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Nõudlus hakkepuidu järele on viimastel aastatel langenud, mille tulemusena on hakkepuidu 

tootmismahud vähenenud ning antud tegevusala ettevõtete majanduslik olukord seetõttu 

halvenenud. Selles situatsioonis tuleb ettevõtte majanduslikku olukorda hinnata, et välja selgitada 

ettevõtte võimalikud edasised arenguperspektiivid. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on 

teostada hakkepuitu tootva ettevõtte VJ Grupp OÜ majandusnäitajate analüüs aastate 2010-2014 
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Demand for chips has fallen in recent years and as a result of that, wood chips production volumes 

have decreased and companies’ economic situation has therefore been getting worse. In this 

context, the company's financial situation has to be assessed in order to identify company's 

possible further development prospects. The purpose of this Bachelor’s Thesis is to perform 

financial analysis of wood chips producing company VJ Grupp OÜ on the basis of economic 

indicators of the years 2010-2014, compare them with averages of companies with the same 

economic activity and determine the financial situation of the company and future prospects. The 

author uses comparative method, where financial ratios of VJ Grupp OÜ and the same industry 

averages are calculated and compared. In order to assess the company’s economic situation, 

profitability ratios, solvency and assets utilization effectiveness are analysed. Data for the analysis 

was collected from VJ Grupp OÜ financial reports for the years 2010-2014 and from the Statistics 

Estonia databases. An interview,conducted with the board member of VJ Grupp OÜ complements 

the economic analysis. From this research it was concluded that company’s sales revenue and 

profit have declined in recent years. As a result of that, company’s productivity has fallen lower 

than the same industry average. At the same time VJ Grupp OÜ has been able to maintain a good 

level of solvency and is able to successfully plan production inventory. The author finds that VJ 

Grupp OÜ should explore the possibilities to export its production in order to expand its 

production volume. 
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SISSEJUHATUS 

 

Hakkepuidu tootmine on viimasel ajal olnud aktuaalne teema, kuna taastuvatest 

energiaressurssidest toodetud energia osakaal peab 2020. aastaks moodustama 20% 

lõpptarbimisest. Hakkepuidu tootmist soodustab asjaolu, et umbes pool Eesti maismaast on 

kaetud metsaga. Takistavateks teguriteks on aga nõudlus hakkepuidu järele ning tooraine 

madal hind, mistõttu ei ole metsaomanikud huvitatud puidu ülestöötamisest.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on teostada hakkepuitu tootva ettevõtte VJ Grupp 

OÜ majandusnäitajate analüüs aastate 2010-2014 kohta, võrrelda neid sama tegevusala 

ettevõtete keskmiste näitajatega ning välja selgitada, milline on ettevõtte majanduslik 

olukord ning arenguperspektiivid. 

Bakalaureusetöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1) anda ülevaade puitkütuste kasutamisest energia tootmisel; 

2) kirjeldada hakkepuidu tootmisprotsessi; 

3) anda ülevaade erialase kirjanduse põhjal majandusnäitajate analüüsi teoreetilistest 

alustest;  

4) teostada majandusanalüüs ettevõtte raamatupidamisaruannete põhjal;  

5) võrrelda saadud näitajaid sama tegevusala ettevõtete keskmiste näitajatega; 

6) tuginedes teoreetilisele käsitlusele anda hinnang VJ Grupp OÜ majanduslikule 

olukorrale ning tuua välja ettevõtte arenguperspektiivid. 

 

Antud teema on oluline, kuna nõudlus hakkepuidu järele on viimastel aastatel langenud, 

mille tulemusena on hakkepuidu tootmismahud vähenenud ning ettevõtte majanduslik 

olukord seetõttu halvenenud. Selles situatsioonis tuleb ettevõtte majanduslikku olukorda 

hinnata ning välja selgitada ettevõtte võimalikud edasised arenguperspektiivid.  

Bakalaureusetöö koosneb kahest osast. Teoreetilises osas antakse ülevaade puitkütuste 

kasutamisest energia tootmisel Eestis, hakkepuidu tootmisprotsessist ning 

majandusnäitajate analüüsi teoreetilistest alustest. Autor on kasutanud erinevaid 
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teadusartikleid, erialast kirjandust ning Statistikaameti andmebaasist koondatud andmeid. 

Töö empiirilises osas antakse ülevaade uurimistöö metoodikast, iseloomustatakse ettevõtet 

VJ Grupp OÜ ning analüüsitakse uuritava ettevõtte majandusnäitajaid aastatel 2010-2014. 

Statistikaameti andmebaasist on võetud võrdluseks sama tegevusala keskmised näitajad, et 

hinnata uuritava ettevõtte positsiooni. Bilansi ning kasumiaruannete põhjal arvutatakse 

välja erinevad suhtarvud ettevõtte majandusliku olukorra hindamiseks ning võrreldakse 

neid sama tegevusharu keskmiste näitajatega. VJ Grupp OÜ juhatuse liikmega viidi läbi  

intervjuu, mis täiendab teostatavat majandusanalüüsi. Seejärel tuuakse välja autori poolne 

hinnang ettevõtte majanduslikule olukorrale ning arenguperspektiivid. Bakalaureusetöös 

kasutatakse suhtarvude analüüsi ning võrdlusmeetodit.   
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1. HAKKEPUIDU TOOTMISE NING 

MAJANDUSNÄITAJATE ANALÜÜSI TEOREETILISED 

ALUSED 

 

1.1. Ülevaade puitkütuste kasutamisest energia tootmisel Eestis 
 

Taastuvate energiaallikate kasutamine energeetikavaldkonnas on tänapäeval väga 

aktuaalne teema, kuna see aitab tagada ühiskonna jätkusuutlikku ning keskkonnasõbralikku 

arengut pikas perspektiivis ning suurendab sõltumatust fossiilsetest kütustest. Taastuvaks 

energiaallikaks loetakse energiaressurssi, mida saab kasutada lakkamatult, nagu päikese-, 

tuule-  või hüdroenergia, või mis taastub ökosüsteemide aineringete käigus, nagu biomass.  

Eesti kontekstis on elektrienergia tootmise üheks olulisemaks ning kasutatavamaks 

taastuvaks energiaallikaks biomass. Elektrituruseaduse kohaselt on biomass 

põllumajanduse ja metsanduse ning nendega seonduva tööstuse toodete, jäätmete ja jääkide 

bioloogiliselt lagunev osa ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt lagunevad 

komponendid (Elektrituruseadus 2015, § 57 lg 2).  

Alljärgnev joonis 1 illustreerib puitkütuste ning muu biomassikütuse ning hüdro- ning 

tuuleenergia tootmist. Vaadeldavate puitkütuste alla kuuluvad nii küttepuit, puiduhake ning 

–jäätmed kui ka puidubrikett ja –graanulid. Muu biomassikütuse all vaadeldakse musta 

leelist, biogaasi, jäätmekütust ning muud biomassi. Jooniselt 1 nähtub, et Eestis 

kasutatakse taastuvenergiaressurssidest energia tootmisel ülekaalukalt biomassi. Aastate 

2010-2014 jooksul on biomassist energia tootmine mõnevõrra tõusnud. Üheks kasvu 

soodustavaks teguriks võib pidada Eesti maaelu arengukava 2007-2013 esimese telje 

meedet 1.4.3 ehk „Bioenergia tootmise investeeringutoetus“, mille kohaselt toetati 

põllumajandustootjate biomassi kasvatamiseks ja töötlemiseks ning bioenergia tootmiseks 

vajalikke investeeringuid. Stabiilselt kõrge puitkütuste tootmine on eelkõige võimalik tänu 

sellele, et pea pool Eesti maismaast on kaetud metsaga ning puistute varu juurdekasv 

enamuspuuliigiti aastas on 5,9 m³/ha. Ka tuule- ning hüdroenergia tootmine on 2014. 

aastaks võrreldes 2010. aastaga tõusnud üle kahe korra. See on peamiselt tingitud uute 

tuuleparkide laiendamisega, mille tulemusel on suurenenud tuuleenergia tootmine. 
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Hüdroenergia tootmine on võrreldes tuuleenergiaga oluliselt väiksem, kuna Eesti 

geograafilised tingimused antud tegevust ei soosi.  

 

Joonis 1. Primaarenergia tootmine taastuvatest energiaallikatest Eestis aastatel 2010–2014 

(KE02) 

 

Puitkütuseid, mis on osa biomassist, on energiallikana kasutatud aastasadu ning enamjaolt 

soojuse tootmiseks. Puitkütuseid võib liigitada toorme päritolu järgi metsast ning 

energiametsast saadavateks ning korduvkasutusega kütusteks. Metsast saadava kütuse 

toorineks on küttepuit, raiejäätmed, kännud ning puidutöötlemise jäätmed. Energiametsast 

saadava kütuse tooraineks on kiiresti kasvavad puuliigid ning korduvkasutusega kütuse 

tooraineks on lammutus-, ehitus- ning pakkepuit. Teine võimalus on liigitada puitkütuseid 

väärindamise astme järgi. Väärindamata puitkütusteks on traditsiooniline küttepuit, 

hakkpuit, pressitud puidujäätmed ja puidutöötlemise jäätmed. Väärindatud puitkütusteks 

on puidubrikett ja pelletid. (Vares et al. 2005: 27) 

Puiduhakke ehk hakkepuidu all mõistetakse hakkuris laastukesteks purustatud puitu, mida 

on võimalik toota raiejäätmetest, võsapuidust, puidujäätmetest ning harvem ka tüvepuidust 

(Laas 2011: 818). Põhilised hakkepuidu tarbijad on soojuse tootmisjaamad ning elektri ja 

soojuse koostootmisjaamad. Lisaks on potentsiaalseteks tarbijateks ka puittoodete tootjad, 

termilise töötlemise tehased ning biokatlamajad. (Laitila et al. 2016: 253) Puidubrikett on 

valmistatud kuivatatud saepurust pressimise teel ning on Eestis üha rohkem kasutav 
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biokütus, mis sobib kütmiseks bullerjanides, kaminates ning kesküttekateldes. 

Puitgraanulid ehk pelletid on kuivatatud ja peenestatud puidujäätmetest pressitud peened 

pulgad või kuubikud, mis sobivad kütmiseks kateldes.  

Joonis 1 kirjeldab primaarenergia tootmist puitkütustest aastatel 2010 kuni 2014. 

 

Joonis 2. Primaarenergia tootmine puitkütustest aastatel 2010-2014 (KE024)  

 

Jooniselt 2 nähtub, et vaadeldavatel aastatel on puiduhakkest ning puidujäätmetest energia 

tootmine kõrgem võrreldes teiste puitkütuse liikidega. Puiduhakke- ning jäätmete 

kasutamine energia tootmisel suurenes 2012. aastal seoses hakkepuidu massilise 

põletamisega Eesti Energia Narva Elektrijaamades. Ka 2013. aastal toimunud 

puiduhakkest- ning jäätmest toodetud energia languse põhjustajaks võib pidada Narva 

elektrijaamu, nimelt lõpetati seal antud aastal puidu põletamine energia tootmise eesmärgil. 

Suuresti on puiduhakke- ning jäätmete kasutamist energia tootmisel soosinud uute 

hakkepuidul ning puidujäätmetel töötavate katlamajade ehitamine. Küttepuude kasutamine 

on olnud energia tootmisel vaadeldavate aastate jooksul stabiilne, kuna on jätkuvalt 

aktiivselt kasutuses kodumajapidamistes. Seoses uute tehnoloogiate kasutusele võtmisega 

on puidubriketi ning -graanulite tootmine aastate jooksul olnud tõusutrendis. Olulist rolli 

oma toodangu mahu suurenemisel aastate jooksul mängib ka asjaolu, et nõudlus antud 

kütuseliigi järgi on olemas ka välismaal, mistõttu on Eesti tootjatel võimalik toodang 

teatud mahus eksportida. 
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1.2. Ülevaade hakkepuidu tootmisprotsessist 
 

Hakkepuidu tootmise süsteem koosneb järjestikustest individuaalsetest operatsioonidest, et 

töödelda biomass kaubanduslikuks kütuseks ning transportida see pärinemiskohast 

katlamajja (Hakkila 2004: 29). 

