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SISSEJUHATUS 

 

Käesolev bakalaureusetöö on kirjutatud tuginedes tulundusühistu EHA Metalli- ja 

Puidutooted tegevusele. Antud ettevõte tegutseb Valgamaal, seal töötab 52 inimest.  

Uurimistöö probleem seisneb tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted puudulikus 

kuluarvestussüsteemis, mis ei anna piisavat informatsiooni õigete otsuste langetamiseks.  

Bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted 

kuluarvestusest ja pakkuda lahendusi olemasoleva kuluarvestuse korraldamise 

parendamiseks. Seeläbi saadav kvaliteetne informatsioon tagaks adekvaatsemad 

juhtimisotsused.  

Saavutamaks bakalaureusetöö eesmärk, on töö autor püstitanud järgmised 

uurimisülesanded: 

 anda ülevaade kuluarvestuse olemusest, eesmärkidest ja kuluarvestuse süsteemidest 

erialase kirjanduse põhjal; 

 anda ülevaade tulundusühistust EHA Metalli- ja Puidutooted; 

 selgitada metalli- ja puidutoodete kulude arvestust antud ettevõttes; 

 teha ettepanekuid kuluarvestuse parendamiseks antud ettevõttes. 

Töö koosneb kahest osast. Bakalaureusetöö esimeses osas luuakse teoreetiline tagapõhi 

teema edasiseks uurimiseks teises osas. Antakse ülevaade kuluarvestuse olemusest, 

kuluarvestuse eesmärkidest, põhimõtetest ja ülesannetest ning nõuetest 

kuluarvestussüsteemile. 

Bakalaureusetöö teises osas antakse lühiülevaade tulundusühistust EHA Metalli- ja 

Puidutooted, iseloomustatakse uuritavas ettevõttes kuluarvestuse korraldamist ning teises 

peatükis teeb autor ettevõttele ettepanekuid ja annab soovitusi kuluarvestuse korraldamise 

parendamiseks.  

Bakalaureusetöö koostamisel kasutati teemakohast erialast kirjandust, erinevaid 

internetiallikaid, artikelid ja tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted aastate 2012-

2014 majandusaasta aruandeid ning erinevaid raamatupidamise algdokumente. 
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Bakalaureusetöö koostamisel kasutati kvantitatiivset ja kvalitatiivset uurimismeetodit. 

Kvantitatiivsed andmed ei ole kogutud spetsiaalselt bakalaureusetöö koostamise raames 

ehk tegemist on teiseste andmetega. Töö koostamiseks vajalikud andmed pärinevad 

tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted majandusaasta aruannetest ning jooksva 

arvestuse andmetest.  

Käesolev bakalaureusetöö on majandus- ja sotsiaalteaduste kraadi taotlemiseks 

majandusarvestuse ja finantsjuhtimise erialal. Uurimistöö on koostatud eesti keeles, 

sisaldab 46 lehekülge. Töös on kasutatud 20 kirjandusallikat, millest 5 on võõrkeelsed. Töö 

illustreerimiseks on esitatud 6 tabelit ja 7 joonist.  
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1. KULUARVESTUSE ÜLDISED ALUSED 

1.1. Kuluarvestuse olemus ja eesmärk 

Juhtimisarvestust pole õige samastada finantsarvestusega, nagu mõnikord ekslikult 

tehakse. Kuigi mõlemad käsitlevad sama valdkonda, on nende eesmärgid siiski erinevad ja 

sellest tulenevalt pole ka kasutatavad meetodid, aruannete sisu ja vorm ühesugused. 

Finants- ja juhtimisarvestuse infosüsteem on ettevõttetes omavahel ühendatud ning selle 

tõttu on raske vahet teha, kust algab üks süsteem ja kust lõpeb teine. (Alver, Reinberg 

2002: 22)  

Finantsarvestuse eesmärgiks on õiglase hinnangu andmine ettevõtte majandustulemuste 

kohta info välistarbijatele, kelleks võivad olla audiitorid, kreeditorid ja erinevad asutused, 

näiteks maksuamet ja pangad. Finantsarvestus kajastab minevikus toimunud tehinguid, 

otsuseid rahaliselt väljendatuna. Aruandlus esitatakse korrapäraselt kindla perioodi kohta. 

Finantsarvestus ei taga informatsiooni  ettevõtte juhtimisarvestuse korraldamiseks. 

(Sealsamas: 19-23) 

Juhtimisarvestuse põhieesmärgiks on anda ettevõtte kohta informatsiooni, mis oleks 

kasutatav juhtkonna poolt juhtimisotsuste langetamiseks tuleviku tarbeks. Info kasutajateks 

on sisetarbijad (eri tasemete juhid ja vähesel määral ka töötajad). Juhtimisarvestuse 

andmebaasi hulka kuuluvad rahalised kui ka mitterahalised näitajad. Kui finantsarvestuse 

koostamine on kohustuslik, siis juhtimisarvestuse aruande koostamine sõltub ennekõike 

juhtkonnast endast ja selle vajadusest. Juhtimisarvestus ehk otsusepõhjenduslik 

majandusarvestus on juhtimise ja majandusarvestuse osa, mis tegeleb informatsiooni 

kindlaks tegemisega, esitamise ja tõlgendamisega ja peab tagama juhtimisotsuste 

langetamiseks vajaliku ja õiglase info. Juhtimisotsuste tegemisel peavad juhid olema 

võimelised langetama põhjendatud valikuid alternatiivide vahel. (Sealsamas: 12, 23-24) 

Vaatamata finatsarvestuse ja juhtimisarvestuse erinevustele on neil ka mõned sarnasused, 

esiteks mõlemad arvestuse liigid toetuvad raamatupidamise ühtsele süsteemile ja mõlemad 

on seotud vastutuspõhise kontseptsiooniga. Lisaks neid mõlemaid ühendab teatud määral 

kuluarvestus. (Sealsamas: 24) 
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Kuluarvestuse mõistet on erinevad autorid erinevat moodi defineerinud: 

 kuluarvestus kajastab ettevõtte finantsarvestust ja kulude analüüsi ning selle 

rakendusi ettevõtte siseses juhtimisarvestuse protsessis (toodete ja teenuste 

omahinna kalkuleerimine) (Haldma, Karu 1999: 10); 

 kuluarvestus on ettevõtte reservide omandamise ja kasutamisega seotud andmete 

mõõtmine ja aruandlus, mis annab informatsiooni nii juhtimis- kui ka 

finantsarvestusele (Horngren jt 1994: 57); 

 kuluarvestus on kulude juhtimise süsteemi allsüsteem, mis on seotud teenuste, 

toodete, tegevuste identifitseerimisega ning see pakub huvi organisatsiooni 

juhtidele (Hansen, Mouwen 2003: 993); 

 kuluarvestus on toodete ja teenuste või siis tegevuste kulude eelarvestamine, selle 

käigus identifitseeritakse standard- ja tegelikud kulud ning teostatakse kulu hälvete 

ja kasumlikkuse analüüs (CIMA 2005 s.v. cost accounting). 

Raamatus „Juhtimisarvestus“ on Jaan Alver ja Lauri Reinberg kulu käsitlenud kui mistahes 

majandusressursi loovutamist. Kulusid võib kajastada lõpliku kuluna kasumiaruandes ja ka 

varana bilansis. (Alver, Reinberg 2002: 36) 

Kulude arvestuses pööratakse rõhku neljale mõjurile, milleks on kuluobjektide arvestus, 

tegevuskulude arvestus, kulukohtade arvestus ja kululiikide arvestus (Karu 2008: 72). 

Kuluarvestuse süsteemi loomisel tuleb piiritleda eesmärgid, need võib omakorda jaotada 

üldsiteks ja spetsiifilisteks eesmärkideks.  

Üldised eesmärgid on: 

 materiaalsete ressursside soetamine, tootmine, kasutamine ja kajastamine; 

 kulude planeerimine; 

 kuludega seotud normatiivide määratlemine; 

 kuludega seotud eesmärkide saavutamise kontroll. (Haldma, Karu 1999: 10) 

Spetsiifilised eesmärgid on: 

 toodete ja teenuste hindade kalkuleerimine (omahinna ja müügihinna); 

 materiaalsete ressursside kasutamise kontroll; 

 juhtkonna informeerimine; 

 majandustulemuste hindamine ja siseste tulemusüksuste tegevustulemuste 

kindlaksmääramine. (Sealsamas: 10) 
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Eesmärkide saavutamiseks keskendutakse kulude arvetuses kolmele komponendile: 

 kululiikide arvestus on sarnaste tunnustega kulude rühm, kus selgitatakse välja, 

millised kulud ettevõttes tekivad ja kui palju kulusid antud ettevõttes tekib. 

Põhiküsimus: mis liiki kulud tekivad? (Karu 2008: 73);  

 kulukohtade arvestuse käigus selgitatakse välja, millistes ettevõtte struktuuri osades 

kululiigid tekivad (Haldma, Karu 1999: 12). Kulud arvestatakse eraldi ning hiljem 

jaotatakse kuluobjektile. Põhiküsimus: kus kohas kulud tekivad? (Karu 2008: 73); 

 kulukandjate arvestus selgitab välja, kui suures mahus tehakse ettevõttes kulusid ja 

millega seoses kulud tekivad ning kuidas tootmise üldkulud jaotada kulukandjatele. 

Kulukandjate arvestus aitab võrrelda teise arvestusobjektide tulemusi (Haldma, 

Karu 1999: 12).  Kuluobjekt on objekt, mille kulusid arvestatakse ja mõõdetakse 

eraldi. Põhiküsimus: millega seoses kulud tekivad? (Karu 2008: 72-73) 

Eelarved on kuluarvestuse oluliseks aluseks. Eelarve on detailne kava raha ning teiste 

vajalike ressursside soetamiseks. Eelarvete peamised eesmärgid: ettevõtte eri osade 

tegevuse koordineerimine, organisatsiooni eesmärgi saavutamine, juhtkonna mõtlema 

panemine tulevikule ja nende tegevuse hindamine, resursside efektiivse kasutamise 

tagamine (Alver, Reinberg 2002: 185-187). Kui eelarvestamisel võetakse aluseks näitajad, 

siis on eelarve koostamiseks kaks meetodit: baasiline eelarvestamine ja nullbaasiga 

eelarvestamine. Baasilise eelarvestamise meetodi kasutamisel eelarve perioodi näitajad 

leitakse baasperioodi vastavaid näitajaid korrigeerides. Nullbaasiga eelarvestamise meetodi 

kasutamisel kõik näitajad eelarvestatakse nullbaasist lähtuvalt. (Karu, Zirnask 2004: 40-41) 

Finants- ja juhtimisarvestuse ühiseks osaks on kuluarvestus, mille eesmärgid jagunevad 

üldsisteks ja spetsiifilisteks. Nende eesmärkide saavutamiseks on abiks kolm põhilist 

komponenti: kuluobjektid, kulukohad ja kulukandjad. Ettevõttel on oluline pidada 

kuluarvestust selleks, et juhid suudaksid teha õigeid juhtimisotsuseid, mis tagaksid 

ettevõtte tulevikustrateegiad. Mitte ükski ettevõte ei saa oma tegevust jätkata, kui pole 

olemas mingisugustki kuluarvestust. Ükskõik, mis „kujul“ see ka poleks, on oluline teada, 

et kuludel silma peal hoidmine on väga tähtis. Kuluarvestuse protsessist saavad kasu 

ennekõike omanikud, eriastme juhid, töötajad, riigiasutused- nt maksuamet, investorid, 

audiitorid, kreeditorid ja  konkurendid. 
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Järgnevas ala-alapeatükis tutvustab töö autor kuluarvestuse süsteemi olemust ja eesmärke. 

Lisaks selgitab, miks on vaja ettevõttes luua kuluarvestusesüsteem ning mis on selle 

positiivsed ja negatiivsed küljed. 

