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SISSEJUHATUS 
 

Viimase kümnendi finantsjuhtimise alases kirjanduses on pööratud tähelepanu 

omanikuväärtuse juhtimisele ning ettevõtte väärtuse tõstmisele. Kui omanik soovib 

ettevõtte väärtus maksimeerida, siis peab ta oskama ära kasutada ettevõtte tugevaid külgi 

samal ajal korrigeerides nõrkusi. Ettevõtte väärtuse juhtimine hõlmab kompromisside 

leidmist kasvu, tulususe ja riski vahel ning on suunatud strateegiate leidmiseks omanike 

rikkuse maksimeerimiseks. Ettevõtte elutsükli faas ehk arenguetapp sõltub suurel määral 

ettevõtte finantsolukorrast ning on seotud paljude majanduslike näitajatega. Iga ettevõtte 

läbib neid arenguetappe erinevalt. Tähtis on õigete finantsstrateegiate valik ettevõtte 

erinevatel arenguetappidel.  

 

Analüüsitav ettevõte on Diksoonia OÜ, mis tegeleb kasvava metsa ülestöötamisteenuse 

osutamisega. Ettevõte on loodud aastal 2002 ning võib oletada, et oma kolmeteistkümne 

tegutsemisaasta jooksul on läbinud erinevaid elutsükli etappe. Analüüsitavas ettevõttes ei 

ole pööratud suurt tähelepanu strateegia valikutele erinevates elutsükli faasides ning 

sellepärast on antud töös kasulik teave ka juhtkonnale, kuidas võiks finantsjuhtimise 

strateegiaid planeerida.  

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida Diksoonia OÜ finantsjuhtimise 

strateegiaid ettevõtte elutsükli erinevatel etappidel aastatel 2002-2014. 

 

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

• käsitleda ettevõtte äri- ja finantsstrateegiate ning ettevõtte elutsükli olemust; 

• anda ülevaade ettevõtte elutsüklit iseloomustavatest finantsnäitajatest; 

• anda ülevaade Diksoonia OÜ-st; 

• analüüsida finantsjuhtimise strateegiaid ettevõtte erinevatel elutsükli etappidel, 

võrrelda neid tegevusharu keskmistega ning anda hinnang strateegiate kasutamisele 

ja vastavusele elutsükli teooriaga. 

 

Töö eesmärgi täitmiseks on kasutatud kvantitatiivset uurimismeetodit. Analüüsiks 

vajalikud andmed pärinevad Diksoonia OÜ aastate 2002-2014 majandusaasta aruannetest, 
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mille abil on vajalikke finantsnäitajaid arvutatud. Tegevusharu keskmised näitajad on 

saadud Statistikaameti andmebaasist. Ettevõtet on võrreldud samas tegevusharus 

tegutsevate ettevõtete keskmiste näitajatega. Diksoonia OÜ kuulub metsamajandamise ja 

metsavarumisega (EMTAK 02210) tegelevate ettevõtete hulka.  

 

Uurimistöö koosneb kahest osast - teoreetilisest ja empiirilisest. Teoreetilises osas annab 

autor ülevaate ettevõtte äri- ja finantsstrateegiate olemusest. Võrdleb erinevate autorite 

seisukohti strateegiate käsitlemisest ning toob välja ettevõtte elutsükli olemuse ning annab 

ülevaate, kuidas on teoorias kujunenud finantsstrateegiad erinevatel arenguetappidel. 

Samuti antakse ülevaade finantsnäitajatest, mis iseloomustavad ettevõtte elutsükli faase. 

 

Uurimistöö empiirilises osas tutvustatakse ettevõtet ja uurimismetoodikat. Töö eesmärgist 

lähtuvalt analüüsitakse finantsjuhtimise strateegiaid ettevõtte elutsükli erinevates etappides 

aastatel 2002-2014. 
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1. ETTEVÕTTE ELUTSÜKLI JA FINANTSNÄITAJATE 

VAHELISED SEOSED 
 

1.1. Äri- ja finantsstrateegiate olemus ja huvigrupid 
 

Ettevõtte edukus sõltub suurel määral ettevõtte finantskeskkonnast. Eriti väikeettevõtete 

puhul, kes piiratud ressurssidega peavad tagama ettevõtte ellujäämise ning võime teenida 

kasumit. Võib tulla ette palju olukordi ning otsuseid, mida just õigete strateegiate ning 

finantsotsustega on võimalik lahendada, hoidmaks ära ettevõtte laostumist. (Salazar jt 

2012: 93) 

 

Strateegia mõistet ei ole kerge üheselt defineerida, eri autoritel puudub selles üksmeel. 

Strateegiat on käsitletud mõnel juhul kui üldist kirjeldust käitumisest ja tehtavatest 

sammudest, mille abil ettevõte oma eesmärke saavutab. Strateegiat võib käsitleda ka 

alljärgnevalt (Leimann jt 2003: 11-12):  

• strateegia kui perspektiiv – tugineb missiooni ja visiooni määretlemisele; 

• strateegia kui positsioon – teatud põhiotsuste langetamine, enda tegevusharus 

positsioneerimiseks; 

• strateegia kui plaan – läbimõeldud tegevuse läbi ettevõtte eesmärkide saavutamine; 

• strateegia kui tegevusmall – otsustatakse kuidas toimida, tagasiside põhjal tehakse 

korrektsioone. 

 

Strateegiad erinevad oma ulatuse, orientatsiooni (pikaajalised, lühiajalised), eesmärkide 

ning otstarbe poolest. (Chungyalpa, Bora 2015: 73) Strateegiat võib määratleda kui 

strateegiliste otsuste kogumit. Strateegilistest otsustest lähtuvad organisatsiooni tegevused, 

ressursside jaotamine ning igapäevased otsused. Ettevõtted tegutsevad turgudel, 

valmistavad ja pakuvad tooteid/teenuseid ning värbavad personali ning kasutatav strateegia 

peab aitama valida kõige sobivamad turud, tootmisvahendid või töötajad kuhu investeerida 

(Bender, Ward 2009: 7).  
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Strateegia on välja kujunenud kolmel tasandil: korporatsiooni tasandil, äritasandil ja 

funktsionaalsel tasandil. Strateegia tasandeid võib ette kujutada kui püramiidi, kus kõige 

kõrgemal asub korporatsioonistrateegia (corporate strategy), järgmiseks äristrateegia 

(business strategy) ning lõpuks funktsionaalne strateegia (functional strategy). 

(Chungyalpa, Bora 2015: 78) Igal tasandil on omad eesmärgid, huvirühmad ning 

reguleerimisala.  

 

Korporatsioonitasandi strateegia seostub küsimusega, millistes ärivaldkondades peaks 

firma tegutsema. Pikaajalise kasumi maksimeerimiseks, lähenetakse organisatsioonile kui 

tervikule, mis koosneb äri allüksustest ja tootmisliinidest. (Alas 2005: 10) 

Korporatsioonistrateegia hõlmab juhtimist kõige kõrgemal tasemel. Selle tasandi strateegia 

peab aitama ettevõttel parandada konkurentsi positsiooni ning tasuvust kõigis tema 

allüksustes. Veel peab korporatsioonitasandi strateegia aitama lahendada küsimust, 

millistele firma allüksustele tuleks eraldada rohkem rahalisi vahendid, investeeringuid jne. 

(Chungyalpa, Bora 2015: 79) Korporatsiooni strateegia peab ettevõttele väärtust lisama 

ning toetama äristrateegiaid, et võimaldada ettevõttel konkurentsieelist saavutada. (Alas 

2005: 101) 

 

Hunger ja Wheelen ütlevad, et äristrateegiat kutsutakse tihtipeale konkurentsistrateegiaks 

(Hunger, Wheelen 1996: 83). Kuid tuleb rõhutada, et konkurentsistrateegia on kitsam 

mõiste kui äristrateegia tervikuna. (Leimann jt 2003: 190) Äristrateegia aitab parandada 

ettevõtte toodete ja teenuste positsiooni tegutseval turul. Kui korporatsioonistrateegia 

vastab küsimusele, millistes ärivaldkondades peaks ettevõte tegutsema, siis äristrateegia 

leiab vastust küsimusele, kuidas ettevõte saab konkureerida nendes ärivaldkondades. 

(Hunger, Wheelen 1996: 83) 

 

Äristrateegia aitab konkurentidest eristuda ning saavutada turul konkurentsieelise 

(Magretta 2002). Juhtimisalases kirjanduses võib leida mitmeid äristrateegia tõlgendusi 

just konkurentsieelisest lähtuvalt. Miles ja Snow ning Porter kirjeldavad äristrateegiat kui 

kulude juhtimist ja toodete eristumist turul. (Miles, Snow 2003; Porter 1980) Treacy ja 

Wiersema kirjeldavad äristrateegiat positsiooniliidri seisukohalt, kus ettevõte võib olla 

oma tootmisharu piires operatiivselt suurepärane, tooteliider või tarbijasõbralik. Treacy ja 

Wiersema strateegia põhineb arusaamal, et igal turul on kolme sorti tarbijaid. Mõned 

eelistavad usaldusväärseid ja töökindlaid kaupu, teised eelistavad firmasid tehnilisel 
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juhtpositsioonil ning kolmas tüüp tarbijaid eelistab firmat, kes reageerib kliendi vajadustele 

kõige kiiremini ning on paindlik. (Kotler 2002: 57) Väikeettevõtetes ja ühe ettevõttega 

ärides on korporatsioonistrateegia ja äristrateegia samatähenduslikud (Chungyalpa, Bora 

2015: 79).  

 

Funktsionaalsed strateegiad ehk funktsionaalse tasandi strateegiad on kavandatud 

allüksuste tasandil, näiteks tootmine, turundus ja finantsid. Samuti aitavad selle tasandi 

strateegiad uute toodete/teenuste arendamisel. Strateegia eesmärk on saavutada 

osakondade eesmärgid ja sihid. (Chungyalpa, Bora 2015: 79) Konkurentsieelise loomiseks 

peab funktsionaalse tasandi strateegia toetama ettevõtte äristrateegiat ehk saavutama 

parima kvaliteedi, optimaalse säästlikkuse, innovaatilisuse ning kiire ja paindliku 

reageerimise tarbija vajadustele (Alas 2005: 69). 

 

Funktsionaalse tasandi strateegiate alla, nagu juba mainitud, kuulub finantsstrateegia. 

