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LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Käesolev bakalaureusetöö on kirjutatud tuginedes AS Kane Metalli tegevusele. Ettevõte 

tegeleb metallkonstruktsioonide valmistamisega ning seda vastavalt kliendi soovile ja 

vajadustele. Autori eesmärk oli analüüsida erinevate tellimuste kulusid ja nende mõju 

ettevõtte majandustulemustele. Töö esimeses osas tutvustas autor kuluarvestuse olemust 

ning kuluarvestussüsteemi vajalikkust ettevõttes. Samuti tuli juttu kulude liigitamisest ning 

nende jaotamises kuluobjektidele.  

Esimese ülesandena selgitas autor välja kululiigid, mis kantakse otse üksiktellimusele ning  

arvutas kokku iga kululiigi rahalise mahu ning protsentuaalse ulatuse otsestest kuludest 

kokku. Lisaks arvutas autor välja igalt tellimuselt alles jääva kattetulu ning tellimuste 

tootmise omahinna. Autor analüüsis saadud tulemusi ning tegi järeldused. Selgus, et 

ettevõttel on ka juhtumeid, kus konstruktsioontellimus toob ettevõttele kahjumit või toob 

tulu väga vähesel määral. Kõige suurema kululiigi moodustavad materjali kulu, 

alltöövõtuga seotud kulud ning terase pinnakatte kulud. Kõige kasumlikumad on aga 

ettevõttele väiksema ning lihtsama konstruktsiooniga tellimused. Selgus, et igal 

üksiktellimusel on väga väike osa ettevõtte aastakäibest. Seega on oluline, et kõik kulutused 

mida ettevõttes tehakse, oleksid põhjalikult läbimõeldud. 

Antud bakalaureusetöö sisaldab 12 joonist ning 3 tabelit, kasutatud on eesti- ja inglise 

keelset kirjandust. 

 

ABSTRACT 

 

This bachelor's thesis is based on AS Kane Metall activities. The Company is engaged in 

the Manufacture of Metal constructions, according to the customer's wishes and needs. The 

author's aim was to analyze the costs of various orders and their impact on the company's 

financial results. In the first part of the character introduced the autor of The Cost 

Accounting and accounting system's necessity for the Company. Also was discussed the 

cost of classification and their cost-allocation to cost objects. 

The first task for the author explains the types of costs to be charged directly to the single 

orders, and calculate the total cost of each type of financial volume, and the extent of the 



 

 

percentage of the total direct costs. In addition, the author determined the orders of each of 

the remaining revenues cover the cost of production and orders. The Author analysis of the 

obtained results and made the conclusions. 

It turned out that the company is also in the cases where the order brings to the company a 

loss of income or brings in a very small extent. The largest expense category is formed by 

the material cost, subcontracting costs and the cost of the steel surface. The most profitable 

for the the company is orders with a smaller and simpler construction. It turned out that 

every single order is a very small part of the company's annual turnover. Therefore, it is 

important that all expenditures made by the Company, are thoroughly thought through. 

This bachelor thesis contains three tables, and 12 figures. It includes Estonian and English 

literature. 
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SISSEJUHATUS 
 

Metallitööstus on üks vanemaid tööstusharusid, millest tänapäeva majanduses on välja 

kujunenud ka üks olulisemaid. Üha rohkem on hakatud kasutama ehitustes 

metallkonstruktsioone.  Ühiskonna arenedes on suurenenud ka inimeste vajadused ning 

nõudmised hoonetele rangemaks. Tellimused on läinud keerukamaks ning peavad vastama 

Euroopa Liidu poolt kehtestatud nõuetele, sellega seoses kulub valmistamisele rohkem 

aega ja ressursse. Kõige selle juures on tööstusettevõtte eesmärgiks  kasumi 

maksimeerimine. Selleni jõudmiseks on oluline, et ettevõtte juhtidel oleks selge arusaam 

organisatsioonisisestest aruandlussüsteemidest ning kulutustega kaasnevatest mõjudest 

majandustulemustele. 

Iga toote valmistamisele tehtav kulu mõjutab toote omahinda, mis omakorda mõjutab 

aruandeaasta lõpus saadavat tulu. Kuna tootmises on tihti käsil paralleelselt mitu tellimust, 

siis võib juhtuda, et  puudub täielik ülevaade sellest, millised objektid/tellimused on 

suuremate ja millised väiksemate kuludega. Kui ei tehta vajalikke analüüse ja 

kokkuvõtteid, siis puudub kontroll teenuse tegelike kulude ja hinna kujunemisest. (Teder 

2008). 

Pakkudes mitu erinevat toodet või teenust, on oluline, et ettevõtte juhtkond oleks teadlik, 

millised neist on kõige kasumlikumad. Seepärast tuleb teha kindlaks millised kulud ühe 

tellimusega kaasnevad ja kui suured need on. Analüüsi tulemuseks on teadmised, mis 

aitavad teha õigeid otsuseid. Kaasneb tugevam konkurentsipositsioon ja tõhusam 

tootmisprotsess, tulenevalt ettevõttele tekkivast informatsioonist tegelike kulude 

kujunemisest tellimuse kohta. 

Käesolev bakalaureusetöö on kirjutatud tuginedes AS Kane Metalli tegevusele. 

Analüüsitav ettevõte tegeleb metallkonstruktsioonide valmistamisega. Vastavalt tellija 

soovile valmistab ettevõte mitmesuguseid eritüübilisi konstruktsioone, mis sisaldavad 

endas mitmesuguseid erinevaid kulusid. Autori hinnangul on oluline välja selgitada 

millised neis mõjutavad majandustulemust enam. Olles kursis ettevõttes esinevate 

kuludega, on võimalik määrata toodangule õiglane hind ning leida paremaid viise selle 

valmistamiseks/tootmiseks. Autori eesmärgiks on teada saada, kui suures ulatuses aitab 
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ühelt tellimuselt saadav kattetulu ära katta ettevõtte kaudseid tootmiskulusid. Ehk siis 

kulusid, mis on seotud ettevõtte tootmisprotsessiga. Sinna kuuluvad näiteks elektri- ja 

gaasikulu, masinate- ja seadmete hoolduskulud, tööjõukulud. 

Ettevõtte teiseks probleemiks on see, et ei tehta peale tellimuse valmistamist 

kokkuvõtlikku analüüsi, mis näitaks tellimuselt saadavat tulu ning infot müügi- ja 

omahinna kujunemise osas. Raamatupidamisaruannetest on võimalik saada osalist infot 

otseste töökulude kohta. Näiteks on selge ülevaade tellimusele kulunud materjalist ning 

paigaldusega seotud kuludest. Puudub aga info otseste tööjõukulude kohta. Tööjõukulud 

kantakse nii tootmise üldkulude kontole kui ka halduskulude kontole, samuti laokulu 

kontole. Kuna ettevõttes ei ole tegemist masstootmisega vaid eraldiseisvate projektidega 

on keeruline arvestada tootmisomahinda, kuid see on vajalik konkurentsi suurenemisel 

ning tellijate majandustingimuste halvenedes. Tulenevalt ettevõtte juhtkonna soovist ning 

autori huvist, on eesmärgiks välja selgitada kulud, mida tehakse ettevõttes üksiktellimuse 

valmistamise protsessis. 

Bakalaureusetöö koosneb kahest peatükist. Töö esimeses osas selgitab autor  kuluarvestuse 

olemust ja selle vajalikkust. Kirjandusallikatele tuginedes tutvustab autor 

kuluarvestussüsteemi olemust ettevõttes ning seejärel tuleb juttu kulude liigitamisest ning 

nende jaotamisest kuluobjektidele. Ehk siis, kuidas andmeid kogutakse ja  milliste 

meetoditega neid kajastatakse raamatupidamises. Eesmärgiks on selgitada kuidas kuludest 

saadud õiglane info mõjutab majandustulemust. 

Töö teises peatükis viib autor läbi empiirilise analüüsi AS Kane Metalli tellimuste kohta. 

Analüüsitakse millised on otsesed kulud ja kui suures mahus need erinevad eritüübiliste 

üksiktellimuste puhul. Millised on suuremad ja erilist  tähelepanu vajavad kulud, mis 

kaasnevad toodangu valmistamisel ja võivad mõju avaldada ettevõtte majandustulemusele. 

Eesmärgiks on välja arvutada üksiktellimuselt saadav kattetulu ning analüüsida selle mõju 

ettevõtte majandustulemuse kujunemisel. Seejärel püüab autor leida võimaluse kaudsete 

tootmiskulude jaotamiseks üksiktellimustele ning seeläbi leida tootmise omahind. 

Analüüsida tulemust, teha järeldused ning pakkuda välja soovitusi edasiseks tööks 

ettevõttes. 
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1 KULUARVESTUSE OLEMUS JA VAJALIKKUS 
 

1.1 Kuluarvestuse tähtsus majandustulemuse kujunemisel 
 

Käesoleva bakalaureusetöö esimeses osas tutvustab autor kuluarvestuse olemust ja selle 

olemasolu vajalikkust ettevõttes. 

Kuluarvestus on majandusarvestuse valdkond, mis on oluline osa ettevõtte 

majandustegevuses, milleta ei saa eksisteerida ükski ettevõte. See annab juhtkonnale olulist 

infot kulutuste kohta. Selleks, et midagi toota, on vaja ressurssi ning kuna kulu tekib 

olemasoleva ressursi kasutamisel, siis on oluline, et meil oleks selge ülevaade kus ja kui 

suures mahus ettevõttes kulud tekivad.  Õiglase ülevaate tulemuseks on paremad 

juhtimisotsused, tulude kasv, konkurentsivõime ja kindlam jätkusuutlikkus. 

Kulu tekib ressursi kasutamisel. Näiteks kui kasutame ettevõtte tootmisprotsessis materjali, 

tekib materjalikulu ning kui kasutame tööjõudu, tekib palgakulu (tööjõukulu). Kui esialgu 

piirdus kulude arvestus möödunud perioodil tekkinud kulude kirjendamisega, siis koos 

majanduse arenguga muutus järjest olulisemaks tulevikus tekkivate e. tuleviku kulude 

prognoosimine ja eelarvestamine. (Karu 2008: 43-44). 

Kulude arvestust on defineeritud mitmeti: 

• Kulude arvestus on kulude juhtimise allsüsteem, mis on seotud toodete, teenuste, 

projektide, tegevuste jt objektide kulude kindlakstegemisega, mis võivad huvi 

pakkuda juhtidele (Hansen 2003: 993); 

• Kulude arvestus on operatsioonide, protsesside, tegevuste või toodete/teenuste 

kulude eelarvestamine, standard- ja kasumlikkuse analüüs (CIMA 2000: 12); 

• Kulude arvestus on organisatsiooni ressursside omandamise või kasutamisega 

seotud informatsiooni mõõtmine ja aruandlus, mis varustab infoga nii juhtimis- kui 

ka finantsarvestust (Horngren 2002: 892). 
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Kuluarvestuse käigus määratakse kindlaks toodete valmistamise või teenuste osutamise 

kulud, müügi- ja firma juhtimisega seotud kulud. Saadud infot kasutatakse firma tegevuse 

tulemuste hindamisel, hinnakujundamises ja juhtimisotsuste tegemisel. (Muru 1998:31) 

Täpne informatsioon ettevõttesisesest aruandlusest võib osutuda olulisemaks kui mistahes 

muu vara. R. H. Garrison on öelnud, et informatsioon on kui ,,mootor,, mis paneb 

juhtimise käima. (Garrison 1988: 3) Autori arvates tõestab antud väide asjaolu, et mida 

rohkem on meil õiglast informatsiooni, seda võimekamaid otsuseid me suudame teha. 

Nagu igas valdkonnas, on ka kuluarvestuses oma sõnavara, mis peab olema selge. 

