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Kuna Eesti põllumajanduses on hetkel kriitilised ajad, siis on töö eesmärgiks anda 
ülevaade OÜ Sahkapuu 2010.-2015. majandusaasta aruannete põhjal ettevõtte 
majanduslikust seisust erinevate finantsnäitajate kaudu, võrrelda neid omavahel ning 
analüüsida saadud tulemusi ja tagamaid. 

Teoreetilises osas teostatakse antud suhtarvude ja analüüside meetodite OÜ Sahkapuu 
finantsanalüüs Finantsanalüüsis kasutatakse OÜ Sahkapuu majandusaasta aruandeid ning 
Eesti Statistikaameti poolt koostatud ettevõtte suhtarve (tegevusala ja tööga hõivatud 
isikute järgi). 

Kuigi pankrotiohu analüüsist selgus, et ühing on olnud aastatel 2011-2015 püsivas 
pankrotiohus on ettevõte suutnud antud näitajaid 2015. aastaks parandada. Ka likviidsus-, 
efektiivsus-, kapitali struktuuri- ja tasuvuse suhtarvud on aastate jooksul paranenud ning 
ületavad osadel juhtudel ka majandusharu keskmisi näitajaid. Finantsanalüüsist selgus, et 
OÜ Sahkapuu on küll omanikele kasumit tootev ettevõte kuid võõrkapitali asemel peaks 
ettevõte hakkama kasutama võimalusel omakapitali. Lisaks peaks ettevõte uurima ka 
erinevate toetuste taotlemist, et elavdada ning parandada majandustegevust. 
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As the Estonian agriculture have the critical times, the aim of bachelor's thesis is to 
compose an accounting policies and procedures in LLC Sahkapuu and accomplish a 
financial analysis based on annual of the years 2011-2015. Also compare them with each 
other, and to analyze results. 

The theoretical part of the analysis carried out in the ratios and methods Ltd. Sahkapuu 
Financial Analysis Financial analysis is used LLC Sahkapuu financial reports and Estonian 
Statistics compiled by the company's ratios (activity and by persons employed). 

Although the risk of bankruptcy showed that the Ltd. Sahkapuu has been a constant threat 
of bankruptcy in 2011-2015, the company has been able to improve the performance in 
2015. Also, liquidity, efficiency, structural capital and profitability ratios have improved 
over the years, and in some cases exceed the industry average. Financial analysis showed 
that, although the owners of the LLC Sahkapuu profitable enterprise of foreign capital but 
should instead use the opportunity to handle the company's equity. In addition, the 
company should also examine the various applications for aid, in order to revitalize and 
improve business. 
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SISSEJUHATUS 

 

Põllumajandus on üks kõige traditsioonilisemaid majandusharusid Eestis, millel seisis 

pikka aega kogu Eesti majandus. Aga kas rahvatarkus "põllumees põline rikas" peab ikka 

paika?  

Statistikaameti andmetel oli 2015. aastal põllumajanduse majandusharu toodang kokku 920 

miljonit eurot, sellest 24% moodustas teravili ja 8% sead. AS Swedbank nentis 2016. aasta 

teraviljafoorumis, et ettevõtted kes tegelevad segatootmisega saavad hakkama edukamalt 

kui need keskenduvad vaid ühele tegevusharule. Kuna Eestis püsib jätkuvalt teravilja 

madal hind, tuleb leida võimalusi teravilja töötlemiseks ja väärindamiseks ning 

efektiivsuse ja majandusliku tasuvuse tõstmiseks. (Teraviljafoorum 2016: 2-11) Ka 

seakasvatuse seis on hetkel riigis kriitiline. Jätkuvalt levib sigade Aafrika katk ja 

sealihahinnad on endiselt ajaloo madalimal tasemel. (Lihafoorum 2016: 2) 

Lisaks on põllumajandust mõjutanud Venemaal 2014. aastal kehtestatud embargo Euroopa 

Liidust, USAst, Austraaliast, Kanadast ja Norrast pärit toodangule. Keeld kehtestati 

järgmistele tootegruppidele: looma- ja sealiha, puu- ja köögiviljad, linnuliha, kala, juust, 

piim ja piimatooted. 

Bakalaureuse töö eesmärgiks on anda OÜ Sahkapuu 2011-2015 aasta majandus-

aastaaruannete põhjal ülevaade ettevõtte majanduslikust seisust erinevate finantsnäitajate ja 

kaudu, võrrelda neid omavahel ning analüüsida saadud tulemusi ja tagamaid. Teema on 

aktuaalne kuna tänasel päeval on põllumajanduses suhteliselt raksed ajad ning teostatavad 

analüüsid annavad seeläbi ülevaate ettevõtte juhtkonnale firma majanduslikust olukorrast 

ning võimalustest olukorra parandamiseks. 

 

 

 

 



6 
 

Käesoleva bakalaureusetöö uurimisülesanneteks on: 

• anda ülevaade erinevate finantsnäitajate leidmise meetoditest, arvestades ettevõtte 

eripäradega; 

• teostada OÜ Sahkapuu 2011. ja 2015. aasta bilansi- ja kasumiaruande horisontaal- 

ja vertikaalanalüüs 

• teostada OÜ Sahkapuu rahandussuhtarvude analüüs aastatel 2011-2015 ning 

võrrelda saadud tulemusi Statistikaameti poolt esitatud 1-9 hõivatuga taime- ja 

looma-kasvatusettevõtete suhtarvude asendikeskmiste näitajatega; 

• teostada OÜ Sahkapuu pankrotiohu ja Du Pont analüüs aastatel 2011-2015  

Töö teoreetilises osas antakse ülevaade finantsanalüüsi meetoditest majandusliku olukorra 

hindamisel, kasutades erialaseid raamatuid, teadusartikleid ning elektroonilisi materjale. 

Töö empiirilises osas teostatakse OÜ Sahkapuu 2011. ja 2015. aasta bilansi ja 

kasumiaruande põhjal hälbe- ja suhtarvude analüüs ning pankrotiohu- ja Du Pont analüüs. 

Hälbeanalüüsis võetakse baasnäitajateks OÜ Sahkapuu bilansi maht ja müügitulu ning 

uuritakse 2011. aastal toimunud muutusi võrreldes 2015. aastaga. Leitud suhtarvude 

näitajaid võrreldakse Eesti statistika andmebaasi poolt väljastatud 1-9 hõivatuga taime- ja 

loomakasvatusettevõtete suhtarvudega. Kuigi statistikaamet pole töö valmimise ajaks 

avaldanud 2015. aasta suhtarve, leiab autor, et täielikuks analüüsiks tuleb siiski OÜ 

Sahkapuu 2015. suhtarvud analüüsides välja tuua. Analüüsid koostatakse aastate 2011.-

2015. ning võrdlused 2011.-2014. aastate kohta. Kuna suhtarvude arvutamiseks on väga 

palju võimalusi, valitakse peatükkides 1.2.2.-1.2.5. vaid OÜ Sahkapuu'le sobilikud ning 

praktikas enam kasutatavad suhtarvud. Samuti arvestatakse, et suhtarvude koostamisel 

saab kasutada vaid kasumiaruande esimest skeemi ning, et tegemist on 

põllumajandusettevõttega. Lisaks teostatakse Edward Altman'i valemite järgi pankrotiohu 

analüüs ja Du Pont analüüs teoreetiliste valemite järgi. 
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1. FINANTSANALÜÜSI OLEMUS  

 

1.1. Finantsanalüüsi meetodid 

 

Raamatupidamise kohustus on kõigil Eestis tegutsevatel raamatupidamiskohustuslastel. 

Olles väga oluline osa ettevõtluse igapäevasest tegevusest, on seadustele ja ühingu 

spetsiifikale vastava raamatupidamise korraldamine ettevõtte jaoks väga tähtis. Läbi-

mõeldud ja kõigile osapooltele arusaadav raamatupidamise korraldamine aitab juhtkonnal 

teha ettevõtte tegevuse parandamiseks vajalikke finantsotsuseid, läbi viia erinevaid 

analüüse ja muudatusi.  

Finantsjuhtimise üheks osaks on finantsanalüüs, mis aitab mõista ettevõtte ajaloo, oleviku 

ja tuleviku finantsolukorda. Selle tegevuse eesmärgiks on leida ettevõtte riskid ja eelised, 

et parandada äritegevuse finantsolukorda. Analüüsis kasutatakse nii kassa- kui ka 

tekkepõhiste finantsnäitajate analüüsi. (Udras 2006 ) 

Analüüsi eelduseks on vajalike finantsaruannete olemasolu (bilanss, kasumiaruanne, 

rahavoogude aruanne ning omakapitali muutuste aruanne) ja nende koostamise aluseks 

olevate põhimõtete mõistmine. Aruanded annavad ülevaate ettevõtte finantsseisundist 

kindla ajahetke sisuga kuid investeerimis-, finantseerimis- ja äritegevusest mingi 

ajaperioodi jooksul. Finantsaruandluse analüüs on vajalik mitmel tasandil: majandusüksuse 

juhtkonna tegevuse hindamiseks, erinevate ettevõttesiseste probleemide sõnastamiseks 

ning hetkelise finantsolukorra ja majandustulemuste ennustamiseks. (Finantsanalüüs: 

vastused... 2007: 7-12) 

Finantsanalüüsi võib jagada nelja valdkonda. Esimeseks on hälbeanalüüs, mis jaguneb 

horisontaal- ja vertikaalanalüüsiks. Teiseks valdkonnaks on näitajate vaheliste seoste 

analüüs, mis jaguneb uute näitajate konstrueerimiseks ja suhtarvude analüüsiks. Kusjuures 

suhtarvude analüüs on kõige sagedamini kasutatav finantsaruannete analüüsi meetod. 