Öeldakse, et ettevõte ei saa olla konkurentsivõimeline kui ta ei teeni kasumit. Kuna 

äristrateegia eesmärk on laias plaanis ettevõtte konkurentsivõime ning sellest lähtuvalt 

konkurentsieelise saavutamine, siis äristrateegia ei saa toimida ilma kindla 

finantsstrateegiata.  

 

Finantsstrateegia põhirõhk on ettevõttes vajalike rahaliste vahendite suurendamine 

lähtuvalt üldistest korporatsioonistrateegiatest ning konkurentsistrateegiatest. Samuti 

korraldada ressursside paigutamine ettevõtte siseselt, sealhulgas otsustada reinvesteerimine 

või kasumi jaotamine. Finantsstrateegia peamine fookus on strateegiliste otsustega seotud 

finantsaspektidel. See omakorda nõuab tihedaid sidemeid aktsionäride ning seetõttu ka 

kapitaliturgudega. Kuid usaldusväärne finantsstrateegia peab, nagu parimad äristrateegiad 

ning konkurentsistrateegiad, arvesse võtma nii ettevõtte sisemisi kui ka väliseid osanikke. 

(Bender, Ward 2009)  

 

Finantsstrateegia hõlmab investeerimise, rahastamise ja käibekapitaliga seotud otsuseid. 

Investeerimisotsused puudutavad kapitali jaotamist ettevõttele väärtust loovate 

investeerimisvõimaluste vahel, võttes arvesse tulevaste rahavoogude ulatust ja riske. 

Rahastamise otsused puudutavad pikaajalisi laene ja kapitali, mida ettevõte kasutab oma 

tegevuse rahastamiseks. Näiteks kuulub sinna optimaalse kapitali struktuur kujundamine. 

Käibekapitaliga seotud otsused hõlmavad lühiajaliste varade ning kohustuste juhtimist 
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viisil, mis tagab ettevõtte tegevuseks piisavad ressursid. (Salazar jt 2013: 95) Optimaalne 

kapitali struktuur on selline võõr- ja omakapitali koosseis, mis minimeerib kaalutud 

keskmise kapitali hinna ning maksimeerib ettevõtte väärtuse. Seega on ettevõtte kapitali 

hind ühenduslüliks, mis seob investeerimisotsused finantseerimisotsustega (Raudsepp 

1997: 75). Mallette väidab, et finantsstrateegia on ettevõttele nii oluline, et tuleks 

kohandada vastavalt vajadusele sagedamini kui äristrateegiat (Mallette 2006, ref Salazar jt 

2012: 95). Ta lisab veel, et finantsstrateegia hindamine peab olema kooskõlas firma 

operatsioonide, vajaduste ja eripäradega (Sealsamas: 95). 

 

Viimase kümnendi finantsjuhtimise alases kirjanduses on pööratud tähelepanu 

omanikuväärtuse (shareholder value) juhtimisele ning ettevõtte väärtuse tõstmisele. 

(Ettevõtte väärtus…) Väärtuse loomiseks peaks ettevõte saavutama konkurentsieelise, 

kasutades ära turul olevaid puudusi. Ettevõtte kasvu ja edu mõõtmiseks arvatakse tähtsal 

kohal olevat kasumit ja käivet, mille heade näitajate korral suudab ettevõte edukalt hakka 

saada. Tegelikult koosneb investeerimisprotsess kahest tasemest. Esimesel tasemel valivad 

investorid ettevõtted kuhu investeerida. Teisel tasemel ettevõtted omakorda otsustavad, 

kuidas investeeritud vara oma tegevuses kasutada. Paljud ettevõtjad suunavad oma energia 

pigem teisele tasemele, et suurendada investeeringuid. Finantsstrateegia eesmärk on aga 

parandada olukorda esimesel tasemel, luua aktsionäridele paremad 

investeerimisvõimalused, et suurendada aktsionäride rikkust. Neil kahel 

investeerimistasemel võib eristada aktsionäride väärtust ning ettevõtte väärtust. 

Aktsionäride väärtus peegeldub kapitaliturgudelt nõutava väärtuse ning ettevõtte rahalise 

väärtusega väärtpaberi turgudel. Ettevõtte väärtus on äristrateegia ja tulevaste 

investeerimisprogrammide kaudu oodatava rahavoo nüüdisväärtus. Juhtkonna peamine roll 

on kindlustada, et omanikuväärtus peegeldab õigesti ettevõtte väärtust, et aktsia hind 

kajastaks ettevõtte tegelikku väärtust – see on finantsstrateegia üks ülesanne. (Bender, 

Ward 2009: 8) 

 

Finantsstrateegia tegeleb kapitali kaalutud keskmise hinna (WACC - weighted average 

cost of capital) minimeerimisega läbi optimaalse kapitali struktuuri kujundamise ning 

ettevõtte väärtuse maksimeerimisega. Ettevõtte väärtuse juhtimine hõlmab kompromisside 

leidmist kasvu, tulususe ja riski vahel ning on suunatud strateegiate leidmiseks 

aktsionäride rikkuse maksimeerimiseks. Ettevõtte eesmärgiks aktsionäride rikkuse 

maksimeerimisel on tulevikus sissetulevate, aktsionäride jaoks vabade diskonteeritud 
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rahavoogude maksimeerimine (Juhkam 2000: 114). Ettevõttele luuakse väärtust luua läbi 

äristrateegia loodud konkurentsieelise, mis on kooskõlas finantsstrateegiaga, et suurendada 

rahavoogusid ja vähendada kapitalikulusid. (Bender, Ward 2009: 27) 

 

Ettevõtte väärtuse juhtimine hõlmab endas operatiivsed-, investeerimis- ning 

finantsotsuseid. Need otsused mõjutavad otseselt erinevaid võimalusi ettevõttes väärtuse 

loomiseks, sealhulgas aktsionäride väärtuse. Operatiivsed ning investeerimisotsused tuleks 

teha kooskõlas kavandatud äristrateegiaga, finantsotsused kooskõlas finantsstrateegiaga. 

(Salazar jt 2013: 95) 

 

Alfred Rappaport on välja toodud seitse ettevõttele väärtust loovat edutegurit (drivers of 

value): suurendada müüki, suurendada ärikasumi marginaali, vähendada raha maksumäära, 

vähendada pikaajalisi investeeringuid kapitalikuludele, vähendada investeeringuid 

käibekapitalile, tõsta aja jooksul konkurentsieelist ning vähendada kapitalikulu. (Bender, 

Ward 2009: 17) Asjakohane äristrateegia peaks strateegilises analüüsis arvestama nende 

seitsme väärtust loova eduteguriga (Sealsamas: 86). 

 

Finantsstrateegia hoolitseb selle eest, kuidas firma suurendab ning kasutab oma ressursse. 

Finantsstrateegia hõlmab endas nelja otsust, mida tuleks lahendada: 1) kui suur peaks 

olema varade baas? 2) kui palju peaks olema võõrkapitali ja omakapitali? 3) kui palju 

maksta välja dividendide? 4) kas kavandada uusi aktsiaemissioone? Bender ja Ward 

väidavad, et saades aru, kuidas luua aktsionäridele väärtust, aitab see vastata nendele 

küsimustele. (Bender, Ward 2009: 45)  Ettevõtte valitud finantsstrateegia otsustab, kuidas 

rahastada ettevõtet ning hallata dividendipoliitikat ning see peab olema seotud 

äristrateegiaga, äririskiga ning tulevaste rahavoogudega (Sealsamas: 87). 

 

Võib tekkida küsimus, et miks finantsstrateegia püüab maksimeerida just omanikuväärtust, 

mitte teisi ettevõttes nii väljas- kui seespool tegutsevaid huvigruppe. Strateegilisi otsuseid 

tehakse väliste ning sisemiste huvigruppide surve all. Kuna finantsstrateegiat tuleb 

rakendada kooskõlas üldise äristrateegiaga, siis võib see mõjutada paljusid võimalikke 

huvigruppe, mida me näeme jooniselt 1. (Bender, Ward 2009: 24) 
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Joonis 1. Ettevõtte sisemised ja välised huvigrupid. Allikas: (Bender, Ward 2009: 24) 

 

Ettevõtte jaoks on tähtsad nii sisesed kui ka välised huvigrupid. Sisemised huvigrupid on 

ettevõtte omanikud, töötajad, juhtkond. Välisteks huvigruppideks võib lugeda hankijaid, 

valitsust, kliente, võlausaldajaid, konkurente ning ühiskonda. Sisesed huvigrupid 

mõjutavad sageli ettevõtet väliste huvigruppide kaudu.  

 

Miks finantsteooria nimetab just aktsionäride väärtuse loomist õigeks ettevõtte 

eesmärgiks? Sellele on mitu vastust. Aktsionärid on ettevõtte omanikud või kaitsmaks 

juurdepääsu tulevastele ressurssidele peab omanike tahtmisi täitma. Kõige veenvam vastus 

aga oleks, et omanikud on ainus nn huvigrupp, kellel ei ole ettevõttega lepingulist suhet. 

Tarnijad varustavad ettevõtteid toodetega ning saavad vastutasuks raha. Kliendid saavad 

raha eest nõutavaid kaupu või teenuseid. Töötajad saavad töötamise eest tasu, laenuandjad 

saavad intresse ning valitsus kogub makse. Iga huvigrupp teab, mida ta koostöös 

ettevõttega saab. Omanik ehk aktsionär investeerib ettevõttesse kapitali ning loodab 

oodatava tulu korral saada dividende ja kapitalitulu. Kuigi ei ole kindel, kas juhtkond 

otsustab dividende jaotada ning kas aktsia hind tõuseb, et toota kasumit. Sellest võib 
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järeldada, et aktsionärid kannavad suurt riski ning on õiglane, et just neile tahetakse 

väärtust luua. Sellest lähtuvalt ei saa aga öelda, et teistele huvigruppidele väärtuse loomine 

on vähem tähtsam. Kui ettevõtte jätab tähelepanuta kliendile väärtuse loomise, siis pole tal 

varsti ühtegi klienti, töötajate halb kohtlemine sunnib neid lahkuma jne. Ettevõtte 

turuväärtus peaks peegeldama ettevõtte tegelikku väärtust. Kui see nii ei ole, siis üks või 

mitu huvigruppide rühma kannatab. (Bender, Ward 2009: 25) 

 

Ettevõtte ebaõnnestumise põhjuseid võib olla palju, kuid peamisteks võib nimetada 

ebapiisavat finantsplaneerimist, piiratud juurdepääsu rahalistele vahenditele, vähest 

kapitali, planeerimata kasvu, liigset investeerimist materiaalsesse põhivarasse ning kapitali 

ebaõiget juhtimist. Paljusid neid läbikukkumise põhjuseid on võimalik ära hoida ja 

kontrolli all saada ettevõtte poolt välja töötatud finantsstrateegiatega. (Salazar jt 2012: 93) 

 

 

1.2. Ettevõtte elutsükkel 
 

Miks mõned ettevõtted jäävad ellu ning suudavad areneda, sama ajal kui paljud teised 

kukuvad läbi ning pankrotistuvad? Selles peatükis räägib autor elutsükli olemusest ning 

finantsjuhtimise strateegiatest erinevatel elutsükli tasemetel.  