Hakkepuidu tootmisel kasutatakse toorainena enamasti raiejäätmeid, milleks on puude 

oksad ning ladvad. Raiejäätmed on puidu ülestöötamise kõrvalprodukt, mis tekib puidu 

töötlemise käigus lageraiel ning harvendusraiel (Wolfsmayr 2014: 207). Lisaks 

raiejäätmetele kasutatakse hakkepuidu toorainena harvendusraiel ning noorendike 

valgustusraiel saadavaid peenikesi puutüvesid ning puidujäätmeid ning uuendusraiel 

mahavõetud alusmetsa, mis tööstuslikku kasutust ei leia, kuid mida on võimalik kasutada 

kütusena (Muiste et al 2004: 198; Vares et al 2005: 45). Üheks võimalikuks tooraineliigiks 

on ka peale raiete teostamist langile jäävad kännud ning puujuured, kuid hetkel on see 

Eestis kasutamata ressurss. 

Peale raiet ladustatakse energiapuit laoplatsile. Õigel ladustamise protsessil on lõpptoote 

seisukohalt määrav tähtsus, kuna selle põhieesmärgiks on energiapuidu kuivatamine.  

Energiapuitu peaks ladustama vähemalt kolm kuud suveperioodil, et ta saaks päikse ning 

tuule käes naturaalselt kuivada, mille tulemusena väheneb puidu niiskusesisaldus 

(Wood...2015: 27). Kui hakke tooraineks olev energiapuit kuivatatakse enne hakkimist on 

saadava lõpptoote niiskusesisaldus 30-50%. Kui kuivatusvirnad on nõuetekohaselt laotud 

ja kaetud ning ka ilmad on puidu kuivamist soosinud, võib hakke niiskusesisaldus olla 

isegi kuni 25%. (Mölder, Rallmann 2013:30) 

Energiapuidu ladustamiseks sobilik plats asub tee ääres ning on hästi ligipääsetav 

aastaringselt. Tee peab olema hästi kandev ning laoplats piisavalt suur, kuna hakke 

tootmiseks kasutatavad masinad ning veokid on rasked ning vajavad piisavalt ruumi 

manööverdamiseks ning tagasipööre sooritamiseks. (Alakangas, Virkkunen 2007:20) 

Laoplatsil hakkimise korral peavad mahtuma kõrvuti seisma nii hakkur kui ka veok ning 

tuleb arvestada, et tavaliselt kasutatakse hakke transpordiks haagisega veokeid, mille 

manööverdamisruum on veelgi suurem (Mölder, Rallmann 2013: 19).  
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Tootmise keskseks lüliks on tooraine hakkimine. Et tootmiskulusid vähendada, tuleb kogu 

logistiline ahel hoolikalt planeerida ning eelkõige valida sobiv koht ja viis raiejäätmete 

hakkimiseks (Vares et al 2005: 47). Hakkimist võib läbi viia raielangil, vahelaos tee ääres, 

terminalis või lõpplaos tarbija juures. (Hakkila 2004: 30) 

Eesti tingimustesse sobib kõige rohkem vahelaos hakkimise meetod, mille korral 

koondatakse puit metsaveotraktoriga tee ääres asuvasse vahelattu suurtesse virnadesse ning 

jäetakse see sinna kuivama. Hakkimine vahelaos toimub hakkuriga, millel on raske tõstuk 

ning hea etteandesüsteem, ning transport veoautodega, mis on kohandatud spetsiaalselt 

hakkepuidu veoks. Hakkimisel puhutakse hakkepuit otse eriveokisse ning transporditakse 

edasi katlamajja. (Wood... 2005: 19-20) Vahelaos hakkimise üheks negatiivseks aspektiks 

on aga asjaolu, et hakkur ning puiduveok on üksteisest sõltuvad. See põhjustab viivitusi ja 

seisutunde ning vähendab tootlikkust.  

Peale tooraine hakkimist tuleb hakkepuit ladustada. See on vajalik, kuna hakkepuidu 

tarbimine varieerub aasta jooksul suuresti. Teatud perioodidel ei ole võimalik hakkepuitu 

koguda ning suvel on hakkepuidu tootmismaht suurem kui tarbimine. Hakkepuitu ei ole 

soovitatav ladustada, kui niiskusesisaldus on üle 35%, kuna see soodustab bakterite ja 

seene levikut, mille tulemusena väheneb kuivainesisaldus ning kütteväärtus. Hakkepuidu 

peaks eelistatult tootma vastavalt tootmisjaamade nõudlusele. (Wood...2005: 20) 

Sellegipoolest ei saa ladustamist vältida, kuna külmadel perioodidel suureneb nõudlus 

hakkepuidu järgi ning tootjad peavad olema suutelised tarbijat hakkepuiduga õigeaegselt 

varustada. (Sealsamas: 21) 

Hakkepuidu tootmiseks kasutatav rasketehnika peab keskkonnahoiu seisukohalt vastama 

ökoloogilistele nõuetele. Nende kohaselt tuleb kasutada metsamulda ja puistuid säästvaid 

tehnoloogiaid, töötada ning ehitada uusi, metsale talutavamaid, väiksema erisurvega 

masinaid ning juurutama tehnoloogiaid, mis sobiksid säästliku metsakasvatuse nõuetega. 

Metsas tuleb töötada ainult tehniliselt korras masinatega ning masinate hüdrosüsteemides 

kasutada loodussõbralikke bioõlisid, kuna bioõli laguneb looduses 28 päevaga vähemalt 

60%, mineraalõli aga 20%. (Keppart 2005: 44) 

Hakke tootmiseks kasutatava masina valikul on oluline silmas pidada, millist materjali on 

vaja hakkida, millised nõuded on seatud hakke kvaliteedile ning kus hakkimine toimub.  

Hakkurid jagunevad oma tootmispõhimõtte järgi ketashakkuriteks, kruvi- ehk 
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tiguhakkuriteks ning trummelhakkuriteks. Lisaks hakkurile on võimalik kasutada ka 

puidupurusteid. Hakke transpordiks hakkimiskohast laoplatsile ning edasi katlamajja on 

tarvis veokit ning hakkeveoks kohandatud haagist. Eesti tingimustes, kus veoki 

massipiirang on 44 tonni, on võimalik kasutada haagist, mis mahutab 90 puistekuupmeetrit 

hakkepuitu.  

Hakkepuidu  realiseerimise ning müügihinna kujunemise seisukohalt on väga olulised 

toodangu kvaliteedinäitajad, mis sõltuvad suuresti tootmisel kasutatavast toorainest ning 

hakkimise tehnoloogia valikust. Peamisteks kvaliteedinäitajateks on niiskusesisaldus, 

tuhasisaldus ning hakkepuidu fraktsioon (Asikainen, Pulkkinen 1998:47).  

Kõige olulisem hakke kvaliteedifaktor on niiskusesisaldus, mis mõjutab kütteväärtust ning 

põletamise efektiivsust. (Hakkila, Nousiainen 2000: 54) Värskelt hakitud puidu 

niiskusesisaldus võib olla rohkem kui 50%, mistõttu ei ole see sobilik pikaaegseks 

säilitamiseks ning väikestest ja keskmistes soojustootmisjaamades kasutamiseks (Wood... 

2015: 26). Et niiskusesisaldust vähendada, tuleb kas hakke toorainel lasta kuivada või 

peale hakkimist hakkepuit laoplatsile kuivatamise eesmärgil ladustada. (Mölder, Rallmann 

2013: 24)  

Hakkepuidu fraktsioon sõltub toorainest, tema omadustest ning hakke tootmisel 

kasutatavast hakkurist. Kõige ühtlasema fraktsiooniga haket on võimalik toota tüvepuidust, 

sealjuures raiejäätmetest toodetava hakke fraktsioon on oluliselt ebaühtlasem. Ei ole 

võimalik toota küll 100% ühtlast haket, kuid on võimalik vähendada suurte osakeste 

kogust hakke fraktsioonis, mis toob aga kaasa kulutuste suurenemise. (Suadicani, Gamborg 

1999: 200) 

Kolmandaks tarbija jaoks oluliseks kvaliteedinäitajaks on hakkepuidu tuhasisaldus. 

Tüvepuidul on madal tuhasisaldus, kuiv puit sisaldab vähem kui 1% tuhka. Puukoore 

tuhasialdus on 2-4 %, kuid võib küündida ka kuni 6%. Raiejäätmete tuhasisaldus on 

oluliselt kõrgem, kui tüvepuidul, üle 7%. (Fridh, Bäfver 2010: 14) Tuhasisaldust 

mõjutavad oluliselt ka hakkes sisalduvad võõrlisandid, eelkõige muld ja kivid, vahel ka 

metall, mis võivad tekitada hakke põletamisel katlamaja tööprotsessides probleeme. 

(Mölder, Rallmann 2013: 18) Laasimata peentüvedest toodetud hakke kvaliteeti peetakse 

raiejäätmetest toodetud hakkega võrreldes paremaks, kuna see on üldiselt kuivem, sisaldab 
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vähem lehestikku ning neil on ühtlasem osakeste suuruse jaotus. Sellist kvaliteeti peetakse 

eriti oluliseks väikestes katlamajades. (Hakkila, Nousiainen 2000: 52) 

 

 

1.3. Ettevõtte majandusnäitajate analüüsi olulisus ning võimalused 

 

Ettevõttel on riigi ning kohaliku omavalitsuse seisukohalt oluline roll, kuna ettevõtlusest 

saadavad tulud on riigi ning piirkonna üheks põhiliseks sissetulekuallikaks. Kuna Euroopa 

Parlamendi ja Nõukogu taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise 

edendamise direktiivi 2009/28/EÜ ja Energiatõhususe direktiivi 2012/27/ EL kohaselt 

suurendatakse taastuvatest energiallikatest toodetud energia osakaalu 20%-ni aastaks 2020 

(Euroopa Parlamendi...), siis on ka hakkepuitu tootval ettevõttel selle eesmärgi 

saavutamisel oluline roll.  Et aga ettevõte suudaks jätkusuutlikult toimida, tuleb tema 

tegevust analüüsida. Üheks võimaluseks on ettevõtte majandusnäitajate analüüs. 

Finantsanalüüs on hinnang ettevõtte finantsolukorrale, mida tehakse möödunud perioodide, 

hetkeseisu ja tulevikus oodatava finantsolukorra kohta. Finantsaruandluse põhjal tehtud 

analüüsi tulemustest on huvitatud nii ettevõtte juhid, kreeditorid, kliendid, aktsionärid, 

tarbijad kui ka konkurendid. (Raudsepp 1999: 138) Finantsanalüüsi aluseks on ettevõtte 

majandusaasta aruande bilanss, kasumiaruanne ning rahavoogude aruanne, mis sisaldavad 

olulist informatsiooni ettevõtte tegevuse kohta (Finantsanalüüs 2000: 101).  

Bilanss on finantsaruanne, mis kajastab ettevõtte vara, kohustusi ja omakapitali teatud 

kuupäeva seisuga (Alver, Alver 2009: 78). Bilanss määrab ära ettevõtte suuruse, 

põhivarade ning käibevarade tasakaalu ja ettevõtte kapitalistruktuuri (Brentani 2004:152). 

