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Põllumajandusspetsiifika erisustest tulenevalt ei ole omahinna temaatika ei teadlaste ega 

praktikute poolt piisavat käsitlemist leidnud. Teema tõstatub eriti teravalt  

majanduskriiside ajal, mil tihedas konkurentsis ellujäämiseks on eluliselt oluline omada 

infot tootmise omahinna kohta.   

Magistritöö eesmärk on välja selgitada piimatootmise omahinna arvestamise teoreetilised 

alused ja kasutatavad praktikad ning töötada välja mudel piima omahinna arvestamiseks. 

Teoreetilises osas antakse ülevaade FADN metoodikast, mida kasutatakse piimatootjate 

omahinna arvestusel. Kuna andmed vastavateks arvestusteks kogutakse ettevõtte kui 

terviku kohta, siis kulude jaotamiseks kasutatakse erinevaid koefitsiente. Hinnangulisest 

kulude jaotusest tulenevalt võib öelda, et antud metoodika ei sobi  kuluarvestuseks 

ettevõtte tasandil.  

Empiirilise osa algandmete kogumiseks viiakse Eesti piimatootjate seas läbi 

poolstruktureeritud ja struktureeritud küsimustega ankeetküsitlus, millega saadakse 

ülevaade praktikas kasutatavatest finants- ja kuluarvestuse põhimõtetest. Ankeetküsitluse 

vastustest selgus, et omahinna arvestusel on kasutusel erinevad hinnangulised meetodid 

sh. õiglase väärtuse meetod. Kui finantsarvestuses on bioloogilise vara hindamisel 
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soovituslik õiglase väärtuse meetodi kasutamine, mis ettevõtte tasandil selle tulemit ei 

moonuta, siis sama meetod ei sobi kuluarvestuse jaoks kuna ei taga kulude õiglast jaotust 

kuluobjektide vahel. 

Teoreetilised ja praktikas kasutatavad põhimõtted seotakse soovituslikuks  tootmise 

omahinna arvestuse mudeliks, mis sobivad kasutamiseks nii spetsialiseerunud piimatootja 

kui ka segatootja kuluarvestuses.  

Magistritöö empiirilises osas teostatakse piima omahinna kalkulatsioonid kasutades 

erinevaid kuluarvestuse põhimõtteid, mille tulemusena selgus saadud näitaja suur 

varieeruvus sõltuvalt kasutatavast metoodikast. Seega ettevõtetevahelise võrdluse jaoks 

on oluline ühtse metoodika kujundamine. 

Loodud täiskuluarvestusel põhinevat mudelit  on võimalik täiendada jääktuluarvestuse  

lisamisega, mida käesolevas töös piiratud mahust tulenevalt pikemalt ei käsitleta. 

Märksõnad: piimatootmine, tootmisomahind, piima omahind, kuluarvestus  
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The need for uniform methodology for calculating milk production costs has been known 

for a long time but nevertheless the topic has not had sufficient attention from academics 

nor practitioners.  

The aim of the master thesis was to identify theoretical principles and practices used for 

calculating production costs in dairy in order to develop a model for calculating the cost 

of milk.  

Theoretical part of the master thesis presented overview of cost accounting principles and 

FADN methodology that is used for dairy.  

Survey was carried out among Estonian dairy producers to get an overview of cost 

accounting principles that are being used. Conclusion was that fair value was the most 

important factor that influences production costs in agriculture. Even though fair value is 

accepted for financial accounting, the same principle is not acceptable for cost 

accounting.  
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Practitioners´ point of view and theoretical basis was combined into a cost accounting 

model for dairy farms. Developed model can be used either in specialized dairy farms or 

by mixed agricultural producers.  

There were milk price calculations made in empirical part of the thesis. Cost data from 

example enterprise resulted in different values of milk cost when different methods were 

used what showed clearly that uniform methodology is needed when comparing 

enterprises.  

Developed model is based on full costing principle and it can be complemented by  

marginal costing that can be the subject of the following studies.  

Keywords: dairy farming, cost of production, cost of milk, cost accounting 
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SISSEJUHATUS 

 

Ühtse piima omahinna arvestuse metoodika vajalikkusest on Eestis räägitud juba kaua. 

Adekvaatse ülevaate saamine toodangu omahinnast on samavõrra tähtis nii üksiku 

põllumajandustootja jaoks kui ka riiklikul tasandil kogu tegevusharu konkurentsivõime 

hindamiseks. Omahinna temaatika muutub eriti aktuaalseks just kriiside ajal, mil ellu 

õnnestub jääda vaid tugevamatel tootjatel, kes suudavad tootmise omahinna viia 

minimaalsele tasemele. 2015. a alanud kriisi ja samuti piimakvootide kaotamise 

tagajärjena on nii Eestis kui ka mujal maailmas näha piimatootmises paljude tootjate 

tegevuse lõpetamine, kes ei suuda konkurentsis püsida.  

Piima omahinna arvestuse probleemsus tuleneb eelkõige piimatootmisele iseloomulikust 

pikast tootmisahelast ning tootva põhivara ehk lehmade väärtuse 

suurenemise/vähenemise piima omahinna arvestusse lülitamise keerukusest. Arvesse 

tuleb võtta ka kõrval- ja kaasneva toodanguga seotud kulud. Kuna piimatootmise 

kogukuludest moodustavad söödakulud ligi poole, siis omab omatoodetud sööda 

omahinna arvestus olulist mõju piima omahinnale. Seega piima omahinda mõjutavaid 

tegureid on palju ning ühtse metoodika puudumine teeb keeruliseks tootja enda 

majandustegevuse efektiivsuse hindamise ja juhtimisotsuste langetamise, aga ka erinevate 

tootjate võrdlemise. 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada piimatootmise omahinna arvestamise teoreetilised 

alused ja kasutatavad praktikad ning töötada välja mudel piima omahinna arvestamiseks. 

Tulenevalt eesmärgist püstitatakse magistritöös järgmised uurimisülesanded:  

• Anda ülevaade kuluarvestuse süsteemi loomise ning piima omahinna arvestuse 

teoreetilistest alustest piimatootmisettevõtetes, 

• Iseloomustada ja analüüsida Eesti piimatootmisettevõtetes kasutatavaid 

kuluarvestuse põhimõtteid, 

• Tutvustada FADN piima omahinna arvestuse metoodikat Euroopa Liidus, 

• Võrrelda FADN ja Eesti piimatootjate poolt praktikas kasutatavaid piima 

omahinna arvestuse metoodikaid, 

• Tuginedes teoreetilisele taustale töötada välja kuluarvestuse mudel omahinna 

arvestuseks piimatootmisettevõttes. 
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Uurimistöö esimeses osas antakse kirjandusallikate põhjal ülevaade uuritava teemaga 

seotud mõistetest ja näitajatest ning nende leidmise metoodikast. Teoreetilise tausta 

loomisel piima omahinna arvestuse metoodikast on kasutatud J.M. Argilés, E.J. Slof, L. 

Cesaro, J.L. Harrisoni ja mitmete teiste autorite teadusartikleid. FADN metoodika 

tutvustamisel on kasutatud EU Dairy farms report 2013 ning samuti L. Cesaro jt 

uurimistööd. Kuluarvestuse süsteemi loomise aluste selgitusel tuginetakse suures osas  S. 

Karu, T. Haldma ja C. Drury käsitlustele.  

Magistritöö empiirilise osa algandmete kogumiseks viiakse Eesti suuremate piimatootjate 

seas läbi ankeetküsitlus, et välja selgitada praktikas kasutatavad finants- ning 

kuluarvestuse meetodid ning valikute põhjendused. Tuginedes teooriale ja ettevõtetes 

kasutatavale praktikale töötatakse välja kuluarvestuse mudel piima omahinna 

arvutamiseks. Konkreetse ettevõtte näitel tuuakse välja erineva metoodikaga leitud 

tootmise omahinnad ning hinnatakse meetodi valikust tulenevat mõju arvutatavale 

näitajale.   

Magistritöö autor tänab oma juhendajat professor Rando Värnikut, Marju Aamisseppa 

Maamajanduse Infokeskusest, Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituudi 

majandusarvestuse ja finantsjuhtimise osakonna lektorit Mare Rebast, ja teisi valdkonna 

spetsialiste, kes magistritöö valmimisele kaasa aitasid.  



9 
 

 

 

1.  UURIMISTÖÖ TEOREETILINE TAUST JA 

ÜLEVAADE UURITAVAST VALDKONNAST 

 
1.1 Omahinna arvestuse teoreetilised alused piimatootmisettevõttes 

 
Ettevõtte kui terviku tulemuslikkust iseloomustab finantsaruannetest saadav 

kasumi/kahjumi näitaja. Vastav näitaja selgub mingi teatud perioodi möödudes kajastades 

minevikus toimunud tehingute üldist tulemust. Tänapäeva tihedas konkurentsis 

ellujäämiseks ei piisa enam minevikutehingute analüüsist ega koondtulemi leidmisest 

vaid oluliseks on muutunud kulude tekkimise jälgimine ja analüüs, mis võimaldaks 

tulevikus tekkivaid kulusid prognoosida. Järjest enam lähtutakse arusaamisest, et kulud ei 

juhtu organisatsioonis iseenesest vaid kulud on teatud juhtimisotsuste ehk tegevuste 

tulemus (Karu 2008: 44). Kulu tekib ressursi kasutamisel organisatsiooni eesmärkide 

saavutamiseks ja vajalike strateegiate elluviimiseks tehtavate tegevuste tulemusena (Karu 

2008: 45). 

Põllumajandustootmine on rohkem kui teised tegevusalad mõjutatud 

ilmastikutingimustest ja bioloogilistest teguritest (Dooly 2012: 9) ning sageli tuleb 

otsused langetada  vastavalt teatud hinnangutele ja isiklikule intuitsioonile (Fountas 2004: 

193). Seega määramatuse vähendamisel on oluline süstemaatiline lähenemine 

põllumajandustootmisele iseloomulikult suurele informatsioonihulgale, mis on heade 

juhtimisotsuste kujunemise aluseks. Kuluarvestusest saadav info võimaldab paremate 

juhtimisotsustega protsessi sekkuda. (Fountas 2004: 192) 

Erinevad finantsarvestuse rolle vaadelnud uuringud (Harrison 2006, Argiles, Slof 2001, 

Fairweather, Keating 1994) on leidnud vähemal või suuremal määral farmerite seas 

arusaamise, et finantsarvestus on oluline eriti ettevõttesiseste otsuste langetamisel. Samas 

leidub ka selliseid tootjaid, kes tunnetavad hea farmi juhtimise jaoks lisaks vajadust 

mitte-finantsinformatsiooni kasutamise järele (Argiles, Slof 2001: 370), mis tähendabki 

juba detailsema kuluarvestuse kujundamist.   

Vaatamata oma suhteliselt suurele osakaalule majandusest ning järjest kasvavale 

seotusele teiste sektoritega ei ole põllumajandusarvestuse problemaatikale siiski pööratud 
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piisavalt palju tähelepanu ei teadlaste, praktikute ega standardite koostajate poolt 

(Argiles, Slof 2001: 361). Praktikas on jätkuvalt kasutusel arvestuspõhimõtted, mis on 

alguse saanud 1970-ndatel või isegi varem. Kaasaegse ühtse metoodika puudumine 

(Ronzon jt 2014, Cesaro jt 2008, Musallyamova, Antonova 2014, Rebane jt 2016) on 

tinginud mitmete erinevate lähenemiste levimise. Maaülikooli teadlaste poolt Eesti viie 

piimatootmisettevõtte seas läbi viidud piima omahinna arvestamise alane uurimus 

tuvastas mitmeid vajakajäämisi ettevõtete kuluarvestuses alates ebaselgusest kasutatavas 

terminoloogias kuni suhteliselt meelevaldse kaudkulude jaotuse ning kohati 

majanduslikult põhjendamatute hinnangute kasutamiseni (Rebane jt 2016: 270). Vastavalt 

eelnimetatud uurimistööle on autorite poolt ettepanekutes välja toodud teadmiste 

suurendamise vajadus piimatootmise kuluarvestuse  ja tooteühiku kulude arvestamise 

põhimõtete osas ning saadud teadmiste kasutamises ettevõtte juhtimisprotsessides 

(Rebane jt 2016: 272).  

Kuluarvestuse süsteemi loomine on seaduste või määrustega reguleerimata ning seetõttu 

vabatahtlik ning meetodite valik toimub ettevõttepõhiselt vastavalt juhtkonna vajadustele 

(Vooro 2013). Seejuures lähtuma peab kuluarvestuse eesmärgist ettevõtte jaoks, kulude 

tekkimise kohast ja liigitusest ning kulude tekkimise põhjus-tagajärg seostest (Haldma 

1999: 31-32). Ebapiisavate teadmiste ja oskuste korral ning tegevusvaldkonna spetsiifikat 

arvestamata võivad tulemuseks olla aga ebaotstarbekad või isegi ebatäpsed süsteemid. 

Suurimaks väljakutseks põllumajandustootmise kuluarvestuse loomise juures  on 

eelkõige arvestamine pideva ja ajaliselt pika tootmisprotsessi (Dooly 2012: 343) ehk 

bioloogilise muundumisega, mis „hõlmab kasvamist, vananemist, tootmist ja paljunemist, 

mille tulemusena bioloogilised varad kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt muutuvad“ (RTJ 7: 

§6).  

Piimatootmise kuluarvestuse süsteemi loomise problemaatilisem osa on seega 

bioloogiliste protsesside kajastamine. Samaaegselt ja lahutamatult valmib mitu koostiselt 

ja väärtuselt erinevat toodanguliiki, mis liigitatakse toodangu tootmise eesmärgi ning 

väärtuse alusel põhitoodanguks (piim), kaasnevaks toodanguks (vasikad) ja 

kõrvaltoodanguks (sõnnik). Seejuures vasikaid ja sõnnikut realiseeritakse üldjuhul 

vähesel määral, enamus loomadest kasvatatakse üles karja uuendamise eesmärgiga ning 

suurem osa sõnnikust tarbitakse ettevõttesiseselt.  
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Erinevad metoodikad käsitlevad kulude jaotust põhi- ning muu toodangu vahel erinevalt. 

Ühe tänapäevani kasutatava lähenemise (Proni 1940 ref Cesaro 2008, Bratton 1974: 35),  

aluseks on tõdemus, et kõrvaltoodang tekib ainult põhitoodangu protsessi iseloomust 

tulenevalt  ning moodustab väheolulise osa kogutoodangust. Kulud arvestatakse ettevõtte 

kui terviku kohta eristamata kulusid toodanguliikide viisi. Kõrvaltoodangu kulu 

võrdsustatakse selle turuhinnaga, eraldatakse kogukulust ning järgi jääbki põhitoodangu 

kulu. Ühikukulu leidmiseks jagatakse põhitoodangu kulu toodetud kogusega. Pretolani 

FADN andmebaasi põhjal teostatud analüüsis oli kasutusel veelgi lihtsustatum mudel, 

mille puhul farmi kogukulud (k.a kaasneva ja kõrvaltoodangu kulud) võrdsustati 

põhitoodangu ehk piima tootmise kuludega (Pretolani 2004 ref Cesaro 2008).  

Tänapäeval on laialdaselt kasutusel ka metoodika, mille järgi 90% põhitoodangu kuludest 

arvestatakse piima tootmisega seotuks ning 10% sündinud vasikate kuludeks, mille põhjal 

leitakse ühe kg piima omahind ja sündinud vasika maksumus (Lobjakas, Parts 1996: 46). 

90/10 kulude jaotus põhineb sööda metaboolsel energial ning on väga üldistatud ja 

lihtsustatud lähenemine (Musallyamova, Antonova 2014: 404), mis võib anda eksitavat 

infot toodete kasumlikkuse kohta.  

Globaliseeruva maailma ja üha tiheneva konkurentsi tingimustes on saanud eluliselt 

tähtsaks põllumajandustootjate võime kohaneda uute turuolukordadega ja leida uusi 

võimalusi lisandväärtuse suurendamiseks. Ettevõtete konkurentsivõime säilitamine ja 

suurendamine seisneb suuresti tootmisprotsessi pidevas täiustamises. 

Põllumajandustoodangu hinnad kehtestatakse enamasti kokkuostjate poolt ning tootjatel 

ei ole selles osas sõnaõigust ega võimalust müügihinda mõjutada. Tasuvuse tõstmine on 

seega võimalik tootlikkuse suurendamise või omahinna vähendamise teel (Lood 2015: 

16), mis tähendab efektiivsemat ressursikasutust. Eelneva kinnituseks võib tuua huvitava 

fakti Hemme jt. uurimistööst, kus regressioonanalüüsi tulemusena leiti seos piima 

kokkuostuhinna ja piimatootmise kulude taseme vahel. Kõrgema hinna korral on kulude 

tase tavaliselt kõrgem, hinna langemisel suureneb farmerite vajadus juhtimisstrateegiat 

kohandada, vastasel juhul ollakse sunnitud tegevusharust lahkuma (Hemme jt 2014: 268). 

Lisandväärtuse suurendamise võimalus peitub omahinna minimeerimise kõrval ka   

kõrvaltoodangu väärindamises. Mõlemal juhul on olulisel kohal võimalikult adekvaatse 

kuluarvestuse olemasolu. Väidet toetab ka Musallyamova ja Antonova artikkel, kus on 

välja toodud kõrvaltoodangu arvestuse ja hindamise oluliseks muutumine sellest biogaasi 
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tootmisel (Musallyamova, Antonova 2014: 404). Siinkohal tuleb aga tõdeda, et kaasneva 

ja kõrvaltoodangu omahinna arvestus tehtud kulutuste alusel on aga suhteliselt keeruline, 

millega ei ole võimalik arvesse võtta bioloogilisest muundumisest lisandunud väärtust 

(Bohušovi 2012: 524). Seega kajastatakse põllumajandustoodangut tema õiglases 

väärtuses, millest on maha arvestatud arvestuslikud müügikulutused (RTJ 7: §14). 

Õiglane väärtus on summa, mille eest on võimalik vahetada vara teadlike, huvitatud ja 

sõltumatute osapoolte vahelises tehingus1. Õiglase väärtuse aluseks võetakse üldjuhul 

piirkonna võimalik realiseerimishind. Probleem tekib juhul, kui vastav realiseerimishind 

piirkonnas puudub.  

Eelnevalt kirjeldati piima omahinna arvestusega seotud teoreetilisi aluseid. Teema 

käsitlusel selgus, et tänapäevani on laialdaselt kasutusel 1970-ndatest või isegi varem 

alguse saanud metoodika, mis ei vasta kaasaegsetele võimalustele ega vajadustele. Autori 

hinnangul on selliste lihtsustatud mudelite jätkuv kasutamine selgitatav ühtse, 

kaasaegseid võimalusi ja vajadusi arvessevõtva kuid samas piisavalt lihtsa metoodika 

puudumisega. 

 

 
1.2 Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi metoodika 

 

Farmide jätkusuutlikkuse tagamisel omab tänapäeva globaliseeruvas ühiskonnas üha 

tähtsamat rolli ka muutlike ja dünaamiliste globaalsete sisendite ja väljundite turgude 

jälgimine (Hemme 2014: 265). Riikide, aga ka ettevõtete tasandil on võimalik leida 

esinduslikud andmebaasid FADN (Farm Accounting Data Network) aga ka nt IFCN 

(International Farm Comparison Network), mis aitavad positsioneerida end teiste riikide 

suhtes. Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas on loodud Euroopa Liidu (EL) 

poolt 1965. aastal eesmärgiga koguda informatsiooni põllumajanduslike majapidamiste 

sissetulekute ja majandustegevuse analüüsiks. Andmete kogumise eesmärgiks on iga-

aastaste aruannetega saada ülevaade põllumajandusettevõtete majandustegevusest, mille 

abil on võimalik hinnata ühtse põllumajanduspoliitika meetmete mõju antud sektori 

majandustulemustele. FADNis kohaldatav metoodika pakub esinduslikke andmeid kolme 

kriteeriumi alusel: regioon, majapidamise majanduslik suurus ja peamine tegevusala 

(tootmistüüp).  

                                                 
1 SME IFRS 2.34 (b) 
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ELi tasandil kogutakse igal aastal kindlate kriteeriumide alusel valitud rohkem kui 80 

tuhandest põllumajanduslikust majapidamisest andmeid, kes esindavad ligi viit miljonit 

majapidamist. FADNi valimis on esindatud ligikaudu 90% kasutusel olevast 

põllumajandusmaast ja põllumajanduslikust tootmisest kogu ELis (FADN EU). Seega 

võib öelda, et tegemist on väga esindusliku valimiga, mille abil on võimalik analüüsida 

erinevate EL riikide põllumajandusettevõtete majandustulemusi ja dünaamikat ning 

niivõrd mahuka andmebaasi igakülgset kasutamata jätmist põllumajandustootjate poolt 

võib pidada suureks ressursi raiskamiseks nagu on välja toodud Argiles ja Slof (2001: 

377) uurimistöös.  

Eestis kogutakse andmeid FADN jaoks alates 1996.a ning kogu tegevust koordineerib 

Maamajanduse Infokeskus. Lepinguliste koostööpartnerite abil kogutakse aprillist 

augustini ettevõtetest andmed millele järgneb andmete kontroll ja edastamine Euroopa 

Komisjonile ning tulemuste analüüs ja avalikustamine. Aasta lõpuks on võimalik igal 

andmeid esitanud ettevõttel saada tagasiside majandustulemuste analüüsi näol, mis näitab 

viimaste aastate arengusuunda ning välja tuuakse võrdlused majandusliku suuruse ja 

tootmistüübi poolest sarnase tootjate grupi vastavate näitajatega 

(Põllumajandustootjate…2014: 5). 

Peamiseks andmeallikaks on ettevõtte majandusaasta aruanne ja muud raamatupidamise 

dokumendid. Lisaks raamatupidamisandmetele kogutakse täiendavaid andmeid ettevõtte 

struktuuri ja tootmise kohta.  

Kui kogutoodangu ja toetuste kohta kogutakse täpset infot tegevusalade kaupa, siis 

kulude osas kogutakse FADN andmeid ettevõtte kui terviku kohta, mis sunnib tootmise 

(toodete) omahinna arvutustel kasutama teatud hinnanguid, seda eelkõige segatootjate 

detailsema majandustegevuse analüüsi puhul. FADN metoodikas on välja töötatud 

erinevad mudelid kulude ja marginaalide leidmiseks erinevate toodete nagu nt 

põllukultuuride, piima ja liha ning püsikultuuride jaoks. Lähtuvalt teemast uuritakse 

käesoleva töö raames lähemalt piima tootmise kulude ja marginaali arvutamise 

metoodikat. 

Siinkohal olgu võrdluseks toodud USA-s kasutatav kulude jaotamise metoodika ARMS, 

mille jaoks kogutakse otsesed kulud farmeritelt toodete kaupa ning vastupidiselt FADN 

metoodikale edasist jaotusmehhanismi ei vaja. Kaudsete kulude jaotus põhineb 
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kombineeritud informatsioonil, mis leitakse tootmisprotsessi vaatlusel (nt masintund). 

Farmi üldkulude jaotus toodetele toimub vastavalt nende osakaalule kogu farmi 

marginaalis (toodangu väärtus miinus tootmiskulud) (USDA-ERS 2016).  

Tootmise kulude võrreldavuse tagamiseks riikidevaheliselt ja siseriiklikult (sh ka 

farmidevaheliselt) on oluline koguda ja arvestada majanduslikke kulusid (economic 

costs), mis sisaldavad lisaks dokumenteeritud kuludele ka kaudseid kulusid nagu nt 

tasustamata tööjõukulu, omandis oleva maa ning kapitali alternatiivkulu (Ronzon jt. 

2014: 34-35). Ilma eelnimetatud kaudseid kulusid lisamata ei ole farmide näitajad 

omavahel usaldusväärselt võrreldavad ning seetõttu on FADN metoodika puhul 

marginaali ja kulude arvestusse lisatud tasustamata tööjõu, omandis oleva maa ja muu 

kapitali arvestuslik kulu. Tasustamata tööjõukulud hinnatakse sellisesse väärtusesse 

millisega tootjal oleks võimalik tasustamata töö jaoks leida tasustatavat tööjõudu. 

Omandis oleva maa kuluna arvestatakse maa rendikulu, mida ettevõtja peaks sama maa 

eest rendina tasuma juhul, kui maa ei oleks tema omandis. Kapitali alternatiivkulu 

arvestamiseks on eraldi metoodika, mis arvestab saamatajäänud tulu, mis farmer oleks 

teeninud oma kapitali investeerimisel. (EU Dairy…2003: 52-53) Kuna uurimistöö 

põhirõhk on ettevõttesisesel kuluarvestusel, siis vastavat FADN metoodikat detailsemalt 

välja tuua ei peeta vajalikuks.  