Kolmandaks on leitud suhtarvude kasutamine planeerimisel ja prognoosimisel. Viimaseks 

valdkonnaks on rahavoogude aruande koostamine ja analüüs. (Sealsamas: 13-14) 
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Finantssuhtarvud jaotatakse viieks kategooriaks (Raudsepp 1997: 17-18): 

• maksevõime ehk likviidsuse suhtarvud; 

• efektiivsuse suhtarvud; 

• kapitali struktuuri suhtarvud; 

• tasuvuse ehk rentaabluse suhtarvud; 

• aktsia turuväärtuse suhtarvud. 

Finantssuhtarvude analüüsimisel peab arvestama järgmisega (Alver, Reinberg 2002:      

337-338): 

• seostamatute näitajate kasutamine suhtarvudes ei anna analüüsimiseks sobilikku 

tulemust; 

• suhtarvud iseloomustavad toimunud sündmusi; 

• suhtarvudes ei kajastu turuväärtus ja tegelikud hinnad; 

• suhtarve tuleb kasutada võrdlevaks analüüsiks; 

• finantssuhtarvud ei pruugi olla võrreldavad ühe ettevõtte erinevatel ajaperioodidel; 

• tegevusharu keskmiste suhtarvudega võrdlemine võib osutuda mitteadekvaatseks kuna 

suuremad ettevõtted tegutsevad enam kui ühes valdkonnas; 

• võrdlemine üldiste keskmiste suhtarvudega võib osutuda mitteadekvaatseks; 

• sarnaste firmade suhtarvude võrdlemine võib osutuda võimatuks arvestusmeetodite 

erinevuste tõttu; 

• suhtarvud on mõjutatud ettevõtte tegevuse hooajalisusest. 

Suhtarvuanalüüs on kõige kasulikum väikestele firmadele kuna neil on enamasti vaid üks 

tegevusharu. Seetõttu võib väikeettevõtte analüüs osutuda palju sisukamaks kui 

suurettevõtte oma. Paljud ettevõtjad on ekslikul arvamusel, et vaid puhasrentaabluse kõrge 

näitaja on ärieduks piisav. Selline arvamus on ekslik kuna analüüsiks tuleb arvesse võtta ka 

varude käibekiirus, raha laekumise kiirus, kapitali struktuur ning aktivate kogusumma ja 

struktuur. Samas peab väikefirmade aruandeid analüüsides pidama silmas, et ühingute 

aastaaruanded võivad olla auditeerimata ning andmed seetõttu mitteusaldusväärsed. 

(Sealsamas: 334). Kuna OÜ Sahkapuu tegeleb vaid põllumajandusega annab töös esitatud 

suhtarvude analüüs kvaliteetsed ja usaldusväärsed tulemused. Siiski tuleb arvestada 

asjaoluga, et ettevõtte majandusaasta aruanded pole auditeeritud. 
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1.2. Ettevõtte finantsnäitajate leidmise meetodid 

 

1.2.1. Ettevõtte horisontaal- ja vertikaalanalüüs 

 

Ettevõtte horisontaal- ja vertikaalanalüüsid teostatakse ettevõtte majandusaasta aruannete 

põhjal. Analüüsi aluseks võivad olla majandusaasta põhiaruanded (näiteks bilanss või 

kasumiaruanne) ja nende osad (näiteks bilansi aktiva) ning põhiaruannete lisad. 

Horisontaalanalüüsi korral vaadeldakse muutusi aastast aastasse majandusaasta aruannete 

põhjal. Enamasti toimub muutuste kajastamine nii rahalistes kui ka protsentuaalsetes 

väärtustes. Tavaliselt on baasaastaks võrreldavale aastale eelnenud aasta. Juhul kui 

võrreldakse enam kui kaht järjestikkust aastat, soovitatakse baasaastaks võtta kõige 

stabiilsem aasta. Soovitavalt võetakse sel juhul baasaastaks kõige konstantsem aasta. 

Paremate tulemuste saamiseks kasutatakse võimalikult pikka aruannete perioodi. 

(Defranco, Lattin 2007: 60) 

Vertikaalanalüüsis keskendutakse pigem ühele konkreetsele aruandele ning analüüsitakse 

seoseid aruandes olevate suurimate näitajatega võrreldes (näiteks võrreldes kogu passiva 

või aktivaga). (Rich jt 2009: 656) 

 

 

1.2.2. Likviidsuse suhtarvud 

 

Ettevõtte lühiajaliste kohustuste täitmise võimet mõõdetakse likviidsuse suhtarvudega. See 

kas ettevõte suudab oma lühiajalisi kohustusi kiirelt täita, oleneb sellest kui palju on 

ettevõttel reaalset raha või vara mida saab kiirelt rahaks muuta. Likviidsemateks 

vahenditeks on raha kassas ning pangaarvel, vähem likviidsemad on väärtpaberid ning 

madalaima likviidsusega on ostjate debitoorne võlgnevus. Kõige rohkem huvituvad 

ettevõtte likviidsusest kreeditorid. (Alver, Reinberg 2002: 307) 
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Kõige sagedamini kasutatav likviidsuse mõõtmise tegur on käibekapital. Käibekapital 

leitakse käibevarade ja lühiajaliste kohustuste vahena. Tootmisettevõtete käibekapital 

peaks olema alati positiivne. (Finantsanalüüs: vastused... 2007: 36)  

Lühiajalise võla kattekordaja (Valem 1) näitab kuivõrd suuteline on ettevõte käibevaradega 

katta lühiajalisi võlgnevusi (O'Regan 2001: 218). 

�üℎ��������	
õ��	����������� = 	
�ä�������

�ü����������	��� �! ���
     (1) 

Antud suhtarvu kasutamisel tuleb arvestada, et hinnang näitab käibevarade võimet katta 

lühiajalisi kohustusi ajamomendi seisuga ega kajasta tuleviku rahavoogude omavahelist 

vastavust. Tavaliselt peaks olema antud suhtarv kahe ja ühe vahel. Firma, kelle 

kattekordaja on liiga madal ei pruugi suuta oma käibevara kohustuste katmiseks piisavalt 

kiiresti rahaks muuta. (Rünkla 1996: 40-41) Lühiajalise võla kattekordaja puudus seisneb 

selles, et suhtarvus võetakse arvesse ka varud kuid varud on üsna mittelikviidsed varad 

(Kõomägi 2006: 123). 

Seega on paremaks likviidsuse näitajaks likviidsuskordaja (Valem 2), kus tootmisvarud 

jätetakse suhtarvust välja (O'Regan 2001: 219). Kui näitaja on suurem kui 0,9 on tulemus 

hea. Vahemikus 0,31 kuni 0,89 on tulemus rahuldav ning alla 0,3 nõrk (Kõomägi 2006: 

123). Kuna ettevõte tegeleb põllu-majandusega, jäetakse näitajast välja ka bioloogilised 

käibevarad. 

���
����"������� =
�ä�������$%�� �$&�����'������	�ä��������

�ü����������	��� �! ���
    (2) 

Mida likviidsem on ettevõte, seda usaldusväärsemaks peavad ühingut just kreeditorid, 

kellele on oluline, et juhul kui tekivad ettevõttes ebasoodsad hetked, ekstreemsed suudab 

ühing siiski lühiajaliselt oma kohustusi täita. 
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1.2.3. Efektiivsussuhtarvud 

 

Efektiivsussuhtarvud näitavad kui efektiivselt kasutatakse ettevõtte varasid müügitulu 

saamiseks.  

Raha keskmine laekumisperiood (Valem 3) näitab kui kiiresti suudavad ettevõtte kliendid 

kohustusi tasuda. Kuna antud näitaja tulemused sõltuvad ettevõtte tegevusalast, pole raha 

laekumisperioodi jaoks kindlat normatiivi. (Alver, Reinberg 2002: 313)  

)�ℎ�	����*�+�	����"*��,���� =
����-�.�	����!���.�	�õ�'

0üü'�! � 
∗ 360   (3) 

Materiaalse põhivara käibesiduvus (Valem 4) näitab kui efektiivselt kasutatakse ettevõtte 

põhivarasid müügitulu saamiseks (kui palju müügitulu saadakse ühe euro põhivara kohta). 

Mida kõrgem on näitaja, seda efektiivsemalt põhivarasid kasutatakse. Kõrge näitaja võib 

ka viidata sellele, et ettevõttel on hoopis liiga vähe põhivara ning uue põhivara soetamiseks 

puuduvad võimalused. Liiga madal väärtus näitab seda, et ettevõte investeerib liigselt põhi-

varasse. (Alver, Reinberg 2002: 313-314) Kuna tegemist on põllumajandusettevõttega, siis 

liidetakse materiaalsele põhivarale ka bioloogiline põhivara.  

5õℎ�
���	�ä�6����"
"� =
0üü'�! � 

7õ������	����-�.�	�ää�-���- �
     (4) 

Koguvara käibesiduvus (Valem 5) iseloomustab kui efektiivselt on kasutatud ettevõtte 

varasid müügitulu saamiseks (kui palju müügitulu saadakse ühe euro vara kohta). Mida 

suurem on näitaja, seda paremini kasutatakse ettevõtte varasid ja seda kiiremini saadakse 

valmistoodangu müügist tulu. (Alver, Reinberg 2002: 315) 

89"
���	�ä�6����"
"� =
0üü'�! � 

����-�.�	��' ����
      (5) 

Kuna OÜ Sahkapuu müügitulu näitajad on aastate jooksul suurenenud, annavad just 

toodud näitajate analüüs põhjaliku ülevaate, kas ettevõte on müügitulu ka otstarbekalt 

kasutanud. 
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1.2.4. Kapitali struktuuri suhtarvud 

 

Kapitali struktuuri suhtarvud annavad ülevaate ettevõtte kapitalistruktuurist ning aitavad 

need analüüsida finantseerimismeetodeid ja võlakoormust. 