Siinkohal tutvustaksin mõningaid mõisteid, millest tuleb järgnevas peatükis juttu: 

Kuluobjekt ehk kulukandja - Kuluobjekt ehk kulukandja on sektor, toode, teenus või 

muu üksus, mille kulusid analüütilises kuluarvestuses registreeritakse eraldi muudest 

kuludest. (Mereste 2003: 447) Kuluobjekt ehk kulukandja on mistahes toode, teenus, 

tegevus või organisatsiooni tegevusüksus, kus kulud on määratud. Tooted, teenused ja 

kliendid on üldjuhul kuluobjektid. Mõiste kuluobjekt on lai mõiste, mis hõlmab tooteid, 

teenuseid, projekte ning seda saab rakendada nii klientide kui ka hankijate seas. (Blocher, 

Stout, Cokins 2010: 64) 

Kululiik – on sarnaste tunnustega kulude rühm (Mereste 2003: 447) 

Kulukoht – (kulukeskus, kuluüksus) (cost center, expense center) on allüksus, piirkond, 

asukoht, funktsioon, protsess, protsessi osa, seadmete grupp, seade ja/või töötaja, mille 

kulud arvestatakse eraldi ja hiljem jaotatakse kuluobjektidele otse või läbi põhitegevuse 

kulukohtade. (Karu 2008: 102) 

Kulukäitur – Majandusüksuse tegevuse mahu iseloomustav suurus (näitaja), mille 

muutumist käsitatakse kulude muutumise põhjusena (Mereste 2003: 446) 

Kuluarvestuse informatsioon sisaldab finantsandmeid kuludest ja tuludest, mis puudutab 

tootlikkuse kasvu, kvaliteeti ja teisi organisatsiooni edutegureid. (Blocher, Stout, Cokins 

2010: 3) 

Kuluarvestus on raamatupidamise valdkond, kus toimub andmete kogumine, mõõtmine ja 

analüüsimine. Sellest saadav informatsioon on arenenud ning kasutatud organisatsiooni 

väärtusahelas. (Maher, Deakin  1991: 2) Antud väidet illustreerib joonis 1.1 



9 
 

  

Joonis 1.1 Kuluarvestuse väärtusahel. Allikas: Blocher, Stout, Cokins 2010: 3 

Kuluarvestus mõõdab ja annab teavet finantsseisundist, mis on seotud organisatsiooni 

omandamisega või ressursside tarbimisega. See juhindub ettenähtud raamatupidamistava 

põhimõtetest. Need põhimõtted sisaldavad tulude ja kulude mõõtmise eeskirju ning kauba 

liike, mis on liigitatud bilansi varade, kohustuste või omanike omakapitalina. (Bhimani, 

Horngren, Datar, Foster 2008: 5) 

Kulude arvestuses keskendutakse: 

1. Kuluobjektide arvestusele 

2. Tegevuste kulude arvestusele 

3. Kulukohtade arvestusele 

4. Kululiikide arvestusele (Karu 2008: 72) 

Kululiikide arvestus peab selgitama, millised kulud, võttes arvesse nende kujunemise ja 

käitumise erinevaid aspekte, esinevad ettevõttes. Kesksed aspektid on seotud kulude 

registreerimise ja hindamisega. (Ibid.: 73) 

Kulukohtade arvestus annab ülevaate millistes organisatsiooni struktuuri või 

põhitegevuse protsessi osades erinevad kululiigid tekivad. Eesmärgiks on kulude 

arvestamine nende tekkekoha järgi ning toodangu ja kulude vaheliste põhjuslike seoste 

määramine. (Haldma 2012) 

Kulukandjate ehk kuluobjektide arvestusel saab pidada eraldi arvestust kulude kohta, 

mida tehti seoses ühe konkreetse kuluobjektiga. Näiteks kuluobjektideks võivad olla 

osakonnad, tooted, teenused ja kliendid. Kulude määramine kuluobjektile aitab juhtidel 

teha otsuseid ning määrata osakondade tulemuslikkust. Selline arvestusviis aitab teha ka 

toote või kliendi kasumlikkuse analüüsi. (Horngren, Bhimani, Datar, Foster 2008: 39: 158) 
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Kulude arvestus kuluobjektide, kulukohtade ja kululiikide järgi ning kulude analüüs loovad 

detailse baasi tootmise efektiivsuse tõstmiseks, finantskontrolli teostamiseks ja õigete 

juhtimisotsuste tegemiseks. Meid ei huvita ainult see, missugused kulud on ettevõttes 

tehtud, vaid ka see, kui suured need on ja kus need tekivad. (Paumere 1998: 34)  

Siinkohal nõustub autor eelnevate väidetega ning soovib rõhutada kuluarvestuse olulisust 

ettevõttes. See on üks osa juhtimisarvestusest ning selle ülesanne on varustada ettevõtte 

juhtkonda kuluinformatsiooniga. Väga oluline on aga ka saadud informatsiooni oskuslik 

kasutamine ning selle juhtimine. 

Kuluarvestust on defineeritud kui projekti, protsessi või asjaga seotud kulude 

kindlaksmääramise tehnikat või meetodit. Finantsarvestuses kasutatakse kuluarvestuse 

infot finantsaruannete koostamisel. Juhtimisarvestus ammutab kuluarvestusest infot nii 

otsuste langetamise kui ka juhtimise selliste osategevuste nagu eelarvestamine 

(planeerimine), tegevuse hindamine ja reguleerimine tarvis. Juhtimisarvestust 

vastandatakse sageli finantsarvestusele. Kuigi mõlemad käsitlevad sisuliselt ühte ja sama 

valdkonda – info kogumist, klassifitseerimist ja aruannete koostamist – on nende 

eesmärgid siiski hoopis erinevad, millest lähtuvalt on erinevad ka rakendatavad meetodid 

ning aruannete sisu ja vorm. Kui finantsarvestuses on äärmiselt oluline tulude ja kulude 

õige vastandamine, siis ettevõtte juhtkonda see eriti ei huvita. Palju olulisem on teada, 

kuidas mõjutab kulusid üks või teine juhtimisotsus. (Alaver, Reinberg 2002: 22) 

Autori arvates aga huvitab ettevõtte juhtkonda kõik, mis on seotud organisatsiooni 

tulemuslikkusega. Kaasaarvatud see, kui suures ulatuses kulud tekivad ning kus need kulud 

tekivad. Samuti  oskused saadavat informatsiooni kasutada ja selle põhjal otsuseid teha. 

Seega võib öelda, et kuluarvestusel on eriline roll majandustulemuste kujunemisel. 

Kuluarvestusest vajaliku ja õiglase info kaasabil suudab ettevõte teha kaalukaid otsuseid, 

mis puudutab ettevõtte konkurentsivõimelisust ning jätkusuutlikkust.  
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1.2 Kuluarvestussüsteem ning selle protsessid ja meetodid 
 

Selleks, et ettevõttel oleks selge ülevaade organisatsioonis tekkivate kulude üle, 

rakendatakse ettevõttes kuluarvestussüsteem. Selle valik sõltub eelkõige tööstusharu 

olemusest ja toote või teenuse eripärast. Kuluarvestussüsteemi definitsioon lähtub sellest, 

kas vaadeldakse ainult tootmiskulude arvestust või kõikide organisatsioonis tekkivate 

kulude arvestust. 

Näiteks majandusleksikonis on kuluarvestuse süsteemi defineeritud järgnevalt: 

Kuluarvestuse süsteem on tootmiskulude arvestuse süsteem, milles toote valmistamiskulud 

kirjendatakse raamatupidamises protsesside või allüksuste lõikes, mida toode läbib 

valmistamisel. (Mereste 2003: 445) 

Seega, kuluarvestussüsteemi kaasabil koostatakse vajalikud finantsaruanded. Ettevõtte 

kohustuslikeks aruanneteks on näiteks aastaaruanne, mis koosneb kasumiaruandest, 

rahavoogude aruandest, bilansist ning omakapitali muutuste aruandest. Põhilised 

huvigrupid, kes saavad kuluarvestuse süsteemist kasu on ettevõtte omanikud, juhtkond, 

töötajad. Eelkõige huvitab kuluarvestusest saadavat infot ettevõtte juhtkond. 

Kuluarvestuse protsessis on lähteülesande koostamise eesmärgiks luua eeldused 

kuluarvestuse süsteemi loomiseks ja leida vastused alljärgnevatele küsimustele: 

• Milline on kuluarvestuse eesmärk ettevõttes? 

• Mis liiki kulud meil ettevõttes tekivad? 

• Kus kohas ettevõttes kulud tekivad? 

• Millega seoses kulusid teeme ja kuidas üldkulud jaotuvad kulukandja vahel? 

(Haldma,  Karu 1999: 31-32) 

Asjakohane kuluarvestuse süsteem kindlustab, et juhtkond saab pidevalt ja ennetavalt 

rakendada püstitatud eesmärkideni jõudmiseks vajalikke meetmeid ning teha vajaduse 

korral korrektiive nii lühi- kui pikaajalistesse plaanidesse. (Rünkla 1997: 9) 

Ettevõtte kuluarvestussüsteemid peavad täitma kolme peamist funktsiooni: 

1. Hindama varusid ja mõõtma realiseeritud toodangu kulusid finantsaruannete tarvis, 

2. Mõõtma tegevuste, toodete, teenuste ja klientide kulusid, 
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3. Tagama juhtidele ja teostajatele protsesside efektiivsuse kohta majanduslikku 

tagasisidet. (Kaplan 2002: 18) 

Sageli käsitletaksegi kuluarvestusest saadavat infot vaid selleks, et koostada kohustuslikke 

finantsaruandeid. Majandusaastaaruannete tarvis jne. Autori arvates on oluline, et 

organisatsioonid süvenevad põhjalikult andmete  õigsusesse ning oskaksid seda ära 

kasutada tulevikus tekkivates küsimustes ning valikutes, mis puudutavad ettevõtte edasist 

käekäiku.  

Ettevõtte kuluarvestuse süsteemi loomisel tuleb määratleda eesmärgid, milliseid arendatav 

süsteem peab täitma. Kuluarvestuse süsteemi eesmärgid võib jaotada üldisteks ja 

spetsiifilisteks eesmärkideks. (Haldma, Karu  1999: 10) 

Üldised eesmärgid: 

1. Materiaalsete ressursside soetamise, tootmise ja kasutamise rahaliste parameetrite 

kindlakstegemine ja kajastamine; 

2. Kulude planeerimine; 

3. Kuludega seotud normatiivide määratlemine; 

4. Kuludega seotud eesmärkide saavutamise kontroll. 

Spetsiifilised eesmärgid: 

1. Toodete ja teenuste omahinna ja müügihinna kalkuleerimine; 

2. Materiaalsete ressursside kasutamise efektiivsuse kontroll; 

3. Juhtimisotsuste kulukeskse informatsiooniga varustamine; 

4. Ettevõtte siseste tulemusüksuste tegevustulemuste kindlaksmääramine ja ettevõtte 

jooksva majandustulemuse hindamine. (Ibid: 10) 

Autori arvates on nii üldised eesmärgid, kui ka spetsiifilised eesmärgid ettevõtte jaoks 

olulised ning vajavad ühtmoodi tähelepanu. Mõlemal juhul saame juhtida ja korrigeerida 

toodangu lõppmaksumust.  

Ka Maimu Paumere kirjutab oma teadustöös -  Kuluarvestuse süsteem on ettevõtte 

finantskontrolli võtmesüsteem, mis jälgib kõiki ettevõtte tegevuse tulemusi. Kulu- ja 

juhtimisarvestuse eesmärkide hulgas on keskse tähtsusega tootmise omahinna kujundamise 

ja majanduslikkuse taseme tõstmise eesmärgid. (Paumere 1998: 34)  
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Kuluarvestussüsteem aitab ettevõttes süstematiseerida erinevaid kululiike, mis on näiteks 

vajalik kulude jaotamisel kuluobjektidele ning seeläbi ka tootmise omahinna leidmisel 

oluline. 

Kuluarvestuses kasutatakse erinevaid meetodeid, sõltuvalt ettevõtte juhtimisotsusest saab 

neid jaotada: 

� Täiskuluarvestuseks 

� Osakuluarvestuseks (Management…2010: 10) 

Täiskuluarvestus (traditsiooniline kuluarvestus, lihtkuluarvestus) on kulude arvestuse 

meetod, mille kasutamisel liigitatakse kulud otsekuludeks ja kaudkuludeks ning 

arvestatakse kõik kulud kuluobjektidele. (Karu 2008, lk 273) 

Täiskuluarvestus ehk traditsiooniline kuluarvestus kasutab kõiki kolme liiki kulusid: otsene 

materjalikulu, otsene tööjõukulu ning ettevõtte üldkulud. Toodetele kantakse kõik ettevõtte 

kulud. Täiskuluarvestust võib nimetada ka tootmisomahinna arvestuseks. Üldjuhul 

kasutatakse seda harva, sest see toob esile ühiku omahinna. See võib aga märkimisväärselt 

kõikuda ning põhjustades tõrkeid hinnakujundamisel ning tulemuslikkuse hindamisel. 

(Blocher, Stout, Cokins 2010: 92)  

Analüüsitavas ettevõttes kantakse kuluobjektidele (siinkohal tellimustele) ainult otsekulud, 

mis aga ei sisalda tööjõukulusid ning muid olulisi tootmiskulusid (nagu näiteks 

keevitusgaas, masinate ja seadmete kulum). Seega ei saa seda nimetada täisomahinna 

arvestuseks. 

Osakuluarvestus (eesti keeles ka marginaalkuluarvestus, jääktuluarvestus, kattearvestus, 

piirkuluarvestus) on kuluarvestustehnika, mis jaotab kulud muutuvateks ja püsivateks ning 

mille kasutamisel jagatakse ainult muutuvad kulud tooteühikutele saades (müügi) katte 

(jääktulu). Katteks nimetatakse müüdud tooteühiku müügihinna ja muutuvate kulude 

vahet. Muutuvad kulud kantakse kuluühikutele peale otse ja püsikulusid kuluühikutele 

peale ei kanta, vaid vaadeldakse kogusummas perioodi kuludena ning neid arvestatakse 

ettevõtte kasumi väljatoomisel. Osakuluarvestus toob välja kulude käitumise erinevatel 

tegevusmahtudel. Eriti sobiv on meetod lühiajaliste otsuste tegemiseks. (Haldma, Karu 

1999: 90-91) Analüüsitava ettevõtte puhul ei saa öelda, et erinevad tegevusmahud toovad 

välja kulude käitumise.  Kui arvestada tegevuse mahuna materjali ehk terase kogust, siis ei 
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saa me alati ette näha kui suures magus kulud tekivad. Pigem mõjutavad kulude suurust 

tellimuste keerukus ning nõudmised, mida tellija esitab. 