Tabelis 1 on välja toodud kokkuvõte farmi kulude piimatootmisele jaotamise erinevatest 

määradest FADN metoodika järgi. Kulud grupeeritakse nelja suuremasse gruppi: 

tegevuskulud ehk vahetarbimine, kulum, välised tegurid ja arvestuslikud perega seotud 

tegurid. Tegevuskuludes kajastuvad ostetud ja ettevõttesiseselt kasutatud söödad, karja 

uuendamise kulud ning piimatootmise otsemaksud ning muud loomakasvatusega seotud 

erikulud, mis kokku moodustavad erikulude grupi.  Lisaks erikuludele kajatatakse 

tegevuskulude grupis veel  üldkulusid: masinate ja hoonete hoolduskulud, energia, 

teenustööd,  maksud ja teised tasud, maa ja ehitistega seotud maksud, farmi ehitiste 

kindlustus ja teised otsekulud. Väliste tegurite grupp sisaldab  töötasusid, renditasusid ja 

intresse. Arvestuslike perega soetud tegurite grupis arvestatakse tasustamata töö kulu, 

isiklikus omandis maa ja muu kapitali hinda. 
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Ainult piimatootmisega seotud kulud nagu piima otsemaksud2 ja karja uuendamise kulud 

kantakse otse ja täies ulatuses piimatootmiskuludesse. Kuna ülejäänud kulude osas ei ole 

konkreetselt piima tootmiseks tehtavad kulusid võimalik välja tuua, siis kasutatakse 

kaudset meetodit. Kulude jagamisel kasutatakse erinevaid suhtarve, mis kujunevad 

vastavalt ettevõtte kogutoodangu, maakasutuse ja karja struktuurile. Näiteks söötade osas 

võetakse arvesse karjatatavate loomade osakaal. Muude erikulude jaotamine toimub 

piimakarja ja kogukarja suhte alusel. Teiste kulude nagu üldkulude, kulumi, väliste 

tegurite ja arvestuslike kulude piimatootmisega seotud osa leitakse piimatootmise 

kogutoodangu ja toetuste proportsioonina kogutoodangust.  

 

Tabel 1. FADN metoodika alused kulude jaotuseks piimatootmisele (autori koostatud EU 

Dairy…2003: 47 põhjal) 

Kulude grupid Kululiik Kulude jaotusbaas 
Tegevuskulud e. 
vahetarbimine 

  

Erikulud Ostetud söödalisandid ja koresööt, 
ettevõttesiseselt kasutatud mitte-söödavili, 
täiendsööda kulud 

PLÜ/KLÜ3 

karja uuendamise kulud, piimaga seotud 
maksud 

- 4 

teised loomakasvatusega seotud erikulud 
(veterinaaria jne.) 

PLÜ/LÜ5 

Üldkulud Masinate ja hoonete hoolduskulud, energia 
(kütus ja elekter), teenustööd,  maksud ja 
teised tasud (v.a piimatootmisega seotud 
maksud), maa ja ehitistega seotud maksud, 
farmi ehitiste kindlustus ja teised otsekulud 
(sh vesi) 

PT/KT6 

Kulum  PT/KT 
Välised tegurid töötasud, rendid ja intressid PT/KT 
Arvestuslikud perega 
seotud tegurid 

töötasud ja omakapitali hind (omandis maa 
hind+ hinnanguline omakapitali hind ilma 
maata – tasutud intress) 

PT/KT 

 

Tulenevalt FADN metoodika hinnangulisusest, ehk kulude jaotamise vajadusest saamaks 

usaldusväärseid tootmiskulude ja marginaalide näitajaid, arvestatakse piima omahinda 

vaid piimatootmisele spetsialiseerunud ettevõtetele. Valimisse kaastakse ka teatud 

                                                 
2 Eestis pole kunagi rakendatud 
3 PLÜ/KLÜ - piimalehmade (PLÜ) suhe karjatatavatesse loomühikutesse (KLÜ) 
4 otsesed kulud – kantakse täies ulatuses piimatootmisele  
5 PLÜ/LÜ - piimalehmade (PLÜ) suhe kogu loomühikutesse (KLÜ)  
6 PT/KT - piimatoodangu (PT) ja toetuste suhe (KT) koos otsetoetustega (miinus farmis kasutatud 
loomasööt + karja uuendamise ostud, et ära hoida nende kulude topeltkajastamist, kuna ostud on juba maha 
arvestatud lihatoodangus) kogutoodangusse. 



16 
 

segatootjaid, kuid üldiselt peab spetsialiseerumise tase olema suurem kui 40%. Lisaks on 

veel mitmed eeltingimused, millele mittevastamise puhul jäävad ka spetsialiseerunud 

piimatootjad arvutusest kõrvale. 

Liikmesriikide FADN andmete kogumises esineb erinevusi, mida tuleb riikidevaheliste 

võrdluste juures arvestada. Nimelt ei suuda osad liikmesriigid (põhiliselt EL 

põhjapoolsem osa) hinnata kuivsööda väärtust. Kuna omatoodetud sööt on 

loomakasvatuse jaoks sisendiks, siis sööda väärtuse väljajätmine nii söödatoodangust 

(tootmisväljund) kui ka loomakasvatuse jaoks söödakulust (tootmissisend), ei mõjuta 

sissetulekut, mille tõttu ei üritatagi seda hinnata. Vaatamata sellele, et nende kulude 

arvestamine või mittearvestamine ei mõjuta ettevõtte kui terviku marginaali, siis erinev 

lähenemine võib riikidevahelisel kulude võrdlemisel põhjustada kõrvalekaldeid. 

Võrreldavuse saavutamiseks jäetakse koresööda (silo, rohusöödad jne.) omatarve 

arvestusest välja ning ettevõttes kasvatatud söödakultuuride väärtus arvestatakse 

kogutoodanguväärtusest maha. Eelnev metoodika tagab küll liikmesriikidevahelise 

võrreldavuse kuid piima omahinna arvestusest jääb välja oluline kulukomponent.  

2008 aastast lisati mudelisse karjauuendamiseks ostetud mullikate väärtus lisaks juba 

mudelis sisalduvale farmis kasvatatud mullikate väärtusele. Selle uue meetodiga 

proovitakse arvesse võtta ostude seda osa, mis on seotud piimatootmisega. Arvestus 

toimub ostetud 12-24-kuusete  ja üleskasvatatavate mullikate arvu korrutamisel 

piimalehmade ning piima- ja ammlehmade suhtega. Selline metoodika võimaldab jaotada 

osa uute ostetud mullikate maksumusest piimatoodangule. 

Kuna piimakvoodid kadusid alates 2015. aastast, siis piimakvootide amortisatsiooni 

arvestusega seonduvat ei ole antud töös käsitletud.  

Riikidevaheliseks võrdluseks väljendatakse FADN andmebaaside alusel leitud tulemused 

eurodes tonni piima kohta ehk leitakse nn `globaalne määr` st et liikmesriigi keskmised 

tulud, kulud või kasum jagatakse liikmesriigi keskmise toodetud piimakogusega. (EU 

Dairy farms report 2013: 51). 

Hinnangulisest kulude jaotamise metoodikast tulenevalt on usaldusväärsete 

tootmiskulude ja marginaalide leidmiseks FADN-i piima omahinna arvestusel vajalik 

keskenduda piimatootmisele spetsialiseeritud farmidele. Seega suur osa ettevõtteid, kes 

tegelevad lisaks piimatootmisele veel teiste tootmisharudega jäävad vaatluse alt välja 
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ning nendele piima omahinna arvestust teostada ei ole võimalik. Kui tegevusharu 

riikidevaheliseks või – siseseks võrdluseks on FADN näol tegemist vaieldamatult 

esindusliku andmebaasiga, siis tulenevalt kulude kogumise metoodikast ei ole selle 

kasutamine ettevõttesiseks omahinnaalaseks analüüsiks aga autori hinnangul piisav. 

Ettevõttetasandil ei tohiks kasutada niivõrd  üldistatud jaotusbaase kulude jaotamisel vaid 

kuluarvestuses peaks lähtuma võimalikult objektiivsetest kriteeriumitest. Järgmises 

peatükis antaksegi ülevaade kuluarvestussüsteemi loomise põhimõtetest, mis oleks 

vajalikud piima omahinna leidmiseks.  

 

 

1.3 Kuluarvestuse loomise alused piimatootmisettevõttes 

 

Tänapäeval ei ole probleemiks mitte informatsioonipuudus vaid vastupidi selle üleküllus. 

Ettevõtete jaoks muutub üha keerulisemaks endale vajaliku ja mittevajaliku info 

eristamine. Käesolevas peatükis antakse ülevaade kulude liigitusest ja toodetele jagamise 

põhimõtetest. Algtõdede kordamine on vajalik kuna poliitilistele otsustajatele ja tootjatele 

juhtimisotsusteks vajaliku võrdleva analüüsi läbiviimise peamiseks eelduseks on 

kvaliteetsete andmete olemasolu tootmise kulude kohta (Ronzon jt. 2014: 7).  

Eelnevatest peatükkidest on selgunud, et kulude arvestusel põllumajanduses valitseb 

mõningane segadus alates mõistetest kuni teatud meetodite erinevate tõlgendusteni. Isegi 

kui erinevate meetodite abil leitud info võib olla kasulik konkreetse ettevõtte jaoks, siis 

ettevõtetevaheline või laiemalt piirkondadevaheline võrdlemine ei anna usaldusväärseid 

tulemusi. Seega antakse järgnevalt lühike ülevaade kuluarvestuse lähtekohtadest, mida 

peaks piimatootmisettevõte kuluarvestussüsteemi loomisel arvestama.  

Kulude juhtimise üheks olulisemaks osaks on kulude arvestus (Karu 2008b: 72), mille 

analüüs kulukohtade lõikes peab andma teavet, millistes konkreetsetes ettevõtte 

majandustegevuse protsessides kulud tekivad (Haldma, Karu 1999: 83). Tavapäraselt 

valitakse kulukohtadeks ettevõtte allüksus, piirkond, asukoht, funktsioon, protsess või 

protsessi osa, seejuures eristatakse põhitegevusega ja tugiteenustega seotud kulukohti. 

Piimatootmise puhul on põhitegevuse kulukohtadeks kindlasti põhikari ja noorkari, 

millele kogutud kulud jaotatakse kuluobjektidele. Tugiteenuste kulukoht võib olla näiteks 

söödaveski, mis kandub kuluobjektidele läbi põhitegevuse kulukohtade, mis vastavat 
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teenust tarbivad. Seega kuluarvestus kulukohtade lõikes on tootmise (toodete) omahinna 

leidmise eelduseks. Kuluarvestus üldisemalt peab varustama juhte olulise 

informatsiooniga majandustegevuse pidevaks parendamiseks, mis hõlmab ettevõttesisest 

planeerimist, kontrollimist ja hindamist (Drury 2008: 18). Kuluarvestussüsteemi eesmärk 

on kulude kogumine ja jaotamine müüdud toodangu kulude ja varude hindamiseks, 

kuluinfo genereerimine juhtimisotsuste ning planeerimise, kontrolli ja tulemuslikkuse 

mõõtmise tarvis (Drury 2008: 40). Vastav arvestussüsteem ehitatakse üles kulude 

juhtimiseks ja arvestuseks vajalike meetodite, põhimõtete, eeskirjade, juhendite, 

protseduuride, reeglite ja tegevuste abil (Karu 2008b: 79). Traditsioonilise kulude 

arvestuse puhul keskendutakse kululiikide, kuluobjektide ja kulukohtade arvestusele 

(Drury 2008: 28). 

Kulude liigitamise eesmärk on välja selgitada, millised kulud ettevõttes esinevad, 

seejuures arvesse võttes nende kujunemise ja käitumise erinevaid aspekte. Kulude 

liigitamine on seega vajalik erinevatest kuludest parema ülevaate saamiseks- kas kulud on 

tootega seotud otseselt või kaudselt (otsesed või tootmise üldkulu), kas kulud sõltuvad 

toodetud kogustest või on muutumatud (muutuvkulud või püsikulud). Otsesteks kuludeks 

on vahetult toodetele tehtud kulud ehk loomakasvatuse puhul sööda-, allapanu-, 

veterinaar- (sh ravimid ja seemendus), elektri-, kütte-, jooksva remondi ning 

tootmistööliste tööjõu- ning amortisatsioonikulud. Otseste ja muutuvkulude jaotamine 

toodetele ei valmista arvestusel üldjuhul raskusi. Näiteks jõudluskontrolli kulud on 

otseselt põhitootmisega seotud ning jaotusbaase kasutada ei ole vaja. Söödakulu muutub 

vastavalt loomade arvule ning detailsema info saamiseks on võimalik kulud jaotada 

erinevate vanusegruppide vahel lähtudes söötmisratsioonist ja loomade arvust.  

Kaudsed ehk tootmise üldkulud on kõik muud tootmisprotsessist tulenevad kulud nagu 

rendid, üürid, seadmete hoolduskulud, tootmise juhtide töötasud jms. Sellise kulude 

liigituse abil on võimalik eristada tootmise omahinda (arvestades tootmise otsekulusid) ja 

toote täisomahinda (arvestades kõiki kulusid). Üldkulude jaotusbaaside leidmine võib aga 

sageli osutuda problemaatiliseks põllumajandusele iseloomuliku multifunktsionaalsuse ja 

integreerituse tõttu (Hemme 2014: 255). Organisatsiooni üldkulusid nagu üldhaldus-, 

juhtide tööjõukulu, arendus-, turustus-, ärikulud jne, tootmise omahinda ei arvestata vaid 

kantakse perioodikuluks selle tekkimise perioodi järgi.  
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Muutuvkulude summa muutub proportsionaalselt tootmismahtude muutustega samal ajal 

muutuvkulu ühiku kohta jääb samaks. Näiteks loomade arvu vähendades vähenevad ka 

samas proportsioonis söödakulud. Muutuvkuludeks on veel näiteks veterinaaria- ja 

seemenduskulud, desoained ja muud materjalikulud. Püsikulud ei sõltu tootmismahust 

ning jäävad mahu muutudes samaks seevastu muutub aga püsikulu ühiku kohta ehk 

tootmismahu suurendamise korral püsikulu ühiku kohta väheneb. Seega muutuvkulude ja 

püsikulude põhine kulude liigitus on vajalik tootmismahtude suurendamise või 

vähendamise mõju hindamiseks tuludele ja kuludele, mis võimaldab välja tuua toote 

ühikuhinnas toimuvaid muutusi.  

Kulude liigitamine on aluseks kulukohtade arvestusele - millises ettevõtte konkreetses 

osas kulud tekivad ning kaudkulude tekkemehhanismi jälgimine, mille alusel välja 

töötada kaudkulude jaotuse baasi kuluobjektidele ehk -kandjatele. Kulukandjateks on 

enamasti tooted, teenused või tootegrupid. Kulukandjate arvestus arvestab seega välja 

näitajad toodete/teenuste kaupa millega seoses on kulutused tehtud. Kulukandjate 

arvestuse esimeseks sammuks on kanda kulukandjatele otsesed kulud ning seejärel 

üldkulud vastavalt eelnevalt väljatöötatud jaotusbaasile (Haldma 1999: 33).  

Kuigi enamus otsekulusid on suhteliselt lihtsalt jaotatavad, siis enamasti tekib probleem 

põhikarja üleskasvatamiskulude jaotamisel piima omahinna arvestusse. Finantsarvestuses 

toimub bioloogilise muundumise ehk õiglase väärtuse meetodil kajastatavate bioloogiliste 

varade ümberhindlusest tekkivate kasumite ja kahjumite kajastamine kasumiaruande 

kirjel „Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt“ (RTJ 7: §37). Õiglase väärtuse aluseks 

võtmisega põhikarja amortiseerimisel ei oleks tagatud kulude objektiivne jaotus 

kulukohtade vahel. Kuluarvestuses oleks aga vajalik loomade üleskasvatuskulude 

jaotamine vastavalt nende kasulikule elueale ehk bioloogilise vara amortiseerimine, mis 

võimaldaks täpsemalt arvestada loomakasvatuse kogutoodangu väärtust.  

Üheks karja kulumi arvestamise võimaluseks on liita bioloogilise vara algväärtusele 

ostud ja gruppidevahelised sissetulekud (esmaspoegijad) ning ümberhindlusest tekkinud 

kasum (kahjum). Seejärel lahutada müügid ja muud väljaminekud ning karja lõppväärtus 

(Management …2006: 24). Saadud karja amortisatsioon jagatakse keskmise põhikarja 

suurusega ning saadakse kulum põhikarja looma kohta. Detailsema info saamiseks on 

soovitav loomade arvestust pidada erinevate vanusegruppide lõikes.   
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Vastavalt RTJ §33 on soetusmaksumuse meetodil kajastatud bioloogiliste varadega 

seotud kulutuste kapitaliseerimine lubatud nende eluea jooksul siis, kui need kulutused 

vastavad materiaalse põhivara kapitaliseerimise tingimustele. Kuna põhikarja loomad 

hakkavad toodangut andma alles põhikarjas ja seda pikema perioodi jooksul kui 1 aasta7, 

siis võib põhikarja loomad sarnaselt põhivaraga soetusmaksumuses arvele võtta, et iga 

looma väärtus tema kasuliku eluea jooksul kulusse kanda. Soetusmaksumuse printsiibi 

kasutamise eelduseks on kulukohtade arvestus, mis akumuleerib kõik põhikarja jõudnud 

looma kulud alates tema sünnist. 

Üldkulude jaotamisel eristatakse kahte põhilist meetodit: traditsiooniline kuluarvestus ja 

tegevuspõhine kuluarvestus. Traditsioonilise kuluarvestuse korral kasutatakse üldjuhul 

jaotusbaasina otseseid töötunde, masintunde või toodete arvu. Seega meetod lähtub 

eeldusest, et töö-või masintunnid omavad pikaajalises plaanis olulist mõju üldkulude 

tasemele (Drury 2008: 53). Kuna traditsioonilise kuluarvestuse puhul jaotatakse kõik 

otse- ja kaudkulud toodetele, siis nimetatakse seda meetodit ka täiskuluarvestuseks. 

Tootmisomahinna arvestusega on tegu, kui toodetele jaotatakse ainult tootmise kulud.  

Tegevuspõhise kuluarvestuse järgi eksisteerivad kõik ettevõtte tegevused selleks, et 

aidata kaasa toodete ja teenuste tootmisele ja kättetoimetamisele. Seega kulude jaotus 

toimub vastavalt nende kulude seotusele teatud tegevustega kasutades tegevuspõhiseid 

või ajapõhiseid käitureid nagu nt söötmise kordade arv või lüpsi kestus.  Kulukäitur on 

iga mõjur, sündmus, tegur või tegevus, mis põhjustab muutusi kuluobjektis ning mille 

alusel kulud jaotatakse.  

Tegevuspõhise kuluarvestuse puhul kasutatakse suuremat arvu kulukeskusi ning ka 

jaotusbaasina on kasutusel rohkem kulukäitureid kui traditsioonilise meetodi puhul 

(Drury 2008: 53), mis annab eeldatavasti suurema täpsusastme. Kuid alati tuleb arvestada 

sellega, et keerulisema meetodi kasutamisega seotud kulud ei ületaks selle kasutamisest  

saadavat kasu ettevõtte jaoks (Drury 2008: 229). 

Üldkulude jaotamise puhul on autori hinnangul oluline leida võimalikult adekvaatsed 

jaotusmäärad, et hoiduda valedele andmetele (moonutatud omahind) tuginetavate 

juhtimisotsuste langetamisest. Kuna põllumajandustootmise protsessis tekib 

põhitoodangu kõrval ka kaasnev toodang, mille kulusid on keeruline omavahel jaotada, 

                                                 
7 Kaasaegsetes karjades on lehmade eluiga keskmiselt 4-5 aastat (Poikalainen 2006: 62) 
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siis nende ühiskulude jaotamise baaside valikul on oluline roll toodete omahindade 

kujunemisele. Objektiivsete jaotusbaaside leidmine võib osutuda väga keeruliseks või 

isegi võimatuks (nt. kinnislooma pidamisega seotud kulude jaotamine sündivale vasikale) 

ning juhuslike kulude jaotustega võidakse läbi kulude üle- või alajaotamise moonutada 

tootmise omahindasid. Kulude ülejaotamisega on tegemist olukorras, kus kuluobjektile 

on arvestatud rohkem üldkulusid, kui selle objektiga seoses tegelikult on tehtud ning 

alajaotamise korral arvestatakse objektile vähem kulusid kui tegelikult objektile tehti 

(Karu 2008b: 303). Juhul kui objektiivseid jaotusbaase on keeruline leida, siis ei peaks 

kasutama mitte mingit juhuslikku jaotust ning sellised kulud peaks jätma objektidele 

jaotamata (Ronzon jt. 2014: 42). Kuigi tootmisomahinna arvestust sellisel juhul teostada 

ei ole võimalik, siis  edasine analüüs on siiski võimalik osakuluarvestuse ehk 

jääktuluarvestuse abil, mille puhul toodetele arvestatakse ainult  muutuvkulud ning 

püsikulud jäetakse toodetele arvestamata.  

Ühiskulude jaotamiseks on kuluarvestuse erinevad käsitlused välja pakkunud 

metoodikad, mis põhinevad esiteks füüsiliselt mõõdetavatel näitajatel (kaal, maht, jne.) 

ning teiseks kasutatakse metoodikaid, mille puhul kulude jaotus teostatakse vastavalt 

toodete turuväärtusele (Drury 2008: 127). Esimesel puhul lähtutakse eeldusest, et iga 

kuluobjekt saab ühiskuludest samaväärset kasu ning seetõttu kulud jaotatakse 

proportsionaalselt mahuga.  

Kinnisperioodi kulud tuleks selle metoodika järgi jagada põhikarja looma ja vasika vahel 

võrdselt, mis tõstaks vasika sünniväärtuse ebaproportsionaalselt suureks. Kui aga lähtuda 

eeldusest, et kinnisperiood on tihedalt seotud laktatsiooniperioodiga ehk laktatsioon algab 

lehmal poegimisega ning lõpeb teatud ajal pärast tiinestumist (Poikalainen 2006: 63), siis 

järelikult piimatootmine ei ole ilma kinnisperioodita võimalik.  

Seega võib autori hinnangul kinnisperioodiga seotud kulusid lugeda lahutamatult 

põhikarjaga seotud kuludeks, mille juhuslik jaotus põhikarja ja vasikate vahel ei taga 

nende objektiivset jaotust. Eraldi tuleks käsitleda söödakulusid, millest tulenevalt võiks 

lehmvasikate sünniväärtusena vaadelda loote kasvatamiseks vajaliku positiivse 

energiabilansi väärtust, milleks võib keskmiselt arvestada umbes 10% kinnislehma 

söödakuludest (Poikalainen 2006: 127).  
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Eelnev kehtib lehmvasikate puhul, kuna  üldjuhul aktiivne turg nende ostuks ja müügiks 

puudub ning lehmikuid sünnijärgselt tavapäraselt ei realiseerita vaid kasvatatakse üles 

karjatäienduse eesmärgil. Õiglase väärtuse kasutamine on aktiivse turu puudumise tõttu 

suhteliselt keeruline ning juhuslike hinnangute kasutamine lehmvasikate arvestusel 

moonutab tootmise omahinda. Karja taastootmise eesmärgil kasvatatavate loomade 

võimalikult objektiivne arvestus on oluline, et erinevate perioodide hinnangud ei kanduks 

edasi järgmistesse perioodidesse. 

Teist tüüpi metoodikate puhul toimub ühiskulude jaotus kas vastavalt müügiväärtusele, 

neto realiseerimisväärtusele või brutokasumite samaväärsele protsentjaotusele. Kuna 

sünnihetkel tegelikkuses vasikaid müüa üldiselt ei õnnestu ning põhikarja loomi samuti ei 

realiseerita vaid need liiguvad pärast poegimist tagasi põhikarja, siis eelnimetatud 

metoodikate kasutamine põllumajandustootmises on autori hinnangul praktiliselt 

võimatu. 

Pullvasikate realiseerimiseks on aga aktiivne turg olemas ning nende arvestuseks on 

võimalik kasutada lihtsustatud meetodeid, mis on soovituslikud kõrvaltoote arvestusel. 

Kõrvaltoodangu kuluarvestuses kasutatakse erinevaid meetodeid, millest levinumad on 

kõrvaltoodangu müügist saadud kasumi või müügitulu lahutamine protsessi 

kogukuludest. Viimane meetod vastab oma sisult põhimõtteliselt põllumajandustoodangu 

kajastamisele õiglases väärtuses. Kuna aktiivne turg on pullvasikatele olemas, siis nende 

arvelevõtmine ja realiseerimise korral samas väärtuses kuluks kandmine õiglases 

väärtuses oleks ka kuluarvestuses sobilik meetod. Samas ei tohi unustada, et vastavalt 

RTJ 7 §13(a) tuleb nii esmasel arvelevõtmisel kui ka igal bilansipäeval bioloogilisi 

varasid kajastada õiglases väärtuses ehk turuväärtuses mitte juhuslike hinnangute alusel, 

vastasel juhul tekivad moonutused tootmise omahindades.  

