool juba mainitud, kirjendatakse tehingu mõlemad 

pooled diskonteerituna. Mis tähendab, et samuti diskonteerituna kajastatakse:  

 pika maksetähtajaga soetatud või müüdud varud (RTJ 4, § 9);  

 soetusmaksumuses kajastatavad finantsinvesteeringud (RTJ 6, § 14);  

 hiljem kui 12 kuud peale bilansipäeva realiseeruvad eraldised ja diskonteerimise mõju 

peetakse oluliseks (v.a. edasilükkunud tulumaksu eraldis) (RTJ 8, § 19);  
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 tulu (RTJ 10, § 13);  

 omandatud ettevõtte osalus (RTJ 11, § 28) jne (vt lisa 3).  

Pöördudes tagasi tabelit 3 juurde võib öelda, et müüja seisukohalt on diskonteerimise näol 

sisuliselt tegemist nõude ja tulu ajatamisega ja ka tulu täpse klassifitseerimisega. Tehingu 

lõppedes on nii nõue kui tulu (summeeritult) võrdsed tehingu algse summaga. See 

tähendab, et diskonteerimine avaldab mõju tehingu kestel esitatavatele bilanssidele ja 

kasumiaruannetele ehk need aruanded peaksid iga-aastaselt (tehingu kestel) kajastama 

ettevõtte õiget ja õiglast finantsseisu ja majandustulemust. Küll aga on tabelist 4 näha, et 

ostja seisukohalt võib diskonteerimise mõju ettevõtte bilansile olla pikemaajalisem kui 

kasumiaruandele (seda just vara soetamise korral, laenu saamisel see mõju ei avalda). 

Kuna diskonteerimisel tekkivat vahet kajastatakse tehingu jooksul intressikuluna ja selle 

tulemusel saavad mõjutatud tehingu kestel esitatavad bilansid ja kasumiaruanded, siis 

arvele võetud põhivara soetusmaksumus avaldab bilansile mõju terve selle eluea jooksul. 

Näiteks maa soetamisel pikaajalise (intressita) järelmaksuga võib diskonteerimine ettevõtte 

aruannetele (eeskätt bilansile) vägagi märkimisväärset ja pikaajalist mõju avaldada.  

Seega, nagu eelpool juba kirjutatud, on üldjuhul tehinguga seotud rahavoo ajastus 

määravaks teguriks, millal tuleb raamatupidamisarvestuses raha ajaväärtust rakendada. 

Seejuures kirjendatakse tehinguga seotud vara, kohustus ja tulu samuti diskonteerituna. 

Kuid esineb ka erandeid. Näiteks sihtfinantseeringute kajastamisel seda põhimõtet ei 

järgita. Olukorras, kus näiteks ettevõte saab sihtfinantseeringu tingimusega jätkata tegevust 

kindlas kohas ja ajal, kajastatakse (brutomeetodi korral) tulevaste perioodide tulu 

sihtfinantseerimisest nominaalväärtuses (RTJ 12, § 14 näide 3 alternatiiv a). 

Lisaks eelnevale tuleb diskonteerimist ette näiteks põhivara soetusmaksumuse määramise 

juures, kui ostuga kaasnevat seadet on vaja hiljem demonteerida või asukoht vajab hiljem 

taastamist nt rekultiveerimist (RTJ 5, § 13). Raha ajaväärtuse kontseptsiooni on vaja 

rakendada ka põhivara allahindluse korral. Seda siis, kui põhivara objekti kaetav väärtus 

langeb alla tema bilansilise väärtuse. Antud kahtluse korral tuleb teostada vara väärtuse 

test, milleks kasutatakse diskonteeritud rahavoogude meetodit. Rahavood prognoositakse 

eelarve alusel (võimalusel kuni 5 aastat), edasistes rahavoogudes võetakse arvesse 

realistlikke kasvumäärasid. Testis võetakse arvesse nii kasutusaegsed kui ka kasutusjärgsed 

rahavood, sealjuures hoolduse ja remondiga kaasnevad rahavood. Kuid arvestusse ei 

kaasata vara parendusteks tehtavaid täiendavaid investeeringuid, siduvate kohustusteta 
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tulevikus tehtavat ümberstruktureerimist, ega võimalikke tulumaksu makseid. (SME IFRS 

27.18, 27.19; RTJ 5, § 53, § 56, § 59 - 62) Erandina võib välja tuua ka pensioni- ja muude 

töösuhtejärgsete eraldiste moodustamise, mil tuleb hinnata tõenäoliselt tulevikus 

väljamaksmisele kuuluvate summade suurust (võttes arvesse õigustatud subjektide eluiga, 

inflatsiooni, palgatõusu) ja need diskonteerida. Eraldise hindamise detailset meetodit RTJs 

ei kirjeldata, soovitus on lähtuda SME IFRS peatükist 8. Raamatupidamise Toimkond 

soovitab antud eraldise hindamisel kasutada aktuaaride abi. (RTJ 11, § 43, 44) 

Nagu käesolevast alapeatükist (ja lisas 3 esitatud tabelist) näha, on küll päris paljude 

tehingute juures vaja diskonteerida, kuid need tehingud on pigem erandlikud, mitte 

igapäevased. Tavapärase äritegevuse käigus ei ole väga sagedane laenu andmine või 

järelmaksuga müümine, ilma et need tehingud kannaksid intressi. Selliseid tehinguid võib 

esineda pigem ema- ja tütarettevõtte vahel või mõnel muul isikliku tutvuse tasandil, kuid 

sugugi mitte alati. Et antud tehinguid tehakse harva, võivad need olla väärkajastamistele 

altimad. Põhjuseks võib olla teadmatus, meetodi keerulisus või ka see, et diskonteerimist ei 

peeta oluliseks. Tehingute vähesuse tõttu ei pruugi diskonteerimise mõju aruannetele olla 

suur, mistõttu võidakse diskonteerimist pidada ebaolulisteks. Lähtudes olulisuse printsiibist 

võibki väheolulisi objekte arvestada ja majandusaasta aruandes kajastada lihtsustatud viisil 

(Raamatupidamise seadus 2002, § 16 lg 4). Samas on vaid finantsinstrumentide 

korrigeeritud soetusmaksumuse (RTJ 3, § 22) ja eraldiste (RTJ 8, § 19) korral eraldi välja 

toodud, et diskonteerimine on vajalik, kui selle mõju oluliseks peetakse.  

Kuna põllumajandusettevõtete näol on tegemist peamiselt väikeettevõtetega, siis võib 

finantsarvestuses puudu jääda aja ja kompetentsi ressursist. Samuti on väikeettevõtete  

aruannete vastu avalik huvi väike. Kontrolli puudumine võib aga summutada valvsuse.  

Käesolevas peatükis toodud näide oli tüüpiline lihtsustatud variant tehingust, nagu neid 

kiputakse tooma õpikutes, käsiraamatutes ja ka RTJdes. Sellele juhtis autor tähelepanu ka 

peatükis 1.2. Keerulisem, kuid tõetruum oleks olukord, kus traktor oleks soetatud mõnel 

muul päeval, mitte aasta esimesel päeval. Sel juhul tuleks intress arvutada kas kuu või 

päeva täpsusega (Kann 2011). Samuti on toodud diskontomääraks 10%, mida on tavaliselt 

näidetes enim kasutatud. Kuid reaalses situatsioonis ei ole diskontomäära suurus teada. 

Esmalt tuleb sõltuvalt tehingust valida õiget tüüpi diskontomäär ja selle suuruse hindamisel 

tuleb lähtuda kindlatest kriteeriumitest. See on ka järgmise alapeatüki teema. 
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1.4.3. Diskonteerimisel kasutatavad diskontomäärad 

 

Peatükis 1.4 loetles autor erinevaid diskonteerimise meetodeid. Nendeks olid üksiksumma 

diskonteerimine, sisemise intressimäära meetod ja diskonteeritud rahavoogude meetod. 

Kõigi nende meetodite puhul on vaja teha oluline otsus intressimäära valimise näol. 

RTJdes on osaliselt määratud, millist intressimäära konkreetse tehingu kirjendamisel 

diskonteerimiseks kasutada, kuid mitte alati (vt lisa 3).  

Diskonteeritud rahavoogude arvutamisel kasutatakse üldjuhul diskontomäärana sarnaste 

instrumentide tulususe määra. Olgugi, et RTJs kirjutatakse „tulususemäär“ ühe sõnana, 

kasutab autor edaspidi siiski enim kasutatavat varianti kirjutades mõiste „tulususe määr“ 

lahku. Samas RTJd ei selgita, mida tulususe määra hindamisel aluseks võtta. Vaid RTJs 5 

on öeldud põhivara allahindluse korral, et kasutusväärtuse arvutamisel võib ettevõtte 

kapitali kaalutud keskmine hind anda diskontomäära suuruse kohta indikatsiooni (RTJ 5, § 

64). Sama näitaja oli nimetatud ka Audiitorkogu koostatud juhendis 

kinnisvarainvesteeringu hinna määramisel (Diskonteeritud… 2013: 7). Sarnaste 

instrumentide tulususe määra kasutatakse õiglases väärtuses arvestatavate finantsvarade ja 

-kohustuste ning vara kasutusväärtuse hindamisel (RTJ 3, §17; RTJ 5, § 63).   

Kuid mitte alati ei kasutata diskonteeritud rahavoogude meetodil õiglase väärtuse leidmisel 

sarnaste instrumentide tulususe määra. Näiteks bioloogiliste varade puhul kasutatakse 

diskontomäärana turuintressi (RTJ 7, § 21). Sarnaste instrumentide turuintressimäära 

kasutatakse üldjuhul üksiksumma diskonteerimisel ehk peamiselt siis, kui tasumine või 

raha laekumine toimub teatud pikema aja jooksul. Sama põhimõtte kohaselt – pikema aja 

jooksul – makstakse ka pensioni- ja muid töösuhtejärgseid hüvitisi. Vaid nende leidmise 

juures on RTJs ära märgitud, et diskonteerimiseks tuleks kasutada pikaajaliste kvaliteetsete 

või valitsusvõlakirjade intressimäärasid (RTJ 8, § 43) ehk just need kajastavad antud 

olukorras pikaajalisi turuintressimäärasid. Sarnaste instrumentide turuintressimäära 

kasutatakse: 

 finantsinstrumentide esmasel arvelevõtul (RTJ 3, § 8 näide 1),  

 bioloogiliste varade õiglase väärtuse leidmisel (RTJ 7, § 21),  

 eraldiste diskonteerimisel (RTJ 8, § 20),  

 tulu kajastamisel (RTJ 10, § 13). 
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Turuintressimäära võib näiteks laenude puhul leida Eesti Panga kodulehelt statistika 

rubriigist. Seal on avaldatud erinevate pikkustega laenude intressimäärad, mis on antud 

mittefinantsettevõtetele. (3.7.1 Laenuintressimäärad… 2015) Samuti on võimalik leida 

internetist erinevate asutuste poolt järelmaksule rakendatavaid intressimäärasid (nt SEB 

pank, Uno järelmaks, Liisi järelmaks jne.) Kui Eesti Panga poolt loodud statistika põhjal 

leiab keskmise intressimäära, mida saab korrigeerida sõltuvalt tehingu riskiastmest endale 

sobivaks, siis järelmaksu puhul on võimalik leida vaid erinevate ettevõtete poolt 

rakendatavaid intresse, mis ettevõtete lõikes on üsna varieeruvad. Seejuures on oluline ka 

see, kas intress on esitatud järelmaksujäägi või toote summa kohta. See muudab otsitava 

intressi leidmise raskeks, sest viimane peaks vastama turutingimustele (mis aga ei ole 

võrdne mõne üksiku tehingu omaga) ja võtma arvesse konkreetse tehinguga seotud 

asjaolusid eelkõige tehinguga seotud riske. Kuid internetis avaldatud intressimäärad on 

tihti välja toodud suurte vahemikena ja tegemist on väga üldise infoga.  

Erinevalt erasektorist on avaliku sektori raamatupidamises diskontomäärad fikseeritult ette  

antud. Need on sätestatud Riigi raamatupidamise üldeeskirjas. Alates 24.11.2014 sätestab 

nimetatud määruse § 36 lg 4 pikaajaliste intressi mitteteenivate nõuete ja § 48 lg 9 intressi 

mittekandvate kohustuste diskontomääraks 4% (varem oli see 6%). (Riigi… 2003, § 36 lg 

4, § 48 lg 9)  

Kui riigisektoris on intressimäär kindlalt kehtestatud, siis erasektoris ei ole sätestatud  

millises suuruses (minimaalne, maksimaalne) intressimäär võib olla. See tähendab, et 

ettevõtte juhatus ise otsustab kui suurt intressimäära kasutab. See aga annab soodsa 

võimaluse finantsandmetega manipuleerimiseks. Weil on seisukohal, et diskontomäära 

sobivuse kahtluse korral tuleks lähtuda konservatiivsuse huvides põhimõttest, et varade 

kajastamisel kasutada pigem suuremat diskontomäära ja kohustuste kajastamisel pigem 

väiksemat (Weil 1990: 59). See välistab varade ülehindamist ja kohustuste alahindamist. 

Praktikas võib aga leida näiteid, kus rahavoogude diskonteerimiseks kasutatakse kuni 

100%st diskontomäära (Eesti… 2011:21).   

Diskontomääradest ainsana on RTJdes defineeritud sisemine intressimäär ja sisemise 

intressimäära meetod. Sisemise intressimäära meetodi kohta öeldakse (RTJ 3, § 6), et see 

„on finantsvara- või kohustuse korrigeeritud soetusmaksumuse arvutamine kasutades selle 

sisemist intressimäära“. See tähendab, et sisemise intressimäära meetodit ja sisemist 

intressimäära kasutatakse korrigeeritud soetusmaksumuse korral. Sisemise intressimääraga 
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diskonteerimine võrdsustab finantsvara või -kohustuse genereeritavad rahavood antud vara 

või kohustuse bilansilise maksumusega (RTJ 3, § 6). Rendi puhul võrdsustab sisemise 

intressimääraga diskonteerimine rendimaksete ja garanteerimata jääkväärtuse summa 

renditava vara õiglase väärtusega (RTJ 9, § 6).  

Sisemist intressimäära kasutatakse alljärgnevate arvestusobjektide korral: 

 korrigeeritud soetusmaksumuses finantsvarade ja-kohustuste edaspidisel kajastamisel 

(RTJ 3, § 21),  

 kapitalirendi õiglases väärtuses kajastamisel (RTJ 9, § 32),  

 tulu (kui sisemine intressimäär on turuintressimäärast usaldusväärsemalt määratletav) 

kajastamisel (RTJ 10, § 49) .  

Tulu arvestamisel on sisemine intressimäär usaldusväärsemalt määratletav näiteks siis, kui 

toode müüakse järelmaksu tingimustel kallimalt, kui see on kohe tasumise korral. Võttes 

aluseks eelmises alapeatükis (1.4.2) toodud näite, siis tuleks diskonteerida sisemise 

intressimääraga, kui traktor oleks müüdud nt 55 000 euro eest, kuid kohe tasudes oleks 

traktori hind nii nagu näites oli toodud 50 000 eurot. Kui tasumine toimuks järelmaksu 

perioodi lõpus, siis tuleks sisemine intressimäär leida järgmiselt: 

55 000 / (1+i)² = 50 000                                                          

Antud näite korral oleks intress i = 0,0488 ehk 4,88%. (√(55 000/50 000)-1= 0,0488) 

Tehinguga seotud kanded on esitatud tabelis 5. 

Tabel 5. Näitena toodud tehingu müüjapoolsed raamatupidamiskanded. Allikas:                 

(Autori koostatud) 

Nr Kuupäev Raha Lühiajaline 

nõue 

Pikaajaline 

nõue 

Müügitulu Intressi-

tulu 

1. 01.01.2015   D   50000,00 K   50 00,00       

2. 31.12.2015   D     2440,05  K   2440,05 

3. 31.12.2015  D   52440,05 K   52440,05    

4. 31.12.2016  D     2559,95   K   2559,95 

5. 31.12.2016 D   55000,00 K   55000,00    

Saldo 55000,00 0,00 0,00 50000,00 5000,00 
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Tabelis 5 real 1 on kajastatud tulu kaupade müügist saadava tasu nüüdisväärtuses 50 000 

eurot. Esimese aasta lõpus on kajastatud intressitulu summas 2 500 eurot (50 000×4,881%) 

ning nõue klassifitseeritud ümber lühiajaliseks (tabel 6 rida 2 ja 3). Kuigi teise aasta lõpus 

tuleks arvutuste järgi summa 2 559,60 eurot (52 440,05×4,881%) kajastatakse intressitulu 

ja nõude laekumist 4. real järelejäänud summas (55 000-52 440,05) 2 559,95 eurot. Nagu 

eeltoodud näitest näha, võivad ümardamisest tekkida arvutustesse väikesed vahed, mida 

viimasel aastal  vastavalt lõppsummale korrigeeritakse.  

Peale tulususe määra, turu intressimäära ja sisemise intressimäära lubab RTJ 9 rendi puhul 

kasutada ka rentniku alternatiivset intressimäära, kui sisemist intressimäära ei ole võimalik 

määrata (RTJ 9, § 32). Alternatiivne intressimäär on „intressimäär, millega rentnik saaks 

rentida sarnase vara või laenata raha analoogse vara ostmiseks“ (RTJ 9, § 6). 

Õige diskontomäära valimine on äärmiselt oluline, sest ka 1% diskontomäära kõikumine 

annab juba tulemuste muutuse. Seejuures mida pikemaajalisem tehing, seda suurem on 

diskonteerimise mõju (vt lisa 1).  
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2.1. Empiirilise uuringu valim, andmete kogumis- ja analüüsimeetodid 

 

Käesolev magistritöö on ülesehituselt deduktiivne. Deduktiivse uuringu korral kogutakse 

fakte seoste kinnitamiseks või ümberlükkamiseks (Ghauri, Grønhaug 2004: 26). 