Jääktulu on varu, mis leitakse muutuvkulude lahutamisel müügihinnast ehk müügitulust. 

See on tulu, mida ettevõte kasutab erinevate kulude katmiseks. Selleks võib olla siis 

ettevõtte üldkulud või kaudsed tootmiskulud. (Contribution… 2013) 

Materjalijärgne jääktulu peab olema kindlasti positiivne. Analüüsitava ettevõtte puhul 

tähendaks see seda, et vastasel juhul tuleks negatiivse materjalijärgse jääktulutasemega 

tootegrupp või tootegrupid tootmisest kõrvaldada, kuna käive ei võimalda katta tootegrupi 

materjalikulusid ning nende valmistamine tooks kaasa otseselt kahjumit. Teisalt võib 

negatiivne jääktulu näidata vajakajäämist hinnakujunduses. (Haldma, Listra 2003:68) 

Ettevõtetel võib osutuda arvestusmeetodi valik keeruliseks, kuna mõlemal meetodil on 

omad nõrgad ja tugevad küljed. Täiskuluarvestus toetab rohkem tootmisomahinna 

arvestuse võimalust. Seega, autori arvates võib osutuda selline arvestusmeetod 

efektiivsemaks. Osakuluarvestuses näeb ettevõtte jääktulu, mille positiivne tulemus võib 

osutuda ekslikuks, sest täisomahind ei pruugi olla ettevõttele kasumlik. See tähendab, et 

jääktulu võib katta ettevõtte kaudseid kulusid ja halduskulusid väga vähesel määral. 

Lähtuvalt kulude kogumisest on kuluarvestussüsteemis kaks põhilist meetodit:  

• Töökuluarvestuse süsteem 

• Protsessikuluarvestuse süsteem või operatsioonikuluarvestuse süsteem 

(Management… 2010: 13) 

Protsessikuluarvestuse süsteemi kasutatakse neis tööstusharudes, kus toodetakse massiliselt 

samu tooteid või teenuseid. Tooted on valmistatud samal viisil ning tarbivad sama palju 

otseseid ja kulusid ja üldkulusid. Seega ei ole tarvis määrata eraldi üksikute tootmisühikute 

kulusid. (Drury 2008: 99) 

Töökuluarvestuse süsteem on toote kuluarvestusesüsteem, kus kuluobjektiks on töö 

(tellimus) ja kulud arvestatakse kindlale tööle. Töökuluarvestuse süsteemides võivad 

kuluobjektideks ehk töödeks olla näiteks tellimused, lepingud, partiid, projektid või 

üksiktooted/teenused. Töökuluarvestuse süsteemis arvestatakse töödele otsekulud ja 

jaotatakse üldkulud. Töökuluarvestus on sobilik igas tegevusvaldkonnas, kus kulusid on 
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võimalik seostada kindlate toodete, partiide, tellimuste, lepingute või projektidega ja mis 

on üldjuhul üksteisest erinevad ja määratlevad. (Karu 2008: 210). 

Analüüsitavas ettevõttes on tegemist üksikute eritüübiliste tellimuste valmistamisega, 

seega on töökuluarvestuse süsteem ettevõttele kõige sobilikum arvestusviis. 

 

 

1.3 Kulude liigitus  
 

Ettevõtte kuluarvestuses kasutatakse mitmesuguseid kulumõisteid ja kululiike.  

Korrektne kululiikide klassifitseerimine on aluseks bilansis kajastuvate tooraine ja 

materjali, lõpetamata toodangu ja valmistoodangu ning kasumiaruandes kajastuva 

realiseeritud kaupade kulu maksumuse kujunemisele. Järelikult on ettevõtte objektiivse 

majandustulemuse kujunemiseks finantsarvestuses vajalik ettevõtte tegevustulemuste 

saamiseks tehtud kulude kompleksne ja ühetähenduslik kajastamine ja liigitamine. 

(Haldma, Karu 1999: 35) 

Kulud on seotud igat liiki organisatsioonidega – teenindus, jaekaubandus ja tootmissektor. 

Missugused kulud tekivad ja kuidas neid liigitada, sõltub organisatsiooni tüübist (lk 29, 

Managerial Accounting, R H Garrison) 

Iga ettevõte võib jaotada kulusid erinevalt, vastavalt äritegevuse iseloomule. Tähtis on, et 

ettevõte kajastab oma kulude liigitused raamatupidamise sise-eeskirjades ja kontoplaanis. 

Sellest lähtudes valib iga ettevõte ka vastavalt sobiva kasumiaruande skeemi. 

Kasumiaruanne on raamatupidamisaruanne, milles kajastatakse ettevõtte teatud perioodi  

tulu ja kulu rahalises väärtuses. (Carpenter 1010: 20) 

Eesti Vabariigi raamatupidamise seadus lubab kasutada kahte kasumiaruande skeemi – 

skeemi 1 ja skeemi 2. Skeem 1 rühmitab kulud nende iseloomu järgi (tööjõukulud, 

amortisatsioon jne), skeem 2 aga kulude funktsiooni järgi ettevõttes (müüdud toodangu 

kulu, turustuskulud, üldhalduskulud). (Kütt 2009: 60) 

Maire Otsus Carpenter ütleb oma raamatus Väikeettevõtte Raamatupidamine, et Skeem 1 

ei anna tootmisettevõtete puhul meile täielikku infot aruandeperioodi majandustulemuse 
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kohta. Seetõttu soovitatakse just tootmisettevõtetel kasutada kasumiaruande skeemi 2. 

(Carpenter 2010: 60) 

Analüüsitavas ettevõttes on kasutuses kasumiaruande skeem 1. Mis tähendab, et kulud 

rühmitatakse nende iseloomu järgi (tööjõukulud, amortisatsioon jne.).  

Kulude liigitamine on tegevus, mille käigus eristatakse erinevad kuluelemendid ja 

grupeeritakse need loogilistesse gruppidesse lähtuvalt kulude olemusest (püsivad, 

muutuvad väärtust lisavad jt.), funktsioonidest (tootmiskulud, müügikulud jt.) või 

kasutamisest majandusüksustes. (CIMA 2002: 27).  

Kuluobjektile ehk kulukandjale kirjendamise viisist lähtuvalt eristatakse: 

• Otsekulud 

• Kaudsed kulud 

Otsekulud on kulud, mida saab vahetult seostada teatud kindla kuluobjektiga. 

Kuluobjektiks võib olla suvaline toiming, funktsioon, protsess, struktuuriline allüksus või 

füüsiline ühik, mis pakub huvi juhtidele ning eeldab kulu eraldi väljatoomist. (Alaver, 

Reinberg 2002: 52) 

Kaudsed kulud on kulud, millel puudub vahetu seos kuluobjektiga või mida pole mingil 

põhjusel võimalik seostada antud objektiga. Kaudsed kulud jaotatakse objektile kulude 

jaotusmeetodil. (Bhimani, Horngren, Datar, Foster 2008: 39)  

On selge, et tootmine avaldab bilansile olulist mõju muutuvkulude ja püsikulude kaudu 

ning mõjutab sellega ettevõtte kasumimarginali. (Jälle 2011: 61) 

Muutuvkulud ja püsivkulud moodustavad ettevõtte kogukulud. Muutuvkulu on seotud iga 

kuluallika koguse muutusega.  Levinumad näited muutuvkuludest on otsesed materjali- ja 

tööjõukulud. (lk 68-69, Cost Management, McGraw-Hill) Muutuvkulude kogusumma 

muutub olulisusvahemikus proportsionaalselt tegevusmahuga. Tähtis on mõista, et 

muutuvkulud on muutuvad kogusummas, kuid ühiku kohta väljendatuna jäävad nad 

konstantseks. (Alaver, Reinberg 2002: 41) 

Püsikulud on kulud, mis jäävad muutumatuks, sõltumata tegevuse taseme muutumisel. 

Seega, kui tegevuse tase tõuseb ja langeb, jäävad püsikulud kogusummas samaks, 
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väljaarvatud välise jõu mõjul nagu näiteks hinnamuutusest tingituna. (Garrison 1988: 42-

43) 

Autori hinnangul on raske määrata analüüsitavas ettevõttes muutuvkulusid. Kuna 

muutuvkulud on need kulud mis muutuvad vastavalt toodangu mahu muutusele. Ühiku 

kulu jääb küll samaks, kuid muutub kogukulu. Aga kui vaadata näiteks kahte võrdse terase 

mahuga tellimust, siis ei pruugi otsesed kulud olla samad, kuna see kõik oleneb eelkõige 

tellimuse (konstruktsiooni) eripärast. Seega on tegemist segakuludega. 

Segakulud on kulud, millel on nii püsiv- kui ka muutuvkomponent. (Alaver, Reinberg, 

2002 lk 52) 

Lähtuvalt funktsioonidest liigitatakse kulusid alljärgnevalt: (Karu 2008: 134)  

o Tootmiskulud  

o Mittetootmiskulud 

Tootmis- ja mittetootmiskulude vahe sõltub sellest, kas kulud on tootmistegevuse suhtes 

seotud otse tootmisega. Näiteks personaliosakond ei ole otseselt tootmiskulu, nad on 

seotud kogu tootmisprotsessiga ja on seega tootmise üldkulu. (Moriarity, Allen 1986: 29-

30) 

Joonis 1.2 annab selge ülevaate kulude funktsionaalsest liigitamisest tootmisettevõttes. 

Tootmisettevõtte kulud, mis jagunevad omakorda tootmiskuludeks ja 

mittetootmiskuludeks. Nendest edasi järgnevad põhikulud ning lisakulud, turunduskulud, 

üld- ja halduskulud, finantseerimiskulud.  

Näiteks omahinna arvutamisel on oluline eristada tootmisega seotud kulutusi ja 

tootmisväliseid kulutusi. Nii kujuneb toodangu tootmisomahind, kui tootele/teenusele 

lisada kogukulud ehk siis ka üldhalduskulud, saame toote/teenuse täisomahinna. Autori 

hinnangul võib tootmisettevõtetel tootmis- ja üldhalduskulude jaotamisel tekkida raskusi. 

Näiteks kui arvestada elektrikulu, ei saa me 100% kindlad olla, et me neid õiglaselt 

jaotame.  

Tootmiskulud on kulud, mis on seotud ainuüksi toote või teenuse valmistamisega. Sinna 

kuuluvad nii materjali kulu kui kõik muu, mis on vajalik hetkeni, mil toode on pakendatud 

ning valmis müügiks. (Management… 2010: 7) 
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Mittetootmiskulud – (kõik ülejäänud kulud) hõlmavad turunduskulusid, üld- ja 

halduskulusid ning finantseerimiskulusid. (Ibid : 7) 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis. 1.2 Kulude funktsionaalne liigitamine. Allikas: (Alaver, Reinberg 2002, lk 40) 

Põhikulud – põhimaterjal mida saab üheselt seostada teatud lõpptootega ning põhitööliste 

palk, kelle tööd saab raskusteta seostada teatud lõpptootega – näiteks mööbli 

kokkupanijad, trükitöölised, pagarite palgad. (Kulude… 2007: 19) 

Lisakulud – muud tootmiskulud, mis on küll seotud lõpptoote valmistamisega, kuid mida 

ei ole võimalik seostada konkreetse lõpptootega. (Kulude… 2007: 19)  

Joonis 1.2 tutvustab meile selgelt ka omahinna leidmise võimalust. Liites kokku kõik 

tootmisettevõtte kulud ning jagades toodetud ühikute arvuga, saame toote täisomahinna. 

Teine võimalus on leida tootmise omahind. See koosneb tootmiskuludest, mille sisse 

kuuluvad nii põhikulud kui ka tootmise lisakulud. Jagades tootmiskulud toodetud ühikute 

arvuga, saame tootmisomahinna. 

Ettevõtte kulude planeerimisel, eelkõige toote (teenuse) omahinna kalkuleerimisel on tähtis 

eristada tootmiskulusid ja mittetootmiskulusid. Tootmiskulud määravad ära ettevõtte 

toodangu tootmisomahinna. Summeerides tootmiskulud ja mittetootmiskulud, saame 

ettevõtte täisomahinna. (Ettevõtte… 2015) 

Tootmisettevõtte kulud 

Tootmiskulud Mittetootmiskulud 

Põhikulud Tootmise 

lisakulud 

Turundus-

kulud 

Üld- ja 

halduskulud 

Finantseeri

miskulud 
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Kokkuvõttes võib öelda, et kulusid võib liigitada mitmeti, vastavalt ettevõtte vajadustele 

olulisema info välja selgitamiseks. Olulisematest kululiikidest, milles tuli antud peatükis 

juttu annab kokkuvõtliku ülevaate Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Kulude liigitus (Allikas: Alaver, Reinberg 2002: 39) 

Liigitusalus Kululiigid 
Funktsionaalne põhimõte • Tootmiskulud 

• Mittetootmiskulud ehk 
tootmisvälised kulud 

Reageerimine tegevusmahu või mõne muu 
kulukäituri muutumisele 

• Muutuvkulud 
• Püsikulud ehk püsivkulud 
• Segakulud  

Kuluobjektile kirjendamine • Otsekulud 
• Kaudkulud  

 

 

1.4 Kulude jaotus kuluobjektile ja omahinna kujunemine 
 

Kulude jaotamine on kaudsete kulude määramine kuluobjektidele. (Bhimani, Horngren, 

Datar, Foster 2008: 39) Selline tegevus on ettevõttes vajalik, kui soovime näiteks leida 

tootmisomahinda. 