Ettevõtte kapitalistruktuur koosneb kohustustest ja omakapitalist. Mida suurem on 

omakapital, seda väiksem on ettevõtjal raha kaotamise risk. Kui ettevõtte 

kapitalistruktuurist moodustab enamuse võõrkapital on ühingul oht, et pidevate intresside 

ja tagasimaksmissummade maksmisega võidakse sattuda raskustesse. (Finantsanalüüs: 

vastused... 2007: 51) 

Võlakordaja (Valem 6) näitab kui suurt osa varadest finantseeritakse võõrvahenditega. Kui 

ettevõtte võlakordaja on liiga väike annab see märku sellest, et ettevõte ei leia sobivaid 

võõrkapitali saamise võimalusi või puuduvad tulusad projektid tulevikuks. (Kõomägi 

2006: 125) 

:õ�������� =
��� �! ���

��' ����
         (6) 

Omakapitali võlasiduvus (Valem 7) iseloomustab võõrkapitali kasutamisega seotud riski. 

Mida suurem on näitaja, seda suurem on omanike risk. Kõrge omakapitali võlasiduvuse 

suhtarv võib viidata ka sellele, et kreeditoridel vähenevad raha kättesaamise võimalused. 

(Alver 2002: 316) 

;*���,�����	
õ�����"
"� =
��� �! ���

<-���=�!��
       (7) 

Intressikulude kattekordaja (Valem 8) näitab kuidas ettevõte on suuteline ärikasumi arvelt 

tasuma intressikulusid. Kordaja peaks olema vähemalt 2,5. (Kõomägi 2006: 124)  

>+�������"�"��	����������� =
Ä����� -

@.!������ � �
      (8) 

Kuna OÜ Sahkapuu kasutab päris palju võõrkapitali, siis antud näitajad annavad põhjaliku 

ülevaate, kui mõistlikult on välisfinantseeringuid kasutatud. 
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1.2.5. Tasuvuse suhtarvud 

 

Tasuvus ehk rentaablus näitab tasuvust, kasutoovust ja tulukust.  

Tasuvuse suhtarvud näitavad ettevõtte võimet saada kasumit. Näitajad iseloomustavad 

ühingu finantsedukust ning efektiivsust kasumi teenimisel. (Alver, Reinberg 2002: 319) 

Koguvara puhasrentaablus (Valem 9) on üks tähtsamaid suhtarve. Näitaja iseloomustab 

kuidas on iga ettevõttesse investeeritud euro teeninud puhaskasumit. (Sealsamas: 321-322) 

89"
���	,"ℎ����+���6�"� =
7 ������ -

7�������	����-�.�	��' ����
∗ 100    (9) 

Müügikäive puhasrentaablus (Valem 10) näitab kui tasuv on müügikäive peale kõikide 

kulude ja maksude mahaarvamist. See on üks sagedamini kasutatavaid rentaablusnäitajaid. 

(Sealsamas: 320) 

Büü9��ä�6�	,"ℎ����+���6�"� =
7 ������ -

0üü'��ä���
∗ 100             (10) 

Omakapitali puhasrentaablus (Valem 11) näitab lihtaktsionäride investeeringute tasuvust. 

Juhtkonna peamine eesmärk peaks olema aktsionäride rikkuse suurendamine. (Sealsamas: 

322) 

;*���,�����	,"ℎ����+���6�"� =
7 ������ -

<-���=�!��
∗ 100             (11) 

OÜ Sahkapuu on oma puhaskasumit küll aastate jooksul suutnud suurendada kuid kas see 

on tõstnud ka ettevõtte rentaablust, saab hinnata just antud näitajate abil. 

 

1.2.6. Ettevõtete pankrotiohu ja Du Pont analüüs 

 

Kuigi Euroopa Liit toetab põllumajandust ja maalelu arengut ühtse põllumajanduspoliitika 

raames ning ka Eesti põllumajandus on osa sellest, kajastub meedias pidevalt kui keeruline 

on põllumajandusettevõtetel pidada vastu tänases turusituatsioonis. Selle uurimiseks 

otsustas autor anda ülevaate ka pankrotiohu prognoosimisest ja analüüsimisest. 
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Pankrotiseaduse kohaselt on pankrot kohtuotsusega väljakuulutatud pikaajaliselt lootusetu 

maksejõuetus. Pankroti puhul ei piisa võlgniku varast, et tagastada kreeditoride laenatud 

summasid ning rahuldada võlausaldajate nõudeid. Ettevõtja on maksejõuetu ka siis, kui 

varad ja jooksvad sissetulekud ei kata kreeditoride nõudeid. (Pankrotiseadus 2003, § 1) 

Ajutiselt majanduslikesse raskustesse sattunud ettevõtete seisu parandamiseks loodi 2008. 

aastal pankrotimenetluse kõrvale ka saneerimismenetlus, mis aitab võlglastel taastada 

ettevõtte jätkusuutlik tegevus, vältida pankrotimenetlust ja ettevõtte likvideerimist. (Piiroja 

2009: 143-144) 

Ettevõtte maksevõimetuse hindamiseks tuleb analüüsida finantsseisu. Üheks olulisemaks 

näitajaks on raamatupidamiskohustuslase nõuete rahuldamise võimaluste hindamine. See 

annab aimu ka võlglase tegelikku valmidust rahuldada majandusaasta lõpuks kõik 

lühiajalised võlgnevused. Enamasti annab esmase ülevaate ettevõtte majanduslikust seisust 

bilansi, kasumiaruande ning rahavoogude aruande analüüs. (Piiroja 2009: 12) Lisaks 

annavad väga hea ülevaate ka peatükis 1.2. esitatud suhtarvude analüüs. 

Sageli kasutatakse ettevõtte finantstervise määramiseks ka Edward Altman'i poolt pakutud 

Z-hinnet (Valem 12) (Altman, Max 2000: 10). 

C = 3,3
E&@F

FG
+

I

FG
+ 0,6

EJK

LMK
+ 1,4

OE

FG
+ 1,2

QRS

FG
              (12) 

kus z on krediidihinne; 

EBIT - intresside ja maksueelne kasum €; 

TA - koguvara €; 

S - müügitulu €; 

EUV - omakapitali turuväärtus €; 

DXV - võla raamatupidamiseväärtus €; 

RE - jaotamata kasum (s.h aruandeaasta kasum) €; 

NWC - puhas käibekapital ehk käibevara-lühiajalised kohustused €. 

Kui Z-hinne on alla 2,70, siis on pankrotistumise oht suur. 
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Lisaks arvutatakse pankrotiohtu ka valemiga: (Sealsamas: 11-17)  

Y = 6,56
QRS

FG
+ 3,26

OE

FG
+ 6,72

E&@F

FG
+ 1,05

EMK

F�
              (13) 

kus Z on Z-skoor; 

NWC - puhas käibekapital ehk käibevara-lühiajalised kohustused €; 

TA - koguvara €; 

RE - jaotamata kasum (s.h aruandeaasta kasum) €; 

EBIT - intresside ja maksueelne kasum €; 

TL - koguvõlg € 

\�� - omakapitali raamatupidamisväärtus €. 

Kui Z- skoor on väiksem kui 1,1, siis võib ettevõte pankrotti sattuda, kui suurem kui 2,6, 

siis on firma edukas, kui väiksem kui 2,6 ja suurem kui 1,1, siis tuleb otsustamiseks teha 

süvaanalüüse. (Sealsamas: 11-17) 

Lisaks Z-hindele ja skoorile leitakse pankrotikoefitsienti ka järgmise valemiga: (Altman 

1968: 594) 

]� = 1,2
QRS

FG
+ 1,4

OE

FG
+ 3,3

E&@F

FG
+ 0,6

EJK

F�
+ 0,999

I

FG
             (14) 

kus ]� on pankrotikoefitsent; 

NWC - puhas käibekapital ehk käibevara-lühiajalised kohustused €; 

TA - koguvara €; 

RE - jaotamata kasum (s.h aruandeaasta kasum) €; 

EBIT - intresside ja maksueelne kasum €; 

EUV - omakapitali turuväärtus €; 

TL - koguvõlg € 

S - müügitulu €. 

Kui antud koefitsient on väiksem kui 1,81, on ettevõttel oht pankrotistuda, kui väärtus on 

suurem kui 3,00, on tõenäosus pankrotistumiseks väike, kui väärtus jääb vahemikku 1,81-

2,99, siis on ettevõtte finantsseisund stabiilne. (Sealsamas: 606)  
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Lisaks suhtarvude kasumlikkuse ja omakapitali tulususe analüüsida ettevõtte kasumlikkuse 

ja omakapitali tulusust , kasutatakse Du-Ponti analüüsi meetodit. Seda võib selgitada 

järgneva valemiga (Finantsanalüüs: finantsjuhtimine... 2000: 136) 

;*���,�����	�"�"�"� =
= ������ -

-üü�
∗

-üü�

��' ����
/(1 −

��' �õ�'

��' ����
)            (15) 

Silmates OÜ Sahkapuu majandusaastaaruandeid läbi aastate, tundub, et ettevõttel puudub 

pankrotioht ning ettevõtte suudab hetke turusituatsioonis jätkuvalt kasumit teenida. Küll 

aga annavad pankrotiohu ja Du Pont analüüsid kindlama vastuse ettevõtte edukuse kohta. 
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2. OÜ SAHKAPUU FINANTSANALÜÜS 

 

2.1. Ettevõtte iseloomustus 

  

Ettevõte on oma nime saanud Tartumaal asunud Sahkapuu talust. Alates 1898. aastast, mil 

talu omanik oli Karl Aleksander Pärn, toimusid seal tähtsad kontserdid ja kultuuriüritused, 

milledest võtsid osa paljud tol ajal Eestis tuntud inimesed. 1910. aastal, mil omanikeks said 

Mari ja Jaan Raamot, pandi Karl Aleksander Pärna rajatud telliskivitehas võimsalt tööle. 