 

Ettevõttes võib eristada nelja elutsükli faasi: algusfaas, kasvufaas, küpsusfaas ning 

langusfaas. Ettevõtted läbivad neid faase erineva kiirusega ning mõni langeb kohe 

algusfaasist langusesse. Mõned ettevõtted veedavad algusfaasis väga palju aega, teised 

jällegi suudavad langusest välja tulla. Organisatsiooni võimekus muutuda, määrab ära, kas 

ja millal läheb ta järgmisesse elutsükli faasi ning jääb ellu ja on edukas või kukub läbi ja 

sureb. (Jones 2013: 237)  

 

Ettevõtte elutsükkel ehk ettevõtte elukäik sõltub suurel määral ärimudelist ja 

rahateenimisviisist ning on tihedalt seotud käibe, kasumi, varade väärtuse kasvu ning teiste 

majanduslike näitajatega. Võib öelda, et ettevõtte areng on tema nn rahateenimisviisi 

areng, kus tähtis roll on ka õigete äri- ja finantsstrateegiate valikul. Organisatsiooni arengut 

ei näita mitte tema käibe ja kasumi kasv vaid tema edasiarendamine ja võimekuse 

säilitamine. Võimekuseks võib nimetada ettevõtte oskust teenida raha ning organiseerida 

oma tegevust. See hõlmab endas majandustegevuse efektiivsust, inimressursside kvaliteeti, 
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kontrolli-, paindlikkuse-, õppimis-, uuenduste- ja üldist konkurentsivõimet. (Metsla 2011: 

18) 

 

Võimekas organisatsioon tuleb toime ning on võimekas ka siis kui majanduskeskkond 

halveneb ja ettevõtte kasum ning käive langevad. Teenuste ja toodete kvaliteedi, tarnijate 

ja laenuandjate usalduse, kliendibaasi ning põhiprotsesside toimimise säilitamisega on 

võimalik üle elada mitmeid langusperioode oma elutsükli jooksul. Ettevõtte edukus sõltub 

suurel määral sellest kui võimekad on olnud omanikud ning töötajad ettevõtte algusfaasis, 

suutes täita ettevõtte eesmärke. (Metsla 2011: 17) 

 

Üks esimesi, kes märkas organisatsioonide arenemisel kindlas järjekorras üksteisele 

järgnevaid organisatsiooni kasvu ja sügavusega perioode, oli Greiner. 1972. aastal avaldas 

ta organisatsiooni kasvufaaside mudeli. Tema arvates on ettevõtte kasvu juures rahulikud 

ja keerulised ning järsud perioodid. Greineri teooria kohaselt iga järgnev kriis arengus on 

ette ennustatav kuna see sisaldub eelmise kriisi lahenduses. (Greiner 1972, ref Metsla, 

Rääk 2007: 20) 

 

Geus käsitleb ettevõtet kui elusorganismi, tuues juhtimisteooriasse mõiste elav ettevõte. 

Ettevõtte otsused ja tugevus põhinevad õppimisel ning olulisim tootmisfaktor on 

teadmistega inimkapital. Tema uurimuste kohaselt on ettevõttel võimalus pikaealiselt 

eksisteerida kui ta on võimeline ajas muutuma ning keskkonnaga kohanema. Uurimustele 

toetudes väidab ta, et firmade suremus on suurim esimese 10-12 aasta jooksul. (Geus 1999, 

ref Metsla, Rääk 2007: 19) 

 

Adizes ei kasuta organisatsiooni elutsükli kõrval vanuselise asukoha määramiseks aega, 

vaid ettevõtte kui terviku põhilist käitumisjoont. Käitumisjoon jagab ettevõtte kasvavaks 

organisatsiooniks (käivitusfaas, kasvuperiood, väljakujunemisfaas, õitseng, küpsus) ning 

vananevaks organisatsiooniks (aristokraatia, eelbürokraatia, bürokraatia, surm). Adizesi 

arvates on elutsüklid seotud ettevõtte paindlikkuse ja kontrolliga, mitte firma vanuse, 

käibe, vara või töötajate arvuga. Eesmärk on olla ja jätkata faasis, mis on ettevõttele kõige 

sobilikum. (Adizes 1999, ref Metsla, Rääk 2007: 20) 

 

Druckeri arvates ei saa kasv ja ellujäämine olla organisatsiooni eesmärk. Eesmärk on kasu 

toomine üksikisikule või ühiskonnale. Firma eluiga sõltub suurel määral tema võimest 
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muutuda ning uuendustega kaasa minna. Suurim probleem, mis võib ette tulla ongi kasv 

ehk üleminek ühest staadiumist teisele, mis hõlmab endas keerulisi muudatusprotsesse. 

Muudatuste läbiviimiseks on aga vaja strateegiat. (Drucker 1954, ref Metsla, Rääk 2007: 

19) 

 

Antud töös on välja toodud Benderi ja Wardi kujutatud ettevõtte elutsükli joonis. Ettevõtte 

elutsükleid iseloomustab joonis 2. Samuti on joonisel näha ettevõtte müügitulu, kasum ja 

rahavood, mis on iseloomulikud üldisele elutsükli mudelile.  

 

 
Joonis 2. Ettevõtte elutsükkel. Allikas: (Bender, Ward 2009: 34) 

 

Elutsükkel on jaotatud erinevatesse faasidesse ehk arenguetappidesse. Traditsiooniline S 

kurv näitab milliseks kujuneb müügitulu trend ettevõtte elutsüklis ning mille abil saab teha 

vastavaid strateegilisi otsuseid. (Bender, Ward: 67) Tähtis on ka see, et ettevõtte elutsükkel 

sõltub nii toote kui ka majandusharu elutsüklist. Jooniselt 2 näeb, et esimestel aastatel on 

ettevõte eeldatavalt kahjumis. Kasvades käive suureneb kiiresti, kuid siiski võivad 

rahavood olla negatiivsed, kuna vajatakse investeeringuid käibekapitali ning põhivarasse. 

Küpsusfaasis võib ettevõtet nimetada juba tasuvaks, mida näitavad ka rahavood. 

Langusfaasis käive ja kasum kahanevad, kuid rahavood jäävad positiivseks, sest vajatakse 

jätkuvalt investeeringuid. (Bender, Ward 2009: 47) 

 

Algusfaas Kasvufaas Küpsusfaas Langusfaas 

Aeg 

€	  

Kasum 

Rahavoog 

Müügitulu 

0 
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Elutsükli algusfaasis luuakse ettevõte. See on kõige ohtlikum etapp ja siin on kõige suurem 

võimalus ebaõnnestuda. Varajases staadiumis ettevõte on riskantne kuna palju võib olla 

tundmatut. Seetõttu ei tohiks ettevõte loota liialt võõrkapitalile, kuna see tõstaks ettevõtte 

riskitaset ning viiks ettevõttest raha välja. Algusfaasis ettevõttel on elutsükli teooria 

kohaselt äririsk väga kõrge ning finantsrisk väga madal. (Sealsamas: 47) Väikeettevõtete 

puhul on organisatsiooni struktuur lihtne, ettevõtja teeb kõik otsused ise või juhendab 

alluvaid. Samas võib öelda, et selles faasis ongi omanik kogu oma ettevõte (Alas 2005: 

157). Kasvufaasis firma on ikka riskantne. Selles etapis peaks finantseerimiseks kasutama 

samamoodi pigem omakapitali. Äririsk on selles etapis vähenenud aga finantsrisk tõusnud. 

Kui ettevõtte on stabiliseerunud ning jõudnud küpsusfaasi, siis väheneb äririsk veelgi. 

Äririsk ning finantsrisk on küpsusfaasis keskmisel tasemel. Selles etapis peaks vähendama 

kapitalikulu, asendades kalli omakapitali odavama võõrkapitaliga. Langusfaasi jõudes on 

äririsk madal, sellest tulenevalt võib finantsriski tõsta võõrkapitali kasutamisega.  Kuna 

risk muutub elutsükli erinevatel tasemetel, siis peab muutuma ka finantsstrateegia ning 

dividendi väljamakse strateegia. Finantsrisk peab täiendama äririski profiili, et luua 

finantsstrateegiaid erinevat tüüpi ettevõtetele. (Bender, Ward 2009: 47) 

 

Dividende on mõtekas välja maksta alles ettevõtte küpsusfaasis, kus dividendide 

väljamaksekordaja on kõrge. Algusfaasis ei oleks seda mõtete teha, isegi kui oleks 

kasumit, kuna see kulub pigem ettevõttesse investeerimiseks. Langusfaasis ettevõtte 

dividendi väljamaksekordaja peaks teooria kohaselt olema väga kõrge. (Sealsamas: 47) 

 

Kirjanduses on erinevaid elufaase nimetatud erinevalt, kuid tähendus on neil siiski sama. 

Väikeettevõtte elutsüklis võib Alasi põhjal eristada eksiteerimis-, läbimurde- ning 

küpsusfaasi. Eksisteerimise faasis peab firma ostjate võitmiseks koguaeg oma teenust 

arendama. Läbimurde faasis käive suureneb kiiresti. Ollakse valmis rahuldama piisava 

arvu klientide vajadusi. Tähtsustub sularaha liikumise, tootmise arendamise ja kvaliteedi 

probleemid. Tiheneda võib ka konkurents. Küpsufaasis ettevõtted on saavutanud stabiilse 

kasvu ning on võimelised mõneks ajaks turule jääma. Suurimaks ohuks oleks ettevõtte 

kontrolli täielikult enda kätte võtmine. Pigem oleks mõtekas võtta tööle professionaalne 

juht ja õppida võimu delegeerima. (Alas 2005: 157-158) 

 

Erinevate arusaamade põhjal, mida eelnevalt seletati, käis läbi üks kindel joon. Nimelt 

ettevõte ei saa olla edukas kui ta ei suuda toime tulla muutustega. Iga ettevõtte juht peab 
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suutma reageerida muutustele, mis võivad tegevusharus, riigis või ettevõttes endas 

toimuda. Tuleb suuta kohaneda ja kiiresti reageerida. Kui seda aga ei tehta, pole edu ka 

oodata, ettevõte ei arene ning sellele võib järgneda pankrot. Tähtis on õigete strateegiate 

valik erinevates elutsüklites. Tuleb otsustada rahastamise, kapitali kasutamise, dividendide 

väljamaksmise ning muu üle, mille vale käsitlus võib ettevõtet kahjustada.  