Tootmise üldkulud on kaudne kulu, mis tuleb üksikute toodete vahel jagada vastavalt 

eelnevalt hinnanguliselt kindlaksmääratud üldkulude jaotusalusele, milleks võivad olla 

näiteks mingi masina töötunnid, otsene töötasu, otsene materjalikulu jne. (Rünkla 1997: 

21) 

Selleks, et teada saada kui palju meile valmistatud toodang või teenus maksma on läinud, 

tuleb sellele kanda kõik kulutused mida oleme ettevõttes valmistamise protsessis teinud.  

Kuluobjektide üldkulude arvestuse protsessis leitakse üldkulu määr ja lähtuvalt 

kuluobjektiga seoses kasutatud kulukäiturite arvust arvestatakse üldkulud kuluobjektile. 

(Karu 2008: 140) 

Tootmise üldkulude jaotamisel ettevõttes lähtume esmalt ühest mahupõhisest käiturist. 

Selle alusel kujundame jaotusbaasi ehk üldkulu määra. Eeldades, et tegu on 

mehhaniseeritud tootmisega. Sellest tulenevalt võime jaotusbaasiks võtta kasutatud 

masintunnid. (Haldma, Karu 1999: 117) Autori arvates ei ole üldkulude jaotamisel 
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otstarbekas arvestada käiturina masintunde, sest kui ettevõte pakub erinevaid tooteid ja 

teenuseid, siis kulutab ta selleks ka väga erinevalt aega ja ressursse. Ühe variandina tuleks 

arvestada toote või teenuse osutamisel tulenevat käivet, mis peaks iseloomustama vastava 

teenuse panust ettevõtte majandustulemusele ning seeläbi arvestada üldkulusid antud 

kuluobjektile. 

Autori arvates ei ole võimalik leida õiglast ja efektiivset viisi ettevõtte tootmislike kaudsete 

kulude ega üldkulude jaotamiseks. Äärmiselt lihtne on eksida ning arvestada ebaõiglaselt 

üldkulusid kuluobjektidele. S. Karu kirjutab oma raamatus, et üldkulude jaotamisel võib 

kaasneda kas ülejaotamine või alajaotamine. See tähendab, et ühele kuluobjektile võidakse 

kanda tegelikust rohkem kulusid või vastupidi (Karu 2008: 303) Analüüsitava ettevõtte 

puhul on üsna suur oht selliseks situatsiooniks, kus tellimusele kantakse kas ebaõiglaselt 

palju või vähe ettevõtte üldkulusid.  

Ettevõtte omanikke huvitab kahtlemata kasumi maksimeerimine. Seda on võimalik 

saavutada tulude suurendamise ja kulude vähendamisega. Tulude suurendamiseks tuleks 

suurendada müüki. Hinnad kujunevad turul pakkumise ja nõudluse tasakaalu puhul ja on 

seega ettevõtte poolt vähe mõjutatavad. Seega on läbimüügi suurendamiseks vaja müüa 

rohkem kaupa. Kulude vähendamiseks on aga tootmisettevõttes rohkesti võimalusi: 

hankijate valik, optimaalsete sisseostu-, transpordi- ja laokulude, samuti tootmise 

ettevalmistamise, seadmete korrashoiu, turustamise, reklaami jm. See kõik mõjutab 

ettevõtte tootmiskulusid ja toodete omahinda. (Okk 1996: 52) 

Ühiku omahind saadakse tavaliselt siis, kui ettevõte toodab suurel hulgal identseid tooteid, 

mille maksumus on saadud tootmisprotsessi muutuvkulude ja püsikulude summana. 

Jagades saadud maksumus toodetud ühikute arvuga, on tulemuseks ühiku kulu ehk 

omahind. (How to… 2013) 

Ühiku omahinna arvutamiseks jagatakse mingi toodangu kogumaksumus sellega seotud 

ühikute arvuga. Ühikuid võib väljendada erineval viisil, näiteks töötundide arv või 

valmistatud toodete kogus. Ühiku omahind on keskmine, seega tuleb nende tõlgendamisel 

olla ettevaatlik. Otsuste tegemisel on parem mõelda kogukuludest kui ühiku kulust ehk 

omahinnast. (Horngren, Bhimani, Datar, Foster. 2008:44) 
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Autori arvates ei saa öelda, et kogukulu on olulisem, kui ühiku kulu. Ühiku kulu näitab ühe 

konkreetse toote või teenuse kulu ehk omahinda. Selle põhjal saame analüüsida toote või 

teenuse kasumlikkust. 

 

Enamlevinud omahinna kategooriad on: 

1. Tootmisomahind -  tootmiskulud ühiku kohta 

2. Täisomahind – ehk kogu väärtusahela kulud ühiku kohta. 

Täisomahind on tooteühiku valmistamise ja müügi täielikud kulud, tootmisomahinna ja 

tootmisväliste kulude summa. (Täisomahind 2006)  

Kokkuvõttes võib öelda, et kulude jaotamine kuluobjektidele on äärmiselt oluline toodangu 

omahinna leidmisel. Ettevõte liigitab oma kulud vastavalt oma tegevusele toomiskuludeks 

ja tootmisvälisteks kuludeks. Kulud, mis on seotud otseselt toodangu valmistamisega ja 

mida on lihtne kanda antud kuluobjektile, on otsesed kulud. Analüüsitavas ettevõttes on 

selleks näiteks pinnakattele kulunud värv, terase kuumtsinkimisega seotud kulud ja muu 

selline. Ülejäänud kulud, mis ei ole seotud otseselt vaid ühe tellimusega (näiteks gaasi- ja 

elektrikulu, masinate ja seadmete kulum), tuleb jaotada objektile vastavalt leitud 

üldkulumäära abil. Üldkulumäära leidmisest ja kaudsete tootmiskulude jaotamisest 

tellimustele tuleb juttu peatükis 2.4 
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2 TELLIMUSTE ANALÜÜS AS-is KANE METALL 
 

2.1 Ettevõtte üldiseloomustus ja finantsnäitajad 
 

AS Kane Metall on asutatud 1992. aastal ning tegeleb metalli müügi ja 

teraskonstruktsioonide valmistamisega. Algselt tegeles ettevõte metallprofiilide 

vahendusega. 1997. aastal avanes võimalus osta endiselt Tartu Elamuehituskombinaadilt, 

toonase Tartu Maja AS-ilt, taridetailide ja armatuuri osakond. Sellest ajast on ettevõtte 

käibes konstruktsioonide müügi osakaal pidevalt kasvanud. (Kane… 2015) 

Firma on näidanud ennast stabiilse ettevõttena kogu Eesti iseseisvuse ajal. Ettevõte on 

tõestanud enda kvaliteeti sertifitseerides keevitusstandardi EVS-EN ISO 3824-2 ja 

teraskonstruktsioonide valmistamise standardi EVS-EN 1090-1 teostusklassini EXC 3. See 

tähendab, et ettevõte võib valmistada teraskonstruktsioone ja märgistada toodangu CE- 

märgiga ehk toodang vastab Euroopa Liidu poolt kehtestatud standardnõuetele. (Kane… 

2015) 

Ettevõtte tehas asub Tartus Betooni tänaval ning tootmispindala on ca 5000 m² . Sellest ca 

200 m² rendib ettevõte alltöövõtjatele.  Lisaks teraskonstruktsioonide valmistamisele 

tegeleb ettevõte ka metalli kokkuostu ja müügiga. See tagab ettevõttele hea tooraine 

kättesaadavuse, kuna laos on püsivalt ligikaudu 200 tonni terast ehk siis metallmaterjali, 

mis on ühtlasi ettevõtte põhitooraine. (Raidla 2015) 

Viimase aasta jooksul (2014) on ettevõtte ca 400 tonni terastooteid eksportinud Soome. 

Üks suurimaid üksiktellimusi viimase aasta jooksul oli ca. 350 tonnine kuumtsingitud 

teraskonstruktsioon Piibu laudakompleksile, mis asub Türi vallas, Eestis. Antud objekt 

moodustas 16 % ettevõtte  kogukäibest. 

Lisaks metallkonstruktsioonide valmistamisega teenib AS Kane Metall ka renditulu. 

Ettevõte rendib tootmispinda kahele ettevõttele, kes ühtlasi on ka tihti alltöövõtjaks. 

Alltöövõtja on ettevõtte poolt palgatud üksikisik või ettevõte, kes viib läbi tööd, mis on 

peatöövõtjaga lepinguliselt määratud. Tellija on antud tööde eest vastutav. (Subcontracting 
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2015) Need allhanked, mida ettevõte kasutab, tunduvad esialgsel hinnangul tasuvana, kuna 

AS Kane Metall teenib nendelt firmadelt renditulu ning vajadusel saab osta allhankena 

konstruktsioone mida ettevõtte ise ei suuda suure töökoormuse tõttu valmistada. Kas aga 

pikemas perspektiivis see ettevõttele kasulik on, oleks mõistlik teha põhjalikum analüüs 

juba edasises uurimustöös.  

Keskmine töötajate arv on viimasel kolmel aastal olnud 38 töötajat. Nendest kümme on 

kontoritöötajad, kuhu kuuluvad juhatus, raamatupidaja, müügisekretär, eelarvestaja, 

projektijuhid ning tootmis- ja kvaliteedijuhid. Ülejäänud moodustavad lao- ja 

tootmistöölised. 

2012. aastal oli ettevõtte käive kokku 4,1 miljonit eurot, millest ehituse peatöövõtt oli 0,7 

milj. eurot, ehk 16,2% kogukäibest. Siit selgub, et ettevõte kasutab suurel määral  

alltöövõtjate teenuseid. Tootmine moodustas sellest 2,1 miljonit eurot ning seda 51,8% 

kogukäibest. Tootmine tähendab antud juhul teraskonstruktsioonide valmistamist, mis on 

analüüsitava ettevõtte põhitegevus. Kaubanduse maht oli 2012.a 1,3 miljonit eurot ja see 

moodustas 32,0% kogukäibest. Kaubanduse maht näitab, kui suures ulatuses müüb 

ettevõtte laomaterjali ehk terast jaeklientidele. Eksport kokku oli aga 0,25 miljonit eurot. 

2013. aastal oli ettevõtte käive samuti ligi 4,1 miljonit eurot. Tootmine moodustas sellest 

72,3%, ehk rahalises väljenduses 2,96 miljonit eurot. Võrreldes 2012. aastaga suurenes 

tootmise osakaal 20,5%. Eksport oli 2013.a 0,34 miljonit eurot, mis võrreldes 2012. 

aastaga suurenes 36%. Kaubanduse maht pisut kahanes võrreldes eelneva aastaga, selleks 

kujunes 1,13 miljonit eurot. Joonis 2 illustreerib AS Kane Metall finantsnäitajaid aastatel 

2012-2014. Jooniselt 2 on näha, et 2014. aasta käive on pisut langenud, kokku 3,9 miljonit 

eurot, mis teeb ligi 4,8% vähem võrreldes eelnevate aastatega. Tootmine moodustas 

kogukäibest 72,8%, ehk rahalises väljenduses 2802380 eurot. 2014. aasta kaubanduse maht 

kahanes veelgi, selleks kujunes 972369 eurot. See tähendab seda, et tootmise osakaal 

suurenes, mis kokkuvõttes suurendab ettevõtte kasumit. 2013. aasta kasum oli 

märkimisväärselt väiksem võrreldes teiste analüüsitavate aastatega. See tulenes eelkõige 

sellest, et väga palju investeeriti ettevõtte hoonetesse. Renoveeriti lao katus, metalltsehhi 

ventilatsioonisüsteemi täiustamine, lõpetati kvaliteedistandardi ja kvaliteedi järelevalve 

juurutamine ning osteti juurde keevitusseadmeid.   
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Joonis 2. Majandustulemused AS Kane Metallis aastatel 2012-2014. Allikas: Autori koostatud, 

AS Kane Metall 2012-2014 aasta. käibeandmiku põhjal             

Viimastel aastatel on ettevõte suurendanud eksporti Soome. 2014. aastal eksportis ettevõtte 

ca 200 tonni terast. Lisaks on ettevõttel leping ühe Soome ettevõttega, kellele AS Kane 

Metall valmistab masstoodanguna taridetaile. Tulevikuks on ettevõttel plaan laiendada 

tootmist veelgi ning suurendada seeläbi kasumit ning püsida konkurentsivõimelisena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

2.2 Kulude arvestus AS-is Kane Metall 
 

AS Kane Metall kulude arvestus põhineb osaliselt töökuluarvestuse meetodil, kus 

kuluobjektideks ehk töödeks on metallkonstruktsioonide tellimused, lepingud, partiid, 

projektid või üksiktooted/teenused. Erinevate tellimuste jaoks kasutatakse eraldi kontosid, 

millele kantakse otsesed töökulud nagu näiteks otsene materjalikulu ja pinnakatte 

viimistluskulu. Lisaks paigaldusega seotud kulud, milleks on kinnitusvahendid, transport, 

värviparandused, tööriistade rent ja muu selline. 