1911. aastal asutasid Raamotid Sahkapuusse tütarlaste põllutöö- ja majapidamiskooli, kus 

sai aastate jooksul hariduse 265 perenaist. Kooli kavas õpetati taimeteadust, põllutööd, 

karjakasvatust, piimaasjandust, raamatupidamist jms. Kahjuks hävis Sahkapuu kool 1919. 

aastal tules täielikult. (Karindi 2004: 4-13) 

Alates 1979. aastast elab Sahkapuul Vladimir Kuropatkin, kes asutas 2004. aastal 

põllumajandusettevõtte OÜ Sahkapuu (reg. number 11006508). Ühing asub Tartu 

maakonnas, Luunja vallas, Muri külas. Ettevõtte põhitegevusalaks on teraviljakasvatus. 

Kõrvaltegevusaladeks on taimekasvatuse abitegevused, seakasvatus ning metsamajandust 

abistavad tegevused. Kahe liikmelise juhatusega osaühing on käibemaksukohustuslane 

ning osakapital on 2 556€. Ettevõttes oli 2015. aasta lõpu seisuga 2 töötajat. (OÜ Sahkapuu 

2015 majandusaasta aruanne) Raamatupidamisteenust osutab ettevõttele teenusepakkuja.  

2015. aastal oli ettevõtte kasutuses 240 hektarit maad, millest külvipind oli 200 hektarit. 

Külvataval pinnal kasvatatakse söödanisu, toidunisu, otra ning rapsi. 31.12.2015 seisuga 

on arvel bioloogiliste varadena 9 emist ja 50 nuumsiga (Sealsamas). 

OÜ Sahkapuu põhiliseks müügituluks on teraviljamüük. Peamisteks klientideks toodangu 

müügil on teravilja kokkuostvad ettevõtted nagu AS Baltic Agro ja AS Oilseeds Trade. 

Sealiha müük toimub enamasti eraisikutele. Taimekasvatuse abitegevustena pakutakse 

traktori- ning taimekaitsevahendite pritsimise teenust ning metsamajandust abistavate 

tegevustena metsa väljaveoteenust. (Sealsamas) 
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2.2. OÜ Sahkapuu majandusliku finantsnäitajate leidmine 

 

2.2.1. Bilansi ja kasumiaruande vertikaal- ja horisontaalanalüüs 

 

Esmalt koostatakse bilansi vertikaalanalüüs kus võrreldakse 2011. ja 2015. aasta bilansi 

erinevate aktiva kirjete osatähtsusi. Analüüsi koostamisel võetakse baasnäitajateks 

koguaktiva 2011. ja 2015. aastal (Lisa 3). (Joonis 1) 

 

 

Joonis 1. OÜ Sahkapuu aktiva kirjete osakaal koguvarast 31.12.2011 ja 31.12.2015 

 

2015. aastal moodustas koguvaradest kõige suurema osa (86,71%) materiaalne põhivara 

ning 2011. aastal bioloogiline käibevara (46,32%). Materiaalse põhivara suur osakaal 

koguvaradest on põllumajandusettevõttele iseloomulik kuna ettevõtluses kasutatavad 

põhivarad on väga väärtuslikud. OÜ Sahkapuu 2011.-2015. aasta majandusaasta 

aruannetest selgub, et materiaalset põhivara on pigem soetatud juurde, kui maha müüdud 

ning 2013.-2015. aasta suurimad põhivara investeeringud olid traktori, teraviljakombaini ja 

metsaveotraktori ost. Kuna 2015. aastaks oli seakasvatuse tegevusmahtu vähendatud ning 

tegevus suunati pigem taimekasvatusele ja sellega seonduvatele tegevustele, siis 
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bioloogiliste käibevarade maht on tunduvalt vähenenud. 2015. aasta lõpuga oli bioloogilise 

käibevara osakaal koguvarast vaid 9,97%. Bioloogilise põhivarade osakaal moodustas 

2015. aastal koguvarast vaid 0,43% (2011. aastal oli see 6,66%). (Joonis 1)  

Bioloogiliste käibevaradena kajastati 2011. ja 2015. aastal nuumikuid ning bioloogiliste 

põhivaradena emiseid. Majandusaasta aruannete 2011-2015 põhjal võib väita, et alates 

2012. aastast on toimunud nii loomse käibevara müük kui ka muud muutused, mis on 

vähendanud käibevara oluliselt. Kui 2011. aastal moodustas koguvaradest 7,46% varud, 

siis 2015. aasta bilansist antud kirje puudus. 2011. aastal olid varudena arvel näiteks 

herbitsiidid, fungitsiidid ning väetised. Oluliselt väiksema osakaaluga oli 2011. ja 2015. 

aastal nõuete ja ettemaksete osakaal (vastavalt 1,58% ning 2,74%). Kõige väiksema osa 

koguvaradest moodustasid nii 2011. kui 2015. aastal raha ja pangakontod (vastavalt 0,02% 

ja 0,15%). 2015. aastal moodustas koguvaradest põhivarad 87,14% ning käibevarad 

12,86%. 2011. aastal oli käibevarade osakaal 55,39% ning põhivarade osakaal 44,61%. 

(Joonis 1) 

Järgmisena analüüsitakse erinevate passiva kirjete osi, kus võrreldakse 2011. ja 2015. aasta 

bilansi erinevate passiva kirjete osatähtsusi ning baasnäitajaks võetakse kohustused ja 

omakapital kokku (Lisa 4). (Joonis 2) 

 

 

Joonis 2. OÜ Sahkapuu passiva kirjete osakaal 31.12.2011 ja 31.12.2015 aastal.  
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Kõige suurema osa kohustustest ja omakapitalist moodustas 2011. aastal lühiajalised 

laenukohustused (90,29%) ning 2015. aastal pikaajalised laenukohustused (67,29%). 2011. 

puudus passivas pikaajaliste võlakohustuste kirje kuid 2015. aasta lõpuks on kirje osakaal 

tõusnud niivõrd suureks kuna 2014. aastal sõlmiti teraviljakombaini ja 2015. aastal traktori 

ostuks kapitalirendilepingud (OÜ Sahkapuu majandusaasta aruanded 2014-2015). Kuna 

alates 2011. aastast pole osanike vahel kasumit jagatud, on eelmiste perioodide jaotamata 

kasumi kirje kogu passivaga võrreldes püsivalt tõusnud, moodustades 2011. aastal kogu 

passivast 3,16% ja 2015. aastal 12,42%. Soov anda klientidele võimalikult lühikest 

maksetähtaega, on võlgade ja ettemaksete kirje jätnud  2011. ja 2015. aastal kogupassivaga 

võrreldes suhteliselt samale tasemele (3,51% ja 2,43%). Kuna aastate jooksul pole 

kohustuslikku reservkapitali ega osakapitali nimiväärtust suurendatud on antud kirjed 

2011. ja 2015. aastal kõige väiksemad, moodustades vastavalt 0,12% ja 0,06% (kohustuslik 

reservkapital) ning 1,16% ja 0,62% (osakapitali nimiväärtus) kogupassivast. (Joonis 2) 

 

Võttes baasaastaks 2011, koostati bilansi horisontaalanalüüs võrreldes 2015. aastaga     

(Lisa 5).(Joonis 3) 

 

Joonis 3. OÜ Sahkapuu bilanss 2011. ja 2015. aastal.  

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

31.12.2011 31.12.2015

P
as

si
va

 k
ir

je
te

 v
ää

rt
us

,t
uh

 €

Raha ja pangakontod Nõuded ja ettemaksed

Varud Bioloogilised käibevarad

Materiaalne põhivara (jääkmaks.) Bioloogilised põhivarad

Lühiajalised laenukohustused Võlad ja ettemaksed

Pikajalised võlakohustused Osakapital nimiväärtuses

Kohususlik reservkapital Eelmiste perioodide jaotamata kasum

Aruandeaasta kasum



21 
 

Bilansi horisontaalanalüüsi teostades selgus, et võrreldes 2011. aastaga oli 2015. aasta 

bilansimaht suurenenud kokku 87,91%. Bilansi aktiva poolel suurenes kõige rohkem raha 

ja pankakontode ning materiaalse põhivara kirje (vastavalt 1332,56% ja 329,38%) ning 

vähenes varude kirje (-100%). Materiaalse põhivara muutus on tingitud 2011.-2015. aastal 

soetatud väärtuslike põhivarade ostust (OÜ Sahkapuu majandusaasta aruanded 2011-

2015). Bioloogiliste käibe- ja põhivarade kirje vähenes vastavalt 87,76% ning 59,56%. Nii 

bioloogiliste käibe- kui põhivarade vähenemine oli tingitud põhikarja ja noorloomade 

vähenemisest. Kui 2011. aastal oli OÜ Sahkapuu's 50 põhikarjalooma ning 250 nuumikut, 

siis 2015. aastal oli põhikarjas 9 emist ning nuumikuid 50 pead (OÜ Sahkapuu 

majandusaasta aruanded 2011 ja 2015). Kuigi ettevõte üritab määrata klientidele 

võimalikult lühikesi maksetähtaegu, ei suutnud kliendid 2015. aasta lõpuks kõiki nõudeid 

rahuldada. 2011. aastaga võrreldes suurenes nõuded ja ettemaksed 2015. aastaks 224,79%. 