Sõnniku ja läga arvestusel on võimalik kasutada samu lihtsustatud meetodeid, kuna 

kõrvaltoodangu väärtus on suhteliselt väheoluline ja see tekib paratamatult põhitoodangu 

kõrval (Drury 2008: 133). Juhul kui nn õiglase väärtuse leidmine ei ole võimalik aktiivse 

turu puudumise tõttu, siis kasutatakse ka eksperthinnangute põhist lähenemist (Karu 

2008b: 247).   

Eelnevalt kirjeldati erinevaid traditsioonilise ehk täiskuluarvestuse põhimõtteid, millest 

tuleks kuluarvestuse süsteemi loomisel lähtuda. Täiskuluarvestuse kõrval pakub laiemat 
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väljundit tegevuspõhine kuluarvestussüsteem tegevuste täiustamise ning kulude 

kokkuhoiu võimaluste leidmise näol tegevuste ja äriprotsesside tasandil tehtud analüüsi 

abil (Kaplan, Cooper 2002: 135). Kuna piimatootmise näol on tegemist pideva 

protsessiga, kus tekib üks põhitoode – piim - ning suurem osa kulutustest on otseselt 

seostatavad selle tootmisega, siis põllumajanduses ei ole üldjuhul tegevuspõhise 

kuluarvestuse rakendamine majanduslikult põhjendatud (Lood 2015: 21). Põllumajanduse 

valdkonnas on tehtud mõningaid katsetusi vastava meetodi rakendamiseks nii 

piimatootmisettevõtetes kuluarvestuse süsteemi loomisel (Lood 2015: 34-52), kui ka 

tegevuspõhise eelarvestamise mudeli koostamisel (Pockevičiūt 2008: 26-34). Kuigi 

meetodi eelpoolnimetatud eelised on oma olemuselt huvipakkuvad enamusele 

ettevõtetest, siis tulenevalt selle väljatöötamise kõrgest hinnast ning keerukusest ei 

kasutata tegevuspõhist kuluarvestust siiski kuigi laialdaselt. 

Omahinna arvestuse aluseks on kulude arvestus toodete/tootegruppide lõikes. Käesolevas 

peatükis toodi välja kulude liigituse ja kaudkulude jaotuse erinevaid võimalusi, millest 

kuluarvestussüsteemi loomisel lähtuma peaks. Kuluarvestuse ülesehitusel ja eelkõige 

kaudkulude arvestusel tuleb erilist tähelepanu pöörata kaasneva ja kõrvaltoodangu 

tekkimisega seotud ühiskulude jaotusele. Enne ühiskulude lahknemispunkti on väga 

keeruline kui mitte võimatu leida objektiivseid jaotusbaase, mille alusel kulusid erinevate 

objektide vahel jaotada. Seega tuleb paratamatult piirduda teatud hinnangutega. 

Kõrvaltoodangu kui väheväärtusliku toodangu puhul võib kasutada erinevaid lihtsustatud 

meetodeid, põhitoodangu osas tuleks leida seevastu võimalikult objektiivsed 

jaotusbaasid. Seda eelkõige põhikarja üleskasvatamiskulude kajastamisel tootmise 

omahinnas.  

Vaatamata finants- ja kuluarvestuse erinevustele oleks autori hinnangul kuluarvestuse 

kontrollifunktsiooni lihtsa ja kiire toimimise tagamiseks otstarbekas kontoplaan 

võimalikult palju ühildada kuluarvestuse vajadustega, et toodete omahinna leidmine oleks 

lihtne ja operatiivne. 
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2. EESTI PIIMATOOTMISETTEVÕTETE 

KULUARVESTUSE ANALÜÜS 

 
2.1 Materjal ja metoodika 

 
Magistritöö empiirilise osa algandmete kogumine toimus kaardistusuuringuga läbi 

LimeSurvey-keskkonna. Piimatootjatelt koguti andmed poolstruktureeritud 

küsitlusankeedi abil, millega selgitati välja Eesti piimatootjate hulgas kasutatavad 

olulisemad finants- ja kuluarvestuse meetodid ning valikute põhjendused. 

Ankeetküsitluse kasutamise nõrkusena tuleb ära märkida, et saadakse vastused neilt, kes 

leiavad aega või on motiveeritud vastama. 

Töö koostamisel oli esialgu planeeritud kasutada e-posti teel saadetavat  

poolstruktureeritud küsitlusankeeti. Vastamismugavust ja lihtsusatud analüüsi silmas 

pidades valiti ankeedi täitmiseks LimeSurvey- keskkond.  

Suurimaks ohuks küsimustiku kasutamise juures oli küsimuste formuleerimise oskus selle 

koostaja poolt, eelkõige valdkonnaspetsiifika tundmine. Ilma vajaliku ettevalmistuseta ja 

asjatundmatute küsimustega ei ole võimalik saada esinduslikku infot uuritava nähtuse 

kohta. Sellisel  juhul võivad uuringu tulemusena saada kinnitust vaid küsitleja arvamused 

ja tõlgendused kuid uut teadmist küsitluse tulemusena ei saavutata. Selleks, et suurendada 

saadavat infot küsitletavatelt, ning et mitte saada vastuseid etteantud valikute piires 

(Õunapuu 2014: 162), oli piimatootjal võimalus lisakommentaarideks. Küsimustikku 

täiendati koostöös ekspertidega, sh. katseettevõtte kaasamisega. Ekspertide kaasamine 

küsimustiku koostamise etapil on väga oluline, sest nende abil on võimalik hinnata 

ankeedi kvaliteeti (Smith 2011: 122). Saadud tagasiside võimaldas täiendada ja 

parandada küsimustikku ning täiustatud versioon edastati eelnevalt koostatud valimile. 

Piimatootjatele saadetud ankeedi küsimused on välja toodud lisas 1. 

Kaardistusuuringute puhul tekib Smith (2011) andmetel sageli vajadus koguda samalt 

sihtgrupilt lisaks täpsustavaid andmeid ning sellisel juhul kasutatakse kombinatsiooni 

küsitlusankeetidest ja intervjuudest (Smith 2011: 128). Kuigi intervjuuga oleks olnud 
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võimalik küsimuste täpsem lahtiseletamine, mis tagab sarnase arusaamise mõistetest ja 

küsimuste sisust, siis tulenevalt selle ajamahukusest intervjuude läbiviimine välistati.  

Küsimustikega saadud informatsiooni analüüsiti, võrreldi, anti hinnangud ning tehti 

üldistused. Peamise töövahendina andmete töötlemisel ja analüüsimisel kasutati MS 

Excel tarkvara.  

Teoreetilise tausta ja empiiriliste andmete põhjal koostati soovituslik mudel piima 

omahinna arvestuseks.  

Magistritöö üheks uurimisülesandeks oli anda ülevaade piima omahinna arvestamise 

metoodikast, mida kasutatakse põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) 

andmete kogumisel. Ettevõtjate hulgas on juba aastaid segadust tekitanud väga erinevate 

piima omahindade saamine FADN metoodika ja ettevõttesisese arvestuse kohaselt. 

Magistritöös esitati erisused, mis tekivad andmete kogumisel ja arvestusel võrreldes 

ettevõttetasandiga. Välja toodi piima omahinna näitajad konkreetse näidiseks valitud 

ettevõtte näitel kasutades kaht erinevat - FADN ja uurimistöö tulemusena välja töötatud 

piima omahinna arvestuse metoodikat.  

FADN arvestuse kõrval teostati samade algandmete põhjal magistritöö raames 

väljatöötatud mudeli abil paralleelne omahinna arvestus. Lisaks neile kahele metoodikale 

teostati veel 13 erinevat kalkulatsiooni, mille puhul jälgiti piima omahinna kujunemise 

seoseid ettevõtte üldkulude, tootmise üldkulude, muu põhitegevusest saadava müügitulu, 

ettevõttesisese omatarbe, kõrvaltoodangu ning bioloogilise vara amortiseerimise vahel. 

Saadud näitajaid võrreldi, toodi välja sarnasused ja erinevused ning nende tekkimise 

põhjused.  

 

 

2.2 Andmete kogumine  

 

Küsitlusse kaasati 117 piimatootmisettevõtet põhikarja suurusega üle 200 piimalehma. 

Valim koostati 2015. a PRIA erakorralise piimalehma toetuse saajate nimekirja alusel, 

millest välistati küsitluse hetkeks teadaolevalt tegevuse lõpetanud tootjad. Toetuse saajate 

nimekirjas oli nii piima- kui ka segatootjaid, mis oli töö koostaja teadlik valik, kuna 

eesmärgiks on luua mudel, mis oleks kasutatav igas piimatootmisega tegelevas ettevõttes 
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sõltumata tema spetsialiseerumisest. Valitud suurusgrupi ettevõtetes kasvatati 2015.a 

detsembrikuu seisuga üle 65 000 piimalehma, mis moodustas ligi 70% piimalehmadest8, 

seega peaks valim andma piisavalt hea ülevaate Eesti piimatootjate poolt kasutatavast 

praktikast kuluarvestuse osas. Mitmed küsimustiku saanud ettevõtted osalevad  Eesti 

Tõuloomakasvatajate Ühistu ja Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi 

algatatud koostööprojektis „Tulemusmõõdikute süsteemi rakendamine teadlikuma 

otsustusprotsessi juurutamiseks ning tootmise efektiivsuse tõstmiseks 

piimatootmisettevõtetes“. Projektis osalevate ettevõtete huvi tootmise tulemuslikumaks 

muutmiseks on suur, seega võib saadud andmete esinduslikkust ja usaldusväärsust 

hinnata kõrgeks. Ankeedi täitmisel paluti lähtuda andmetest seisuga detsember 2016. 

FADN metoodika osas saadi vastav näitaja Maamajanduse Infokeskusest Jänedalt, mis 

tegeleb Eestis FADN andmete kogumise ja analüüsiga. Võrdleva omahinna arvestuse 

aluseks võeti näiteettevõtte poolt Maamajanduse Infokeskusele esitatud 2016.a 

finantsarvestuse ja muud vajalikud loomade liikumistega seotud andmed.   

 

 

2.3 Andmete analüüs 

 
Küsimustik saadeti 117 piimatootmisettevõttele, kelle hulgas oli nii segatootjaid kui ka 

piimatootmisele spetsialiseerunud ettevõtteid. Ühe ettevõtte poolt laekus tagasiside, et 

küsitluse toimumise ajaks oli piimatootmine lõpetatud. Ankeedile vastasid 29 ettevõtet, 

mis moodustas 25% kogu valimist. Laekunud vastuste hulk ei võimalda teha üldistavaid 

järeldusi, kuid andsid ülevaate trendidest. 

Küsimustiku sissejuhatava ploki vastuste põhjal saadi ülevaade ettevõtete üldisest 

taustast, mis hõlmas tegevusharu ja ettevõtete suurust. Samuti paluti märkida vastaja 

amet. Kõik 29 vastanud ettevõtet kinnitasid piimatootmisega tegelemist, sealhulgas 35% 

vastajatest oli piimatootmisele spetsialiseerunud ehk tegevusaladena oli märgitud ainult 

piimatootmine ning ülejäänud ettevõtete puhul oli tegemist segatootjatega. 

Segatootmisettevõtete puhul tegeleti piimatootmise kõrval enim teraviljakasvatusega ning 

rohumaid omas 45% nagu on välja toodud tabelis 2. Üks ettevõte tegeles lisaks 

munakanakasvatusega ning ühel ettevõttel oli lihatööstus.  

                                                 
8 PRIA andmetel oli 2015. aasta lõpus Eestis 90 411 piimalehma 
(http://www.pria.ee/images/tinybrowser/useruploads/files/veiste_statistika.xlsx) 
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Tabel 2. Vastanud ettevõtete jagunemine tegevusharude lõikes (valida võis mitu vastuse 

varianti) 

Tootmisharud Vastanuid Vastanute % 

Piimatootmine  29 100 

 sh.   

Ainult piimatootmine 10 35 

Teraviljakasvatus  18 62 

Rohumaad  13 45 

Teised 2 7 

 

Kuna küsimused olid väga spetsiifilist laadi ning puudutasid finantsarvestuse teemasid 

detailselt, siis  ootuspäraselt oli enamus (83%) vastajatest raamatupidajad, kolme 

ettevõtte (10%) puhul oli küsimustik täidetud tegevjuhi poolt, ning kahel juhul finantsjuhi 

poolt.  

Väikseim lehmade arv vastanutest ettevõtte kohta oli 172 (seisuga 31.12.2016), kuigi 

ettevõtted valiti suurusega vähemalt 200 lehma (seisuga 31.12.2015), seega vahepeal oli 

toimunud karja vähendamine. Suurim ettevõte omas 2371 lehma, mis on välja toodud 

joonisel 1. Vastanud ettevõtetega sai hõlmatud lehmade koguarv üle 19 100 pea, mis 

moodustas 22% (seisuga 31.12.2016) Eesti lüpsilehmadest9. Keskmiselt oli ettevõtte 

põhikarja suuruseks 707 looma, mediaanväärtuseks oli 536 lüpsilehma. Vastanud 

ettevõtetes oli keskmiselt 607 lehmikut ja 115 pulli. Pullide  madal mediaanväärtus (28 

looma) ettevõtte kohta näitas selgelt, et üldjuhul pulle piimatootmisettevõtetes üles ei 

kasvatata.  

 

 

Joonis 1. Vastanud ettevõtete loomade statistilised näitajad 

                                                 
9 PRIA andmetel oli 2016. aasta lõpus Eestis 86 082 piimalehma 
(http://www.pria.ee/images/tinybrowser/useruploads/files/veiste_statistika.xlsx) 
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Vastanud ettevõtete hulgas on majandusarvestuse tarkvarana enim levinud (34%) Merit 

Aktiva kasutamine, järgnes Standard Books (27%), SAF (14%) ja Microsoft Navision  

(10%). Kasutati ka programme Directo, Microsoft Dynamics, Rapid ja  

tabelarvutusprogrammi Excel. Merit Aktiva populaarsus tuleneb ilmselt selle suhteliselt 

odavamast hinnast ning teise eelisena võib välja tuua, et Merit on spetsiaalselt  

põllumajandusettevõtete jaoks välja töötanud ettevõtte malli, mille kontoplaan ja 

aruandlus vastavad valdkonna spetsiifilistele vajadustele. Teiste kasutatavate 

programmide osas puudub töö autoril isiklik kogemus.      

Küsimustiku esimeses plokis sooviti saada ülevaade ettevõtetes kasutatavatest 

finantsarvetuse põhimõtetest. Küsimus ettevõttes kasutatava majandusarvestuse tarkvara 

kohta oli ankeeti lisatud eesmärgiga tuvastada ettevõtete olemasolevad võimalused 

detailsemaks kuluarvestuseks. Vastustest selgus, et kõik kasutatavad tarkvarad 

võimaldavad kuluarvestust kuluobjektide või -kohtade lõikes, ning 86% ettevõtetest 

kasutab seda võimalust. 10% vastanutest tunnistas, et tarkvara küll võimaldab, kuid 

detailsemat kulude arvestust siiski ei peeta.    

Vastusest selgus, et 93% ettevõtetes ollakse rahul tarkvara võimalustega ning need 

vastavad ettevõtte vajadustele. Ühe ettevõtte puhul tarkvara ei vastanud ettevõtte 

vajadustele ning sooviti juurde lisafunktsioone, mida ei olnud kahjuks nimetatud.  

Ankeeti oli lülitatud küsimus raamatupidamise sise-eeskirjade kohta, mis tulenes autori 

isiklikest kogemustest, et kulude jaotus võib raamatupidamises kohati olla üsna juhuslik, 

kuna sise-eeskirjad on puhtalt formaalne dokument, mida koostades ei ole arvestatud 

konkreetse ettevõtte spetsiifika ega kuluinfo vajadustega. Kasutatakse standardset 

kontoplaani ja sise-eeskirju ning kulude jaotus kontode ja kulukohtade vahel tehakse 

kohati raamatupidaja enda sisetundest lähtuvalt.  Kahtlus sai kinnitust 4 ettevõtte (14%) 

vastustena. Üle poolte (58%) vastanutest siiski märkis, et raamatupidamine on 

korraldatud ja reguleeritud vastavalt sise-eeskirjadele. Raamatupidamise sise-

eeskirjadega oli reguleeritud kuluarvestuse korraldamine kulukohtade lõikes 34% 

vastanutest. Raamatupidamise sise-eeskirjade viimane täiendamine jäi vahemikku 2011 

kuni 2016, mis näitab, et eeskirju täiendatakse pidevalt vastavalt vajadusele. Kindlate 

fikseeritud reeglite järgimine kulude jaotamisel omab võtmerolli edasises kulude 

arvestuses ja analüüsis seega on sise-eeskirjade pidev täiendamine oluline.  
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Ettevõtte üldkuludes kajastatakse valdavalt väljapakutud kululiike, mis on välja toodud 

lisas 1 (küsimus 2.5). Erisused tekkisid vaid juhtimistasude osas, mida kajastatakse 

kontsernide puhul. Lisaks väljapakutud kululiikidele kajastatakse ettevõtte üldkuludes 

veel juhtkonna autode ülalpidamise kulusid, kindlustuskulusid, lootusetuid debitoorseid 

võlgnevusi, kulusid perioodikale, reklaamile ja kuulutustele, valvekulusid, riiklikke 

maksusid ning keskkonnatasusid. 

Põhivara amortisatsiooninormid olid ettevõtete lõikes suhteliselt sarnased. Ehitiste ja 

rajatiste puhul olid määradeks enamasti 3-5% aastas, ühe suurema erandiga, kus arvestati  

ehitiste ja rajatiste amortisatsiooni aasta kohta 30%. Vastav statistika on välja toodud 

tabelis 3. Muude hoonete ja rajatiste amortisatsiooninormid jäid enamuse ettevõtete puhul 

vahemikku 2-8% aastas, eranditeks olid kolm ettevõtet, kes arvestavad vastavatelt 

rajatistelt amortisatsiooni 15 või 20% aastas. Eelneva statistika ja lisakommentaaride 

põhjal selgus, et sarnaste ehitiste ja rajatiste puhul kasutatakse erinevaid 

amortisatsiooninorme, mis sõltuvad konkreetsest põhivarast. Erandlikult suurte 

amortisatsiooninormide selgituseks võib autori hinnangul ilmselt olla eksimus, et normi 

asemel oli märgitud kasutusaeg. Seega eemaldamaks erandliku väärtuse mõju on 

objektiivse pildi saamiseks soovitatav jälgida mitte arvestuslikku keskmist 

amortisatsiooninormi tabelis 3 vaid mediaannäitajat, mis sõltuvalt ehitiste liikidest jäi 

vahemikku 3,3-5%.  

 

Tabel 3. Ettevõtetes kasutatavate ehitiste ja rajatiste amortisatsiooninormide statistilised 

näitajad 

Ehitiste ja rajatiste 
amortisatsiooninormid? Lüpsilaut 

Noorkarja
-laut 

Muud 
hooned 

Läga-
hoidla Silohoidla 

Muud 
rajatised 

Vastanuid 27 25 26 25 24 24 

Keskmine, % 4,8 5,1 4,8 4,6 5,5 6,3 

Miinimum, % 2 2 2 2 0 2 

Mediaan, % 3,3 4 5 4 5 5 

Maksimum, % 30 30 20 15 20 20 
 

Ülevaade masinatest ja seadmete amortisatsiooni normidest on välja toodud tabelis 4. 

Keskmised määrad olid suhteliselt sarnased nii lüpsi- kui ka lägaseadmetel ulatudes 12%.  
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Tabel 4. Ettevõtetes kasutatavate masinate ja seadmete amortisatsiooninormide 

statistilised näitajad 

Masinate ja seadmete 
amortisatsiooninormid? Lüpsiseadmed Lägaseadmed 

Muud masinad 
ja seadmed 

Vastanuid 26 25 27 

Keskmine, % 11,7 12,1 14,8 

Miinimum, % 3 0 5 

Mediaan, % 10 10 15 

Maksimum, % 25 20 25 
 

Vastanutest 38% ehk 11 ettevõtte puhul on ostetud sööda osakaal kogu söödavilja 

vajadusest 0%, mis tähendab, et kogu söödavili toodetakse ettevõttesiseselt, 28% 

vastanutest ostab enamuse (76-100%) söödaviljast nagu on graafiliselt näidatud joonisel 

2. Neli ettevõtet vastas, et ettevõttes söödavilja ei kasvatata. Vastustest selgus, et silo 

valmistatakse üldjuhul (76%) ettevõtetes ise. Nelja ettevõtte vastustes oli märgitud, et 

kuni veerand silovajadusest ostetakse. Kolme ettevõtte puhul silo ostetakse täies ulatuses, 

kuid jäi välja selgitamata, kas silo ostetakse nö. vabaturult, või toimib kontsernisisene  

tööjaotus, kus taime- ja loomakasvatus on jagatud eraldi ettevõteteks. Viimasel juhul pole 

sisulist vahet nende ettevõtetega, kes ise silo toodavad. Kui söödavilja ostetakse 

ettevõtete lõikes erinevates osakaaludes, siis silo osas joonistus vastustest välja selge 

trend toota silo ettevõttesiseselt.  

 

  

Joonis 2. Ettevõtete poolt ostetava söödavilja ja silo osakaalud kogu söödavajadusest  

ettevõtete lõikes 
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Omatoodetud söödavili võetakse üldjuhul (55%) arvele õiglases väärtuses vastavalt  RTJ-

le 7. Eelarvestatud omahinnaga võtab söödavilja arvele 21% vastanutest, seejuures 14% 

vastanutest ümberarvestust ei tee, kuid 7% vastanutest siiski teostab ümberarvestuse 

tegeliku omahinna selgumisel. Kolmes ettevõttes (10%) võetakse söödavili arvele 

tegelike kulutuste alusel ehk tootmisomahinnaga. Vastus puudus ühe ettevõtte ankeedis, 

ning kahe ettevõtte puhul oli välja toodud, et söödavilja ettevõttesiseselt ei toodeta. 

Joonisel 3 on kokkuvõte erinevatest söödavilja arvestuse metoodikatest, kus erinevad 

põhimõtted on grupeeritud vastavalt sellele, kas kasutatav metoodika jaotab kulud 

objektiivselt kulukohtade või – objektide lõikes või mitte. Kulude objektiivse jaotuse 

kulukohtade lõikes tagavad tootmisomahinna ja eelarvestatud omahinna rakendamine 

juhul, kui tegelike kulude selgumisel teostatakse ümberarvestus. Vastanud ettevõtete 

hulgas oli sellise metoodika kasutamise osakaal 17%. Õiglase väärtuse, eelarvestatud 

omahinna ja muude hinnangute kasutamise korral ei ole aga kulude jaotus kulukohtade 

lõikes objektiivne. Seega 73% vastanud ettevõtete puhul kandub söödavilja 

piimatootmisele kuluks kandmisel õiglase väärtuse või muu hinnangu kasutamise mõju 

piima omahinda. Mõju omahinnale puudus 10% vastuste osas, mille moodustasid  vastuse 

puudumine ja söödavilja mittetootmine.  

 

 

Joonis 3. Ettevõtetes kasutatud söödavilja arvelevõtmise metoodikad lähtudes kulude 

jaotuse objektiivsusest kulukohtade lõikes  
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vilja kogused aasta lõikes on suured, siis juba väikesed erinevused sööda arvelevõtmisel 

mõjutavad oluliselt piima omahinda. 

Omatoodetud silo võetakse  arvele õiglases väärtuses 41% ettevõtete puhul. Eelarvestatud 

omahinnaga võtab silo arvele 24% vastanutest, seejuures ümberarvestust ei tehta 14% 

osas, kuid 10% vastanutest teostab ümberarvestuse tegeliku omahinna selgumisel. Viies 

ettevõttes (17%) võetakse silo arvele tegelike kulutuste alusel ehk tootmisomahinnaga. 

Muu nimetamata metoodikana oli 14% vastanute poolt oli märgitud kontserni poolt 

antavate hindade ja õiglase väärtuse kasutamine. Joonisel 4 on kokkuvõte erinevatest silo 

arvestuse metoodikatest, kus erinevad põhimõtted on grupeeritud lähtudes kulude 

objektiivsest seosest kulukohtade või – objektide lõikes. Kulude objektiivse jaotuse 

kulukohtade lõikes tagavad tootmisomahinna ja eelarvestatud omahinna rakendamine 

juhul, kui tegelike kulude selgumisel teostatakse ümberarvestus. Seega 69% vastanud 

ettevõtte puhul kandub silo piimatootmisele kuluks kandmisel õiglase väärtuse või muu 

hinnangu kasutamise mõju piima omahinda.   

 

 

Joonis 4. Ettevõtetes kasutatud silo arvelevõtmise metoodikad lähtudes kulude jaotuse 

objektiivsusest kulukohtade lõikes 

 

2016.a silo arvelevõtmise hinnad olid välja toodud 12 ettevõtte puhul ning ulatusid 6 - 40 

euroni tonni kohta10.  
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silo omahinna väärtuste korral. Arvestuse algandmeteks on võetud näiteettevõtte 

keskmised näitajad, mis on välja toodud tabelis 5. Silo keskmise päevanormi, 35 kg 

lehma kohta, juures tarbib lehm aastas keskmiselt 12,78 tonni silo. Keskmiselt annab see 

lehm piima 10 tonni aastas. 