 

1.1.1. Kuluarvestuse süsteemi olemus, eesmärgid 

Kuluarvestuse süsteemi on minevikus vaadeldud ainult tootmiskulude arvestuse 

seisukohalt, praegusel ajal vaadeldakse süsteemi kogukuludena, mis on terves ettevõttes 

tekkinud (Karu 2008: 79-80). Kuluarvestuse süsteem on vaja organisatsioonis luua selleks, 

et õigeid otsuseid vajalikul hetkel vastu võtta. Selle loomiseks organisatsioonis on vaja 

järgmisi põhitasemeid: 

 organisatsioonistruktuuri loomine; 

 majandustehingute jäljendamissüsteemi omaksvõtmine; 

 tootekulude süsteemi valimine, mis oleks sobilik ja põhjendatud; 

 vastuvõetatava kulude kontrollsüsteemi valimine. (Kallas 2002: 36) 

Kuluarvestuse süsteemide efektiivsust organisatsioonis vähendab nõrk seos kuluarvestuse 

ja teiste ettevõtte struktuuri osade ning väliskeskkonna vahel.  (Haldma, Karu 1999: 23) 

Iga protsessi loomine vajab kõigepealt eesmärkide püstitamist, nii nagu ka kuluarvestuse 

süsteem:  

 kuludega seotud eesmärkide planeerimine ja resultatiivsuse hindamine; 

 strateegiliste otsuste kuluinformatsiooni andmine; 

 kasumlikkuse suurendamise ja kulude vähendamise strateegia väljatöötamine; 

 kulukäiturite ja kulu-tulemus seoste väljaselgitamine; 

 kuluobjektide, kulukohtade ja kululiikide arvestuse pidamine ja väljaselgitamine; 

(Karu 2008: 80) 

Ettevõttes on soovitatav luua ühtne kuluarvestussüsteem selleks, et paremini koostada 

kulude analüüse ja kuluvõrdlusi erinevate ressursside ja struktuuride vahel. Ühtne 

kuluarvestuse süsteem ühendab endas samasuguste kuluarvestuse meetodite ja põhimõtete 

kasutamist terves ettevõttes. Peamised tunnused ühtses kuluarvestusesüsteemis on: 

 kindlad eesmärgid; 
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 ühesed kuluarvestuse põhimõtted, meetodid ja tehnikad; 

 kulukirjed peavad olema kindlalt määratletud, organiseeritud ja kujundatud; 

 kontoplaani, kulude koodide ja tunnuste olemaolu; 

 arvestusperioodi kindel intervall (päev, nädal, kuu, kvartal, aasta); 

 kulude liigitamise alused; 

 kaud- ja üldkulude jaotamise alused; 

 varude hindamine ja hindamise alus- peab kokkuleppima, kas kasutatakse FIFO, 

keskmise soetusmaksumuse või LIFO meetodit; 

 varade ja kohustuste arvele võtmine; 

 kuluaruanded. (Sealsamas: 84) 

Ühtsel kulude arvestuse süsteemil on nii eeliseid kui ka puuduseid. Üheks eeliseks on see, 

et kulusid saab omavahel võrrelda, sest kasutusel on samad kuluarvestuse põhimõtted ja 

meetodid. Kuluarvestusesüsteemide protssesi loomiseks on võimalik palgata konsultante, 

kes aitavad kvaliteetse ja õige süsteemi välja töötamisel, seega teiseks eeliseks võib pidada 

professionaalset ekspertiisi. Ühtse kuluarvestusesüsteemi eeliseks võib pidada seda, et ta 

teeb organisatsiooni erinevate struktuuriosade arvestussüsteemide  kinnitamise palju 

kergemaks. Lisaks on võimalik väiksematel juhtimistasemetel kasutada madalama 

haridustasemega personali (Sealsamas: 85). Kui organisatsioonid on suured ja struktuurid 

vahelduvad, siis üheks probleemiks võib kujuneda sobimatus kindla struktuuriosaga. 

Teiseks puuduseks on see, et  ühtne kuluarvestusesüsteem ei ole võimeline kohanduma 

uute majandustingimuste ja nõuetega. (Haldma, Karu 1999, lk 31) 

Kuluarvestuse süsteemi loomisel tuleb arvestada sellega, et kõigepealt on vaja püstidada 

eesmärgid, mille suunas hakatake liikuma. Üldiste eesmärkide abil ei saa organisatsioonis 

luua tulemuslikke kuluarvestuse süsteeme. Seega üldiseid eesmärke arendatakse edasi 

järgnevates suundades: ajalise määratlemisega suund, üldistest eesmärkidest lähtuvad 

alleesmärkide suund ja nende eesmärkide formuleerimine nii, et need oleksid kindlad ja 

praktikas kasutatavad. (Sealsamas: 14)  

Tõhusa kuluarvestuse süsteemi loomiseks organisatsioonis ei piisa sellest, kui ettevõte on 

teadlik ainult kuluarvestuse teoreetilistest alustest, kuid ei oska neid aluseid seostada teiste 

ettevõtte eksisteerimiseks vajalike valdkondadega (näiteks müük, juhtimine, 

raamatupidamine).  Kuluarvestuse süsteemi loomine ettevõttes on üsnagi pikaajaline 

protsess, algselt on vaja püstitada konkreetsed eesmärgid ja väljatöötada strateegia.  
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Selleks, et ettevõtte kuluarvestuse süsteem hästi toimiks, on vaja teada kulude arvestamise 

põhimõtteid, mida autor tutvustab järgmises alapeatükis.   

 

1.2. Kuluarvestuse põhimõtted 

Lähtuvalt sellest, mis eesmärkidel ja millist informatsiooni juhtkond vajab, valitakse 

kuluarvestuse põhimõtted. Tavaliselt rakendatakse ühte või enamat kuluarvestuse 

põhimõtet (Haldma, Karu 1999: 89). Võttes arvesse kulude liigitust ja kuluobjektidele 

jaotamise ulatuslikkust klassifitseeritakse kuluarvestuse protsesse täiskuluarvestuseks ja 

osakuluarvestuseks, mida võib nimetada ka jääktuluarvestuseks. (Karu 2008: 273)  

Täiskuluarvestus ehk traditsiooniline kuluarvestus on arvestustehnika, kus kulud 

klassifitseeritakse otse- ja kaudkuludeks ning arvestatakse kuluobjektidele. Otsekulud 

arvestatakse otse kuluobjektile (Sealsamas: 273). Kaudkuludel puudub otsene seos 

kuluobjektiga, seega kulud kogutakse esmalt kulukeskustele ja seejärel jaotatakse 

tooteühikutele. Täiskuluarvestuse põhimõttel jaotatakse kõik kulud tooteühikutele ja 

seejärel saadakse ühiku kogukulud. Täiskuluarvestuse eeliseks on see, et kui tootmine on 

konstantne, aga müük kõigub, on ärikasumi varieerumised täiskuluarvestuses oluliselt 

väiksemad kui osakuluarvestuse meetodi puhul (Haldma, Karu 2000: 89). Antud meetodi 

puhul on parem ülevaade nii tootmisressursside kasutamiseks kui ka kogukulude 

kujunemisest. Täiskuluarvestus on sobiv lühiajaliste otsuste vastuvõtmiseks. Antud 

arvestusmeetodi puuduseks on see, et ta ei anna ülevaadet kulude kujunemisest ettevõtte 

väärtusahelas. (Karu 2008: 280-281) 

Osakuluarvestus ehk jääktuluarvestus on arvestustehnika, kus kulud klassifitseeritakse 

muutuv- ja püsikuludeks, kusjuures kuluobjektile arvestatakse ainult muutuvkulud, saades 

müügikatte ehk jääktulu (Sealsamas: 274). Osakuluarvestus näitab kulude käitumist 

mitmesugustel tegevusmahtudel ja see sobib lühiajaliste otsuste tegemiseks. 

Osakuluarvestust on lihtsam kasutada kui täiskuluarvestuse meetodit ja püsikulud 

ilmnevad ajaliselt, sest antud meetod ei arvesta sellega, et püsikulud on kontrollitavad 

(Haldma, Karu 2000: 91). Peamiseks kasutamise eeliseks võib pidada seda, et üldkulusid ei 

jaotata kuluühikutele, sest see on keeruline ja paljudel juhtudel võimatu. Teiseks eeliseks 

on see, et  aruanded lähtuvad rohkem perioodi tegelikust olukorrast. Osakuluarvestuse 

meetodi rakendamisel on ka puudused, näiteks osakuluarvestuse meetodit ei saa kasutada 
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organisatsioonides, kus on suured lõpetamata toodangu varud. Osakuluarvestus ei võta 

arvesse fakti, et püsikulud on kontrollitavad. (Gupta jt 2009: 648) 

Tabel 1. Täiskulu- ja osakuluarvestuse võrdlus. Allikas: (CIMA 2005: 28) 

TÄISKULUARVESTUS OSAKULUARVESTUS 

Käive (miinus) Käive (miinus) 

Otsene materjal (muutuvkulu)   

Otsene tööjõukulu (muutuvkulu)  

Muud otsekulud (muutuvkulud)  

Tootmise üldkulud         

Otsene materjal                     

Otsene tööjõukulu                

Muud otsekulud           

Muutuvad tootmise üldkulud 

= = 

BRUTOKASUM (miinus) JÄÄKTULU (miinus) 

Üldhalduskulud                              

Turustuskulud 

Üldhalduskulud                    

Püsivad tootmise üldkulud       

Püsivad turustuskulud 

= = 

Mittetootmislikud kulud Püsikulud kokku 

= = 

ÄRIKASUM ÄRIKASUM 

 

Tabelist 1 on näha, kuidas täiskulu- ja osakuluarvestus üksteisest erinevad. Selleks, et 

täiskulu- ja osakuluarvestust omavahel parem võrrelda oleks, peab mõlemad aruanded 

koostama jääktulu põhimõttel. Tabelist on näha, et otsesed materjalikulud, tööjõukulud 

ning muud otsekulud on muutuvkulud. Erinevus seisneb tootmise üldkuludes. 

Täiskuluarvestus käsitleb tootmise üldkulusid tervikuna ja jagab need jaotuspõhimõtete 

alusel tooteühikutele. Osakuluarvestus aga diferentseerib tootmise üldkuludes kahte 

komponenti: muutuvad tootmise üldkulud ja püsivad tootmise üldkulud. Tooteühikutele 

jaotatakse ainult muutuvad tootmise üldkulud, püsivaid tootmise üldkulusid vaadeldakse 

perioodi kuludena. Kui võrrelda omavahel müügi-, jaotus-, ja juhtimiskulusid, siis on näha, 

et täiskuluarvestuse korral on need jaotatud tooteühikutele, kuid osakuluarvestuse puhul 

mitte. Praktikas võivad tekkida olukorrad, kus mittetootmise üldkulud (müügikulud, 

jaotuskulud) kätkevad muutuvat komponenti ning sel juhul osakuluarvestuse põhimõtte 

puhul see muutuv komponent lisatakse muutuvkulude juurde.  (Haldma, Karu 2000: 91-92) 

Üsna tihti nimetatakse täiskuluarvestust omahinna arvestuseks ja traditsiooniliseks 

kuluarvestuseks. Tootmisomahinna arvestuse puhul jaotatakse ainult tootmise kulud 
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kuluobjektidele, kuid täisomahinna arvestuse puhul jaotatakse kõik kulud, mis ettevõttes 

tekivad toodetele või teenustele. Otsese omahinna arvestuse puhul jaotatakse 

kuluobjektidele ainult otsekulud (esmaskulud). (Karu 2012: 3) 

Täiskuluarvestuses liigitatakse kulud otse- ja kaudkuludeks. Otsekuludel on vahetu seos 

kuluobjektiga ning neid saab otse arvestada kuluobjektile. Kokku nimetatakse neid 

esmaskuludeks. Kaudkulude otsene arvestamine kuluobjektile ei ole põhjendatud, sest neil 

puudub otsene seos kuluobjektiga. Kaudkulusid võib nimetada ka üldkuludeks. (Karu 

2008: 282) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Täisomahinna arvutamine. Allikas: (Karu 2008: 283) 