(Lisa 5) (Joonis 3) 

Bilansi passiva poolel enim suurenenud aruande aasta kasum (749,14%). Kui 2011. aastal 

oli aruandeaasta kasum 3885,00 €, siis 2015. aastal oli see 32989,00 €. Kuna ettevõte pole 

aruande aasta kasumit jaotanud ega dividende välja võtnud oli eelmiste perioodide 

jaotamata kasum suurenenud 638,21%. Lisaks antud kirjetele oli bilansi kohustuste ja 

omakapitali hulka lisandunud pikaajalised võlakohustused. Antud kirje on eelkõige 

põhjustatud OÜ Sahkapuu kapitalilaenude võtmisest kombaini ja traktori ostuks (OÜ 

Sahkapuu majandusaasta aruanded 2014 ja 2015). Lisaks on suurenenud võlgade ja 

ettemaksete kohustus (29,99%) ning vähenenud lühiajalised laenukohustused. (Lisa 5) 

(Joonis 3) 

Järgmisena teostatakse kasumiaruande vertikaalanalüüs, kus analüüsitakse kui suure osa 

moodustasid 2011. ja 2015. aastal erinevad kulude kirjed ärituludest. (Lisa 6) (Joonis 4) 
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Joonis 4. OÜ Sahkapuu kulude osakaal ärituludest 2011. ja 2015. aastal.  

Kasumiaruande vertikaalanalüüsist selgus, et OÜ Sahkapuu suurim kulukirje ärituludest nii 

2011. kui 2015. aastal olid kaubad, toore ja materjalid. Nii 2011. kui 2015. aastal oli kõige 

väiksem kuluallikas muud ärikulud (vastavalt 0,00% ja 0,23%) ja intressikulud (vastavalt 

0,48% ja 2,80%). 2011. puudusid mitmesuguste tegevuskulude ja tulumaksu artikkel, mis 

2015. aastal moodustas ärituludest vastavalt 5,36% ja 0,01%. Tööjõukulud on 2011. aastal 

olnud 10,71% ja 2015. aastal 5,24% ärituludest ning põhivara kulum ja väärtuse langus 

2011. aastal 27,71% ja 2015. aastal 18,12% ärituludest. (Joonis 4) 

Lisaks teostati müügitulu vertikaalanalüüs tegevusala lõikes, et saada ülevaade OÜ 

Sahkapuu tegevusalade osakaalust müügitulust 2011. ja 2015. aastal. (Lisa 7 ) (Joonis 5) 
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Joonis 5. OÜ Sahkapuu tegevusalade müügitulude osakaal kogu müügitulust 2011.-2015. 

aastal.  

 

Müügitulu oli 2015. aastal 231 927€. Sellest 65,08% moodustas teraviljakasvatuse 

müügitulu, 18,46% seakasvatuse müügitulu ning 0,92%taimekasvatuse abitegevuste 

müügitulu. 2015. aastal on OÜ Sahkapuu tegevusalaks lisandunud ka metsamajandust 

abistavad tegevused, mis moodustas antud aastal 18,46% kogu müügitulust. Müügitulu 

kokku on võrreldes 2011. aastaga suurenenud kolm korda. Enim on vähenenud 

taimekasvatuse abitegevuste müügitulu (91,19%) ning suurenenud teravilja (v.a riis) ja 

kaunviljakasvatus (486,18%). Kui 2011. aastal moodustas suurima osa müügitulust 

seakasvatus, siis 2015. aastal oli peamiseks müügituluks teravilja- ja kaunviljakasvatus. 

Taimekasvatatuse abitegevuste osakaal müügituludest on aastate jooksul püsinud 

suhteliselt samas proportsioonis. 2015. aastal oli seakasvatuse müügitulu vaid 0,92% 

müügitulust. (Lisa 7) (Joonis 5) 

Viimasena teostatakse kasumiaruande horisontaalanalüüs, kus võetakse baasaastaks 2011 

ning võrreldakse tulude ja kulude muutusi 2015. aastaga. (Lisa 8) (Joonis 6). 
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Joonis 6. OÜ Sahkapuu tulude ja kulude väärtus 2011. ja 2015. aastal.  

 

Analüüsist selgus, et äritulud suurenesid 2015. aastal võrreldes 2011. aastaga 203,31% 

ning ärikulud 166,57%. Ärikasum suurenes 829,68%, ning aruandeaasta kasum 749,14%. 

Kõige rohkem suurenesid intressikulud (1656,60%). Intressikulud olid tõusnud ettevõtte 

kapitalirendilepingutega seotud intressidest ning 2014. aasta lõpus võetud lühiajalise laenu 

intressidest (OÜ Sahkapuu majandusaasta aruanne 2014 ja 2015). Aastatel 2012-2015 

soetatud põhivara on tõstnud põhivara kulumi ja väärtuse langust 98,38%. Lisaks on 

tõusnud tööjõukulud. Kuna ettevõttes oli nii 2011. kui 2015. aasta lõpu seisuga 2 töötajat 

(OÜ Sahkapuu majandusaasta aruanne 2011 ja 2015), siis võib arvata, et ettevõte on aja 

jooksul töövõtjate tasu tõstnud. Võrreldes 2011. aastaga, on 2015. aasta kasumiaruandesse 

lisandunud muude äritulude, mitmesuguste tegevuskulude, muude ärikulude, muude 

finantstulude- ja kulude ning tulumaksu kirje. (Lisa 8) (Joonis 6) 
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2.2.2. Likviidsuse suhtarvud 

 

Likviidsuse suhtarvude eesmärgiks on selgitada, kui maksevõimeline on ettevõte 

lühiajalise kohustuste tasumisel. 

Esimesena leitakse OÜ Sahkapuu käibevälde käibevara ja lühiajaliste kohustuste vahena 

(Tabel 1) 

 

Tabel 1. Käibevälde OÜ Sahkapuu aastatel 2011-2015  

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Käibevara, € 122277,00 145958,00 106482,00 84111,00 53324,00 

Lühiajalised 
kohustused, € 207069,00 226708,00 175839,00 59793,00 48382,00 

Käibevälde -84792,00 -80750,00 -69357,00 24318,00 4942,00 

 

Aastatel 2011-2013 on olnud OÜ Sahkapuu käibevälde negatiivne, mis tähendab, et 

võõrkapitali osatähtsus on olnud väga suur ning ettevõte ei oleks olnud suuteline 

käibekapitali finantseerima sisemiste ressurssidega. 2014. ja 2015. aastal on käibekapital 

olnud positiivne. Ettevõtte jaoks tähendab see võimalust vajadusel lühiajalisi kohustusi 

kiirelt katta. (Tabel 1)  

Teisena toestatakse lühiajalise võla kattekordaja analüüs, mis näitab käibevarade ja 

lühiajaliste kohustuse suhet (Valem 1). (Tabel 2) 

 

Tabel 2. Lühiajalise võla kattekordaja OÜ Sahkapuu aastatel 2011-2015 ja näitaja keskmine 

(EM023) 

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Käibevara, € 122277,00 145958,00 106482,00 84111,00 53324,00 

Lühiajalised 
kohustused, € 207069,00 226708,00 175839,00 59793,00 48382,00 

Lühiajalise võla 
kattekordaja 0,59 0,64 0,61 1,41 1,10 

Lühiajalise võla 
kattekordaja keskmine 1,50 1,72 1,21 1,52 - 
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Lühiajalise võla kattekordaja peaks olema vähemalt 1, et ettevõte suudaks lühiajalisi 

kohustusi katta olemasoleva käibevaraga. OÜ Sahkapuu's oli näitaja aastate jooksul 

kasvanud ning 2014. aastaks on suudetud viia suhtarv üle ühe. Kõige väiksem oli näitaja 

2011. aastal, mil oleks olnud ühe võlgnevuses oleva euro eest võimalik tasuda vaid 59 

senti. Kõige kõrgem oli näitaja 2014. aastal, mil ettevõtte lühiajalise võla kattekordaja oli 

1,41. OÜ Sahkapuu näitajad jäid kõikidel aastatel alla keskmiste näitajate, mis tähendab, et 

ettevõte peaks edaspidi oma käibevarasid suurendama, et tõsta ettevõtte likviidsust.    

(Tabel 2) 

Kuna ettevõtte käibevaradest moodustab enamus osa varud, siis koostatakse 

likviidsuskordaja analüüs, kus lühiajalise võla kattekordajast jäetakse välja varud ja 

bioloogilised käibevarad (Valem 2). (Tabel 3) 

 

Tabel 3. Likviidsuskordaja OÜ Sahkapuu aastatel 2011-2015 ja näitaja keskmine (EM023) 

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 
Käibevara-varud- biol. 
varad, € 3540,00 33002,00 22115,00 17461,00 11974,00 

Lühiajalised 
kohustused, € 207069,00 226708,00 175839,00 59793,00 48382,00 

Likviidsuskordaja 0,02 0,15 0,13 0,29 0,25 

Likviidsuskordaja 
keskmine 0,84 0,93 0,66 0,83 - 

 

Antud näitaja peaks olema vähemalt üle 0,30 kuid aastatel 2010-2015 oli tulemus alla 

selle. Ettevõte peaks analüüsima kuidas käibevarasid tõsta. Juhul kui ettevõttel oleksid 

tekkinud erakorralised probleemid, poleks ühing olnud suuteline kõige likviidsemate 

varadega katta lühiajalisi kohustusi. OÜ Sahkapuu näitajad olid aastatel 2011-2015 alla 

tegevusharu keskmise, mis tähendab, et ettevõte peaks oma kõige likviidsemaid vahendeid 

suurendama, et tõsta ettevõtte maksevalmidust erakorralistel juhtudel. (Tabel 3) 

Maksevõime ehk likviidsuse analüüsist selgub, et ettevõte pole piisavalt likviidne. Ettevõte 

on suutnud küll aastate jooksul näitajaid parandada, kuid siiski jäävad need alla Eesti 

keskmiste näitajate. Likviidsuse suurendamiseks peaks ettevõte edaspidi suurendama oma 

käibekapitali, et tasuda tähtajaliselt kõiki temale lasuvaid kohustusi.  