 

 

1.3. Ettevõtte elutsükli faase iseloomustavad finantsnäitajad  
 

Järgnevas peatükis toob autor välja ettevõtte elutsükli faase iseloomustavad 

finantsnäitajad. Benderi ja Wardi raamatus ,,Corporate Financial Strategy’’ (2009: 48) on 

välja toodud, milline peaks olema ettevõtte finatsstrateegia erinevates elutsüklites. Sellest 

räägis autor lähemalt peatükis 1.2. 

 

Üks peamiseid näitajaid, mis eristab edukat ettevõtet ebaedukast on võime hallata oma 

riske- nii äririski kui ka finantsriski. Finantsrisk tuleneb ettevõtte võlatasemest. Kui palju 

on ettevõttes finantseerimiseks kasutatud võõrvahendeid. Äririsk hõlmab endas riske 

ettevõtte majandustulemustele, ehk iseloomustab ettevõtte tegevuskasumi varieeruvust. 

(Bender, Ward 2009: 57, 375) 

 

Kapitali struktuuri suhtarvudega on võimalik analüüsida varade finantseerimist ning firma 

võlakoormust. Nad iseloomustavad firma võimet tasuda lühi- ja pikaajalisi kohustusi. 

Samuti näitavad nad bilansi passiva struktuuri ning oma- ja võõrkapitali vahelist 

proportsiooni. Esimeseks näitajaks on võlakordaja (debt ratio), mis näitab võõrkapitali 

osatähtsust kogukapitalist ning mis avaldub järgmiselt (Alver, Reinberg 2002: 315): 

!õ!"#$%&"'" =
!"ℎ!"#!"$!  
!"#$%!                                                                                                               (1.1) 

 
Mida kõrgem on näitaja, seda kõrgemaks hinnatakse riski ning finantsvõimendust ning 

laenukapitali hind muutub kõrgemaks. Võõrkapitali osakaal peab olema optimaalne, et 

kaalutud keskmine kapitali hind oleks madalaim. Liiga kõrge väärtus viitab 

ülekapitaliseeritusele, mis tähendab, et oma- või võõrkapitali suhe varadesse on liiga suur. 

(Stelmak 2013: 53) Hea oleks kui võõrkapitali osatähtsus ei ületaks 70%. Võõrvahendite 

kasutamine tõstab ettevõtte finantsriski, kuid samal ajal mõjutab positiivselt omakapitali 

rentaablust ning kapitali keskmist hinda (Teearu 2005: 25). Võlakordaja ,,õige’’ väärtus 
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sõltub ka majandusharu teiste ettevõtete vastavatest näitajatest, laenu saamise võimalustest, 

tulude stabiilsusest (Alver, Reinberg 2002: 315). 

 

Soliidsuskordaja (solidity) ehk omakapitali osatähtsus, näitab ettevõtte 

omakapitaliseerituse taset ning avaldub järgmiselt (Alver, Reinberg 2002: 316): 

!"#$$%&'&(")%*+* =
!"#$#%&'#(
!"#$%!                                                                                                   (1.2) 

 
Omakapitali kasutamise efektiivsusest on eelkõige huvitatud ettevõtte omanikud ning 

investorid (Kõomägi 2006: 113). Kõrge soliidsuskordaja ei peegelda ettevõtte head 

finantsstruktuuri juhtimist (Teearu 2005: 26). Tavaliselt omakapitali finantseerimist 

suurendades, suureneb kaalutud keskmine kapitali hind, sest omakapitali hind on kõrgem 

kui võõrkapitali hind (Bender, Ward 2009: 189). Mitmetes uuringutes on välja toodud, et 

ettevõtte algus- ja kasvufaasis kasutatakse finantseerimiseks pigem omakapitali kui 

võõrkapital. Küpsusfaasis aga rohkem võõrkapitali. (Ngoy 2008; Shayan 2013) 

Samamoodi oli see välja toodud elutsükli teoorias Benderi ja Wardi poolt (Bender, Ward 

2009). 

 

Üks finantsvõimendust näitavaid suhtarve on ka kohustuste ja omakapitali suhe (debt to 

equity ratio) ehk omakapitali võlasiduvus, mis iseloomustab võõrkapitali kasutamisega 

seotud riske. See on üks võimalus finantsriski mõõtmiseks. (Gupta, Sur 2013: 8) 

!!"#"$%&"'%  !õ!"#$%&'&# =
!"ℎ!"#!"$%
!"#$#%&'#(                                                                                   (1.3)  

 
Suhtarv näitab kohustusi ühe omakapitali euro kohta. Tavaliselt võrreldakse seda sama 

tööstusharu keskmiste näitajatega. Mida kõrgem on kohustuste osakaal omakapitali 

osakaalust, seda kõrgem väärtus kordajal, seda suurem on võimendus ning finantsrisk ning 

ettevõtte finantsseisund muutub ebastabiilsemaks. (Laux 2010: 84) 

 

Ettevõtte põhieesmärgi (omanike rikkuse suurendamine) saavutamisele aitab kaasa kasumi 

kasv. Võrreldes kasumit selle saamiseks kasutatud ressurssidega, saadakse tasuvus ehk 

rentaablus. Rentaablust väljendatakse tavaliselt protsentides. See näitab kui palju 

puhaskasumit teenis ettevõttesse paigutatud iga euro. Varade kasutamise tulemuslikkust 

iseloomustab varade rentaablus (ROA - return on assets). (Teearu 2005: 29) 

!!" =
!"ℎ!"#!"$%

!"#"$   ×100                                                                                                (1.4) 
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ROA näitab firma juhtimise tõhusust vara kasutamisel kasumi saamiseks, see on ettevõtte 

edukuse üks võtmenäitajatest (Alver, Reinberg 2002: 321). ROA väärtus on hea kui see on 

üle 10%, rahuldav kui on 5-10% ning halb kui on alla 5% (Penttinen jt 2008: 8). 

Rentaablust mõjutavate tegurite mõjuulatust saab uurida valemi järgi, mis on 

käiberentaabluse ja varade käibekordaja korrutist (Teearu 2005: 29). Käiberentaablus 

näitab kui suur osa müügitulust realiseerub puhaskasumina. Varade käibekordaja näitab 

varade kasutamise efektiivsust ehk mitu käibe eurot teenitakse ühe varasse investeeritud 

euro kohta. (Kõomägi 2006: 127) 

 
Ettevõte peaks varade rentaablust maksimeerima. Varade rentaablust saab suurendada 

varade käibekordaja või käiberentaabluse suurendamise teel. Varade rentaablust tuleks 

võrrelda kaalutud keskmise kapitali hinnaga. Kui see ei ületa kaalutud keskmist kapitali 

hinda, siis ettevõttele lisandväärtust juurde ei looda. (Kõomägi 2006: 127) 

 

Omakapitali rentaablus (ROE – return on equity) on olulisim kasumitootluse näitaja, mis 

kajastab omanike poolt ettevõttesse paigutatud kapitali tasuvust ning näitab palju saadakse 

puhaskasumit omakapitali ühe euro kohta ning arvutuskäik on järgmine (Teearu 2005: 29): 

!!" =
!"ℎ!"#!"$%
!"#$#%&'#( ×100                                                                                                            (1.5) 

 
ROE näitab osanike investeeringute tasuvust ning annab ülevaate ettevõtte juhtimise 

efektiivsusest (Kõomägi 2006: 128). ROE valemit võib omakorda teisendada, kus on näha, 

et omakapitali kasumitootlus sõltub tulemuslikust varade kasutamisest ning võõrvahendite 

kasutamise ulatusest. (Sealsamas 2005: 30) 

!!" =
!"#"$%  !"ℎ!"#$%&!!'()"

1− !õ!"#$%&"'"                                                                               (1.6)  

 
ROE sünteesib kasumlikkuse, vara kasutamise efektiivsuse ning finantseerimisstruktuuri 

(Alver, Reinberg 2002: 322). Võõrkapitali kasutamisel tuleb arvestada, et see on tasuline. 

Finantsvõimendus on ettevõttele soodne kui laenatud summadelt teenitakse rohkem nende 

kasutamise eest makstavast tasust. Mis tähendab, et varade rentaablus peaks olema kõrgem 

kui intressimäär. (Teearu 2005:30)  

 

Ärirentaablus (operating margin) näitab tegevuse tasuvust tervikuna. See avaldub 

ärikasumi ja müügitulu suhtena. Näitab müügitulu iga euro tasuvust peale ärikulude 
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mahaarvamist. Mida suurem suhtarv seda parem. Näitab mitu protsenti müügitulust saab 

ettevõtte kasumit. (Laux 2010: 82) 

Ä!"!#$%&&'()* =
ä!"#$%&'
!üü!"#$%$   ×100                                                                                (1.7)  

 
Ärirentaabluse analüüsiga on võimalik vaadelda ettevõte äririski taset. Äririsk on seotud 

ettevõtte kuludega ehk mida suuremad on ettevõtte püsikulud seda kõrgemaks hinnatakse 

ka riski. Püsikulude suurus mõjutab ärikasumi taset. Mida suuremad on püsikulud, seda 

väiksemaks jääb ärikasum. Mida suurem on ärirentaablus, seda kõrgemaks võib hinnata 

äririski kuna ärikasumi kõikumine müügitulu suhtes suureneb. (Gupta, Sur 2013: 6) 

 

Dividendide suurust ettevõtte tulude kohta nimetatakse dividendide väljamaksekordajaks 

(dividend payout ratio) See on protsent kasumist, mis makstakse välja dividendidena ning 

avaldub järgnevalt (Alver, Reinberg 2002: 324):  

!"#"$%&$"  !ä!"#$#%&'%()!"#" =
!"#"!$%!"!$  !"##$

!"ℎ!"#!"$%                               (1.8)  

 
Kasvufaasis kiiresti arenevatel ettevõtetel on see arvväärtus suhteliselt madal, kuna 

suurema osa puhaskasumist kasutatakse investeeringute finantseerimisallikatena. 