Täiskuluarvestuse protsessi võib jagada üheksaks sammuks, kus paigutatakse, jaotatakse 

ning kogutakse kulud kuluobjektide arvestamise eesmärgil (joonis 1.): 

1. kuluobjektide valik; 

2. klassifitseeritakse otse- ja kaudkulud; 

3. otsekulud arvestatakse otse kuluobjektidele; 
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4. kaudkulud klassifitseeritakse tootmise üldkuludeks ja ettevõtte üldkuludeks ning 

seejärel moodustakse ettevõtte põhitegevuse kulukohad, tugiteenuste kulukohad, 

ettevõtte üldkulude kulukohad; 

5. selekteeritakse kulukäiturid, paigutatakse ja jaotatakse kaudkulud organisatsiooni 

põhitegevuse (tootmise) kulukohtadele ja tugiteenuste kulukohtadele; 

6. tugiteenuste kulukohtade kulud jagatakse põhitegevuse kulukohtadele; 

7. põhitegevuse kulukohtadele leitakse üldkulude määrad ning põhitegevuse 

kulukohtade kulud jaotatakse kuluobjektidele; 

8. ettevõtte üldkulud paigutatakse ja jagatakse üldjuhtimise kulukohtadele: 

9. üldkulude määrad leitakse ja paigutatakse üldjuhtimise kulukohtadele ning seejärel 

jaotatakse ettevõtte üldkulud kuluobjektidele. (Karu 2008: 282-283) 

Tänapäeval ei piisa ühest kuluarvestusesüsteemist ettevõtte juhtimiseks. Traditsioonilised 

kuluarvestusesüsteemid ei suuda ettevõtte juhtidele anda edasi vajalikku informatsiooni, 

sest tootmiskeskkond on muutunud tänu uutele tehnoloogiatele, tarbijate ja klientide 

nõudmistele. Seega on paljud ettevõtted viimasel ajal hakanud eelistama tegevuspõhist 

kuluarvestuse meetodit (Cooper, Kaplan 1991: 130-132). Tegevuspõhine kuluarvestus, 

tihtipeale kasutatakse lühendit ABC, on kulude arvestuse meetod, kus kulud arvestatakse 

kuluobjektidele (toode, teenus), võttes arvesse nende kulude seost ühe või teise teguriga 

ning kasutades tegevuspõhiseid kulukäitureid. Tegevuspõhise kuluarvestuse filosoofia on 

väga lihtne ja loogiline, nimelt kulud ja kulutused ei teki kunagi iseenesest, need on 

kindlate tegevuste tulemus. Täiskuluarvestuse meetodi puhul arvestatakse kulud 

kuluobjektidele läbi kulukohtade, kuid tegevuspõhise kuluarvestuse meetodi puhul 

arvestatakse kulud kuluobjektidele läbi tegevuste. Tegevuspõhine kuluarvestus on 

suunatud tulevikku.  (Karu 2008: 250)  

Tegevuspõhine kuluarvestus (ABC) annab juhtimisotsuste tegemiseks parema ülevaate 

kuluarvestusest. Ettevõtted, kes on kasutusele võtnud ABC kuluarvestuse meetodi, omavad 

paremat ülevaadet ettevõtte kuludest ning nende seostest ressurssidega. Tegevuspõhine 

kuluarvestus võimaldab paremini analüüsida ettevõtte efektiivsust ning rahalist mõju 

otsuste vastuvõtmisel ning seeläbi eelarve kaitsmisel on alati veenvad argumendid olemas. 

(Tegevuspõhine... 2012) 
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Järgnev joonis annab ülevaate tegevuspõhise kuluarvestusest. 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Tegevuspõhine kuluarvestus. Allikas: (Karu 2008, lk 253) 

 

Tegevuspõhise kuluarvestuse meetodi puhul paigutatakse kuluobjektidele kõigepealt 

otsekulud. Tegevusega seotud ressursside kulud jaotatakse ressursi kulukäiturite abil teatud 

tegevuse kulukogumisse, seejärel kulukogumitesse kogutud kulud jaotatakse kulukäiturite 

abil kuluobjektidele. (Karu 2008: 253) 

Ettevõttel on õigus ise otsustada, millist kuluarvestuse põhimõtet nad soovivad kasutada. 

Täiskuluarvestus sobib rohkem lühiajaliste otsuste vastuvõtmiseks ning annab parema 

ülevaate sellest, et kaudkulud moodustavad suure osa tootmiskuludest. Osakuluarvestuse 

puhul võib jääda mulje, et tootmise kaudkulud ei ole tootmise üldkuludesse arvestatud. 

Osakuluarvestust on lihtsam kasutada ja aruanded, mis selle meetodi põhimõttel 

koostatakse annavad perioodi tegelikust olukorrast täpsema ülevaate. Tegevuspõhine 

kuluarvestus on muutunud ettevõtete seas väga populaarseks. Tegevuspõhise kuluarvestuse 

kasutamisel saadav informatsioon on aluseks pika- ja lühiajalistele otsustusprotsessidele. 

Kumbki nendest meetoditest ei ole vale ega mitte sobilik ettevõtete jaoks. Praktikas 

kasutatakse mõlemaid põhimõtteid lähtudes kuluarvestuse eesmärkidest organisatsioonis. 

Raamatupidajate ja juhtide jaoks on tähtis kulukäitumise ja osakulude tähenduse mõistest 

arusaamine.  

Järgmises alapeatükis annab töö autor ülevaate kuluarvestuse kolmest põhilisest 

komponentist, milleks on kulukoht, kuluobjekt ja kululiik. 
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1.3. Kuluarvestuse komponendid  

Kuluarvestuse paremaks korraldamiseks ja mõistmiseks on tähtis kulukohtade, 

kuluobjektide ja kululiikide täpne arvestamine. Läbi nende saab ettevõte parema ülevaate 

tehtud kuludest ja tulevikus kasutada saadud informatsiooni juhtimisotsuste tegemisel. 

Selleks, et kulusid saaks hästi ja õigesti juhtida on vaja teada mis organisatsiooni osas 

tehakse kulusid. Kulukohaks võib olla allüksus, piirkond, asukoht, protsess, protsessi osa, 

seade või seadme osa ja ka töötaja. Tavaliselt kulud arvestatakse eraldi ja pärast jaotatakse 

kuluobjektidele kas otse või läbi põhitegevuse kulukohtade. Kulukohta võib nimetada ka 

kulukeskuseks või kuluüksuseks. (Karu 2008: 102) 

Kulukohtade arvestuse põhiülesanded on järgmised: 

 üldkulude või kindlate otsekulude tekkimise jälgimine kindlaksmääratud 

kulukohtades; 

 tootmistegurite mõju kuludele; 

 mõjuvatest teguritest lähtuvalt jaotuspõhimõtete arendamine üldkulude jaotamiseks 

kulukandjatele; 

 kulukoha kui kuluressursi kasutamise kontroll. (Haldma, Karu 1999: 83) 

Kulukohtade arvestus on ühenduslüli kululiikide ja kulukandjate arvestuse vahel. 

Kulukohtade arvestusest kõige põhilisem osa kuulub kulukandjate kaudkulude tekke 

jälgimisele ja jaotusbaaside väljatöötamisele selleks, et kulud saaksid jaotatud 

kulukandjatele. (Haldma, Karu 1999: 83) 

Ettevõttes on vajalik ühtse kulukohtade klassifikatsiooni olemasolu selleks, et kulusid 

oleks võimalik kontrollida. Kulukohtade klassifikatsiooni välja töötamisel on vaja 

kujundada teatud kulukohtade grupid lähtuvalt tehnoloogilise protsessi etappidest. Välja 

võivad kujuneda järgmised kulukohtade grupid: materjalide soetamise kulukohad, tootmise 

ettevalmistuse ja tootmisprotsessi kulukohad, abitootmise kulukohad, turustuse kulukohad 

ja üldhalduse kulukohad. Üle poolte Eesti etevõtetes ei ole kulukohtade olemus piisavalt 

selgesti määratletud. Kui kulukohtade olemus ei ole piisavalt selgelt määratletud, võib 

kuluarvestuse tulemus olla ebatäpne. Selle parandamiseks on vaja korrastada kahte 

momenti. Tihtipeale on kulukohad piiritletud liiga üldiselt ja selle parandamiseks ei tohi 
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näiteks kasutusolevat ühte tootmistsehhi vaadelda kulukohana, kuna see ei anna piisavat 

informatsiooni selle kohta, mida seal toodetakse. Selleks on mõtekam kulukohana vaadata 

tehnoloogilisi liine erinevate tootegruppide tootmiseks. Teiseks on kulukohtadena raske 

vaadelda elemente, mida kulukohtade loetelu sisaldab. Kuluelementideks võivad olla 

kululiigid, näiteks transpordikulud, remondikulud ja müüdud materjalide kulud, tululiigid, 

näiteks teenustasud ja materjalide müük, kulude jaotustulemused ja kulukäiturid. 

(Sealsamas: 84-86)  

Kulude arvestamisel ei keskenduta mitte ainult kulukohtadele vaid ka kuluobjektide ja 

kululiikide arvestusele selleks, et teada saada, mis kulud organisatsioonis tekivad ning 

millega seoses.  

Sander Karu käsitleb oma raamatus „Kulude juhtimine ja arvestus tulemlikkusele suunatud 

ettevõttes“ kuluobjekti kui objekti, mille kulusid soovitakse eraldi mõõta ja arvestada 

selleks, et tagada erinevatele huvigruppidele vajalikku informatsiooni just kuluobjektide 

kulude kohta. Kuluobjekte võib nimetada ka kulukandjateks, arvestusobjektiks või 

kuluühikuks. Kuluobjektideks võivad olla: toode või siis tootegrupp, teenus, klient, 

projekt, tellimus, tegevus, protsess, müügipiirkond, turusegment ehk sarnaste vajadustega 

ostjaskond, müügipiirkond, strateegiline vastutuskeskus, tulemuskeskus, allüksus, regioon, 

tarnijad jne. (Karu 2008: 90-91) 

Ettevõtetes arvestatakse mitmete erinevate kuluobjektide kulusid, kuid tihtipeale ei ole 

kuluobjektid seotud ettevõtte väljunditega, mistõttu on kulude juhtimisel saadud 

kuluarvestuse tulemustest vähe abi. Isegi kui on põhjalikult arvestatud osakondade kui 

kuluobjektide kulud, ei saa selgeks teha nende osakondade panust ettevõtte lõpptulemusse 

ehk tootesse või teenusesse. (Sealsamas: 91-92) 

Kuluobjektide arvestuse kohast ettevõtte kuluarvestuse süsteemis on välja kujunenud 

järgmised ülesanded:  

 omahinna kalkuleerimine hinna alampiiride piiritlemiseks. Põhiline on see, et 

kasutatav kalkuleerimismeetod annab adekvaatset informatsiooni kulude 

tekkemehhanismi kohta ettevõtte tehnoloogilises protsessis; 

 valmistoodangu ja pooltoodangu maksumuse piiritlemine; 

 majandustulemuste piiritlemine; 

 siirdehindade piiritlemine; 
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 operatiivse ettevõtte sisese tulemusarvestuse kujundamine. (Haldma, Karu 1999: 

107) 

Oluline on, et kulud ja kulutused oleksid ühendatud ettevõtte väljunditega ja sellest 

tulenevalt on ülimalt tähtis kulobjektide valikul keskenduda kõigepealt ettevõtte 

väljunditeks olevate kuluobjektide mõõtmisele ja arvutamisele. See põhimõte kehtib 

kasumile suunatud ja kasumile mittesuunatud ettevõtetes. Väljundeid võib liigitada 

materiaalseteks ja mittemateriaalseteks väljunditeks. Materiaalsed väljundid tekivad 

tootmisettevõtete tegevuse tulemusena ning mittemateriaalsed väljundid tekivad 

teenindusorganisatsioonide tulemusena. Klient, kliendigrupp ning müügipiirkond on 

täiendavad kuluobjektid seoses organisatsiooni väljunditega. (Karu 2008: 92-93) 