Uurimustöös liigutakse üldiselt üksikule ja järeldusi tehakse loogilise arutlusega tuginedes 

statistilistele meetoditele. Disainilt on tegemist ülevaateuuringuga. 

Magistritöö eesmärk oli analüüsida Eesti põllumajandusettevõtete 

raamatupidamisarvestuses raha ajaväärtuse kontseptsiooni kasutamist vastavalt 

seadusandlikule regulatsioonile, et välja selgitada diskonteerimise praktikasse rakendamise 

ulatus, vajadus ja kitsaskohad. 

Magistritöö teoreetilise ülevaate andmiseks otsiti ainestikku elektroonilistest 

teaduskirjanduse andmebaasidest (peamiselt EBSCO ja SciencDirect), diskonteerimise 

nõuetest ülevaate andmiseks kasutati Eesti head raamatupidamistava.  

Empiirilise uuringu läbiviimiseks analüüsiti põllumajandusettevõtteid. Eestis liigitatakse 

ettevõtteid tegevusalade lõikes Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (EMTAK) 

järgi. Tegevusalad on jagatud jagudesse üldnimetuste järgi (nt põllumajandus, töötlev 

tööstus, ehitus jne) ja tähistatud tähtedega. Hierarhiliselt jaguneb EMTAK viieks tasemeks, 

mille tulemusel moodustub igale tegevusalale unikaalne viiekohaline numbriline kood. 

Klassifikaatori esimene jagu on põllumajandus, metsandus ja kalapüük (tähisega A). Antud 

tegevusala hõlmab nii taime- kui loomakasvatust, jahindust, metsamajandus, kalandust, 

seega kõike, mis kätkeb endas elus loodust. (EMTAK… 2015). 

Uuringu üldkogum koosneb ettevõtetest, kelle põhi- või lisategevusalaks on 

põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK jagu „A“) ja kes kasutavad 

majandusaasta aruande koostamisel Eesti head raamatupidamistava. Äriregistri esindaja 

sõnul oli kokku 18 607 ettevõtet, kellel oli põhi- või lisategevusalana märgitud EMTAK 

2. MATRJAL JA METOODIKA 
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jagu „A“. Nendest 7 055 ettevõtet kasutasid 2013. aasta majandusaasta aruande 

koostamisel Eesti head raamatupidamistava. (Teabenõue 2015) 

Andmeid käesoleva magistritöö empiirilise uuringu läbiviimiseks koguti majandusaasta 

aruannete analüüsiga ja küsitlusega. Käesoleva uuringu valim koosnes lähtuvalt 

andmekogumismeetoditest kahest osast: 217 põllumajandusettevõtte 2013. aasta 

majandusaasta aruandest (vt lisa 4) ja 633 ettevõtte e-posti aadressist. 

Kogutud andmed salvestati tabelarvutusprogrammi MS Excel 2007. Andmete 

kokkuvõtmiseks ja ülevaate andmiseks kasutati kirjeldava statistika meetodeid MS Excelis 

funktsioonide min, max, mode, frequency, countif abil. Tulemuste paremaks esitamiseks 

kasutati tabeleid ning illustreerimiseks tulp- ja lintdiagramme. 

Järeldava statistika meetoditest kasutati seoste kindlakstegemiseks korrelatsioonanalüüsi 

(vt lisa 7, 8), mis viidi läbi statistikatarkvara IBM SPSS Statistics 22 abil. 

Korrelatsioonanalüüs on statistikas kõige tavalisem ja ühtlasi ka enim kasutatud 

analüüsimeetod, mis on nähtuste vahelise seose analüüs. Kõige üldisemaks seose tugevuse 

näitajaks on korrelatsioonikordaja. Korrelatsioonikordaja „r“ tähistab seost kahe või enama 

muutuja vahel. Selleks, et hinnata korrelatsiooni muutujaid on oluline teada selle 

konkreetse teguri tähtsust ja olulisuse määra korrelatsioonis. (Vainu 2006: 25) 

Korrelatsioonikordaja „r“ asub väärtuste -1 ja 1 vahel. Märk väärtuse ees näitab seose 

suunda. Kui väärtus on negatiivne, siis esineb kahanev seos, positiivne väärtus näitab aga 

kasvavat seost (Jurevitš 2004: 69). Seose tugevust tõlgendavad eri autorid küll erinevalt, 

kuid sageli lähtutakse järgmistest näitajatest (Sealsamas: 71, 72): 

r=0              seos puudub, 

r≤0,3           nõrk seos, 

0,3<r<0,7    keskmine seos, 

r≥0,7           tugev seos, 

r=1              funktsionaalne seos. 

Andmete iseloomust lähtuvalt kasutati statistilise seoste leidmiseks Spearmani 

korrelatsioonanalüüsi. Spearmani korrelatsioon on sobilik järjestusskaalal mõõdetud 

tulemuste analüüsimiseks (Hauke, Kossowski 2011: 87). 
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Uuringu statistiline väljund peegeldab Eesti põllumajandussektori raamatupidajate oskust 

kasutada seadusandlusest tulenevalt raha ajaväärtuse kontseptsiooni ning kuidas antud 

oskus on seotud raamatupidaja haridusega ja ettevõtte suurusega. Samuti raamatupidajate 

seisukohti ja arvamusi antud teemal. Lisaks annab saadud info signaali raamatupidajate 

enesetäiendamise soovist ja vajadusest antud valdkonnas. Uuringust tulenevat infot saab 

rakendada koolide raamatupidamisalaste õppe- ja koolitusprogrammide vajaduspõhiseks 

täiustamiseks.  

 

 

2.1.1. Majandusaasta aruannete valimi moodustumine ja analüüs 

 

Nagu eelpool juba kirjutatud, koguti andmed magistritöö empiirilise uuringu läbi viimiseks 

kahel erineval viisil. Neist üheks oli Äriregistrist pärinevate majandusaasta aruannete põhjal 

teostatud dokumendianalüüs. Majandusaasta aruannete näol on tegemist teiseste 

andmetega, mis on kogutud teiste inimeste poolt ja teisel eesmärgil. See on ka nende 

suurimaks puuduseks, sest neist ei pruugi olla võimalik koguda kogu vajaminevat 

informatsiooni (Ghauri Grønhaug 2004: 87). Käesolevas uuringus on aga aruannetest saadav 

info juba varasemalt kogutud ja seega kajastub minevikku moonutamatult. Antud uuringu 

seisukohalt võimaldas aruannete analüüs täita esimest uurimisülesannet ehk analüüsida Eesti 

põllumajandussektori raamatupidamisarvestuses diskonteerimise tegelikku ulatust ja 

seadusandlusele vastavust. 

Dokumendianalüüs põhines põllumajandusettevõtete 2013. aasta majandusaasta aruannetel ja 

valim moodustus alljärgnevate kriteeriumite põhjal: 

 ettevõtte tegevusala – EMTAK „A“, 

 majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse Eesti heast raamatupidamistavast, 

 majanadusaasta aruanne sisaldab sõnu „diskontomäär“ või „diskonteeritud“. 

Antud kriteeriumitele vastas 217 majandusaasta aruannet, mis kõik uuringusse kaasati. 

Seega aruannete analüüsimisel oli tegemist kõikse valimiga. 

Diskonteerimise ulatuse mõõtmiseks töötati läbi kõik 217 majandusaasta aruannet. Et 

analüüsida diskonteerimise vastavust Eesti heale raamatupidamistavale, võeti aruannetes 

vaatluse alla ettevõtete pikaajalised tehingud. Analüüsi tulemusel leiti ettevõtted, kelle 
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aruannetes kajastus diskonteerimine ja ka need, kellel oli tuvastatav küll diskonteerimist 

nõudev tehing, kuid diskonteerimist teostatud ei oldud.  

 

 

2.1.2. Küsitluse valim ja küsimustiku kujunemine 

 

Küsitluse korral oli kriteeriumiks, et ettevõtte tegevusala vastaks EMTAK jaole „A“ ja 

majandusaasta koostamisel oleks kasutatud Eesti head raamatupidamistava. Küsitlus oli 

plaanis saata 3 500 ettevõttele ehk ligi pooltele üldkogumi ettevõtetele. See oleks taganud 

10% vastamisaktiivsuse juures valimi esinduslikkuse. E-posti aadressid küsiti Äriregistrist. 

Kahjuks väljastab Äriregister tudengitele vaid 1 000 andmeühikut. Kuna osa andmetest 

koosnes majandusaasta aruannetest, siis e-posti aadresse saadi Äriregistrist 700. Saadud 

aadressidest üks oli andmestikus kaks korda ja 36 ettevõttel olid korduvad 

kontaktaadressid. Seetõttu saadeti 663 ankeeti. Saadetud ankeetidest 17 ei jõudnud 

erinevatel põhjustel adressaatideni. Seega jõudis küsimustik 646 ettevõtte esindajani. 13 

ettevõttest vastati e-maili teel, et nad ei osale küsitluses, sest neil kas ei toimu aktiivset 

majandustegevust (9 ettevõtet), on väike ettevõte ja seetõttu ei diskonteeri või ei tea mis 

see on (2 ettevõtet) või lihtsalt, et ei saa aidata (2 ettevõtet). Seetõttu kujunes lõplikuks 

valimiks 633 ettevõtet. Küsimustikule laekus vastuseid 68 (11% valimist). Väike vastanute 

arv seab küsitluse tulemuste tõlgendamisele piirangud, sest järeldusi saab teha vaid valimi 

piires, kuid üldkogumile neid üldistada ei saa. 

Küsimustik on autori enda koostatud, kuna autorile teadaolevalt sarnaseid uuringuid 

varasemalt läbi viidud ei ole. Ankeetküsimustik koostati on-line küsitluskeskkonnas 

Connect.ee ja saadeti ettevõtete esindajatele interneti vahendusel.  

Online küsimustike eelisteks on lihtne kontakteerumine, odavus ja väike ajakulu, mis 

võimaldab moodustada suurt valimit. Kuid küsitlusega kogutud andmetel on ka palju puudusi. 

Näiteks (Hirsijärvi jt 2005: 182):  

 ei ole teada, kes küsimustele vastab; 

 kui tõsiselt vastaja küsimust võtab ja kui ausalt vastab;  

 küsimustest võidakse valesti aru saada;  

 ankeedi koostamine nõuab teadmisi ja on ajamahukas; 

 väike vastuste arv.  
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Teemast tulenevalt oli kriitiliseks faktoriks ka küsimuste iseloom. Ankeet sisaldas 

küsimusi raamatupidajate oskuste ja teadlikult arvestusmeetodi mitterakendamise kohta, 

mida võib lugeda delikaatseteks küsimusteks. Kays, Gathercoal ja Buhrow uuringu 

tulemused näitasid, et delikaatsematel küsimustel on suur mõju küsimustele 

mittevastamisele. Samas uuringu formaadil (on-line uuring või inimesega kohtudes läbi 

viidud uuring)  on uuringu tulemuste põhjal vaid piiratud mõju. (Kays jt 2012: 251)  

Käesolevas magistritöös kasutatud ankeetküsimustik on poolstruktureeritud, kus suurem 

osa küsimustest on etteantud vastustega, väiksem osa aga avatud vastustega (vt lisa 5). 

Ankeetküsimustik koosneb 19 küsimusest, ühest ettepanekute ja kommentaaride lahtrist 

ning tänusõnade vahetekstist. Küsimused jagunevad kolmeks:  

 taustinfo – küsimused ettevõtte suuruse ning vastaja kogemuste ja hariduse kohta, 

 küsimused diskonteerimise ja sellega seonduvate probleemide kohta, 

 küsimused infost huvitatuse kohta. 

Küsimustiku koostamisel on järgitud teemat puudutavat teoreetilist tausta. Küsimustik on 

ülesehitatud nii, et järgmine küsimus sõltub eelneva küsimuse vastusest (vt lisa 6). Seega 

sõltuvalt vastustest võis vastaja jaoks olla küsimustikus minimaalselt 13 ja maksimaalselt 

16 küsimust, millele (mõlemal juhul) lisandus ettepanekute ja kommentaaride lahter, kus 

vastajad said soovi korral oma mõtteid avaldada. Küsimustiku koostamisel on arvestatud 

sellega, et vastata saaksid nii need raamatupidajad, kellel on diskonteerimist praktikas ette 

tulnud kui ka need, kellel seda esinenud ei ole. 

Esimene plokk küsimustikus (vt lisa 6 küsimused 1-6) koosnes taustainfot puudutavatest 

küsimustest. Antud küsimuste eesmärk oli välja selgitada raamatupidaja haridus ja 

kogemused ning ettevõtte suurus. Küsimustega 1, 4, 5 ja 6 selgitati välja millised on vastajate 

kogemused, haridus ja kui tihti nad ennast täiendavad; küsimustega 2 ja 3 aga ettevõtte suurus. 

See info võimaldas täita ühte seatud uurimisülesannetest, milleks oli leida seoseid Eesti 

põllumajandusettevõtete raamatupidamisarvestuses raha ajaväärtuse kontseptsiooni praktilise 

rakendamise, töötaja hariduse ja ettevõtte suuruse vahel. Eelduse, et antud seosed võivad 

esineda, on andnud varasemad raamatupidamisaruannete kvaliteediteemalised uuringud 

(Večerskienė jt 2008: 9; Boguslauskas, Kvedaraviciene 2009: 80; Prasong, 

Ussahawanitchakit 2012: 90; Agus jt 2009: 38,39; Report… 2014: 24-28, 32).  

http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf
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Teine küsimuste plokk oli kõige ulatuslikum (küsimused 7- 17) puudutades uurimuse 

põhiteemat ehk diskonteerimist. Need küsimused aitasid täita uurimisülesandeid, millega 

sooviti analüüsida diskonteerimise ulatust ja seadusandlusele vastavust Eesti 

põllumajandussektori raamatupidamisarvestuses, leida diskonteerimise rakendamise 

kitsaskohti põllumajandusettevõtete raamatupidamisearvestuses ning raamatupidajate vajadust 

antud teemal info saamiseks. Antud ploki küsimuste teoreetiline taust tuleneb Eesti heast 

raamatupidamistavast ja raha ajaväärtuse kontseptsiooni teooriast.  

Küsimus nr 7 oli suunava iseloomuga, mis jagas vastajad kaheks selle järgi, kas ettevõttes on 

toimunud diskonteerimist nõudev tehing või mitte. See küsimus aitas välja selgitada 

diskonteerimist nõudvate tehingute ulatust. Kui on toimunud mõni diskonteerimist nõudev 

tehing, siis suunati vastaja küsimuste 11-13 juurde. Küsimus 11 näitas, kui paljud vastajad on 

reaalselt diskonteerinud ehk kui suur on tegelik diskonteerimise ulatus 

raamatupidamisarvestuses. Küsimus 12 (vastasid need, kellel diskonteerimist nõudev tehing on 

toimunud, aga nad ei ole diskonteerinud) aitas aga mõista, millised on diskonteerimise 

kitsaskohad.  

Kui küsimusele 7 vastati, et loetletud tehinguid ei ole toimunud, siis suunati vastaja küsimuste 

8-10 juurde, mis selgitasid raamatupidajate teadlikkust diskonteerimist nõudvate tehingute ja 

diskontomäärade kohta. Antud vastused andsid ülevaate, kui valmis on raamatupidajad 

diskonteerimiseks, kui taolised tehing(ud) peaksid aset leidma.  

Alates küsimusest 14 vastasid jälle kõik vastajad samadele küsimustele (need, kellel oli 

diskonteerimist nõudev tehing esinenud ja need, kellel ei olnud). Küsimused 14 ja 15 olid 

samuti teadmisi kontrollivad küsimused, kuid nende eesmärk oli eelnevatest erinev. Küsimuse 

14 kaks esimest väidet näitasid, kuidas vastajad mõistavad raha väärtuse muutumist ajas. Kaks 

järgmist väidet olid aga pigem kontrollküsimused, mis tähendab, et need dubleerisid osaliselt 

8. küsimust. Ka 15. küsimus oli ühelt poolt teadmiste kontroll, mis võimaldas testida vastajate 

teadmisi diskonteerimise praktilisest rakendamisest. Teisest küljest aga toimis küsimus taas 

kontrollküsimusena, dubleerides samuti 8. küsimust. Küsimus 16 oli jälle suunav ja 17. 

küsimus täitis kahte eesmärki. Esmalt andis see ülevaate kuidas eelnevate vastusteni jõuti ning 

teisalt oli see suunatud juba järgmisesse küsimuste plokki näidates, millised on allikad, kust 

raamatupidajad nn „kiireid“ vastuseid küsimustele otsivad.  
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Kolmanda ploki küsimused aitasid täita viimast uurimisülesannet. Nende abil oli võimalik 

välja selgitada raamatupidajate ootused ja meelepärased kanalid antud teemal info saamiseks. 

Selleks koostati küsimused 17, 18 ja 19.  

Lisaks oli vastajatele antud võimalus kirjutada oma mõtteid, tähelepanekuid, ettepanekuid kui 

ka kriitikat kas küsimustiku teema või küsimustiku enda kohta. Selleks oli küsimus 20, kuhu 

oli võimalik soovi korral kirjutada vabas tekstivormis kommentaar. Viimane küsimus nr 21 oli 

vahetekst, milles tänati vastajaid ja selgitati küsimustiku lõpule viimise protsessi. 

Küsimustik kuvati vastajale ühe küsimuse haaval. Küsimustikus oli võimalik liikuda vaid edasi 

ja kõik küsimused olid kohustuslikud v.a. 20. küsimus. Enne vastajatele läkitamist testiti 

küsimustikku kolme erialase testisiku poolt. Kõik nende antud märkused ja soovitused võeti 

enne lõpliku küsimustiku koostamist arvesse, misjärel läbis küsimustik uuesti testi. 