AS Kane Metall kulud jagunevad kolme osakonna vahel: 

1. Tootmisosakond 

2. Laoosakond 

3. Haldusosakond 

Tootmisosakonnast lähtudes liigitatakse tootmiskulud otsekuludeks ja kaudseteks 

kuludeks. Otsekulud on need, mis kantakse otse konkreetsele kuluobjektile (tellimusele), 

milleks on siis näiteks materjal.  Kaudseteks tootmiskuludeks on kõik muud kulud mida ei 

saa ainuüksi seostada ühe kuluobjektiga. Sellisteks kuludeks on näiteks elekter, 

keevitusgaas, masinate ja seadmete korrashoid, tootmistööliste palk jne. 

Halduskuludena käsitletakse näiteks tootmistsehhi ülalpidamisega seotud kulud, sealhulgas 

rendi- ja üürikulud, ruumide, hoonete korrashoid ja remont, masinate, seadmete korrashoid 

ja remont, samuti kommunaalkulud: elekter, vesi ja küttekulud. Kommunaalkulud 

jaotatakse osakondade vahel protsentuaalselt vastavalt: 10% laoosakonnale, 15% 

Haldusosakonnale ja 75% tootmisosakonnale. (sise-eeskiri 2007) 

Lähtuvalt kulude jaotamisest kuluobjektidele kasutatakse ettevõttes osakuluarvestust. 

Tellimustele kantakse vaid osa kulusid, milleks on otsene materjalikulu ja töökulu.  

Otseseid kulusid võib samuti vaadelda kui muutuvaid kulusid, kuna toodangu mahuga on 

enamus otsesed kulud varieeruvad. Näiteks on ettevõttes nii materjali kui ka sellele kuluv 

värv muutuvkulu, sest see muutub vastavalt toodangumahuga. Kuna tellimuste 

konstruktsioonid on erinevad siis kaasnevad ka mitmesugused segakulud. Näiteks terase 

pinnakatted, mis vastavalt tellija soovile kaetakse kuumtsingiga või värviga.    
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Püsivkulude hulka kuuluvad ettevõttes põhivara kulud, hoolduskulud, palgakulud (samuti 

sotsiaal- ja ravikindlustusmaksud), kindlustusmaksed jms. 

Autori arvates on AS Kane Metalli töökuluarvestuse puuduseks see, et tellimustele ei kanta 

otseseid tööjõukulusid. See raskendab ettevõttes täpse tootmisomahinna kalkuleerimise 

võimalust. Tööjõukulud jaotatakse kolme osakonna vahel: tootmisosakond, lao- ja 

haldusosakond. Selleks, et tellimuse tootmisomahinda arvutada, tuleb leida kulude 

jaotusmäär. Seejärel kantakse tellimusele kaudsed kulud, mis sisaldavad peale 

tööjõukulude ka muid tootmisega seotud kulusid, nagu näiteks gaasi, elekter, 

keevituselektroodid, masinate- ja seadmete amortisatsioon jms. 

Siinkohal teeksin ettepaneku ettevõttes luua töökuluandmiku süsteemi. See on 

organisatsioonisisene  dokument, milles kajastatakse ja summeeritakse konkreetse tööga 

tehtud tööjõukulud. Sellest dokumendist saadav informatsioon võimaldab teha kindlaks 

konkreetsele tellimusele kulunud tööjõukulud. Lisaks on võimalik täpselt fikseerida aeg, 

mis kulus ühe tellimuse valmistamiseks. 

 

 

2.3 Tellimuste ülevaade ja analüüs 
 

Järgnevas peatükis teeme ülevaate mõningatest kolme aasta tellimustest. Autor valis neist 

välja üheksa, mille hulgas on üks viimaste aastate suurim tellimus, kaks tellimust Soome ja 

juhuslikult võetud keskmise suurusega projektid. Eesmärk on võrrelda neid toodangu 

mahult, selgitada välja kulud, mis kantakse otse tellimusele ning arvutada välja 

üksiktellimuse kattetulu. Müügitulust lahutades muutuvkulud, saame kattetulu. Kattetulu 

näitab summat ühelt objektilt  kui palju jääb ettevõttele üldkulude ja kaudsete 

tootmiskulude katmiseks. Kaudsete tootmiskulude hulgas on ka tööjõukulud, samuti 

elektrikulu, masinate ja seadmete korrashoid jne.  Püüame välja selgitada ettevõtte kulu 

ehk tootmisomahinna. Tootmisomahind leitakse ühe kilogrammi terase kohta, ehk €/kg 

kohta. Saadud informatsiooni põhjal on võimalik teha järeldusi millised kulud mõjutavad 

tootmisest saadavat kasumit kõige rohkem.  Antud bakalaureusetöös on kõik hinnad ja 

kalkulatsioonid kajastatud ilma käibemaksuta. 
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AS Kane Metall valmistab teraskonstruktsioone vastavalt tellija soovidele. Suuremalt jaolt 

on  tellimused koos paigaldusega. Lisaks on konstruktsioone, mis vajavad erinevaid 

pinnakatteid. Järgnevas peatükis analüüsime millised on need otsekulud, mis kantakse 

kuluobjektidele ehk siis tellimustele ning milline on nende mõju üksiktellimuse puhul 

ettevõtte majandustulemusele. 

2012. aasta tellimustest võttis autor analüüsimisele:  

� Eesti Kirjandusmuuseumi juurdeehitus;  

� Tehnika tänaval asuv tööstushoone teraskonstruktsioon;  

� Ravila 77 tänaval  asuv tööstushoone konstruktsioon.  

Suurima müügikäibega oli nendest Tehnika tänava tööstushoone teraskonstruktsioon 

(127517,4€). See summa moodustab 3,15% 2012. aasta kogukäibest. Antud objekt telliti 

koos paigaldusega ning tootmisperiood kestis ca kolm nädalat. Tootmisperiood on aeg, mil 

kestis antud tellimuse keevitusperiood ehk valmistamise aeg kokku. Materjali peale kulus 

31697,33 eurot, mis moodustas 35% antud tellimuse otsestest kuludest. Kõige suurema 

kululiigi moodustas alltöövõtt, selleks oli 39% ning rahaliselt 34294,84 eurot. Rendikuluks 

kujunes 8519,03 eurot, mis moodustas otsestest kuludest 10%. See kululiik sisaldab endas 

tööriistade rendikulu, mis on tarvis konstruktsiooni paigaldamiseks objektil. Muud 

paigalduskulud (transport, kinnitusvahendid) moodustasid 13%, ehk 12017,66 eurot. 

Pinnakatte viimistluse ehk värvi kulu oli vaid 3%.  Järelejäänud kattetuluks kujunes 

37040,35 eurot. See on summa, mida ettevõte kasutab kaudsete tootmiskulude tasumiseks 

ning sellest allesjääv on tulu antud tellimusest. Kaudsete tootmiskulude hulka kuuluvad ka 

tööjõukulud. Kuidas aga tellimustele (kuluobjektidele) jaotada tootmise kaudseid kulusid, 

vaatame peatükk 2.4. Parema ülevaate Tehnika tänava tellimuse otsestest kuludest annab 

joonis 2.1 
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Joonis 2.1 Tehnika tänava otseste kulude protsentuaalne jaotus, 2012. aastal. Allikas: Autori 

koostatud, AS Kane Metalli 2012. aasta käibeandmiku põhjal 

Järgnevalt võrdleme järgmist 2012. aasta tellimust, milleks on Ravila tänava tööstushoone. 

Selle konstruktsioontellimuse käive oli kokku 82000 eurot ning aastakäibest moodustas see 

vaid 2,02%. Otsesed kulud kokku olid aga 84316,11 eurot, seega järelejäänud kattetulu oli 

-2316,11 eurot. Kuna tootmine kestis ca kaks nädalat siis tuleks sellest kattetulust maha 

arvestada kahe nädala kaudsed tootmiskulud. Nii saaks ettevõte kätte tulu antud 

tellimuselt. Kahjuks aga lõpetas ettevõtte antud objekti kahjumiga. Materjali koguseks oli 

40 tonni terast ning see moodustas ka kõige suurema kululiigi, selle osakaal otsestest 

kuludest oli 59% ehk rahalises väljenduses 49885,8 eurot. Kulude protsentuaalsest 

jagunemisest annab ülevaate joonis 2.2. Järgmiseks kululiigiks oli muud paigalduskulud, 

mille osakaal oli 16% ehk 14497,9 eurot. Selle moodustavad paigaldamisega seotud 

kulutused, mille hulka kuuluvad näiteks kinnitusvahendid, transport ja ostetud 

paigaldusteenuste kulud.  Autor tõi eraldi kululiigina välja tööriistade rendikulu, mis oli 

seotud konstruktsiooni paigaldamisega antud objektil ning selleks kujunes 5%, ehk 

3930,17 eurot. Viimasena toob autor välja alltöövõtuga seotud kulutused. Antud objektil 

kulus sellele 7% kogu otsestest kuludest, rahaliselt oli selleks 6147,35 eurot.  
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Joonis 2.2 Ravila tn. tööstushoone otseste kulude protsentuaalne jaotus, 2012. aastal. 

Allikas: Autori koostatud, AS Kane Metalli 2012. aasta käibeandmiku põhjal 

Võrdluseks võttis autor ka ühe väiksema tellimuse, milleks oli Eesti Kirjandusmuuseumi 

juurdeehitus. Kulude protsentuaalsest jaotusest annab ülevaate joonis 2.3. Tellimus oli 

tootmises üks nädal ning saadud kattetulu 9053,45 eurot, terase kogus oli ca 13775 kg. 

Kogu käive antud tellimuse kohta oli 22099,1 eurot (0,55% aastakäibest) ning otsesed 

tootmiskulud moodustasid sellest 59,03%, ehk 13045,65 eurot. Suurima kululiigi 

moodustas materjal, tellimusele kulus 7433,25 euro väärtuses materjali, ehk 56% otsestest 

tootmiskuludest. Järgnesid muud paigalduskulud, milleks kujunes 2106,53 eurot, ehk 16% 

ning samuti alltöövõtt moodustas 16% kogu otsestest kuludest. Pinnakatte kulud olid antud 

tellimusel üsna suured, seda põhjustas eelkõige tulekaitsevärvimine. Vastavalt 

projektinõuetele, vajavad teatud teraskonstruktsioontellimused tulekaitsevärviga katmist. 

See sõltub mis otstarbega hoonele teraskonstruktsioon tellitakse. Pinnakattele kulus 365,14 

eurot, ehk 3% kogu otsestest kuludest. Väikseima kululiigi antud tellimusel moodustas 

tööriistarent, see moodustas 8%, ehk rahalises väljenduses 1041,23 eurot. 
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Joonis 2.3 Eesti Kirjandusmuuseumi juurdeehituse konstruktsioontellimuse otseste kulude 

protsentuaalne jaotus. Allikas: Autori koostatud, AS Kane Metalli 2012. aasta käibeandmiku põhjal 

2013. aasta analüüsitavad tellimused: 

� Sikupilli kaubanduskeskus Tallinnas,  

� Agrilandi tootmishoone  

�  Respo lao- ja tootmishoone.  

Suurema müügikäibega oli Respo lao- ja tootmishoone, mille hinnaks oli 178970 eurot 

(4,37% aastakäibest) koos paigaldusega. Otsesed töökulud kokku olid 148039,65 eurot, 

millest suurim kululiik oli materjalikulu, moodustades 48% ehk 70549,42 eurot. Antud 

tellimusele kulus ligi 100 tonni terast ning tootmisperiood kestis ca poolteist kuud. 