Lisaks kuluobjektide ja kulukohtade arvestusele on vaja teada ettevõtte kuluarvestuses ka 

kululiike. Kululiikide arvestus on sarnaste tunnustega kulude rühm, kus selgitatakse välja, 

millised kulud ettevõttes tekivad ja kui palju kulusid antud ettevõttes tekib (Sealsamas: 

73). Järjest vajalikumaks muutub detailsema informatsiooni saamine kuludest selleks, et 

võtta vastu õigeid ja põhjendatuid juhtimisotsuseid. Sellest tulenevalt muutub olulisemaks 

ka kulude liigitamine.  Nimelt kulude liigitamisega luuakse alus kulude juhtimiseks ning 

arvestuseks (Sealsamas: 105). Kulude liigitamise tegevuse käigus diferentseeritakse 

erinevad kuluelemendid ning rühmitatakse kulukogumitesse, selle käigus lähtutakse kulude 

olemusest (püsikulud, muutuvkulud), funktsioonidest (müügiga seotud kulud) või 

kasutamisest majandusüksustest. (CIMA 2005 s.v. cost classification)  

Vastutusel põhineva kulude liigituse eesmärgiks on välja selgitada põhjuse ning tagajärje 

vaheline seos kindla tegevuse ja tulemuste vahel. Süsteem peab olema formuleeritud sellise 

põhimõtte järgi, et kindlad kulud oleksid automaatselt seotud nende eest vastutavate 

üksuste juhtidega. Väga oluline on juhtide vastutus, kuid juht ei saa planeerimise ja 

kontrolli seisukohalt mõjutada enda vastutusala tegevust arvestamata  kulude reageerimist 

tegevusmahu muutustega. (Lääts, Peets 1999: 59) 
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Tabel 2. Kulude liigitamine. Allikas: (Lääts, Peets 1999: 58) 

Liigitusalus Kululiigid 

Funktsionaalne põhimõte (seos 

tootmisega) 

Tootmiskulud:                                         

Põhikulud                                                      

Lisakulud                                              

Tootmisvälised kulud                       

Turunduskulud                                                        

Üld- ja halduskulud                          

Finantseerimiskulud     

Kajastamine finantsaruannetes 

Jätkuvad (kajastatakse bilansis)   ja lõplikud kulud 

(kajastatakse kasumiaruandes)                                   

Tootekulud (kajastatakse bilansis) ja perioodikulud 

(kajastatakse kasumiaruandes) 

Ajaline aspekt 

Soetuskulud (minevik)                                            

Asenduskulud (olevik)                                             

Eelarvestatud kulud (tulevik) 

Reageerimine tegevusmahu 

muutumisele 

Muutuvkulud                                                            

Püsikulud                                                                    

Segakulud                                                                      

Astakkulud: astmelised muutuvkulud ja astmelised 

püsivkulud                                                          

Kuluobjektide kirjeldamine 
Otsekulud                                                              

Kaudkulud 

Seos juhtimisotsuste 

langetamisega 

Olulised ja ebaolulised kulud                               

Mõjutatavad ehk kontrollitavad kulud ja 

mittemõjutatavad ehk mittekontrollitavad kulud  

Raamatupidamises kajastamine 
Ilmutatud kulud                                                          

Ilmutamata kulud 

Majandusteoreetilised 

kontseptsioonid 

Alternatiivkulud                                                          

Pöördumatud kulud                                                    

Diferentsiaalkulud ehk inkrementaalkulud     

Marginaal ehk piirkulu ja keskmine kulu 

 

Esimese taseme kulud ehk funktsionaalse põhimõttega kulud esinevad igas ettevõttes. 

Põhikuludeks loetakse neid kulusid, mis tekivad põhitegevuse protsesside käigus ettevõtte 

väljundite valmistamisega seoses (Karu 2008: 114-115). Põhikuludeks võivad olla 

põhimaterjal ja põhitööliste palk. Lisakulud on küll seotud lõpptoote valmistamisega, kuid 

neid ei ole võimalik seostada kindla tootega. Lisakuludeks loetakse kõik tootmiskulud, mis 

ei ole liigitatud põhimaterjalikuluks või põhitööliste palgakuluks. Mittetootmiskulud ehk 
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tootmisvälised kulud on seotud toodangu turustamise, finantseerimise ja organisatsiooni 

üldjuhtimisega (Alver, Reinberg 2002: 40-44).  Üld- ja halduskulud on seotud 

organisatsiooni kui terviku tegevuse tagamisega, nendeks kuludeks võivad olla 

tootmishoone kindlustus, remondi- ja hooldekulud, postikulud, täiendõppe kulud, 

juriidiliste teenuste kulud, sideteenuste kulud. Finantseerimiskulud tulenevad ettevõtte 

finantseerimisest (intressikulud). (Alver jt 2009: 54-55) 

Bilanss ja kasumiaruanne on ettevõtte kaks peamist finantsaruannet. Jätkuvad kulud ei ole 

kasumiaruandes kantud kulusse vaid arvestatakse bilansis varana. Lõplikud kulud on 

kasumiaruandes kulusse kantud kulutused (Karu 2008: 29). Finantsaruannetes kajastumise 

seisukohalt on oluline kulude liigitamine tootekuludeks ja perioodikuludeks. Tootekulud 

kajastuvad bilansis varudena (toorme). Perioodikulud kajastuvad kasumiaruandes, 

sõltumata selleks, kas aruandeperioodi jooksul valmistatud tooted või kaubad suudetakse 

maha müüa või mitte (turundus- ja halduskulud). (Alver, Reinberg 2002: 47) 

Ajalisest aspektist võib kulusid eristada soetuskulud, asenduskulud ja eelarvesatud kulud 

ehk kavandatud. Seotuskulud on minevikukulud, mis moodustavad vara seotamiseks 

tehtud väljaminekud. Asenduskulud on olevikukulud, mis moodustavad väljaminekud 

mingi varaobjekti asendamisel teisega. Eelarvestatud kulud on tulevikukulud, mis on 

eelarvetes ja plaanides kajastatud tulevaste väljaminekutena. (Sealsamas: 49) 

Vastavalt kuluobjektidele kirjendamisel on kulud võimalik jagada otse- ja kaudkuludeks. 

Otsekulusid saab arvestada otse kuluobjektile. Neil on vahetu seos kuluobjektiga. 

Otsekulusid võib nimetada ka esmaskuludeks ehk põhikuludeks. Kaudkulusid pole 

võimalik arvestada otse kuluobjektile, kuna neil puudub otsene seos kuluobjektiga. Kuna 

kaudkulusid ei ole võimalik arvestada otse kuluobjektidele, siis on vajalik nende jaotamisel 

kasutada kulukäitureid. Kulukäituriks võib olla iga mõjur, mille alusel saab jaotada 

kulusid. Kaudkulusid võib nimetada ka üldkuludeks. (Karu 2008: 110-111) 

Juhtimisotsute langetamisel on tähtis eristada olulisi ja ebaolulisi kulusid. Olulised kulud 

on tulevased kulud, mis on alternatiivsete otsustevariantide puhul erinevad. Ebaolulised 

kulud on tulevased kulud, mis on ühesugused või tehtud kulud alternatiivide jaoks (Alver, 

reinberg 2002: 56). Kulusid saab liigitada veel mõjutatavateks ja mittemõjutatavateks 

kuludeks. Mõjutatavaid kulusid saab juht mõjutada kindla kulu mahtu. Mõjutatavad kulud 

on põhimaterjalid, tõhitööjõud, kütus, haknekulud. Mittemõjutatavaid kulusid ei suuda juht 
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mõjutada oma tegevusega.  Mittemõjutatavateks kuludeks võivad olla tootmisjuhtide 

palgad, seadmete amortisatsioon ja kindlustus. Ei saa väita, et ühed kulud on selgelt 

mõjutatavad ja teised mitte, pigem on osad kulud lühemal peioodil raskemini mõjutatavad. 

(Lääts, Peets 1999: 59-62)  

Ilmutatud ehk nähtavad kulud on ettevõtte raamatupidamises dokumenteeritud. Nendeks 

võivad olla töötajate palgad, varade soetusväljaminekud. Ilmutamata kulud ehk peitkulud 

ei ole kajastatud ettevõtte raamatupidamises, kuid on siiski seotud organisatsiooni 

omanduses või kasutuses olevate väärtuste kulutamisega. (Alver, Reinberg 2002: 56) 

Alternatiivkulu on tulu, mis jääb saamata, kui ühte varianti eelistatakse teisele. 

Alternatiivkulud eeldavad, et alternatiivseid otsusevariante on vähemalt kaks. 

Pöördumatud kulud on minevikus tehtud kulud, mida pole võimalik enam muuta. 

Varaobjektide soetusmaksed on pöördumatud kulud. Diferentsiaalkulu on alternatiivide 

võrdlemisel kuludes leitav erinevus (Sealsamas: 57-58). Piirkulu ehk marginaalkulu on 

vajalik ühe täiendava kuluobjketi valmistamiseks. (Karu 2008: 305)  

Olenevalt kuidas kulud muutuvad erinevatel tegevustasemetel, saab kulud liigitada 

muutuv- ja püsikuludeks. Muutukulud muutuvad funktsionaalselt tegevusmahu 

muutumisega. Lühiperioodil püsikulud ei muutu, kuid pikal perioodil muutuvad kõik 

kulud. Muutuvkulud põhjustavad muutuse kogukuludes, juhul kui muutub kulukäiturite arv 

(ühikute) (Sealsamas: 113). Muutuvkulud eristatakse konstruktsioonilisteks 

muutuvkuludeks ja muutuvateks suvakuludeks. Muutuvad suvakulud muutuvad koos 

müügi- ja tootmismahuga. Konstruktsioonilised muutuvkulud esinevad reeglina 

tootmisettevõtetes ning tulenevad sisendite ja väljundite vahelistest seostest. Oluline on 

teada, et muutuvkulud on kogusummas alati muutuvad, kuid arvutatuna ühiku kohta jäävad 

nad samaks. (Alver, Reinberg 2002: 49-50,68) 

Püsikulud jäävad erinevate tegevusmahtude juures konstantseks teatud ajaperioodi jooksul. 

Kogu püsikulud ei muutu kuluobjektide arvu vähenemisel ega suurenemisel (Karu 2008: 

113). Eristatakse püsivaid omamiskulusid ja püsivaid suvakulusid. Püsivad omamiskulud 

tulenevad seadmete, hoonete ning muu vara omamisest. Nendeks kuludeks võivad olla 

põhivara amortisatsioonikulu, kindlustusmaksed, tippjuhtide ametipalgad. Püsivatel 

suvakuludel pole mingit seost sisendite ja väljunditega. Nendeks kuludeks on 

koolituskulud, reklaamikulud, organisatsiooni poolt tehtud annetused. Nende kahe vahel on 
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suureks erinevuseks see, et suvakulude planeerimisperiood on lühem kui omamiskulude 

planeerimise periood. (Alver, Reinberg 2002: 50-51) 

Segakulud sisaldavad nii muutuvat kui ka püsivat komponenti. Segakuluks võib olla 

näiteks telefonikulu, kus muutuvkuluks on kõneminutitega seotud kulud ning püsikuluks 

on abonenttasu (Lääts, Peets 1999:65). Astakkulud on teatud kulukäiturite arvu vahemikus 

püsivad, kuid võib muutuda astmeliselt teatud kulukäiturite arvu juures. (Karu 2008: 315-

316) 

Kokkuvõtvalt võib töö autor väita, et kululiigituse puhul tuleb jälgida, et kulud oleksid 

korrekselt liigitatud, kõik sõltub sellest, milleks andmeid vajatakse. Väga oluline on teada, 

mis on ettevõtte põhikulud ja lisakulud, kuna need kulud annavad ettevõtte juhtidele väga 

palju informatsiooni ja tagavad adekvaatsemad juhtimisotsused. Kulude liigitamine ei tohi 

olla omaette eesmärgiks, kuid kulude liigitamisel tuleb lähtuda eesmärgist. Kulude täpne 

mõõtmine on vajalik ettevõtte konkurentsivõime säilitamiseks.  
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2. ÜLEVAADE KULUARVESTUSEST TULUNDUSÜHISTUS 

EHA METALLI- JA PUIDUTOOTED 

2.1. Metoodika 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda ülevaade tulundusühistu EHA Metalli- ja 

Puidutooted kuluarvestusest. Eesmärgi saavutamiseks kasutatakse nii kvantitatiivset kui ka 

kvalitatiivset uurimismeetodit. Kvantitatiivse uurimismeetodi puhul väljendatakse tulemusi 

arvandmetes. Kvalitatiivse uurimismeetodi kasutamisel ei tegeleta mõõtmisega (Õunapuu 

2014: 53-55). Bakalaureusetöö koostamiseks on kasutatud eelkõige kvantitatiivseid 

andmeid. Töös kasutatavad algandmed on teisesed andmed, mis saadakse tulundusühistu 

EHA Metalli- ja Puidutooted 2012-2014 majandusaasta aruannetest ja jooksva arvestuse 

andmetest. Kvantitatiivse uurimismeetodi puhul kasutatakse dokumendianalüüsi, võrdlevat 

ja graafilist analüüsi ning suhtarvude analüüsi. Töö autor on saanud suusõnaliselt 

informatsiooni ja juhendusi ettevõtte juhilt ja raamatupidajalt.  