Bilanss koosneb kahest osast. Bilansi vasak pool kajastab firma käsutuses olevate varade 

väärtust. Parem pool näitab, milliste  vahendite  arvel  on ettevõtte  varad  loodud.  Nende 

vahendite  allikateks on kohustused ja omakapital. Ettevõtte varade ja kohustuste vahe 

moodustab tema omakapitali.  (Kaimre 2000: 142) 

Kasumiaruanne kajastab ettevõtte tulusid ja nende tulude saavutamiseks tehtud kulusid 

teatud perioodi jooksul (Alver, Alver 2009:78). Kasumiaruande koostamiseks on võimalik 

kasutada kahte erinevat skeemi. Kasumiaruande skeemis 1 on ärikulud liigendatud 

lähtudes kulude olemusest, näiteks materjalikulud, tööjõukulud, amortisatsioonikulu. 
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Kasumiaruande skeemis 2 on ärikulud liigendatud lähtudes kulude funktsioonist ettevõttes, 

näiteks müüdud toodangu kulu, turustuskulud, üldhalduskulud. (RTJ 2) Aruande viimases 

reas tuuakse välja kasum, mis on ettevõtte töö tulemusena laekunud tulude ja nende 

saamiseks tehtud kulude vahe. (Rünkla 2003: 46) 

Rahavoogude aruande eesmärgiks on anda ülevaade ettevõtte poolt genereeritavast rahast 

ja ettevõtte poolt tarbitavast rahast, finantseerimisallikatest ning muutustest ettevõtte 

käsutuses oleva raha ja rahalähendite hulgas. Rahavoogude aruandes avaldatav 

informatsioon on aluseks ettevõtte väärtuse hindamisel. (RTJ 2)  

Finantsaruannete analüüsil kasutatakse enamasti kolme meetodit (Raudsepp 1999: 140, 

Rünkla 1996: 36, Rünkla 2003: 61): 

1) horisontaalanalüüs – määratakse rahalised ja protsentuaalsed muutused aruannetes, 

erinevate aastate aruanded kõrvutatakse ning analüüsitakse periooditi aset leidvaid 

muutuseid; 

2) vertikaalanalüüs – aruannete andmestik viiakse rahaliselt kujult protsentuaalkujule, 

võimaldades näha aktiva- ja passivaartiklite suhtelist tähtsust ja kasumiaruandes 

tajuda eri kululiikide osamäära müügitulemist kasumi kujunemisel; 

3) suhtarvude analüüs – erinevate majandusnäitajate jagatis, mida tavaliselt 

väljanedatakse protsentides või kordades, võimaldab hinnata ettevõtte üldist 

seisundit. Suhtarvude arvutamisel kasutab iga analüütik erinevate näitajate 

komplekti ning arvutusmeetodeid, seetõttu on suhtarvude võrdlemisel oluline 

kindlaks teha iga suhtarvu tegelik sisu ning arvutuskäik. 

 

 

1.4. Ettevõtte majandusnäitajate  analüüsi teoreetilised alused 
 

1.4.1  Maksevõime analüüs  

 

Maksevõime tähendab ettevõtte võimelisust oma arveid õigeaegselt tasuda (Raudsepp 

1999:140). Ettevõte võime lühiajalisi kohustusi õigeaegselt tasuda sõltub suuresti sellest, 

kas ettevõttel on piisavalt raha või kergesti rahastatavat väärtust. Seega on maksevõime 

näitajad suuresti seotud käibevara või selle osaga, kuna käibevarast tasutakse ettevõtte 

võlad. (Alver, Reinberg 1999:143) Maksevõime analüüsi tehakse bilansi andmete põhjal 
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ning maksevõime kirjeldab olukorda bilansi koostamise kuupäeva seisuga (Teearu, Krumm 

2005:19). 

Maksevõime näitajateks on (Raudsepp 1999: 141): 

1) puhas käibekapital (net working capital); 

2) lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (current ratio); 

3) maksevõime kordaja (quick ratio); 

4) likviidsuskordaja (cash ratio). 

 

Puhaskäibekapital väljendab summat, mille võrra on käibevara maksumus suurem 

lühiajaliste kohustuste summast. Puhaskäibekapital arvutatakse järgmiselt (Raudsepp 1999: 

141): 

Puhaskäibekapital = käibevarad – lühiajalised kohustused                    (1.1.) 

Ettevõte on maksevõimeline, kui puhaskäibekapital on positiivne (Kõomägi 2006: 121). 

Mida suurem on saadud näitaja, seda kõrgem on ettevõtte maksevõime (Raudsepp 1999: 

141).  

Lühiajalise  võlgnevuse  kattekordaja (current ratio) näitab, mitu korda on käibevara 

kogumaksumus suurem lühiajaliste kohustuste kogusummast (Alver, Reinberg 1999: 144). 

Arvutuskäik on järgmine (Kõomägi 2006: 122): 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐴

𝐶𝐿
 ,                                                                                                                                    (1.2.) 

kus CR – lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja, 

 CA – käibevara, 

 CL – lühiajalised kohustused. 

Sellele suhtarvule on esitatud ka maailmas aktsepteeritud hindamiskriteeriumid (Kõomägi 

2006: 123): 

 CR ≥ 1,6  hea, 

 1,11 ≤ CR ≤1,59 rahuldav, 

 CR ≤ 1,1  nõrk. 
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Kui lühiajalise võlgnevuse kattekordaja on madal, siis võib ettevõttel tekkida raskusi 

lühivõlgade tasumisega. Näitaja madal väärtus tähendab üldjuhul seda, et mõnda liiki 

käibevara on liiga vähe või on võlgnevus liiga suur. Kui aga lühiajalise võlgnevuse 

kattekordaja on liiga kõrge, siis võib olla põhjuseks üleliigne investeerimine käibevarasse 

või on ettevõttel probleem lühiajalise krediidi saamisega. (Alver, Reinberg 1999:144-145) 

Likviidsuskordaja (quick ratio, acid test) ehk maksevõime kordaja ehk happetest näitab, 

kui hästi firma suudab täita oma lühiajalisi kohustusi, kasutades selleks ainult kõige 

likviidsemaid käibevahendeid (Rünkla 2003:64). Kuna varusid ei loeta liviidseteks 

varadeks, siis iseloomustab likviidsuskordaja ettevõtte kiireloomulist maksevõimet 

paremini (Teearu, Krumm 2005:20). Happetest näitab, kui palju on kõige likviidsemat 

käibevara lühiajaliste kohustuste iga euro kohta (Alver, Reinberg 1999:145). 

Likviiduskordaja arvutatakse järgmiselt (Kõomägi 2006:123):  

QR=
𝐶𝐴 − 𝐼𝑅𝑌 − 𝐴𝐷𝑃

𝐶𝐿
                                                                                                               (1.3.) 

kus QR – likviidsuskordaja, 

 CA- käibevara  

ADP – ettemaksed 

 IRY – varud 

CL  - lühiajalised kohustused  

Ka antud näitajale on antud üldtunnustatud vahemikhinnanguid (Sealsamas: 123): 

 QR ≥ 0,9  hea, 

 0,31 ≤ QR ≤ 0,89 rahuldav, 

 QR ≤ 03  nõrk. 

Võlakordaja annab ettevõtte maksevõimele üldise hinnangu. Võlakordaja näitab, kui suurt 

osa ettevõtte varadest finantseeritakse laenuvahenditega. Võlakordaja arvutatakse 

järgmiselt (Kõomägi 2006:125): 

DR=
D

A
                                                                                                                              (1.4.) 

kus DR – võlakordaja, 
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 D – koguvõlgnevus, 

 A – varad. 

Finantsjuhtimiskirjanduses väidetakse, et võlakordaja võiks olla kuni 70%. Võõrkapitali 

puudumine või väike osakaal võib tähendada seda, et ettevõttel puuduvad tulusad projektid 

tegevuse arendamiseks tulevikus või ei leidu sobivaid laenuinstrumente. (Kõomägi 2006: 

125) Võõrkapitali kasutamine tõstab küll ettevõtte finantsriski, kuid mõjutab positiivselt 

omakapitali rentaablust ja kapitali keskmist hinda (Teearu, Krumm 2005: 25). 

 

 

1.4.2  Varade kasutamise efektiivsuse analüüs  

 

Varade käibekordaja (assets turnover) näitab varade kasutamise efektiivsust. Antud 

suhtarv näitab, mitu eurot tulu teenib ettevõte ühe varasse investeeritud euro kohta. 

Arvutuskäik on järgmine (Kõomägi 2006: 114): 

AT=
S

A
                                                                                                                                                   (1.5.) 

kus AT – varade käibekordaja, 

 S – müügikäive 

 A – varad.  

Mida kõrgem on näitaja väärtus, seda paremini kasutab ettevõte oma varasid (Alver, 

Reinberg 1999: 150). Kui antud näitaja on eelnevate aastate või sama majandusharu 

ettevõtete näitajatega võrreldes oluliselt kõrgem, siis võib see tähendada, et ettevõte 

tegutseb oma võimsuse piiril ning ilma lisainvesteeringuteta võivad ettevõttel tulevikus 

tekkida raskused (Kõomägi 2006: 114). 

Varude käibekordaja (inventory turnover) näitab kauba ja tootmisvarude kasutamise  

efektiivsust, täpsemalt mitu korda perioodi jooksul on ettevõtte varud keskmiselt ära 

müüdud. Samuti näitab leitav suhtarv, mitu eurot müügikäivet tootis varu all olev iga euro. 

Varude käibekordaja kõrge väärtus viitab eelkõige varude efektiivsele kasutamisele 

müügitulu saamise eesmärgil. (Alver, Reinberg 1999: 148) Suhtarvu valem on järgmine 

(Kõomägi 2006: 116): 
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ITR=
VC

IRY
                                                                                                                         (1.6.) 

kus ITR – varude käibekordaja, 

 VC – müüdud kaupade kulu (võib asendada ka müügikäibega S), 

 IRY – varud.  

Enamasti peetakse heaks varude käibekordaja väärtuseks 6 (Kõomägi 2006: 116). Liigsed 

varud mõjutavad negatiivselt varade kasutamist ning avaldavad mõju ettevõtte 

maksevõimele (Teearu, Krumm 2005:24). 

Varude käibevälde näitab, kui pika aja jooksul varud keskmiselt ära müüakse (Alver, 

Reinberg 1999:148). Arvutuskäik on järgmine (Kõomägi 2006:116): 

DIH=
360

ITR
                                                                                                                         (1.7.) 

kus ITR – varude käibekordaja, 

 DIH – varude käibevälde. 

Keskmisest pikem varude käibeperiood näitab, et ettetõte ostab sisse kas liiga palju 

toorainet, mida ei jõuta töödelda, valmistoodangu müük ei kulge plaanipäraselt või on 

tootmisprotsess liiga pikk (Kõomägi 2006:116). 

 

 

1.4.3.  Rentaabluse suhtarvude analüüs 

 

Rentaablus on ettevõtte võime teenida kasumit. Rentaablussuhtarvud iseloomustavad 

ettevõtte finantsedukust ning efektiivsust kasumi teenimisel. (Alver, Reinberg 1999:154) 

Rentaabluse analüüs näitab, millised tegurid, millisel määral on mõjutanud ettevõtte 

kasumi kujunemist (Kõomägi 2006:126). Rentaablust väljendatakse reeglina protsentides, 

kuid võib näidata ka kasumisummana majandusliku näitaja ühele eurole (Teearu, Krumm 

2005: 27). 

Müügikäibe puhasrentaablus (net profit margin) näitab puhaskasumi osatähtsust 

müügikäibest. Sisuliselt näitab antud näitaja seda, mitu eurosenti teenis ettevõte 

müügikäibe igalt eurolt. Isegi väike nihe (1-2%) puhasrentaabluses võib viidata edukale 
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või ebaedukale aastale. (Alver, Reinberg 1999: 155) Protsentides väljendatuna näitab 

puhasrentaablus, mitu protsenti müügikäibest jääb ettevõttele kasumiks. Müügikäibe 

puhasrentaablus arvutatakse järgmiselt (Kõomägi 2006: 128): 

PM=
NI

S
                                                                                                                        (1.8.) 

kus PM – müügikäibe puhasrentaablus, 

 S – müügikäive, 

 NI – puhaskasum. 