Küsitlus viidi läbi ajavahemikul 15. märts–5. aprill 2015. aastal. Küsimustikud saadeti 

personaalselt ettevõtete poolt Äriregistrile esitatud e-maili aadressidele. Vastuste 

maksimeerimiseks saadeti kõigile meeldetuletusena korduvad uuringus osalemise kutsed. 

Statistilise analüüsi eelduseks on numbrilised andmed, kuid uuringus kasutatud küsimustik 

sisaldas peamiselt sõnalisi vastuseid. Seetõttu kasutati küsitluse teel kogutud andmestiku 

analüüsimiseks tulemuste kodeerimist, mille tulemusel saadi järjestustunnused. Lisaks oli 

kaks küsimust, millele anti numbriline vastus (ettevõtte müügitulu ja töötajate arv). 

Statistika näitab, et põllumajandusettevõtete näol on tegemist peamiselt väikeettevõtetega. 

Vaid ühes äriühingus oli 2013. aastal 250 ja enam töötajat, seevastu üle 92% ettevõtetes 

töötas vähem kui 10 inimest (ER025: Statistilisse… 2014). Seetõttu oli küsimustikus 

ettevõtte müügitulu ja töötajate arvu puudutavad küsimused esitatud avatud vastustena ja 

hiljem need grupeeriti.  
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3. TULEMUSED JA ARUTELU  
 

3.1. Diskonteerimine põllumajandusettevõtete majandusaasta aruannetes  
 

Majandusaasta aruannete analüüs näitas, et diskonteerimist rakendatakse praktikas väga 

minimaalselt (0,45%). Kui põllumajandusettevõtteid, kes lähtusid 2013. aasta 

majandusaasta aruande koostamisel Eesti heast raamatupidamistavast oli 5 077, siis neist 

217 ettevõtte majandusaasta aruanne sisaldas sõna „diskontomäär“ või „diskonteeritud“. 

Kuid aruannete analüüsil selgus, et vaid 23s põllumajandusettevõttes (0,45%) oli 

diskonteerimist reaalselt teostatud. Ülejäänud 194s aruandes oli eelpool nimetatud sõnu 

kasutatud vaid arvestuspõhimõtete esitamisel. Situatsioone või tehinguid, mille puhul 

diskonteerimist rakendati oli 33. Need hõlmasid nii diskonteeritud rahavoogude meetodil 

varade õiglase väärtuse hindamist (42%) kui ka raamatupidamisarvestuses tehingute 

kajastamist (58%). 

Varade õiglases väärtuses hindamist diskonteeritud rahavoogude meetodil oli enim 

rakendatud bioloogiliste varade (27%) ja kinnisvara õiglase väärtuse hindamisel (12%). 

Analüüsitud oli ka materiaalse põhivara kaetava väärtuse testi tegemiseks kasutusväärtust 

(3%), mis samuti hõlmab endas projekteeritud tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse 

arvutamist. Varade hindamisel jäi diskontomäär erinevatel juhtude 5,75% ja 17% vahele.  

Raamatupidamisarvestuses kasutati diskonteerimist seitsme erinevat tüüpi tehingu 

kajastamisel, kokku 19 juhul (vt joonis 2). Selliseid tehinguid kajastas 14 ettevõtet. Enim 

kasutati diskonteerimist kohustuste kajastamisel (79,% tehingutest) ning peamiselt oli 

tegemist seotud isikutelt või asutustelt saadud intressita pikaajaliste laenudega (47,4%). 

Lisaks oli aruande passiva poolel diskonteeritud kohustusi riigi ees (26,3%), maa 

järelmaksu kohustust (5,3%) ning kutsehüvitise nime all pikaajalist eraldist (5,3%). Aktiva 

ehk varade poolel esines diskonteerimist vaid seotud ettevõtte vastu pikaajalise nõude 

kajastamisel (5,3%) ja maa põhivarana arvele võtmise korral (5,3%).  
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Joonis 2. Diskonteeritud summas kajastatud tehingud põllumajandusettevõtete 2013. aasta 

majandusaasta aruannetes (protsentides). Allikas: (autori koostatud lisas 4 esitatud majandusaasta 

aruannete põhjal) 

 

Diskontomäärad jäid vahemikku 2%-6%. Majandusaasta aruannetes kasutatud suurimat 

diskontomäära (6%) kasutati riigi ees olevate kohustuste arvestamisel. See tähendab, et 

nendel juhtudel kajastasid mõlemad tehingu pooled tehingut võrdses summas, sest ka Riigi 

raamatupidamise üldeeskiri nägi 2013. aastal ette pikaajaliste nõuete ja kohustuste 

diskonteerimisel 6%st diskontomäära (Riigi… 2003, § 36 lg 4, § 48 lg 9). Lisaks 

diskonteeriti kohustust riigi ees 5% ja 2% diskontomääraga. Nendel juhtudel kajastati nõue 

(riigi asutuses) ja kohustus (eraettevõttes) erinevas summas. 

Kohustuste diskonteerimisel olid tehingute summad varieeruvad, jäädes kolme tuhande ja 

viie miljoni vahele, mis diskonteerituna kajastusid ettevõtete aruannetes pea poole 

väiksematena. Suhtes kohustuste ja varadega moodustas väikseim diskonteeritud summa 

0,2% kohustustest ja 0,1% varadest, suurim summa aga 13,4% kohustustest ja 4,9% 

varadest. 

Ettevõtete üldist kohustuste taset arvestades on diskonteerituna kajastatud kohustuste 

väärtused pigem suhteliselt väikesed (vt joonis 3). Suurem osa (40%) diskonteeritud 

väärtuses kajastatud kohustustest jäi alla 10% kogu ettevõtte kohustuste väärtusest. Teine 

äärmus on aga, et diskonteeritud kohustused moodustavad olulise osa ettevõtte kohustuste 

kogusummast. 20% diskonteerituna kajastatud kohustuste puhul jäi see suhe üle 90% kogu 

ettevõtte kohustustest. Diskonteeritud tehingu väärtus varadest oli aga natuke rohkem 

hajutatud. Ligi poolte (53%) tehingute korral moodustas diskonteeritud kohustuste summa 

alla 10% varadest ja teise poole (47%) tehingute korral jäid summad varadest 31% ja 80% 

vahele. 
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Joonis 3. Diskonteeritud tehingu summa osakaal kohustustest ja varadest 

põllumajandusettevõtete 2013. aasta majandusaasta aruannetes (protsentides) Allikas: (autori 

koostatud lisas 4 esitatud majandusaasta aruannete põhjal) 

 

Tehinguid diskonteerituna kajastanud ettevõtte majandusaasta aruannetest ligi 75% olid 

auditeeritud. Kahel juhul oli aruandes välja toodud audiitori tähelepanu juhtimine 

diskonteerimisele. Seejuures varasema perioodi arvestuspõhimõtet oli korrigeeritud neljas 

majandusaasta aruandes, mis viitab sellele, et ka neis võis audiitor diskonteerimisele 

tähelepanu juhtida.  

Aruannetes esines seoses diskonteerimisega ka puudusi. Kõige enam oli tuvastatav 

eksimine arusaadavuse ja avalikustamise printsiibi vastu (Raamatupidamise seadus 2002, 

§16 lg 3, lg 9), sest info oli tihti edastatud arusaamatult. Kui diskontomäär oli aruannetes 

üldjuhul välja toodud (kolmel juhul ei olnud esitatud), siis tihti jäi arusaamatuks milline on 

vara või kohustuse tegelik summa, milline on diskonteerimise mõju tehingule ja kui palju 

see mõjutab konkreetse aasta kasumit või kahjumit. Kahest viimasest oli enamus juhtudel 

välja toodud üks, kuid polnud aru saada kas esitatud oli diskonteerimise mõju tehingule 

tervikuna või konkreetsele majandusaastale. Lisaks ei olnud ühes majandusaastaaruandes 

aru saada millist tehingut diskonteeriti. Aruande lisas „Finantstulud ja -kulud“ 

diskonteerimine kajastus, kuid ühegi teise arvestusobjekti lisas (kaasaarvatud 

arvestuspõhimõtetes) ei olnud diskonteerimise kohta midagi kirjas. Seega ei olnud aru 

saada ka seda, kas diskonteerimine toimus varade või kohustuste poolel. Samuti oli ühel 

juhul diskonteeritud lühiajaline laen, mida tegelikult diskonteerima ei oleks pidanud. 

Eelnevale lisaks oli kahe ettevõtte majandusaasta aruannetes kajastatud mitu sarnast 

tehingut (0%ga pikaajalist laenu), millest üks oli diskonteeritud ja teine mitte.  
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Kui eelnev jutt aruannetes esinenud puudustest käis diskonteeritud tehingute kohta, siis 

analüüsi tulemusel võis tuvastada 25 majandusaasta aruannet, milles esines 29 intressita 

pikaajalist nõuet või kohustust, mis olid kajastatud diskonteerimata kujul. Peamiselt oli 

võimalik tuvastada erinevaid laene (vt joonis 4), sest nende puhul esitatakse aruande lisa, 

kus on kajastatud laenu tagasimakse aastate lõikes ja laenu intressimäär. Siinkohal on 

võimalikuks eksimuseks loetud need juhtumid, mille korral oli märgitud pikaajalise laenu 

intressimääraks 0% ja finantstulu ega -kulu majandusaasta jooksul arvestatud ei olnud või 

oli seda tehtud väga väikeses summas (nt pikaajaline intressita laen oli 200 000 eurot ja 

finantskulu oli arvestatud majandusaasta jooksul 2 eurot). Seejuures ei saa küll kõiki juhte 

käsitleda väärkajastustena, sest analüüsijale ei ole teada tehingu üksikasjad. Näiteks võis 

tehing olla kajastatud diskonteerimata summas selle pärast, et laenu lõpptähtaeg ei olnud 

teada. Tehingud, mille korral oli aruande lisas „Laenukohustused“ intress märkimata jäetud, 

kuid kasumiaruandes oli kajastatud finantstulu või- kulu, loeti õigesti kajastatuks. Paljudel 

juhtudel aga ei olnud valesti kajastamise tuvastamine võimalik, sest intressi kandvaid tehinguid 

oli rohkem kui üks. 

Nagu diskonteeritud tehingute korral nii ka diskonteerimata jäetud tehingute osas olid 

esikohal seotud isikute või ettevõtetega toimunud tehingud (41,4%). Natukene vähem 

esines diskonteerimata jäetud pikaajalisi intressita muid laenukohustusi (27,6%) ja 

võlgasid eraisiku või teise ettevõtte ees (13,8%).  

 

Joonis 4. Diskonteerimata summas kajastatud pikaajalised intressita tehingud 2013. aasta 

põllumajandusettevõtete majandusaasta aruannetes (protsentides). Allikas: (autori koostatud 

lisas 4 esitatud majandusaasta aruannete põhjal) 

 

Ka varade poolel kajastati tehinguid ilma diskonteerimata (10,3%). Näiteks oli 

diskonteerimata jäetud pikaajaline intressita nõue seotud ettevõte vastu (3,4%) ja esines 
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aruandeid, milles oli audiitor oma otsuses juhtinud tähelepanu, et põhivara kaetava 

väärtuse hindamist ei olnud ettevõttes läbi viidud, kuid esines kahtlusi, et vara oli 

ülehinnatud (6,9%). Seejuures audiitori märkustega aruannetest ühes oli ka 

diskonteerimata summas kajastatud 0%se intressiga pikaajaline laenukohustus, kuid sellele 

audiitor tähelepanu ei pööranud. 

Tehingute summad, mille korral oleks tulnud diskonteerida ulatusid ligi 5 000 eurost kuni 

üle ühe miljoni euro. Seejuures rahaliselt suurim kohustus oli ka suhtes kohustuste 

kogusummaga üks suuremaid, ulatudes 99,3%ni kogu kohustustest ja 84,8%ni kogu 

varadest. Jooniselt 5 on näha, et tehingute diskonteerimata jäetud summade suhe  

kohustuste ja varadega on varieeruv. Enim esines tehinguid, mille korral võlg moodustas 

kohustustest ja varadest alla 10%. Samas esines ettevõtte jaoks suuri võlasummasid, mis 

olid diskonteerimata jäetud. Ligi 12% tehingutest moodustasid diskonteerimata kujul 91%-

100% ettevõtte kõigist kohustustest.  

 

Joonis 5. Diskonteerimata kajastatud pikaajaliste intressita tehingusummade osakaal 

kohustustest ja varadest põllumajandusettevõtete 2013. aasta majandusaasta aruannetes 

(protsentides). Allikas: (autori koostatud lisas 4 esitatud majandusaasta aruannete põhjal) 

 

Kuigi joonis 3 ja joonis 5 on sarnased, ei ole nende tulemused võrreldavad, sest esimesel 

juhul on kohustuste ja varadega võrreldud diskonteeritud summat, teisel juhul 

diskonteerimata summat. Kahjuks ei ole võimalik majandusaasta aruannetes puudulikult 

esitatud andmete tõttu tulemuste võrreldavuse eesmärgil antud andmetega võrdsetel alustel 

arvutusi teostada. Sellest hoolimata võib nii diskonteeritud tehingute kui diskonteerimata 

jäetud tehingute põhjal öelda, et suurem osa pikaajalistest intressi mittekandvatest 

tehingutest on pigem ettevõtete jaoks väiksemad, jäädes alla 20% ettevõtte kohustustest ja 

varadest. 
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Kui diskonteerimist rakendanud ettevõtete majandusaasta aruanded olid enamuses (75%) 

auditeeritud, siis diskonteerimist mitterakendanud (kuid kus oleks tulnud seda teha) 

ettevõtete majandusaasta aruanded olid auditeeritud ligi 32% ulatuses. See, et 

diskonteerimist rakendanud ettevõtted olid suuremas osas auditeeritud näitab ühelt poolt, et 

tegemist võib olla suuremate ettevõtetega ja teiselt poolt kinnitab Tasios’e seisukohta, et 

tõhusa kontrolli olemasolu tagab kvaliteetsemad aruanded (Tasios 2012: 70) Samas leidus 

8 auditeeritud aruannet, mille korral oli tuvastatav, et toimunud tehingu kajastamisel oleks 

tulnud diskonteerimist rakendada ning 6 aruannet (kus diskonteeriti), milles audiitor juhtis 

diskonteerimisele tähelepanu. See näitab, et teatud juhtudel peavad audiitorid 

diskonteerimist oluliseks, kuid mitte alati.   

Aruannete statistilise analüüsi tulemusel võib väita, et diskonteerimist rakendanud 

ettevõtted on pigem suurema müügituluga (r=0,613; p<0,01) ja neis on rohkem töötajaid 

(r=0,409; p<0,01). Kui arvestada, et diskonteerimisnõude järgimine annab oma panuse 

sellesse, et majandusaasta aruanded oleksid kvaliteetsemad, siis saadud tulemused ühtivad 

teooria osas toodud uuringute tulemustega (Agus jt 2009: 38,39; Report… 2014: 24-28, 

32). Samuti esineb üsna tugev positiivne seos müügitulu ja töötajate arvu vahel (r=0,736; 

p<0,01). Olgugi, et põllumajanduses tehakse suur osa tööst mehhaniseeritult, on antud seos 

siiski loogiline, sest mida rohkem toodetakse, seda rohkem vajatakse selleks ressurssi, 

sealhulgas ka inimressurssi.  

Kuna majandusaasta aruannete näol on tegemist teiseste andmetega, siis ei olnud neist 

väga palju informatsiooni võimalik saada. Kuid samas annab neist ammutatud 

informatsioon oma ajaloolisuse tõttu just kõige tõesema ja objektiivsema ülevaate 

diskonteerimise ulatusest põllumajandusettevõtete raamatupidamisarvestuse praktikas. 

 

 

3.2. Diskonteerimise rakendamine küsitluse tulemuste analüüsi põhjal     
 

 

Küsitluse eesmärk oli samuti mõõta diskonteerimise ulatust, kuid seda läbi raamatupidajate 

kogemuste. Lisaks võimaldas küsitlus välja selgitada raamatupidajate teadlikkust 

diskonteerimise kohta ja andis võimaluse neil oma kogemustest tulenevalt teemat 

kommenteerida. Siinkohal olgu etteruttavalt öeldud, et ühtegi positiivset arvamusavaldust 

diskonteerimise kohta ei esitatud. Negatiivseid seevastu aga küll. 

http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf
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Uuringus osalenud 633st ettevõttest vastas küsimustikule 68. Vastanute seas olid 

ootuspäraselt ülekaalus majandusalase haridusega inimesed (82%), kuid esines ka 

vastajaid, kes seda ei omanud (12%). Kõige enam esines majandusalase haridusega 

vastajate seas rakenduslikku kõrgharidust või bakalaureusekraadi (52%), mõnevõrra 

vähem magistrikraadi (30%) ja kutseharidust (18%) (vt joonis 6). 

Suurem osa kõigist vastajatest (71%) teostas raamatupidamist ettevõtte töötajana. Kui 

kutseharidusega ja rakendusliku kõrghariduse või bakalaureusekraadiga inimesed 

jagunesid raamatupidajate ja raamatupidamise teenuse osutajate vahel sarnaselt (vastavalt 

60%/40% ja 62%/38%), siis magistrikraadiga vastajatest ligi ¾ olid raamatupidajad (76%)  

ja ¼ raamatupidamise teenuse osutajad (24%). 

 

Joonis 6. Küsimustikule vastanute haridustase, selle omandamise aja ning raamatupidajate 

ja raamatupidamisteenuse osutajate lõikes (% vastanutest). Allikas: (autori koostatud 

küsitlustulemuste põhjal) 

 

Suurem osa majandusalase haridusega inimestest (79%) olid viimase hariduse omandanud 

enne 2003. aastat, seega oma õpingute ajal nad diskonteerimisest raamatupidamise 

kontekstis ei saanud koolipäevilt teada. Peale 2003. aastat õppinud vastajatest oli rohkem 

ettevõttes töötavaid raamatupidajad (13%), kui teenuse osutajaid (9%).  