Töös kasutati uuritava tulundusühistu majandusaasta andmeid kolme aasta kohta: 2012-

2014. Kolmeaastane periood on valitud sellepärast, et ühes aastas võib esineda äärmuslikke 

tulemusi. Tegemist on andmetega, mis kajastavad hetke olukorda. Mitme järjestikuse aasta 

andmete kasutamine suurendab töö kvaliteeti ja usaldusväärsust.  

Selleks, et saada paremat ülevaadet ettevõtte tegevuse kohta, analüüsib autor mitut aastat. 

Seega on töö autor analüüsinud aastate 2012-2014 majandusnäitajaid. Kõigepealt valis 

autor majandusaasta aruannetest välja sobilikumad arvnäitajad, mis tema arvates 

iseloomustab kõige paremini finantsseisundi muutusi nendel aastatel, näiteks müügitulu, 

tööjõukulud, aruandeaasta kasum/kahjum. Finantsaruannete analüüsil on töö autor 

kasutanud põhilist lähenemismenetlust ehk muudatuste võrdlev hindamine nii rahaliselt kui 

ka protsentuaalselt. Võrdlev analüüs võimaldab leida arengu suundi ja välja tuua 

muutused, mis on toimunud vaadeldava perioodi jooksul (Aarma 2008: 42). 
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 Horisontaalanalüüsi teostamiseks kasutatati kolme järjestikuse aasta andmeid. Võrdlusega 

saadi teada kirjete kasvamine või vähenemine rahalises vääringus või protsentides. Autor 

on välja toonud ka mõningaid põhjuseid, miks muutused on tekkinud. 

 

2.2. Ettevõtte iseloomustus 

Tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted on tegutsenud aastast 1990. Oma praegust 

nime on ettevõte kandnud alates 10.06.1997. aastast, endine nimi oli Tulundusühistu EHA-

LRI. Ettevõte asub Valga linnas. Tulundusühistus töötab täistööajaga 52 inimest. Juhatus 

koosneb 2 liikmest. Tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted põhitegevuseks on 

saematerjali ja puitaluste valmistamine ning metallist valmistatud vahetuskastide, 

konteinerite ja põllumajanduslike haagiste ja poolhaagiste valmistamine. Lisaks toodetakse 

väiksemas mahus veel mesitaru raame, lumesahkasid, autokaste, metsakustutusmooduleid 

ja metallkonstruktsioone. Renoveeritakse järelhaagiseid ja taastatakse silokombaini 

sisseveorootorit.  

Suurimad ekspordi sihtriigid on Rootsi ja Soome, vähesel määral eksporditakse toodangut 

ka Norrasse, Bulgaariasse, Taani, Saksamaale, harva ka Lätti. Kogu kaubandustegevus ei 

toimu Eestis, toodangust eksporditakse 80%. Tehingud klientidega toimuvad eurodes, 

mistõttu on valuutakursi risk madal. Ettevõte on pidevalt panustanud tootearendusse ja 

tootmisprotsessi efektiivsuse tõstmisesse, võttes kasutusele uusi ja efektiivsemaid 

tootmismasinaid.  

Tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted suurim konkurent puidutoodete 

valmistamisel, on Sapronen OÜ, mille tegevusalad on puittaara ja puitaluste valmistamine.  

Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmise valdkonnas on suurimaks konkurendiks 

Stilmet OÜ, mis tegutseb samuti Valga linnas. Need ettevõtted on tulundusühistu lähimad 

konkurendid, kes tegutsevad samal alal ja asuvad üsna lähestikku ning nende ekspordi 

sihtriigid enamasti kattuvad.  

Tabelis 3 on autori poolt välja toodud tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted 

peamised finantsnäitajad aastatel 2012-2014. Tabelis olevate näitajate valikul on autor 

lähtunud sellest, mis tema arvates iseloomustab kõige paremini vaatluse all olevate aastate 

majandusseisundi muutusi antud ettevõttes. 
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Tabel 3. EHA Metalli- ja Puidutooted majandusnäitajad (euro). Allikas: Autori koostatud, 

tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted majandusaasta aruannete (2012-2014) põhjal 

Finantsnäitaja 2012. aasta 2013. aasta 

Muutus % 

võrreldes 

2012. 

aastaga 2014. aasta 

Muutus % 

võrreldes 

2013. 

aastaga 

Müügitulu 5 686 683 5 490 715 -3,45 5 094 989 -7,21 

Muud äritulud 37 892 38 346 1,20 27 308 -28,79 

Kaubad, toore, materjal, teenus -4 650 812 -4 412 040 -5,13 -3 905 740 -11,48 

Mitmesugused tegevuskulud -14 445 -11 180 -22,60 -14 290 27,82 

Tööjõukulud -568 306 -627 592 10,43 -639 607 1,91 

Põhivara kulum ja väärtuse 

langus -76 279 -76 426 0,19 -83 453 9,19 

Muud ärikulud 0 -1 355 100,00 -2 865 111,44 

Kokku ärikasum 424 733 400 468 -5,71 476 342 18,95 

Intressikulud 1 093 208 -80,97 0 -100,00 

Aruandeaasta kasum/kahjum 425 826 429 950 0,97 476 342 10,79 

 

Tabelist 3 selgub, et analüüsitavatel aastatel on müügitulu järjest vähenenud. 2012. aastal 

oli müügitulu 5 686 683 eurot, aastaks 2014 on müügitulu vähenenud 5 094 989 euroni  

ehk müügitulu langes 591 694 euro võrra (-10,40%). Müügitulu on vähenenud eelkõige 

sisendite kallinemise ja mõnede klientide ärajäämise tõttu. Kaupade, toorme, materjalide ja 

teenuste kulu on analüüsitavatel aastatel vähenenud 745 072 euro võrra, see on omakorda 

mõjutanud ka aruandeaasta kasumit, mis on 2014. aastaks tõusnud 476 342 euroni ehk 

11,86%. Samuti  on analüüsitavatel aastatel suurenenud ärikasum kokku 51 609 eurot. 

Kolme aasta jooksul on vähenenud mitmesugused tegevuskulud 155 euro võrra (-1,07%) . 

Analüüsitavatel aastatel on tööjõukulud kasvanud 2012.-lt aastalt 2014.-dale aastale 71 301 

eurot. Tööjõukuludeks arvestab tulundusühistu palgakulu ja tööjõumaksud. Tööjõukulud 

on suurenenud, sest on tõstetud tööliste palku ja lisaks on juurde võetud täiendavat 

tööjõudu. Palgakulu suurenemise põhjuseks võib pidada ka seda, et iga-aasta on 

miinimumpalgamäär tõusnud. Põhivara kulum ja väärtuse langus on suurenenud 2014. 

aastaks 7174 eurot ehk 9,40%. Põhivara kulum on suurenenud vastavalt iga-aastastele 

investeeringutele. Ettevõte soetas antud aastal endale uue tootmismasina.  Tulundusühistu 
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kasutab lineaarset amortisatsiooni arvestuse meetodit. Põhivara kulum ja väärtuse langus 

erineb aastati, sest toimub põhivara liikumine. 

Tabel 4. EHA Metalli- ja Puidutooted bilanss (euro). Allikas: Autori koostatud, tulundusühistu 

EHA Metalli- ja Puidutooted majandusaasta aruannete (2012-2014) põhjal 

Näitaja 2012. aasta 2013.aasta 

Muutus % 

võrreldes 

2012. 

aastaga 2014.aasta 

Muutus % 

võrreldes 

2013. 

aastaga 

Käibevarad kokku 2 678 080 2 974 423 11,06 2 924 337 -1,69 

Põhivarad kokku 572 492 742 907 29,77 1 142 300 53,76 

Varad kokku 3 250 572 3 717 330 14,36 4 066 637 9,40 

Lühiajalised kohustused 

kokku 75 972 222 907 193,41 95 872 -56,99 

Pikaajalised kohustused 0 0 0,00 0 0,00 

Kohustused kokku 75 972 222 907 193,41 95 872 -56,99 

Omakapital kokku 3 174 600 3 494 423 10,07 3 970 765 13,63 

Kohustused ja omakapital 

kokku 3 250 572 3 717 330 14,36 4 066 637 9,40 

 

Tabelist 4 selgub, et kolme aasta jooksul ei ole käibevarades toimunud väga suuri muutusi, 

analüüsitavatel aastatel on käibevarad kokku olnud üle kahe miljoni euro, 2014. aastal ligi 

kolm miljonit eurot. Käibevarade alla kuuluvad raha, nõuded ja ettemaksed ning varud. 

Lisast 2. on näha, et 2012. aastal oli ettevõttel raha 1 993 552 eurot, 2013. aastaks oli raha 

vähenenud 632 247 euroni ning 2014. astaks 359 868 euroni. Ettevõte on aastate jooksul 

ehitanud uusi tootmishooneid ja soetanud tootmismasinaid, milleks on olemasolevat raha 

kasutatud. Põhivarades on aga toimunud suured muutused. 2012. aastal oli tulundusühistul 

EHA Metalli- ja Puidutooted põhivarasid kokku 572 492 eurot, 2014. aastal oli põhivarasid 

kokku juba 1 142 300 euro väärtuses ehk tõusnud 569 808 eurot (99,53%). Tulundusühistu 

varudeks on toorained saematerjal, metallimaterjal ja müügiks ostetud kaubad. Varud 

võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Ettevõte on aastate jooksul juurde soetanud 

uuemad tootmismasinad, mis tagavad efektiivsema tootmise ja toodangu kvaliteedi kasvu 

ning sellest tulenevalt on varade maksumus suurenenud aastatel 2013 ja 2014. Ettevõtte 

lühiajalisteks kohustusteks on võlad tarnijatele, võlad töövõtjatele ja maksuvõlad. 

Analüüsitavatel aastatel kõige suurem lühiajaline võlg oli aastal 2013. Võrreldes 2012. 
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aastaga oli 2013. aastaks lühiajalised kohustused suurenenud 146 935 euro võrra ehk 

193,41% ehk ligi kaks korda. Lühiajalised kohustused olid selleks ajaks suurenenud seoses 

hoonete ehitusega ja uute tootmismasinate soetamisega. Tulundusühistul puuduvad 

pikaajalised kohustused, see tähendab seda, et ettevõttel pole ühtegi laenukohustust. 

Ettevõte on suutnud oma tegevuses ja investeeringutes vältida laenu võtmist. Omakapital 

on suurenenud analüüsitavatel aastatel 796 166 euro võrra.  