 

Tabel 5. Algandmed silo ja piima omahinna vahelise seose arvestuseks  

Silo arvelevõtmise hind, €/t 6 24 30 40 
Silo norm päevas, kg/lehm 35 35 35 35 
Silo norm aastas, t/lehm 12,78 12,78 12,78 12,78 
Silo maksumus aastas, €/lehm 76,7 306,6 383,3 511,0 
Silo maksumus piima omahinnas €/t 7,7 30,7 38,3 51,1 
 

Eelnevate algandmete ja küsitluse tulemusena saadud silo omahindade 6, 24, 30 ja 40 €/t 

põhjal teostati arvutused ning leiti silo maksumus erinevate hindade korral lehma kohta 

aastas. Maksumus lehma kohta ulatus silo omahinna 6 €/t juures 76 eurost kuni silo 

omahinna 40 €/t juures 511 euroni. Lehma kohta aastas kuluva silo ja lehma aastase 

piimatoodangu põhjal leiti silo maksumus piima omahinnas. Toodud näite tulemused on 

näha joonisel 5. Kui silo omahind on 6 €/t, siis näites kasutatud eelduste puhul 

moodustaks silo maksumus piima omahinnast 7,67 €/t. Kui silo omahind on 40 €/t, siis 

samade eelduste juures moodustaks silo maksumus piima omahinnast 51 eurot ehk kõigi 

teiste kulude samaks jäädes oleks teisel juhul piima omahind ligi 43 €/t kohta kõrgem. 

Seega omab silo arvelevõtmise ja  tarbimisejärgselt kulukskandmise väärtus olulist rolli 

piima omahinnas ning ebaobjektiivse meetodi kasutamine võib oluliselt moonutada 

saadavat näitajat.  

 

 

Joonis 5. Silo arvelevõtmise ja piima omahinna vaheline seos  
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Vasikatele joodetav piim võetakse üheksas vastanud ettevõttes (31%) arvele eelarvestatud 

omahinnaga ning ümberarvestust ei tehta.  Ühe ettevõtte võrra on vähem neid, kes 

võtavad vasikate piima arvele õiglases väärtuses. Kaks ettevõtet võtab vasikate piima 

arvele aasta lõpus tegelike kulutuste alusel ning üks ettevõte peab jooksvat arvestust 

eelarvestatud omahinnas, mis korrigeeritakse tegeliku omahinna selgumisel. Vasikatele 

joodetavat piima ei arvesta ega kuluks ei kanna 4 vastanut. Kommentaarides tõid 15 

ettevõtet välja ka 2016. aasta vastava rahalise näitaja, mis erines ettevõtete lõikes suures 

ulatuses. Vasikatele joodetava piima väärtused algasid 10 eurost kuni 300 euroni tonni 

kohta. Väärtuste tekkimise allikatena oli nimetatud kokkuleppelist hinda, kontserni poolt 

kehtestatud hinda, ajalooliselt kasutusel olnud hinda ning ka müügihinnast pisut 

madalamat hinda kuna vasikatele joodetav piim on halvema kvaliteediga kui müügipiim. 

Suured kõikumised vasikatele joodetava piima arvestatud väärtuste osas on seega 

selgitatavad väärtuse määramise keerukusega. Seda eriti juhul, kui tegemist on 

müügipiimast  madalama kvaliteediga piimaga. Turuhinda sellisele piimale määrata ei ole 

võimalik ning tegeliku omahinna arvestuse puudumisel lähtutaksegi suures osas 

erinevatest hinnangutest. Autori hinnangul peaks siiski eesmärgiks olema kulude 

võimalikult õiglane jaotus vastavalt tootmisomahinnale kuna juhuslike jaotuste ja 

hinnangutega moonutatakse ettevõtte tegevuse tulemuslikkuse näitajaid.  

Vastanud ettevõtetes kasutatavatest kaasneva toodangu arvelevõtmise põhimõtetest annab 

ülevaate tabel 6.  

 

Tabel 6. Vastanute hulgas kasutatavad kaasneva toodangu arvelevõtmise põhimõtted 

Millisest põhimõttest lähtutakse kaasneva toodangu ehk lehmikute ja 
pullvasikate arvelevõtmisel? Vastajaid 

Vastanute 
% 

Õiglases väärtuses ehk hinnaga, millega sõltumatu osapool oleks valmis 
seda vara ostma  15 52 
Eelarvestatud omahinnaga, tegeliku omahinna selgumisel tehakse 
ümberarvestus  3 10 
Eelarvestatud omahinnaga, ümberarvestust ei tehta  6 21 
10% loomakasvatuskuludest arvestatakse kaasneva toodanguga seotud 
kuludeks (90% põhitoodanguga seotud kulud)  1 3 
Vasika väärtuseks arvestatakse 8-10% lehma söödakuludest, mis kulub 
vasika/loote kasvatamiseks (positiivne energiabilanss)  0 0 
Vasika väärtus leitakse tiine mullika turuhinna ja üleskasvatamiskulu 
vahena  0 0 
Muu  4 14 
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Üle poolte (52%) ettevõtetest lähtub kaasneva toodangu arvelevõtmisel õiglasest 

väärtusest. 31% vastanutest (9 ettevõtet) kinnitas, et lehmikud ja pullvasikad võetakse 

arvele eelarvestatud omahinnaga, kellest 3 ettevõtet teeb ümberarvestuse tegeliku 

omahinna selgumisel, kuid 6 ettevõtet ümberarvestust ei teosta. Traditsioonilist meetodit 

ehk 10% loomakasvatuskulude arvestamist kaasneva toodanguga seotud kuludeks 

kasutati ühe ettevõtte poolt. Muude vastustena oli 4 ettevõtte poolt lisatud kontserni poolt 

antavad hinnad ning ajalooliselt kasutusel olevad hinnad.  

Nagu kaasneva toodangu arvelevõtmisel, kasutatakse ka mullikate põhikarja viimise 

väärtuse hindamisel enamasti (62%) õiglast väärtust. Nelja ettevõtte puhul kasutati ka 

tegelikke kulutusi, ning muid põhimõtteid kasutati 24% ettevõtete arvestuses. Muude 

põhimõtetena oli välja toodud kontserni poolt antavad hinnad  ning plaanilise omahinna 

ja kokkuleppehinna  kasutamine. 

Lisaks noorkarja väärtuse hindamisel kasutatavate  põhimõtete välja selgitamisele, oli 

küsimustikus palutud märkida ka 2016. aastal kasutatud vastav näitaja.  Lehmikute 

sünniväärtuse  mediaannäitaja oli 1,6 €/kg. Täpsema statistilise analüüsi tegemine ei ole 

aga võimalik kuna nelja vastaja puhul oli välja toodud lehmiku väärtus looma, mitte tema 

kaaluühiku kohta. Ümberarvestuse teostamine kasutades lehmiku keskmist arvestuslikku 

sünnikaalu ei olnud autori hinnangul põhjendatud ega oleks andnud analüüsile 

lisaväärtust. Õiglase väärtuse meetodit kasutavate ettevõtete vastavad arvnäitajad ulatusid 

0,90 eurost kuni 2,70 euroni lehmiku kilo kohta. Pullvasikate puhul jäi sünni 

mediaanväärtus alla lehmikute väärtustele ja jäi vahemikku 0,77 - 1,6 eurot. Kaaluiibe 

väärtustena olid vastajate hulgas üldjuhul kasutusel sünnikaalu väärtused mõne üksiku 

erandiga. Suur varieeruvus näitab, et õiglase väärtuse kasutamine bioloogilise vara 

hindamisel on suhteliselt häguste piiridega. Kui lehmikute osas on hinnangute kasutamine 

selgitatav eelkõige aktiivse turu puudumisega, siis pullvasikatele on aktiivne turg olemas 

ning väärtuste varieeruvus ei peaks samavõrd suur olema. Aktiivse turu olemasolu sai 

kaudselt kinnitust ankeedi üldandmete kogumisel, kus selgus, et pullvasikaid üldjuhul 

üles ei kasvatata vaid realiseeritakse. Seega hinnangute kasutamise põhjused peavad 

olema teised. Saadud vastuste põhjal võib arvata, et kasutusele on jäänud ajaloolised 

väärtused, mida bilansipäevadel õiglasesse väärtusesse ümber ei ole hinnatud nagu 

tegelikult näeb ette RTJ 7 §13.   
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Mullikate põhikarja viimisel kasutatakse üldjuhul (62%) õiglase väärtuse meetodit, neljas 

ettevõttes lähtutakse tegelikest kulutustest nagu on välja toodud tabelis 7. Muude 

põhimõtetena oli välja toodud erinevad hinnangulised meetodid, nagu kontserni poolt 

antavate, plaaniliste ja kokkuleppeliste  hindade kasutamine.  
 

Tabel 7. Vastanute hulgas kasutatavad mullikate põhikarja viimise väärtuse hindamise 
põhimõtted 
Millisest põhimõttest lähtutakse mullikate põhikarja viimise väärtuse 
hindamisel?  Vastajaid 

Vastanute 
% 

Tegelike kulutuste alusel ehk tootmisomahinnaga  4 14 
Õiglases väärtuses ehk hinnaga, millega sõltumatu osapool oleks valmis 
seda vara ostma (turuhind)  18 62 
Diskonteeritud neto rahavoogude meetod (bioloogilisest varast oodatavate 
diskonteeritud rahavoogude põhjal) 0 0 

Muu  7 24 
 

Mullikate põhikarja viimise väärtused erinesid samuti ettevõtete lõikes oluliselt. Õiglase 

väärtuse meetodi kasutajate vähimaks väärtuseks oli märgitud 590 eurot ja suurimaks 

väärtuseks 1300 eurot looma kohta. Madalaim väärtus 510 eurot looma kohta oli tegelike 

kulutuste alusel mullikate põhikarja väärtust määraval ettevõttel.  

Üle poole (65%) vastanutest ei pea vajalikuks sõnnikut raamatupidamises arvele võtta, 

20% puhul võetakse arvele õiglases väärtuses ehk hinnaga, millega sõltumatu osapool 

oleks valmis seda vara ostma. Sõnniku arvelevõtmisel kasutatavad põhimõtted on välja 

toodud tabelis 8. Kahes ettevõttes võetakse sõnnik arvele toiteelementide sisalduse alusel 

(väärtuse leidmine orgaanilise väetise analüüsi alusel mineraalväetiste hinnaga vastavalt 

N, P ja K sisaldusele). Kahe ettevõtte puhul oli välja toodud täpsustus, et arvele võetakse 

ainult see osa, mis läheb põllule. Sellise metoodika kasutamine on ilmselt vajalik 

ettevõtete puhul, kus ei suudeta tekkinud sõnniku või läga kogust usaldusväärselt mõõta. 

Sõnniku õiglase väärtuse rahalised näitajad varieerusid suures ulatuses alates 1,20 eurost 

kuni 6,67 euroni tonni kohta. Sõnniku keskmiseks väärtuseks kujunes vastuste põhjal 

2,94 €/t. 
 

Tabel 8. Vastanute hulgas kasutatavad sõnniku arvelevõtmise põhimõtted 
Millisest põhimõttest lähtutakse sõnniku arvelevõtmisel 
raamatupidamises?  Vastajaid 

Vastanute 
% 

Õiglases väärtuses ehk hinnaga, millega sõltumatu osapool oleks valmis 
seda vara ostma  6 21 
Toiteelementide sisalduse alusel (väärtuse leidmine orgaanilise väetise 
analüüsi alusel mineraalväetiste hinnaga vastavalt N, P ja K sisaldusele)  2 7 
Sõnnikut ei võeta raamatupidamises arvele  19 65 
Teised 2 7 
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Enamus (93%) vastajatest kasutab kõrvaltoodangut omatarbeks põldudele. Kahe ettevõtte 

puhul leiab sõnnik kasutust biogaasi tootmisel ning kaks ettevõtet müüvad sõnnikut. Ühel 

juhul toimub sõnniku ja läga töötlemine biogaasijaamas, kust ettevõte saab vastu 

töödeldud digestaadi, mis laotatakse põldudele. 

Ankeedi kolmanda ploki küsimused olid suunatud kuluarvestuse detailsemast 

korraldusest ülevaate saamisele. Üle 80% vastuste põhjal selgus, et kulusid kogutakse ja 

jaotatakse taime- ja loomakasvatuse osas, kahel juhul tegevusharude lõikes jaotust ei 

toimu, kuigi ühe ettevõtte puhul oli tegemist segatootjaga. Erinevate harudena oli veel 

välja toodud korterid ja munatootmine. Lisaks olid märgitud veel jõusööda valmistamine, 

abitootmine, traktoritööd, tootmise üldkulud, üldhalduskulud, turustuskulud, teenuste 

osutamine ning kulude kogumine kultuuride ja toodanguliikide kaupa. Töö autori 

hinnangul tuleks kulusid erinevate tegevusharude vahel kindlasti eristada, et oleks 

võimalik saada ülevaade ettevõtte tulemuslikkuseset erinevate tegevusharude lõikes. 

Kulukohtadest eristati piimatootmises põhikarja 79%, noorloomade 76% ja vasikate 

kulukohta eristati 5 ettevõtte puhul (17%) nagu on välja toodud tabelis 9. 

Sõnnikumajandusega seotud kulukohta eristati 21% ehk 6 ettevõtte puhul. Kulukohti ei 

eristatud 5 ettevõtte puhul. Lisakommentaaridest selgus, et kulukohti eristatakse lisaks 

väljapakutud valikutele veel tehnika järgi, ning ühe vastusena märgiti, et kuni 2016. 

aastani ei olnud kulukohti eristatud.   

 

Tabel 9. Piimatootjate hulgas eristatavad kulukohad (valida võis mitu vastuse varianti) 

Milliseid kulukohti eristate? Vastajaid Vastanute % 

Põhikari  23 79 

Noorloomad  22 76 

Vasikad  5 17 

Sõnnikumajandus  6 21 

Kulukohti ei eristata 5 17 

Teised 2 7 

 

Kulukohtade mitteeristamise põhjusena oli ühe vastaja poolt välja toodud, et kuna 

töötajad ja paljud masinad on segatootja puhul samad, siis kulude eristamine tähendaks 

palju lisatööd, millest saadavat kasu ei hinnata oluliseks. Seega eristatakse vaid 

söödakulusid põhikarja ja noorkarja vahel. Ühe ettevõtte puhul raamatupidamises 

kulukohti ei eristata, vaid juhatus peab eraldi omahinna arvestust Excelis, ehk siis 
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ettevõttes peetakse kaht  erinevat arvestust, mille puhul on autori hinnangul väga 

keeruline hinnata arvestusliku omahinna  tegelikkusele vastavust.  

Spetsialiseerunud piimatootja vastusest nähtus, et kuna piima müük moodustab 97% 

müügitulust, siis praktiliselt kõik kulud arvestataksegi piima omahinda. Piima omahinna 

arvestuse poolest võib selle seisukohaga mõneti nõustuda, eriti kui tegemist on juba pikalt 

tegutsenud piimatootjaga, kus karja taastootmiskulud enam ei muutu aastate lõikes 

oluliselt. Kuid siiski oleks autori hinnangul kuluarvestuse pidamine ka spetsialiseerunud 

ettevõtetes vajalik, et oleks võimalik pidevalt jälgida ja juhtida kulude tekkimist 

erinevates protsessi osades. Ankeedi vastustest ühe ettevõtte puhul selgus, et 

kuluarvestuse süsteem oli loomisel. 

Kuna piimatootmise põhitoodanguks on piim, siis kuluobjektina, millele kulusid 

jaotatakse  oli kõige enam (83%) nimetatud piima. Vastav statistika on toodud tabelis 10. 

45% vastanute osas jaotatakse kulusid veel vasikatele, 34% jaotas kulusid ka mullikatele 

ning 21% vastanutest jaotas kulusid sõnnikule või lägale. Muude vastustena oli 

täpsustatud, et kulude jaotamine toimub kogu noorkarja loomade vahel ilma vasikaid 

eristamata. Ühel juhul vastati, et kulude jaotust kuluobjektidele ei tehta ning ühel juhul 

oli vastuseks, et seni pole kulusid objektidele jaotatud. 

  

Tabel 10. Vastanud ettevõtete hulgas kulukohtadele kogutud kulude jaotus kuluobjektide 

lõikes 

Millistele kuluobjektidele (tooted, tootegrupid) jaotatakse 
kulukohtadele kogutud kulusid?  Vastajaid Vastanute % 

Piim  24 83 

Mullikad  10 34 

Vasikad 13 45 

Sõnnik/läga  6 21 

Teised 3 10 
 

Kõige enam levinud (34%) ettevõtte üldkulude jaotamise aluseks on tootmiskulude 

osakaal kogu tootmiskuludest nagu on näha tabelist 11. Üldkulusid jaotatakse ka 

vastavalt tegevusharu müügitulu osakaalule kogu müügituludest (4% vastanutest), aga ka 

vastavalt selle haru otseste töötundide osakaalule kogu töötundidest. Viie (17%) ettevõtte 

puhul ettevõtte üldkulusid erinevate tegevusharude vahel ei jaotata, ning nelja (14%) 

ettevõtte puhul ei jaotata üldkulusid toodetele. Nelja vastaja puhul selgus, et üldkulude 
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jagamine toimub tunnetuslikult või teatud hinnangute alusel. Kahes piimatootmisele 

spetsialiseerunud ettevõttes kantakse kõik üldkulud piimatootmisele. Vastustest tulid 

välja mitmed vastuolud. Näiteks kaks ettevõtet vastas, et piimatootmise üldkulusid 

toodetele ei jaotata, kuid samas piima omahinna küsimuste plokis kinnitati, et piima 

omahind sisaldab ettevõtte üldkulusid. Samas üks kahest vastanud ettevõttest oli ettevõtte 

üldkulude kohta vastanud, et neid toodetele ei jaotata. Seega ei ole kõigi vastuste põhjal 

võimalik välja selgitada, kuidas erinevate üldkuludega siiski toimitakse.   

 

Tabel 11. Ettevõtte üldkulude jaotamise põhimõtted vastanud ettevõtete lõikes 

Millistest põhimõtetest lähtutakse ettevõtte üldkulude jaotamisel?  Vastajaid 
Vastanute 

% 
Proportsionaalselt tootmiskuludega (üldkulude jaotamine vastavalt 
tegevusharu tootmiskulude osakaalule kogu tootmiskuludest)  10 34 
Proportsionaalselt müügituluga (üldkulude jaotamine vastavalt 
tegevusharu müügitulu osakaalule kogu müügituludest)  4 14 
Proportsionaalselt otseste töötundidega (nt. raamatupidaja töötasu 
jaotamine tegevusharule vastavalt selle haru otseste töötundide osakaalule 
kogu töötundidest)  2 7 
Ettevõtte üldkulusid ei jaotata tegevusharudele (nt. taimekasvatus, 
loomakasvatus)  5 17 
Ettevõtte üldkulusid ei jaotata toodetele/tootegruppidele  4 14 
Teised 7 24 
 

Tabelis 12 on välja toodud piimatootmise üldkulude jaotamise põhimõtted, mille järgi 

41% vastanutest jaotab piimatootmise üldkulusid vastavalt kulukoha tootmiskulude 

osakaalule kogu tootmiskuludest. Vastanutest 31% piimatootmise üldkulusid toodetele ei 

jaota.  

 

Tabel 12. Piimatootmise üldkulude jaotamise põhimõtted vastanud ettevõtete lõikes 

Millistest põhimõtetest lähtutakse piimatootmise üldkulude jaotamisel?  Vastajaid 
Vastanute 

% 
Proportsionaalselt tootmiskuludega (üldkulude jaotamine vastavalt 
kulukoha tootmiskulude osakaalule kogu tootmiskuludest)  12 41 
Vastavalt loomade arvule (nt. vet. teenuse kulude jaotamine vastavalt 
loomade arvule)  0 0 
Vastavalt pinnale (m2, nt. farmi kontori kulumi ja elektrikulude 
jaotamine vastavalt kulukoha pinna osakaalule kogupinnast)  0 0 
Proportsionaalselt otseste töötundidega (nt. farmijuhi töötasu jaotamine 
kulukohtadele vastavalt kulukoha otseste töötundide osakaalule kogu 
töötundidest)  4 14 
Proportsionaalselt masintundidega (nt. kütuse, õli, määrdeainete, 
masinate hooldus- ja remondikulude jaotamine kulukohtadele vastavalt 
kulukoha otseste masintundide osakaalule kogu masintundidest)  1 3 
Piimatootmise üldkulusid ei jaotata toodetele/tootegruppidele  9 31 
Teised 3 10 
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Tootmise üldkulusid ei jaotata ettevõtetes, kus üldse omahinna arvestust ei toimu (4 

vastanud ettevõtet), ülejäänud mittejaotajate osas võib olla põhjuseks, et ei süvenetud 

piisavalt mõistetesse ning ei tehtud vahet ettevõtte ja tootmise üldkuludel. Kahe ettevõtte 

puhul oli kommentaarina välja toodud, et jaotus toimub tunnetuslikult. Tootmise 

üldkulude jaotamiseks oleks soovitatav siiski puhtalt hinnangute kasutamisele eelistada 

võimalikult objektiivseid jaotusaluseid, et vältida vigu juhtimisotsustega, mis põhinevad 

moonutatud kuluinformatsioonil.   

Söödakulude osas peetakse vastavalt küsitluse tulemustele 21 vastanud ettevõttes eraldi 

arvestust omatoodetud ja ostetud söödakulude lõikes. Põhisööda ja lisasöötade kohta 

peetakse arvestust 11 vastanud ettevõttes. Ühes vastanud ettevõttes peetakse laoarvestust 

kogu sööda kohta.  

93% vastanutest põhikarja loomade väärtust ei amortiseeri. Kahes ettevõttes 

amortiseeritakse bioloogiline põhivara kulusse selle kasuliku eluea ehk põhikarja 

loomade keskmise karjaspüsimise aja jooksul. Karja taastootmise kulude kandumine 

toimub läbi noorkarja kulukoha piima omahinda. Bioloogiline vara vastab materiaalse 

põhivara tingimustele ning genereerib tulusid rohkem kui ühe aasta jooksul, seega oleks 

autori hinnangul bioloogilise vara amortiseerimine põhjendatud ja vajalik.   

Finantskulu jaotamisel lähtutakse 82% vastanute põhjal eeldusest, et finantskulu on 

ettevõtte üldkulu, mida toodete omahinda ei arvestata. Samas kolme ettevõtte puhul 

finantskulu siiski jaotatakse vastavalt sellele, millise kulukohaga see seotud on. Omandis 

oleva maa kajastamise kohta vastati ootuspäraselt, et seda kuluarvestuses ei kajastata. 

Kuigi eelnimetatud tegureid tavapäraselt kuluarvestuses ei arvestata, siis näiteks 

pikaajaliste investeerimisotsuste langetamisel on need siiski olulised tegurid, millega 

tuleb arvestada.  

Ankeedi viimases plokis olid eraldi välja toodud küsimused piima omahinna arvestamise 

kohta. Erinevate vastuse variantide põhjal loodeti saada ülevaade piima omahinna 

arvestuse põhimõtetest igas ettevõttes. Terviku kujunemiseks oleks pidanud mitu vastust 

valima kuid osad vastajad tegid ainult ühe valiku. Ühe valikuga jäi aga info mõne 

arvestuse lõigu kohta saamata ning antud vastuste põhjal ei olnud võimalik igas ettevõttes 

kasutatavast metoodikast soovitud terviklikku ülevaadet saada.  
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Tabel 13 annab ülevaate vastanute piima omahinna arvestusel kasutatavatest 

põhimõtetest. Pooltel juhtudel arvestatakse piima omahind aasta lõpus, 41% vastajatest 

arvestab omahinda igakuiselt. Vaid viie ettevõtte puhul arvestatakse omahinna leidmisel 

kogukuludest maha kõrval- ja kaasneva toodanguga seotud kulud, mis jagatakse toodetud 

piimakogusega. Kahel juhul toodi välja, et piima omahind leitakse piimatootmise kulude 

jagamisel müüdud piimakogusega.   