Koolitustel osaleti peamiselt üks kord aastas (41% vastajatest) (vt joonis 7). Samas oli 

võrdselt neid raamatupidajaid, kes ennast koolitusel täiendasid vähemalt kaks korda aastas 

ja neid, kes enda teadmisi täiendasid harvemini kui korra aastas (29%).  
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Joonis 7. Koolitustel osalemise sagedus haridustaseme lõikes (% vastanutest). Allikas: (autori 

koostatud küsitlustulemuste põhjal) 

 

Küsitlus näitas, et kõrgema haridusega inimesed osalevad koolitustel pigem sagedamini, 

samas ei ole haridustaseme ja koolitusel osalemise sageduse tendents piisav, et saaks väita 

nende kahe omavahelise statistilise seose olemasolu (r=0,161; p>0,05). Seevastu esineb 

nõrk statistiline seos raamatupidamisteenuse osutajate ja koolitustel osalemise sageduse 

vahel (r=0,295; p<0,05). See tähendab, et raamatupidamisteenuse osutajad osalevad 

koolitustel pigem sagedamini, kui ettevõtete palgal olevad raamatupidajad (vt joonis 8). 

Viimastest ligi pooled (52%) eelistasid koolitustel osaleda üks kord aastas. Antud olukord 

võib seletatav olla sellega et raamatupidamisteenuse osutajad puutuvad kokku erinevate 

tegevusalade ettevõtetega  ja neil on seetõttu vajadus erinevate teadmiste järele suurem. 

Mis omakorda tähendab, et nad võivad omada suuremat teadmiste ja kogemuste pagasit. 

 

 

Joonis 8. Põllumajandusettevõtetes töötavate raamatupidajate ja neile 

raamatupidamisteenust osutavate inimeste koolitustel osalemise sagedus (% vastanutest). 

Allikas: (autori koostatud küsitlustulemuste põhjal) 
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Küsitlusele vastanud inimesed töötasid või osutasid teenust peamiselt väiksemates 

ettevõtetes (vt tabel 6). Suuremas osas (69%) ettevõtetes töötas vähem kui 10 inimest. 

Seejuures mida rohkem oli ettevõttes töötajaid, seda rohkem teostas raamatupidamist 

ettevõtte palgal olev raamatupidaja (r=-352; p<0,01).  

Tabel 6. Ettevõtete suurus töötajate arvu ja müügitulu järgi (% vastanutest). Allikas: 

(autori koostatud küsitlustulemuste põhjal) 

Ettevõtte suurus 

töötajate arvu järgi 

Osakaal 

valimist (%) 

Ettevõtte suurus 

müügitulu järgi (eurodes) 

Osakaal 

valimist (%) 

Alla 10 töötaja 69,1 Alla 500 000 69,1 

11-20 töötajat 11,8 500 001-1 000 000 8,8 

21-30 töötajat 14,7 1 000 001-2 000 000 8,8 

Üle 30 töötaja 4,4 2 000 001-3 000 000 7,4 

  Üle 3 000 000 5,9 

Kokku 100  100 

 

Müügitulu järgi jagunesid ettevõtted suhteliselt sarnaselt. Küsitluses osales kõige rohkem 

ettevõtteid, kelle müügitulu jäi alla 500 000 euro. Seejuures esineb ka positiivne tugev seos 

töötajate arvu ja müügitulu vahel (r=0,766; p<0,01). See tähendab, et mida rohkem 

töötajaid ettevõttes on, seda suurem on ettevõtte müügitulu. Sarnane seos ilmnes ka 

majandusaasta aruannete analüüsi tulemusel. Kuigi majandusaasta aruannete analüüs ja 

küsimustik hõlmasid erinevat arvestusperioodi, viitab sarnase seose esinemine sellele, et 

vähemalt suurem osa küsitlusele vastajatest ei ole esitanud valeandmeid. 

Lisaks eelnevale on müügitulu nõrgalt seotud raamatupidamise teostajate erialase 

kompetentsusega. Korrelatsioonanalüüs näitas müügitulu seost nii haridustaseme (r=0,285; 

p<0,05), selle omandamise aja (r=0,280; p<005) kui ka koolitusel osalemise vahel 

(r=0,244; p<0,05). Natukene tugevam seos esineb, kui vaadata haridustaset ja koolitustel 

osalemist ühiselt (r=0,305; p<0,05). See tähendab, et suurema müügituluga ettevõtted 

omavad kompetentsemaid raamatupidajaid. Antud asjaolu võib olla seletatav sellega, et 

suuremates ettevõtetes on rohkem ja stabiilsemalt raamatupidamisalast tööd, mistõttu nad 

palkavad endale raamatupidajad, mitte ei osata raamatupidamist teenusena sisse. Seejuures 

on nende vajadused ja nõudmised töötajate pädevusele suuremad ja nad palkavad kõrgema 

haridusega töötajaid. Samuti on suurematel ettevõtetel rohkem vajadust ja ressursse oma 

töötajate koolitamiseks. Sel põhjusel on haridusel, koolitustel osalemise sagedusel ja 

ettevõtte suurusel omavaheline seos. Kuigi samas näitas analüüs, et koolitusel osalevad 
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pigem teenuse osutajad, siis antud juhul tuleneb vastuolu sellest, et väiksemad ettevõtted 

on küsitluse vastajate seas suures ülekaalus. 

Edasi jätkub analüüs diskonteerimist puudutava osaga, kus jagunesid vastajad kaheks. 

Neilt, kellel oli diskonteerimist nõudev tehing esinenud, küsiti kas nad diskonteerisid ja 

millist diskontomäära kasutasid. Kui nad ei diskonteerinud, siis uuriti miks. Teiselt osalt 

vastajatest (kellel ei olnud diskonteerimist nõudvat tehingut toimunud) uuriti milliseid 

diskonteerimist vajavaid tehinguid nad teavad ja millist diskontomäära seejuures 

kasutaksid. 

Diskonteerimist nõudvaid tehinguid oli esinenud 22s ettevõttes (32% vastanutest). Kuid 

ühe vastuse puhul täpsustati, et on küll esinenud pikaajaline intressita laen, mille 

tagasimakse tähtaeg ei olnud teada ja seetõttu ei osatud leida diskontomäära ning tehingut 

ei diskonteeritud. Kuna antud tehingut ei olnudki võimalik laenu tagasimakse tähtaja 

puudumise tõttu diskonteerida, siis jäeti see vastus kogu sellest küsimuste plokist välja. 

Seega võib öelda, et diskonteerimist nõudvaid tehinguid oli esinenud 21 ettevõttes (31%).  

Kuna küsimustikus oli lubatud valida mitu vastusevarianti, siis tehingute arv on suurem 

(38 tehingut) (vt joonis 9). Enim on ette tulnud antud või saadud pikaajalisi intressita laene 

(29%). Mõnevõrra vähem on esinenud muid intressita pikaajalisi nõudeid ja kohustusi 

(21%) ning pikaajalisi nõudeid osanike vastu (18%). Kõige vähem on ette tulnud 

pikaajalisi eraldisi (8%).  

 

Joonis 9. Ettevõtetes esinenud diskonteerimist vajavad tehingud (% vastanutest). Allikas: 

(autori koostatud küsitlustulemuste põhjal) 
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Kui diskonteerimist nõudvaid tehinguid oli esinenud 21 ettevõttes, siis reaalselt rakendati 

diskonteerimist 5 ettevõttes. Diskonteerimisel kasutati sisemist intressimäära, 

turuintressimäära ja lihtsalt 5%st intressimäära. Kuid samas ligi 77% ettevõtetes, kus oleks 

pidanud diskonteerimist rakendama jäeti see tegemata. Kõigi vastanute lõikes diskonteeriti 

tehinguid vaid 7% küsitlusele vastanud ettevõttes.  

Tehinguid ei diskonteeritud peamiselt teadmatusest (vt joonis 10). Pea pooltel juhtudel 

(45%) arvati, et esinenud tehingud ei vaja diskonteerimist ja seetõttu neid ka ei 

diskonteeritud. Teine oluline põhjus miks tehinguid ei diskonteeritud oli see, et 

diskonteerimist ei peetud oluliseks. Seda nii diskonteerimise mõju (25%) kui ka ebaolulise 

tehingu summa (15%) tõttu. Kuid oli ka neid, kes teadsid, et tehing tuleks diskonteerida, 

kuid ei osanud seda teha (15%). 

 

Joonis 10. Tehingute diskonteerimata jätmise põhjused (% vastanutest). Allikas: (autori 

koostatud küsitlustulemuste põhjal) 

 

Võrreldes küsitluse tulemusi majandusaasta aruannete analüüsi tulemusega on näha 
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Läbi töötatud 217 aruande põhjal võib öelda, et tehinguid, mis nõuaksid diskonteerimise 

rakendamist toimub rohkem, sest analüüsitud aruannetest 11,52% sisaldasid selliseid 

tehinguid, mida oleks tulnud diskonteerida, kuid seda ei tehtud. Ehk diskonteeritud 

summas kajastatud tehinguid ja diskonteerimata jäetud tehinguid oli ligikaudu sama palju. 

Küsitluse tulemused aga näitasid, et diskonteerimiseni jõuab ligi ¼ diskonteerimist 

nõudvatest tehingutest. Ühelt poolt tuleneb ka selles osas erinevus vaatluse all olevate 

perioodide erinevusest. Teisest küljest võib ka majandusaasta aruannetes taolisi tehinguid 

rohkem esineda, kuid need ei ole lihtsalt tuvastatavad.  

Aruannetest nähtus, et diskonteerituna kajastatakse peamiselt laenukohustusi, mis 

suuremas osas on antud seotud isikute või ettevõtete poolt. Sama kinnitasid ka küsimustiku 

tulemused. Samuti on diskonteeritud kohustusi riigi ees, mis on üldjuhul väga pika 

makseajaga (2050.-2060. aastateni). Seejuures on enamus juhtudel diskonteerimiseks 

kasutatud vastaspoolega võrdses suuruses diskontomäära ehk Riigi raamatupidamise 

üldeeskirjas sätestatud diskontomäära. Ühes küsimustiku kommentaaris väitis vastaja oma 

kogemustele tuginedes, et praktikas diskonteeritakse peamiselt koostöös audiitoritega 

pikaajalisi hüpoteegimakseid ehk neid makseid, mida tasutakse Eesti Vabariigile. 

Seejuures kasutatakse Riigi raamatupidamise üldeeskirjas kehtestatud diskontomäära. 

Tavapikkuses (5-10 aastaseid) eraettevõtetevahelisi tehinguid aga tema kogemuste kohaselt 

praktikas üldjuhul ei diskonteerita. 

Kuna võis arvata, et diskonteerimise rakendamise ulatus ei ole suur ja üheks kitsaskohaks 

võib olla teadmatus diskonteerimise nõude olemasolust raamatupidamisarvestuses, siis 

koostati küsimustiku üks osa selliselt, et vastata saaksid ka need raamatupidajad, kellel 

diskonteerimist nõudvat tehingut esinenud ei ole. Antud küsimused võimaldasid välja 

selgitada, kui paljud raamatupidajad teavad diskonteerimisega seonduvast 

raamatupidamise kontekstis ning on valmis seda teostama, kui diskonteerimist nõudev 

tehing peaks toimuma. 

Ettevõtted, kus ei olnud ühtegi diskonteerimist nõudvat tehingut esinenud (46 ettevõtet), 

vastasid eelpool kirjeldatud küsimuste plokile. Nendelt küsiti esmalt, et millised loetelus 

toodud tehingud diskonteerimist vajaksid. Vastuste loetelus oli nö kaks vale vastust (Eesti 

hea raamatupidamistava ei näe nende tehingute korral diskonteerimist ette) ning valikuna 

oli toodud ka „mitte ükski loetletutest“ ning võimalus vastata „ei tea“. Need vastused on 
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joonisel 11 esitatud sinise värviga. Roheline värv tähistab vastuseid, mis Eesti hea 

raamatupidamistava järgi nõuavad diskonteerimist. Kokku anti 110 vastust. 

 

Joonis 11. Raamatupidajate arvates diskonteerimist vajavad tehingud (% vastanutest). 

Allikas: (autori koostatud küsitluse põhjal) 

 

Kõige enam on raamatupidajad vastanud, et nad ei tea milliste tehingute korral tuleb 

diskonteerida (37%). Samuti on palju arvamusi, et mitte ükski loetletud tehingutest ei vaja 

diskonteerimist (24%). Üsna arvukalt on välja pakutud ka nö valed vastused – intressi 

kandvad pikaajalised nõuded ja kohustused (17%) ning pikaajalised sihtfinantseeringud 

(13%). Kõige enam teadsid raamatpidajad diskonteerimist vajavatest tehingutest pikaajalisi 

intressita kohustusi ja järelmaksu kajastamist (mõlemad 26%). Kuigi majandusaasta 

aruannete ja küsitluse tulemuste põhjal võib öelda, et nõuete diskonteerimist esineb väga 

harva, pakuti neid siiski antud küsimuses välja kohustustega võrdsel tasemel (24%). 

Seejuures sellist vastuste varianti ei olnud, kus oleksid ära märgitud ainult kõik 

diskonteerimist vajavad tehingud (vt joonis 12). See kinnitab, et diskonteerimise teema on 

raamatupidajate seas võõras. 
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küsimusele antud vastused on joonisel esitatud vastajate lõikes (1 vastaja = 1 tulp) ja 

seejuures jagatud õigeteks (Eesti hea raamatupidamistava järgi diskonteerimist vajavateks 
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mittevajavateks ning vastused „mitte ükski“ ja „ei tea“ – sinine osa tulbast). Maksimaalselt 

oli võimalik anda 8 õiget vastust. Kui joonisel on näha, et vastaja on andnud ühe vale 

vastuse, siis ta on vastanud kas „ei tea“ (37%) või „mitte ükski eeltoodutest“ (24%). Alla 

poole vastajatest andis vähemalt ühe õige vastuse (37%), kuid seevastu üle poole ei andnud 

ühtegi õiget vastust (63%).  

 

Joonis 12. Raamatupidajate arvates diskonteerimist vajavad tehingud vastajate lõikes 

jagatuna „õigeteks“ ja „valedeks“. Allikas: (autori koostatud küsitlustulemuste põhjal) 

 

Kui jooniselt 11 tundus, et pakutud on päris palju tehinguid, siis jooniselt 12 on näha, et 

pakkujateks olid vähesed inimesed (36%). 20% vastajatest teadis viit või enamat tehingut, 

mis vajavad Eesti hea raamatupidamistava kohaselt diskonteerimist. Neist üle poolte oli 

seejuures pakkunud ka mõne vale vastuse (11%). Statistiliselt ei saa öelda, et õiged 

vastused oleks seotud ettevõtte suurusega ja töötajate hariduse või kogemusega. Seevastu 

valed vastused aga küll. Kusjuures mida kõrgem haridus (r=0,421; p<0,01) või hiljem see 

omandatud on (r=0,420 p<0,01), seda rohkem pakuti valesid vastuseid. Käesoleva uuringu 

tulemused lähevad lahku Prasongi ja Ussahawanitchakiti uuringu tulemustega, mille 

kohaselt elukestev õpe tagab usaldusväärsema finantsarvestuse (Prasong, 

Ussahawanitchakit 2012: 90). Samas autor ei kahtle elukestva õppe tõhususes. Pigem on 

käesoleva uuringu teema selline, mida väga sageli koolitamisel ei puudutata. 

Kui antud küsimuste plokile vastajatel tuleks diskonteerimist rakendada, siis üle poolte 

vastajatest  ei teaks millist diskontomäära nad kasutaksid (59%). Kuid ülejäänud (41%) 

pakkusid siiski erinevaid diskontomäärasid, mida nad arvavad ennast diskonteerimisel 

kasutatavat (vt joonis 13). Kõige rohkem pakuti sarnaste instrumentide turuintressimäära 
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(20,0%) ja Riigi raamatupidamise üldeeskirjas kehtestatud intressimäära (13,4%). Lisaks 

pakuti sarnaste instrumentide tulususe määra, keskmist pangalaenu intressimäära ja 

omanike tulunormi (võrdselt 11,1%). Antud vastus iseloomustab vaid seda, milliseid 

intressimäärasid raamatupidajad teavad või tunnevad. Kuna RTJ näeb erinevate tehingute 

juures ette ka erinevat liiki intressimäärasid, siis ei ole siin võimalik teha järeldusi, et kas 

pakutud variant oleks õige või mitte. Küll aga on märkimisväärne, et keegi vastajatest ei 

pakkunud (vastusevariandi muu all), et ta valiks diskontomäära sõltuvalt tehingust.  

  

Joonis 13. Raamatupidajate poolt pakutud diskontomäärad, mida nad vajadusel 

diskonteerimisel kasutaksid (% vastajatest). Allikas: (autori koostatud küsitlustulemuste põhjal) 
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vastajatega (kellel diskonteerimist nõudev tehing oli esinenud), ei saa antud tulemusi 

kontrollküsimusena rakendada.  

Tabel 7. Küsimustikus esinenud kontrollküsimused (küsimustiku küsimused 8, 14 ja 15). 