Kokkuvõtvalt võib töö autor järeldada tabeli 3 ja 4 järgi, et tulundusühistu EHA Metalli- ja 

Puidutooted on jätkusuutlik ettevõte. Ettevõte on leidnud oma koha välisturul, eksportides 

80% kogutoodangust Skandinaaviamaadesse ja Saksamaale. Tulundusühistu on pidevalt 

panustanud tootearendusse, soetanud uusi tootmismasinaid. Ettevõtte müügitulu on küll 

kolme aasta jooksul vähenenud, kuid see ei ole tõkestanud aruandeaasta kasumi 

suurenemist. Panustatud on ka ettevõtte töötajate heaollu, tõstes nende palku ja pakkudes 

erinevaid motiveerimise võimalusi. Tulundusühistul EHA Metalli- ja Puidutooted 

puuduvad uuritavatel aastatel pikaajalised kohustused. Selliseid ettevõtteid on Eestis vähe, 

kes on suutnud oma tegevusaastate käigus vältida laenude võtmist. Antud ettevõte on 

suutnud investeerida enda tegevusse omal jõududel. Tulundusühistu on 

konkurentsivõimeline, kuna aastate jooksul on kasutusele võetud modernset tehnikat ja 

rajatud uusi tootmishooneid.   

 

2.3. Kuluarvestuse korraldus tulundusühistus EHA Metalli- ja 

Puidutooted 

Järgnevalt annab töö autor ülevaate tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted 

kuluarvestuse korraldamisest. Kulusid arvestatakse ettevõtte raamatupidamises 

kohustuslike aruannete koostamiseks, sealt tulenevat informatsiooni kasutab 

tulundusühistu juhtkond ka juhtimisotsuste tegemiseks. Tulundusühistu juhtkond ja 

raamatupidaja on arvamusel, et praegune kuluarvestuse korralduse süsteem rahuldab 

täielikult nende vajadusi ja kaasaegsema kuluarvestussüsteemi kasutamise vajadust hetkel 

ei ole. 

Raamatupidamiskohustuslane peab koostama kontoplaani (kontode loetelu) selleks, et 

kirjendada majandustehinguid ja reguleerimiskandeid. Kontoplaan peab olema ülevaatlik, 
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samas ka põhjalik selleks, et kõik vajalikud andmed oleksid kättesaadavad jooksvaks 

arvestuseks ja aruandluseks. Kontoplaanid varieeruvad erinevates organisatsioonides, kõik 

sõltub suurusest, tegevusalast ja paljudest muudest teguritest. (Kontoplaan) 

Tabel 5. EHA Metalli- ja Puidutooted kasutatavad kulukonto ülesehituse näide. Allikas: 

(Autori koostatud, tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted kontoplaani põhjal) 

KONTO ALLKONTO NIMETUS 

320                                   * Põhitootmise kulud 

320 1 puit 

320 3 kontor 

320 7 metall 

329                                   * Üür, rent ja elekter 

329 1 elekter 

329 7 rent 

 

Tabelist 5 on näha, et kontoplaanis on tulundusühistul 3-kohaline kontode süsteem ehk 

kulukohtadel on numbreid kolm. Kontod on liigitatud alljärgnevalt: 

 number ühega algavad kontod (101, 102) on seotud põhivaraga; 

 number kahega algavad kontod (205, 206, 207) on seotud toorme, materjali ja 

kaupadega; 

 number kolmega algavad kontod (320, 322, 323 jne) need on otsekulud ehk 

põhitootmisega seonduvad kulud; 

 number neljaga algavad kontod (440, 446, 448 jne) on seotud tuludega 

(valmistoodangu müük, põhivara müük, finantstulud jne); 

 number viiega algavad kontod (550, 551, 552 jne) on seotud raha, valuuta ja 

väärtpaberitega; 

 number kuuega algavad kontod (660, 661, 662 jne) on arveldused hankijatega 

kontod; 

 number seitsmega algavad kontod (781, 782) on eelmise aasta kasumi ja jooksva 

aasta kasumi kontod; 

 number kaheksaga algavad kontod (885, 888, 889) on seotud osakapitaliga; 

 number üheksaga algavad kontod (990, 992) on seotud pangalaenudega. 

Ettevõte on kasutusele võtnud allkontod selleks, et võimalikult täpelt saada informatsiooni 

majandustehingute kohta. Olles analüüsinud ettevõtte kontoplaani, teeb autor järelduse, et 
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kontoplaan on informatsiooni poolest ebaselge ning vajab kaasaegsemat uuendamist. 

Kasutusel olevad kontoplaani nimetused on puudulikud. 

Tulundusühistu EHA Metalli-ja Puidutooted põhitegevuseks on kaks erinevat suunda. 

Puitaluste ja saematerjali valmistamine ning metallist põllumajanduslike haagiste ja 

poolhaagiste valmistamine. Seega ettevõttes kirjendatakse kulud konkreetsetele 

kulukohtadele. Kulude arvestust peetakse eraldi nii puidule kui metallile. Kulukontod on 

kolmekohalised. Näiteks konto 320- põhitootmise kulud, sellel kontol on allkonto 1-puidu 

osa ja 7- metalli osa.  

Antud ettevõttes on kulukohtadeks puidutsehh ja metallitsehh. Kuigi puidu tootmisel on 

kasutusel kolm erinevat tsehhi, kus toimuvad erinevad tööprotsessid, loetakse neid siiski 

üheks suureks tsehhiks, kus kohas tekivad puidutoodetele tehtud kulutused. 

Metallikonstruktisoonide puhul toimub samamoodi, kus erinevad üheksa väikest tsehhi 

loetakse arvestuses siiski üheks kulukohaks ja kulud ei teki mitte erinevates tsehhides vaid 

siiski ühes, mille koondnimetus on metallitsehh.  

Ettevõttes ei toimu kuluobjektidele eraldi kulude arvestamist ja eraldi mõõtmist, kuna see 

pole juhtkonna arvates kõige mõtekam ega arukam tegevus. 

Tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted raamatupidamises kasutatakse 

kasumiaruande skeemi number 1 ning sellele vastavalt on  korraldatud põhitootmise 

kulude arvestus. Kulude jaotamisel erinevate kasumiaruande kirjete vahel lähtutakse 

järgnevatest kulurühmadest:  

 kaubad, toore, materjal, teenus; 

 mitmesugused tegevuskulud; 

 tööjõukulud; 

 põhivarakulum ja väärtuse langus; 

 muud ärikulud 

Tulundusühistu tootmisvarudeks on toorained nagu värv, traat, naelad, rattad, saematerjal, 

metallimaterjal. Toimivas kuluarvetsussüsteemis sisaldab toorainekulu ainult nende 

soetusmaksumust.  Raamatupidamise arvestuse alusel koondatakse kõik need kulud kui 

teenustega seotud mitmesugused kulud kokku ühele kasumiaruande kulukirjele „Kaubad, 

toore, materjal, teenus“. Töö autori arvates peaks tooraine soetusmaksumusse lisanduma 
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veel tooraine ostuhinnale tooraine varumise ja vastuvõtuga seotud kulud. Kõigi kululiikide 

kohta on olemas raamatupidamises eraldi kontod ja on võimalus arvestada kulusid 

erinevate kulukohtade lõikes. Mitmesuguste tegevuskulude alla arvestatakse üldkulud:  

rent, üür, elekter, samuti kontori ülalpidamiseks tehtavad kulud, maamaks, kindlustuskulud 

ja transport. Üldkuludeks on antud ettevõttes need kulud, mis on seotud organisatsiooni kui 

terviku tagamisega (Alver jt 2009: 54), näiteks remondi- ja hooldekulud ning 

sideteenuskulud ja reklaamikulud. Kõik need kulud kirjendatakse kasumiaruandes 

kulukirjele „Mitmesugused tegevuskulud“. Tööjõukulude alla koondatakse palgakulu, 

sotsiaal- ja töötuskindlustusmakse. Lisaks veel puhkusetasud ja nendega seonduvad 

sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksed. Kõigi tootmishoonete ja -masinate amortisatsiooni 

kulud kogutakse kokku ja kirjendatakse kasumiaruande kulukirjele „Põhivarakulum ja 

väärtuse langus“. Põhivarade amortisatsiooni arvestamiseks on raamatupidamises olemas 

abitabel, kus on kirjas põhivarade nimekiri, amortisaatsiooni arvutamise põhimõtted ja 

põhivarade jääkmaksumus. Kontole „muud ärikulud“ kirjendatakse kõik ettevõtlusega 

mitteseotud kulud, näiteks kulud, mis on tekkinud makseviiviste tõttu ja muud ärikulud.  

Tootmiskulud on kulud, mis tekivad tootmisprotsessis toodete valmistamisega (Haldma, 

Karu 2002: 40). Antud ettevõttes tootmiskulusid arvestatakse varude hindamisel. 

Põhitootmiskulude alla kuuluvad järgmised koondkulugrupid: 

 seadmete amortisatsioon; 

 küte; 

 elekter; 

 tooraine, materjali ja teenuste kulud; 

 tootmise palgakulu; 

 tootmise transpordikulud; 

 muud tootmisega seotud kulud. 

Kõik need koondkulugrupid kattuvad nii metalli kui puidu põhitoodangu tootmiskuludes. 

Tooraine, materjali ja teenuste kulud moodustavad nendest koondkulugruppidest ühe 

suurima kululiigi. Tooraine ja materjal on üsna kallis ning metallkonstruktsioonide 

ehitamisega kaasnevad ka komplekteeritavad kulud. Haagiste valmistamiseks on vaja palju 

lisasid, näiteks tuled, naelad, rattad, poolteljed. Tootmise transpordikulud on antud 

ettevõttes üsna suured, kuna tegutsetakse Eesti piirialal ja sadamad jäävad kaugele ning 

sellest tulenevalt ostetakse sisse transporditeenust. Muud tootmisega seotud kulud on need 
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kulud, mis ei ole otseselt seotud tootmisega. Siia alla kuuluvad müügitöö 

turundusekorraldamise kulud, kantselei kulud, sideteenuse kulud.  

Ettevõtte kõige suuremad kululiigid on materjali-, kauba- ja toormekulud ning 

tööjõukulud. Nende kulude näitajad on üle 50% suuremad võrreldes teiste kululiikidega.  

Materjalikulust kõige suuremad kululiigid on metall, roostevaba metall, palk ja paberipuu, 

kuna neid on tarvis kõige enam ja hinnad on üsna kõrged. Komplekteeritavaid varusid on 

tarvis küll palju, kuid nende kogukulud jäävad alla metalli- ja puidukuludele. Tööjõukulud 

on aastate jooksul suurenenud, kuna ettevõte on kasutusele võtnud lisatööjõudu.  

Aruandeperioodi lõpus viiakse läbi täielik varude inventuur. Inventuuri eesmärgiks on viia 

jooksva arvestuse andmed vastavusse tegelike andmetega. Varude seisukorra fikseerimine 

tootmisettevõttes on kaupade ülelugemine, seisukorra hindamine ja tulemuste 

nõuetekohane kirjalik kinnitamine. Inventuuri lõpus selgub kindla kuupäeva seisuga 

majandusaastal toodetud materjali, lõpetamata toodangu ja valmistoodangu kogus ja 

maksumus. Tooraine ja materjal võetakse arvele soetusmaksumuses. Valmistoodangu ja 

lõpetamata toodangu hind sisaldab tooraine ja materjali kulu, tööjõukulu ja muid 

tootmisega otse seotud kulusid.  

Joonisel 3 on välja toodud müügitulu vähenemine võrreldes kulude muutumisega rahalises 

maksumuses analüüsitavatel aastatel (2012-2014). 

 

Joonis 3. Müügitulu kasv võrreldes kulude muutumisega rahalises maksumuses aastatel 

2012-2014. Allikas: (Tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted aastaaruanded 2012-2014. aasta) 
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Jooniselt 3 selgub, et tööjõukulud analüüsitavatel aastatel on tõusnud, materjalikulud  

vastupidiselt aga vähenenud. Kulud kokku on kolme aasta jooksul langenud 12,91%. 