 

Tabel 13. Piima omahinna arvutamisel kasutatavad põhimõtted (valida võis mitu vastuse 

varianti) 

Millistest põhimõtetest lähtutakse piima omahinna arvutamisel?  Vastajaid 
Vastanute 

% 

Piima omahind arvestatakse iga kuu kohta  12 41 

Aasta lõpus arvestatakse aasta tegelik omahind  15 52 

Piima omahind sisaldab karja taastootmise kulusid  9 31 

Piima omahind sisaldab ettevõtte üldkulusid  10 34 
Kõrval- ja kaasneva toodangu kulud arvestatakse piima omahinda 
minevatest kuludest maha (vastavad  kulud eraldatakse kogukuludest 
ning järgi jääb piimatootmiskulu)  5 17 
Piima omahinna leidmiseks jagatakse piimatootmise kulud kogu 
toodetud piimakogusega  10 34 
Müüdud piima ühikuhinna leidmiseks jagatakse  piimatootmise kulud 
müüdud piimakogusega  10 34 

Piima omahinda ei arvestata 4 14 

Teised 3 10 
 

Joonisel 6 on välja toodud 23 vastanud ettevõtte piima tootmisomahind, mis paluti 

ankeedis välja tuua 2016.a detsembrikuu seisuga. Vastanud ettevõtete vähimaks piima 

tootmisomahinnaks oli ühe ettevõtte poolt märgitud 184 €/t, suurimaks väärtuseks oli 373 

€/t ning keskmiseks väärtuseks kujunes 278 €/t. Kõige väiksema piima 

tootmisomahinnaga ettevõtte vastustest selgus, et ettevõtte üldkulusid, karja taastootmise 

kulusid ega finantskulusid piima omahinda ei jaotata. Suurima näitaja puhul võeti karja 

taastootmise kulud arvesse kuid ettevõtte üldkulusid ega finantskulusid ei arvestatud 

omahinda. Üldjuhul oli piima tootmise omahind suurem kui 300€/t ettevõtete puhul, kes 

võtavad arvesse karja taastootmiskulud. Sarnaste põhimõtete juures saadi väga erinevaid 

näitajaid, mis autori hinnangul kajastab eelkõige suurt hinnangute mõju piima omahinnas, 

mis tuli välja ka eelnevalt analüüsitud kaasneva ja kõrvaltoodangu arvnäitajate analüüsi 

puhul. Kokkuvõtlikult võib seega öelda, et erinevused arvestuses on niivõrd 

põhimõttelised ja suured, et saadud omahinnad on omavahel praktiliselt võrreldamatud. 
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Joonis 6. Ettevõtete piima tootmisomahind vastanud ettevõtete lõikes  
 

Viimaseks uuriti ka teiste tulemusmõõdikute kohta, mida kasutatakse oodatust vähem ehk 

täpsemalt 72% vastanutest ei arvesta teisi tulemusmõõdikuid. Jääktulu arvestati ühes 

ettevõttes, söödapäeva maksumust viies ettevõttes, tööjõukulude osa müügipiima kohta 

ühes ettevõttes ning ühe ettevõtte puhul oli kommentaarina välja toodud PRIA toetuste 

arvestamine kulude katteks. Autori hinnangul ei ole toetuste teema siiski seotud tootmise 

omahinna arvestusega. Toetuste arvestamine tootmiskulude katteks tähendab sisuliselt 

jääktulu arvestamist ehk kuludest selle osa leidmist, mis saab kaetud toetuste abil, kuid 

seda ei saa vaadelda osana tootmise omahinnast. Tootmise omahind kujuneb siiski 

pöördumatult kogu toodangu tootmiseks tehtud kulude põhjal, mida PRIA toetusi arvesse 

võttes ei ole võimalik vähendada. 
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3. UURIMUSE ARUTELU JA TULEMUSED 

 

3.1 Piimatootmisettevõtte kuluarvestusmudel 

 
3.1.1 Kuluarvestussüsteemi loomine 
 

Piimatootjate hulgas läbi viidud ankeetküsitluse vastustest ilmnes erinevate põhimõtete 

kasutamine ettevõtete kuluarvestuses, mis muudab saadavate näitajate omavahelise 

võrdlemise võimatuks. Arvuliste näitajate võrdlemise eelduseks on sama metoodika 

kasutamine. Lähtuvalt kuluarvestuse teoreetilistest alustest ning ankeedi vastustena 

laekunud praktikas kasutatavatest põhimõtetest saadi vajalik ülevaade uuritava valdkonna 

kohta, mille põhjal luua kuluarvestuse mudel piimatootmisettevõttele.  

Kuluarvestussüsteemi loomine hõlmab kulude arvestuses kasutatavate meetodite, 

põhimõtete, eeskirjade, juhendite, reeglite ja muude tegevuste määratlemist, mis on 

vajalikud kulude juhtimiseks ja arvestuseks. Seega kuluarvestussüsteemi loomiseks on 

esmalt vaja kindlaks teha ettevõtte vajadused ning seejärel üles ehitada juhiste, reeglite ja 

tegevuste kogum kuidas täpselt kulude juhtimiseks ja arvestuseks vajalikud andmed 

koguda ja jaotada. Kuluarvestuse süsteem peab andma piisavalt detailse ülevaate 

ettevõttes tekkivatest kuludest ning nende mõjust tuludele ja kasumile.  

Erinevate otsuste langetamiseks tuleb kasutada erinevaid lähenemisi. Täiskuludel põhinev 

lähenemine on põhjendatud näiteks investeeringute tasuvuse hindamisel. Pikaajaliste 

investeeringute hindamisel tuleb kindlasti arvesse võtta ka finantskulud, mis ei ole aga  

lühiajaliste hinnaotsuste langetamiseks toote omahinda nii lihtsalt lülitatav. Finantskulude 

kajastamine tootmise omahinnas muutub keeruliseks siis, kui investeeringu 

finantseerimisperiood ei lange kokku selle investeerimisobjekti kasutusajaga. Kui 

finantseerimisperiood on lühem kui selle kasutusaeg, siis finantskulusid otseselt 

tootmiskuludele lisades toimub perioodi alguses kulude ülejaotamine, mille võrra 

investeerimisperioodi lõppedes tootmise omahind järsult  langeb.  

Osakuluarvestus annab vajaliku info lühiajaliste otsuste langetamiseks. Näiteks piima 

kokkuostuhinna langemisel peaks ettevõttel olema kuluinfo muutuvate kulude osas, et 
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olla teadlik tasakaalupunktist, millise minimaalse kokkuostuhinna juures on ettevõtte 

muutuvkulud kaetud ning millisest punktist alates on vaja leida võimalusi muutuvate 

kulude vähendamiseks.  

Üldkulude jaotamise puhul tuleb silmas pidada nende üldiselt püsivat iseloomu, mis 

toodangu muutumise korral piima omahinda ühiku kohta vastavalt kas suurendavad või 

vähendavad. Seega oleks soovituslik jooksvalt jälgida tootmise omahinda ilma 

üldkuludeta kuid ettevõtte kui terviku tulemuslikkuse hindamiseks vaadelda omahinda 

üldkuludega pikema perioodi kohta, mil mahtude kõikumised ei moonuta omahinna 

näitajat. Samuti sõltub omahind ka tootmisvõimsuste koormatusest ehk kui hästi on 

võimsused ära kasutatud. Poolenisti täidetud lauda puhul jaotuvad püsikulud väiksemale 

toodangu kogusele ning omahind tuleb väga kõrge. Seega omahinna alandamise võimalus 

peitub maksimaalse lauda täituvuse saavutamises.   

Samuti iga hinna eest keskmise toodangu tõstmine lehma kohta ei või olla seatud 

eesmärgiks vaid lähtuda tuleb põhimõttest, et toodangu tõstmisega seotud kulud ei tohi 

ületada lisanduvaid tulusid.  

Seega tuleb erinevate otsuste tarvis arvesse võtta erinevaid tegureid ja lähtuda erinevatest 

põhimõtetest. Erinevate põhimõtete kasutamise vajadus ei välista aga teatud põhimõtete 

ühtlustamise võimalikkust, mida järgnevalt kirjeldatakse vastavalt autori poolt välja 

pakutud universaalsele mudelile. Joonisel 7 on ülevaade traditsioonilisest ehk 

täiskuluarvestuse süsteemist piimatootmisettevõtte jaoks.  

Protsessi põhilisteks etappideks on: 

1) kuluobjektide ehk –kandjate valik; 

2) põhitegevuse, tugiteenuste ja ettevõtte üldkulude kulukohtade moodustamine;  

3) kulude liigitamine otse- ja kaudkuludeks, üldkulude osas eristades ettevõtte ja 

tootmise üldkulusid; 

4) otsekulude paigutamine kulukohtadele; 

5) kulukäiturite valik, kaudkulude paigutamine ja jaotamine põhitegevuse 

kulukohtadele; 

6) tugiteenuste kulukohtade kulude jaotamine põhitegevuse kulukohtadele; 

7) tootmise üldkulude määrade leidmine põhitegevuse üldkuludele ja üldkulude 

jaotamine kulukohtadele; 
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Joonis 7. Traditsiooniline ehk täiskuluarvestus piimatootmisettevõttes  

 

Eelneva seitsme etapi alusel on võimalik leida tootmise omahind ilma ettevõtte 

üldkuludeta. Ettevõtte üldkulusid sisaldava täisomahinna leidmiseks lisandub veel kaks 

etappi:   

8) ettevõtte üldkulude paigutamine ja jaotamine üldjuhtimise kulukohtadele; 

9) üldkulude määrade leidmine üldjuhtimise kulukohale ning ettevõtte üldkulude 

jaotamine kulukohtadele. 

Tulenevalt tegevusvaldkonna spetsiifikast määratletakse kuluobjektid ehk kulukandjad, 

milleks tavapäraselt valitakse ettevõtte väljundid ehk tooted. Piimatootmise puhul on 

põhilisteks toodeteks piim ja vasikad, põhikarja looma väärtuse leidmiseks arvestatakse 

noorlooma massi-iive ning kõrvaltoodanguna tekib sõnnik või läga, millest tulenevalt on 

joonisel 7 nimetatud vastavad kuluobjektid. Seejuures eriliselt tuleks läheneda 

ettevõttesisese karjatäienduse eesmärgil üleskasvatatavate vasikate arvestusele, kuna 
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tegemist ei ole kulukandjatega selle tavapärases mõistes ehk tootmine ei toimu mitte 

kohese realiseerimise eesmärgiga. Seega erisusena ei peaks ettevõtte üldkulusid 

karjatäienduse eesmärgina kasvatatavale noorkarjale jaotama vaid ainult ettevõttest välja 

minevatele loomadele.  

Vastavalt kulude seostele kuluobjektidega moodustatakse kulukohad. Piimatootmise 

puhul on põhitegevuse kulukohtadeks põhikari, noorkari ja vasikalaut. Kulukohale 

kogutakse kõik noorkarjaga seotud kulud, mille jagamisel noorloomade kaaluiibega 

saadaksegi kuluobjekti noorlooma kaaluiibe väärtus eurodes. Kuna eeldatavasti on 

vasikatega seotud kulud väiksemad kui suuremate mullikate pidamise kulud, siis oleks 

mõistlik nende kulusid koguda eraldi. Kui ettevõttesiseselt leitakse, et eraldi vasikate 

kulukoha arvestus ei ole vajalik või võimalik protsesside suure seotuse tõttu, siis võib 

piirduda kõigi noorloomade kohta ühise arvestuse pidamisega.  

Enne kulude paigutamist ja jaotamist tuleb kulud liigitada otse- ja kaudkuludeks vastavalt 

nende seostele erinevate kulukohtade või –objektidega. Nii otse- kui ka kaudkulude osas 

on vaja ettevõttesiseselt määratleda kuludokumentide kinnitamise eeskirjad, kus on 

reguleeritud kes, millal ja mille alusel peab teostama kulude paigutamist ja jaotamist.  

Vastavalt kuluarvestuse algandmete vajadusele määratakse kindlaks vajalike aruannete 

vormid, nende koostajad, kellele esitatakse, esitamise sagedus ning kulude konteerimine 

finantsarvestuses kuluobjektide lõikes. Selliste otsekulude ehk objektiga otseselt seotud 

kulude paigutamine erinevatele kulukohtadele, mille kohta peetakse laoarvestust ei eelda 

üldjuhul suurt lisatööd, eriti kui ettevõttes on kasutusel erinevad tarkvarad nagu nt. 

karjahaldustarkvara või söödamikseriga ühendatud tarkvara. Kuigi küsimustikus ei 

uuritud ettevõtetes kasutatavate karjahaldustarkvarade või muude tarkvarade kasutamist, 

siis võib eeldada, et erinevate programmide kasutamine on levinud.    

Näiteks igakuine söödakulude aruanne erinevate artiklite ja kulukohtade lõikes saadakse 

iga kuu kohta söödamikseriga ühendatud tarkvarast, edastatakse raamatupidajale, kes 

konteerib söödakulu vastavalt kontoplaanile ja ettevõttesiseselt määratletud kulukohtade  

jaotusele. Samuti tuleb korraldada ravimite ja muude materjalide arvestus, et kuu lõpuks 

saada kulunud ravimite ja materjalide kogused ja maksumused erinevate loomagruppide 

lõikes. Kulude jaotus, mida varudena arvele ei võeta, märgitakse kuludokumentidele, 

mille protseduurireeglid fikseeritakse samuti sise-eeskirjades. 
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Teatud otsesed tootmiskulud võivad olla aga seotud mitme kuluobjektiga, ehk siis 

kuluobjektide suhtes on sellisel juhul tegemist kaudkuludega, mille jaotamiseks tuleb 

kasutada kulukäitureid. Näiteks söötja tööülesanded hõlmavad nii põhikarja kui ka 

noorkarja söötmist, seega kulude jaotamiseks tuleb kasutada kulukäiturit. Kulukäituriks 

võib olla nt. loomade arv või kulunud töötunnid, olenevalt sellest, milline tagab 

õiglasema kulude jaotuse kuluobjektide vahel. Kui loomade arvu järgi kulude jaotamine 

on üldjuhul lihtsam kuna kõik loomade liikumised peavad kõigis ettevõtetes väga 

detailselt olema fikseeritud, siis kulude õiglasema jaotuse tagaks autori hinnangul siiski 

tööajaarvestuse kasutamine. 

Üldkulude osas tuleb eristada ettevõtte kui terviku ja tootmisega seotud üldkulusid. 

Ettevõtte üldkuludeks on näiteks kontori hoolduse ja remondi- ning amortisatsioonikulud, 

raamatupidaja töötasu, auditeerimiskulud ja muud kulud, mis ei ole otseselt seotud ühegi 

ettevõtte tegevusharuga. Tootmise üldkuludeks on nt farmi kontori hooldus- ja remondi- 

ning amortisatsioonikulud, farmijuhataja töötasu ja muud kulud, mis ei ole otseselt seotud 

ühegi kuluobjektiga. Eeskirjades peab olema reguleeritud nii ettevõtte ja kui ka 

loomakasvatuse üldkulude põhitegevuse kulukohtadele jaotamise kulukäiturid ja 

üldkulumäärad. Joonisel 7 on tootmise üldkulude jaotamine tähistatud rohelise joone ning 

vastava etapi numbriga 7. Kuna ettevõtte üldkulude jaotamiseks kulukohtade lõikes 

praktiliselt objektiivsed tegurid puuduvad, siis ettevõtte üldkulude jaotamine on joonisel 

7 tähistatud sinise katkendliku joonega, mida üldjuhul tootmise omahinda arvestama ei 

peaks. Tootmise ja ettevõtte üldkulude ettevõttesiseste käiturite ja määrade kehtestamine 

on ühekordne tegevus, mis vajab ümberhindamist vaid oluliste tootmisprotsessi 

muudatuste korral.  

Kui kõik otse- ja kaudkulud on paigutatud ja jaotatud, tuleb põhitoodangu ehk piima 

omahinda arvestada ka karja taastoomise kulud, mis joonisel 7 on tähistatud punase 

joonega kümnenda etapina. Kui finantsarvestuses kajastatakse bioloogilisi varasid 

vastavalt RTJ 7-le nii esmasel arvelevõtmisel kui ka edasisel kajastamisel nende õiglases 

väärtuses, siis sama meetod ei sobi kuluarvestuslikuks otstarbeks, kuna selle puuduseks 

on kulude üle- või alajaotamine, mille tulemusena ei saada objektiivset pilti erinevate 

kuluobjektide lõikes. Eelnevast tulenebki vajadus koguda vasikate ja noorloomade 

üleskasvatuskulud saamaks teada põhikarja jõudnud looma väärtus tegelike tehtud 
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kulutuste põhjal. Karja taastootmiskulude tekkepõhine arvestus11 kuluobjektile piim ei 

ole põhjendatud, kuna piimalehmad hakkavad tulusid genereerima alles põhikarjas piima 

tootes ning seda pikema aja jooksul kui üks aasta. Seega tuleks bioloogilise vara 

üleskasvatamiskulusid lugeda nende soetamisega seotud kuludeks ning kajastada objekti 

amortisatsioonikuluna selle kasuliku eluea12  jooksul nagu toimitakse materiaalse 

põhivara puhul. Nagu küsitluse vastustest selgus, siis leidub ettevõtteid, kus  karja 

taastootmiskulud jäetakse piima omahinda arvestamata, mis tähendab aga olulise 

tootmisprotsessi osa kulude väljajätmist piima tootmise omahinnast. 

Kulude paigutamise ja jaotamise protsessi lihtsustamiseks on oluline finantsarvestuse 

tarkvarana  kasutada majandusarvestustarkvara, mis võimaldab lisadimensioonina 

eristada kulusid kulukohtade lõikes. Seega kulude eristamiseks ei laiendata kontoplaani 

vaid kõigile kirjetele lisatakse kulukoht. Lisadimensiooni kasutamise võimalus on olemas 

enamusel kaasaegsetest tarkvaradest, mis lihtsustab oluliselt andmete jaotust ja edasist 

analüüsi. Kui kõik kulud on kulukohtadele paigutatud ja jaotatud, saab vastavalt 

valemitele välja arvutada erinevate toodete omahinnad, mis on joonisel 7 tähistatud 

etapina 11. 

 

 

3.1.2 Täiskuluarvestuse etapid 

 

Täiskuluarvestuse protsessi võib jaotada kümneks etapiks, eesmärgiga koguda, paigutada 

ja jaotada kulud kuluobjektide ehk – kandjate lõikes. Kuna arvutuste tulemuste kvaliteet 

sõltub suuresti alginfo kogumisest, siis järgnevalt kirjeldatakse kõiki etappe detailsemalt. 

1) Esimese sammuna valitakse kuluobjektid ehk -kandjad, milliste tootmiskulusid 

soovitakse eristada ja mõõta. Lähtuvalt piimatootmisettevõtte põllumajandusliku 

tegevuse tulemusena saadavast toodangust ehk ettevõtte väljunditest võiks 

kuluobjektideks soovituslikult olla: 

• piim;  

• vasikas; 

• noorlooma massi-iive; 

                                                 
11 nn.katlameetod, mille puhul omahinna leidmiseks jagatakse kõik arvestusperioodi piimatootmise kulud 
piima kogusega 
12 Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli Vissukese või karjahaldusprogrammi andmed 
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• sõnnik. 

Objektide nimekiri ei ole lõplik, vastavalt konkreetse ettevõtte spetsiifikale või 

vajadustele võib kuluobjekte olla rohkem, nt pullvasikate arvestus jms.  

2) Moodustatakse kulukohad ehk ettevõtte või selle protsessi põhilised osad, 

millistes tekkivad kulud tuleks arvestada eraldi, et need hiljem vahetult või läbi 

põhitegevuse kulukohtade jaotada kuluobjektidele. Näiteks piima omahinna leidmiseks 

tuleks kogukuludest eristada kõiki ainult selle tootmisega ehk põhikarjaga seotud kulusid 

ehk moodustada põhikarja kulukoht. Vasikate kaaluiibe arvutamiseks tuleks eristada 

kõiki vasikatega seotud kulusid ehk moodustada vasikate kulukoht. Piimatootmise 

põhitegevusest tulenevalt võiks minimaalne kulukohtade jaotus olla järgmine:  

• põhikari ehk lüpsilehmad; 

• noorkari. 

Tugiteenuste kulukohad: 

• sõnnikumajandus; 

• loomakasvatuse üldkulud; 

• ettevõtte üldkulud. 

Taas tuleb arvestada iga konkreetse ettevõtte spetsiifikaga. Eraldi vasikalauda puhul võib 

eristada noorloomade kõrval ka vasikalauta eraldi kulukohana, mis võimaldaks eraldi  

arvestada kaaluiibe rahalist väärtust teatud vasika vanuseni. Kui ettevõttes tegeletakse ka 

pullide üleskasvatamisega, siis võib arvestust pidada eraldi pullide kulukoha kohta.  

Suurtel ettevõtetel võib vajalik olla arvestus erinevate lautade lõikes. Tugiteenuste osas 

võib vastavalt ettevõtte tootmisprotsessile lisanduda nt. söödaveski vms kulukoht.  

3) Liigitatakse kulud otse ja kaudkuludeks, seejuures eristades tootmise ja ettevõtte 

üldkulusid. Tabelis 14 on välja toodud kulude liigitus piimatootmisettevõttes põhiliste 

kululiikide lõikes.   

Kuna kulude liigitus otse ja kaudkulude lõikes ei võimalda hinnata tegevusmahtude 

muutumise mõjusid, siis oleks soovitav kulude liigitamisel omakorda jälgida nende 

käitumist erinevate tegevusmahtude korral ehk kas kulud muutuvad tegevusmahu 

muutudes või jäävad püsivaks. Vastavat arvestust nimetatakse jääk- või 

kattetuluarvestuseks, millel käesoleva töö mahupiirangust tulenevalt pikemalt ei  peatuta.  
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Tabel 14. Kulude liigitus piimatootmisettevõttes 

Otsekulud (otsene seos kuluobjektiga); 
Otsesed tootmiskulud (otsene seos 
kulukohaga, kaudne seos kuluobjektiga) 

Üldkulud 

• Omatoodetud söödad 
• Ostusöödad 
• Tootmistööliste tööjõukulud 
• Veterinaarravimid 
• Loomaarsti teenus 
• Seemendusteenus 
• Sperma 
• Jõudluskontroll 
• Allapanu 
• Sõravärkimise teenus 
• Loomakasvatuse materjalid (pesu- ja 

desoained, lüpsitarvikud) 
• Ehitiste remont ja varuosad 
• Masinate remont ja varuosad 
• Masinate rent ja kasutusrent 
• Masinateenused 
• Kulum 

sh. tootmise üldkulud 

• Tootmisjuhtide tööjõukulud 
• Tootmisjuhtide transpordivahendite 

kulud (remont, hooldus, kütus) 
• Kontori ja olmeruumide kulud (remont, 

hooldus, küte) 
• Elekter (kontor, välisvalgustus) 
• Keskkonnatasud 
• Kulum 
• Muud tootmise üldkulud 
sh. ettevõtte üldkulud 

• Juhatuse ja raamatupidamise 
tööjõukulud 

• Kontori hooldus- ja remondikulud 
• Kontoritarbed, väikevahendid 
• Juhtimistasud (kontsernis) 
• Kontorihoonete ja seadmete kulum 
• Pangateenused 
• IT-teenused 
• Õigusabi, auditeerimine, muu üldine 

nõustamine ja koolitus 
• Muud kulud 

4) Paigutatakse otsekulud otse kuluobjektidele vastavalt kulunud materjalile - 

põhikarja loomade söödakulud on otseselt seotud piimatootmisega; vasikatalitaja töötasu 

vasikatega; eraldi lauda olemasolu korral kantakse otse objektile ka nt vasikalauda kulum 

jne. Söödakulude paigutamine õigetele objektidele on tänapäeval oluliselt lihtsam, kuna 

kasutusel on laialdaselt erinevaid tarkvarasid, mis on ühenduses söödamikseriga ning 

söödaaruanne loomagruppide viisi on võimalik igal hetkel ilma lisapingutuseta välja 

võtta. 

Kuna söödakulud moodustavad suurema osa piimatootmiskuludest, siis olulise tähtsusega 

on omatoodetud sööda arvelevõtmise väärtus. Ankeedi vastustest selgus, et omatoodetud 

söödavilja ja silo arvestusel kasutatakse ligi 70% ettevõtete puhul erinevaid hinnangulisi 

kulude arvestamise põhimõtteid, seega on alust arvata, et hinnangute mõju piima 

omahinnas on märkimisväärne.  
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Omatoodetud sööda kulude arvestuses peab  olema sisse viidud samalaadne kulude 

arvestus kulukohtade lõikes, vastasel juhul13 kulusid üle- või alajaotatakse erinevate 

toodete vahel ning arvutatavat omahinda saab nimetada hinnanguliseks mitte aga 

tegelikuks omahinnaks. Kui omatoodetud söödad võetakse arvele tegelikest kulutustest 

madalama hinnaga, ülejaotatakse kulusid söödatootmisele ning samal ajal piima omahind 

tuleb arvestuslikult madalam14. Siinkohal tulebki välja finants- ja kuluarvestuse erinevate 

põhimõtete kasutamise vajadus. Kui finantsarvestuses õiglase väärtuse kasutamine 

ettevõtte kui terviku lõpptulemust15 ei moonuta16, siis kuluarvestuse ja tegeliku tootmise 

omahinna leidmiseks ei saa õiglase väärtuse kasutamist pidada sobilikuks.  

Samuti võib välja tuua ka olemasoleva ravimite arvestuse, mille osas on Veterinaarameti 

poolt loomakasvatajatele kehtestatud ranged reeglid ning kuluarvestuse jaoks vajaliku 

jaotuse väljatoomine ei ole üldjuhul keeruline ega eelda olulist lisatööd. Seega suurema 

osa otsekulude kuluobjektidele paigutamine ei tohiks olla väga keeruline.   