Alltöövõtule kulus 30854,08 eurot ning moodustas 21% otsestest kuludest antud tellimuse 

kohta. Muud paigalduskulud, mille hulka kuuluvad kinnitusvahendite kulud, majutus 

kulud, geodeesia ja muu selline moodustas 13%, mis teeb rahalises väljenduses 19610,74 

eurot. Otsesed tootmiskulud moodustasid 37,72% ning paigaldusele kulus 16,63%. Selle 

tellimuse kattetuluks kujunes 30930,35 eurot. Parema ülevaate otsestest kuludest antud 

tellimusele annab joonis 2.4 
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Joonis 2.4 Respo lao- ja tootmishoone teraskonstruktsiooni otseste kulude protsentuaalne 

jotus. Allikas: Autori koostatud, AS Kane Metalli 2013. aasta käibeandmiku põhjal 

Järgnevalt analüüsib autor ühte keskmise mahuga konstruktsioontellimust, milleks oli 

Agrilandi tootmishoone. Antud tellimusele kulus ca 68 tonni terast ning müügihinnaks 

kujunes 135700,7 eurot (3,31% aastakäibest). Tootmine kestis üks kuu ning järelejäänud 

kattetulu oli 53127,15 eurot. Autori hinnangul on see üsna hea tulemus. Kõige suurema 

kululiigi moodustas materjal, selle ulatus oli 52% kogu otsestest kuludest, rahalises 

väljenduses 43288,32 eurot. Järgnesid muud paigalduskulud, milleks oli 26645,21 eurot, 

ehk 32% otsestest kuludest. Alltöövõtule kulus aga 7274,84 eurot, ehk 9%. Väiksema 

kululiigi moodustas tööriistarent (4%) ning pinnakatte kulud (3%). Agrilandi tootmishoone 

otseste kulude protsentuaalsest jagunemisest annab ülevaate joonis 2.5 
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Joonis 2.5 Agrilandi tootmishoone konstruktsioontellimuse otseste kulude jaotus 

protsentuaalne jaotus, 2013. aastal. Allikas: Autori koostatud, AS Kane Metall 2013. aasta 

käibeandmiku põhjal 

 

Viimane 2013. Aasta tellimus, mida autor analüüsib on Sikupilli kaubanduskeskuse 

teraskonstruktsioon. Selle tellimuse valmistasid suuremalt jaolt alltöövõtjad. Nagu 

jooniselt 2.6 selgub, modustas altöövõtt 97% kogu otsestest kuludest, ehk rahalises 

väljenduses 74622 eurot. Ettevõttel endal kulus materjali peale vaid 2%, ehk 1821,53 eurot 

ning muud paigalduskulud, moodustasid vaid 1% otsestest kuludest. Tellimuse müügihind 

oli 122045,6 eurot (2,98% aastakäibest) ning järelejäänud kattetuluks kujunes 45097,63 

eurot, ehk 38,44% tellimuse käibest, mis autori hinnangul oli väga hea tulemus. Kattetulult 

tuleks maha arvata vähesel määral tootmise kaudseid kulusid. Antud tellimuse juures on 

raskendatud kulude jaotusmäära leidmine, kuna suurem osa tööst tegid alltöövõtjad. 
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Joonis 2.6 Sikupilli kaubanduskeskuse teraskonstruktsioontellimuse otseste kulude 

protsentuaalne jaotus, 2014. aastal. Allikas: Autori koostatud, AS Kane Metalli 2013. aasta 

käibeandmiku põhjal 

2014. aastal analüüsitavad tellimused: 

� Tokmani kaubamaja (Soome) 

� Elektrijaam (Soome) 

� Piibu laudakompleks 

2014 aasta suurimaks tellimuseks oli Türi vallas asuv Piibu loomakasvatuskompleks, kuhu 

kulus ca 350 tonni terast. Antud objekti konstruktsioontellimuse müügihinnaks oli 532196 

eurot, see moodustas 13,82 % kogu aasta käibest. Antud tellimus oli koos paigaldusega 

ning tootmisperiood kestis ca kaks ja pool kuud. Otsesed tootmiskulud olid üsna suured, 

kokku 447568 eurot, mis moodustas 84,1% antud tellimuse müügihinnast. Joonisel 2.7 on 

toodud välja analüüsitava tellimuse otsesed kululiigid. Jooniselt selgub, et materjali peale 

kulus 115956,6 eurot, ehk 26% kogu otsestest kuludest. Kõige suurema kululiigi 

moodustas altöövõtt, selleks kujunes 153839,56 eurot, ehk 34% kogu otsestest kuludest. 

Suure osa moodustas ka pinnakatte kulud, selleks kujunes 91351,64 eurot, ehk 21%. Antud 

kululiigi suurust mõjutas eelkõige terase katmine kuumtsingiga. Tegemist on üsna kuluka 

protsessiga, mida ettevõte ise kohapeal teha ei saa kuna selleks puuduvad vastavad 

seadmed. Seda teenust ostab ettevõte Lätist.  Kattetuluks kujunes 84628 eurot ehk 16% 

müügihinnast. Selleks, et antud tellimusest leida puhastulu, tuleks sellest summast maha 

arvata kahe ja poole kuu jagu tootmise kaudseid kulusid. Nagu eespool öeldud, on 

kaudsete tootmiskulude sees ka tööjõukulud.  
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Joonis 2.7 Piibu laudakompleksi konstruktsioontellimuse otseste kulude protsentuaalne 

jaotus, 2014. aastal. Allikas: Autori koostatud, AS Kane Metalli 2014. aasta käibeandmiku põhjal 

Võrdluseks võttis autor analüüsimisele kaks eksporttellimust Soome. Jooniselt 2.8 ning 2.9 

selgub, et eksporditavate tellimustega ei kaasne tööriistade rendikulusid ega muid 

paigaldamisega seotud kulusid, sest eksporttellimusega paigaldamist ei kaasne.  Mõlema 

Soome tellimuse puhul moodustab materjalikulu võrdselt 56% kogu otsestest 

tootmiskuludest. Soome elektrijaama teraskonstruktsiooni pinnakatte kulud moodustasid 

36%, ehk rahalises väljenduses 13049,65 eurot kogu otsestest kuludest. Antud kululiigi 

suurust mõjutas tulekaitsevärviga katmine. Alltöövõtule kulus aga 3067,88 eurot ning see 

moodustas 8%. Tellimuse käive kokku oli 62495 eurot (1,62% aastakäibest) ning 

järelejäänud kattetulu oli 24920,78 eurot. Materjali kulus 22313 kg ning tootmine kestis ca 

üks nädal. Antud tellimuse otseste kulude protsentuaalset jaotust illustreerib jonis 2.8. 
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Joonis 2.8 Soome elektrijaama konstruktsioontellimuse otseste kulude protsentuaalne 

jaotus, (aastal 2014) Allikas: Autori koostatud, AS Kane Metalli 2014. Aasta käibeandmiku põhjal 

Viimaseks analüüsitavaks tellimuseks on Soome eksporditud Tokmani kaubamaja 

teraskonstruktsioon. Jooniselt 2.9 on näha, et teiseks suuremaks kululiigiks oli alltöövõtt, 

millele kulus 22719,7 eurot ning see moodustas 23% kogu otsestest kuludest. Pinnakate 

moodustas 21%, ehk rahalises väljenduses 21018,3 eurot. Terase materjali kulus kokku 

85,3 tonni ning selle tootmisperiood oli ca neli nädalat. Tellimuse käive kokku oli 

127157,38 eurot (3,3% aastakäibest) ning järelejäänud kattetuluks kujunes 48778 eurot. 

Antud tellimuse otseste kulude jaotusest annab ülevaate joonis 2.9 

 

Joonis 2.9 Soome Tokmani kaubamaja konstruktsioontellimuse otseste kulude 

protsentuaalne jaotus (aastal 2014) Allikas: Autori koostatud, AS Kane Metalli 2014. Aasta 

käibeandmiku põhjal 

 



36 
 

Nagu selgub, on igal tellimusel väga väike osa aastakäibest. Oluline on, et kulutused, mida 

tootmisel tehakse oleks võimalikult läbimõeldud. Selgub, et materjalikulu on üldjuhul 

üksiktellimuse puhul kõige suurem kululiik. Seega, on väga oluline tähelepanu pöörata 

materjali sisseostu hinnale. Järgmine suurem kululiik on alttöövõtt. Nagu eelpool mainitud, 

võiks selle tõhusust edasi analüüsida põhjalikumalt juba järgmises uurimustöös. 

Analüüsides tabel 2.1 võib teha mitmeid järeldusi. Esiteks selgub, et väiksema mahuga 

tellimused on ettevõttele kasumlikumad. Suuremad ja keerukamad tellimused toovad kaasa 

ootamatuid lisakulusid, mida müügihinna kujundamisel ei ole võimalik alati ette näha. 

Olulist rolli mängib konstruktsiooni keerukus ning õiglane arvestus müügihinna 

kujundamisel. See tõestab asjaolu, miks on tellimuste ja nende kulude jälgimine ja analüüs 

ettevõttele tähtis. Teisena võib järeldada, et ka pinnakatte materjal mõjutab leitavat 

kattetulu. Näiteks Ravila tööstushoone  ning Soome Elektrijaama konstruktsioontellimused 

vajasid tulekaitsevärviga katmist. Piibu laudakompleksi teraskonstruktsioon vajas 

pinnakatte tsinkimist. Võrreldes neid kolme ülejäänute analüüsitavate tellimustega, on 

nende kattetulu väiksem.  

Järgmisena selgub, et Ravila tööstushoone teraskonstruktsioon tõi ettevõttele tulu asemel 

hoopis kahjumit. Vestluses ettevõtte tootmisjuhiga (Raidla 2015) selgus, et seda põhjustas 

projektimuudatus. Kuna esialgne projekt ei vastanud Euroopa Liidu poolt kehtestatud 

standardnõuetele siis sellega seoses tuli teha projekti muudatus ning sellega  kaasnes 

hulganisti lisatöid. Kuna AS Kane Metall oli antud projekti vastutaja, olid kulutused 

ettevõtte kanda. 

Piibu laudakompleksi teraskonstruktsiooni tellimus oli oma mahult 2014. aasta tellimustest 

suurim. Tegemist oli keerukama konstruktsiooniga ning antud tabel 2.1 tõestab, et 

suuremate tellimuste puhul on saadav kattetulu väiksem. Kuna paigaldusega seotud tööd 

kujunevad sellisel juhul pikemaks ning kulukamaks.  

 

 

 

 

 



37 
 

Tabel 2.1 AS Kane Metalli konstruktsioontellimuste andmed.(Terase kogus tonnides, 

käive eurodes, tootmisaeg nädalates, kattetulu eurodes, kattetulu ja käibe suhe 

protsentides) Allikas: Autori koostatud, AS Kane Metalli 2012-2014. aasta käibeandmiku põhjal 

 

 

Antud tabelist on näha, et kõige tulusamaks kujunes Eesti Kirjandusmuuseumi 

teraskonstruktsiooni tellimus. Järelejäänud kattetulu oli 41% kogukäibest. Antud tellimuse 

tootmine kestis ca üks nädal. Antud kattetulust tuleks maha arvutada kaudsed 

tootmiskulud, et leida tulu mida ettevõte teenis antud tellimuselt. Kindlasti ei saa maha 

arvestada täismahus ühe nädala kaudseid tootmiskulusid, sest samal ajal tegeleti ka teiste 

tellimustega. Selleks aga tuleks leida kulude jaotusmäär, mille abil saab lisaks otsestele 

kuludele kanda tellimusele ka kaudseid tootmiskulusid. Kaudsed tootmiskulud sisaldavad 

endas tööjõukulusid, gaasi- ja elektrikulu, masinate ja seadmete kulu jms. Järgmises 

peatükis analüüsimegi millised on võimalused kulude jaotamiseks kuluobjektidele ehk 

analüüsitavatele tellimustele ning kuidas saaksime leida tootmisomahinda.  

 

 

 

                                                                                                          
2012.                       
aasta 

Terase 
kogus, tonn 

Käive, € Tootmisaeg, 
nädal 

Kattetulu, 
€ 

Kattetulu 
ja käibe 
suhe, % 

Eesti 
Kirjandusmuuseum 

13,8 22099,1 Üks nädal 9053,45 41 

Ravila  tööstushoone 40 82000 Kaks nädalat -2316,11 -2,82 

Tehnika tn. 
tööstushoone 

61,6 127157,38 Kolm nädalat 36680,35 28,84 

2013. aasta     
Sikupilli 

kaubanduskeskus 
44,6 122045,63 Neli nädalat 46919,13 38,44 

Agrilandi 
tootmishoone 

68,2 135700,65 Neli nädalat 53324,16 39,3 

Respo tootmishoone 100 178970 Kuus nädalat 30930,35 17,28 
2014. aasta     

Soome Tokmani 
kaubamaja 

85,3 127157,38 Neli nädalat 48778 38,36 

Soome elektrijaam 22,3 62495 Üks nädal 24920 39,88 
Piibu laudakompleks 350 532196  Kümme 

nädalat 
84628 0,16 
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2.4 Tellimuste omahind ja selle mõju ettevõtte majandustulemustele 
 

Järgnevas peatükis teeme ülevaate kuidas kujuneb ettevõttes müügihind ning püüame välja 

selgitada võimaluse tootmisomahinna leidmiseks. Teades toodangu tootmisomahinda, 

saame analüüsida kui kasumlik üks tellimus on ning kui suurel määral see mõjutab 

ettevõtte majandustulemust. 

Müügihinna kujunemine toimub Ettevõttes läbi mitme inimese. Üldjuhul on selleks 

Ettevõtte poolt palgatud eelarvestaja, kelle töökohustuseks on teha vajalikud 

kalkulatsioonid hinnapakkumiseks. Hinnapakkumisi teevad samuti ka projektijuhid. Välja 

on kujunenud kindel terase hind, mille ühikuks on €/kg terase (materjali) kohta. Vastavalt 

konstruktsiooni keerukusele muutub see alates 1,50€/kg kuni 3€/kg. Hind muutub ka 

vastavalt sellele, kas tellitud konstruktsioon on koos paigaldusega või ilma. Suurel hulgal 

mõjutab hinda ka pinnakatte viimistlus, vastavalt kliendi soovile kasutatakse kas 

alküüdvärvi, epoksiidvärvi, tuletõkkevärvi või kaetakse teras kuumtsingiga. Kõige 

kulukam neist on terase katmine tuletõkkevärviga, sellele järgneb kuumtsinkimine. 