Tulundusühistus müügitulu vähenemisega (-10,40%) kaasneb ka kulude vähenemine. 

Müügitulu vähenemise põhjuseks on antud ettevõttes pakutavate toodete nõudluse langus. 

Jooniselt on selgelt näha, et kui müügitulu väheneb, siis vähenevad ka toodangule tehtavad 

kulutused.   

Antud peatükis selgub, et kulukontosid täiendatakse allkontodega selleks, et saada 

täpsemat ülevaadet majandustehingute kohta. Kontoplaan on segane ja arusaamatu ning 

see vajab uuendamist. Ettevõttes kirjendatakse kulud konkreetsetele kulukohtadele, puidu 

kulukoha numbriks on üks ja metalli kulukoha numbriks on seitse. Ettevõtte suurimad 

kululiigid on materjali-, kauba- ja toormekulud ning tööjõukulud, nende kulude näitajad on 

üle 50% suuremad võrreldes teiste kululiikidega.   

 

2.4. Eelarve koostamine tulundusühistule EHA Metalli- ja Puidutooted 

Eelarvestamine on organisatsioonis toimuv pidev protsess, mis algab eesmärkide 

püstitamisega ja sellele järgneb nende põimimine ressurssidega. Kõik oleneb sellest, kui 

kättesaadavad on ressursid ning vastavalt sellele täiendatakse eesmärke. Saadud tulemusi 

peab hindama ja võrdlema planeeritud eesmärkidega. (Lääts, Peets 1999: 106) 

Tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted ei koosta nii metalliosakonnaga kui 

puiduosakonnaga seotud eelarveid. Oma tegevusaastate käigus on välja kujunenud 

pikaajalised koostööpartnerid, kellelt tellitakse tootmiseks vajaminevaid materjale. Toorme 

ja materjalide hind sõltub alati turu olukorrast ning vajadusel võetakse tellimus 

koostööpartnerilt, kes pakub soodsamat hinda. Tulundusühistu juhtkonna arvates on 

eelarve koostamine väga suur aja- ja ressursikulu ning aastate jooksul on väljakujunenud 

kindel käitumismuster ning ligikaudne kulude/tulude suurus.  

Vaatamata sellele, et ettevõte ei tee eelarveid, koostatakse ettevõtte siseselt vähemalt igas 

kvartalis kvartaliaruanded, mille sisuks on ülevaade toodangu mahtudest ja maksumusest, 

nende seostest sisendite hindadega. Aruandes kajastuvad seosed klientidega ja tarnijatega, 

mis mõjutavad tähtsaid juhtimisotsuseid. Kuna ettevõtte sisesed aruanded ei ole 
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regulaarsed, puudub nende jaoks kindel vorm. Aruanne koostatakse vastavalt juhtkonna 

infonõudlusele.  

Lähtuvalt ettevõtte suurusest, mitmetest tegevusaastatest ja juba teadaolevatest tulude ja 

kulude ligikaudsest suurusjärgust, soovitab töö autor tulundusühistul kasutusele võtta 

baasiline eelarvestamise meetod. Antud meetod võtab iga järgneva perioodi 

eelarvestamisel aluseks baasperioodi tegelikud tulemused ning kasutab just neid näitajaid 

eelarvestamisel. Selleks, et kasutusele võtta baasiline eelarvestamise meetod, peab olema 

eeldus, et tegevus jätkub endises vormis. Meeetodi plussideks võib pidada lihtsust ja 

väikest töömahukust.  

Eelarvestamise esimeseks etapiks on müügieelarve koostamine. Eelarve moodustatakse 

ettevõtte kui terviku eelarvesegmentide kohta. Autor soovitab segmentideks võtta tooted 

ning oodatavat müüki hinnata rahalistes näitajates. 

Müügieelarve toodete lõikes 

Periood Periood 1   Periood 2  Periood n Kokku 

Toode A         

-ühikute arv         

-ühiku hind         

-müügitulu         

Toode B         

-ühikute arv         

-ühiku hind         

-müügitulu         

Toode X         

-ühikute arv         

-ühiku hind         

-müügitulu         

Müügitulu kokku         

Joonis 4. Müügieelarve vormi näidis.  Allikas: (Karu, Zirnask 2004: 175) 

Müügieelarves tuleb esitada eelarvestatud toodete müügimahud, hinnad ning müügitulu. 

Eelarvestatud müügitulu on ühiku arvu ja ühiku hinna korrutis. Real „Müügitulu kokku“ 

summeeritakse erinevate toodete eelarvestatud müügitulud perioodide lõikes ning kokku. 

Veerus „Kokku“ liidetakse vastava toodangu allperioodides eelarvestatud ühikute arv, 

müügihind ja müügitulu. Müügieelarvete koostamise perioodiks on tavaliselt kuu, kvartal 

või poolaasta, antud ettevõttele soovitab autor ajaperioodiks valida kvartal. Selleks, et 
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oleks võimalik koostada tootmise eelarved, eelarvestatud kasumiaruanne ja kõik teised 

vajalikud eelarved, lähtutakse müügieelarvest. Kõik need eelarved moodustavadki kokku 

koondeelarve.  

Materjalide ostu eelarve on vajalik igale tootmisettevõttele. Järgnevalt on töö autor 

koostanud roostevaba metalli ostu eelarve näite. 

Materjalide ostu eelarve toodetele I kv II kv III kv IV kv Kokku 

Roostevaba metall            

Ostetava materjali (metalli) kogus tootele 

X (kg)           

Ostetava materjali kogus tootele Y (kg)           

Ostetava materjali kogus kokku (kg)           

Metalli hind (eur/ühik)           

Kulutused metalli ostuks tootele X (eur)           

Kulutused metalli ostuks tootele Y (eur)           

Kogukulutused roostevaba metalli ostuks 

(kg)           

Joonis 5. Materjalide ostu eelarve näidis. Allikas: (Autori koostatud, Karu, Zirnaski 2004: 211-212 

põhjal) 

Toodete valmistamiseks materjalikoguse hulk leitakse, korrutades ühe toote 

valmistamiseks kuluva materjali kogus planeeritud toodete arvuga. Kõige lihtsam on 

materjalide ostu eelarvet koostada aastaseks perioodiks kvartalite kaupa. Selliseid eelarveid 

peaks ettevõttes olema iga materjaliliigi kohta. Uuritav ettevõte on tegutsenud 25 aastat, 

selle ajaga on tekkinud teadmised, kui palju kulub konkreetse toote tootmiseks materjale. 

Seega on tulundusühistu juhtkonnal väga selge ülevaade vajaminevatest (sisendite) 

kogustest ja hindadest. Antud eelarve täitmine ei ole neile problemaatiline ning tegelikud 

kulud kattuvad suures osas nende kuludega, mis pidid tekkima. 

Eelarvestatud kasumiaruanne     

Periood 

Metall Puit 

eelarve täitmine hälve eelarve täitmine hälve 

Müügitulu             

Müüdud toodangu kulu             

Brutokasum             

Üldhalduskulud             

Ärikasum             

Finantstulud ja -kulud             

Aruandeperioodi puhaskasum             

Joonis 6. Eelarvestatud kasumiaruande näidis.  Allikas: (Autori koostatud) 
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Eelnevalt on autori poolt koostatud kasumiaruandepõhine eelarve, mida autor soovitab 

tulundusühistul kasutusele võtta. Eelarvestatud kasumiaruandes saab eelarvestada 

majandustulemusi ning valima peaks vormi, mis oleks võimalikult sarnane ettevõtte 

aruandluses kasutatava  kasumiaruande vormiga. Oluline on pöörata tähelepanu sellele, et 

müügitulu kantakse eelarvestatud kasumiaruandesse müügieelarvest lähtuvalt. Brutokasum 

saadakse müügitulust lahutades müüdud toodangu kulu. Ärikasum on brutokasumi ja 

üldhalduskulude vahe. Eelarvestatud kasumiaruande põhjal saab tulundusühistu 

prognoosida oma kvartali kasumit.  

Jooniselt 5 saab järeldada, et kõige otstarbekam on antud ettevõttel eelarvestamist 

korraldada kulukohtade lõikes. Eelarve võiks olla kvartalipõhine. Antud näide võimaldab 

võrrelda üksuse tegelikke kulusid nende kuludega, mis oleks pidanud esinema eelarve järgi 

ning koheselt on võimalik välja tuua ka hälbed. Vaja on selgitada, kas hälbed on kogulised 

või rahalised. Seda saab otsustada juhtkond vastavalt oma soovidele ja vajadustele. Selle 

põhjal on lihtne koostada eelarve täitmise aruanne. Eelarve täitmise kontrolli peaks 

teostama üsna väikese juhtimisstruktuuriga ettevõttes juhtkond. Antud ettevõttes eelarve 

koostajateks võiksid olla raamatupidaja, juhtkond ja tootejuht.  

Täpsemat informatsiooni toodetega seotud kuludest, müügituludest ja kasumist saadakse 

toodete eelarvetest. Töö autor soovitab ettevõttele kindlasti kasutusele võtta toodetega 

seotud eelarved, mis aitavad juhtkonnal langetada õigeid ja põhjendatuid juhtimisotsuseid. 

Lisaks annab see täpsema ülevaate kuludest, mis on seotud põhitoodangu tootmiseks ning 

aitab arvutada toodete omahinda.  

Toote A, B, C jne eelarve I kv II kv III kv IV kv Kokku 

1 Ühikute arv           

2 Ühiku hind           

3 Müügitulu           

4 Tootmiskulud           

5 Materjalide kulu           

6 Tööjõu kulu           

7 Tootmislikud üldkulud            

8 Tootmiskulud kokku           

9 Kasum           

10 Ühiku tootmiskulu           

11 Kasum toote kohta           

Joonis 7. Toodete eelarve näidis. Allikas: (Karu, Zirnask 2004: 227) 
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Antud näites (Joonis 7) sisaldavad eelarved ainult tootmiskulusid. Tootmislikud üldkulud 

saadakse tootmislike üldkulude eelarvest. Autor soovitab ettevõttele kvartalipõhiseid 

eelarveid, kuna eelseisvaid kulusid ja tulusid on lihtsam planeerida lühema ajaperioodi 

peale.  

Ettevõte koostab koondeelarve lähtuvalt eelarvejuhendist. Tulundusühistu ei pea koostama 

kõiki koondeelarve osasid (eelarveid). Sõltuvalt ettevõtte suurusest, arengutasemest ja 

tegevusvaldkondadest soovitab töö autor koostada ettevõttel müügieelarve, materjalide 

ostu eelarved, toodete eelarved ja kasumiaruande eelarve. 

Eelarvejuhend on ettevõtte poolt vastu võetud eelarve poliitikate ja meetodite kokkuvõte, 

mis sisaldab eelarve koostamise nõudeid. Eelarvejuhendi väljatöötamisel peab tuginema 

ettevõtte eesmärkidele ja strateegiatele. (Karu, Zirnask 2004: 50) 

Eelarvejuhend peaks minimaalselt sisaldama järgnevaid komponente: 

 eelarve koostamise meetod; 

 eelarve periood; 

 eelarveorganisatsiooni ülesehitus; 

 eelarvestamise protsessi kirjeldust etappide kaupa. (Karu jt 2007: 295) 

Selles peatükis on autor juba eelnevalt teinud ettepanekuid iga komponendi kohta ja 

andnud soovitusi, mille järgi on võimalik koostada eelarvejuhendit. Autori arvates peaks 

ettevõte eelarvejuhendi vähemalt korra aastas üle vaatama ja vastavalt vajadusele tegema 

korrektuure. 

Järgnevas alapeatükis teeb töö autor tulundusühistule EHA Metalli- ja Puidutooted 

ettepanekuid kuluarvestuse parendamiseks. 