5) Valitakse kulukäiturid17, paigutatakse ja jaotatakse kaudkulud põhitegevuse ja 

tugiteenuste kulukohtadele, milleks  põhiliselt kasutatakse traditsioonilisi kulukäitureid 

nagu näiteks valmistatud toodete/teenuste arv, kasutatud materjali kogus, tehtud 

töötundide arv, otsesed materjalikulud või otsesed tööjõukulud. Erinevate kululiikide 

puhul soovituslikult kasutatavate kulukäiturite ülevaade on lisatud tabelina 15. Näiteks 

tootmistööliste töötasude jaotamine on vajalik karjaku või söötja puhul, kes tegelevad 

paralleelselt nii noorkarja kui ka põhikarjaga.  

Kuna piimatootmise puhul on tegemist pideva protsessiga, mille jooksul tekivad nii 

kaasnev- kui ka kõrvaltoodang, siis kulude eristamine on kohati keeruline ning teatud 

kulude jaotusel tuleb piirduda hinnangutega. Nagu selgus ankeetküsitluse vastustest, siis 

segatootjate puhul lisandub arvestust keerulisemaks muutva tegurina veel töötajate ja 

masinate samaaegne kasutamine nii taimekasvatuse kui loomakasvatuse töödel. 

                                                 
13 õiglast väärtust või muid hinnanguid kasutades 
14 juhusliku näitena selgituseks: tulenevalt ebasoodsatest turuhindadest võetakse toodetud söödavili 
varudena arvele õiglases väärtuses 100 EUR/tonn, samas tegelikud tootmise kulud olid 110 EUR/tonn. 
Söödavili söödetakse piimakarjale ning kantakse põhikarja söödakuluks summas 100 EUR/tonn. Kuna 
tegelikud kulud olid 10 EUR/tonni kohta suuremad, siis õiglase väärtuse meetodi kasutamise tõttu paigutati 
osa sööda tootmise kuludest taimekasvatusele ning vastavalt samapalju jäi piimatootmisele paigutamata. 
15 kasumit/kahjumit 
16 kui varud kantakse kuluks samal arvestusperioodil samas õiglases väärtuses, millega arvele võeti 
17 Kulukäiturid on tegurid, mille muutumine põhjustab kulude muutumist 
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Tabel 15. Kulukäiturid kulukandjate suhtes kaudsete tootmise kulude kulukohtadele 
jaotamiseks  
Kaudkulud Kulukäitur 
Tööjõukulud18 töötund 
Masinate kütus masintund 
Muu kütus (ruumide küte) pindala 
Elekter pindala 
Ehitiste remont ja varuosad otsesed materjalikulud 
Masinate remont ja varuosad masintund 

Masinate rent ja kasutusrent masintund 

Masinateenused masintund 

Kulum proportsionaalselt pindalaga 
Muud kulud loomade või loomühikute arv, otsesed materjalikulud 

 

Kulude täpsema eristamise jaoks vajalikust lisatööst aga ei usuta saavat olulist teadmist 

ega kasu ettevõtte jaoks. Eelnimetatud probleemi tuleb ettevõtte kuluarvestuse süsteemi 

ülesehitusel kindlasti arvesse võtta ning jälgida, et kulude mõõtmise ja jagamisega seotud 

kulud ei ületaks saadavat kasu. Kuna kulukäiturite valiku puhul on tegemist ühekordse 

reeglite fikseerimisega, mida edaspidi tuleb hakata pidevalt järgima, siis võib väita, et  

otseste ja kaudsete tootmise kulude jaotamine on vähem keeruline kui seda praktikute 

poolt usutakse olevat. 

Kaasneva toodangu ja põhitoodangu kulude jaotamine osutub keeruliseks 

piimatootmisele iseloomuliku bioloogilise muundumise protsessi teatud etapis ehk 

kinnisperioodil, mille lõpuks toimub bioloogilise vara taastootmine ehk vasika sünd. 

Kinnisperioodi näol on tegemist vältimatu bioloogilise protsessiga, ilma milleta ei ole 

põhitegevuse ehk piimatootmise protsessi jätkumine võimalik. Sellest tulenevalt ning 

kulude muust põhikarjast eristamise keerukuse tõttu ei peaks kinnislehmade pidamisega 

seotud kulusid vasikatele subjektiivse hinnangu põhjal paigutama vaid suurem osa 

kulusid tuleks arvestada põhikarjale. Erinevalt tuleks käsitleda kinnislehmade 

söödakulusid ehk lähtuda põhimõttest, et osa lehma tiinuseaegsest söödakulust (positiivne 

energiabilanss) kulub loote kasvatamiseks, millest tulenevalt peaks kuni 10% 

kinnislehmade söödakuludest arvestama vasikate sünniväärtuseks.  

Kõrvaltoodangu ehk läga(sõnniku) arvestuses tuleb samuti kokku leppida teatud 

hinnanguline jaotus. Kuna läga kogumine laudasiseselt on vältimatu ja vajalik 

piimatootmise ja noorkarja pidamistingimuste tagamiseks, siis laudasiseselt tuleks 

                                                 
18 nt. karjaku ja söötja töötasu jaotamine  
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vastavad kulud jaotada kulukohale, millega need seotud on. Eraldi kulukohale tuleks 

koguda kõik kulud, mis algavad laudast väljuvatest trassidest ning lõppevad läga 

ladustamise ja käitlemisega hoidlas. Sellisel teel leitakse sõnniku arvelevõtmise väärtus, 

millega see edaspidi kuluks kanda vastavalt selle kasutusotstarbele. Kui sõnnikut 

toodanguna arvele ei võeta, aga kasutatakse omatarbeks põldudele väetiseks, siis 

sisuliselt toimub kulude alajaotamine taimekasvatusele ning kulude ülejaotamine 

piimatootmisele. Samas tuleb siiski arvestada, et  sõnnik on piimatootmise kõrvaltoode 

ning põhitoodanguga võrreldes väheoluline ning selle kuluarvestuses tuleks hoiduda 

keerukatest ja kulukatest süsteemidest.  

Praktikas on tegelike kulude arvestuse alternatiivina kõrvaltoodangu kuluarvestuses 

kasutusel erinevad lihtsustatud meetodid, nii nt lahutatakse kogu tootmiskuludest 

kõrvaltoodangu müügist saadud kasum (neto realiseerimisväärtus) või kõrvaltoodangu 

müügitulu. Kui aga sõnnikut kasutatakse vaid omatarbeks põldude väetamiseks, siis on 

võimalik kasutada ka nt. eksperthinnangut.  Sõnniku maksumuse aluseks võetakse 

sõnniku koostise proovid, toimeainete (N, P, K) sisaldus ning toimeainete hinnad 

mineraalväetise kujul, arvestades ka laotamiskulude erinevust võrreldes 

mineraalväetisega ning sõnnikuhoidla ja sellega seotud seadmete amortisatsiooni. Vastav 

näidiskalkulatsioon on välja toodud tabelis 16.  

 

Tabel 16. Läga väärtuse näidiskalkulatsioon (Remmik: 2017) 

Toimeained N P K 
Toimeaine maksumus mineraalväetisena eur/kg 0.92 € 0.81 € 0.70 € 

Toimeaine sisaldus lägas  kg/m
3
 2.6 1.8 6.8 

Toimeaine maksumus lägas eur/m
3
 2.39 € 1.46 € 4.76 € 

Kokku toimeainete maksumus lägas eur/m
3
 8.61 € 

Sõnnikuhoidla ja seadmete amortisatsioon eur/m
3
 -0.75 € 

Läga ettevedu eur/m
3
 -1.00 € 

Läga laotus eur/m
3
 -2.95 € 

Kokku läga käitlus eur/m
3
 -4.70 € 

Läga maksumus eur/m
3
 3.91 € 

 

Kuna tabelis 16 väljatoodud näitaja näol on tegemist nö normkuluarvestusega, siis 

olenevalt iga ettevõtte tehnoloogilisest tasemest võib küll tekkida kulude üle- või 

alajaotamise probleem, kuid kuna sõnniku osatähtsus kogu piimatootmisettevõtte 
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tegevusest on suhteliselt ebaoluline, siis normkuluarvestuse kasutamine omahinna 

arvestust oluliselt ei moonuta. 

6) Jaotatakse tugiteenuste kulukohtade kulud põhitegevuse kulukohtadele. Antud 

näite puhul ei ole moodustatud selliseid tugiteenuste kulukohti, mida oleks vaja 

põhitegevuse kulukohtadele jaotada. Kui aga ettevõttel on eraldi tootmisüksusi nagu 

näiteks söödaveski, kus jahvatatakse loomade sööt, siis tekib vajadus selle tugiteenuse 

kulude jaotamiseks põhitegevuse kulukohtadele nagu on näidatud joonisel 7 kollase 

joonega. Kui näiteks sama tugiteenust kasutavad nii põhikari kui ka noorkari, siis vastava 

tugiteenuse kulud jaotatakse vastavalt kulukäituri määrale mõlemale põhitegevuse 

kulukohale. 

7) Leitakse tootmise üldkulude määrad igale põhitegevuse kulukohale ja jaotatakse 

põhitegevuse kulukohtade kulud kuluobjektidele. Üldkulude jaotamisel on võimalik 

kasutada otsemeetodit, mille puhul üldkulud jaotatakse otse kuluobjektidele ettevõtte 

hinnangulise otsuse alusel ilma arvutusi tegemata. Toodete omahinna leidmiseks tuleks 

siiski subjektiivsele hinnangule eelistada objektiivsemat üldkulude jaotuse alust. Kuna 

kulukäitur peaks olema selline tegur, mille korral on seos tegeliku kulu ja tulemuse vahel 

kõige suurem, siis erinevate kululiikide puhul valitakse üldjuhul erinevad kulukäiturid. 

Piimatootmise puhul on suurem osa kulusid otseselt seostatavad konkreetse kulukohaga, 

seega tootmislike üldkulude osakaal võib olla arvestuslikult 5%19  kogukuludest. Kuna 

üldkulude mõju omahinnale on väike, siis keerukama ja ajamahukama jaotusega saadud 

tulemus ei erine oluliselt lihtsama meetodiga saadud tulemusest. Suhteliselt väikese 

osakaalu tõttu piimatootmise kogukuludest võib autori hinnangul piimatootmise 

üldkulude jaotamisel piirduda ühe kulukäituriga kõigi kululiikide osas. Tabelis 17 on 

juhusliku näitena toodud üldkulude jaotamine kulukohale otsemeetodil kulukäituri abil. 

Kõigile kaudkuludele on valitud üks kulukäitur ehk otsesed tootmiskulud. Üldkulu määr 

leitakse jagades üldkulu kulukäiturite arvu ehk konkreetse näite puhul otseste 

tootmiskuludega. Kuluobjekti üldkulu leidmiseks korrutatakse üldkulu määr konkreetse 

kulukoha otseste tootmiskuludega.   

 

 

 

                                                 
19 Hinnang näiteettevõtte põhjal 
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Tabel 17. Tootmise üldkulude jaotamine otsemeetodil kulukäituri abil 

Kululiik Kulukäitur Üldkulu määr Kuluobjekti üldkulu 

Tootmisjuhtide 
tööjõukulud 
Masinate kütus 
Ruumide küte 
Elekter 
Ehitiste remont ja varuosad 
Masinate remont ja 
varuosad 
Masinate rent ja 
kasutusrent 
Masinateenused 
Kulum 

otsesed 
tootmiskulud, 
tööjõukulud, 
otsene tööaeg, 
loomade arv, 
loomühikute 
arv, 
vms. 
 
 

itearvkulukäitur

üldkulu
 

itearvkulukäitur

kasutatudrüldkulumää *
 

nt. piimatootmise 

üldkulud kokku: 5000 EUR 

piimatootmise 

otsesed 

tootmiskulud: 

100 000 EUR 

üldkulu määr: 

05,0
100000

5000
=  

vasikate kulukoha otsesed 

tootmiskulud 35 000 EUR 

Kuluobjekti üldkulu

175035000*05,0 = EUR 

 

Ankeedi vastustest selgus, et üldkulude jaotamisel on käiturina kasutusel ka tööjõukulud. 

Ära märkida tasub asjaolu, et näiteks robotlüpsiga ettevõttes ei ole tööjõukulude käiturina 

kasutamine sobiv kuna enamus üldkuludest jaotuks põhikarja asemel noorkarjale ja 

teistele kulukohtadele. Seetõttu tuleb kuluarvestussüsteemi ülesehitusel alati lähtuda igast 

konkreetsest ettevõttest. Loodud mudel on universaalne tööriist traditsioonilises 

piimatootmisettevõttes kasutamiseks, mida vastavalt ettevõtte spetsiifikale tuleb 

kohandada – vajadusel lisada kuluobjekte, kulukohti ning kulukäiturite valikul lähtuda 

teguritest, mis mõjutavad just selle ettevõtte kulude teket. 

Seitsme etapiga saavad kõik loomakasvatuse otse- ja kaudkulud kulukohtadele paigutatud 

ja jaotatud ning võimalik on välja arvestada vastavate kuluobjektide tootmisomahinnad 

ilma ettevõtte üldkuludeta. Kuna ettevõtete lõikes võivad ettevõtte üldkulud suuresti 

erineda, siis selline metoodika on ettevõtetevahelise omahinna võrdlemiseks sobilikum. 

Näiteks piimatootmisele spetsialiseerunud ettevõttes on enamus kuludest seotud 

tootmisega ning ettevõtte üldkulude osa on minimaalne, samal ajal segatootja puhul on 

mittetootmislike haldusega seotud üldkulude osa tõenäoliselt mõnevõrra suurem.  

Ettevõttesiseselt võib jälgida ka täisomahinda, mis sisaldab ettevõtte üldkulusid ehk 

kuluarvestuse protsessi lisanduvad kaks etappi.  
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8) Paigutatakse ja jaotatakse ettevõtte üldkulud üldjuhtimise kulukohtadele. 

Sarnaselt etapiga 5 valitakse kulukäitur ettevõtte üldkulude jaotamiseks. Kulukäituriks 

võib valida otsesed tootmiskulud, jaotus müügitulu alusel või kasutada otseseid 

tööjõukulusid. Kõigi nimetatud kulukäiturite kasutamine leidis kinnitust ka küsimustikule 

vastanud ettevõtete hulgas. Kulukäituri valik sõltub iga ettevõtte tegevuse eripäradest ja 

üldkulude olulisusest. Kuna enamus vasikaid ja noorloomi kasvatatakse karja uuendamise 

eesmärgiga, ning nendega seotud kulud liiguvad edasi läbi põhikarja amortisatsiooni 

põhitegevuse kulukohale, siis üldkulude jaotamine ettevõttesisese kasutusega toodangule 

ei ole soovitatav. Ettevõtte üldkulusid peaks jaotama vaid ettevõttest välja minevale 

toodangule ning sellisel juhul oleks kõige sobivamaks käituriks müügitulu. 

9) Leitakse üldkulude määrad igale üldjuhtimise kulukohale ja jaotatakse ettevõtte 

üldkulud kulukohtadele. Suhteliselt väikse osakaaluga üldkulude puhul võib samuti 

kasutada proportsiooni tootmiskuludest või tööjõukuludest ning seejärel leida kulukoha 

üldkulud. Tabelis 18 on näitena toodud ettevõtte üldkulude jaotus ettevõtte otseste 

tootmiskulude põhjal.  

 

Tabel 18. Ettevõtte üldkulude jaotamine otsemeetodil kulukäituri abil 

Kululiik Kulukäitur Üldkulu määr Kulukoha üldkulu 

Juhatuse ja 
raamatupidamise 
tööjõukulud 
Kontori hooldus- ja 
remondikulud 
Kontoritarbed, 
väikevahendid 
Juhtimistasud (kontsernis) 
Kontorihoonete ja 
seadmete kulum 
Pangateenused 
IT-teenused 
Õigusabi, auditeerimine, 
muu üldine nõustamine ja 
koolitus 
Muud kulud 

Müüdud 
toodangu 
otsesed 
tootmiskulud, 
(tööjõukulud, 
vms.) 

itearvkulukäitur

üldkulu
 

itearvkulukäitur

kasutatudrüldkulumää *
 

nt. ettevõtte 

üldkulud kokku: 131 800 

EUR 

Loomakasvatuse 

müüdud 

toodangu kulu: 

1120800 EUR 

üldkulu määr: 

12,0
1120800

131800
=  

noorkarja müüdud loomade 

kulu 69 500 EUR 

noorkarja üldkulu

834069500*12,0 = EUR 
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Üldkulude määr leitakse jagades ettevõtte üldkulud kogu loomakasvatuse müüdud 

toodangu kuluga ehk antud näite puhul saadi üldkulude määraks 0.12, mis tähendab, et 

iga müüdud toodangu tootmiseks kulunud euro kohta lisandub ettevõtte üldkulu 0.12 

eurot. Kui noorkarja müüdud toodangu tootmiskulud kokku on 69 500 eurot, siis toodud 

näite puhul lisandub kulukohale 8340 eurot üldkulusid.  

 

 

3.1.3 Piima omahinna arvestus 

 

Eelnevas alapeatükis paigutati ja jaotati kõik kulud kulukohtadele vastavalt nende 

seotusele kuluobjekti või – kohaga. Põllumajandustootmise erisusena on eelnevalt välja 

toodud ettevõttesisene karja taastootmine, mille piima tootmise omahinda arvestamise 

metoodika on kirjeldatud bioloogilise vara amortiseerimise etapina. Enne nimetatud 

etapini jõudmist tuleb leida põhikarja loomade üleskasvatuskulud loomade elusmassi-iibe 

põhjal.  

Loomade elusmassi-iibe leidmiseks liidetakse aasta lõpuks allesjäänud loomarühmade 

elusmassile aasta jooksul rühmast välja viidud ja realiseeritud loomade elusmass, 

lahutatakse juurdesünd, aasta kestel sissetulnud loomade elusmass ja aasta alguse 

elusmass nagu on näidatud tabelis 19.  

 

Tabel 19. Loomade elusmassi-iibe leidmine 

 aasta lõpuks allesjäänud loomarühmade elusmass nt.  

115 249 

+ aasta jooksul rühmast välja viidud (põhikarja)  
+ realiseeritud loomade elusmass (v.a tapmine ja lõppemine) 

+ 99 415 

+ 27 189 

-  juurdesünd,  
-  aasta kestel sissetulnud loomade elusmass 
-  aasta alguse elusmass 

- 17 982 

 

- 138 902 

= elusmassi-iive  = 84 969 kg 

 

Kuna loomade lõppemine ja erinevatel põhjustel tapmine on bioloogilise protsessi 

paratamatu osa, millega loomade üleskasvatamise juures tuleb arvestada, siis nende 

loomade elusmassi massi-iibe arvestusse ei lülitata. Ehk siis lõppenud ja tapetud 

loomadega seotud kulud on vastava loomagrupi kulukoha kulud, mis jaotuvad ülejäänud 

loomadele ja suurendavad elusmassi-iibe omahinda.  
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Elusmassi-iibe omahind leitakse vastavalt valemile 1, mille kohaselt loomarühma 

kogukuludest lahutatakse sama loomarühma müügitulu ning jagatakse elusmassi-iibega. 

Elusmassi − iibe	omahind( €
��) = ������ü���	����������������ü���	�üü� !���

"��#��## �  $"	(��)  (1) 

Vastavalt leitud elusmassi-iibe omahinnale arvutatakse müüdud, põhikarja viidud ja aasta 

lõpuks allesjäänud loomade omahind.  

Nii nagu on oluline jälgida praakpiima osakaalu kogutoodangust, tuleb jälgida ka 

loomade lõppemise ja tapmise osakaalu kogu loomarühmast. Mittefinantsnäitajate 

jälgimine on vajalik operatiivseks reageerimiseks, kõrvalekallete põhjuste kiireks 

tuvastamiseks ja nende likvideerimiseks. Näiteks tuvastada ja kõrvaldada vasikate 

suremuse suurenemise põhjused kui nende osakaal ületab ettevõtte poolt määratletud 

lubatavat suremust. Sarnaselt normaalset tootmiskadu ületava praakpiima kajastamisega 

perioodikuludes, tuleks erakordse sündmuse tagajärjel normaalsest suurema suremusega 

seotud kulusid kajastada perioodikuludes, mitte elusmassi- iibe omahinnas. Eelneva 

metoodika kasutamine on vajalik eelkõige seetõttu, et erakordse sündmuse tagajärjel 

tekkinud kulud jääksid nende tekkimise perioodi, mitte ei kanduks läbi vasikate massi-

iibe väärtuse edasi järgnevatesse perioodidesse. Erakordselt tekkinud praagiga seotud 

kulude eraldamine muudest kuludest võimaldab ka juhtidel paremini jälgida praagi 

tekkimist ning nende tekkimise põhjuseid, mis võivad tulevikus olla seetõttu välditavad.  

Seega elusmassi- iibe omahinna leidmiseks lisatakse valemis 3 elusmassi-iibele 

normaalset suremust ületav massi-iibe osa, mis vastavalt saadud omahinnale kajastatakse 

perioodikuluna. Normaalse suremuse piiri määratlemine on iga ettevõtte enda otsus.  

Bioloogilise vara amortiseerimine. Kuna noorloomade üleskasvatamine põhikarja 

uuendamiseks on otseselt seotud  piimatootmisega, siis tegeliku omahinna leidmiseks on 

vajalik taastoodetud karja üleskasvatamiskulud lisada piima omahinda. Tulenevalt 

bioloogilise vara kasulikust elueast on tabelis 20 toodud näide näiteettevõtte põhikarja 

looma amortisatsiooninormi leidmise kohta. Põhikarja amortiseerimisperioodi leidmiseks 

lahutatakse põhikarjast väljamineva looma keskmisest vanusest põhikarja jõudnud looma 

keskmine vanus. Leitud periood 3,18 aastat ongi põhikarja looma kasulik eluiga, mille 

jooksul tuleks looma üleskasvatamiskulud amortiseerida, nii nagu toimitakse materiaalse 

põhivaraga.  
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Tabel 20. Põhikarja looma amortisatsiooninormi leidmine 

Põhikarjast väljamineva looma keskmine 
vanus 

nt.  

61 kuud 

- põhikarja jõudnud looma keskmine vanus 22,9 kuud 

= põhikarja amortiseerimisperiood 38,1 kuud ehk 

3,18 aastat 

Põhikarja looma amortisatsiooninorm 100/3,18=~31% 

 

10) Viimase etapina leitakse kuluobjekti ühikukulu ehk toote omahind jagades 

kogukulud toodetud ühikute arvuga.  

Piima tootmisomahind leitakse vastavalt valemile 2. Põhikarja otsekulude (OK) ja 

põhikarja kulukohale jaotatud tootmise üldkulude (ÜK) summale lisatakse bioloogilise 

vara vähenemisest20 tekkinud kahjum ning lahutatakse bioloogilise vara vähenemisest 

tekkinud kasum vastavalt iga looma jääkväärtusele21. Kuludele ei lisata ettevõtte 

üldkulusid (vahele jäävad etapid 8 ja 9). Saadud kulud jagatakse toodetud piima 

kogusega, millest on maha arvestatud praakpiima kogus.  

%&&'()*&(+ℎ)-. / €
��0 = 1õ� ���3�	456!��!� #"	Ü5���#��6���3��	8 ����� � #"	$���	$ä�":"� #"#!

!���"!��	1  ��	����#	(��)�1����1  �	(��) 	(2) 

Piima täisomahind saadakse põhikarja kulukoha kogukulude (sh ettevõtte üldkulud) ja 

bioloogilise vara vähenemisest tekkinud kahjumi, millest on lahutatud bioloogilise vara 

vähenemisest tekkinud kasum, summa jagamisel toodetud ühikute ja praakpiima vahega 

nagu on näidatud valemis 3.  

%ä)*&(+ℎ)-. / €
��0 = 1õ� ���3�	456!��!� #"	Ü56"!!"$õ!!"	Ü5���#��6���3��	8 ����� � #"	$���	$ä�":"� #"#!	

!���"!��	1  ��	����#	(��)�1����1  �(��)  

 (3) 

Vastavalt kuluarvestuse põhimõtetele ei peaks tootmisomahinda lülitama normaalsest 

suuremaid tootmiskadusid, ehk kui näiteks mingi ootamatu sündmuse tagajärjel tekib 

tavapärasest rohkem praakpiima, siis  normaalseid kadusid ületav osa peaks 

tootmisomahinna arvestusel jagatava piima koguse hulka jääma, et siis vastavalt see osa 

kadudest tootmisomahinnas kajastada perioodikuluna. Vastasel juhul võib piima omahind 

suuresti varieeruda perioodide lõikes ning anda eksitavat infot justkui ühe perioodi 

tootmise kulu oleks oluliselt suurem kuigi tegelikult oli tegemist näiteks mõne inimliku 
                                                 
20 hukkunud ja elusalt müüdud loomad  
21 mitte õiglase väärtuse muutumisest tulenevad muutused 
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veaga, mida on võimalik tulevikus vältida. Normaalne tootmiskao piir tuleb määrata 

ettevõttesiseselt ning ümber hinnata kõigi oluliste tehnoloogiliste muudatuste korral. 