 



27 
 

2.2.3. Efektiivsussuhtarvud 

 

Efektiivsussuhtarvud näitavad kui efektiivselt kasutatakse ettevõtte varasid müügitulu 

saamiseks. Esmalt koostatakse raha keskmise laekumisperioodi analüüs, mis näitab kui 

kiirest suudavad ettevõtte kliendid kohustusi tasuda. Keskmine debitoorne võlg leitakse 

eelmise perioodi keskmisena. (Valem 3) (Tabel 4) 

 

Tabel 4. Raha keskmine laekumisperiood OÜ Sahkapuu aastatel 2011-2015  

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Keskmine 
debitoorne võlg, € 8453,50 16451,00 25519,00 15655,50 10518,00 

Müügitulu, € 76811,00 115301,00 196558,00 129692,00 231927,00 

Raha keskmine 
laekumisperiood 39,62 51,36 46,74 43,46 16,33 

 

Raha keskmine laekumisperiood oli aastate jooksul olnud muutlik kuid kõige kiiremini 

laekusid ostjate võlad 2015. aastal (keskmiselt 17 päevaga) ning kõige pikem 

laekumisperiood oli 2012. aastal (keskmiselt 51 päeva). Antud näitaja kohta puuduvad 

Eesti Statistika andmebaasis keskmised näitajad kuid autori arvates on OÜ Sahkapuu 

suutnud raha keskmist laekumisperioodi 2015. aastaks väga heale tasemele viia. (Tabel 4) 

Teisena koostatakse põhivara käibesiduvuse analüüs, mis iseloomustab kui efektiivselt 

kasutab ettevõte oma varasid (Valem 4). (Tabel 5) 

 

Tabel 5. OÜ Sahkapuu põhivara käibesiduvuse analüüs aastatel 2011-2015 ja näitaja 

keskmine (EM023) 

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Müügitulu, € 76811,00 115301,00 196558,00 129692,00 231927,00 

Põhivara keskmine 
maksumus, € 117346,50 99139,00 154237,00 218412,00 294819,50 

Põhivara 
käibesiduvus 0,65 1,16 1,27 0,59 0,79 

Põhivara 
käibesiduvuse 
keskmine 

0,69 0,68 0,48 0,50 - 
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Põhivarade kasutamise intensiivsus oli kõige kõrgem 2013. aastal, kus ühe euro põhivara 

kohta saadi 1,27 eurot müügitulu. Kõige madalam käibesiduvus oli 2014. aastal, kus ühe 

euro põhivara kohta saadi 59 senti müügitulu. OÜ Sahkapuu näitajad olid ainult 2011. 

aastal alla keskmise. Võib üheselt väita, et osaühing suudab oma põhivarasid kasutada 

tulusamalt kui keskmine põllumajanduse- ja loomakasvatusega tegelev ettevõte. (Tabel 5) 

Kolmandana teostatakse koguvara käibesiduvuse analüüs, et hinnata kui hästi on ettevõte 

oma koguvarasid kasutanud selleks, et saada müügitulu (Valem 5).(Tabel 6) 

 

Tabel 6. Koguvara käibesiduvus OÜ Sahkapuu aastatel 2011-2015 ja näitaja keskmine 

(EM023) 

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Müügitulu, € 76811,00 115301,00 196558,00 129692,00 231927,00 

Keskmine koguvara, 
€ 236536,00 233256,50 280457,00 313708,50 363537,00 

Koguvara 
käibesiduvus 0,32 0,49 0,70 0,41 0,64 

Koguvara 
käibesiduvuse 
keskmine 

0,46 0,45 0,33 0,34 - 

 

Kõige efektiivsemalt on koguvara kasutatud 2013. aastal kui ühe põhivara euro eest saadi 

70 senti müügitulu. Kõige ebaefektiivsemalt kasutati koguvara 2011. aastal kui ühe 

põhivara euro eest saadi vaid 32 senti müügitulu. OÜ Sahkapuu näitajad ületasid 

tegevusharu keskmist 2012-2014. aastal. (Tabel 6)  

OÜ Sahkapuu on 2011.-2015. aastatel oma efektiivsuse suhtarve järjest parandanud. Saab 

väita, et ettevõte on teinud õigeid valikud, materiaalse põhivara ostul, sest varade 

efektiivsusnäitajad ületavad enamasti keskmisi näitajaid. Kuna efektiisuse suhtarvude 

peamine komponent on müügitulu, siis peaks tõhustama müügitööd paremate 

müügitingimuste saamiseks ja efektiivsuse suhtarvude veel paremaks muutmiseks. 
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2.2.4. Kapitali struktuuri suhtarvud 

 

Ettevõtte kapitali sisemise ja välise struktuuri analüüsimiseks esitatakse kapitali struktuuri 

suhtarvud. Esmalt teostataks võlakordaja analüüs, mis näitab kui suurt osa varadest 

finantseeritakse võõrvahenditega (Valem 6). (Tabel 7) 

 

Tabel 7. Võlakordaja OÜ Sahkapuu aastatel 2011-2015 ja näitaja keskmine (EM023) 

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Kohustused, € 207069,00 226708,00 277375,00 257956,00 327495,00 

Koguvara, € 220743,00 245770,00 315144,00 312273,00 414801,00 

Võlakordaja 0,94 0,92 0,88 0,83 0,79 

Võlakordaja 
keskmine 0,77 0,68 0,65 0,69 - 

 

OÜ Sahkapuu võlakordaja oli kõige kõrgem 2011. aastal, mil 94% koguvaradest oli 

finantseeritud võõrvahenditega. Aastate jooksul on näitaja järjest langenud 2015. aastaks 

oli näitaja vähenenud 79%-ni. OÜ Sahkapuu näitajad olid küll kõikidel aastatel kõrgemad 

kuid langesid üsna samas proportsioonis nagu tegevusharu keskmisedki näitajad. Näitaja 

langus näitab, et põllu-majandusettevõtetes on üha enam hakatud varade soetamisel 

kasutama võõrkapitali asemel omakapitali. (Tabel 7) 

Teisena koostatakse omakapitali võlasiduvuse analüüs mis iseloomustab võõrkapitali 

kasutamisega seotud riski (Valem 7). (Tabel 8) 

 

Tabel 8. Omakapitali siduvus OÜ Sahkapuu aastatel 2011-2015 

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Kohustused, € 207069,00 226708,00 277375,00 257956,00 327495,00 

Omakapital, € 13674,00 19062,00 37769,00 54317,00 87306,00 

Omakapitali 
võlasiduvus 15,14 11,89 7,34 4,75 3,75 
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OÜ Sahkapuu omakapitali kui kohustuste suurus on kasvanud 2015. aastani jõudsalt ning 

võõrkapitali osa oli kõikidel aastatel omakapitaliga võrreldes väga suur. See põhjustas 

näitaja väga kõrged tulemused. Kõige kõrgem oli näitaja 2011. aastal (15,14) ning 

madalaim oli näitaja 2015. aastal (3,75). Omakapitali kõrge võlasiduvus näitab, et 

kreeditoridel on kõrge risk ning nad ei pruugi oma raha kätte õigel ajal kätte saada. OÜ 

Sahkapuu on suutnud omakapitali võlasiduvust aastate jooksul vähendada. (Tabel 8). 

Antud näitajat pole võimalik tegevusharu keskmistega võrrelda, kuna Eesti statistika 

andmebaasis omakapitali siduvuse suhtarv puudub. 

Kolmandana koostatakse intressikulude kattekordaja analüüs, mis näitab kuidas ettevõte on 

suuteline ärikasumi arvelt tasuma intressikulusid (Valem 8). (Tabel 9) 

 

Tabel 9. Intressikulude kattekordaja OÜ Sahkapuu aastatel 2011-2015 ja näitaja keskmine 

(EM023) 

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Ärikasum, € 4256,00 8950,00 21121,00 23982,00 39567,00 

Intresskulud, € 371,00 3562,00 2414,00 7434,00 6517,00 

Intressikulude 
kattekordaja 11,47 2,51 8,75 3,23 6,07 

Intressikulude 
kattekordaja 
keskmine 

9,93 12,90 8,81 7,13 - 

 

Antud kordaja peaks olema üle 2,5 ning osaühing on suutnud kõik aastad näitajat ületada. 

Kõige kõrgem oli näitaja 2011. aastal (11,47) kuna sel aastal moodustasid võõrkapitali 

intressikulud väga väikse osa ärikasumist. Kõige madalam oli näitaja 2012. aastal (2,51) 

OÜ Sahkapuu näitajad on olnud üle tegevusharu keskmise vaid 2011. aastal, mis tähendab, 

et ettevõtte intressikulud olid pidevalt suuremad kui tegevusharus keskmiselt. (Tabel 9) 

OÜ Sahkapuu kapitali suhtarvud on alates 2011. aastast paranenud ning on muutunud üsna 

samas proportsioonis kui tegevusharu keskmised. Autori arvates võiks ettevõte võlakordaja 

vähendamiseks edaspidi varade soetamisel kasutada võimalusel võõrkapitali asemel 

omakapitali. Samuti võiks intressikulude kattekordaja suurendamiseks edaspidi leida 

võimalusi võimalikult väikeste intressimäärade saamiseks ning võimalusel pidada 

läbirääkimisi olemasolevate intressimäärade vähendamiseks. 
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2.2.5. Tasuvuse suhtarvud 

 

Tasuvuse ehk rentaabluse suhtarvudega määratletakse kui efektiivselt suudetakse teenida 

puhaskasumit koguvaralt, müügikäibelt ja omakapitalilt. 