 

2.5. Ettepanekud kuluarvestuse korraldamise parendamiseks 

Tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted raamatupidamine on korraldatud üldjoontes 

kooskõlas hea raamatupidamistavaga, kuid siiski on kuluarvestuse korraldamisel mõned 

puudused. Järgnevalt teeb töö autor tulundusühistule ettepanekuid kuluarvestuse 

parendamiseks.  
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Ettevõtte kulukohtadeks on metallitsehh ja puidutsehh. Kuigi nii puidu kui metalli 

tootmine toimub mitmes erinevas tsehhis (puidul kolm ja metallil üheksa), loetakse 

arvestuses kõik need tsehhid kaheks suureks tsehhiks, mille koondnimetusteks on 

puidutsehh, kus tekivad puiduga tehtavad kulutsed ja metallitsehh, kus tekivad metalliga 

seotud kulutused. Autor soovitab tulundusühistul arvestada kulukohtadena kõik tsehhid, 

kuna siis on täpsem ülevaade, missugused kulud tekivad teatud kulukohas. Näiteks, kui 

eraldi kulukohana võtta komplekteerimistsehhi, siis oleks võimalik teada täpsemalt, mis 

kulud antud tsehhis tekivad. Omistades kulukohtadele kindlad koodid (numbrid), on 

võimalik neid väga lihtsalt eristada. Hetkel on puidutsehhi kulukoha numbriks üks ja 

metallitsehhil numbriks seitse. Autor pakub välja lahenduse, kuidas erinevatele tsehhidele 

omistada kulukoha koodid. 

Tabel 6. Kulukohatade koodid. Allikas: (Autori koostatud) 

Kulukoha nimetus Kulukoha kood 

Puidutsehh  1 

Lõikustsehh 1.1 

Kuivatustsehh 1.2 

Hööveldustsehh 1.3 

 

 

 

Eelnevas peatükis kirjutas autor sellest, et antud ettevõte ei koosta ühtegi eelarvet. Ometi 

aitab eelarvestamine kujundada ettevõtte strateegiat pikemaks perioodiks ja sunnib juhte 

analüüsima oma tegevusi, planeerima jooksvate tegevuste ressursse ja tulemusi ning ette 

mõtlema ja probleeme ennetama. Sellest lähtuvalt teebki töö autor tulundusühistule 

ettepaneku koostada müügieelarve, materjalide ostu eelarve, toodete eelarve ja 

eelarvestatud kasumiaruanne, mis aitaks neil rohkem orienteeruda tulemustele ja 

analüüsida oma tegevusi põhjalikumalt. Kõige otstarbekam on Tulundusühistul EHA 

Metalli- ja Puidutooted eelarvestamist pidada kulukohtade lõikes eraldi (metall ja puit). 

Eelarved võiksid olla kvartalipõhised.  

Kulukoha nimetus 

Kulukoha 

kood 

Metallitsehh (üldnimetus) 7 

Plasmalõikustsehh  7.1 

Painutus ja kiljontiinitsehh  7.2 

Keevitustsehh  7.3 

Keevitustsehh  7.4 

Hüdraulikutsehh  7.5 

Haavlipuhastustsehh  7.6 

Komplekteerimistsehh  7.7 

Värvitsehh  7.8 

Kummitsehh  7.9 
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Ettevõttes ei toimu kuluobjektidele eraldi kulude arvestamist ja eraldi mõõtmist, seega pole 

võimalik täpselt teada, kui palju on tehtud kulutusi konkreetsele kuluobjektile. Autor 

soovitab toodete lõikes korraldada kuluarvestus, kuna see annab juhtkonnale täpsema 

ülevaate toodete omahinnast ja on aluseks müügihinna kalkuleerimisel.  

Ettevõtte kontoplaan on informatsiooni poolest ebaselge, kasutusel olevad kontoplaani 

nimetused on puudulikud. Seega on autori soovituseks muuta kontode praegusi nimetusi, 

kasutades õiget terminoloogiat. 

Töö autori arvates peaks, pärast kuluarvestuse korralduse muudatuste läbiviimist, ettevõte 

kaaluma võimalust üleminekut kaasaegsemale kuluarvestussüsteemile. 
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KOKKUVÕTE 

Selleks, et ettevõte suudaks globaliseeruvas majanduskeskkonnas olla 

konkurentsivõimeline, on juhtkonnal vaja üha rohkem üksikasjalikumat analüütilist 

informatsiooni, et teha põhjendatuid juhtimisotsuseid. Kuluarvestusest saadav 

informatsioon võimaldab juhtkonnal vastuvõtta juhtimisega seotud otsuseid ja saavutada 

maksimaalne efektiivsus kasutades olemasolevaid ressursse.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda ülevaade tulundusühistu EHA Metalli- ja 

Puidutooted kuluarvestusest ja pakkuda lahendusi olemasoleva kuluarvestuse korraldamise 

parendamiseks.  

Selleks, et saavutada bakalaureusetöö eesmärk, püstitas töö autor neli uurimisülesannet, 

mis täideti nii teoreetilises kui ka empiirilises osas.  

Bakalaureusetöö koosneb kahest osast. Esimeses osas annab töö autor ülevaate 

teoreetilistest alustest, kasutades erialast kirjandust. Töö esimeses osas anti ülevaade 

kuluarvestuse olemusest, kuluarvestuse eesmärkidest, põhimõtetest ja ülesannetest ning 

kuluarvestusesüsteemi olemusest. Töö teises osas annab autor  lühiülevaate 

tulundusühistust EHA Metalli- ja Puidutooted, iseloomustab uuritavas ettevõttes 

kuluarvestuse korraldamist ja teeb ettepanekuid ning annab soovitusi kuluarvestuse 

korraldamise parendamiseks.  

Tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted põhitegevuseks on saematerjali ja puitaluste 

valmistamine ning metallist valmistatud vahetuskastide ja põllumajanduslike haagiste ja 

poolhaagiste valmistamine. Ettevõte tegutseb Valgas. Praegusel hetkel on vajalik 

olemasoleva kuluarvestussüsteemi täiendamine antud ettevõttes. 

Töö autor teeb teise peatüki lõpus Tulundusühitule EHA Metalli- ja Puidutooted 

ettepanekuid kuluarvestuse parendamiseks, toetudes tööst selgunud faktidele ja 

järeldustele. 
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Autori üheks ettepanekuks on, et nii puidu kui ka metalliga seotud tsehhid arvestatakse 

eraldi kulukohtadeks, kuna siis on täpsem ülevaade, missugused kulud tekivad konkreetses 

kulukohas. Töö autor pakub välja, et igale kulukohale omistatakse kindel kood, mis tagab 

võimaluse kulude koondamiseks kulukohtade lõikes. 

Tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted ei koosta ühtegi eelarvet. Sellest lähtuvalt 

soovitabki töö autor tulundusühistule koostada eelarve, mis aitaks neil rohkem 

orienteeruda tulemustele ja analüüsida oma tegevusi põhjalikumalt. Kõige otstarbekam on 

eelarvestamist pidada kulukohtade lõikes eraldi. Eelarved võiksid olla kvartalipõhised. 

Ettevõttes ei toimu kuluobjektidele eraldi kulude arvestamist ja eraldi mõõtmist, seega pole 

võimalik täpselt teada, kui palju on tehtud kulutusi konkreetsele kuluobjektile. Töö autor 

teeb organisatsioonile ettepaneku igale tootele eraldi pidada kuluarvestust, kuna see annab 

täpsema ülevaate tehtavatest kuludest toodangule.  

Töö autor soovitab pärast muudatuste läbiviimist ettevõttes juurutada kulude arvestamiseks 

kaasaegne kuluarvestussüsteem. 
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IMPROVEMENT OPPORTUNITIES OF COST 

ACCOUNTING ON THE EXAMPLE OF EHA METALLI- JA 

PUIDUTOOTED 

Kertu Kaur 

SUMMARY 

In order for company to be competitive in a globalized economic environment, 

management needs more detailed analytical information to make legitimate managerial 

decisions. Information obtained from cost accounting enables management to make 

managerial decisions and achieve maximum efficiency by using the available resources. 

The main aim of bachelor’s thesis was to provide an overview of a cost accounting for 

EHA Metalli- ja Puidutooted Co-Operative and provide solutions to improve existing cost 

accounting. 

In order to achieve the main aim of the bachelor’s thesis, the author established four 

research tasks, which are filled with both the theoretical and empirical part. 

The bachelor’s thesis consists of two chapters. In the first chapter the author provides an 

overview of the theoretical bases by using specialized literature. The first part provides an 

overview of essence, objectives, principles and challenges in cost accounting and 

specification of cost accounting system. In the second chapter the author gives a brief 

overview of the EHA Metalli- ja Puidutooted Co-Operative, describes the current 

organizing of cost accounting, makes proposals and provides recommendations to improve 

the organization of cost accounting. 

EHA Metalli- ja Puidutooted Co-Operative main activity is manufacturing lumber and 

pallets, metal boxes, agricultural trailers and semi trailers. The company operates in Valga. 

At the present moment it is necessary to supplement the existing cost accounting. 
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In the end of the second chapter author makes proposals to EHA Metalli- ja Puidutooted 

Co-Operative to improve cost accounting by relying on facts and conclusions that are 

concluded from work. 

One of the author's proposition is that wood and metal workshops should be accounted as 

separately cost centers, because it will give more accurate overview of what kind of costs 

emerge in particular cost center. The author suggests that each cost should be given a 

certain code, then it is easier to distinguish between them. 

EHA Metalli- ja Puidutooted Co-Operative does not make any budgets. On this basis the 

author suggests that Co-Operative to draw up the budget, which would enable them to 

orientate more on results and to analyze thoroughly their operations. The most efficient 

budgeting of cost center should be considered separately.  The budgets should be done 

quarterly. 

The company does not calculate and measure separately cost objects, therefore it is 

impossible to know exactly how much has been spent on a specific cost object. The author 

makes a proposal to organization to consider cost accounting for each product, because it 

gives more detailed overview of the production costs. 

The author recommends that after conducting the modifications to implement modern cost 

accounting system. 
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Lisa 1. Tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted 2012-2014. aastate 

kasumiaruanded  

Finantsnäitaja 2012. aasta 2013. aasta 2014. aasta 

Müügitulu 5 686 683 5 490 715 5 094 989 

Muud äritulud 37 892 38 346 27 308 

Kaubad, toore, materjal, teenus -4 650 812 -4 412 040 -3 905 740 

Mitmesugused tegevuskulud -4 445 -11 180 -14 290 

Tööjõukulud -568 306 -627 592 -639 607 

Põhivara kulum ja väärtuse langus -76 279 -76 426 -83 453 

Muud ärikulud 0 -1 355 -2 865 

Kokku ärikasum 424 733 400 468 476 342 

Intressikulud 1 093 208 0 

Kasum enne TM 425 826 400 676 476 342 

Tulumaks 0 29 274 0 

Aruandeaasta kasum/kahjum 425 826 429 950 476 342 
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Lisa 2. Tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted 2012-2014. aastate bilansid 

Näitaja 2012. aasta 2013.aasta  2014.aasta 

Käibevara       

Käibevarad  314 528 2 002 591 2 218 173 

Raha 1 993 522 632 247 359 868 

Nõuded ja ettemaksed 370 030 339 585 346 296 

Käibevarad kokku 2 678 080 2 974 423 2 924 337 

Põhivara       

Materiaalne põhivara 572 492 742 907 1 142 300 

Põhivara kokku 572 492 742 907 1 142 300 

Varad kokku 3 250 572 3 717 330 4 066 637 

        

Kohustused ja omakapital        

Lühiajalised kohustused        

Võlad ja ettemaksed 75 972 222 907 95 872 

Lühiajalised kohustused kokku 75 972 222 907 95 872 

Kohustused kokku 75 972 222 907 95 872 

Omakapital        

Osakapital nimiväärtuses 17 384 17 384 17 384 

Kohustuslik reservkapital 7 669 7 669 7 669 

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 3 149 547 3 039 420 3 469 370 

Aruandeaasta kasum 0 429 950 476 342 

Kokku omakapital 3 174 600 3 494 423 3 970 765 

Kokku kohustused ja omakapital 3 250 572 3 717 330 4 066 637 
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