Läbiviidud ankeetküsitluse vastuste põhjal selgus, et leidub ettevõtteid, kus jagatakse 

kogukulud müüdud piima kogusega. Saadud näitajat võib kasutada võrdlusbaasina 

tootmisomahinnale, et saada ülevaade omatarbeks kasutatud piima ja praakpiima mõjust 

omahinna kujunemisel, kuid segaduse vältimiseks tuleb mõistetes olla väga täpne ning 

nimetada saadud näitajat müüdud piima omahinnaks. Nagu juba eelpoolnimetatud, siis 

müüdud piima omahinna arvutamise puhul jäävad praakpiim, vasikatele joodetav ja muu 

omatarbeks kasutatav piimatoodang arvesse võtmata. Kuna vasikatele joodetav piim on 

vasikate kulukohaga seotud söödakulu, siis kulude õiglase jaotuse tagamiseks tuleks ka 

see osa toodangust lisada piima tootmise omahinna arvutamisel. Seega kulude juhtimise 

aspektist lähtudes ei peaks omahinna leidmisel piirduma ainult müüdud piima 

omahinnaga, kuna selliselt puudub ülevaade praaktoodangu osast kogutoodangust ja 

omatarbeks kuluvast kogusest ning samas ka võimalus kulude juhtimiseks protsessidesse 

sekkumise kaudu.   

 

 

3.2 Piima omahinna kalkulatsioonid erinevat metoodikat kasutades 

 

Selleks, et saada parem ülevaade erineva metoodika kasutamise ja piima omahinna 

vahelistest seostest, on näitena kasutatud segatootmisettevõtte kuluaruannetest saadud 

andmeid. Andmete põhjal teostati kalkulatsioonid, mille tulemused on välja toodud 

tabelis 21.  

Kuna näiteettevõttes ei ole kuluarvestust peetud kulukohtade lõikes, siis kasutati osaliselt 

kulude jaotamisel ettevõtte juhtkonna hinnanguid. Seega ei saa väita, et saadud 

lõppnäitajad oma absoluutväärtuses kajastavad objektiivselt tootmiseks tehtud kulusid, 

kuid siiski näitavad arvutused väga selgelt piima totmisomahinna varieeruvust sõltuvalt 

kasutatavast metoodikast. Tootmisomahinna arvestuseks on kasutatud nn. katlameetodit, 

mille puhul kulusid kulukohtade lõikes ei eristata (B-F); traditsioonilist arvestust, mille 

kohaselt piimatootmisele arvestatakse 90% kogu veisekasvatuse kuludest (G-I); meetodit, 

mille puhul arvesse võetakse ainult põhikarjaga seotud kulud (J) ning mudelit, mis on 

välja pakutud käesoleva magistritöö raames (K-M, O). Võrdluseks on leitud ka piima 

tootmisomahind müüdud piima koguse kohta (N).  
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Tabel 21. Piima tootmisomahinna kalkulatsioonid kasutades erinevat metoodikat  

Variant Kasutatud metoodika 

Piima 
omahind, 

EUR/t 

A** FADN metoodika 258

B** Veisekasvatuse kogukulud + jaotatud ettevõtte üldkulud / toodetud piima kogus 284

C** 
Veisekasvatuse kogukulud + jaotatud ettevõtte üldkulud - loomade müügist 
saadud tulu / toodetud piima kogus 254

D* Veisekasvatuse kogukulud / toodetud piima kogus 274

E* 
Veisekasvatuse kogukulud - loomade müügist saadud tulu / toodetud piima 
kogus 244

F* 
Veisekasvatuse kogukulud - loomade müügist saadud tulu - läga maksumus / 
toodetud piima kogus 236

G* 90% * veisekasvatuse kogukulud / toodetud piima kogus 246

H* 
(90% * veisekasvatuse kogukulud) - loomade müügist saadud tulu / toodetud 
piima kogus 244

I* 
(90% * veisekasvatuse kogukulud) - müügist saadud tulu - läga maksumus / 
toodetud piima kogus 236

J* Põhikarja tootmiskulud + veisekasvatuse üldkulud / toodetud piima kogus 214

K* 
Põhikarja tootmiskulud + veisekasvatuse üldkulud + karja amortisatsioon / 
toodetud piima kogus 253

L* 
Põhikarja tootmiskulud + veisekasvatuse üldkulud + karja amortisatsioon - läga 
maksumus / toodetud piima kogus 246

M* 
Põhikarja tootmiskulud + veisekasvatuse üldkulud + karja amortisatsioon - läga 
maksumus / toodetud piima kogus - praaktoodang 247

N* 
Põhikarja tootmiskulud + veisekasvatuse üldkulud + karja amortisatsioon - läga 
maksumus / müüdud piima kogus 255

O** 
Põhikarja tootmiskulud + veisekasvatuse üldkulud + jaotatud ettevõtte üldkulud 
+ karja amortisatsioon - läga maksumus / toodetud piima kogus - praaktoodang 255

Märkus. *- tootmisomahind; **- täisomahind 

Kuna mudelit katsetatakse alles esimest aastat, siis üleminekuaasta (2016) bioloogilist 

vara puudutavate andmete teisendamine mudelile vastavaks ei ole täies ulatuses otseselt 

võimalik. Põhikarja looma maksumus on tuletatud noorkarja massi-iibe alusel. 

Maksumuselt arvestati amortisatsiooni loomade kohta, kelle vanus jäi alla keskmise 

karjaspüsimise vanusele. Keskmisest vanemad loomad loeti nö amortiseerunuks, kellelt 

amortisatsiooni ei arvestatud. Kuna seni pole põhikarja amortisatsiooni arvestatud, siis 

kasumit ja kahjumit põhikarja vähenemisest ei olnud võimalik välja tuua. Kuna sõnniku 

kohta arvestust ei peeta, siis sõnniku kogus on tuletatud vastavalt ettevõtte keskmistele 

näitajatele. Tulenevalt  aktiivse turu puudumisest lägale või sõnnikule antud piirkonnas, 

ei olnud õiglase väärtuse kasutamine võimalik ning maksumuse aluseks on võetud 
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küsitlusest saadud keskmine läga maksumus 2,94 €/t. Erinevate variantide puhul on 

järjest lisatud uusi mõjutegureid, et jälgida piima tootmisomahinna muutusi.  

Kuna näiteettevõtte puhul on tegemist segatootjaga, kelle puhul kogutavatest andmetest ei 

ole enamasti erinevate tegevusharude kulusid võimalik eraldada, siis tavapäraselt 

sellistele ettevõtetele FADN metoodika alusel piima tootmise omahinda ei arvutata. 

FADN metoodika puhul võetakse omatoodetud rohusöötade ja söödakultuuride 

(söödamais, sileeritud teravili) maksumus arvesse tootmiskulude alusel. Omatoodetud 

teravili võetakse arvesse turuhinnas ehk õiglases väärtuses. Lisaks kasutatakse iga 

kuluartikli juures suhtarve vastavalt kogutoodangu struktuurile, karja struktuurile, 

maakasutuse struktuurile jne.  Ettevõtte üldkulud on jaotatud vastavate koefitsientidega, 

kui palju moodustas kogutoodang piimatootmisest kogu ettevõtte kogutoodangu 

väärtusest v.a omatoodetud sööda maksumus. Seega ühtegi kuluartiklit ei võeta niisama 

ilma ümber arvutamata. Kõigi teiste tootmise omahinna arvestuse variantide (B-O) puhul 

kasutati söödavilja maksumusena selle õiglast väärtust ja silo puhul eelarvestatud 

maksumust, ülejäänud kulud saadi finantsarvestuse kulukontodelt. Algandmete erisustele 

vaatamata tehti Maamajanduse Infokeskuse poolt katse segatootjale FADN mudeli järgi 

piima omahind välja arvestada. Muutmaks algandmed ülejäänud arvutustega 

võrreldavamaks, arvestati segatootja kogukuludest maha tööjõukulude, küttematerjalide 

ja kulumi osa, mis teistes mudelites oli arvestatud taimekasvatusele. FADN metoodika 

põhjal kujunes piima tootmise omahinnaks 258 €/t.  

Variantide B-I (tabel 21) puhul vaadeldi erinevaid nö katlameetodil saadavaid näitajaid. 

Autori poolt teostatud arvutuste suurim väärtus 284 €/t (B) saadi ootuspäraselt meetodiga, 

mille puhul veisekasvatuse kogukulude ja tegevusharule jaotatud ettevõtte üldkulude 

summa jagati toodetud piima kogusega. Kui kuludest arvestati maha loomade müügist 

saadud tulu (C), vähenes piima tootmisomahind 30 euro võrra tonni kohta.  

Järgnevalt leiti piima tootmisomahind ilma ettevõtte üldkulusid arvesse võtmata (D), 

millega saadi tulemuseks 274 €/t. Kui veisekasvatuse tootmiskuludest arvestati maha 

loomade müügist saadud tulu ning tulemus jagati toodetud piima kogusega (E), saadi 

piima tootmisomahinna väärtuseks 244 €/t. Kui eelnevale lisati arvestuslik sõnniku 

maksumus kulude vähendusena (F), kujunes piima tootmisomahinnaks 236 €/t. Seega 

selgus, et kulusid kulukohtadele jaotamata, kuid samal ajal siiski arvesse võttes erinevaid 
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põhimõtteid, on näiteettevõtte andmete põhjal võimalik piima tootmisomahinna 

varieerumine 236-284 €/t.   

Kuigi ankeedi vastuse põhjal nn 90/10 metoodikat rohkem kui ühes ettevõttes ei kasutata, 

siis erialases kirjanduses levib seni põhimõte arvestada 90% veisekasvatuse kuludest 

põhikarja kuludeks ning jagada need toodetud piima kogusega. Seetõttu teostati 

kalkulatsioon ka vastav metoodikaga, mis erinevate variatsioonide puhul (G-I) andis 

tulemusteks 236-246 €/t. Vähima väärtuse (I) puhul olid kuludest maha arvestatud nii 

loomade müügist saadud tulud kui ka arvestuslik läga maksumus. Ilma mahaarvestusteta 

(G) saadi piima tootmisomahinnaks 246 €/t.  

Variandid J-O eeldasid kulude eristamist kulukohtade lõikes. Näiteettevõtte kulud jaotati 

esmalt kahele põhitegevuse kulukohale põhikari ja noorkari. Üldkulud jaotati tugiteenuste 

kulukohtadele vastavalt sellele, kas olid ettevõtte kui terviku või veisekasvatusega seotud. 

Kahe olulisema kuluartikli söötade ja töötasude osas tehti tagasiulatuvalt kulude jaotus 

vastavalt kulude seotusele kuluobjektidega. Kululiigid, mis olid otseselt ja ainult 

konkreetse kulukohaga seotud, paigutati vastavalt kulukohale. Tootmiskulude osas, mis 

olid seotud mitme kulukohaga, teostati kulude jaotus vastavalt ettevõtte juhtkonna 

hinnangutele lähtudes ettevõtte näitajatest. Ettevõtte ja tootmise üldkulude jaotamine 

toimus vastavalt kulukoha tootmiskulude osakaalule kogu tootmiskuludest, mis tulenevalt 

ankeedi vastustest leiab enim kasutust Eesti piimatootjate hulgas. 

Vaid põhikarjaga seotud kulusid (J) arvesse võttes saadi madalaim piima 

tootmisomahinna väärtus 214 €/t, kuid kuna kuludest oli välja jäänud karja taastootmise 

ehk põhikarja üleskasvatamisega seotud kulud, siis ei saa seda kindlasti lugeda piima 

tootmisomahinnaks. Kalkulatsiooni lisati järjest põhikarja loomade amortisatsioon (K) ja 

seejärel arvestati kuludest maha sõnniku arvestuslik maksumus (L), mis andsid 

tulemusteks vastavalt 253 ja 246 €/t. 

Käesolevas töös väljapakutava metoodika (M) põhjal jagati põhikarjaga seotud 

otsekulud22, põhikarjale jaotatud tootmise üldkulud ning bioloogilise vara vähenemisest 

tekkinud kahjum (kasum) toodetud piima kogusega, millest on maha arvestatud 

praakpiima kogus. Vastavat metoodikat rakendades saadi ilma ettevõtte üldkulusid 

jaotamata piima omahinnaks 247 €/t. Kui kulukohtadele jaotati ka ettevõtte üldkulud (O), 

                                                 
22 sh bioloogilise vara amortisatsioon 
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saadi vastavaks näitajaks 255 €/t.  Kuna ettevõtte üldkulud ei ole otseselt ühegi 

objektiivse kulukäituri abil kulukohtadega seostatavad ning sõltuvad pigem ettevõtte 

mastaabist, siis ettevõtete omavaheliseks võrdlemiseks on autori hinnangul sobivam 

kasutada tootmisomahinda ilma ettevõtte üldkuludeta. Saadud näitaja on ligilähedane 

katlameetodil leitud näitajaga, mille puhul loeti piimatootmisega seotud kuludeks 90% 

veisekasvatuse tootmiskuludest, mis jagati toodetud piima kogusega.  

Kalkulatsioonide tulemusena ei tuvastatud mitte niivõrd näiteettevõtte objektiivset piima 

tootmisomahinda kui näidati erinevate tegurite ja piima omahinna vahelisi seoseid. 

Oodatult saadi sedavõrd suurem kulu ühiku kohta, mida suuremad kulud toodangu 

ühikutega jagati. Kui arvesse võeti sama tootmisega seotud muu müügi tulu23 ning 

omatarbeks toodetud toodang24, jaotusid kulud õiglasemalt toodete vahel ning tootmise 

omahind tuli oluliselt väiksem. Kui ettevõttesiseselt võib kuluarvestuse osas kasutada just 

selliseid põhimõtteid nagu iga ettevõte ise soovib, siis ettevõtetevahelise võrreldavuse 

eelduseks on omahinna arvestusel samade põhimõtete rakendamine.   

Eelnevalt analüüsiti erinevaid põhimõtteid, millest on võimalik piima omahinna arvestuse 

juures lähtuda ning mis leiavad ankeedi vastuste põhjal kasutust Eesti piimatootjate 

hulgas. Võimalusi on palju ja erinevaid tegureid arvesse võttes saadi näiteettevõtte 

andmete põhjal omavahel võrreldamatud näitajad tulenevalt algandmete erinevusest. 

Saadud piima tootmisomahinnad varieerusid ulatuses 214-284 €/t nagu on näidatud 

joonisel 8.  

 

                                                 
23 nt. loomade, sõnniku  müük 
24 nt. ettevõttesiseselt kasutatav sõnnik 
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Joonis 8. Piima omahind erinevate metoodikate lõikes 

 

Kuigi erinevaid põhimõtteid kasutades saadi lähedased piima tootmisomahinna väärtused, 

siis kalkulatsiooniga saadud näitajate võrdlus ei saa olla aluseks otsustamisel, et detailne 

kuluarvestus polegi vajalik ning sama tulemus on võimalik saada tunduvalt lihtsamat 

metoodikat kasutades. Katlameetod ehk tootmisomahinna arvestus ilma kulusid 

kulukohtade lõikes eristamata võimaldab alles perioodi lõpus hinnata aasta jooksul 

tekkinud kulusid ning leida ühiku kohta tehtud kulud jagades kulude summa toodetud 

ühikute arvuga. Aasta jooksul puudub ülevaade kulude tekkimisest erinevate protsessi 

osades lõikes ning suures osas tuleb erinevate otsuste langetamiseks tugineda oma 

sisetundele või hinnangutele. Seevastu kuluarvestuse rakendamise eesmärk ettevõttes on 

objektiivse ja operatiivse kuluinfo genereerimine, mis võimaldaks pidevalt jälgida ja 

analüüsida tootmisprotsessi erinevaid lõike, avastada õigeaegselt kõrvalekalded, ning 

kõrvaldada probleemide põhjused parimal võimalikul moel põhjendatud juhtimisotsuste 

abil. Seega ettevõttes, kus on sisse viidud kuluarvestuse süsteem, ei teki kulud enam mitte 

iseenesest vaid objektiivse kuluinfo põhjal tehtud juhtimisotsuste tagajärjel.   

 

 

3.3 Järeldused ja tulemused 

 
Kuigi kuluarvestus pakub ettevõtetele olulist eelist oma tegevuse tulemuslikkuse 

parandamiseks, siis erinevate uuringute põhjal võib väita, et nii nagu ka teistes 
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valdkondades on vastavate põhimõtete rakendamine põllumajandustootjate praktikas 

suhteliselt vähene. Käesoleva töö raames läbi viidud ankeetküsitlus näitas, et 

piimatootjate hulgas leiavad kasutust erinevad arvestuspõhimõtted, mis ei taga alati 

kulude objektiivset jaotust erinevate kulukohtade vahel. Kuigi vastanute protsent jäi 25 

juurde ning üldistuste tegemine ei ole seetõttu võimalik, siis olulisemates protsessi osades 

selgusid siiski valdavad trendid kasutatavate põhimõtete osas.  

Vastuste analüüsist selgus, et tootmise omahinna suurimaks mõjutajaks 

põllumajandustootmises kujuneb ettevõttesiseseks tarbimiseks toodetud toodangu 

arvestus. Omatoodetud toodangu arvelevõtmiseks kasutatakse erinevaid hinnangulisi 

meetodeid alustades õiglasest väärtusest ning lõpetades ajalooliselt väljakujunenud 

näitajatega. Kui finantsarvestuses on õiglase väärtuse kasutamine lubatud ja soovituslik, 

mis ettevõtte kui terviku tulemit üldiselt ei mõjuta, siis kuluarvestuses õiglase väärtuse 

kasutamine võib oluliselt moonutada tootmiskulude arvestust erinevate kulukohtade 

lõikes. Segatootjate puhul muudab arvestuse keerulisemaks omatoodetud söötade 

arvestuse mõju lisandumine omahinnaarvestusse. Ühtsete põhimõtete rakendamine on 

vajalik läbi terve ettevõtte kõigi tegevusharude. Vastasel juhul ei jaotu kulud õiglaselt 

ning tootmisomahinna arvestus toodete lõikes muutub mõttetuks.  

Kuigi enamus vastanutest kinnitas kulude eristamist ühel või teisel viisil, siis vastavaid 

2016. aastal kasutatud arvnäitajaid võrreldes paistsid välja sarnaseid põhimõtteid 

kasutavate ettevõtete põhimõttelised erinevused. Kõige selgemalt joonistusid erinevused 

välja nt. pullvasikate õiglase väärtuse 2016. aasta arvnäitajate võrdluses. Kui õiglaseks 

väärtuseks on üldjuhul aktiivse turu olemasolul selle toote turuhind, siis Eesti turu 

väiksust arvestades jääb selgusetuks, kuidas pullvasikate arvelevõtmise ja edasise massi-

iibe kajastamise väärtuses saavad olla ettevõtete vahel niivõrd suured erinevused. 

Vastavad näitajad pullvasika kilogrammi kohta jäid vahemikku 0,77 – 1,6 eurot. Võib 

arvata, et kuigi kasutatakse õiglase väärtuse meetodit, mis tähendab toodangu 

arvelevõtmist ja edasist bilansipäeva seisu kajastamist selle nö. turuhinnas, siis 

tegelikkuses turuhinnast siiski ei lähtuta ning bilansipäeval väärtust ümber ei hinnata.   

Üldkulude jaotamises ilmnesid ettevõtete lõikes samuti olulised erinevused  ning seda nii 

tootmise kui ka ettevõtte üldkulude osas. Erinevate omahinna tasemete arvestus on 

kindlasti vajalik, kuid alati tuleb täpsustada, kas tegemist on tootmisomahinnaga, mis 
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sisaldab kõiki tootmisega seotud kulusid või täisomahinnaga, millele on lisatud ka 

ettevõtte üldkulude osa. 

Vastustele lisatud kommentaaridest selgus, et kulude eristamist peetakse liiga 

ajamahukaks ja saadavat kasu ei hinnata oluliseks. Võib öelda, et kuluarvestuse süsteemi, 

nii nagu iga teise uue süsteemi juurutamine on aeganõudev, kuid selle edasine 

rakendamine on juba oluliselt lihtsam. Süsteemi ülesehitus ja kasutatavad põhimõtted 

fikseeritakse ühekordse tegevusena, mis vajavad ümberhindamist vaid oluliste 

töökorralduslike või tehnoloogiliste muudatuste korral. Kuluarvestusest saadav kasu tekib 

objektiivse kuluinformatsiooni näol, mis võimaldab pidevalt hinnata ettevõtte erinevate 

protsessi osade toimimise efektiivsust, et vajadusel sekkuda ning mõjutada kulude 

tekkimist põhjendatud juhtimisotsuste läbi. Lisaväärtust kuluarvestusest on 

ettevõttesisese analüüsi kõrval võimalik saada ettevõtetevaheliste tootmisomahindade 

võrdlemise teel, mille eelduseks on sarnaste põhimõtete kasutamine. Käesoleva töö 

empiirilise osa üheks ülesandeks oli püstitatud vastava mudeli loomine.  

Piima tootmiskulude arvestamise mudeli loomisel tugineti kuluarvestuse üldistele 

printsiipidele ning ankeedist selgunud praktikas kasutatavatele põhimõtetele. Tulemuste 

analüüs ning järeldused on seda usaldusväärsemad, mida objektiivsemad on algandmete 

mõõtmised ja jaotused. Seetõttu on kuluarvestuse süsteemi kujunemist kirjeldatud 

detailselt erinevate etappidena.     

Kuluarvestus põhineb kululiikide, - kohtade ja –kandjate arvestusel. Kululiikide 

arvestuses on olulisel kohal kulude registreerimine ja hindamine, millega tuvastatakse 

millised kulud ettevõttes esinevad. Kulukohtade arvestus selgitab välja millistes protsessi 

osades kululiigid tekkivad. Kulukandjate või –objektide arvestus selgitab välja kulude 

tekkimise kuluobjektide lõikes. Seega loodud mudel võimaldab detailselt arvestada ja 

analüüsida ettevõtte kulusid ning nende mõju kasumile.  

Põllumajandustootmine on pidev ja katkematu protsess, mille erinevate osade 

lahknemispunktide ja ühiskulude eristamine võib olla keeruline. Sellest tulenevalt on 

osaliselt teatud hinnangute kasutamine kulude arvestusel vältimatu. Eesmärgiks peaks 

siiski olema võimalikult palju kulusid otseselt vastavalt nende vahetule seosele paigutada 

ja jaotada kulukohtadele või – objektidele. 
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Kaasneva ja kõrvaltoodangu arvestuses võib nende suhteliselt väikesest väärtusest 

tulenevalt lähtuda lihtsustatud põhimõtetest, nagu näiteks normkuluarvestuse või 

eksperthinnangute kasutamine. Põhitootmisega seotud kulude osas tuleb aga kulude 

objektiivse jaotuse tagamiseks erilist tähelepanu pöörata karjauuendamise eesmärgil 

kasvatatavate loomadega seotud kulude kogumisel. Kuna põhikarja loomad hakkavad 

toodangut andma alles põhikarja jõudes ja osalevad piimtootmises rohkem kui ühe  aasta 

jooksul, siis põhikarja üleskasvatamiskulude jaotamine tema kasulikule elueale on 

kuluarvestuses kulude objektiiveks jaotuseks vajalik. 

Soovituslikus mudelis on välja toodud kuluarvestus etappide lõikes ning kõik vajalikud 

massi-iibe ja tootmisomahinna arvutamise valemid. Loodud mudelit on võimalik 

kasutada igas piimatootmisettevõttes olenemata sellest, kas tegemist on ainult 

piimatootmisele spetsialiseerunud ettevõtte või segatootjaga. Erinevates etappides tuleb 

mudelit vastavalt ettevõtte eripäradele täiendada – lisada või eemaldada kuluobjekte või  

kulukohti ning kulukäiturite valikul lähtuda just konkreetses ettevõttes kulusid 

mõjutavatest teguritest, et kulud oleks objektide vahel võimalikult õiglaselt jaotatud.   

Illustreerimaks erinevate põhimõtete kasutamise ja piima tootmisomahinna vahelisi 

seoseid, teostati näiteettevõtte andmete põhjal 15 erinevat kalkulatsiooni. FADN 

metoodikaga arvestatud piima täisomahind saadi Maamajanduse Infokeskuselt, mis 

tegeleb Eestis FADN andmete kogumise ja analüüsiga.    Erinevaid võimalusi põhimõtete 

kombineerimiseks on palju seetõttu erinevaid tegureid arvesse võttes saadi näiteettevõtte 

andmete põhjal piima tootmise omahinnad, mis varieerusid ulatuses 214-284 €/t.  