Esimesena teostatakse puhasrentaabluse analüüs, mis näitab kui palju on iga ettevõttesse 

investeeritud euro teeninud puhaskasumit (Valem 9). (Tabel 10) 

 

Tabel 10. Koguvara puhasrentaablus OÜ Sahkapuu aastatel 2011-2015 ja näitaja keskmine 

(EM023) 

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Puhaskasum, € 3885,00 5388,00 18707,00 16548,00 32989,00 

Perioodi keskmine 
koguvara, € 236536,00 233256,50 280457,00 313708,50 363537,00 

Koguvara 
puhasrentaablus 1,64 2,31 6,67 5,27 9,07 

Koguvara 
puhasrentaabluse 
keskmine 

11,19 11,46 6,27 6,49 - 

 

OÜ Sahkapuu koguvara puhasrentaablus oli aastatel 2011-2012 liiga madal. See näitab, et 

ettevõttel oli küll palju vara kuid need varad ei suutnud piisavalt kasumit teenida. Kõige 

madalam oli näitaja 2011. aastal kui iga ettevõttesse investeeritud euro teenis vaid 1,64 

eurot puhaskasumit. Kõige kõrgem oli näitaja 2015. aastal kui iga ettevõttesse 

investeeritud euro teenis 9,07 eurot puhaskasumit. OÜ Sahkapuu koguvara 

puhasrentaablus jäi võrreldes Eesti sama tegevusharu 2011., 2012. ja 2014. aastal alla 

keskmise kuid 2015. aastaks on suudetud näitajat parandada. See tähendab, et 2014. ja 

2015. aastal soetatud põhivarad on suurendanud ettevõtte kasumit. (Tabel 11) 

Teisena koostatakse müügikäibe puhasrentaabluse analüüs, mis näitab kui tasuv on 

ettevõtte müügikäive (Valem 10). (Tabel 11) 

 

 



32 
 

Tabel 11. OÜ Sahkapuu müügikäive puhasrentaablus aastatel 2011-2015 ja näitaja 

keskmine (EM023) 

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Puhaskasum, € 3885,00 5388,00 18707,00 16548,00 32989,00 

Müügikäive, € 76811,00 115301,00 196558,00 129692,00 231927,00 

Müügikäive 
puhasrentaablus 5,06 4,67 9,52 12,76 14,22 

Müügikäive 
puhasrentaabluse 
keskmine 

20,84 22,52 16,65 16,69 - 

 

OÜ Sahkapuu müügikäive puhasrentaablus oli kõige madalam 2011. aastal, kui näitaja oli 

vaid 4,67, mis tähendab, et peale kulude ja maksude mahaarvamist saadi 4,67 eurot 

müügikäivet. Kõige kõrgem oli müügikäive puhasrentaablus 2015. aastal (14,22), mis 

näitab, et ettevõte on oma müügikäive tasuvust parandanud. Kuigi OÜ Sahkapuu on 

suutnud 2010. aastast näitajat suurendada jäävad siiski tulemused alla keskmise. Näitaja 

parandamise peaks ettevõte leidma viisi, kuidas müügikäivet säilitada ja kulusid 

vähendades puhaskasumit suurendada. (Tabel 11) 

Viimasena teostatakse omakapitali puhasrentaabluse analüüs, mis näitab lihtaktsionäride 

tasuvust (Valem 11). (Tabel 12) 

 

Tabel 12. OÜ Sahkapuu omakapitali puhasrentaablus aastatel 2011-2015 ja näitaja 

keskmine (EM023) 

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Puhaskasum, € 3885,00 5388,00 18707,00 16548,00 32989,00 

Omakapital, € 13674,00 19062,00 37769,00 54317,00 87306,00 

Omakapitali 
puhasrentaablus 28,41 28,27 49,53 30,47 37,79 

Omakapitali 
puhasrentaabluse 
keskmine 

21,77 21,17 11,39 11,93 - 

 

OÜ Sahkapuu omakapitali puhasrentaablus on alates 2011. aastast järjest tõusnud. Kõige 

kõrgem oli näitaja 2013. aastal mil iga investeeritud euro teenis omanikele tagasi 49,53 

eurot. Kõige madalam oli näitaja 2012. aastal mil iga ettevõtja poolt investeeritud euro 

teenis tagasi 28,27 eurot. Kuna ettevõtjad on huvitatud just omakapitali puhasrentaabluse 
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võimalikult suurest näitajast, on näitaja iga aastane suurenemine omanikele väga 

positiivne. Ettevõtte näitajad on jäänud kõikidel aastatel üle tegevusharu keskmise. Kuna 

osanikud pole välja võtnud dividende, on OÜ Sahkapuu omakapital aastate jooksul 

jõudsalt suurenenud. (Tabel 12) 

Tasuvuse ehk rentaabluse analüüsist selgub, et ettevõte on suutnud kõiki valitud näitajaid 

parandada ning teenib piisavalt kasumit (Joonis 7). 

 

 

Joonis 7. OÜ Sahkapuu rentaabluste väärtused 2011.- 2015. aastal. 

 

Rentaabluse tõus tuleneb sellest, et ettevõte on aastate jooksul suutnud paremini 

kontrollida kulusid, suurendada müügitulu ning seeläbi kasvatada piisavalt puhaskasumit. 

Kuigi ettevõte on aastate jooksul tasuvust parandanud, jäid tulemused aastatel 2011-2014. 

siiski enamasti alla tegevusharu keskmist. Ainult omakapitali puhasrentaabluse näitajad on 

aastate jooksul olnud üle keskmise. Näitajate jätkuvaks parandamiseks võiks ettevõte 

uurida võimalusi erinevate põllumajandusettevõtetele suunatud toetuste saamiseks, et 

suurendada kasumit. Samuti tuleks hinnata erinevad efektiivsusnäitajaid nagu saagikus, et 

kasvatada müügitulu ning masinatootlikkus, et vähendada kulusid.  
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2.2.6. Pankrotiohu ja Du Pont

 

Pankrotiohu hindamiseks kasutati Altmani Z

pankrotikoefitsiendi ]� (Valem 14) 

 

Joonis 8. OÜ Sahkapuu pankrotiohu väärtused aastatel 2011

 

Pankrotiohu Z-hinne peab olema üle 2,70, et ettevõttel ei oleks ohtu pankrotistuda. 

OÜ Sahkapuu on suutnud näitajat tõsta, on see jäänud

siiski alla 2,70. (Joonis 8)  
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Pont analüüs 

Pankrotiohu hindamiseks kasutati Altmani Z-hinde (Valem 12), Z-skoori (Valem 13) ja 

(Valem 14) meetodeid. (Lisa 9 ja 10) (Joonis 8) 

pankrotiohu väärtused aastatel 2011-2015 

hinne peab olema üle 2,70, et ettevõttel ei oleks ohtu pankrotistuda. 

OÜ Sahkapuu on suutnud näitajat tõsta, on see jäänud kõikidel analüüsitavatel aastatel
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määramiseks vaja teha süvaarvutusi. 2011.-2013. aastal jäi näitaja alla lubatud normi ning 

2014. aastal oli näitaja 1,42 ning 2015. aastal 1,26. Antud näitaja põhjal 

väita, et ettevõte polnud otseses pankrotiohus. (Joonis 8) 

väärtus peaks olema üle 3,00, et ettevõttel puuduks täielik 

pankrotioht ning kui näitaja on alla 1,81 on ettevõttel tõsine pankrotioht

kõikidel aastatel alla 1,81, siis on ettevõte olnud püsivalt pankrotiohus. (Joonis 8)
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Kuigi ettevõtte pankrotianalüüs näitas, et oht pankrotistuda on suur, on suudetud näitajaid 

kõikidel aastatel stabiilselt parandada. Pankrotikoefitsient ]� ja Z-hinne on arvutuste 

kohaselt on näitajad peaaegu täielikult identsed, mille alusel võib väita, et OÜ Sahkapuu 

on olnud aastate jooksul pidevalt pankrotiohus. Antud näitajate negatiivsed tulemused on 

põhjustatud eelkõige ettevõtte käibevälte negatiivsusest 2011-2013 aastal ja koguvõla 

pidevast kasvust. Kahjuks pole ka koguvara, aruandeaasta kasumite tõus ja omakapitali 

pidev tõus suutnud pankrotiohtu piisavalt vähendada.  

Lisaks pankrotianalüüsile, teostati ka omakapitali tulususe analüüs Du Pont analüüsi abil 

(Lisa 10) (Tabel 13). 