Suuremate tellimuste puhul teeb vajalikud kalkulatsioonid ning arvestab müügihinna 

projektijuht, kinnitab juhatus. Lähtutakse ka turuseisundist, arvestades hinnaga, mis on 

hetkel turul. Lisa 1 on autoril välja toodud Tokmani kaubamaja hinnapakkumise näidis. 

Autori arvates on selline arvestusviis petlik, kuna iga valmistatav konstruktsioon on erinev 

ning toob kaasa erineval hulgal kulusid ettevõttele. Täpset võrreldavat turuhinda pole 

võimalik arvesse võtta. Autori hinnangul on oluline, et ettevõte teeks aegajalt 

omahinnaanalüüsi. See tagab organisatsioonile võimaluse määrata reaalne müügihind.  

Analüüsitavas ettevõttes ei korraldata tootmisomahinna arvestust. Puudub täpne 

informatsioon selle kohta, kui kasumlik võib üksiktellimus olla ettevõtte 

majandustulemustele. Seepärast püüab autor leida võimalust tootmisomahinna leidmiseks. 

Kuna analüüsitavas ettevõttes on tootmises paralleelselt käsil mitu erinevat tellimust, siis 

on täpse omahinna kalkuleerimine raskendatud. Tootmistööliste palk, gaas, keevitustraadid 

ning muud sellised kulud, mis kaasnevad tootmisosakonnas   konstruktsioonide 

valmistamisega, kantakse tootmise kaudsetesse kuludesse. Nagu eelpool mainitud, on 

otsesteks kuludeks materjal, pinnakatte viimistlus, tööriistarent, alltöövõtt ja muud 
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paigalduskulud (kinnitusvahendid, majutus, ostetud paigaldusteenus). Täpset kulude 

jaotamist konkreetsetele üksikutele tellimustele pole võimalik läbi viia. Selleks, et kulusid 

jaotada kuluobjektidele (tellimustele) tuleb leida kulude jaotusmäär. Autori ettepanekul 

võiks tootmisomahinna arvutamine toimuda nii, et leiame üldkulumäära, kus kulukäituriks 

on valmistoodangu käive. Lisa 2 on autoril välja toodud andmed tellimuste kohta ning 

arvutusmeetodid. 

Tabelis 2.2 on välja toodud analüüsitud tellimuste käive, maht ja müügihind. Autor arvutas 

AS Kane Metalli kuluandmikupõhjal välja toote tootmisomahinna. Lisa 3 on kulumäära 

arvutusmeetod, mille abil kujunes tootmisomahind. Autori arvates aga ei ole leitud 

tootmisomahind täpne, kuid peegeldab seda siiski ligikaudselt. Täpsema tootmisomahinna 

leidmiseks annab autor soovitusi peatükis 2.5 

Antud tabeli 2.2 põhjal võib teha mitmeid järeldusi. Selgub, et tootmisettevõttel tuleb ette 

juhtumeid, kus valmistatav toodang toob tulu asemel kahjumit, või toob tulu väga väikesel 

määral. Näiteks Ravila tänava teraskonstruktsiooni valmistamisest ettevõte tulu ei 

teeninud, kuna põhjus oli projekteerimise veas. Antud tellimuse tootmisomahind kujunes 

suuremaks kui müügihind. 

Analüüsides 2014. aasta suurimat tellimust, milleks oli Piibu laudakompleksi 

teraskonstruktsioon, selgub, et see ei toonud ettevõttele nii suurt tulu kui teised 

analüüsitavad tellimused. Ettevõte teenis antud tellimuselt tulu vaid 0,01 €/kg kohta.  

Otseste kulude maht oli antud tellimuse puhul üsna suur, seda põhjustas eelkõige 

alltöövõtuga seotud kulutused. Samuti materjali kulu ning pinnakatte viimistlus hõivas 

suure osa otsestest kuludest. Siinkohal võib järeldada, et ostetud allhanked ei ole 

ettevõttele kasumlikud, sest analüüsides Tehnika tänava konstruktsioontellimust, siis 

selgub ka siin, et suurima kululiigi moodustas alltöövõtt. Ka sellelt tellimuselt teenis 

ettevõte vaid 0,01 €/kg terase kohta. Samas, kui analüüsida Sikupilli kaubanduskeskuse 

konstruktsioontellimust, selgub, et selle valmistas suuremalt jaolt alltöövõtjad. Seega ei saa 

alati väita, et alltöövõtt ettevõttele kahjulik on. Põhjus võib olla ka väga oskuslikult 

määratud müügihinnas. Ettevõttes on kaks projektijuhti, kes teevad vajalikud 

kalkulatsioonid ning määravad müügihinna. Seega,  sõltub palju ka nende oskuslikkusest 

viia läbi paigaldustöid ning õiglase müügihinna määramisest. 

Kõige suuremat tulu teenis ettevõte Soome elektrijaama konstruktsioontellimuselt. 

Tegemist oli väiksema tellimusega ning ostetud allhanked moodustasid väiksema osa kogu 
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otsestest kuludest. Samuti kaudsed tootmiskulud olid antud tellimuse puhul kõige 

väiksemad  (Selle kohta annab ülevaate Lisa 1) ning samuti otsesed kulud, sest antud 

tellimusega ei kaasnenud paigaldusega seotud kulutusi. 

Kokkuvõttes võib öelda, et tellimuste tootmisomahinda mõjutab eelkõige otseste kulude 

maht, mida omakorda mõjutab kõige enam materjali kulu ja konstruktsiooni keerukus, 

ostetud allhanked ning pinnakatte viimistluskulud.  

Üldjuhul on allhanked ettevõttele vähem tulu toovad, kuid suure töökoormuse tõttu ei ole 

ettevõttel võimalik neid vältida.  

Tabel 2.2 AS Kane Metalli konstruktsioontellimuste käive eurodes, maht tonnides ja 

hinnad €/kg - kohta (2012 – 2014) Allikas: Autori koostatud, AS Kane Metalli kuludokumentide 

põhjal (2012 – 2014) 

  Käive, € 

Terase kogus, 

tonn 

Müügihind, 

€/kg 

Toomisomahind, 

€/kg 

Ettevõtte 

tulu, €/kg 

2012           

Kirjandusmuuseum 22099,1 13,8 1,65 1,12 0,53 

Tehnika tn 127517,38 61,6 1,77 1,76 0,01  

Ravila tn 82000 40 2,05 2,58 -0,53 

2013           

Agriland 135700,65 68,2 1,92 1,41 0,51 

Sikupilli 122045,63 44,6 2,04 1,72 0,32 

Respo 178970 100 1,75 1,73 0,02 

2014           

Wasa Tokmann 127157,38 85,3 1,73 1,44 0,29 

Elektrijaam Soome 62495 22,3 2,8 2,19 0,61 

Piibu 532196 350 1,46 1,45 0,01 

 

 

2.5 Ettepanekud AS Kane Metallile  
 

AS Kane Metalli tellimuste analüüsimisel selgub, et kulude arvestamine toimub eelkõige 

kohustuslike finantsaruannete koostamise eesmärgil. Täpne kulude jaotamine üksikutele 

tellimustele on kohati puudulik. Sellega seoses ei ole reaalse tootmisomahinna arvutamine 

võimalik ning ei ole täpset infot üksiktellimuse mõju kohta majandustulemustele. 
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Autori ettepanekul võiks toimuda ettevõttes mõned muudatused seoses parema kulude 

ülevaate saamiseks üksiktellimuse osas. 

Esmalt tuleks täpselt fikseerida ühe tellimuse tootmisperiood. Raamatupidamises on selge 

ülevaade otsestest kuludest üksiktellimuse kohta. Igale üksiktellimusele koostatakse küll 

eraldi konto, kuid kulusid kajastatakse osaliselt. Kuna otsesteks kuludeks on nii materjali 

kulud, mõningad otsesed tootmiskulud (pinnakatte materjal, projekteerimiskulud) kui ka 

paigaldamisega seotud kulud siis muudab see antud tellimuse tootmisperioodi pikemaks, 

kui see tegelikult oli. Seoses sellega on raskendatud tootmisomahinna arvutamine, kuna 

pole täpselt teada kui suures mahus kaudseid tootmiskulusid ühele tellimusele kanda. 

Näiteks, kui raamatupidamises võtta välja tellimuse kontolt kõik otsesed kulud siis võib 

sealt välja lugeda, et tootmine kestis 4-5 kuud, kuid tegelikult tegid mehed tsehhis selle 

konstruktsiooni valmis ühe kuuga, seega võib sellele tellimusele kanda vaid ühe kuu 

kaudseid tootmiskulusid. Antud situatsioonile annab näite lisa 3, kus Tehnika tänava 

konstruktsioontellimuse tootmine tsehhis kestis ca kolm nädalat, kuid 

raamatupidamisdokumendist võib välja lugeda, et töö kestis ca viis kuud. Selline olukord 

raskendab tootmisomahinna kalkuleerimist.  

Autori ettepanekul oleks mõistlik tootmise ja paigaldamisega seotud kulud kanda eraldi 

kontole. See annaks parema ülevaate tootmisega seotud kulude üle ning oleks kergem 

fikseerida tootmisperiood. Teine võimalus oleks paigaldusteenusteks luua eraldi AS Kane 

Metalli tütarfirma.  

Autori ettepanekul võiks tootmisosakonnas kasutusele võtta töölehed, kus peetakse 

igapäevaselt täpset arvestust tööprotsessi üle. Märkides täpselt tööd mida keevitajad tegid 

ning materjal mida kasutati. See võimaldab paremat kontrolli tööjõukulu üle 

üksiktellimuse kohta ning annab võimaluse reaalsema tootmisomahinna arvutamiseks. See 

eeldab rohkem uusi töökohustusi, millega kaasneks ka tööjõu lisa.  

Autori arvates tasuks kaaluda ettevõtte laienemist. Palgates juurde keevitajaid ning 

renditavaid pindasid kasutada ettevõttel endal tootmistegevuseks. Renditavaid pindasid 

saaks kasutada teraskonstruktsiooni viimistlusetapis. Kuna ettevõttes tekib tootmistöölistel 

ületunde tihti just värvimistöödega seoses, mis on otseselt seotud ka ruumipuudusega. 
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Autori arvates on oluline, et ka ettevõtte projektijuhid oleksid kursis suuremate kuludega, 

mis mõjutavad tellimuselt saadavat tulu kõige enam. See on eelkõige vajalik õiglase 

müügihinna määramisel. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida AS Kane Metalli kulusid. Millised 

on suuremad ja erilist tähelepanu vajavad kulud, mis kaasnevad toodangu valmistamisel ja 

võivad mõju avaldada ettevõtte majandustulemuse kujunemisel. AS Kane Metall on Tartus 

asuv ettevõte, kes tegeleb metalli müügi ja teraskonstruktsioonide valmistamisega. 

Vastavalt kliendi soovile ja vajadustele valmistatakse mitmesuguseid eritüübilisi  

teraskonstruktsioone ning sellega seoses kaasnevad erinevad otsesed tootmiskulud. 

Bakalaureusetöö on jagatud kaheks osaks. Töö esimeses osas püüab autor tutvustada 

kuluarvestuse olemust, tuginedes nii eesti kui ka välismaistele kirjandusallikatele. Tehakse 

ülevaade kuluarvestussüsteemi olemusest, kulude liigitamisest ning jaotamisest 

kuluobjektidele. Autor tõi järeldusena välja, et kuluarvestuse tundmine ja sellest saadava 

informatsiooni kasutamine on aluseks ettevõtte eesmärkide saavutamisel. 

Töö teises osas teeb autor ülevaate analüüsitavast ettevõttest ning toob välja olulisemad 

finantsnäitajad. Järgmiseks analüüsib autor kokku üheksat erinevat tellimust, mis olid 

võetud aastatest 2012 – 2014. Eesmärgiks oli läbi viia võrdlev analüüs, selgitamaks välja 

millised on põhilised otsesed kulud mida üksiktellimusele kantakse. Võrrelda kulude 

rahalist mahtu vastavalt tellimuse eripärale ning seejärel leida võimalus tootmisomahinna 

arvutamiseks. Eesmärgiks oli välja arvutada ka üksiktellimuselt saadav kattetulu ning 

seejärel analüüsida nende mõju ettevõtte majandustulemustele. 

Esimeseks ülesandeks oli uurida millised on otsesed kululiigid, mis kantakse kuluobjektile 

ehk tellimusele. Seejärel analüüsis autor erinevate kululiikide protsentuaalset ulatust kogu 

otsestest kuludest. Analüüsil selgus, et kõige suurema kululiigi moodustab terase materjal. 