Müügikäibe puhasrentaablus on parem näitaja kui brutorentaablus, kuna see võtab arvesse 

kõik kulud. Näítaja peegeldab ettevõtte hinnakujundust, kulude struktuuri ning tootmise 

efektiivsust ja näitab kui suure osa müügikäibest saaks maksimaalselt investeerida (Alver, 

Reinberg 1999:155).  

Varade puhasrentaablus (return on assets) näitab ettevõtte varadesse tehtud 

investeeringute tasuvust. Täpsemalt näitab see seda, mitu eurot kasumit on saadud igalt 

varadesse paigutatud eurolt. Ettevõte peab varade rentaablust maksimeerima. Varade 

rentaablust saab suurendada suurendades tegevustulukust või varade käibekordajat. 

(Kõomägi 2006: 127) Arvutuskäik on järgmine (Kõomägi 2006: 126-127): 

ROA=
NI

A
                                                                                                                               (1.9.) 

kus ROA – varade puhasrentaablus, 

 NI – puhaskasum, 

 A – varad. 

Omakapitali  puhasrentaablus  (return  on  equity)  on kõige olulisem kasumitootluse 

näitaja, mis kajastab omanike poolt paigutatud kapitali tasuvust (Teearu, Krumm 2005:29). 

Omakapitali puhasrentaablus leitakse järgmiselt (Kõomägi 2006:128): 

 ROE=
𝑁𝐼

𝐸
                                                                                                                        (1.10.)                                              

kus ROE – omakapitali rentaablus, 

 NI – puhaskasum, 
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 E – omakapital. 

Omakapitali puhasrentaablus näitab lihtaktsionäride investeeritud kapitali ühe euro kohta 

ning sõltub varade kasutamise tulemuslikkusest ja võõrvahendite kasutamise ulatusest 

(Alver, Reinberg 1999: 156; Teearu, Krumm 2005: 30). 

 

 

1.4.4. Tööjõuga seotud näitajad 

 

Ettevõtte toimimise ning müügitulu genereerimise seisukohalt on olulisel kohal tema 

töötajad. Seda palju müügitulu teenib ettevõte ühe töötaja kohta väljendab töötaja 

tööviljakus. Olenevalt tegevusalast kasutavad ettevõtted teistelt ettevõtetelt ostetud 

teenuseid ning suuremas või vähemas mahus ka allhankeid. Ostetud tööde ja teenuste suur 

osatähtsus müügitulus mõjutab aga otseselt ühe töötaja tööviljakuse muutumist. Selle 

vältimiseks korrigeeritakse ühe töötaja tööviljakust ostetud tööde ja teenuste osatähtsusega 

müügitulus. Ühe töötaja tööviljakus arvutatakse järgmiselt (Majandusarvestus...2001: 110): 

 

Ühe töötaja tööviljakus=
müügitulu

keskmine töötajate arv
 x (1-ostetud tööde ja teenuste osatähtsus müügitulus) 

                             (1.11.) 

Töötaja tööviljakus sõltub suuresti sellest, millises tegevusvaldkonnas. Hakkepuidu 

tootmisettevõttes võib sisse osta nii puidu hakkimisteenust, transporditeenust kui ka 

laadimisteenust. Teenuse sisseostmine sõltub suuresti ettevõtte masinapargist ning 

töötajate arvust. Mida suurem on sisseostetud tööde ja teenuste osatähtsus müügitulus, seda 

väiksem on tööviljakus ühe töötaja kohta. 
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2. ETTEVÕTTE VJ GRUPP OÜ MAJANDUSTEGEVUSE 

ANALÜÜS 

 

2.1. Metoodika 
 

Hakkepuit on üks põhilisi puitkütuseid, mida kasutatakse taastuvenergia tootmisel. 

Viimastel aastatel on nõudlus hakkepuidu järele vähenenud, mis tähendab, et hakkepuitu 

tootva ettevõtte tootmismahud vähenevad ning selle tulemusel ka müügitulu. Antud 

olukord sunnib ettevõtjat hindama ettevõtte majanduslikku seisundit ning võimalikke 

tulevikuperspektiive antud turusituatsioonis. Empiirilise uuringu käigus soovib töö autor 

anda ülevaate ja analüüsida hakkepuidu tootmisega tegeleva ettevõtte VJ Grupp OÜ 

majandusnäitajaid ning neid võrrelda sama tegevusala ettevõtete keskmiste näitajatega. 

Uurimistöö esmased andmed koguti intervjuu käigus. Intervjuu viidi läbi ettevõtte juhatuse 

liikmega, eesmärgiga koguda ettevõtte tegevuse kohta taustinformatsiooni, selgitada välja 

ettevõtte tugevused ja nõrkused ning ettevõtte arenguperspektiivid. (Lisa 10) 

Uurimistöö teisesed andmed, mille abil antakse ülevaade ettevõtte VJ Grupp OÜ 

majandustegevusest, pärinevad ettevõtte bilanssidest, kasumiaruannetest ning 

majandusaasta aruannete lisadest aastatel 2010-2014. Bilansist ning kasumiaruannetest 

pärinevate algandmete põhjal arvutati ettevõtte maksevõimet, varade kasutamise 

efektiivsust ning rentaablust väljendavad suhtarvud, võrreldi neid sama tegevusala 

ettevõtete keskmiste näitajatega ning analüüsiti nende muutumist aastate 2010-2014 

jooksul. Kasumiaruandest ning majandusaasta aruannete lisadest pärinevaid andmeid 

kasutati ettevõtte töötajate tööviljakuse arvutamisel. Aastatel 2010-2011 oli ettevõtte 

põhitegevusalaks EMTAK klassifikaatori järgi hulgimüük vahendustasu või lepingu alusel 

ning aastatel 2012-2014  muu spetsialiseeritud hulgimüük. Sama tegevusala ettevõtete 

keskmiste suhtarvude arvutamiseks vajalikud algandmed pärinevad Eesti Statistikaameti 

andmebaasist. Töö koostaja kasutab uurimistöö meetodina suhtarvude analüüsi ning 

võrdlusmeetodit.  
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2.2. Ettevõtte VJ Grupp OÜ iseloomustus 
 

VJ Grupp OÜ asutati 2010. aasta jaanuarikuus. Esimesel kahel tegutsemisaastal vahendas 

ettevõte hakkepuitu ning puitmaterjale, 2013. aastast on ettevõtte põhitegevusalaks puidu 

ning puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, enamjaolt hakkepuidu müük.  

Hakkepuidu tooraine soetatakse erinevatelt ettevõtetelt ja erandkorras ka eraisikutelt 

hakkimata materjalina vahelaost. Välja on kujunenud umbes kümme koostööpartnerit Ida- 

ning Lääne-Virumaalt. Hakkimiseks kasutatavast toormest umbes 20% moodustavad 

raiejäätmed ning ülejäänud võsa ning raietelt saadavad peenikesed puutüved, mis 

tööstuslikku kasutust ei leia, kuid mida on võimalik kasutada kütusena. Raiejäätmeid 

kasutatakse toorainena vähe, kuna sellest saadava hakke kvaliteet on halvem ning ei vasta 

klientide poolt kehtestatud kvaliteedinõuetele. Hakkepuidu tooraine varumine 

koostööpartneritelt ning puidu hakkimine toimub aastaringselt.  

Ettevõte ostab hakkimisteenust sisse kahelt ettevõttelt. Ühe ettevõtte teenust kasutatakse, 

kui toore varutakse Lääne-Virumaa piirkonnas ning teise teenust, kui toore asub Ida-

Virumaal. Hakkepuit ladustatakse laoplatsidel, mis asuvad Lääne-Virumaal Viru-Nigulas 

ning Ida-Virumaal Edisel. Suve jooksul hakitakse laoplatsile umbes 300 koormat materjali, 

mis on umbes 27 000 puistekuupmeetrit hakkepuitu, kui arvestada seda, et hakkeveoautode 

haagise maht on 90 puistekuupmeetrit. Hakkepuidu ladustamine aitab tagada ettevõttel 

tarnekindluse. Ettevõtte masinaparki kuulub 4 veokit koos hakkepuiduhaagistega ning üks 

frontaallaadur hakkepuidu laadimiseks laoplatsil.  

Ettevõttel on välja kujunenud oma kliendibaas, kelle hulka kuulvad nii soojuse 

tootmisjaamad, elektri ja soojuse koostootmisjaamad ning puittoodete tootjad. Kliendid 

asuvad enamjaolt Ida- ning Lääne-Virumaal, kuid toodangut tarnitakse ka Lõuna-Eestisse. 

Ettevõtte olulisemateks klientideks on AS Sillamäe Soojuselektrijaam, AS Repo Vabrikud 

ja pelletite tootjad Warmeston OÜ ning Graanul Invest AS. Aastal 2011 lisandus 

suurklientide hulka ka Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, tänu kellele õnnestus 

ettevõte oluliselt kasvatada müügitulu, kuid kellega lõppes koostöö aastal 2013.  
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Joonisel 3 on välja toodud ettevõtte kasumi ning müügitulu muutus viimase viie aasta 

lõikes. 

  

Joonis 3. Ettevõtte müügitulu ning kasum aastatel 2010-2014, € (autori koostatud ettevõtte 

VJ Grupp OÜ kasumiaruande põhjal)  

 

Ettevõtte esimestel tegutsemisaastatel tõusis müügitulu märgatavalt, kui 2010. aastal oli 

ettevõtte müügitulu 1 014 031€, siis aastaks 2012 oli see kasvanud juba 4 954 808€. 

Suurema osa müügitulust moodustab hakkepuidu müük. Tegutsemisaastate jooksul on 

ettevõtte kõrvaltegevustest, nagu transporditeenuste, laadimisteenuste, hakketeenuste 

müügist saadav tulu olnud marginaalne. Ettevõtte müügitulude jagunemine tegevusalade 

lõikes aastatel 2010-2014 on toodud lisas 1. Müügitulude suurenemise põhjuseks oli Eesti 

Energia Narva Elektrijaamad AS lisandumine ettevõtte suurkliendibaasi. Ettevõtte juhi 

sõnul müüs ettevõte aastatel, mil müügitulud oluliselt kasvasid ühes kuus hakkepuitu sama 

palju kui tänasel päeval nelja kuu jooksul. 2013. aastal langes aga müügitulu esimese 

tegutsemisaasta müügitulu tasemele, mille põhjuseks nimetab ettevõtja lepingu lõppemist 

eelpool nimetatud suurkliendiga. Kasum vaadeldud aastate jooksul on samuti suuresti 

varieerunud. Kui esimesel tegutsemisaastal oli ettevõtte kasum 123466€, siis järgneval 

aastal kasvas kasum 310,7 %. 2013. aastal, mil toimus järsk langus müügitulus, oli 

ettevõtte kahjum 19694€. Aastal 2014 oli ettevõtte kasum positiivne, kuid võrreldes 

eelnevate aastatega siiski väike.  
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2.3. Ettevõtte VJ Grupp OÜ majandusnäitajate analüüs 
 

2.3.1. VJ Grupp OÜ maksevõime analüüs 

 

Maksevõime on ettevõtte üheks tähtsamaks finantsseisu näitajaks. Maksevõime all 

mõistetakse ettevõtte võimet oma võlgnevused õigeaegselt tasuda. Alljärgnevalt 

vaadeldakse, kui maksevõimeline on ettevõte VJ Grupp OÜ.  

Ettevõtte puhaskäibekapital on summa, mille võrra on käibevara suurem kui lühiajalised 

kohustused. Kui puhaskäibekapital on positiivne, siis on ettevõte maksevõimeline. Järgnev 

tabel 1 iseloomustab ettevõtte VJ Grupp OÜ puhaskäibekapitali muutust aastatel 2010-

2014.  