Allikas: (autori koostatud küsimustiku põhjal) 

8. küsimus: milliste alljärgnevate tehingute 

korral oleks vaja diskonteerida? 
Küsimus 14 väited 3, 4 ja küsimus 15 
(kontrollküsimused) 

Vastused Väited ja näidissituatsioon 

Intressita pikaajalise järelmaksuga ost, müük Näidisülesanne pikaajalise järelmaksu kohta 

(küsimus 15) 

Pikaajalised kohustused, mis ei kanna intressi Pikaajalist intressita kohustust ei diskonteerita 

(küsimus 14) 

Pikaajalised nõuded omanike vastu (nt 

osakapitali sissemakseta asutatud osaühingu 

korral) 

Sissemakseta loodud osaühingu korral tuleb 

pikaajaline nõue osaniku vastu diskonteerida 

(küsimus 14) 

 

Tabelis 8 on esitatud väited ja vastajate hinnangud küsimusele 14. Värvilised lahtrid 

tähistavad õiget vastust. Üle poole vastajatest mõistab kuidas raha väärtus ajas muutub 

(59%). Kuid sissemakseta loodud osaühingut puudutav väide on raamatupidajate jaoks 

ebaselge. See võib tuleneda asjaolust, et tegemist on spetsiifilise situatsiooniga ja sellega ei 

ole paljud raamatupidajad kokku puutunud. Antud väide on lahti seletatud RTJ 3 § 57 

näites 2A, mille kohaselt tuleb tingimusteta nõudeõigus osaniku vastu diskonteerida (RTJ 

3, § 57). Samas on RTJ näide toodud maksimaalse võimaliku osakapitali summa kohta, 

kuid praktikas asutatakse sissemakseta osaühinguid pigem minimaalse osakapitaliga ja 

selle juures võib diskonteerimine tunduda ebaolulisena.  

Tabel 8. Vastajate hinnangud etteantud väidetele (küsimus 14 küsimustikus) (% 

vastanutest). Allikas: (autori koostatud küsitlustulemuste põhjal) 

Küsimuses esitatud väide Tõene 

% 

Väär 

% 

Ei tea 

% 

Kokku 

% 

Raha tegelik väärtus on täna väiksem kui tulevikus. 25 59 16 100 

Nüüdisväärtus on tulevikus saadava raha väärtus täna. 59 15 26 100 

Osakapitali sissemakseta loodud osaühingu korral tuleb 

pikaajaline nõue osaniku vastu diskonteerida. 

34 22 44 100 

Pikaajalist intressita kohustust ei diskonteerita. 22 49 29 100 

 

Kõigile neljale väitele oskas õige vastuse anda 11,8% vastajatest. Kõige enam vastati aga 

õigesti kahele väitele (30,9%) ja kolmele väitele (27,9%) (vt joonis 14).  
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Joonis 14. Väidetele antud õigete vastuste osakaal (% vastanutest). Allikas: (autori koostatud 

küsitlustulemuste põhjal) 

 

Statistiliselt esineb eelpool toodud väidetele antud vastustel suhteliselt tugev seos (r=0,639; 

p<0,01) 8. küsimuse vastustega. Ehk need, kes teadsid 8. küsimusele (millised tehingud 

vajaksid diskonteerimist?) rohkem õigeid vastuseid, oskasid ka 14. küsimuse väidetele 

anda õigemaid vastuseid. Samas väite korral, mis puudutas osakapitali sissemakseta loodud 

osaühingu loomisel pikaajalise nõude diskonteerimist, esines negatiivne korrelatsioon 

koolitustel osalemise sageduse (r=-0,257; p<0,05) ja hariduse omandamise aja (r=-0,266; 

p<0,05) vahel. Ehk mida hiljem oldi haridus omandanud ja mida tihedamini osaleti 

koolitustel, seda vähem anti sellele väitele õiget vastust. Olenemata statistilisest seosest ei 

tähenda see veel „elulise“ seose olemasolu. Esiteks on tegemist suhteliselt spetsiifilise 

olukorraga, mis on reaalselt ette tulnud ilmselt vähestel ja seepärast ei ole seda ka endale 

selgeks tehtud. Teiseks on selline võimalus Eestis kehtiv alates 2011. aastast, kuid hilisem 

haridus antud küsimustikus tähendas hariduse omandamist peale 2003. aastat.  

Näidissituatsioonile oskas õigesti vastata 15% vastajatest. Neist 9%l on varem 

diskonteerimist nõudev tehing ettevõttes esinenud ja 3% olid varem reaalselt ka 

diskonteerinud. Üle poole vastajatest arvas aga, et antud tehingu korral ei oleks vaja 

pikaajalist järelmaksu osa diskonteerida (57%).  

Kui võrrelda näidissituatsiooni 8. küsimuse selle osaga, mis puudutas pikaajalise intressita 

järelmaksu, siis selgub, et vastajad võivad küll teada, et sellise tehingu puhul tuleb 

diskonteerida, aga nad kas ei tea, kuidas see raamatupidamiskannetes välja näeb või nad 

ise sellise tehingu korral diskonteerimist ei rakendaks. Sellise järelduseni viisid kahes 

küsimuses pikaajalise intressita järelmaksu tehingu kohta antud vastandlikud vastused. Kui 

8. küsimuses vastati, et intressita pikaajaline järelmaksu tehing vajab diskonteerimist, siis 

näidissituatsioonile andis õige vastuse 16,7% vastajatest, samas 66,7% pakkus 
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vastusevarianti, mille korral oli tehing kajastatud diskonteerimata kujul. 8,3% ei osanud 

vastata ja teist sama palju arvas, et ükski pakutud vastusevariant ei ole õige.  

Küsimustele 14 ja 15 andis kõik õiged vastused 1 inimene, seejuures vastates 

lisainformatsiooni otsimata. Antud inimesel on ettevõttes esinenud pikaajaline tehing, kuid 

ta ei diskonteerinud, sest laenu tagastamise tähtaeg ei olnud teada. Seega ei saanudki selle 

tehingu summat diskonteerida. Tegemist on väikeetevõttele (1 töötaja ja 34 000 

aastakäibega) raamatupidamiseteenuse osutajaga, kes omab enne 2003. aastat omandatud 

magistrikraadi ja osaleb harvemini kui aastas korra koolitustel. 

Nii, nagu oli korrelatsioonanalüüsi tulemusel näha seost küsimuste 8 ja 14 vastuste vahel, 

nii on seos ka, kui vaadata 14. ja 15. küsimust ühiselt. Seos on samasuunaline ehk need, 

kes vastasid 8. küsimusele õigemini, andsid ka 14. ja 15 küsimusele (ühiselt vaadatuna) 

õigemad vastused (r=0,529; p<0,05). Samas oli vähe vastajaid, kes andsid kõigile kolmele 

küsimusele mõlemal juhul (küsimus 8 ja 14 või 15) sama vastuse (vt joonis 15).  

Vasakpoolne tulpade grupp joonisel 15 iseloomustab vastuseid, mille puhul vastati kõigile 

kolmele küsimusele mõlemal juhul õigesti. See tähendab, et vastajad, kes 8. küsimuses 

pakkusid pikaajalist nõuet, kohustust või järelmaksu diskonteerimist vajavaks tehinguks, 

vastasid ka vastavalt 14. või 15. küsimuses õigesti. Neid, kes vastasid ühel juhul (8. 

küsimusele) ühte moodi ja teisel juhul (14. või 15. küsimusele) teisiti, iseloomustavad kaks 

keskmist tulpade gruppi ja viimane grupp iseloomustab neid vastajaid, kes andsid mõlemal 

juhul vale vastuse. See näitab, et diskonteerimise teema on raamatupidajate seas ebaselge. 

 

Joonis 15. Küsimustikus esitatud kontrollküsimuste võrdlused (küsimused 8, 14 ja 15). 

Allikas: (autori koostatud küsitlustulemuste põhjal) 
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Viimasele kahele küsimusele otsiti ka vastamisel abi (10% vastajatest). Sellest hoolimata ei 

vastanud keegi neist kõigile küsimustele õigesti. Korrelatsioonanalüüs näitas statistilist 

nõrka seost nende vahel, kes 14. ja 15. küsimusele vastuseid otsisid ja 8. küsimuse vastuste 

vahel (r=0,356; p<0,05). Ehk need, kes otsisid 14. ja 15. küsimusele vastamiseks 

lisainformatsiooni, oskasid 8. küsimuses loetleda rohkem (ja õigemini) diskonteerimist 

vajavaid tehinguid.  

Antud küsimuste ploki analüüsi tulemusel võib järeldada, et kui vastajatel esineks 

diskonteerimist nõudev tehing, siis vähesed neist tehingutest jõuaksid diskonteerimiseni. 

Vaadates küsimusi 8-10, siis pooled vastajatest ei tea ühtegi diskonteerimist vajavat 

tehingut ega ka diskontomäära. Samas vaid 15% teab mõnda tehingut, mõnda 

diskontomäära ja arvab, et oskaks seda ka leida või arvutada. Mis iseenesest veel ei 

tähenda, et see osa vastajatest diskonteerimist nõudva tehingu esinedes seda ka teeks. Nagu 

analüüs varasemalt juba kinnitas (küsimused 7, 11, 12, 13), ei pidanud 40% vastajatest 

(kellel see tehing esines) diskonteerimist vajalikuks. Samuti näitasid edasised küsimused, 

et diskonteerimise teema ja tehingud on inimeste jaoks üsna ebaselged, sest suur osa 

nendest, kes teadsid tehingut 8. küsimuses ei kinnitanud oma teadmisi 14. ja 15. 

küsimuses.  

Selleks, et üks tehing diskonteerimiseni jõuaks tuleb läbida mitu „filtrit“: 

1) teatakse millist tehingut diskonteerida, 

2) peetaks diskonteerimist oluliseks, 

3) osataks diskonteerida. 

Nii majandusaasta aruannete analüüs kui ka küsitluse tulemused kinnitasid, et suur hulk 

tehinguid jääb diskonteerimata. Küsitluse vastustest võib järeldada, et ligi poolte tehingute 

puhul oli põhjuseks teadmatus, et antud tehingud diskonteerimist vajaksid. Ka nende 

vastajate seas, kellel ei olnud diskonteerimist nõudvat tehingut esinenud, domineeris 

ebaselgus. Valdav enamus ei teadnud, milliseid tehinguid diskonteerida, millist 

diskontomäära seejuures kasutada ja kuidas viimast leida või arvutada. Ebakindlust 

teadmistes kinnitasid küsimused, milles oli esitatud korduvalt sama küsimus erinevas 

vormis. Küsitluse kommentaaridest võis täheldada, et diskonteerimist seostatakse pigem 

suuremate ettevõtetega. Samuti oli ühe küsitlusankeedi kommentaaris kirjutatud, et tegu on 
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„peene“ raamatupidamisarvestuse meetodiga ja mitmes kommentaaris lisati, et eriti 

väikeettevõtete puhul ei ole diskonteerimist vaja.  

Seda, et diskonteerimist ei peeta väga oluliseks kinnitas 40% vastajatest, kellel oli vastav 

tehing esinenud, kuid nad ei olnud diskonteerimist rakendanud. Samuti oli sel teemal 

kirjutatud mitmeid küsitlusankeetide kommentaare. Leiti, et liigne diskonteerimine igal 

pool viib ülevaatlikkuse igapäevases tegevuses palju segasemaks. Eeskätt seetõttu, et 

bilansist ja kasumiaruandest peavad saama informatsiooni ka teised ettevõtte töötajad, 

mitte ainult raamatupidamise haridusega inimesed. Vastaja sõnul pidid sama meelt olema 

ka audiitorid, kellega tema on koostööd teinud. Samuti kirjutati mitmel korral, et 

eelistatakse soetusmaksumuse meetodit ja konservatiivsuse põhimõttest lähtuvalt 

diskonteerimist ei pooldata. 

Samas küsis autor diskonteerimise kohta ekspertarvamust ka viielt audiitorilt. Palvele 

vastas vandeaudiitor Kersti Soodla. Tema on arvamusel, et praktikas võiks diskonteerimist 

laialdasemalt kasutada kolmes valdkonnas: 1) nõuete väärtus, 2) kohustuste väärtus ja 3) 

varade väärtus. Tema praktika kohaselt kajastatakse praegu diskonteerimist kõige 

laialdasemalt varade väärtuse hindamisel (kinnisvarainvesteeringud ja rendi kinnisvara 

õiglase väärtuse kindlaks määramisel). Teise levinud kohana nimetas ta varade kaetava 

väärtuse teste. Samas on tema oma praktikas harva kohanud näiteks pikaajaliste nõuete või 

kohustuste korral diskonteerimist, kui lepinguline intressimäär erineb turuintressimäärast. 

Põhjusena toob ta välja, et intresside erinevust esineb harva või diskonteerimise mõju on 

ebaoluline. Lisaks ei ole ettevõtete finantsinimesed ja/või juhatus teadlikud nõuete ja 

kohustuste kajastamise sellisest lähenemisest. (Soodla 2015) Vandeaudiitor Kersti Soodla 

praktikakogemus ühtib suurel määral käesoleva magistritöö tulemustega. Suurim erinevus 

seisneb vast selles, et kui tema on kokku puutunud diskonteerimisega peamiselt 

kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse määramisel, siis käesolevas uuringus 

analüüsitud majandusaasta aruannetes oli viimasest rohkem bioloogilise vara õiglase hinna 

määramist. See on ka loogiline, sest uuritavateks olid põllumajandusettevõtted, kuid 

audiitor puutub oma töös kokku erinevate tegevusalade aruannete auditeerimisega. Samas 

tema pigem julgustab diskonteerimist aktiivsemalt praktikas rakendama. 

Lisaks teadmisele, millised tehingud diskonteerimist vajavad ja olulisuse hinnangule on 

veel vaja osata reaalselt diskonteerimist teostada. Peamine raskus lasub õige 

diskontomäära leidmisel. Diskontomäära suurus on oluline, et diskonteeritud tulemus 
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kajastaks raamatupidamiskohustuslase majanduslikku olukorda ja majandustulemust 

õigesti ja õiglaselt. Vaid 1%ne diskontomäära kõikumine võib juba tulemust 

märkimisväärselt muuta (joonis 16).  

Metsamaahalduse Aktsiaseltsi 2013. aasta majandusaasta aruandest on näha, et 

diskontomäära keskmiselt 1% tõustes, vähendaks see vara üle 400 000 euro ning 

suurendaks sama summa võrra muid ärikulusid (RTJ 6, § 18), mis omakorda vähendaks 

majandusaasta kasumit või suurendaks kahjumit. Seega suurendades diskontomäära 

keskmiselt 1% võrra, oleks antud juhul mõju vara väärtusele ligi 6%. Seejuures muutuks 

kasum õiglase väärtuse muutusest kahjumiks. 

 

Joonis 16. Väljavõte Metsamaahalduse Aktsiaseltsi 2013. aasta majandusaasta aruandest. 

Allikas: (Metsamaahalduse… 2013) 

Kui nõuete, kohustuste või vara õiglase väärtuse hindamise puhul mõjutatakse 

diskonteerimisega konkreetse majandusaasta kasumit või kahjumit, siis soetatud vara puhul 

jääb see mõju kestma kuni vara realiseerimiseni või selle eluea lõpuni (vt tabel 4). 

Seejuures mida pikemaajalisem on tehing, seda suurem on diskontomäära mõju tehingu 

summale.  

Eelnev on kinnituseks sellele, et diskontomäära suurus on õige ja õiglase tulemuse 

saamiseks oluline faktor. Kui antud uuringu teoreetilises osas kirjutati, et laenude puhul on 



 

 

 

65 

 

leitav keskmine laenutehingute intressimäär (3.7.1 Laenuintressimäärad… 2015), mida 

saab aluseks võtta ja korrigeerida konkreetse tehingu asjaoludega, siis teiste tehingute 

korral sellist võimalust ei ole. Samuti kerkib esile küsimus, et kas Riigi raamatupidamise 

üldeeskirjas sätestatud ühesuuruse diskontomäära rakendamine kõikidele pikaajalistele 

nõuetele ja kohustustele, arvestamata nende tehingute eripära, täidab ikka oma eesmärki. 

Praktika näitas, et seda võetakse aluseks ka eraettevõtetes toimuvate tehingute korral. 

Ühest küljest selle rakendamisel küll arvestatakse raha muutumisega ajas, mis on eriti 

oluline väga pikaajaliste tehingute korral nagu need tihti riigi asutustes on. Samuti tagab 

see selle, et mõlemad tehingu pooled kajastavad tehingu samas summas. Aga kui õige ja 

õiglase ülevaate sellise ühesuuruse diskontomäära kasutamine annab? 

Küsitluse viimane plokk koosnes kahest küsimusest, millega sooviti välja selgitada, kas 

raamatupidajad ise soovivad antud teemal saada rohkem informatsiooni praktiliste näidete 

näol. Suurem osa vastajatest arvas, et antud teema vajaks põhjalikumat kajastamist (69%). 

Kõige enam sooviksid teema laiemat kajastamist need vastajad, kes on oma hariduse 

omandanud peale 2003. aastat (r=0,345; p<0,01). Kuid vastajad, kellel oli juba esinenud 

diskonteerimist nõudev tehing ja nad ka diskonteerisid, olid arvamusel, et antud teema ei 

vajaks põhjalikumat kajastamist (r=-0,561; p<0,01).  

Info saamiseks eelistataks kõige enam erialaseid internetilehekülgi (80,9%) (vt joonis 17). 