Seega on väga oluline ettevõttel jälgida tooraine sisseostu hinda. Järgmiseks suuremaks 

kululiigiks oli alltöövõtt ehk ostetud allhanked ning nendele järgnesid pinnakatte 

viimistlemise kulud, muud paigalduskulud ning tööriistarent objektil. Selgus, et igal 

üksiktellimusel on väga väike osa ettevõtte aastakäibest. Seega on oluline, et kõik kulud 

mida toodangu valmistamisel tehakse oleksid põhjalikult läbimõeldud. Autor järeldas, et 

väiksemad tellimused, mis on lihtsa konstruktsiooniga on ettevõttele tulusamad, kuna 
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suurte ja keerukate tööde puhul tekib tihti lisatöid ning pikeneb ka tootmisperiood ning 

paigaldusega seotud kulutused on suuremad.  

Selgus, et ettevõttel võib ette tulla juhtumeid, kus teenitud tulu asemel kaasneb hoopis 

kahjum. Kattetulu arvutamisel tuli välja, et Ravila tööstushoone konstruktsiooni 

valmistamisel kaasnes ettevõttele kahjum. Põhjus oli selles, et projekt ei vastanud Euroopa 

Liidu poolt kehtestatud nõuetele. Sellega kaasnes hulganisti lisatöid ning kuna AS Kane 

Metall oli antud projekti vastutaja, olid kulud ettevõtte kanda.  

Analüüsimisel selgus veel, et ettevõtte tööjõukulusid ei kanta otseste kuludena 

üksiktellimustele, vaid paigutatakse ettevõtte osakondade vahel. Seega on üsna raske 

arvutada täpset tootmisomahinda. Autori ettepanekuks oli luua töökuluandmiku süsteem, 

mis aitaks jälgida tööjõukulu ning samuti aega mida kasutati ühe konkreetse tellimuse 

valmistamiseks.  

Järgmisena püüdis autor leida võimalust tootmisomahinna leidmiseks, et analüüsida 

üksiktellimuse mõju ettevõtte majandustulemustele. Kuna ettevõttes kasutatakse 

osakuluarvestust ehk siis arvestusviisi kus tellimustele kantakse kulusid vaid osaliselt, tuli 

leida kulude jaotamiseks üldkulu määr. Arvutatud kulumäära põhjal jaotas autor tootmise 

kaudsed kulud tellimustele ning tulemuseks oli tootmisomahind. Kaudsete tootmiskulude 

hulka kuulub näiteks tööjõukulu, masinate- ja seadmete kulum, keevituseks vajaminev 

gaas, kütuse kulu jne. Autori arvates ei ole leitud tootmisomahind täpne, kuid peegeldab 

seda siiski ligikaudselt. Analüüsides müügi- ja tootmisomahinna vahelist seost, selgus, et 

ettevõttel oli tellimusi, mis tõi üsna vähe tulu. Põhjuseid oli autori hinnangul mitmeid. 

Esiteks mõjutas tootmisomahinda konstruktsiooni mahukus ja keerukus. Sellest tulenevalt 

oli tootmis- ja paigaldusperiood pikem ning otsesed kulud suuremad. Järgmisena mõjutas 

otseseid kulusid ostetud allhanked ning pinnakatte viimistlusega seotud kulutused. Selgus, 

et alltöövõtt ei ole üldjuhul ettevõttele kasumlik.  

Töö lõpus pakkus autor välja mõningad soovitused ettevõttele, mis aitaksid kaasa ettevõtte 

edasises tegevuses. Autori ettepanekuks oli konstruktsiooni tootmise  ja paigaldusega 

seotud kulud kanda eraldi kontole. See annaks parema ülevaate tsehhis kulunud töö üle 

üksiktellimuse kohta ning võimaldaks täpsemalt arvutada tootmisomahinda. Kuna ettevõte 

kasutab palju alltöövõtjate teenuseid just ruumi ja tööjõu puudumisel siis tekivad sellega 

seoses lisakulutused. Lahenduseks pakkus autor välja mõtet ettevõtte laienemisest.  
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Autori hinnangul on oluline, et nii ettevõtte juhtkond, kui ka vastutavad töötajad oleksid 

teadlikud kuluarvestuse olemusest ning oskaksid sellest saadavat informatsiooni ära 

kasutada. Täpse ja õiglse informatsiooni kaasabil suudab ettevõte teha kaalukaid otsuseid. 

Kokkuvõttes tõstab see ettevõtte konkurentsipositsiooni ning ühtlasi tõstab ka ettevõttele 

laekuvat kasumit.  

Bakalaureusetöö sisaldab 12 joonist ning 3 tabelit, kasutatud on kokku 32 kirjandusallikat, 

millest 12 on võõrkeelsed. 
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Lisa 1. Tokmani kaubamaja konstruktsioontellimuse hinnapakkumise 
näidis (2014) 
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Lisa 2. Tellimustelt saadud tulmuste kalkulatsioonid 

 

1Müügihind €/kg kohta – hind, mida tellija maksis antud tellimuse eest; 2Otsesed kulud kokku – kulud, mis kantakse raamatupidamises otse 
tellimusele, sinna hulka kuulub: materjali kulu, alltöövõtuga seotud kulud, pinnakatte kulud (värv, tsinkimine), tööriistarent objektil ning muud 
paigalduskulud (transport objektile, kinnitusvahendid, majutus, kütus); 3Kattetulu – ehk jääktulu = käive – otsesed kulud; 4Kulude jaotusmäär 
– on leitud Lisa 2 tabeli põhjal, ehk siis antud perioodi kaudsed tootmiskulud jagatud sama perioodi käibega; 5Kaudsed tootmiskulud = 
tellimuse käive * kulude jaotusmäär; 6Kulud kokku = otsesed kulud + kaudsed tootmiskulud; 

 
2012 Käive, € 

Terase 
kogus, 
kg 

Müügi 
hind, 
€/kg 1 

Otsesed 
kulud , € 2 

Kattetulu, 
€ 3 

Kulude 
jaotusmäär, 
€ 4 

Kaudsed 
tootmiskulud, 
€ 5 

Kulud 
kokku, € 6 Tulu, € 7 

Tootmis-
omahind, 
€kg 8 

Tulu, 
€/kg 9 

Tellimuse 
käive aasta 
käibest, % 10 

Kirjandusm. 22099,1 13775 1,65 13045,65 9053,45 0,11 2430,90 15476,55 6622,55 1,12 0,53 0,55 

Tehnika tn 127517,38 61604 1,77 90477,03 37040,35 0,14 17852,43 108329,46 19187,92 1,76 0,01 3,15 

Ravila tn 82000 40000 2,05 84316,11 -2316,11 0,23 18860 103176,11 -21176,11 2,58 -0,53 2,02 

2013 

Agriland 135700,65 68219,48 1,92 82573,5 53127,15 0,1 13570,07 96143,57 39557,09 1,41 0,51 3,31 

Sikupilli 122045,63 44614 2,04 76948 45097,63 0,18 21968,21 98916,21 23129,42 1,72 0,32 2,98 

Respo 178970 99983 1,75 148039,65 30930,35 0,14 25055,8 173095,45 5874,55 1,73 0,02 4,37 

2014 

Wasa Tokman 127157,38 85333,3 1,73 98321,41 28835,97 0,19 24159,90 122481,31 4676,07 1,44 0,29 3,30 
Soome 
elektrij. 62495 22313 2,8 37574,22 24920,78 0,18 11249,1 48823,32 13671,68 2,19 0,61 1,62 

Piibu 532196 350000 1,46 447568 84628 0,11 58541,56 506109,6 -16489,24 1,45 0,01 13,82 
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Lisa 2. jätk 
 

7Tulu/ettevõtte teenitud tulu tellimuselt = käive – kulud kokku; 8Tootmisomahind (autori arvutatud €/kg kohta) = kulud kokku/terase 
kogus; 10Tellimuse käive aasta käibest, % =(tellimuse käive/antud aasta käive)* 100.
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Lisa 3. Tabel kulumäära arvutamiseks 
 

 

 

 

 

 

 

Märkused: 

1Käive – Selle perioodi käive, mil toimus antud tellimuse tootmine  (Allikas: AS Kane Metalli kuluandmik); 

2Kaudsed tootmiskulud – Sama perioodi kaudsed tootmiskulud (Allikas: AS Kane Metalli kuluandmik); 

3Tellimuse kulumäär = kaudsed tootmiskulud € / käive € (Allikas: Autori arvutus

 Tellimused Kirjandusm. Ravila Tehnika tn Sikupilli Agriland Respo Tokman Soome Elektrijaam Piibu 

Käive, € 1 499425,38 151077 528178 726444 617333,37 253392 650077,46 224643 519874 
Kaudsed 
tootmiskulud, 
€ 2 54068,73 34755 72671,5 70428,58 108901 36273 120087,94 41342 57186,14 
Tellimuse 
kulumäär, € 3 0,11 0,23 0,14 0,1 0,18 0,14 0,19 0,18 0,11 
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Lisa 4. Tehnika tänava konstruktsioontellimuse kuludokumenti 
väljavõtte näidis 
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Lisa 4. jätk 
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SUMMARY 
 

The aim of this thesis was to analyze the AS Kane Metall costs. What are the major costs 

and require special attention, which is involved in the Manufacture and production and 

may have an impact on the economic results of the Company. AS Kane Metall is based in 

Tartu and engaged in the sale of metal and steel constructions. According to the customer's 

wishes and needs of a wide range of contract structures manufactured of steel structures 

and in this context involve various direct production costs. 

Thesis is divided into two parts. In the first part the author tries to introduce cost-

accounting nature, on the basis of both Estonian and foreign literature sources. It presents 

an overview of the nature of the cost accounting, cost allocation and cost of grading 

objects. The autor concluded that the cost of the use of knowledge and information is the 

basis for the achievement of the objectives of the Company. 

In the second section the author makes an overview of the analysis for the enterprise, and 

highlights key financial indicators. Next, the author analyzes a total of nine different orders 

that were taken in the years 2012 - 2014. The objective was to conduct a comparative 

analysis in order to establish what are the main direct costs entered in single orders. 

Compare the costs of the financial volume of the order in accordance with the specific 

features, and then find a way to calculate the cost of production (Unit cost). The aim was to 

calculate the contribution margin resulting from every single orders and then analyze their 

effects on the company's financial results. 

The first task was to examine what are the types of direct costs, the cost of which shall be 

subject to the order. Then, the author analyzed the extent of the various categories of 

expenditure, percentage of the total direct costs. The review found that the biggest 

expenditure category is the steel material. So it is very important to follow the company on 

the purchase price of raw materials. The next biggest expense was the class of sub-

contracting and then purchased in the coating, followed by the cost of installation, and then 
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tool rental. It turned out that every single order is a very small part of the company's annual 

turnover. Therefore, it is important that all the costs of production in the manufacture of 

which were made thoroughly thought through. The author concluded that the lower orders, 

which is of simple construction is more profitable for the Company, because in the case of 

large and complex works often run additional tasks and extend the production period, and 

the related installation costs are higher. 

It was revealed that the company could earn the losses instead of income. Calculating the 

amount of cover revenue came out that the Ravila industrial building construction was 

accompanied by the preparation of the company's loss. The reason was that the project did 

not meet the requirements set by the European Union. This was accompanied by lots of 

additional work and, as AS Kane Metall had the responsibility of the project, the costs 

were borne by the company. 

Further analysis revealed that the company's labor costs are not included as direct costs for 

individual bookings, but is placed in the company's departments. Thus, it is quite difficult 

to calculate the exact unit cost. Copyright töökuluandmiku proposition was to create a 

system that would monitor the cost of labor, as well as the time used in the manufacture of 

a particular order. 

Next, the author tried to find a way to find the cost of production in order to analyze the 

effect of the economic performance of individual orders. Since the establishment is 

variable costing namely the way in which accounting is applied to the cost of the 

subscription in part, came to the overhead cost allocation rates. Calculated on the basis of 

the rates distributed by the author of the indirect costs of manufacturing orders, and 

resulted in the production cost. Indirect costs of production include, for example, the cost 

of labor, machinery and equipment depreciation, welding needed gas, fuel, etc. The 

author's opinion, is not found in production cost and time, but it still reflects 

approximately. By analyzing the relationship between sales and cost of production, it 

appeared that the company had orders, which led to quite a bit of income. The reason was 

the author of several estimates. First, it affected unit cost intensity and complexity of the 

design. Consequently, the production and installation period is longer, and higher direct 

costs. Next, directly affects the cost of purchased subcontracting and the costs associated 

with the surface finish. It turned out that sub-contracting is generally not a profitable 

business. 
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At the end author offered of a number of recommendations to the company, which would 

contribute to the company's future activities. The author suggested that the costs associated 

with the production and installation shall be entered in a separate account. This would give 

a better insight into the work of the plant floor worn on an individual order and allow a 

more accurate calculation unit cost. Since the company uses many subcontractors services 

right in the absence of labor will arise in respect of the extra costs. The solution proposed 

by the author of the idea of the company's expansion. 

The author estimates that it is important that everybody in the the company's will be able to 

take adventage of aware of the cost-accounting nature and will be able to take advantage of 

the available information. For specific information on the assistance company will be able 

to make major decisions. All in all, it increases the company's competitive position, and 

also increases the profits accruing from the business. 

Bachelor thesis contains three tables, and figure 12, used a total of 32 literary sources, of 

which 12 are in foreign languages. 
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