Tabel 1. VJ Grupp OÜ käibevara, lühiajalised kohustused ja puhaskäibekapital aastatel 

2010-2014, € (VJ Grupp OÜ bilanss, lisad 2, 3) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Käibevara 141291 748402 619517 671325 760900 

Lühiajalised kohustused 22634 239626 48237 197472 126024 

Puhaskäibekapital 118657 508776 571280 473853 634876 

 

Tabelist 1 nähtub, et ettevõtte puhaskäibekapital on kõikidel tegutsemisaastatel olnud 

positiivne. See näitab, et ettevõte on maksevõimeline, ettevõttel ei esine finantsraskusi ning 

ta on võimeline tasuma kõik kohustused. 

Järgnevalt on tabelis 2 välja toodud VJ Grupp OÜ ning sama tegevusala ettevõtete 

keskmine lühiajalise võlgnevuse kattekordaja aastatel 2010-2014, mis näitab mitu korda 

ületab käibevara lühiajaliste kohustuste summat. Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja on 

arvutatud peatükis 1.5.1. toodud valemi 1.2. põhjal.  

Tabel 2. Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja aastatel 2010-2014 (VJ Grupp OÜ bilanss, 

lisad 2, 3; EM001, EM009) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

A 1 2 3 4 5 

VJ Grupp OÜ näitajad 

Käibevara, € 141291 748402 619517 671325 760900 

Lühiajalised kohustused, € 22634 239626 48237 197472 126024 
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Tabeli 2 järg 

A 1 2 3 4 5 

Tegevusala ettevõtete keskmised näitajad 

Käibevara, tuhat € 191375 250236,4 624153,2 745558,7 771176,2 

Lühiajalised kohustused, tuhat € 98715,2 154580,3 353828,7 486220,1 376306,4 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja  

VJ Grupp OÜ 6,24 3,12 12,84 3,40 6,04 

Tegevusala ettevõtete keskmine 1,94 1,62 1,76 1,53 2,05 

 

VJ Grupp OÜ lühiajalise võlgnevuse kattekordaja on vaadeldavatel aastatel olnud oluliselt 

kõrgem kui tegevusala keskmine näitaja. Võrreldes näitajat maailmas aktsepteeritud 

hindamiskriteeriumitega, mille kohaselt on hea lühiajalise võlgnevuse kattekordaja suurem, 

kui 1,6, siis VJ Grupp OÜ tulemus on sellest kordades kõrgem. See tähendab, et ettevõttel 

ei ole probleeme oma arvete õigeaegse tasumisega. Samas näitab see, et ettevõte kasutab 

ressursse ebaefektiivselt. Üle poole ettevõtte käibevarast moodustavad ostjatelt laekumata 

arved. Et seda parandada tuleb kriitiliselt hinnata klientide maksevõimelisust ning teha 

vajalikud muudatused maksetingimustes, et kiirendada maksete laekumist. 

Likviidsuskordaja näitab, kuidas suudab ettevõte täita oma lühiajalisi kohustusi, kasutades 

selleks ainult kõige likviidsemaid käibevahendeid. Näitaja muutumist aastatel 2010-2014 

kirjeldab tabel 3. Tabelis on toodud likviidsuskordaja arvutamiseks vajalikud näitajad VJ 

Grupp OÜ bilansist (lisad 2, 3) ning tegevusala keskmised näitajad koondatud tabelitest 

(lisa 6, 8). Likviidsuskordaja on arvutatud kasutades valemit 1.3., mis on toodud peatükis 

1.5.1.  

Tabel 3. Likviidsuskordaja aastatel 2010-2014 (VJ Grupp OÜ bilanss, lisad 2, 3; EM001, 

EM009) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

A 1 2 3 4 5 

VJ Grupp OÜ näitajad 

Käibevara, € 141291 748402 619517 671325 760900 

Varud, € 0 74781 9390 9610 8403 

Nõuded ja ettemaksed, € 73710 476640 445324 519005 505926 

Lühiajalised kohustused, € 22634 239626 48237 197472 126024 

Tegevusala ettevõtete keskmised näitajad 

Käibevara, tuhat € 191375 250236,4 624153,2 745558,7 771176,2 

Varud, tuhat € 49871,9 53654,6 194918 230491,5 181356,1 

Nõuded ja ettemaksed, tuhat € 92412 112909,5 295226,8 372981,6 442549,3 
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Tabeli 3 järg 

A 1 2 3 4 5 

Lühiajalised kohustused, tuhat € 98715,2 154580,3 353828,7 486220,1 376306,4 

Likviidsuskordaja 

VJ Grupp OÜ 2,99 0,82 3,42 0,72 1,96 

Tegevusala ettevõtete keskmine 0,50 0,54 0,38 0,29 0,39 

 

Likviidsuskordaja iseloomustab ettevõtte maksevõimet märksa paremini, kuna seal on 

arvesse võetud ainult kõige likviidsemate varadega lühiajaliste kohustuste katmist. Mida 

kõrgem on likviidsuskordaja, seda kiiremini on ettevõte võimeline tasuma lühiajalisi laene, 

tööjõukulusid, arveid tarnijatele jne. VJ Grupp OÜ likviidsuskordaja varieerub suuresti 

vaadeldavatel aastatel. Aastatel 2010, 2012 ning 2014 on ettevõtte võime täita oma 

lühiajalisi kohustusi hea, võttes arvesse maailmas aktsepteeritud hindamiskriteeriumit, 

mille kohaselt on hea likviidsuskordaja üle 0,9. Rahuldavaks loetakse likviidsuskordajat, 

mis jääb vahemikku 0,31-0,89. Aastatel 2011 ning 2013 on VJ Grupp OÜ näitaja seega 

rahuldav, põhjuseks võib lugeda ostjatelt laekumata arvete suurt osakaalu käibevaras ning 

lühiajaliste kohustuste suurenemist ettevõtte tasumata arvete tõttu tooraine tarnijale. 

Tegevusala ettevõtete keskmine näitaja on aastate jooksul jäänud rahuldava piiridesse, mis 

näitab, et ettevõtted on suutelised oma arveid õigeaegselt tasuma. 

Võlakordaja näitab kui suure osa ettevõtte varadest finantseeritakse laenuvahenditest. 

Võlakordaja arvutatakse valemiga 1.4., mille kohaselt on võlakordaja näol tegemist 

kohustuste ja varade suhtega. Võlakordaja muutus aastatel 2010-2014 on toodud tabelis 4. 

 

Tabel 4. VJ Grupp OÜ ning tegevusala ettevõtete keskmine võlakordaja aastatel 2010-

2014 (VJ Grupp OÜ bilanss, lisad 2, 3; EM001, EM009) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

VJ Grupp OÜ näitajad 

Kohustused kokku, € 22634 239626 48237 223267 143190 

Varad, € 148656 872702 864927 920263 927527 

Tegevusala ettevõtete keskmised näitajad 

Kohustused kokku, tuhat € 130969 178556 395242 528380 471250 

Varad, tuhat € 255929 348341 760735 976601 1096077 

Võlakordaja  

VJ Grupp OÜ, % 15 27 6 24 15 

Tegevusala keskmine, % 51 51 52 54 43 
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Finantskirjanduses väidetakse, et võlakordaja peaks olema väiksem kui 70%. Nii uuritava 

ettevõtte kui ka tegevusala keskmised näitajad jäävad alla selle. Samal tegevusalal 

tegutsevate ettevõtete varasid finantseeritakse umbes 50% ulatuses  laenuvahenditest, VJ 

Grupp OÜ-l on see aga oluliselt väiksem, varieerudes aastate lõikes 6% - 27%. Kõige 

madalam oli ettevõtte võlakordaja aastal 2012, mil ettevõtte kohustused olid kõigest 

48237€ ning varad sealjuures 864927€. Varade kasvu üheks põhjuseks oli põhivara 

soetamine, nimelt osteti veok ja haagis, kaks sõiduautot ja ekskavaator kogusummas 

179431€. Kohustused vähenesid tänu aasta jooksul tarnijatele tasutud võlgade arvelt. 

Võlakordaja suurenes aastal 2013, kuna vähenes omakapital ning suurenesid nõuded 

ostjate vastu.  Aastate jooksul säilinud üpris madal võlakordaja näitab VJ Grupp OÜ kohta 

seda, et ettevõte suudab edukalt majandada ilma suuremate välisfinantseeringuteta. 

 

 

2.3.2. VJ Grupp OÜ varade kasutamise efektiivsuse analüüs  

 

Järgnevalt vaadeldakse ettevõtte varade kasutamise efektiivsust. Varade ning varude 

käibekordajad ning varude käibevälde arvutatakse bilanssidest (lisad 2, 3, 6, 8) ning 

kasumiaruannetest (lisad 4, 5, 7, 9) koondatud näitajate põhjal valemite 1.4., 1.5. ja 1.6.  

järgi.  

 

Tabel 5. Varade kasutamise efektiivsuse suhtarvud aastatel 2010-2014 (VJ Grupp OÜ 

kasumiaruanded lisad 3, 4, bilanss lisad 2, 3; EM001, EM009) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

A 1 2 3 4 5 

VJ Grupp OÜ näitajad 

Müügitulu, € 1014031 2713709 4954808 1148263 1246800 

Varad, € 148656 872702 864927 920263 927527 

Varud, € 0 74781 9390 9610 8403 

Tegevusala keskmine 

Müügitulu, tuhat € 483323,2 651147,3 3035170,8 4170877,1 2998682,8 

Varad, tuhat € 255929 348341 760735 976601 1096077 

Varud, tuhat € 49871,9 53654,6 194918 230491,5 181356,1 

Varade käibekordaja 

VJ Grupp OÜ 6,82 3,11 5,73 1,25 1,34 

Tegevusala keskmine 1,89 1,87 3,99 4,27 2,74 
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Tabeli 5 järg 

A 1 2 3 4 5 

Varude käibekordaja 

VJ Grupp OÜ - 36,29 527,67 119,49 148,38 

Tegevusala keskmine 9,69 12,14 15,57 18,1 16,53 

Varude käibevälde 

VJ Grupp OÜ - 9,92 0,68 3,01 2,43 

Tegevusala keskmine 37,15 29,65 23,12 19,89 21,78 

 

Tabelis 5 välja toodud varade käibekordaja, mis näitab varade kasutamise efektiivsust 

ettevõttes. Esimesel kolmel tegutsemisaastal on VJ Grupp OÜ varade käibekordaja 

oluliselt kõrgem kui tegevusala keskmine. Aastal 2013 langes käibekordaja rohkem kui 4,5 

korda, mis oli tingitud müügitulu järsust langemisest ühe suurkliendiga lepingu lõppemise 

tõttu. 2014. aastal suutis ettevõte oma müügitulu suurendada, parandades sellega ka varade 

käibekordajat. Sellest hoolimata on see aastatel 2013 ning 2014 oluliselt madalam kui 

tegevusala ettevõtete keskmine.  