(Sealsamas: 325) 
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2. DIKSOONIA OÜ ELUTSÜKLI JA FINANTSNÄITAJATE 

VAHELISTE SEOSTE ANALÜÜS 
 

2.1. Uurimistöö metoodika  
 

Käesoleva töö empiirilises osas analüüsitakse ettevõtte finantsjuhtimise strateegiaid 

ettevõtte elutsükli erinevatel arenguetappidel. Eesmärgi täitmiseks kasutab autor 

kvantitatiivset uurimismeetodit. Käesolevas töös uuritakse ettevõtte finantsnäitajaid 

ettevõtte asutamisest alates. Analüüsiks vajalikud algandmed saadakse aastate 2002-2014 

majandusaasta aruannetest. Aastate 2009-2014 kasumiaruanded ning bilanss on toodud 

lisades 1 ja 2. Andmete analüüsiks kasutatakse suhtarvuanalüüsi, kus suhtarvude abil 

iseloomustatakse finantsjuhtimise strateegiaid ettevõtte elutsükli arenguetappidel. 

Müügitulu analüüsimisel vaadeldakse aastate 2002-2014 dünaamikat. Kõrvutatakse 

erinevate aastate andmed ning vaadeldakse absoluutnäitajaid ning protsentuaalseid muutusi 

läbi elutsükli.  

 

Valitud finantsnäitajaid võrreldakse EMTAK 2008 tegevusharu klassifikaatori nr 02201 

metsamajandamise ja metsavarumisega tegelevate ettevõtete keskmiste näitajatega, mis on 

saadud Statistikaameti andmebaasist, et teada saada ettevõtte positsioon tegevusharus. 

Võrrelda pole võimalik aastat 2014, mida pole andmebaasis esindatud. Keskmisega ei saa 

võrrelda dividendi väljamaksekordajat, kuna andmed ei ole korrektsed. 

 

Analüüsitavad finantsnäitajad on valitud vastavalt elutsükli teooriale. Teooria kohaselt 

esinevad ettevõtte elutsükli erinevates faasides teatud seaduspärasused. Igas elutsükli 

faasis peaks olema kindel finantsstrateegia, mille läbi tagada ettevõtte jätkusuutlikkus. 

 

 

2.2. Diksoonia OÜ lühitutvustus 
 

Ettevõtte põhitegevusala on kasvava metsa ülestöötamisteenuse osutamine, mis hõlmab 

metsaraiet ja metsamaterjali koondamist vahelattu. Firma eesmärk on pakkuda võimalikult 
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kvaliteetset teenust kaasaegsete metsamasinatega. Ettevõte käive on kaetud 90% 

lepingutega. Aastal 2007 lisandus ettevõtte tegevusaladesse ka hüdraulikatarvete ja 

metsamasinate varuosade müük ning metsatehnika remondi- ja hooldetööde osutamine. 

2013. aastal moodustab põhitegevusala 96,19% müügitulust. 

 

Ettevõtte asutaja ja omanik Hariton Lepistik töötas enne Eesti-Soome ühisfirmas harvesteri 

operaatorina. Kuna tööandja ettevõte lõpetas tol ajal Eestis tegevuse, otsustati rajada 

varasemate kogemuste najal oma ettevõte. Nii asutatigi aastal 2002 Võrus ettevõte, milleks 

sai Diksoonia OÜ. 

 

Algusaastatel omas firma kahte metsamasinat ja ühte metsamasinate transporttreilerit. 

Harvester liisiti Nordea Finance Estonia`st, Forwarder ja treiler osteti endiselt omanikult 

järelmaksuga. Masinad olid vanad kuid heas töökorras. Firma algusaastal töötas ettevõttes 

kolm töölist, kellel oli pikaajaline kogemus metsamasinatega töötamisel ja omasid 

Soomest saadud kutsetunnistust.  

 

Kohe pärast firma loomist ja tehnika soetamist õnnestus läbi konkursi sõlmida 

metsaülestöötamise leping AS Stora Enso Metsaga, kasuks tuli varasem kogemus. 

Masinaid hooldati ja parandati põhiliselt oma ressurssidega. Vahel kasutati ka kohalikke 

remonditöökodade teenuseid, kuna oma töökoda puudus. Hiljem renditi töökoda, kus 

teostati keerulisemaid remonditöid ja hoiti õlisid ja materjale. 2003. aastal soetas ettevõte 

endale Soomest juurde veel ühe kasutatud forwarderi, kuna teenuse tellimine suurenes. 

Aastal 2004 hakkas firma pürgima ka RMK turule. Töö kasvades tekkis masinaparki veelgi 

laiendada ja vastavalt vajadusele on ettevõte soetanud uusi ja vähekasutatud 

metsamasinaid Soomest. Vanemad masinad on läinud tagasi vahetusmasinatena Soome või 

on müüdud Eestisse.  

 

Hetkel omab ettevõte kolme harvesteri ja kolme forwarderi. Kõige vanem metsamasin on 

aastast 2003 ning kõige uuem 2015. Ettevõttes töötab hetkel 15 töötajat ning keskmine 

vanus on 41 aastat. Kõik ettevõtte metsamasinajuhid on läbinud erialased koolitused ja 

neile on välja antud Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu poolt 4. taseme kutsetunnistused, 

mis on hetkel kõrgeim erialane tunnistus. Ettevõte saadab töölisi korrapäraselt ka 

täiendkoolitustele ning ühiselt osaletakse erinevatel metsamessidel nii Soomes kui Rootsis. 
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Tööjõu voolavus on olnud ettevõttes väike. Kuna metsamasinajuhi töö on keeruline ning 

häid töömehi vähe, on Diksoonia ka ise koolitanud välja spetsialiste oma ettevõtte jaoks. 

 

Kuna ettevõtte põhitegevusalaks on metsa ülestöötamisteenuse osutamine, siis ettevõtte 

põhiline investeering on suunatud metsamasinate uuendamisse. Kavas on ehitada ka 

kaasaegsete masinate remonditöökoda. 

 

 

2.3. Diksoonia OÜ finantsjuhtimise strateegiate analüüs elutsükli 

erinevatel arenguetappidel 
 

Ettevõtte müügitulu on valmistatud toodete või teenuste eest saadav tulu. Ettevõtte 

elutsüklis nagu varasemalt räägiti moodustab müügitulu S-kujulise kurvi, mis näitab 

müügitulu muutust erinevates arenguetappides. Joonisel 3 on ära toodud Diksoonia OÜ 

müügitulu aastatel 2002-2014. Võrdlusena on toodud metsamajandamise ja 

metsvarumisega tegelevate ettevõtete keskmised näitajad. Kuna andmebaasis ei ole 2014. 

aasta andmeid toodud, siis ei saa selle aasta keskmist välja tuua.  

 

 
Joonis 3. Diksoonia OÜ müügitulu muutus absoluutnäitajates, tegevusharu keskmine 

müügitulu muutus aastatel 2002-2014, tuhat eurot. Allikas: (Diksoonia OÜ kasumiaruanded; 

EM001 2015; EM01 2015; autori arvutused) 
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Ettevõtte asutamisel 2002. aastal oli müügitulu 163 tuhat eurot, mis on kasvanud ligikaudu 

seitse korda (1,24 miljoni euroni) aastaks 2014. Suurim langus (21%) oli 2008. aastal, mis 

oli põhjustatud ülemaailmsest majandus- ja finantskriisist, mis ei pakkunud ettevõttele 

niipalju töövõimalusi. Diksoonia suurim müügitulu kasv oli aastal 2007 (95%) võrreldes 

aastaga 2006. Alates aastast 2008 on müügitulu kasvanud, kahanes 2012. aastal ning siis 

jälle kasvas. Ajalooline keskmine müügitulude kasv on ettevõttes 23% aastas. Tõusvat 

trendi näitab ka müügitulu trendijoon. Alates aastast 2009 on Diksoonia müügitulu olnud 

suurem kui tegevusharus keskmiselt. 

 

Kõige parem olukord oli tegevusharus aastal 2002, kus keskmine müügitulu küündis 859 

319 euroni. Tegevusharu trendijoon on kahanev. Põhjuseks kindlasti uute ettevõtete 

tulemine turule (Statistikaameti andmetel juurdekasv üle kahe korra), kuid absoluutse 

müügitulu väike kasv. Tegevusharus süvenes kriis 2009. aastal. 2008. aastal pehmendas 

müügi langust välisturgude parem seis, kus kriis jõudis mõnevõrra hiljem. Kuni 2012. 

aastani nõudlus küll turul tõusis, kuid on hakanud taas langema. 

 

Võib öelda, et ettevõttel on oma elutsükli jooksul olnud stabiilne müügitulu kasv, mis 

annab tunnustust ettevõtte heast käekäigust. Ettevõtte müügitulu vastab elutsükli teooriale. 

Pole olnud suuri müügitulu varieerumisi, mis oleksid tulnud konkreetse ettevõtte 

juhtimisotsustest. Kuna juba eelnevalt sai öeldud, et ettevõtte elutsüklit mõjutab ka 

majandusharu elutsükkel, mis viis tulu vähenemisele 2008. aastal. 

 

Elutsükli teooria kohaselt on tähtis ettevõtte finantseerimisel arvestada ettevõtte elutsükli 

faasiga. Võlakordaja näitab, milline on ettevõtte võõrfinantseerimise tase. Võlakordaja 

leitakse kasutades valemit 1.1, kus kohustused jagatakse varade ehk bilansi aktivaga. 

Joonisel 4 on toodud osaühingu Diksoonia võlakordajad aastatel 2002-2014. 
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Joonis 4. Diksoonia OÜ võlakordaja ning tegevusharu keskmine võlakordaja aastatel 

2002-2014, korda. Allikas: (Diksoonia OÜ majandusaasta aruanded; EM09; EM009; autori arvutused) 

 

Aastatel 2002-2014 on võlakordaja väärtus vähenenud. Kõige kõrgem võlakordaja väärtus 

oli ettevõtte loomise aastal, kus 70% ettevõtte varadest oli finantseeritud võõrvahenditest. 

Bilansis koosnevad kohustused 2002. aastal peamiselt võlgadest tarnijatele (68%). 