Lisaks on suur huvi koolituste vastu (66%). Leitakse ka, et seadustes, määrustes võiks olla 

rohkem näiteid (53,2%). Muu all oli täpsustavalt kirjas, et ollakse huvitatud audiitorite 

arvamusest ja leiti, et koolis ei ole käsitletud seda teemat piisavalt. Üks pikaajalise 

töökogemusega raamatupidaja kirjutas küsitlusankeeti kommentaari selle kohta, et olles 

õppinud raamatupidamist viis aastat, tuli talle üllatusena, et diskonteerimist kasutatakse 

peale investeeringute arvestamist ja finantsjuhtimist ka raamatupidamisarvestuses (vastaja 

on hariduse omandanud peale 2003. aastat). Samuti ei ole tema tähelepanu sellele kunagi 

juhtinud ükski audiitor.  
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Joonis 17. Raamatupidajate poolt eelistatud kanalid diskonteerimise kohta info saamiseks 

(% vastanutest). Allikas: (autori koostatud küsitlustulemuste põhjal) 

 

Kuigi käesoleva küsitluse põhjal ei ole vastajate vähesuse tõttu kahjuks võimalik teha 

põhjapanevaid järeldusi diskonteerimise kohta põllumajandussektori 

raamatupidamisarvestuse praktikas tervikuna, võib siiski majandusaasta aruannete põhjal 

väita, et diskonteerimist rakendatakse äärmiselt vähe. Küsitlusele vastanute seas võis 

täheldada, et diskonteerimisest ei teata just palju. Samuti oli tunda negatiivset hoiakut 

diskonteerimise suhtes raamatupidamisarvestuses ning diskonteerimist ei peetud oluliseks. 

Samas on tegemist rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõttega, mida rakendatakse 

üle kogu maa. Kuna tegemist on Eesti heas raamatupidamistava kohaselt kehtiva nõudega, 

siis võiks raamatupidajate teadlikkus olla suurem. Nagu küsitlus näitas, on ka teatud hulk 

raamatupidajad ise sellest huvitatud. Meeldiva tagasisidena vastas paar raamatupidajat, et 

said tänu küsimustikule vastamisele ja selle tarvis info otsimisele oma silmaringi 

laiendada, mis annab märku sellest, et huvi on olemas ja ka sellisel moel ehk uuringuid läbi 

viies on võimalik seda äratada. Antud teemat võiks rohkem käsitleda nii erialases 

internetikirjanduses, koolitustel kui ka koolides uutele raamatupidajatele eriala õpetamisel. 

See veel muidugi ei taga, et praktikas alati diskonteerimist rakendataks, aga kui puuduvad 

eeldused teadmiste näol, siis pole ka muutusi oodata. 

Oluline oleks teema teadvustamine üldisemalt ja selgitused diskonteerimise idee kohta.  

Seejuures diskonteerimisest rääkides või kirjutades võiks pigem rääkida nt pikaajaliste 

tehingute kajastamisest ehk vältida sõna „diskonteerimine“, sest see tundub 

raamatupidajatele kauge ja võõrana. Mõeldakse, et see on „midagi“, mis käib ainult 

suurettevõtete ja keeruliste skeemide juurde.  
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Samuti võiks diskonteerimise ulatusele ja ka sisulisele täpsusele kaasa aidata, kui 

avaldataks rohkem statistikat erinevate tehingute intressimäärade kohta. Hetkel on olemas 

Eesti panga statistika laenude kohta, kuid samas võiks olla statistika ka nt järelmaksu 

tehingute kohta. Diskonteerimise teostamisel saaks abiks olla ka raamatupidamistarkvarad. 

Tuvastades tehingu pikaajalisuse (maksetähtaja järgi) võiks programm pakkuda 

diskonteerimise võimalust ja peale diskontomäära sisestamist saaks see juba arvutused ära 

teha. Sama oleks teostatav tehingutes, kus tuleb arvestada sisemist diskontomäära. 
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Käesoleva magistritöö eesmärk oli analüüsida Eesti põllumajandusettevõtete 

raamatupidamisarvestuses raha ajaväärtuse kontseptsiooni kasutamist vastavalt 

seadusandlikule regulatsioonile, et välja selgitada diskonteerimise praktikasse rakendamise 

ulatus, vajadus ja kitsaskohad.  

Töö teoreetilises osas anti nii eesti- kui võõrkeelsele erialasele teaduskirjandusele 

tuginedes ülevaade raamatupidamise ja raha ajaväärtuse kontseptsiooni teooriatest ning 

viimaste omavahelisest seosest. Eraldi alapeatükina oli välja toodud diskonteerimise 

nõuded lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast. Olgugi, et diskonteerimist nõudvad 

tehingud ei ole ettevõtetes igapäevased, esineb neid Eesti heas raamatupidamistavas 

rohkelt. Parema ülevaate saamiseks koostas autor tabeli, milles on viimasest kõik 

diskonteerimist nõudvad punktid välja toodud.  

Diskonteerimise ulatuse mõõtmiseks ja seadusandliku regulatsiooni vastavuse 

tuvastamiseks analüüsiti 217 põllumajandusettevõtte 2013. aasta majandusaasta aruannet. 

Teise meetodina kasutati küsitlust. Autorile teadaolevalt ei ole sarnaseid uuringuid varem 

teostatud ja seetõttu kasutati andmete kogumiseks autori koostatud küsitlusankeeti. 

Veebipõhise (www.connect.ee) küsitlusega koguti esmalt raamatupidamist teostavate isikute 

ja ettevõtete taustandmed. Küsimustiku põhiosa puudutas diskonteerimist ja sellega 

seonduvaid probleeme ning lõpuks olid küsimused infost huvitatuse kohta. Küsitlus saadeti 

663 ettevõttesse, tagasi saadi 68 vastust. Vastajate vähesuse tõttu ei saa kahjuks küsitluse 

tulemusi üldistada üldkogumile. 

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks seatud ülesandeid realiseeriti töö empiirilises osas. Kõik 

püstitatud ülesanded said täidetud. Analüüsi tulemusel selgus, et Eesti põllumajandussektori 

raamatupidamisarvestuses on diskonteerimise ulatust äärmiselt minimaalne. Aruannete 

analüüsi tulemusel selgus, et 2013. aastal kajastati 5 077st põllumajandusettevõttest vaid 

23s (0,45%) ettevõttes 33 tehingut diskonteeritud väärtuses. Kui aruannete puhul oli 

tegemist üheaastase perioodi analüüsiga, siis küsitluses sellist piirangut ei olnud ja seetõttu 

oli küsitluse vastuste põhjal diskonteerimise ulatus märkimisväärselt suurem (7%). Samas 

KOKKUVÕTE 



 

 

 

69 

 

tehinguid, mis nõuaksid diskonteerimist esineb rohkem. Majandusaasta aruannetest oli 

tuvastatav, et diskonteerimist nõudvaid tehinguid oli ligi poole rohkem ja küsitluse 

tulemusel ligi kolm korda rohkem. Nii aruannete analüüs kui ka küsitluse vastuste põhjal 

võib väita, et kõige enam diskonteeritakse laenukohustusi, mis on saadud peamiselt seotud 

isikutelt või asutustelt. Lisaks sellele, et tehinguid ei kajastata alati diskonteeritud 

väärtuses, eksiti enim arusaadavuse ja avalikustamise printsiibi vastu, sest info oli tihti 

edastatud arusaamatult. Üldjuhul ei olnud aru saada kui suurt mõju diskonteerimine 

avaldas kogu tehingu summale ja kui suurt mõju konkreetse aasta kasumile või kahjumile. 

Korrelatsioonanalüüsi kasutades tuvastati, et majandusaasta aruannetes on diskonteerimist 

rakendanud pigem suurema müügituluga ettevõtted (r=0,613; p<0,01) ja neis on rohkem 

töötajaid (r=0,409; p<0,01). Seejuures ligi ¾ aruannetest olid auditeeritud. Samas 

diskonteerimist mitterakendanud (kuid kus oleks tulnud seda teha) ettevõtete 

majandusaasta aruanded olid auditeeritud ligi 32% ulatuses. Tulemus ühtib teoreetilises 

osas esitatud uuringute tulemustega, mille korral esitavad suuremad ettevõtted 

kvaliteetsemaid aruandeid, samuti tagab aruannete kvaliteedi tõhus kontroll. Samas ei saa 

küsitluse põhjal öelda, et suuremate ettevõtete, suurema kogemuse või kõrgema haridusega 

raamatupidajad, kellel ei ole diskonteerimist nõudvat tehingut esinenud, teaksid 

diskonteerimisest rohkem.  

Diskonteerimise rakendamise kitsaskohaks võib esiteks pidada raamatupidajate teadmatust. 

Valdav enamus ei teadnud, milliseid tehinguid diskonteerida, millist diskontomäära 

seejuures kasutada ja kuidas viimast leida või arvutada. Ligi pooled tehingud jäid 

teadmatuse tõttu diskonteerimata. Küsitluse kommentaaridest võis täheldada, et 

diskonteerimise  vajadust seostatakse pigem suurettevõtetega. Samuti avaldus teadmiste 

ebakindlus dubleeritud küsimustele antud vastandlikes vastustes.  

Teiseks diskonteerimise rakendamise kitsaskohaks võib pidada seda, et diskonteerimist ei 

peeta oluliseks. Seda kinnitas 40% vastajatest, kellel oli vastav tehing esinenud, kuid nad ei 

olnud diskonteerimist rakendanud. Kõige enam kommetaare kirjutati küsimustikku selle 

kohta, et eriti väikeettevõtete puhul ei peeta diskonteerimist oluliseks. Samuti leiti, et 

diskonteerimine muudab ülevaate ettevõtte seisukorrast palju segasemaks ja pigem 

eelistatakse soetusmaksumuse meetodit ning konservatiivsuse põhimõttest lähtuvalt 

diskonteerimist ei pooldata. Samas küsis autor diskonteerimise kohta ekspertarvamust 

viielt audiitorilt. Oma arvamust avaldas vandeaudiitor Kersti Soodla. Tema on seisukohal, 
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et praktikas võiks diskonteerimist laialdasemalt kasutada nõuete, kohustuste ja varade 

väärtuse arvestamisel. Samas on ka tema oma praktikas harva kohanud  diskonteerimist 

pikaajaliste tehingute kajastamisel. Põhjusena tõi ta välja selliste tehingute harva 

esinemise, diskonteerimise mõju ebaolulisuse ja ka teadmatuse sellisest arvestuse 

lähenemisest.  

Lisaks eelnevale on diskonteerimise juures olulise tähtsusega õige diskontomäära valik, 

sest väikseimgi muutus diskontomääras, avaldab mõju tehingu summale. Kui laenude 

puhul on võimalik baasdiskontomäära leida Eesti panga statistikast, siis teist tüüpi 

tehingute korral sellist võimalust ei ole. Seda võib nimetada kolmandaks kitsaskohaks. 

Samuti on küsitav kui õige ja õiglase ülevaate tagab Riigi raamatupidamise üldeeskirjas 

sätestatud ühesuurune diskontomäär, mida kasutatakse kõikide pikaajaliste nõuete ja 

kohustuste korral. 

Kuigi paljudel juhtudel peeti diskonteerimist või selle mõju tehingu kajastamisele 

ebaoluliseks, soovis siiski 69% vastanutest antud teemal praktiliste näidete näol rohkem 

infot saada. Info saamiseks eelistataks kõige enam erialaseid internetilehekülgi, samuti on 

huvi koolituste vastu ja ka seadustes, määrustes võiks olla rohkem praktilisi näiteid.  

Diskonteerimise näol on tegemist Eesti hea raamatupidamistava kohaselt kehtiva nõudega 

ja rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõttega. Seega võiks raamatupidajate 

teadlikkus diskonteerimisest olla suurem, sest kvaliteetne aruandlus võiks olla see, mille 

poole püüelda. Teadlikkuse suurendamiseks soovitab magistritöö autor diskonteerimise 

teemat rohkem käsitleda nii erialases internetikirjanduses, koolitustel kui ka koolides 

raamatupidajatele eriala õpetamisel. Oluline oleks teema teadvustamine üldisemalt ja 

selgitused diskonteerimise idee kohta. Kuna sõna „diskonteerimine“ tundub 

raamatupidajatele kauge ja võõrana, tehti ettepanek diskonteerimisest rääkides või 

kirjutades kasutada nt mõistet „pikaajaliste tehingute kajastamine“. Samuti võiks 

diskonteerimise ulatusele ja sisulisele täpsusele kaasa aidata rohkema statistika kogumine 

ja avaldamine erinevates tehingutes kasutatud intressimäärade kohta. Diskonteerimise 

teostamisel saaks abiks olla ka raamatupidamistarkvarad.  

Käesolev magistritöö andis ülevaate diskonteerimise rakendamisest ja selle kitsaskohtadest 

Eesti põllumajandusettevõtete raamatupidamisarvestuses. Uuring oli oma uudsuse poolest 

nn baasuuring, mis annab võimaluse edasisteks süvauuringuteks. Edaspidi võiks uurida 
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diskonteerimise rakendamist teistes tegevusharudes, et saada ülevaade terve Eesti olukorra 

kohta. Samuti võiks põhjalikumalt uurida teiste riikide vastavat praktikat. Eraldi võiks 

uurida diskonteerimise mõju majandusaasta aruannetele, mis võib anda vastuse kas ja kui 

oluline on pikaajaliste tehingute diskonteerimine. Põhjalikumalt võiks uurida ka audiitorite 

ja (suuremate ettevõtete) raamatupidajate arvamusi, et leida täpsemaid probleeme 

diskonteerimise rakendamises. Kuna diskonteerimine võib olla keeruline ja ajamahukas 

protsess, siis tasuks peale põhjalikumaid uuringuid kaaluda seadusandlikul tasandil selles 

osas täpsemat regulatsiooni ja sätestada diskonteerimise rakendamine näiteks teatud 

suuruses tehingutele (võrreldes varade või nõuete, kohustustega vms), et saadav kasu ja 

kulutatud ressurss oleks tasakaalus.  
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Discounting began to be used on Estonian accounting in 2003 with the change of 

accounting principles. Due to the lack of previous studies on the time value of money it is 

not known in what extent the concept is implemented to the accounting and whether it is 

done in accordance with the laws in force. 

The purpose of the Master's Thesis was to analyze the concept of the time value of money 

according to the laws in force in the Estonian agricultural holdings accounting in order to 

clarify the scope of application of the discounting practice, the need for and bottlenecks. 

An extent of discounting and accordance with the laws in force in the Estonian agricultural 

sector accountings were analyzed to study the problem. A connection with an 

implementation of practical discounting and education of an employee and the size of a 

company was found. Also there was found the bottlenecks in the implementation of the 

concept of the time value of money and identified the needs of accountants, their 

expectations, and pleasing information channels to get the most relevant information. 

To achieve the goal an empirical study was conducted using two different methods: 

document analysis (annual reports of agricultural holdings of 2013) and web-based survey. 

217 company’s financial report and 68 questionnaire respondents’ answers were analyzed. 

Descriptive statistic was used to analyze data and by correlation the links was determined. 

The results of analysis of annual reports and the survey confirmed that the discounting has 

been used minimally. On the basis of the 2013 annual reports of the farm holdings only 

0.45% discounting has been used and 7% from the outcome of the survey (the survey did 

not provide the exact period of operations). Discounting were used mostly from loan 

commitments received the related parties or other companies. Discounting is applied by 

companies with greater sales revenue and bigger number of employees. Thereby nearly ¾ 

of the reports were audited. In the annual reports the information relating discounting was 

DISCOUNTING IN THE ESTONIAN ACCOUNTING 

STANDARDS AND IN PRACTICE 

SUMMARY 
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often incomprehensible. It was not clearly understood how big impact discounting had on 

the whole transaction amount and on profit or loss for a particular year, while other 

transaction were not discounted. 

According to the annual reports there were identified that discounting demand-transactions 

were nearly twice as much and according to the poll result nearly three times more. The 

responses of survey could be concluded that nearly half of the transactions were not 

discounted due to lack of knowledge of what transactions must be discounted, what 

discount rate to use and how to find or calculate it. The uncertainty of knowledge appeared 

through conflicting answers to duplicated questions (checkpoints). Based on the comments 

of the survey could be concluded that accountants consider discounting not significant and 

prefer conservative approach - the cost method. The correct selection of the discount rate is 

crucial as the slightest change in rate has an impact to the sum of the transaction. For the 

true and fair overview it is important to choose the appropriate discount rate. It is also 

questionable how relevant and fair overview is provided by equal discount rate that is set 

on the State Accounting Regulations and is used for all long-term receivables and 

liabilities. 

The survey participants are interested in receiving information on the subject of 

discounting. 69% of respondents believe that the issue needs greater coverage by means of 

practical examples. Mostly would like theme reflected those respondents who have 

completed their education after the year 2003. In addition there is great interest of the 

training. It is also considered that the laws and regulations could include more practical 

examples. 