Tabelist 5 nähtub, et varude tootlikkus on ettevõttel võrreldes tegevusala keskmisega 

oluliselt kõrgem. See on tingitud ettevõtte väheste varude olemasolust, mis annab 

tunnistust sellest, et ettevõte oskab oma varusid hästi planeerida. VJ Grupp OÜ varude 

planeerimise aluseks on klientidega sõlmitud lepingud, kus on kirjas, kui suures koguses 

ning millise graafiku alusel peab ettevõte hakkepuitu tarnima. See aitab hoida ettevõttel 

laoplatsil arvestatud koguse hakkepuitu. Arvestades seda, et varude käibekordaja näitab, 

mitu korda perioodi jooksul on ettevõte oma varud keskmiselt ära müünud ning mitu eurot 

müügikäivet tootis üks varude all olev euro, siis VJ Grupp OÜ müüs oma varud perioodi 

jooksul ära kõige paremal aastal 2012, mil müügitulu oli 4954808€,  lausa 527,67 korda 

ning üks varude all olev euro tootis 527,67€ müügikäivet. Müügitulu vähenemine on ka 

varude kasutamise efektiivsust viimastel vaadeldud aastatel vähendanud. Hoolimata sellest 

on varude kasutamise efektiivsus oluliselt kõrgem võrreldes tegevusala keskmiste 

näitajatega. Tegevusala keskmine näitaja oli 2012. aastal 15,57, mis tähendab, et keskmine 

ettevõte müüs oma varud perioodi jooksul ära 15,57 korda ning teenis varude alla 

paigutatud ühe euro eest müügitulu 15,57 eurot. Kuna heaks varude käibekordaja 

väärtuseks peetakse 6, siis võib öelda, et nii VJ Grupp OÜ kui ka tegevusala keskmine 

näitaja on sellest kõrgemad, mis annab märku sellest, et ettevõtted oskavad oma varusid 

efektiivselt kasutada.  
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Tabelis 5 toodud varude käibevälde näitab, kui pika aja jooksul varud keskmiselt ära 

müüakse. Tegevusala keskmine varude müümisele kuluv aeg varieerub 20-37 päevani, see-

eest VJ Grupp OÜ varude käibevälde jääb vahemikku 1-10 päeva. 2012. aastal oli VJ 

Grupp OÜ varude käibevälde 0,68, mis oli tingitud nõudluse suurenemisest, millest annab 

teada müügitulu oluline kasv antud aastal. Jälgides nende 5 aasta jooksul toimunud VJ 

Grupp OÜ varude käibevälte muutuseid võib täheldada, et tänu efektiivsele tootmise 

korraldamisele ning varude planeerimisele on ettevõtte toodangu realiseerimisaeg oluliselt 

lühem võrreldes teiste sama tegevusala ettevõtetega. Oskuslik varude planeerimine aitab 

vähendada nii hakkepuidu tootmisege kui ka ladustamisega seotud kulutusi. 

 

 

2.3.3. VJ Grupp OÜ rentaabluse suhtarvude analüüs 

 

Rentaabluse suhtarvud näitavad, kui efektiivselt suudab ettevõtte juhtkond toota kasumit 

läbimüügilt, varadelt ning omakapitalilt. Järgnevalt analüüsitakse VJ Grupp OÜ 

rentaabluse näitajaid ning võrreldakse tegevusala ettevõtete keskmiste näitajatega. 

Tabelisse 6 koondatud andmed on kogutud VJ Grupp OÜ bilanssidest (lisa 2, 3) ning 

kasumiaruannetest (lisa 4, 5) ning tegevusala keskmised Statistikaameti andmebaasidest 

(lisa 6, 7, 8, 9). Müügikäibe, varade ning omakapitali puhasrentaablus on arvutatud peatüki 

1.5.3. toodud valemite 1.8., 1.9. ning 1.10. põhjal. 

 

Tabel 6. Müügikäibe, varade ja omakapitali puhasrentaablus aastatel 2010-2014 (VJ 

Grupp OÜ kasumiaruanded lisad 3, 4, bilanss lisad 2, 3; EM001, EM009) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

A 1 2 3 4 5 

VJ Grupp OÜ näitajad 

Puhaskasum, € 123466 507054 483614 -19694 87341 

Müügitulu, € 1014031 2713709 4954808 1148263 1246800 

Varad, € 148656 872702 864927 920263 927527 

Omakapital, € 126022 633076 816690 696996 784337 

Tegevusala keskmine 

Puhaskasum, 

tuhat € 

25163,8 40118,3 59 261,3 31 348,4 117 754,2 

Müügitulu, tuhat 

€ 

483323,2 651147,3 3035170,8 4170877,1 2998682,8 

Varad, tuhat € 255929 348341 760735 976601 1096077 

Omakapital, tuhat 

€ 

124960 169785 365493 448221 624827 
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Tabeli 6 järg 

A 1 2 3 4 5 

Müügikäibe puhasrentaablus 

VJ Grupp OÜ 0,12 0,19 0,10 -0,02 0,07 

Tegevusala keskmine 0,05 0,06 0,02 0,01 0,04 

Varade puhasrentaablus 

VJ Grupp OÜ 0,83 0,58 0,56 -0,02 0,09 

Tegevusala keskmine 0,10 0,12 0,08 0,03 0,11 

Omakapitali puhasrentaablus  

VJ Grupp OÜ 0,98 0,80 0,59 -0,03 0,11 

Tegevusala keskmine 0,20 0,24 0,16 0,07 0,19 

 

Müügikäibe puhasrentaablus näitab sisuliselt seda, mitu eurosenti teenis ettevõte kasumit 

müügikäibe igalt eurolt. Tabelist 6 on näha, et tegevusala keskmine müügikäibe 

puhasrentaablus on aastatel 2010-2014 olnud oluliselt stabiilsem, kui ettevõttel VJ Grupp 

OÜ-l. VJ Grupp OÜ teenis aastal 2010 83 eurosenti kasumit igalt müügikäibe eurolt, 

tegevusala keskmine oli aga 10 eurosenti igalt müügikäibe eurolt. Kuna ettevõtte VJ Grupp 

OÜ oli kahjumis aastal 2013, siis teenis ta igalt müügikäibe eurolt 2 eurosenti kahjumit.  

Varade puhasrentaablus näitab ettevõtte varadesse tehtud investeeringute tasuvust ehk  

mitu eurot kasumit on saadud igalt varadesse paigutatud eurolt. VJ Grupp OÜ varade 

puhasrentaablus oli 2010.-2012. aastal oluliselt kõrgem kui tegevusala keskmine näitaja. 

Kui aastal 2012 teenis VJ Grupp OÜ igalt varadesse paigutatud eurolt 56 eurosenti 

kasumit, siis tegevusala keskmine oli ainult 8 eurosenti igalt varadesse paigutatud eurolt. 

Aastatel 2013.-2014. oli VJ Grupp OÜ varade puhasrentaabluse näitaja väiksem, kui 

tegevusala keskmine, kuna ettevõtte kasum langes märgatavalt.  

Omakapitali rentaablus näitab aktsionäride investeeringute tasuvust ja võimaldab otsustada 

ettevõtte juhtimise efektiivsuse üle. Antud näitaja on VJ Grupp OÜ esimesel kolmel 

tegutsemisaastal kõrgem kui tegevusala keskmine näitaja, mis tähendab, et investeeringud 

ettevõttesse olid efektiivsed. 

 

 

 

 



 

31 

 

 

 

2.3.4. VJ Grupp OÜ tööviljakuse analüüs 

 

Töötaja tööviljakus näitab kui palju müügitulu teenib ettevõte ühe töötaja kohta. Kuna 

ettevõte VJ Grupp OÜ ostab sisse hakkimisteenust, siis on tööviljakuse näitaja 

korrigeeritud ostetud teenuste osatähtsusega müügitulus. Tabelis 7 toodud näitajad on  

kogutud ettevõtte kasumiaruandest (lisa 4,5) ning majandusaasta aruande lisadest ning 

arvutatud peatükis 1.5.4. toodud valemi 1.11. järgi.  

Tabel 7. Ühe töötaja tööviljakus aastatel 2010-2014 (autori koostatud VJ Grupp OÜ 2010.-

2014. majandusaasta aruannete põhjal) 

 

Nagu tabelist 7 nähtub, oli tööviljakus ühe töötaja kohta suurim 2011 aasta lõpul, kui 

ettevõte oli juba tegutsenud kaks aastat ning selleks ajaks kogunud kliendibaasi ning tänu 

sellele oluliselt kasvatanud müügitulu. Olulist rolli mängis ka see, et esimesel kahel 

tegutsemisaastal ettevõttel palgatöötajaid ei olnud ning kogu töö tegid ära kaks juhatuse 

liiget. 2012. aastal võeti osalise tööajaga tööle 4 autojuhti. Analüüsi käigus kasutatav 

keskmine töötajate arv on 5, kuna majandusaasta aruannetes on töötajate keskmine arv  

taandatud täistööajale. Töötajate palkamisega kahanes oluliselt tööviljakus aastal 2012, 

kuna keskmine töötajate arv kasvas. Tähelepanu tuleb pöörata aga sellele, et müügitulu 

põhjal võib näha, et ettevõtte tootmismahud kasvasid ning sellega seoses ka 

hakkimisteenuse sisseost, millest tulenevalt oli ka palgatöötajatel tööd rohkem. Seoses 

müügimahtude vähenemisega aastal 2013, vähenesid oluliselt ka sisseostetavate teenuste 

osatähtsus müügitulus ning ka töötajate tööviljakus. 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Müügitulu, € 1014031 2713709 4954808 1148263 1246800 

Keskmine töötajate arv 2 2 5 5 5 

Müügi eesmärgil ostetud 

teenused, € 

240148 504533 1345005 111254 166075 

Müügi eesmärgil ostetud teenuste 

osatähtsus müügitulus 

0,24 0,19 0,27 0,10 0,13 

Ühe töötaja tööviljakus, € 385331,78 1099052,15 723401,97 206687,34 216943,2 
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2.4. VJ Grupp OÜ arenguperspektiivid 
 

Ettevõtte eesmärkideks on teenida kasumit ning majandada ettevõtet jätkusuutlikult. Et 

seda teha on ettevõttel oluline järjepidevalt analüüsida ettevõtte tegevust ning olla kursis ka 

turul toimuvaga. Põhjalikuma ülevaate saamiseks ettevõtte VJ Grupp OÜ tegevusest viidi 

lisaks majandusnäitajate analüüsile läbi ka intervjuu ettevõtte juhtuse liikmega, et selgitada 

välja ettevõtte tugevused ning nõrkused ning anda ülevaade ettevõtet väliseselt 

mõjutavatest teguritest, mis võivad piirata ettevõtte arengut. Intervjuu küsimused on 

toodud lisas 10.  

Ettevõte VJ Grupp OÜ tegeles aastatel 2010-2011 hakkepuidu vahendamisega ning 

hakkepuidu nõudluse kasvu suurenedes aastal 2012 spetsialiseerus ettevõte hakkepuidu 

tootmisele ning müügile. Ettevõte tarnib hakkepuitu nii soojuse tootmisjaamadele, elektri 

ja soojuse koostootmisjaamadele ning puittoodete tootjatele. Ettevõtte kliendibaas ei ole 

tegutsemisaastatel suures osas muutunud, mille põhjuseks võib lugeda ettevõte 

kliendikesksust ning suurtootjatega võrreldes oluliselt paindlikumat lähenemisviisi 

klientide nõudmistele. Ettevõte on klientidele tõestanud, et toodetav puiduhake on 

järjepidevalt kvaliteetne ning ettevõte suudab kinni pidada tarnetähtaegadest, mis on 

kliendi seisukohalt väga olulised näitajad. Toodetava hakkepuidu kvaliteet on oluline just 

seetõttu, et elektrienergiat tootvad ettevõtted saavad iga taastuvatest energiaallikatest 

toodetud kilovatt-tunni eest toetust. Lisaks eelpool nimetatule on ettevõttel hea koostöö 

metsaomanikega, kellelt kvaliteetne tooraine hangitakse ja alltöövõtjatega, kes teenustööna 

ostetud tooraine hakivad ning vajalikud masinad hakkepuitu transpordiks ja laoplatsid, kus 

hakkepuit ladustada.  

Ettevõtte arengu piiravaks teguriks on suures osas nõudlus hakkepuidu järele, mis langes 

aastal 2013, kui lõppes leping suurkliendi AS Eesti Energia Narva Elektrijaamaga. 

Tänaseks päevaks on ettevõtte tootmismahud langenud algusaastate tasemele. Kuna 

tegemist on väikeettevõttega, siis kahtlevad potentsiaalsed kliendid ettevõtte võimekuses, 

kuna toodangu müügimahud võrreldes tegevusala ettevõtete keskmiste näitajatega on 

oluliselt madalamad. Kolmandaks takistuseks võib välja tuua toormaterjali hindade madala 
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taseme, mistõttu ei soovi metsaomanikud materjali üles töötada, mis raskendab VJ Grupp 

OÜ tooraine hankimise võimalusi.  