Laenukohustuste all on ainult kapitalirendi kohustus. Ettevõtte varadest moodustas 

materiaalne põhivara 61%. Öeldakse, et hea oleks kui võlakordaja osakaal varadest oleks 

50%, kuid ettevõte suudab toime tulla ka 70% osakaaluga. Kuna ettevõtte loomise aastal 

oli võõrkapitali osakaal varadest 70%, siis see on täpselt piiri peal kuid kõrgem kui 

tegevusharu keskmine (53%). 

 

Kõige suurem muutus on näha aastal 2005, kus võlakordaja on 0,11 ehk 11% varadest on 

finantseeritud võõrvahenditest. Analüüsitaval ettevõttel pikaajalisi kohutusi sellel hetkel ei 

olnud kuna pikaajalised ning lühiajalised kapitalirendikohustused said aasta lõpu seisuga 

tasutud. Tegevusharu keskmine võlakordaja oli madalaim aastal 2010, kus võõrkapitali 

osatähtsus kogukapitalist oli 9%. See oli põhjustatud jällegi majandus- ja finantskriisist, 

kus kohustuste osakaal bilansis vähenes aga varade osakaal tõusis. Diksoonia suutis 2010. 

aastal kasvu jätkata, soetas juurde põhivara, kasvasid nii pika- kui lühiajalised kohustused, 

samuti käibe- ja põhivara. 2011. aastast on võlakordaja olnud stabiilne ehk 27%, langenud 

aga aastaks 2014 18%-ni. 

 

Joonisel 5 on toodud ettevõtte soliidsuskordaja. Soliidsuskordaja vastupidiselt 

võlakordajale näitab omakapitali osakaalu varadest. 
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Joonis 5. Diksoonia OÜ soliidsuskordaja ning tegevusharu keskmine soliidsuskordaja 

aastatel 2002-2014, korda. Allikas: (Diksoonia OÜ majandusaasta aruanded; EM09; EM009; autori 

arvutused) 
 

Kõrge soliidsuskordaja väärtus ei peegelda kõige paremat finantsstruktuuri. Aastatel 2002 

kuni 2014 on omakapitali osatähtsus varadest koguaeg tõusnud. Kui 2002. aastal oli 

kordaja 0,3 siis 2014. aastaks oli see juba 0,82. Ettevõte on rohkem finantseeritud 

omakapitaliga kui võõrkapitaliga. Joonisel 5 on näha, et omakapitali osatähtsus langes vaid 

kahel aastal alla 50% (2002, 2007). Viimasel neljal aastal (va 2014) on soliidsuskordaja 

olnud stabiilselt 0,73 ehk 73% varadest on finantseeritud võõrkapitaliga. 2014. aastal oli 

soliidsuskordaja tõus tingitud kohustuste vähenemisest (kapitalirendi kohustus). Kõige 

kõrgem näitaja on aastal 2005 (0,89), mis on vastupidi joonisel 4 toodud võlakordajaga. 

 

Tegevusharu keskmised näitajad on viimasel viiel aastal olnud kõrgemad kui analüüsitava 

ettevõtte näitajad. 2010. aasta keskmise näitaja alusel 91% ettevõtte varadest moodustas 

omakapital. Kohustuste langedes muutes joonisel 4 toodud võlakordaja madalaks. 

 

Võrreldes omakapitali ja võõrkapitali kasutamist elutsükli teooriaga, mis väidab, et 

ettevõte ei tohiks algusaastatel sõltuda väga võõrkapitalist ning mida rohkem ettevõte 

areneb ning kasvab, seda rohkem võiks ta sõltuda võõrkapitalist. Analüüsitaval ettevõttel 

liigub soliidsuskordaja just vastupidises suunas ehk mida aastad edasi, seda enam tõuseb 

omakapitali osatähtsus varadest ning langeb võõrkapitali osatähtsus. 
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Võõrkapitali kasutamisest sõltub ka finantsrisk ehk mida rohkem kasutatakse võõrkapitali, 

seda suurem on finantsrisk. Joonisel 6 on toodud analüüsitava ettevõtte omakapitali 

võlasiduvus, võrrelduna tegevusala keskmisega.  

 

 
Joonis 6. Diksoonia OÜ ning tegevusharu keskmine omakapitali võlasiduvus aastatel 

2002-2014, korda. Allikas: (Diksoonia OÜ majandusaasta aruanded; EM09; EM009; autori arvutused) 

 

Omakapitali võlasiduvus on väga sarnane ettevõtte võlakordajaga. Nagu jooniselt 6 näha, 

siis on antud kordaja aastatega vähenenud. Nii analüüsitavas ettevõttes kui ka 

tegevusharus. Kõrgeim oli näitaja nagu eelnevate näitajate puhul aastal 2002, kus 

kohustused ületavad omakapitali 2,28 korda. Aastatel 2010-2013 ületavad Diksoonia OÜ 

kohustused omakapitali rohkem kui tegevusharus keskmiselt. Näiteks aastal 2010 kasutas 

Diksoonia OÜ 0,62 senti laenukapitali ühe euro omakapitali kohta, aastal 2014 aga 0,22 

senti. Tegevusharus keskmiselt kasutati 2010. aastal 0,10 senti laenukapitali ühe euro 

omakapitali kohta.  

 

Omakapitali võlasiduvusega on võimalik määrata ka ettevõtte finantsriski. Kuna teooria 

ütleb, et mida suurem on võõrkapitali osatähtsus, seda suurem on ka ettevõtte finantsrisk. 

Omakapitali võlasiduvuse järgi võib öelda, et ettevõtte finantsrisk on aastatega vähenenud. 

Olles aastatel 2011-2014 stabiilne. Kõige kõrgem oli risk aastal 2002, kus kohutused 

ületasid omakapitali 2,28 korda. 
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Finantsriski suurendamisel või vähendamisel on strateegia kohaselt tähtis jälgida äririski 

samaaegset muutumist. Äririski suurenedes vähendada finantsriski ning vastupidi.  

 

Järgmiseks suhtarvuks on varade rentaablus ehk ROA. ROA näitab ettevõtte varade 

kasutamise efektiivsust, ehk kui palju puhaskasumit teenis ettevõtte paigutatud iga euro. 

Joonisel 7 on näha analüüsitava ettevõtte ROA ning tegevusharu keskmine ROA. 

 

 
Joonis 7. Diksoonia OÜ ning tegevusharu keskmine varade rentaablus aastatel 2002-2014, 

%. Allikas: (Diksoonia OÜ majandusaasta aruanded; EM009; EM001; autori arvutused) 

 

Joonisel 7 on näha, et varade rentaablus kõikus ettevõtte esimese kuue tegutsemisaastaga 

palju. Alates aastast 2008 on rentaablus hakanud tõusma, tõustes kahe aastaga 23,7 

protsendipunkti. Aastal 2010 oli ettevõte kõige kasumlikum, tuues varasse paigutatud iga 

euro eest 30,8 senti kasumit. Alates aastast 2010 on ROA hakanud langema, olles 2014. 

aastal 16,6%, mis tähendab, et ettevõttesse paigutatud iga euro tõi kasumit 16,6 senti. 

Kõige madalam ROA oli aastal 2008, kus teeniti iga ettevõtte paigutatud euro eest 7,1 senti 

kasumit. See oli tingitud puhaskasumi langusest 2008. aastal enam kui viis korda. 2004. 

aastal toimus rentaabluses järsk langus 17,9 protsendipunkti, võrreldes aastaga 2003, olles 

10,9%. Langus oli tingitud ärikulude suurenemisest, mis kahandasid puhaskasumit, samal 

ajal varad suurenesid. 2006. aastal oli ROA suurenemine tingitud põhivara suurenemisest 

aga puhaskasumi langusest. 
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Tegevusharus on ROA olnud stabiilsema dünaamikaga kui analüüsitavas ettevõttes. 

Ainuke suurem varieeruvus oli aastal 2007, millal rentaablus oli kõrgeim ning ettevõttesse 

paigutatud iga euro teenis puhaskasumit 18 senti. Tegevusharu varade rentaabluse näitajad 

on palju madalamad Diksoonia OÜ varade rentaabluse näitajatest, mis tähendab, et 

ettevõtte on kasumlikum kui tegevusharus keskmiselt ning analüüsitavas ettevõttes 

kasutatakse varasid efektiivsemalt. Üldiselt on ettevõtte varade rentaabluse näitajad 

elutsükli jooksul väga head, kuid näitavad viimastel aastatel langustrendi kuna puhaskasum 

väheneb ettevõtte varad aga suurenevad. 

 

Järgmiseks suhtarvuks analüüsitakse omakapitali rentaablust (ROE). ROE aastatel 2002-

2014 võrrelduna tegevusharu keskmisega on toodud joonisel 8. Omakapitali rentaablus 

näitab kasumit omanike poolt investeeritud kapitali ühe euro kohta ning on leitav 

puhaskasumi jagamisel omakapitaliga. 

 

 
Joonis 8. Diksoonia OÜ ning tegevusharu keskmine omakapitali rentaablus aastatel 2002-

2014, %. Allikas: (Diksoonia OÜ majandusaasta aruanded; EM009; EM001; autori arvutused) 

 

Kõrgeim omakapitali rentaabluse näitaja oli aastal 2002, kus omakapitali ühe euro kohta 

saadi kasumit 95,6 senti. Nagu varade rentaabluse nii ka omakapitali rentaabluse näitaja oli 

aastatel 2002-2008 väga kõikuv. Alates 2008. aastast on kasv ja langus olnud stabiilsemad. 

Pärast majandus- ja finantskriisi on ettevõtte suutnud langusest välja tulla ning aastal 2010 

teenida omakapitali ühe euro kohta kasumit 50,1 senti. Võrreldes aastat 2010 ning 2014, 

on langus olnud 29,8 protsendipunkti. Võrreldes aastaid 2004-2006, siis kõikumine 
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võrreldes varade rentaablusega on olnud väiksem, ehk omakapital on olnud stabiilsem. 

2007. aastal suurenes kasum kaks korda kiiremini kui omakapital ning sellest on tingitud 

kasum 52,6 senti omakapitali ühe euro kohta. Samamoodi oli see ka aastal 2010. 

Omakapitali rentaabluse langus alates 2010. aastast on tingitud puhaskasumi väiksemast 

varieeruvusest aga omakapitali kasvust iga aastaga. Omakapitali kasv tuleb aga jaotamata 

kasumi arvelt. Omakapitali rentaablust on võimalik tõsta näiteks dividendide maksmisega.  