Since the word "discounting" seems a distant and alien to accountants it was proposed to 

use the discounts granted speaking or writing, for example, the concept of "recording of 

long-term transactions." The scope and accuracy of discounting could be improved by 

collecting and publishing statistics on the different rates used in transactions. It could also 

substantially discounted the scope and accuracy of more help collect and publish statistics 

on the interest rates used in different transactions. Discounting can be also assisted by 

accounting software. The study was a novelty in terms and so-called basic study which 

provides an opportunity for further deeper study. 
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The practical aspect of the Thesis gives an accurate overview of the current situation which 

reflects the need and the interest of accountants to deal thoroughly with the topic of 

information of the time value of money on their sufficient information channel. Collected 

data from this study can be applied in accounting education and training programs in 

school for their fundamental improvements. 
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Lisa 1. Üksiksumma nüüdisväärtus 1 000 euro suuruse summa korral  

  Tuleviku 

väärtus 

Üksiksumma nüüdisväärtus 

  Diskontomäär (%) 
Aasta 0 1 2 5 10 15 20 

1 1000 990,10 980,39 952,38 909,09 869,57 833,33 
2 1000 980,30 961,17 907,03 826,45 756,14 694,44 
3 1000 970,59 942,32 863,84 751,31 657,52 578,70 
4 1000 960,98 923,85 822,70 683,01 571,75 482,25 
5 1000 951,47 905,73 783,53 620,92 497,18 401,88 

10 1000 905,29 820,35 613,91 385,54 247,18 161,51 
15 1000 861,35 743,01 481,02 239,39 122,89 64,91 
20 1000 819,54 672,97 376,89 148,64 61,10 26,08 
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Lisa 2. Hälbed raha ajaväärtuse mitterakendamisel 1 000 euro suuruse summa korral  

  
Aasta 

Diskontomäär (%) 

2 5 10 15 

 

20 

Hälve 

Nominaal % Nominaal % Nominaal % Nominaal % Nominaal % 

1 19,61 1,96 47,62 4,76 90,91 9,09 130,43 13,04 166,67 16,67 

2 38,83 3,88 92,97 9,30 173,55 17,36 243,86 24,39 305,56 30,56 

3 57,68 5,77 136,16 13,62 248,69 24,87 342,48 34,25 421,30 42,13 

4 76,15 7,62 177,30 17,73 316,99 31,70 428,25 42,82 517,75 51,77 

5 94,27 9,43 216,47 21,65 379,08 37,91 502,82 50,28 598,12 59,81 

10 179,65 17,97 386,09 38,61 614,46 61,45 752,82 75,28 838,49 83,85 

15 256,99 25,70 518,98 51,90 760,61 76,06 877,11 87,71 935,09 93,51 

20 327,03 32,70 623,11 62,31 851,36 85,14 938,90 93,89 973,92 97,39 

 

  

 

 



 

 

 

Lisa 3. Diskonteerimine Eesti Heas Raamatupidamistavas. (Allikas: autori koostatud RTJ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 põhjal)     

Tegevus Arvestusobjekt Kasutatav intressimäär Vahe kajastamine 
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e Finantsinstrumendi esmane arvele võtmine juhul, kui tasumine 

toimub teatud pikema ajaperioodi möödudes.  RTJ 3 § 8 

Sarnaste instrumentide turuintressimäär, 

võttes arvesse tehingu partneriga seotud 

spetsiifilisi riske.  RTJ 3 § 8 näide 1 

Vahe kajastatakse intressituluna vastavate 

aastate jooksul.                  RTJ 3 § 8 näide 1 
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Õiglases väärtuses  finantsvarade ja-kohustuste edaspidisel 

kajastamisel. Aktiivse turu puudumisel kasutatakse 

diskonteeritud rahavoogude meetodit. RTJ 3 § 12, 15, 17 

Sarnaste instrumentide tulususe määr.           

RTJ 3 § 17 

Väärtuse muutused  kajastatakse kasumi või 

kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.                 

RTJ 3 § 16 

Korrigeeritud soetusmaksumuses  finantsvarade ja-kohustuste 

edaspidisel kajastamisel. Kasutatakse sisemise intressimäära 

meetodit.  RTJ 3 § 21, 22 * 

Sisemine intressimäär. RTJ 3 § 21 Vahe kajastatakse finantsinstrumendi 

bilansilise väärtuse muutusena.                  

RTJ 3 § 21 näide 
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Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade 

väärtuse languse tunnuste esinemise korral tuleb finantsvarad 

alla hinnata eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete 

nüüdisväärtuseni. RTJ 3 § 23 

Esmasel kajastamisel fikseeritud sisemine 

intressimäär. RTJ 3 § 23 

Allahindlusi kajastatakse kasumiaruandes 

kuluna. RTJ 3 § 24 
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Pikaajaliste nõuete ja kohustuste korrigeeritud 

soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse vastavalt nõuded 

algselt arvele saadaoleva tasu ja kohustused maksmisele 

kuuluva tasu õiglases väärtuses.                RTJ 3 § 30, 39 

Sisemine intressimäär. Juhul kui pikaajalise 

nõude sisemine intressimäär erineb lepingus 

fikseeritud intressimäärast (nt intressita laenu 

puhul), tuleb nõue algselt võtta arvele tema 

nüüdisväärtuses, diskonteerituna turu 

intressimääraga sarnaste tingimustega 

instrumentidele (st sarnases valuutas, 

maksetähtajaga, krediidireitinguga jne).       

RTJ 3 § 30, 39 

Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse 

vahel kajastatakse intressikuluna või 

intressituluna vastavate aastate jooksul.                  

RTJ 3 § 30 näide 1 
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e Omakapitaliinstrumendid võetakse arvele saadud või 

saadaoleva tasu õiglases väärtuses, millest arvestatakse maha 

instrumentide emiteerimisega seotud kulud. Kui osaühingul on 

lepinguline õigus nõuda osanikult tasumata osakapitali 

tasumist pikema aja jooksul, siis kajastatakse bilansis nõue 

osaniku vastu, diskonteerides see nüüdisväärtusesse. RTJ 3 

§57, 57 näide 2A 

Ei täpsustata. Vahet nõude nüüdisväärtuse ja osade 

nominaalväärtuse vahel kajastatakse 

omakapitali vähendusena. Kasumiaruandes 

kajastatakse intressitulu kuni nõude 

tasumiseni. RTJ 3 § 57 näide 2A 
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Tegevus Arvestusobjekt Kasutatav intressimäär Vahe kajastamine 
V

ar
u

d
e 

ar
v
el

e 

v
õ

tm
in

e 
Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis 

koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest 

kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende 

olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Juhul kui varud 

ostetakse tavapärasest maksetähtajast pikemaajalise 

järelmaksuga, kajastatakse varude soetusmaksumusena 

ostuhinda tavapärase maksetähtaja puhul. RTJ 4 § 8, 9 

 Ei täpsustata. Vahet soetusmaksumuse ja makstava summa 

vahel kajastatakse intressikuluna soetamise ja 

maksmise vahelise perioodi jooksul. RTJ 4 § 

9 
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Materiaalne ja immateriaalne põhivara võetakse arvele 

soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, soetamise 

otsekuludest ja vara tulevase demonteerimisega ja asukoha 

taastamisega seotud hinnanguliste kulutuste nüüdisväärtusest, 

kui selle kajastamine vastab RTJ 8 kirjeldatud eraldiste 

moodustamise põhimõtetele.       RTJ 5 § 13 

Ei täpsustata. Ei täpsustata. 

Kui materiaalse põhivara objekti eest tasutakse tavapärasest 

maksetähtajast pikemaajalise järelmaksuga, loetakse 

soetusmaksumuseks makstava tasu nüüdisväärtust. Sama 

põhimõte kehtib immateriaalse põhivara soetusmaksumuse 

määramisel. RTJ 5 § 15 

Ei täpsustata. Vahet tasu nominaalväärtuse ja 

nüüdisväärtuse vahel kajastatakse 

intressikuluna järelmaksu perioodi jooksul. 

RTJ 5 § 15 

M
at

er
ia

al
se

 j
a 

im
m

at
er

ia
al

se
 v

ar
a 

al
la

h
in

d
lu

se
d
 

Kui on märke, mis viitavad bilansipäeva seisuga varade 

väärtuse langusele. Üheks märgiks teiste seas on turu 

intressimäärade tõus, mistõttu varade kasutusväärtuse 

arvutamisel kasutatav diskontomäär on tõusnud ja vara 

kasutusväärtus langenud. Väärtuse testi käigus leitakse vara 

kaetav väärtus, mis on suurem kahest järgmisest 

näitajast – vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused) 

ja vara kasutusväärtusest. Vara kasutusväärtuse hindamiseks 

koostatakse realistlik projektsioon antud varaga seotud 

rahavoogude kohta järgmistel perioodidel ning arvutatakse 

nende rahavoogude nüüdisväärtus. RTJ 5 § 54 

Intressimäär, mida investorid eeldaksid 

tulususena sarnasesse projekti investeerimisel. 

Rakendatav diskontomäär peaks võtma 

arvesse kõiki antud varaga seotud riske, sh 

maariski, valuutariski, hinnariski ja muid 

spetsiifilisi riske, kuid mitte neid riske, mille 

osas rahavoogusid on juba korrigeeritud.  

Indikatsiooni sobivast diskontomäärast võib 

anda ettevõtte kapitali kaalutud keskmine 

hind. Samas peab diskontomäär peegeldama 

turu hinnangut varaga seotud riskidele ning on 

sõltumatu viisist, kuidas antud vara ostu on 

tegelikult finantseeritud. RTJ 5 § 63 

Ei täpsustata. 
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Tegevus Arvestusobjekt Kasutatav intressimäär Vahe kajastamine 
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Kinnisvara investeering võetakse bilansis arvele tema 

soetusmaksumuses. Juhul kui kinnisvaraobjekti eest tasutakse 

tavapärasest maksetähtajast pikemaajalise järelmaksuga, 

loetakse objekti soetusmaksumuseks makstava tasu 

nüüdisväärtust. RJ 6 § 12 

Ei täpsustata. Vahet tasu nominaalväärtuse ja 

nüüdisväärtuse vahel kajastatakse 

intressikuluna järelmaksu perioodi jooksul. 

RTJ 6 § 14 
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Õiglase väärtuse meetodi rakendamisel kajastatakse 

kinnisvarainvesteeringu objekte igal bilansipäeval nende 

õiglases väärtuses. Aktiivse turu puudumisel võib õiglast 

väärtust hinnata mõnel muul meetodil, nt tuginedes hiljuti 

toimunud tehingute hindadele sarnaste objektide osas 

(korrigeerides hinnangut erinevuste suhtes) või kasutades 

diskonteeritud rahavoogude meetodit.         RTJ 6 § 18 

Ei täpsustata. Väärtuse muutusest tulenevad 

kasumid/kahjumid kajastatakse 

aruandeperioodi kasumiaruandes.                  

RTJ 6 § 18 
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Bioloogiline vara võetakse arvele ja kajastatakse edaspidi 

õiglases väärtuses, kui seda on võimalik usaldusväärselt 

hinnata mõistliku kulu ja pingutustega. Turuinformatsiooni 

puudumisel peab ettevõte kaaluma diskonteeritud neto 

rahavoogude meetodit õiglase väärtuse hindamiseks. 

Nüüdisväärtuse määramisel lähtub ettevõte neto 

rahavoogudest, mida turuosalised eeldavad, et antud 

bioloogiline vara tema kõige asjakohasemal turul genereeriks. 

RTJ 7 § 13 

Rahavood diskonteeritakse turuintressiga.    

RTJ 7 § 21 

Õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid 

ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi 

kasumiaruandes. RTJ 7 § 26 
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Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna 

hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega 

seotud kohustuste rahuldamiseks. Juhul kui eraldis realiseerub 

tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, 

kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (st eraldisega seotud 

väljamaksete nüüdisväärtuse summas). Edasilükkunud 

tulumaksu eraldist ei diskonteerita. RTJ 8 § 16 *  

Sarnaste kohustuste turuintressimäär. 

Intressimäär peab arvesse võtma ka 

kohustusega seotud riske, kui neid ei ole 

arvesse võetud hinnangus eraldistega seotud 

väljamaksete kohta. RTJ 8 § 20 

Pikaajaliste eraldiste diskonteeritud väärtuse 

suurenemist seoses realiseerimistähtaja 

lähenemisega kajastatakse kasumiaruandes 

intressikuluna. RTJ 8 § 21 
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Tegevus Arvestusobjekt Kasutatav intressimäär Vahe kajastamine 
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Pensioni- või muude töösuhtejärgsete hüvitiste eraldise 

moodustamisel peab ettevõte hindama järgmistel perioodidel 

tõenäoliselt maksmisele kuuluvate summade suurust ning 

arvutama nende nüüdisväärtuse. Nimetatud hüvitiste eraldise 

hindamisel võetakse arvesse hüvitise õigustatud subjektide 

tõenäolist järelejäänud eluiga, eeldatavat inflatsiooni ja 

palgatõusu (juhul kui hüvitise suurus on sõltuvuses nendest 

näitajatest). RTJ 8 § 43 ** 

Pikaajaliste kvaliteetsete ettevõttevõlakirjade 

või valitsusvõlakirjade intressimäärasid.    

RTJ 8 § 43 

Ei täpsustata. 
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Rendilepingu  kapitalirendilepinguks liigitamisel on üheks 

tingimuseks, et rendi jõustumise hetkel on rendimaksete 

miinimumsumma nüüdisväärtus peaaegu sama suur (üle 90%) 

kui renditava vara õiglane väärtus. RTJ 9 § 12 

Ei täpsustata. Ei täpsustata. 
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Rendileandja kajastab kapitalirendi alusel väljarenditud vara 

oma bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringute 

summas. Kapitalirendinõue („kapitalirenti tehtud 

netoinvesteering”) võrdub saadaolevate rendimaksete 

nüüdisväärtusega pluss renditava vara tõenäoline jääkväärtus 

(ehk „garanteerimata jääkväärtus”) rendiperioodi lõpuks. RTJ 

9 § 18 

Ei täpsustata. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse 

kapitalirendinõude põhiosatagasimakseteks ja 

finantstuluks  (intressimakseteks). Finantstulu 

jagatakse rendiperioodile nii, et rendileandja 

tulumäär oleks igal ajahetkel kapitalrendi 

netoinvesteeringu jäägi suhtes sama. RTJ 9 § 

20 

Tootjatest ja vahendajatest rendileandjad kajastavad oma 

kaupu kapitalirendi tehinguga müües rendilepingu jõustumisel 

müügituluna müüdud vara õiglast väärtust või rendileandjale 

laekuvate rendimaksete miinimumsumma turuintressimääraga 

diskonteeritud nüüdisväärtust, kui see on madalam. 

Rendilepingu jõustumisel kajastatav müüdud kaupade kulu on 

väljarenditud vara soetusmaksumus (või bilansiline 

maksumus, kui erinev) miinus garanteerimata jääkväärtuse 

nüüdisväärtus. Kunstlikult madalate intressimäärade korral 

kajastatakse müügituluna ainult see osa, mis oleks kuulunud 

kajastamisele turul kehtivate intressimäärade kasutamise 

korral.             RTJ 9 § 24, 25 

 

 

 

Ei täpsustata. Ei täpsustata. 
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Tegevus Arvestusobjekt Kasutatav intressimäär Vahe kajastamine 
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Rentnik kajastab rendi jõustumisel kapitalirendi oma bilansis 

vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või 

rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul, kui see 

on madalam. RTJ 9 § 32 

Diskontomääraks on rendi sisemine 

intressimäär või kui selle määramine ei ole 

võimalik, siis kasutatakse rentniku 

alternatiivset intressimäära. RTJ 9 § 32 

Rendimaksed jaotatakse finantskuluks ja 

kohustuse jääkmaksumuse vähendamiseks. 

Finantskulud jaotatakse rendiperioodile nii, et 

intressimäär oleks igal hetkel rendiperioodi 

jooksul ( või kuni intresside 

ümberhindamiseni, ujuva intressiga lepingu 

korral) kohustuste jääkmaksumuse suhtes 

sama. 

RTJ 9 § 35 
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Tulu  kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases 

väärtuses. Juhul kui tasumine toimub teatud pikema 

ajaperioodi möödudes (nt järelmaksuga müük), siis  

kajastatakse müügitulu laekuva rahasumma nüüdisväärtuses. 

Välja arvatud põllumajandusliku toodangu ja maavarade 

arvele võtmisest saadav tulu. RTJ 10 § 8, 11, 13 

Diskonteerimisel kasutatakse ühte 

alljärgnevast diskontomäärast, sõltuvalt 

sellest, kumb on usaldusväärsem: a) turu 

keskmine intressimäär sarnase 

krediidireitinguga ettevõtete ja sarnase riskiga 

instrumentide puhul; või b) intressimäär, 

millega diskonteerides võrdub saadaoleva tasu 

nüüdisväärtus müüdava kauba või teenuse 

tavatingimustel müügihinnaga. RTJ 10 § 13 

Vahet saadaoleva tasu nominaalväärtuse ja 

õiglase väärtuse vahel kajastatakse 

intressituluna müügi kajastamise ja tasu 

laekumise vahelise perioodi jooksul. RTJ 10 § 

13 
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Tulu, mida saadakse vara kasutada andmise eest intresside, 

litsentsitasude või dividendidena, kajastatakse siis, kui a) tulu 

laekumine on tõenäoline; ja b) tulu suurust on usaldusväärselt 

võimalik hinnata.  