Ettevõtte arengu seisukohalt ei ole olulised ainult ettevõttesisesed tegurid, vaid palju sõltub 

ka riigi üldisest majanduskeskkonnast. Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020 

kohaselt peab suurendama taastuvenergia osakaalu aastaks 2020 20%-ni. Iseenesest loob 

see nõudmine head tingimused hakkepuidu tootmise edendamiseks, kuid kahjuks riik seda 

senimaani teinud ei ole. Eelnevatel aastatel on toetatud taastuvatel energiaallikatel 

põhinevate elektri ja soojuse koostootmisjaamade rajamist ning katlamajade 

taastuvenergiaallikatele üleminekut ning hetkel toetatakse ettevõtjaid, kes toodavad 

taastuvates energiaallikatest elektrienergiat (Eesti taastuvenergia...). Hakkepuidu tootjatele 

ei ole ette nähtud ühtegi toetust, mis aitaks kaasa nende sissetulekute suurenemisele ning 

seeläbi oma ettevõtte tegevuse laiendamisele. Näiteks Soomes on keskmine energiapuidu 

ülestöötamistoetus 7€/tm, hakkimistoetus 1,7€/p-m
3
 ning noorendiku hooldamise eest 

makstav toetus keskmiselt 252,60€/ha (Mölder, Rallmann 2013: 37).  

Autori arvates lihtsustaks ettevõtte tootmisprotsessi oluliselt isikliku hakkuri olemasolu. 

Hetkel on VJ Grupp OÜ tootmistegevus otseselt sõltuv hakkimisteenuse pakkujast, kuid 

isikliku hakkuri olemasolu võimaldaks ettevõttel efektiivsemalt tootmisprotsessi hallata. 

Lisaks sellele looks ettevõtte hakkuri soetamisega juurde vähemalt ühe uue töökoha. 

Praeguste tootmismahtude juures ei ole aga hakkuri soetamine ettevõtte seisukohast 

otstarbekas. Kui ettevõtte finantseeriks hakkuri ostu võõrvahenditest, siis langeva nõudluse 

tingimustes võib tekkida ettevõttel tulevikus finantsraskusi laenu tagasimaksmisel.   
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KOKKUVÕTE 

 

Majandusnäitajate analüüsimine võimaldab võrrelda ettevõtte majandusolukorda sama 

tegevusala ettevõtetega ning tuua välja oma senise tegevuse eelised ning puudused ning 

võimalikud arenguvõimalused.   

Teoreetilises osas andis autor ülevaate puitkütuste kasutamisest energia tootmisel Eestis, 

mille kohaselt on puitkütuste osakaal taastuvenergia tootmisel võrreldes hüdro- ning 

tuuleenergia kõige suurem. Kõige kasutatavamaks puitkütuseks Eestis on hakkepuit, mida 

võib toota raiejäätmetest, võsapuidust, puidujäätmetest ning harvem ka tüvepuidust. Lisaks 

eelpool nimetatule kirjeldati hakkepuidu tootmisprotsessi ning anti ülevaade 

finantsanalüüsi olulisusest ning selle läbiviimiseks kasutatavatest meetoditest.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli teostada hakkepuitu tootva ettevõtte 

majandusnäitajate analüüs aastate 2010-2014 kohta, võrrelda neid sama tegevusala 

ettevõtete keskmiste näitajatega ning välja selgitada, milline on ettevõtte majanduslik 

olukord ning arenguperspektiivid. 

Bakalaureusetöö olulisemad tulemused ning järeldused: 

1. VJ Grupp OÜ maksevõime analüüsist selgus, et ettevõtte on maksevõimeline. 

Tema puhaskäibekapital on vaadeldud aastate jooksul positiivne. VJ Grupp OÜ 

lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja ning likviidsuskordaja on sama tegevusala 

keskmistest näitajatest oluliselt kõrgemad. Ühelt poolt tähendab see, et ettevõttel ei 

esine finantsraskusi ning ta on võimeline tasuma kõik kohustused, teisalt aga, et 

ettevõte kasutab oma käibevara ebaefektiivselt ning sellele viitab ka ostjate vastu 

suunatud nõuete suur osatähtsus käibevarade koosseisus. VJ Grupp OÜ 

võlakordaja, mis näitab kui suur osa varadest on finantseeritud laenuvahenditest on 

võrreldes tegevusala ettevõtete keskmise näitajaga oluliselt madalam. Tegevusala 

ettevõtetete keskmine varade finantseerimine laenuvahenditest oli 50%, VJ Grupp 

OÜ näitaja varieerus aastate jooksul vahemikus 6%-27%. Madal võlakordaja on 

märk sellest, et ettevõte suudab edukalt toimida ilma suurte välisfinantseeringuteta  

ning vajalikke investeeringuid finantseerida omakapitali arvelt. 
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2. Ettevõtte varade kasutamise efektiivsust analüüsides selgus, et aastatel 2010-2012 

oli ettevõtte varade käibekordaja kõrgem kui tegevusala ettevõtete keskmine näitaja 

ning aastatel 2013-2014 vastupidi. Varude tootlikkus ettevõttes VJ Grupp OÜ on 

kõrge. Aastal 2014 teenis VJ Grupp OÜ iga varu alla paigutatud euro 148,38 eurot 

müügitulu, sama tegevusala keskmine ettevõte aga 16,53 eurot müügitulu. Näitaja 

kõrge väärtus viitab sellele, et VJ Grupp OÜ realiseerib tootmisvarud kiiresti, mille 

tulemusel paraneb ettevõtte maksevõime ning tasuvus. Tegevusala ettevõtete 

madalam näitaja tähendab, et ettevõtete tootmisvarud on liiga suured või on 

ettevõttel probleeme nende realiseerimisega.  

3. Ettevõtte rentaablusanalüüsist selgus, et nii ettevõtte müügi-, varade- kui ka 

omakapitali puhasrentaablus oli kolmel esimesel tegutsemisaastal kõrgem kui 

tegevusala keskmised näitajad. Kui müügitulu ning kasum aastatel 2013 ning 2014 

märgatavalt kahanesid, vähenesid ka ettevõtte rentaablusnäitajad ning antud 

aastatel olid näitajad enamjaolt madalamad kui tegevusala keskmised.  VJ Grupp 

OÜ teenis 2010. aastal iga müügikäibe euro eest 12 eurosenti kasumit, 2014. 

aastaks vähenes see näitaja 7 eurosendile ühe euro kohta. Tegevusala keskmine 

näitaja oli 2010. aastal 5 eurosenti ühe müügitulu euro kohta ning aastal 2014 4 

eurosenti ühe euro kohta. Varade puhasrentaablus oli ettevõttel VJ Grupp OÜ 0,83 

ehk ettevõte teenis iga varadesse paigutatud euro eest 83 eurosenti kasumit. Aastaks 

2014 langes see näitaja 9 sendi peale, mis on märk sellest, et ettevõtte olukord on 

vaadeldud aastate jooksul oluliselt halvenenud. Tegevusala keskmised näitajad olid 

vastavalt 10 eurosenti aastal 2010 ning 11 eurosenti aastal 2014. Ka omakapitali 

puhasrentaablus vähenes vaadeldud aastate jooksul. 

4. Tööjõunäitajate analüüsist selgus, et tööviljakus töötaja kohta oli suurim aastal 

2012, nimelt 723401,97€ töötaja kohta, mil ettevõtte müügikäive oli suurim vaadeldud 

perioodi  jooksul. Kuna ettevõtte palgatöötajad on tööl osalise tööajaga, siis arvab 

autor, et kui vähendada töötajate arvu ühe töötaja võrra, siis kasvab tööjõu 

tootlikkus ning on võimalik tõsta töötajate töötasu.  

Lõppkokkuvõttes võib öelda, et kuna nõudlus hakkepuidu järgi on viimastel aastatel 

kahanenud, siis selle tulemusel on ettevõtte toodangumaht ning seeläbi ka müügitulud ning 

kasum vähenenud. See on kaasa toonud ettevõtte tootlikkuse taseme langemise 

madalamale, kui on tegevusala keskmine. Sealjuures on ettevõte suutnud säilitada hea 
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maksevõime taseme  ning oskab edukalt planeerida tootmisvarusid. Et kasvatada ettevõtte 

toodangumahtusid, tuleks ettevõttel kaaluda võimalusi toodangu realiseerimiseks 

välismaal. Selleks tuleb kõigepealt uurida sihtriigi turusituatsiooni antud 

tegevusvaldkonnas ning analüüsida, kas uuele turule sisenemine on ettevõttele tasuv.  
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ECONOMIC INDICATORS OF WOOD CHIPS PRODUCING COMPANY VJ 

GRUPP OÜ AND DEVELOPMENT PROSPECTS  

 

SUMMARY 

 

The  BA thesis has been written in the Estonian language, on 53 pages. The thesis includes 

3 diagrams, 7 tables and 11 appendixes and 30 sources have been reffered to in this paper. 

Production of wood chips has recently been an actual topic, as the share of energy 

produced from renewable energy resources has to ascend to 20% of final consumption by 

2020. Production of wood chips is favored by the fact that about half of Estonia's land area 

is covered with forest. The obstacles, however, are the demand for wood chips and low 

price of raw materials, so forest owners are not interested in timber harvesting. In this 

context, the company's financial situation has to be assessed in order to identify company's 

possible further development prospects. 

The purpose of this Bachelor’s Thesis was to perform financial analysis of wood chips 

producing company VJ Grupp OÜ on the basis of economic indicators of the years 2010-

2014, compare them with the same industry averages and determine the financial situation 

of the company and future prospects. 

The author used comparative method, where financial ratios of VJ Grupp OÜ and the same 

industry averages were calculated and compared. In order to assess the company’s 

economic situation, profitability ratios, solvency, assets utilization effectiveness and 

revenue per employee were analysed. 

The results of the analysis of economic data of VJ Grupp OÜ are as follows: 

1. VJ Group OÜ solvency analysis revealed that the company is solvent. Its net 

working capital has been positive over the years observed. VJ Group OÜ current 

ratio and quick ratio compared to the same industry averages is significantly higher. 

On the one hand, it means the company doesn’t have financial difficulties, and it is 

able to pay all liabilities. On the other hand, the company is using its current assets 

inefficiently. VJ Group OÜ debt ratio, which indicates the proportion of assets 
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financed by borrowing funds as compared to the same industry averages is 

significantly lower. Low debt to equity ratio is a sign that the company is able to 

operate successfully without large external financing to finance the necessary 

investments and shareholders' equity. 

2. The company's assets utilization analysis showed that in 2010-2012, the company’s 

asset turnover ratio was higher than the same industry averages, in 2013-2014 it 

was vice versa. VJ Group OÜ inventory turnover ratio was high throughout the 

observed years. Indicators high value shows that VJ Group OÜ production reserves 

are relized quickly, which improves the company's solvency and profitability.  

3. Cost-benefit analysis revealed that company's profit margin, return on assets and 

return on equity was higher than the same industry averages in the first three years. 

When the sales revenue and profit declined in 2013, the indicators declined and 

were mostly lower than the same industry averages.  

4. Labour indicators analysis showed that productivity per employee was highest in 

2012, namely  723 401,97 € per employee. Due to the sales revenue decline, the 

company earned 216 943,2 € revenues per employee in 2014. Since the company's 

workers are employed part-time, the author believes that by reducing the number of 

employees, the productivity of labor will increase, and it is possible to raise the 

workers’ salaries. 