 

Võrreldes analüüsitavat ettevõtet tegevusharu keskmiste näitajatega, siis ettevõtte näitajad 

on palju paremad kui tegevusharus. Näiteks 2013. aastal teeniti tegevusharus 8,3 senti 

kasumit ühe omakapitali euro kohta. Diksoonia OÜ-s aga 25,3 senti kasumit ühe 

omakapitali euro kohta. Analüüsitava ettevõtte keskmine omakapitali rentaablus läbi 

kõikide aastate on 36,7%, ehk 36,7 senti puhaskasumit teeniti ühe euro omakapitali kohta. 

Üldiselt on analüüsitava ettevõtte omakapitali rentaabluse näitajad väga head. 

 

Järgmiseks analüüsitakse ettevõtte ärirentaablust. See avaldub ärikasumi ja müügitulu 

jagatisena ning näitab ettevõtte tasuvust tervikuna. Diksoonia OÜ ja tegevusharu 

keskmised ärirentaablused on toodud joonisel 9. 

 

 
Joonis 9. Diksoonia OÜ ning tegevusharu keskmine ärirentaablus aastatel 2002-2014, %. 

Allikas: (Diksoonia OÜ majandusaasta aruanded; EM009; EM001; autori arvutused) 

 

Ärirentaabluse näitab mitu senti ärikasumit teenis firma müügitulu igalt eurolt ehk kui mitu 

protsenti müügitulust saab ettevõte ärikasumit. Kõige kõrgem oli näitaja aastal 2012, kus 
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ettevõte teenis müügitulu ühe euro kohta 34,9 senti ärikasumit. Üldiselt vaadates joonist 9, 

näeme, et ärirentaablus on kõikuv aastast aastasse nagu seda olid ka teised rentaabluse 

suhtarvud. Trendijoon näitab aga, et läbi aastate on ärirentaablus olnud stabiilne. Jooniselt 

näeb, et analüüsitava ettevõtte ärirentaablus on kõikidel aastatel, välja arvatud 2013, 

suurem kui tegevusharus keskmiselt. 2013. aastal on näha vastupidist tendentsi, kus 

tegevusharus rentaablus tõused aga ettevõttes langeb. 

 

Kõige kõrgem näitaja tegevusharus oli aastal 2013, kus teeniti müügitulult 31,4% kasumit. 

Kõige halvem aga aastal 2004, kus ainult 5,3% saadi ärikasumit müügitulult. 

Analüüsitavas ettevõttes oli madalaim näitaja 2008. aastal, kus müügitulult teeniti 10,6% 

ärikasumit. 

 

Kuigi trendijoon näitab analüüsitavas ettevõttes stabiilsust, siis 2012. aastast on ettevõtte 

ärirentaablus hakanud vähenema. Langedes kahe aastaga 14,5 protsendipunkti, olles 2014. 

aastal 20,4%. Languse põhjuseks on ärikasumi vähenemine aga müügitulu tõus ehk 

müügikäibelt teenitakse vähem kasumit. Kasumi vähenemine oli seotud ärikulude tõusuga.  

 

Ärirentaablus on ka üks võimalustest mõõta äririski. Teoreetilises osas öeldi, et mida 

suurem on kõikumine ärikasumi ja müügitulu vahel, seda suuremaks võib lugeda riski, mis 

ettevõttel lasub. Kui pole riski ei ole ka tulu. Vaadeldes joonist 9 näeme, et äririsk oli suur 

aastal 2002 ning ka 2003, ehk ettevõtte esimestel loomisaastatel. Märgatavalt suurem oli 

rentaablus ning sellest tulenevalt risk aastatel 2007, 2010 ja 2012, kus ärirentaablus oli 

vastavalt 27,1%, 27,8% ning 34,9%. Pärast aastat 2012 on äririsk, ehk ärikasumi ja 

müügitulu suhe hakanud vähenema. 

 

Võttes vaatluse alla tegevusharu keskmise, siis analüüsitavas ettevõttes on äririsk suurem 

ehk suuremad on ka võimalikud sissetulekud. Tegevusharus keskmiselt on risk madalam.  

 

Järgmiseks finantsnäitajaks analüüsitakse dividendi väljamaksekordajat, mis on toodud 

tabelis 1. Dividendi väljamaksekordaja avaldub väljamakstud dividendide ja puhaskasumi 

jagatisena. 
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Tabel 1. Diksoonia OÜ dividendi väljamaksekordaja aastatel 2002-2014.  

 
 

Ettevõtte dividendi väljamaksekordaja oli suurim aastal 2008, kus dividendi väljamaksed 

ületasid puhaskasumit 2,65 korda. 2008. aastal olid ka väljamakstavad dividendid kõige 

suuremad ning olid välja makstud jaotamata kasumi arvelt. Aastal 2006 oli see kordaja 

samuti väga suur ehk 1,01. Alates aastast 2011 on dividendi väljamaksekordaja olnud 

stabiilne ning dividende on välja makstud 20%-24% puhaskasumist. Kõige väiksem 

kordaja oli aastal 2002, kus dividende maksti 4% puhaskasumist. Võrreldes dividendi 

väljamaksekordajaid läbi elutsükli, siis on näha, et ettevõtte esimesel neljal aastal oli see 

näitaja küllalti väike. Hakkas kasvama aastal 2006, olles suhteliselt ebastabiilne ning 

ühtlustub ning hakkab langema aastal 2010 väikese tõusuga 2013. aastal. 

 

Analüüsitavas ettevõttes ei ole määratud kindlat dividendimäära, mida igal aastal osanikele 

välja maksta. Samuti ei jälgita ettevõtte elutsüklit dividendide väljamaksmisel. Tabelit 

vaadates on näha, et dividendi väljamaksekordaja on hakanud viimastel aastatel 

ühtlustuma. Üldiselt on dividendi väljamaksekordaja väärtus suhteliselt madal ehk enamus 

puhaskasumit reinvesteeritakse. Vaadeldes dividendi väljamaksekordaja vastavust elutsükli 

teooriale, vastab praegune olukord kasvufaasis ettevõttele, mille kohaselt dividendi 

väljamaksekordaja on nominaalne. 

 

Võrreldes eelnevaid näitajaid elutsükli teooriaga, siis müügitulu vastab elutsükli teooriale. 

Vaadeldes joonist kaks on näha, kuidas müügitulu kasvab läbi elutsükli erinevate etappide. 

Analüüsitava ettevõtte müügitulu on koguaeg kasvanud ning ei näita langustendentsi.  

 

Ettevõtte elutsüklis on tähtis jälgida finantsriski ning äririski muutusi ning nende kooskõla 

finantsstrateegiaga. Antud analüüsi käigus leidis autor, et algusfaasis, aastal 2002 oli 

finantsrisk väga kõrge. Teooria kohaselt peaks ettevõtte algusfaasis olema finantsrisk väga 

madal, kasvufaasis madal ja küpsusfaasis jällegi keskmisel tasemel. Tabeli 6 järgi saab 

öelda, et aastaks 2014 on finantsrisk madal. Äririsk samal ajal peaks olema algusfaasis 

väga kõrge, kasvufaasis kõrge ning küpsusfaasis keskmine. Analüüsitaval ettevõttel oli 

äririsk 2002. aastal jällegi kõrge. Samuti tõuseb nii äririsk kui ka finantsrisk aastal 2007. 

20
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Dividendi 
väljamakse-

kordaja
0,04 0,12 0,12 0,17 1,01 0,35 2,65 0,53 0,36 0,20 0,20 0,24 0,21
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Sarnaselt finantsriski langusega viimastel aastatel on langenud ka äririsk. Äririski muutus 

vastab elutsükli teooriale rohkem kui finantsriski muutus.  

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et analüüsitud finantsnäitajate põhjal on analüüsitav ettevõte 

hetkel kasvufaasi ja küpsusfaasi vahepeal, kuna valitud finantsstrateegiad ei viita tervenisti 

ühelegi arenguetapile. Ettevõtte kasvufaasile viitab näiteks müügitulu, mis iga aastaga on 

tõusnud. Samamoodi on kasvufaasile iseloomulik madal finantsrisk kuid kõrge äririsk. 

Antud ettevõtte puhul võib äririski kasvufaasi teooria kohaselt tõsta. Samuti on 

kasvufaasile omane ettevõtte finantseerimine pigem omakapitaliga ning nominaalne 

dividendide väljamaksmine omanikele. Ka ROA ja ROE näitajad olid väga head ning 

kõrgemad kui keskmised, ehk nii omakapitali kui ka varade kasutamine on suhteliselt 

efektiivne. 

 

Oletades, et ettevõte on minemas küpsusfaasi, peaks ta hakkama oma strateegiaid ümber 

hindama. Küpsusfaasi teooria kohaselt kasutama finantseerimisel rohkem võõrkapitali, 

kuna liigne omakapital tekitab ülekapitaliseeritust. Võõrfinantseerimisega tõuseb ka 

finantsrisk, mis on omane küpsusfaasis ettevõtetele. Samamoodi võib ettevõte küpsusfaasi 

jõudnuna maksta välja rohkem dividende kui hetkel. 
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KOKKUVÕTE 
 

Igal ettevõttel on olemas elutsükkel. Elutsükkel koosneb erinevatest elutsükli faasidest, 

mida ettevõtted läbivad. Tavaliselt on elutsükkel jaotatud 4 faasi: algusfaas, kasvufaas, 

küpsusfaas ning langusfaas. Iga ettevõte läbib neid faase erinevalt, on ettevõtteid, kes ei 

läbi kõiki faase ning ettevõtteid, kes ei jõua algusfaasist kaugemale. Teooria kohaselt on 

vajalik igas etapis järgida kindlaid strateegiaid, et tagada ettevõtte jätkusuutlikus ning 

võime maksimeerida omanike rikkust. Strateegiaks võib nimetada strateegiliste otsuste 

kogumit. Finantsstrateegia laiemalt hõlmab endas kõiki ettevõtte rahalisi otsuseid.  

 

Uurimistöö eesmärk oli analüüsida Diksoonia OÜ finantsjuhtimise strateegiaid ettevõtte 

elutsükli erinevatel arenguetappidel aastatel 2002-2014. Valitud aastad võimaldavad 

analüüsida tervet elutsüklit. Teoreetilises osas toodi välja elutsükli teooria peamised 

tunnused ning äri- ning finantsstrateegiate olemus. Esimesena analüüsiti müügitulu 

vastavust elutsükli teooriale. Ettevõtte asutamisel 2002. aastal oli müügitulu 163 tuhat 

eurot, mis on kasvanud ligikaudu 7 korda (1,24 miljoni euroni) aastaks 2014. Ajalooline 

keskmine müügitulude kasv on ettevõttes 23% aastas. Kui ettevõtte müügitulu on olnud 

kasvav, siis tegevusharus on müügitulu olnud hoopis kahaneva tendentsiga. Ettevõtte 

stabiilne müügitulu kasv annab tunnustust ettevõtte heast käekäigust. Võib öelda, et 

müügitulu vastab ettevõtte elutsükli teooriaga.  