RTJ 10 § 48 

Sisemine intressimäär. Arvestus on 

kirjeldatud RTJs 3. RTJ 10 § 49 

Intressitulu kajastatakse aruandeperioodil 

kasumiaruandes. RTJ 10 § 13 
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Tegevus Arvestusobjekt Kasutatav intressimäär Vahe kajastamine 
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Omandatud osaluse soetusmaksumuseks loetakse 

omandamisel makstava tasu õiglast väärtust ning 

omandamisega seotud otseseid väljaminekuid. Kui tasumine 

toimub järelmaksuga, kajastatakse osalus makstava tasu 

nüüdisväärtuses. Kui osaluse omandamine toimub sellel 

eesmärgil emiteeritud omandaja aktsiate eest, loetakse 

soetusmaksumuseks emiteeritud aktsiate õiglast väärtust, mille 

parimaks indikatsiooniks on aktsiate turuhind. Kui viimane ei 

ole usaldusväärselt määratletav, kasutatakse ühte järgnevatest 

meetoditest, sõltuvalt sellest, kumb annab usaldusväärsema 

tulemuse: a) omandamisel emiteeritavate aktsiate 

proportsionaalne osalus omandava ettevõtte õiglases väärtuses 

(nt diskonteeritud rahavoogude meetodil); või b) omandatud 

aktsiate proportsionaalne osalus omandatava ettevõtte õiglases 

väärtuses (nt diskonteeritud rahavoogude meetodil). RTJ 11 § 

27, 28, 29 

Ei täpsustata. Juhul kui omandajal oli omandatud ettevõttes 

varasem osalus, kuid puudus kontroll, loetakse 

varasema osaluse õiglast väärtust 

omandamiskuupäeva seisuga samuti osaks 

omandatud osaluse soetusmaksumusest. Vahe 

varasema osaluse bilansilise väärtuse ja 

õiglase väärtuse vahel omandamiskuupäeva 

seisuga kajastatakse kasumi või kahjumina 

kasumiaruandes.           RTJ 11 § 30 
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Omandatud ettevõtte varade, kohustuste ja tingimuslike 

kohustuste õiglaste väärtuste hindamisel lähtutakse 

väärtpaberite puhul turuväärtusest, selle puudumisel  

hinnatakse nt diskonteeritud rahavoogude meetodil; 

pikaajalised nõuded tõenäoliselt laekuva summa ja 

pikaajalised kohustused tõenäoliselt tasumisele kuuluva 

summa nüüdisväärtuses. RTJ 11 § 3 

Pikaajalised nõuded ja kohustused 

diskonteeritakse turuintressiga. RTJ 11 § 39 

Ei täpsustata. 
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 Avaliku sektori üksus võtab infrastruktuuri objektil tehtud 

ehitus- või rekonstrueerimistööd arvele materiaalse põhivarana 

ja kajastab samaaegselt kohustuse ehitus- või 

rekonstrueerimistööde õiglases väärtuses. Kui ehitus- või 

rekonstrueerimistööde eest tasumine toimub teatud pikema 

ajaperioodi möödudes, rakendatakse vara ja kohustuse 

arvestamisel sisemise intressimäära meetodit. RTJ 17 § 26 

Sisemine intressimäär. RTJ 17 § 26 Materiaalne põhivara ja kohustus võetakse 

algselt arvele nüüdisväärtuses (st vähendatuna 

sisemise intressimäära võrra). RTJ 17 § 26 

* Välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline 

** Juhend ei sätesta detailset meetodit pensionieraldiste ja muude töösuhtejärgsete hüvitiste arvestuseks. 
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Lisa 4. Analüüsitavate majandusaasta aruannete loetelu registrikoodide järgi 

1. 10008926 
 

45. 10362738 
 

89. 10760440 
 

133. 11204875 
 

177. 12029954 

2. 10009551 
 

46. 10370494 
 

90. 10780743 
 

134. 11244188 
 

178. 12031566 

3. 10013860 
 

47. 10373274 
 

91. 10792961 
 

135. 11244811 
 

179. 12074877 

4. 10020498 
 

48. 10375244 
 

92. 10828527 
 

136. 11261264 
 

180. 12085639 

5. 10023686 
 

49. 10395152 
 

93. 10828533 
 

137. 11287855 
 

181. 12097329 

6. 10028465 
 

50. 10405712 
 

94. 10831305 
 

138. 11320423 
 

182. 12116819 

7. 10038386 
 

51. 10410686 
 

95. 10846904 
 

139. 11321641 
 

183. 12121424 

8. 10044866 
 

52. 10437428 
 

96. 10848702 
 

140. 11343743 
 

184. 12140025 

9. 10052156 
 

53. 10440680 
 

97. 10850679 
 

141. 11348350 
 

185. 12142343 

10. 10061617 
 

54. 10450081 
 

98. 10871546 
 

142. 11363088 
 

186. 12143093 

11. 10062226 
 

55. 10470534 
 

99. 10873410 
 

143. 11379942 
 

187. 12148328 

12. 10069725 
 

56. 10499621 
 

100. 10880060 
 

144. 11384647 
 

188. 12161352 

13. 10078836 
 

57. 10500821 
 

101. 10880597 
 

145. 11386296 
 

189. 12170552 

14. 10078842 
 

58. 10508030 
 

102. 10880634 
 

146. 11388792 
 

190. 12177423 

15. 10080081 
 

59. 10511368 
 

103. 10880640 
 

147. 11393037 
 

191. 12179978 

16. 10082855 
 

60. 10513516 
 

104. 10880674 
 

148. 11437094 
 

192. 12185826 

17. 10083820 
 

61. 10518005 
 

105. 10880775 
 

149. 11440593 
 

193. 12189161 

18. 10124559 
 

62. 10533536 
 

106. 10880781 
 

150. 11466032 
 

194. 12201287 

19. 10133251 
 

63. 10535848 
 

107. 10898261 
 

151. 11476834 
 

195. 12213853 

20. 10151987 
 

64. 10547355 
 

108. 10918532 
 

152. 11477018 
 

196. 12230573 

21. 10152938 
 

65. 10547932 
 

109. 10942192 
 

153. 11494502 
 

197. 12231147 

22. 10161402 
 

66. 10549075 
 

110. 10944021 
 

154. 11500272 
 

198. 12236216 

23. 10164139 
 

67. 10551155 
 

111. 10958750 
 

155. 11577582 
 

199. 12247964 

24. 10164168 
 

68. 10566139 
 

112. 10968694 
 

156. 11593919 
 

200. 12259074 

25. 10170677 
 

69. 10566197 
 

113. 10989213 
 

157. 11594284 
 

201. 12284089 

26. 10179796 
 

70. 10582262 
 

114. 11005874 
 

158. 11601323 
 

202. 12308986 

27. 10192972 
 

71. 10593900 
 

115. 11006477 
 

159. 11632594 
 

203. 12348168 

28. 10202704 
 

72. 10606620 
 

116. 11029780 
 

160. 11634825 
 

204. 12354252 

29. 10206553 
 

73. 10631351 
 

117. 11055116 
 

161. 11635010 
 

205. 12368001 

30. 10207191 
 

74. 10645942 
 

118. 11060910 
 

162. 11652527 
 

206. 12371954 

31. 10210046 
 

75. 10658746 
 

119. 11063104 
 

163. 11652935 
 

207. 12374042 

32. 10214104 
 

76. 10659757 
 

120. 11065706 
 

164. 11657080 
 

208. 12374332 

33. 10238435 
 

77. 10659763 
 

121. 11073446 
 

165. 11671944 
 

209. 12378896 

34. 10241294 
 

78. 10659929 
 

122. 11075662 
 

166. 11700344 
 

210. 12384081 

35. 10242023 
 

79. 10661794 
 

123. 11077997 
 

167. 11703644 
 

211. 12395951 

36. 10245116 
 

80. 10664132 
 

124. 11106865 
 

168. 11704738 
 

212. 12419371 

37. 10248511 
 

81. 10664451 
 

125. 11137216 
 

169. 11706789 
 

213. 12446497 

38. 10269039 
 

82. 10670061 
 

126. 11139681 
 

170. 11707441 
 

214. 12451937 

39. 10269795 
 

83. 10694340 
 

127. 11139965 
 

171. 11729193 
 

215. 12465939 

40. 10270663 
 

84. 10695865 
 

128. 11163917 
 

172. 11803179 
 

216. 12483191 

41. 10276370 
 

85. 10696698 
 

129. 11179261 
 

173. 11830294 
 

217. 12516105 

42. 10292759 
 

86. 10712316 
 

130. 11186321 
 

174. 11975354 
   43. 10321314 

 
87. 10742671 

 
131. 11188745 

 
175. 11994587 

   44. 10325039 
 

88. 10746255 
 

132. 11197572 
 

176. 12017922 
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Lisa 5. Küsitlusankeet 

Diskonteerimine raamatupidamisarvestuses 

Hea Raamatupidaja!  

 

Olen väga tänulik Teie poolt antud ausate vastuste eest, millele tuginedes saan leida 

diskonteerimise kitsaskohti raamatupidamisarvestuses. Küsitluse eesmärk on välja 

selgitada praktikute jaoks teemat puudutavad probleemsed valdkonnad ja info saamise 

soov. Kinnitan, et käesolev küsimustik on anonüümne ja saadud informatsiooni kasutan 

üksnes uuringu läbiviimiseks ning tulemusi avaldan vaid magistritöös statistiliselt 

üldistatud kujul. Küsimusi ja ettepanekuid ootan e-posti aadressile 

astridaltmae@gmail.com. 

 

Ette tänades 

Astrid Altmäe 

1. Palun märkige, kas olete ettevõtte ...   

raamatupidaja 

raamatupidamise teenuse osutaja 

 

2. Palun märkige töötajate arv ettevõttes (hetkeseis).  

(Nt kui ettevõttes töötab kolm täistööajaga töötajat ja kaks osalise (0,5 ja 0,8) 

tööajaga töötajat, siis märkige lahtrisse (3+0,5+0,8=4,3) ümardatuna 4.)   

 
 

3. Palun märkige ettevõtte müügitulu 2014. aastal tuhande euro täpsusega.  

(Nt müügitulu 56 789 eurot märkige 57. Müügitulu all on mõeldud põhi- ja 

kõrvaltegevusena valmistatud toodete, osutatud teenuste ja edasimüügi eesmärgil 

soetatud kaupade müügist saadud tulu. Palun siia mitte arvestada summat, mis käib 

kirje "muu äritulu" alla.)   

 
 

4. Järgnevalt märkige palun enda haridustase.   

 Mittemajandusalane haridus  (täida küsimuseni number: 6) 

Majandusalane kutseharidus 

Majandusalane rakenduslik kõrgharidus või bakalaureuse kraad 

Majandusalane magistrikraad
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5. Kas omandasite majandusalase hariduse enne või pärast 2003. aastat?   

Enne 

Pärast 

 

6. Kui tihti osalete erialastel koolitustel?   

Vähemalt kord poole aasta jooksul 

Aastas korra 

Harvemini, kui aastas korra 

 

7. Kas ettevõttes, milles raamatupidamist teostate, on esinenud ...  (mitmed võimalikud 

vastused)   

 pikaajalisi nõudeid osanike vastu (nt osakapitali sissemakseta asutatud osaühingu 

korral, intressita laene jne)  (täida küsimuseni number: 11) 

 intressita pikaajalise järelmaksuga ostu või müüki  (täida küsimuseni number: 11) 

 eraldiste moodustamist, mis realiseeruvad hiljem kui 12 kuu pärast  (täida küsimuseni 

number: 11) 

 muid pikaajalisi nõudeid ja kohustusi, mis ei kanna intressi  (täida küsimuseni 

number: 11) 

 antud või saadud intressita pikaajalisi laene  (täida küsimuseni number: 11) 

 laene, mille lepinguline intressimäär erineb turuintressimäärast  (täida küsimuseni 

number: 11) 

eelpool loetletud tehinguid ei ole esinenud 

 

8. Milliste alljärgnevate tehingute korral oleks vaja diskonteerida? (mitmed 

võimalikud vastused)   

Pikaajalised nõuded omanike vastu (nt osakapitali sissemakseta asutatud osaühingu 

korral) 

Pikaajalised sihtfinantseeringud 

Intressita pikaajalise järelmaksuga ost, müük 

Põhivara allahindlus 

Eraldiste moodustamine, mis realiseeruvad hiljem kui 12 kuu pärast 

Pikaajalised nõuded, mis ei kanna intressi 

Pikaajalised kohustused, mis ei kanna intressi 

Pikaajalised nõuded ja kohustused, mis kannavad intressi 

Laenud, mille lepinguline intressimäär erineb turuintressimäärast 

Antud või saadud intressita laenud 
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Mitte ükski eelpool loetletutest 

Ei tea 

 

9. Millist näitajat kasutaksite diskontomäärana, kui diskonteerimist vajav tehing 

peaks toimuma? (mitmed võimalikud vastused)   

Omanike tulunormi 

Sarnaste instrumentide turuintressimäära 

Lepingu sisemist intressimäära 

Keskmist pangalaenu intressimäära 

Keskmist järelmaksu intressimäära 

Sarnaste instrumentide tulususe määra 

Kapitali kaalutud keskmist hinda (WACC) 

Riigi raamatupidamise üldeeskirjas kehtestatud diskontomäära 

 Ei oska öelda  (täida küsimuseni number: 14) 

 Muu  

 

10. Mõeldes eelmise küsimuse vastus(t)e peale, kas teaksite kust antud näitajat leida 

või kuidas arvutada?   

 Jah  (täida küsimuseni number: 14) 

 Ei  (täida küsimuseni number: 14) 

 Ei oska öelda  (täida küsimuseni number: 14) 

 

11. Kas arvestasite antud tehingu(te) korral raha ajaväärtuse kontseptsiooniga ehk 

kasutasite diskonteerimist?   

 Jah  (täida küsimuseni number: 13) 

Ei 

 

12. Miks jäi diskonteerimata? (Kuni 3 vastust)  (mitmed võimalikud vastused)   

 Ei osanud arvestada  (täida küsimuseni number: 14) 

 Teoreetiliselt valemit tean, kuid rakendada ei oska  (täida küsimuseni number: 14) 

 Ei osanud diskontomäära leida  (täida küsimuseni number: 14) 

 Ei pidanud diskonteerimist vajalikuks, sest tehingu summa ei olnud oluline  (täida 

küsimuseni number: 14) 

 Ei pidanud diskonteerimist vajalikuks, sest diskonteerimise mõju oli ebaoluline  (täida 

küsimuseni number: 14) 

 Antud tehing(ud) ei vaja diskonteerimist  (täida küsimuseni number: 14) 

 Muu  (täida küsimuseni number: 14) 
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13. Millist näitajat või näitajaid kasutasite diskontomäärana? (Palun märkige 

intressimäära nimetus, mitte protsentuaalne suurus.)   

 
 

14. Kuidas hindate järgmiseid väiteid?   

  Tõene Väär Ei tea 

Raha tegelik väärtus on täna väiksem kui 

tulevikus.       

Nüüdisväärtus on tulevikus saadava raha 

väärtus täna.       

Sissemakseta loodud osaühingu korral tuleb 

pikaajaline nõue osaniku vastu diskonteerida.       

Pikaajalist intressita kohustust ei 

diskonteerita. 

 
      

 

15. Ettevõte X müüb ettevõttele Y järelmaksuga traktori hinnaga 50 000 eurot. 

Järelmaksulepingus intressi ei kajastata (kuigi turul toimuvate sarnaste tehingute 

puhul on see 10%) ja ka traktori hind on sama, mis tavapärase makseaja korral. 

Traktori eest tasutakse 50% ostu sooritamisel ja ülejäänud 50% kahe aasta pärast.  

Ettevõtte Y raamatupidamises ...   

võetakse traktor arvele põhivarana summas 50 000 eurot ja kajastatakse pikaajaline 

kohustus summas 25 000 eurot. 

võetakse traktor arvele põhivarana nüüdisväärtuse summas 45 661,16 eurot ja pool 

traktori hinnast kajastatakse kohustusena nüüdisväärtuse summas 20 661,16 eurot. Vahe 

nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse põhivara soetusmaksumuse ja 

kohustuse suurendamisena kahe aasta jooksul. 

võetakse traktor arvele põhivarana nüüdisväärtuse summas 45 661,16 eurot ja pool 

traktori hinnast kajastatakse kohustusena nüüdisväärtuse summas 20 661,16 eurot. Vahe 

nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse intressikuluna ja kohustuse 

suurendamisena kahe aasta jooksul. 

ükski eeltoodud vastustest ei ole õige 

ei tea 

 

16. Kas otsisite kahele viimasele küsimusele vastamiseks lisainfot?   

Jah 

 Ei  (täida küsimuseni number: 18) 

 

17. Milliseid allikaid kasutasite info leidmiseks?   

Eesti hea raamatupidamistava 

Raamatupidaja.ee, RMP.ee vmt lehe artikleid 

Erialaseid foorumeid                                                                                         
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Internetiotsingu leiud (õppematerjalid jms) 

Raamatud 

 Muu  

 

18. Kas antud teema vajaks praktiliste näidete varal rohkem kajastamist?   

Jah 

 Ei  (täida küsimuseni number: 20) 

 

19. Milliseid kanaleid eelistate info saamiseks? (mitmed võimalikud vastused)   

Seadus, määrus vm õigusakt 

Erialased internetileheküljed 

Erialased ajakirjad 

Koolitused 

Raamatud 

 Muu  

 

20. Siia lahtrisse on oodatud Teie arvamused ja kommentaarid. 

(vastus ei ole vajalik)   

 
 

21. Järgmisel lehel jõuab küsitlusankeet lõpule. Enne veel tahtsin öelda tänusõnad 

kulutatud aja eest. Teie panus uuringusse on hindamatu.  

Suur-suur tänu!  

 

Kui tekkis huvi küsitlusteema tulemuste suhtes, siis e-posti aadressil 

astridaltmae@gmail.com võib sellest teada anda, et saaksin peale uuringu valmimist saata 

tulemuste kohta lühikokkuvõtte. Samale aadressile on oodatud ka kõik küsimused ja 

ettepanekud.  

 

NB! Järgmisel lehel e-maili sisestamine ei ole kohustuslik, kuid küsimustiku lõpetamiseks 

tuleb siin leheküljel veel vajutada nuppu "edasi".   
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Lisa 6. Küsimustiku skeem 

1. Kas olete ettevõtte raamatupidaja või teenuse osutaja? 

2. Töötajate arv ettevõttes. 

3. Müügitulu suurus. 

4. Teie haridus. 

5. Hariduse omandamise aeg. 

 6. Koolitustel osalemise sagedus.   

7. Kas ettevõttes esineb loetletud tehinguid? 

                                   Esineb                                                      Ei esine 

       11. Kas kasutasite diskonteerimist?                    8. Milliseid tehinguid diskonteeriksite? 

                   Jah                            Ei                              9. Millist diskontomäära kasutaksite? 

13. Millist diskontomäära          12. Miks ei                    10. Kas teaksite kuidas seda leida? 

        arvestasite?                    diskonteerinud? 

 

14. Kuidas hindate järgmiseid väiteid? 

15. Näidissituatsioon 

16. Kas otsisite kahele viimasele küsimusele vastust? 

                                                        Jah                         Ei 

       17. Millistest allikatest infot otsisite?                      

18. Kas antud teema vajaks rohkem kajastamist? 

                                                        Jah                          Ei 

      19. Milliseid allikaid info saamiseks eelistate?       

20. Kommentaaride ja ettepanekute lahter 

21. Tänusõnad      
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Lisa 7. Majandusaasta aruannete korrelatsioonimaatriks 
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Lisa 8. Küsimustiku korrelatsioonimaatriks  
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