In conclusion, the declining demand of wood chips influences the company's production 

capacity and, consequently, sales revenue and profit. This has led to the company's 

productivity levels fall below the same industry averages. Dispite that, VJ Grupp OÜ has 

been able to maintain a good level of solvency and is able to successfully plan production 

resources. In order to grow the company's production volumes, the company should 

consider the possibilities to realize production abroad. To this end, it must first examine the 

market situation in the target country in this field of activity, and examine whether a entry 

into the new market is  profitable for the company. 
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Lisa 1. Ettevõtte VJ Grupp OÜ müügitulude jaotus tegevusalade lõikes aastatel 2010-

2014, € 

 

 

 

 

  

  2010 Osakaal % 2011 Osakaal% 

Hakkepuidu müük 1013710 99,97% 2709232 99,84% 

Metsakultuuride hooldus 321 0,03% 251 0,01% 

Saematerjalide müük 0 0% 4226 0,16% 

Masinate müük 0 0% 0 0% 

Hakketeenus 0 0% 0 0% 

Laadimisteenused 0 0% 0 0% 

Transporditeenused 0 0% 0 0% 
Transpordivahendite 

müük 0 0% 0 0% 

Müügitulu kokku 1014031 100,00% 2713709 100,00% 

  2012 
Osakaal

% 2013 
Osakaal

% 2014 
Osakaal

% 

Hakkepuidu müük 4710256 95,06% 1073057 93,45% 1182838 94,87% 

Metsakultuuride hooldus 0 0% 0 0% 0 0% 

Saematerjalide müük 0 0% 3010 0,26% 3655 0,29% 

Masinate müük 74000 1,49% 0 0% 0  

Hakketeenus 4242 0,09% 8609 0,75% 2669 0,21% 

Laadimisteenused 118538 2,39% 0 0% 3662 0,29% 

Transporditeenused 20472 0,41% 9420 0,82% 53976 4,33% 
Transpordivahendite 

müük 27300 0,55% 54167 4,72% 0 0% 

Müügitulu kokku 4954808 100,00% 1148263 100,00% 1246800 100,00% 
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Lisa 2. VJ Grupp OÜ bilanss 2010,2011, € 

 

  2010 2011 

Varad  

Käibevara  

Raha 67581 196981 

Nõuded ja ettemaksed 73710 476640 

Varud 0 74781 

Kokku käibevara 141291 748402 

Põhivara  

Materiaalne põhivara 7365 124300 

Kokku põhivara 7365 124300 

Kokku varad 148656 872702 

Kohustused ja omakapital  

Kohustused  

Lühiajalised kohustused  

Võlad ja ettemaksed 22634 239626 

Kokku lühiajalised kohustused 22634 239626 

Kokku kohustused 22634 239626 

Omakapital  

Osakapital nimiväärtuses 2556 2556 

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 0 123466 

Aruandeaasta kasum (kahjum) 123466 507054 

Kokku omakapital 126022 633076 

Kokku kohustused ja omakapital 148656 872702 
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Lisa 3. VJ Grupp OÜ bilanss 2012,2013,2014, € 
 

  2012 2013 2014 

Varad  

Käibevara  

Raha 164803 142710 246571 

Nõuded ja ettemaksed 445324 519005 505926 

Varud 9390 9610 8403 

Kokku käibevara 619517 671325 760900 

Põhivara  

Materiaalne põhivara 245410 248938 166627 

Kokku põhivara 245410 248938 166627 

Kokku varad 864927 920263 927527 

Kohustused ja omakapital       

Kohustused       

Lühiajalised kohustused       

Laenukohustused 0 9887 9401 

Võlad ja ettemaksed 48237 137287 116623 

Eraldised 0 50298 0 

Kokku lühiajalised kohustused 48237 197472 126024 

Pikaajalised kohustused  

Laenukohustused 0 25795 17166 

Kokku pikaajalised kohustused 0 25795 17166 

Kokku kohustused 48237 223267 143190 

Omakapital  

Osakapital nimiväärtuses 2556 2556 2556 

Kohustuslik reservkapital 256 256 256 

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 330264 713878 694184 

Aruandeaasta kasum (kahjum) 483614 -19694 87341 

Kokku omakapital 816690 696996 784337 

Kokku kohustused ja omakapital 864927 920263 927527 
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Lisa 4. VJ Grupp OÜ kasumiaruanne 2010, 2011, € 
 

  2010 2011 

Müügitulu 1014031 2713709 

Muud äritulud 260 343 

Kaubad, toore, materjal, teenused -880972 -2095520 

Mitmesugused tegevuskulud -5007 -88805 

Tööjõukulud -4046 -13123 

Põhivara kulum ja väärtuse langus -491 -5568 

Muud ärikulud -142 -4317 

Ärikasum (kahjum) 123633 506719 

Finantstulud ja -kulud -167 335 
Kasum (kahjum) enne 

tulumaksustamist 123466 507054 

Aruandeaasta kasum (kahjum) 123466 507054 
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Lisa 5.  VJ Grupp OÜ kasumiaruanne 2012, 2013, 2014, € 

 

  2012 2013 2014 

Müügitulu 4954808 1148263 1246800 

Muud äritulud 204 20913 55706 

Kaubad, toore, materjal, teenused -4269069 -983448 -1057348 

Mitmesugused tegevuskulud -20501 -8187 -11646 

Tööjõukulud -56048 -55557 -59442 

Põhivara kulum ja väärtuse langus -42071 -64039 -74919 

Muud ärikulud -3769 -50411 -11837 

Kokku ärikasum (kahjum) 56554 7534 87314 

Intressikulud 0 -656 -983 

Finantstulud ja -kulud -193 10 1010 
Kasum (kahjum) enne 

tulumaksustamist 563361 6888 87341 

Tulumaks -79747 -26582 0 

Aruandeaasta kasum (kahjum) 483614 -19694 87341 
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Lisa 6. EM009: Ettevõtete vara, kohustused ja omakapital, G461 Hulgimüük 

vahendustasu või lepingu alusel koondatud andmed 2010-2011, tuhat eurot 
 

  2010 2011 

VARAD 

Käibevara 191375 250236,4 

Raha, pangakontod, väärtpaberid 49086,8 83671,7 

Nõuded ostjate vastu 58655,3 86510,3 

Muud nõuded, viitlaekumised, ettemaksed 33756,7 26399,2 

Varud 49871,9 53654,6 

Bioloogilised (tarbitavad) varad 4,3 0,6 

Põhivara 64554,3 98104,1 

Pikaajalised finantsinvesteeringud 8704,5 18059,3 

Kinnisvarainvesteeringud (jääkmaksumuses) 30340,5 50904,6 

Materiaalne põhivara (jääkmaksumuses) 25435,4 29078,3 

Immateriaalne põhivara (jääkmaksumuses) 73,9 61,8 

Vara kokku, tuhat eurot 255929 348341 

  

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  

KOHUSTUSED  

Lühiajalised kohustused 98715,2 154580,3 

Pikaajalised kohustused 32253,8 23975,6 

Kohustused, tuhat eurot 130969 178556 

 

OMAKAPITAL  

Aktsia- või osakapital 10943 6664,4 

Ülekurss 18,7 360,7 

Reservid 634,9 1211,3 

Eelmiste aastate jaotamata kasum (kahjum) 88200 121440,8 

Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) 25163,8 40118,3 

Omakapital, tuhat eurot 124960 169785 

 

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 255929 348341 
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Lisa 7. EM001: Ettevõtete tulud, kulud ja kasum, G461 Hulgimüük vahendustasu või 

lepingu alusel koondatud andmed 2010-2011, tuhat eurot 
 

  2010 2011 

Müügitulu 483323,2 651147,3 

Muud äritulu 8710,6 16330,5 

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude muutus 203,8 -36,8 

Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt 3,1 0 

Kulud kokku 460324,1 617634,6 

Muud ärikulud 4160,1 6479,1 

Ärikasum (-kahjum) 27756,5 43327,3 

Finantstulud ja -kulud -1629,2 -741,7 

Ettevõtte tulumaks 963,5 2467,3 

Puhaskasum (-kahjum), 25163,8 40118,3 

Dividendid, 3736 9650,3 

  



 

50 

 

 

Lisa 8. EM009: Ettevõtete vara, kohustused ja omakapital, G467 Muu 

spetsialiseeritud hulgimüük koondatud andmed 2012-2014, tuhat eurot  

 

  2012 2013 2014 

VARAD 

Käibevara 624153,2 745558,7 771176,2 

Raha, pangakontod, väärtpaberid 132133,9 141450,3 146610,6 

Nõuded ostjate vastu 189883,1 272847,9 249374 

Muud nõuded, viitlaekumised, ettemaksed 105343,7 100133,7 193175,3 

Varud 194918 230491,5 181356,1 

Bioloogilised (tarbitavad) varad 347,5 635,4 660,2 

Müügiootel põhivara 1527 0 0 

Põhivara 136581,7 231042,3 324900,8 

Pikaajalised finantsinvesteeringud 65484,9 100903,5 238299,1 

Kinnisvarainvesteeringud (jääkmaksumuses) 5740 13649,5 19426,8 

Materiaalne põhivara (jääkmaksumuses) 64616,3 115378,3 65911,4 

Immateriaalne põhivara (jääkmaksumuses) 740,5 1110,9 1263,5 

Vara kokku 760735 976601 1096077 

 

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  

KOHUSTUSED   

Lühiajalised kohustused 353828,7 486220,1 376306,4 

Pikaajalised kohustused 41413,2 42159,7 94943,8 

Kohustused 395242 528380 471250 

 

OMAKAPITAL  

Aktsia- või osakapital 37732,2 51222,5 95689 

Ülekurss 21001,9 5491,7 25486,9 

Reservid 9776,4 3369,9 20663,3 

Sissemaksmata osakapital ja muu omakapital  -7,7 -96,8 -21,2 

Eelmiste aastate jaotamata kasum (kahjum) 237729 359602,8 368179,6 

Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) 59 261,3 31 348,4 117 754,2 

Omakapital 365493 448221 624827 

 

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 760735 976601 1096077 
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Lisa 9. EM001:Ettevõtte tulud, kulud ja kasum, G467 Muu spetsialiseeritud 

hulgimüük koondatud andmed 2012-2014, tuhat eurot 

 

  2012 2013 2014 

Müügitulu 3035170,8 4170877,1 2998682,8 

Muud äritulud 17530,3 9625,7 43715,2 

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude muutus -125,9 161,4 169,5 

Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt -0,5 156 18,6 

Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel 66,9 145,1 44,9 

Kulud kokku 2988027,5 4136131,2 2914347,8 

Muud ärikulud 6045,5 6957,4 12463,7 

Ärikasum (-kahjum) 58568,7 37876,8 115819,4 

Finantstulud ja -kulud 4863,2 -569,5 5545,9 

Ettevõtte tulumaks 4170,6 5958,9 3611,1 

Puhaskasum (-kahjum) 59261,3 31348,4 117754,2 

Dividendid 17289,7 22637,9 16249,1 
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Lisa 10. Intervjuu küsimused VJ Grupp OÜ juhatuse liikme intervjueerimiseks 
 

Tootmistegevus ja selle laiendamine 

1. Kellele on ettevõtte toodang suunatud? 

2. Milline on ettevõtte tööjõu vajadus? 

3. Kuidas toimub tooraine hankimine? Mis piirkonnas toorainet varutakse? 

4. Millist toorainet kasutatakse hakke tootmisel?  

5. Kuidas on korraldatud tootmisprotsess? 

6. Millised masinad kuuluvad masinaparki?  

7. Kes on ettevõtte kliendid?  

8. Kuidas on ettevõtte tootmistegevus ettevõtte käitamise aja vältel muutunud, mis on 

selle põhjuseks? 

Seadusandlus ning toetused 

1. Milliseid seadusi jälgitakse hakkepuidu toomisel ja kuidas need takistavad Teie 

tootmistegevust?  

2. Kuidas võiks seadusandlus luua võimalusi tegevusvaldkonna arenguks? 

3. Kas ettevõte saab toetusi? 

Ettevõtte sise- ja väliskeskkond 

1. Millised on Teie ettevõtte tugevused? 

2. Millised on Teie ettevõtte nõrkused? 

3. Missugused ohud ümbritsevad VJ Grupp OÜ väliskeskkonda? 

4. Missugused võimalused avanevad väliskeskkonnas? 
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