 

Tähtis on elutsükli teooria puhul jälgida ettevõtte rahastamist oma- või võõrkapitaliga. 

Kapitali struktuuri suhtarvud näitavad, mil viisil on ettevõtet rahastatud. Analüüsi käigus 

selgus, et ettevõtet rahastatakse suurel määral omakapitaliga ning see tendents on 

suurenev. Näiteks 2014. aastal oli soliidsuskordaja 0,82, mis tähendab, et 80% ettevõtte 

varadest on finantseeritud omakapitalist. 2002 aga 0,30. Tegevusharus oli analüüsitavatel 

aastatel omakapitaliga finantseerimine sarnane või isegi suurem. Ettevõtte rahastamise 

analüüsis selgus, et see ei vasta täielikult elutsükli teooriale. 

 

Omakapitali võlasiduvusega määras autor finantsriski taset. Selgus, et ettevõtte finantsrisk 

on aastatega vähenenud. Kõige kõrgem oli see 2002. aastal, kus kohustused ületasid 

omakapitali 2,28 korda. Aastal 2014 kasutas ettevõte 0,22 senti laenukapitali ühe 
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omakapitali euro kohta. Teooria kohaselt on ettevõtetel algusfaasis madal finantsrisk, mis 

on kõrvuti kõrge äririskiga. Analüüsitavas ettevõttes finantsrisk vähenes läbi elutsükli. 

 

Äririski kõrvutamiseks finantsriskiga leidis autor äririski ärirentaabluse teel. Äririsk nagu 

ka finantsrisk, oli kõrge ettevõtte loomise aastal, kuid kõrgeim oli risk 2012. aastal ning 

pärast seda on hakanud vähenema. Trendijoon näitab aga ärirentaabluse ning sellest 

tulenevalt äririski üdist stabiilsust. Äririsk tervikuna ei vasta elutsükli teooriale. 

 

Analüüsitavas ettevõttes ei ole määratud kindlat dividendimäära, mida igal aastal osanikele 

välja maksta. Samuti ei jälgita ettevõtte elutsüklit dividendide väljamaksmisel. Üldiselt on 

dividendi väljamaksekordaja väärtus suhteliselt madal ehk suur osa puhaskasumit 

reinvesteeritakse. 

	  
Ettevõtte kasvufaasile viitab näiteks müügitulu, mis iga aastaga on tõusnud. Samamoodi on 

kasvufaasile iseloomulik madal finantsrisk kuid kõrge äririsk. Antud ettevõtte puhul võiks 

äririski isegi tõsta. Samuti on omane finantseerimine pigem omakapitaliga ning 

nominaalne dividendide väljamaksmine omanikele. Ka ROA ja ROE näitajad olid väga 

head ning kõrgemad kui keskmised ehk nii omakapitali kui ka varade kasutamine on 

ettevõttes efektiivne. 

 

Oletades, et ettevõte on jõudmas küpsusfaasi, peaks ta hakkama oma strateegiaid ümber 

hindama. Näiteks võib elutsükli küpsusfaasi teooria kohaselt kasutada rohkem 

võõrfinantseerimist võrreldes praegusega. Võõrfinantseerimine tõstab ka finantsriski taset. 

Samamoodi võib küpsusfaasi jõudnuna ettevõte maksta välja rohkem dividende kui seda 

praegu on tehtud. 

 

Tähtis on elutsükli jooksul toime tulla muudatuste ning ootamatustega. Iga ettevõtte juht 

peab suutma reageerida muudatustele, mis võivad tegevusharus, riigis või ettevõttes 

toimuda. Antud juhul on Diksoonia OÜ muudatustega saanud väga hästi hakkama. Näiteks 

pärast majandus- ja finantskriisi on ettevõtte sellest paremini välja tulnud kui tegevusharus 

keskmiselt ning üldiselt on ettevõtte välja toodud finantsnäitajad väga head ning paremad 

kui tegevusharus keskmiselt. 
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Lisa 1. Diksoonia OÜ kasumiaruanne aastatel 2009-2014 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Müügitulu 484 473 807 027 970 514 913 390 1 012 854 1 243 996 
Muud äritulud  10 870 1 560 103 243 50 036 25 000 
Varude jääkide muutus       
Kaubad, toore, 
materjalid 

70 677 134 294 325 753 306 940 359 534 430 017 

Mitmesugused 
tegevuskulud 

153 776 141 501 67 254 54 783 17 858 22 325 

Tööjõukulud 113 570 206 779 236 692 217 377 266 097 356 466 
Põhivara kulum ja 
väärtuse langus 

79 148 111 077 122 325 118 579 151 751 206 627 

Muud ärikulud 95 18 13 22  161 
Ärikasum (-kahjum) 67 207 224 228 220 037 318 932 267 650 253 402 
Finantstulud ja-kulud 
kokku 

-4 215 -12 530 -9 346 -8 578 -6 544 -6 259 

Kasum (-kahjum) enne 
tulumaksu 

62 992 211 697 210 691 310 354 261 106 247 337 

Tulumaks 7 815 18 518 10 529 15 422 15 684 13 292 
Aruandeaasta kasum 
(-kahjum) 

55 177 193 179 200 162 294 932 245 422 234 045 
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Lisa 2. Diksoonia OÜ bilanss aastatel 2009-2014 
 

 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Raha  109 885 313 681 380 875 326 023 412 653 621 329 

Nõuded ja ettemaksed 52 045 52 203 40 894 81 785 94 506 65 723 

Varud 14 802 10 102 27 131 56 478 78 406 107 254 

Käibevara 176 732 375 986 448 900 464 286 585 565 794 306 

Kinnisvarainvesteerin- 
gud 

    38 876 96 725 

Materiaalne põhivara 214 032 250 527 297 499 615 600 705 319 516 807 

Põhivara 214 032 250 527 297 499 615 600 744 195 613 533 

AKTIVA 390 763 626 513 746 399 1 079 886 1 329 760 1 407 839 

Laenukohustused 27 899 55 998 59 994 72 335 134 533 75 794 

Võlad ja ettemaksed 45 225 66 026 59 575 69 987 55 884 81 907 

Lühiajalised 
kohustused 

73 125 122 025 119 569 142 322 190 417 157 702 

Pikaajal. 
laenukohustused 

55 209 118 542 80 322 154 125 169 482 96 230 

Pikaajalised 
kohustused 

55 209 118 542 80 322 154 125 169 482 96 230 

Kohustused kokku 128 334 240 567 199 891 296 447 359 899 253 932 

Aktsiakapital või 
osakapital 

2 556 2 556 2 556 2 556 2 556 2 556 

Reservid 256 256 256 256 256 256 

Jaotamata kasum  
(-kahjum) 

204 441 189 954 343 534 485 695 721 627 917 049 

Aruandeaasta kasum  
(-kahjum) 

55 177 193 179 200 162 294 932 245 422 234 045 

Omakapital 262 430 385 945 546 508 783 439 969 861 1 153 906 

PASSIVA 390 763 626 513 746 399 1 079 886 1 329 760 1 407 839 
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DIKSOONIA OÜ FINANCIAL MANAGEMENT STRATEGIES 
IN DIFFERENT STAGES OF LIFE CYCLE 

 

SUMMARY 
 

Estonian University of Life Sciences. Institute of Economics and Social Sciences. 

Bachelor’s thesis. Tartu 2015. Estonian. 34 pages, 9 graphics, 1 table. References consists 

36 sources. 

 

Every company has a life cycle. Normally, the life cycle is divided into four stages: launch, 

growth, maturity and decline. Every company passes through these stages in different 

ways.  There are companies that do not pass all the phases and companies who do not 

reach farther than launch stage. According to the theory, it is necessary to follow specific 

strategies at every life cycle stage, to ensure sustainability and ability to maximize 

shareholders value. 

 

The aim of this bachelor’s thesis was to analyse Diksoonia OÜ financial management 

strategies in different stages of life cycle between the years 2002 and 2014. In order to 

achieve this purpose, the following research tasks were set: 1) introduce the nature of 

business and financial strategies and the nature of the company’s life cycle; 2) give an 

overview of financial ratios that characterize best the company's life cycle phases; 3) give 

an overview of Diksoonia OÜ; 4) analyze financial management strategies in different 

stages of life cycle, compeare these to an avareges of industry and provide an assessment 

of using strategies and see the compliance with the life cycle theory. 

 

In this research is used quantitative research method, descriptive analysis and also ratio 

analysis. The analysis is based on financial statements of Diksoonia OÜ. The analysis is 

based on data from 2002-2014. 

 

The first part of bachelor’s thesis talks about the nature of the business and financial 

strategies, the company's life cycle and financial ratios that characterize the company's life 

cycle phases. The second part is about analysing financial management strategies in 

different stages of life cycle. 
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In this bachelor’s thesis the analyse was about strategies that describes life cycle in the 

most appropriate way. Main ratios which were analysed were sales revenue, debt ratio, 

solidity, debt to equity ratio, ROA, ROE, operating margin and dividend payout ratio.  

 

Company’s sales has been increasing almost every year since founding. Between the years 

2002-2014 sales has increased about seven times and was 1,24 milion euros in the year 

2014. The historical average sales growth has been 23% in year. Sales revenue complies 

with the theory of  company’s life cycle. 

 

Debt ratio and solidity shows that company uses more equity than debt and according to 

that, debt to equity ratio which shows the financial risk of the company is low. Financial 

risk of the company declined through the life cycle stages. Funding with equity has 

increased every year and debt funding has decreased. For example, in 2014 solidity was 

0,82, which means that 80% of the company's assets were financed by equity. In 2002 30% 

of assets were financed by equity. 

 

Author found the business risk through operating margin. Operating margin shows the 

variation in operating profit to revenue. Business risk was highest in 2002, so was the 

financial risk. But it is not good to have high business risk and financial risk at the same 

time. Business risk trend line shows overall stability throw different life cycle stages. 

Dividend payout ratio has been quite stable through different life cycle stages, which 

means it do not follow life cycle theory. Return to equity and return to assets ratios have 

been rather high, which means company has been very successful. Especially compared 

with companies in the same business area. 
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