 

Tabel 13. OÜ Sahkapuu Du Pont analüüs aastatel 2011-2015 

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Puhaskasum/müük 0,05 0,05 0,10 0,13 0,14 

Müük/koguvara 0,35 0,47 0,62 0,42 0,56 

Koguvõlg/koguvara 0,94 0,92 0,88 0,83 0,79 

OMAKAPITALI 
TULUSUS 0,28 0,28 0,50 0,30 0,38 

 

Kõige kõrgem oli näitaja 2013. aastal (0,50) ja madalaim 2011. aastal (0,28). Kuna 

jaotamata kasum, mis on kõige lihtsamini kättesaadav allikas, on järjest kasvanud, siis on 

kasvanud ka omakapitali tulusus. Ettevõtte omakapitali tulususe suurendamise 

võimaluseks oleks müügitulu suurendamine, seejuures kulusid tõstmata. Kui ettevõttel 

oleks võimalik vähendada põhivara, suudetaks seeläbi tõsta vara tulukust, mis omakorda 

suurendaks omakapital tulukust. Ka võõrkapitali kasutamise vähendamine tõstaks 

omakapitali tulusust.  
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KOKKUVÕTE 

 

Kuna raamatupidamise kohustus on kõigil Eestis tegutsevatel raamatupidamis-

kohustuslastel, on see väga oluline osa ettevõtluse igapäevatööst. Läbimõeldud ja 

korrektne raamatupidamine aitab pidada seadustele vastavat arvestust ning anda ülevaade 

ettevõtte tegelikust finantsseisundist.  

Käesoleva bakalaureuse töö eesmärgis oli anda ülevaade OÜ Sahkapuu majanduslikust 

seisust erinevate finantsnäitajate ja prognooside kaudu 2011.-2015. aastal, võrrelda neid 

omavahel ning analüüsida saadud tulemusi ja tagamaid. 

Töö esimeses peatükis andis autor teoreetilise ülevaate finantsanalüüsi võimalustest. 

Teoreetilisest uurimusest selgus, et ettevõtte majandusliku seisu ülevaateks on võimalik 

arvutada väga erinevaid suhtarve, analüüse ja prognoose.  

Käesoleva töö empiirilises osas teostati OÜ Sahkapuu finantsanalüüs. Bilansi 

hälbeanalüüsist selgus, et enamuse koguvaradest moodustas nii 2011. aastal bioloogilised 

käibevarad ja 2015. aastal materiaalsed põhivarad. Autori arvates on põllumajanduses 

tegutseval ettevõttel materiaalse põhivara ja niivõrd suur osatähtsus täiesti loomulik kuna 

ettevõtluses kasutatavad masinad ja seadmed on väga kallid. Kuna 2011. aasta põhi 

tegevusalaks oli seakasvatus, siis on põhjendatud ka 2011. aasta lõpus niivõrd suure 

bioloogiliste varade osatähtsus koguvaradest. Kohustustest ja omakapitalist moodustas 

2011. aastal enamuse lühiajalised laenukohustused ning 2015. pikaajalised 

laenukohustused. Autor arvab, et kohustuste suur osakaal on ohumärgiks kreeditoridele 

ning ettevõte peaks tegema plaane kuidas omakapitali suurendada. Bilansi 

horisontaalanalüüs näitas, et võrreldes 2011. aastaga suurenes bilansimaht 87,91% ning 

suurima muutuse aktivas tegi raha ja pangakontode kirje, suurenedes 1332,56% ja passivas 

aruandeaasta kasum, suurenedes 749,14%. Võrreldes 2011. aastaga lisandus bilanssi 

pikaajaliste kohustuste kirje ning muutumatuteks jäid kohustusliku reservkapitali ja 

osakapitali kirje. 
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Kasumiaruande vertikaalanalüüsist selgus, et kõige suuremaks kuluks ärituludest nii 2011. 

kui 2015. aastal oli kaubad, toore ja materjal (vastavalt 56,04% ja 54,07%). Võrreldes 

müügitulusid tegevusharude lõikes, selgus et 2011. aastal moodustas suurima osa kogu 

ärituludes seakasvatus (35,05%) ja 2015. aastal teraviljakasvatus (65,08%). 2015. aastaks 

oli seakasvatuse osakaal vähenenud 1,00%'ni kogu ärituludest. Kasumiaruande 

horisontaalanalüüsist selgus, et kõige rohkem oli 2011. aastaga võrreldes kasvanud 

intressikulud. Antud näitaja suur kasv oli põhjustatud kapitalirendilepinguga seotud 

intressidest. Lisaks oli OÜ Sahkapuu müügitulu 2015. aastaks suurenenud 201,95% ning 

kasum 749,14%. Autor usub, et kolmekordne müügitulu kasv näitab, et on 

müügistrateegiaid parandatud ning suudetud tõsta erinevaid tootlikkuse näitajaid.  

Maksevõime analüüsist selgus, et ettevõte pole piisavalt likviidne, et katta lühiajalisi 

kohustusi. Samuti jäid saadud näitajad alla tegevusharu keskmiste. Autori arvates peaks 

likviidsuse suurendamiseks kasvatama ettevõte käibekapitali suurust.  

Efektiivsuse suhtarvude analüüsist selgus, et näitajad on aastate jooksul suurenenud ning 

aastatel 2012 -2014 ületasid suhtarvud tegevusharu keskmisi näitajaid ning näitajad on 

pidevalt paranenud. 

Kapitali suhtarvude analüüsist selgus, et näitajad on muutunud samas proportsioonis 

keskmiste näitajatega ning alates 2011. aastast järjest paranenud kuid siiski on jäänud 

enamasti alla tegevusharu keskmiste näitajate. Autori arvates peaks ettevõte leidma 

edasipidi võimalusi intressimäärade vähendamiseks ning võimalusel mitte kasutama võõr- 

vaid omakapitali. 

Teostatud rentaabluse suhtarvude analüüsi näitas, et ettevõte on suutnud küll kõiki 

rentaabluse näitajaid enamasti parandada kuid paljudel juhtudel jäävad need siiski alla 

tegevusharu keskmist. Tulemuste parandamiseks tuleks autori arvates leida viise tulude 

suurendamiseks, kulude vähendamiseks ning kasumi kasvatamiseks. 

Pankrotiohuanalüüsi tulemused näitasid, ettevõttel on alates 2011. aastast suur oht 

pankrotistuda. Kuna OÜ Sahkapuu käibevälde on aastate jooksul olnud madal või 

negatiivne, siis mõjutas see väga saadud tulemusi. Autor väidab, et pankroti vältimiseks 

tuleb ettevõttel teha süvaanalüüse ja mõelda välja strateegiaid, et antud olukorda  
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parandada. Ka omakapitali tulusus näitas, et ettevõte kasutab liialt palju võõrkapitali ning 

ei oma piisavalt käibevara, et erakorralistest olukordadest võimalikult väikeste kahjudega 

välja tulla. 

Analüüsides finantstulemusi arvab autor, et OÜ Sahkapuu on küll omanikele kasumit 

tootev ettevõte kuid võõrkapitali asemel peaks ettevõte võimalusel kasutama võõrkapitali 

asemel omakapitali. Kuna tegemist on põllumajandusettevõttega, võiks ühing uurida ka 

erinevaid toetuste võimalusi, et elavdada majandustegevust. 
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FINANCIAL ANALYSIS TO EVALUETE THE 

ECONOMICAL SUSTAINABILITY ON THE EXAMPLE OF  

LLC SAHKAPUU 

 

SUMMARY 

 

As the monetarily measurable objects are required to organize their accounting and 

financial reporting, it is a very important part of the everyday work in business. 

Aforethought and correct accounting gives corporation to organize accounting according to 

the laws and to give an overview of the corporation's true financial condition. 

The aim of the bachelor's thesis was to compose an accounting policies and procedures in 

LLC Sahkapuu and accomplish a financial analysis of the years 2011-2015. As LLC 

Sahkapuu has never dealed with financial analysis very important and topical to 

corporation management. 

In the first chapter of the thesis the author gave a theoretical overview financial analysis.. 

Theoretical approach of the financial ratios gave an overview of the main financial 

indicators and their meanings. 

In the empirical part, author made a financial analysis The objective of the analysis was to 

find out how effectively is corporation managed and make recommendations to improve 

the indicators. 

The analysis of balance sheet showed that the majority of total assets in 2011 was 

biological assests and 2015 machinery and equipment. As the company is focused on 

agriculture, by the autohor's opinion, the high proportion of machinery and equipment of 

fixed assets is based by the expensive machines which is the characteristic of the 

agricultural production. The analysis of the balance sheet showed that the majority of total 

liabilities and owners equity in 2011 was short term loans and 2015 long-term loans. 

Author belives that the high proportion of total liablities and owners equity is a sign of 

danger for the creditors and the corporations should make plans on how to increase equity,  
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The analysis also revealed that compared to 2011, total assets increased 87,91% and the 

biggest change in the assets made money and bank account (1332,56%) and in the 

liabilities profit of the year (749,14%)  

By analysing the results of the income statement revealed that the biggest cost in sales 

revenue is goods, raw materials and services. That kind of cost distribution is reasoned 

because example plant protection products are very expensive. The analysis of income 

statement showed that corporation revenue has increased in 2015 201,95% and profit 

749,14%. In the author's opinion, such a large increase in sales revenues shows improved 

selling and productivity. 

Liquity ratios analysis showed that LLC Sahkapuu does not have enough liquity to cover 

short-term obligations. The ratios also remained below the industry's averages. In the 

author's opinion, should incrase the amount of working capital. 

Asset of utilization revealed that the ratios have increased over the years and in 2012 and 

2014 exceeded the averages of the industry. In the author's opinion managers should 

reduce the time limits for payment. 

Debt-utilization ratios showed that corporation ratios are close to averages of the industry 

and since 2011 are constantly improved. The author belives that corporation should find 

the ways how to decrease interest rates and try to use corporate equity. 

The results of profitability ratios revealed that although the corporation has improved 

almost all the profitability ratios they still remain below the average line of activity. In the 

author's view, corporation should find the ways how to increase revenue and profit growth. 

The prediction of corporate bankruptcy showed that over the years, LLC Sahkapuu was 

always in danger of bankruptcy. This was caused about low turnovers. The return on equity 

also showed that corporate was used to much foreign capital and don't have working 

capital in case the difficult economical period should arrive.  