Nii ankeetküsitluse vastuste kui ka näidiskalkulatsioonide põhjal tehtud järeldusena võib 

öelda, et ühtne metoodika kasutamine võimaldaks teostada ettevõtetevahelist võrdlust 

ning anda vajalikke signaale põllumajanduspoliitika otsustajatele. Ettevõttesiseseks 

otsustamiseks genereerib kuluarvestus vajaminevat infot nii erinevate protsessi osade kui 

ka toodete kasumlikkuse kohta, mis võimaldab tagada ettevõtte konkurentsivõime.  
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KOKKUVÕTE 

 

Ühtse piima omahinna arvestuse metoodika vajalikkusest on räägitud juba kaua kuid 

sellele vaatamata ei ole teema leidnud piisavalt palju käsitlemist ei teadlaste ega 

praktikute poolt. Eriti teravalt kerkib teema üles kriisi olukorras, kus teadmine toodete 

omahinna kujunemisest annab ettevõttele olulise eelise jätkusuutlikkuse tagamisel. 

Samuti on omahinna arvestuse teema oluline nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, 

mis annab poliitikate kujundajatele ja otsustajatele vajalikku teavet. 

Piima omahinna arvestuse probleemsus tuleneb eelkõige bioloogiliste protsesside 

kajastamise keerukusest. Kuna omahinda mõjutavaid tegureid on palju, siis ühtse 

metoodika puudumine teeb keeruliseks tootja enda majandustegevuse efektiivsuse 

hindamise ja juhtimisotsuste langetamise, aga ka erinevate tootjate võrdlemise. 

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada piimatootmise omahinna arvestuse teoreetilised 

alused ja kasutatavad praktikad ning töötada välja mudel piima omahinna arvestamiseks. 

Magistritöös kirjeldati piima omahinna arvestuse teoreetilisi aluseid, sh. piimandussektori 

eripärasid. Teemakäsitlusel selgus, et tulenevalt kuluarvestuse mittekohustuslikkusest on 

omahinna arvestusel kasutusel erinevaid metoodikaid. Piisavalt lihtsa metoodika 

puudumise tõttu on tänapäevani laialdaselt kasutusel 1970-ndate ja veelgi varasemate 

aastate vastavad lähtealused, mis ei vasta ettevõtete vajadustele ega kaasaegsetele 

võimalustele. Üha tiheneva konkurentsi tingimustes on aga oluline ettevõtete võime 

kohaneda uute oludega ehk langetada häid juhtimisotsuseid, mis eeldab võimalikult 

detailse kuluarvestuse olemasolu.  

Magistritöös tutvustati FADN piimatootmist puudutavat metoodikat. Tulenevalt kulude 

kogumise metoodikast ei ole selle kasutamine ettevõttesiseks omahinnaalaseks analüüsiks 

aga autori hinnangul piisav. Kulud kogutakse ettevõtte kui terviku kohta ning tootmise 

omahindade leidmiseks kasutatakse kulude jaotamisel mitmesuguseid koefitsiente. 

Ettevõttetasandil peaks siiski kulude jaotamisel lähtuma võimalikult objektiivsetest 

kriteeriumitest mitte kasutama niivõrd üldistatud jaotusbaase.  

Empiirilise osa algandmed koguti Eesti piimatootjate seas läbi viidud küsitluse abil. 

Saadud vastuste põhjal võib öelda, et olulisemaks tootmisomahinda mõjutavaks faktoriks 
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võib pidada õiglase väärtuse meetodi kasutamist, mis finantsarvestuses on lubatud ja 

soovituslik. Kui õiglane väärtus ettevõtte kui terviku tulemust oluliselt ei moonuta, siis 

kuluarvestuses tootmise omahinna arvestuseks õiglase väärtuse või muude hinnanguliste 

meetodite kasutamine sobilik ei ole. Seda eelkõige juhul kui ettevõttesiseselt tarbitakse 

suur osa omatoodangust.  

Eesti piimatootjate seas läbiviidud küsitluse tulemusena saadi ülevaade kasutatavatest 

kuluarvestuse põhimõtetest, mis loodud kuluarvestuse mudelis seoti kuluarvestuse 

teoreetiliste lähtealustega. Soovituslikku kuluarvestuse mudelit on võimalik kasutada 

ettevõttespetsiifiliste kohandustega kõigis piimatootmisettevõtetes olenemata sellest, kas 

tegemist on piimatootmisele spetsialiseerunud ettevõttega või segatootjaga. Seejuures 

segatootjate puhul on eelduseks, et samu kuluarvestuse põhimõtteid kasutatakse kõigi 

tegevusvaldkondade arvestusel. Seda eriti, kui omatoodetud toodang liigub 

tegevusharude vaheliselt. Vastasel juhul ei ole kuluarvestuse tulemusena võimalik leida 

tegelikke tootmiskulusid ega tegelikke tootmise omahindasid.  

Magistritöö empiirilises osas teostati näiteettevõtte andmete põhjal piima omahinna 

kalkulatsioonid kasutades erinevaid kuluarvestuse põhimõtteid, mis kinnitasid saadud 

näitajate suurt varieeruvust sõltuvalt kasutatavast metoodikast. Seega ettevõtetevahelise 

võrdluse jaoks on oluline ühtse metoodika kujundamine. 

Kuluarvestuse süsteemi sisseviimisel on ajamahukaim ühekordne erinevate juhendite, 

reeglite ja põhimõtete väljatöötamine vastavalt iga ettevõtte spetsiifikale. Põhimõtted 

vajavad ümberhindamist oluliste töökorralduslike või tehnologiliste muutuste korral. 

Kuigi enamus kulusid on seostatavad kulukohtade või kuluobjektidega, siis teatud 

hinnangulist jaotust tuleb siiski kasutada bioloogiliste varadega seotud kulude eristamisel.  

Käesoleva töö autor on teadlik kasutatud täiskuluarvestuse puudusest, milleks on selle 

staatilisus ehk kulude liigitamine otse- ja kaudkuludeks ei sobi kulude arvestuseks 

muutuvate tegevusmahtude korral. Loodud kuluarvestussüsteemi täiendamine on 

võimalik kulude liigitamisega muutuv- ja püsikuludeks, mis võimaldab täisomahinna 

arvestuse kõrval kasutada ka jääktuluarvestust. Lähtuvalt uurimistöö piiratud mahust 

käesolevas töös jääktuluarvestuse teemat pikemalt ei käsitletud, mis võiks olla järgmiste 

uurimuste objektiks, et kujundada täielikum kuluarvestuse süsteem piima tootjatele. 
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CALCULATION OF COST OF MILK PRODUCTION IN DAIRY ENTERPRISES  

 

Kadi Lood  

 

SUMMARY 

 

 
The need for uniform methodology for calculating milk production costs has been known 

for a long time but nevertheless the topic has not had sufficient attention from academics 

nor practitioners. Especially important becomes the knowledge of production costs in the 

light of economic crises when cost accounting may give an enterprise essential advantage 

which can assure sustainability. The topic is as much important in national as in 

international level since it gives an essential knowledge for politicians and other decision-

makers. 

Complexity of cost accounting in dairy enterprises comes foremost from difficulty to 

distinguish costs of biological processes. Besides there are many different factors that 

influence cost of production in agriculture, there is also no uniform methodology that 

would make possible comparing different producers or evaluating their own  

economic efficiency of each enterprise.      

The aim of the master thesis was to identify theoretical principles and practices used for 

calculating production costs in dairy in order to develop a model for calculating the cost 

of milk.  

Theoretical part of the thesis gave an overview of principles of cost accounting in view of 

agricultural specifics. Conclusion was followed that due to its optional nature there are 

different methodologies used in cost accounting. Since there is no methodology 

developed that would be simple enough to meet requirements or modern options of dairy 

enterprises there are still being used principles from 1970s. Competition is intensifying 

continuously and in these circumstances is essential the ability to adjust according to the 

new conditions by making good management decisions. Good management decisions 

presume availability of detailed cost information. Cost accounting by cost objects allows 

to make those decisions. 
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The master thesis presented briefly FADN methodology that is used for dairy. FADN is 

collecting cost data from farmers with respect to the whole farm. For determining 

production costs it is necessary to locate them on the basis on different coefficients. In 

author's estimates this methodology is not suitable for enterprises level because such 

generalized cost allocation can´t guarantee objective cost information as it needs to be for 

management purposes.  

The empirical part of the thesis brought out the conclusions of the survey that was carried 

out among Estonian dairy producers to get an overview of cost accounting principles that 

are being used by practitioners. It was concluded that the most important factor that 

influences production costs in dairy was the use of fair value principle for valuating 

agricultural production and biological assets. Even though fair value is accepted and 

recommended for financial accounting and it will not distort total returns of the farm, the 

same principle is not acceptable for cost accounting since it can´t ensure objective 

allocation of cost to the cost objects.  

Practitioners point of view and theoretical basis of cost accounting was combined into a 

cost accounting model for dairy farms. Developed model can be used either in specialized 

dairy farms or by mixed agricultural producers which also has dairy enterprise. Should be 

pointed out that it is mandatory to use the same cost accounting principles for mixed 

producer in every other enterprise that it is active in. Especially if products are being used 

within the same farm but in different part of production. Otherwise cost accounting 

system cannot provide actual production costs.  

There were milk price calculations made in empirical part of the thesis. Cost data from 

example enterprise resulted in very different values of milk cost when different methods 

were used and it showed clearly that uniform methodology is needed when comparing 

enterprises.  

Cost accounting system implementation can be time-consuming because of different 

guidelines, rules and principles have to be adapted according to each company's specialty. 

But it´s just one time effort and fixed principles require re-evaluation only when 

significant changes emerge in job management or technological changes have been made. 

Most costs of the farms can be placed with relatively little additional work and allocate 

costs between different cost objects with help of herd management software according to 
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their consumption norm. Allocation of joint costs and overheads need some use of certain 

estimates, but since milk production overhead share of the costs is relatively small, the 

use of time consuming and complex systems is not reasonable. 

The author of the thesis is aware of the full costing deficiency that lies in the fact that 

classification of expenses into direct costs and overheads is not suitable for evaluating 

expenses by changing volumes. Cost accounting system can be complemented by 

classification of expenditure into fixed and variable costs that would allow marginal 

costing to be used alongside full costing. Based on the limited volume of this thesis the 

issue of marginal costing was not addressed, which could be the subject of the following 

studies in order to develop more complete cost accounting system for milk producers. 
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Lisa 1. Küsimustik piimatootjatele 

Eesti piimatootjate praktikas kasutatavad kuluarvestuse põhimõtted 

Olen Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse eriala magistrant Kadi Lood. Koostan 
magistritööd teemal “Piima omahinna arvestuse alused piimatootmistüübi ettevõtetes”. 
Töö eesmärk on saada ülevaade Eesti piimatootmisettevõtetes kasutatavatest finants- ja 
kuluarvestuslikest aluspõhimõtetest eelkõige omahinna arvestuse aspektist lähtudes. 
Analüüsi koostamiseks on ette valmistatud küsimustik piimatootjatele. Alljärgnevale 
küsimustikule vastates aitate kaasa uurimistöö koostamiseks vajaliku info kogumisel 
Eesti piimatootjate praktikas kasutatavast metoodikast ning ühtse piima omahinna 
arvestuse metoodika väljatöötamisele. Küsimustik koosneb kolmest plokist: küsimused 
finantsarvestusest ja kuluarvestusest ning viimane plokk küsimusi kuluarvestuse ühest 
kitsamast lõigust ehk omahinna arvestusest. 

Olen väga tänulik, kui leiate aega endapoolse panuse andmiseks. Kõik projekti käigus 
kogutavad andmed hoitakse rangelt konfidentsiaalsetena, ühtegi isikustatud näitajat ega 
absoluutarvu (mille järgi võiks ettevõtte ära tunda) ei avalikustata. Palun ankeet täita 
hiljemalt 31.03.2017.  

Küsimuste või probleemide korral võtke ühendust: 

Kadi Lood, tel. 53311531, kadi.lood@emu.student.ee 

Ankeedis on 36 küsimust 

1. Ettevõtte üldine taustinfo 
1.1 Ettevõtte nimi: 
1.2 Tootmisharud 

 Piimatootmine 
 Teraviljakasvatus 
 Rohumaad 
Teised:  

1.3 Vastaja amet: 
1.4 Loomade arv (JKK Vissuke 31.12.2016) 

Lehmad: 
Lehmikud: 
Pullid:  

1.5 Kasutatav majandusarvestuse tarkvara (nimetus): 

2. Finantsarvestus 
2.1 Kas kasutatav majandusarvestuse tarkvara võimaldab korraldada kuluarvestust 
objektide/kulukohtade lõikes? (palun tehke sobiv valik) 

 Võimaldab, aga ei kasuta 
 Võimaldab, kasutame seda võimalust 
 Teised  

 2.2 Kas kasutatav majandusarvestuse tarkvara vastab ettevõtte vajadustele? 
 Vastab meie ettevõtte vajadustele 
 Ei vasta meie ettevõtte vajadustele, soovime lisafunktsioone (palun täpsustage 

milliseid) 
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Kommenteerige oma valikut siin: 
2.3 Kas kulude kirjendamisel lähtutakse raamatupidamise sise-eeskirjadest? (palun tehke 

sobiv(ad) valik(ud)) 
 Raamatupidamise sise-eeskirjad on formaalne dokument 
 Raamatupidamine on korraldatud ja reguleeritud vastavalt sise-eeskirjadele 
 Raamatupidamise sise-eeskirjadega on reguleeritud kuluarvestuse korraldamine 

kulukohtade lõikes 
Teised:  

2.4 Millal viimati täiendati raamatupidamise sise-eeskirjasid? (palun märkige aasta) 
2.5 Milliseid kulusid kajastatakse ettevõtte üldkulude (tootmisega mitteseotud kaudsed 

üldhaldusega seotud hooldus- ja remondikulud-, tööjõukulud, kulum, jne.) hulgas? (palun 

tehke sobiv(ad) valik(ud)) 
 Juhatuse ja raamatupidamise tööjõukulud 
 Kontori hooldus- ja remondikulud 
 Kontoritarbed, väikevahendid 
 Juhtimistasud (kontsernis) 
 Kontorihoonete ja seadmete kulum 
 Pangateenused 
 IT-teenused 
 Õigusabi, auditeerimine, muu üldine nõustamine ja koolitus 
Teised:  

 2.6 Millised on ettevõttes kasutatavad piimatootmisega seotud põhivara 
amortisatsiooninormid? (palun märkige % aastas) 

Lüpsilaut: 
Noorkarjalaut: 
Muud hooned: 
Lägahoidla/sõnnikuhoidla: 
Silohoidla: 
Muud rajatised: 
Lüpsiseadmed: 
Lägaseadmed (segajad, kogujad, pumbad): 
Muud masinad ja seadmed: 

 2.7 Kui suur osa kogu söödavilja vajadusest aastas ostetakse? (palun tehke üks valik) 
 0% 
 1-25% 
 26-50% 
 51-75% 
 76-100% 

2.8 Millisest põhimõttest lähtutakse omatoodetud söödavilja arvelevõtmisel? (palun tehke 

valik ning märkige kommentaaride lahtrisse vastav 2016. a näitaja, EUR/tonn) 
 Tegelike kulutuste alusel ehk tootmisomahinnaga 
 Õiglases väärtuses ehk hinnaga, millega sõltumatu osapool oleks valmis seda vara 

ostma (turuhind) 
 Eelarvestatud omahinnaga, tegeliku omahinna selgumisel tehakse ümberarvestus 
 Eelarvestatud omahinnaga, ümberarvestust ei tehta 
 Muu (palun täpsustage) 

Kommenteerige oma valikut siin: 
2.9 Kui suur osa kogu silovajadusest 2016. aastal osteti? (palun tehke üks valik) 

 0% 
 1-25% 



80 
 

 26-50% 
 51-75% 
 76-100% 

2.10 Millisest põhimõttest lähtutakse omatoodetud silo arvelevõtmisel? (palun tehke valik 

ning märkige kommentaaride lahtrisse vastav 2016. a näitaja, EUR/tonn) 
 Tegelike kulutuste alusel ehk tootmisomahinnaga 
 Õiglases väärtuses ehk hinnaga, millega sõltumatu osapool oleks valmis seda vara 

ostma (turuhind) 
 Eelarvestatud omahinnaga, tegeliku omahinna selgumisel tehakse ümberarvestus 
 Eelarvestatud omahinnaga, ümberarvestust ei tehta 
 Muu (palun täpsustage) 

Kommenteerige oma valikut siin: 
2.11 Millises väärtuses võetakse arvele vasikatele joodetav piim? (palun tehke valik 

ning märkige kommentaaride lahtrisse vastav 2016. a näitaja, EUR/tonn) 
 Aasta lõpus tegelike kulutuste alusel ehk tootmisomahinnaga 
 Õiglases väärtuses ehk hinnaga, millega sõltumatu osapool oleks valmis seda vara 

ostma (turuhind) 
 Eelarvestatud omahinnaga, tegeliku omahinna selgumisel tehakse ümberarvestus 
 Eelarvestatud omahinnaga, ümberarvestust ei tehta 
 Vasikatele joodetavat piima ei arvestata ja kuluks ei kanta 
 Muu (palun täpsustage) 

Kommenteerige oma valikut siin: 
2.12 Millisest põhimõttest lähtutakse kaasneva toodangu ehk lehmikute ja pullvasikate 
arvelevõtmisel (palun tehke üks valik)? 

 Õiglases väärtuses ehk hinnaga, millega sõltumatu osapool oleks valmis seda vara 
ostma (turuhind) 

 Eelarvestatud omahinnaga, tegeliku omahinna selgumisel tehakse ümberarvestus 
 Eelarvestatud omahinnaga, ümberarvestust ei tehta 
 10% loomakasvatuskuludest arvestatakse kaasneva toodanguga seotud kuludeks 

(90% põhitoodanguga seotud kulud) 
 Vasika väärtuseks arvestatakse 8-10% lehma söödakuludest, mis kulub 

vasika/loote kasvatamiseks (positiivne energiabilanss) 
 Vasika väärtus leitakse tiine mullika turuhinna ja üleskasvatamiskulu vahena 
 Muu (palun täpsustage) 

2.13 Millisest põhimõttest lähtutakse mullikate põhikarja viimise väärtuse hindamisel? 
(palun tehke üks valik) 

 Tegelike kulutuste alusel ehk tootmisomahinnaga 
 Õiglases väärtuses ehk hinnaga, millega sõltumatu osapool oleks valmis seda vara 

ostma (turuhind) 
 Diskonteeritud neto rahavoogude meetod (bioloogilisest varast oodatavate 

diskonteeritud rahavoogude põhjal) 
 Muu (palun täpsustage) 

2.14 Millised on noorkarja väärtuse hindamise vastavad näitajad? (märkige igasse 

lahtrisse vastav 2016. a näitaja) 
Lehmiku väärtus sünnil (EUR/kg)? 
Pullvasika väärtus sünnil (EUR/kg)? 
Lehmikute juurdekasvu (kaaluiibe) väärtus (EUR/kg)? 
Pullvasika juurdekasvu (kaaluiibe) väärtus (EUR/kg)? 
Mullikate põhikarja viimise väärtus (EUR/pea) 
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2.15 Milline kasutusotstarve on kõrvaltoodangul ehk sõnnikul? (palun tehke sobiv(ad) 

valik(ud)) 
 Põldudele väetiseks (omatarbeks) 
 Biogaasi tootmiseks (omatarbeks) 
 Müügiks 
Teised:  

2.16 Millisest põhimõttest lähtutakse sõnniku arvelevõtmisel raamatupidamises? (palun 

tehke üks valik) 
 Õiglases väärtuses ehk hinnaga, millega sõltumatu osapool oleks valmis seda vara 

ostma (turuhind) 
 Toiteelementide sisalduse alusel (väärtuse leidmine orgaanilise väetise analüüsi 

alusel mineraalväetiste hinnaga vastavalt N, P ja K sisaldusele) 
 Sõnnikut ei võeta raamatupidamises arvele 
 Teised  

2.17 Milline on sõnniku väärtus? (kui arvestatakse, siis palun märkige lahtrisse vastav 

2016. a näitaja, EUR/tonn) 

3. Kuluarvestus 
3.1 Milliste tegevusharude lõikes kulusid kogutakse ja jaotatakse? (palun tehke sobiv(ad) 

valik(ud) 
 Taimekasvatus 
 Loomakasvatus 
 Kulusid kogutakse ettevõtte kui terviku kohta ning jaotust tegevusharude vahel ei 

toimu 
Teised:  

3.2 Milliseid kulukohti (allüksus-nt põhikari, funktsioon, protsess, jne.) eristatakse 
piimatootmises ning millele kogutakse ja jaotatakse tootmiskulusid? (palun tehke 

sobiv(ad) valik(ud) 
 Põhikari 
 Noorloomad 
 Vasikad 
 Sõnnikumajandus 
 Kulukohti ei eristata 
Teised:  

3.3 Kui kulude kogumisel kulukohti ei eristata, siis palun selgitage, miks ei peeta seda 
vajalikuks. 
3.4 Millistele kuluobjektidele (tooted, tootegrupid) jaotatakse kulukohtadele kogutud 
kulusid? (palun tehke sobiv(ad) valik(ud) 

 Piim 
 Mullikad 
 Vasikad 
 Sõnnik/läga 
Teised:  

3.5 Millistest põhimõtetest lähtutakse ettevõtte üldkulude jaotamisel? (palun tehke 

sobiv(ad) valik(ud) 
 Proportsionaalselt tootmiskuludega (üldkulude jaotamine vastavalt tegevusharu 

tootmiskulude osakaalule kogu tootmiskuludest) 
 Proportsionaalselt müügituluga (üldkulude jaotamine vastavalt tegevusharu 

müügitulu osakaalule kogu müügituludest) 
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 Proportsionaalselt otseste töötundidega (nt. raamatupidaja töötasu jaotamine 
tegevusharule vastavalt selle haru otseste töötundide osakaalule kogu töötundidest) 

 Ettevõtte üldkulusid ei jaotata tegevusharudele (nt. taimekasvatus, loomakasvatus) 
 Ettevõtte üldkulusid ei jaotata toodetele/tootegruppidele 
Teised:  

3.6 Millistest põhimõtetest lähtutakse piimatootmise üldkulude jaotamisel? (palun tehke 

sobiv(ad) valik(ud) 
 Proportsionaalselt tootmiskuludega (üldkulude jaotamine vastavalt kulukoha 

tootmiskulude osakaalule kogu tootmiskuludest) 
 Vastavalt loomade arvule (nt. vet teenuse kulude jaotamine vastavalt loomade 

arvule) 
 Vastavalt pinnale (m2, nt. farmi kontori ja olmeruumide kulumi ja elektrikulude 

jaotamine vastavalt kulukoha pinna osakaalule kogupinnast) 
 Proportsionaalselt otseste töötundidega (nt. farmijuhi töötasu jaotamine 

kulukohtadele vastavalt kulukoha otseste töötundide osakaalule kogu töötundidest) 
 Proportsionaalselt masintundidega (nt. kütuse, õli, määrdeainete, masinate 

hooldus- ja remondikulude jaotamine kulukohtadele vastavalt kulukoha otseste 
masintundide osakaalule kogu masintundidest) 

 Piimatootmise üldkulusid ei jaotata toodetele/tootegruppidele 
Teised:  

3.7 Millistest põhimõtetest lähtutakse söödakulude kogumisel? (palun tehke sobiv(ad) 

valik(ud) 
 Söödakulude osas peetakse eraldi arvestust põhisööda ja lisasöötade lõikes 
 Söödakulude osas peetakse eraldi arvestust omatoodetud ja ostetud söötade lõikes 
 Söödakulude osas peetakse eraldi arvestust tähtsamate söödaliikide lõikes 
Teised:  

3.8 Millisest põhimõttest lähtutakse põhikarja loomade väärtuse amortiseerimisel? (palun 

tehke sobiv valik) 
 Diskonteeritud neto rahavoogude meetod (bioloogilisest varast oodatavate 

diskonteeritud rahavoogude põhjal) 
 Bioloogiline põhivara amortiseeritakse kulusse selle kasuliku eluea ehk põhikarja 

loomade keskmise karjaspüsimise aja jooksul 
 Põhikarja loomade väärtust ei amortiseerita 
 Teised  

3.9 Millisest põhimõttest lähtutakse karja bilansilise väärtuse muutuse (loomade 
karjatulek, juurdekasv, müük, hukkumine jne) kajastamisel kuluarvestuses? (palun tehke 

sobiv valik) 
 Karja bilansilise väärtuse muutusi kuluarvestuses ei kajastata 
 Teised  

3.10 Millisest põhimõttest lähtutakse finantskulu jaotamisel? (palun tehke sobiv valik) 
 Finantskulu jaotatakse vastavalt sellele, millise kulukohaga see seotud on 
 Finantskulu on ettevõtte üldkulu, mida toodete omahinda ei arvestata 
 Teised  

3.11 Millisest põhimõttest lähtutakse omandis oleva maa kasutamise kulu hindamisel 
kuluarvestuses? (palun tehke sobiv valik) 

 Omandis maa kasutamise kuluna arvestatakse maa kasutamise alternatiivkulu ehk 
saamatajäänud tulu (nt. keskmine piirkonna maa rendihind) 

 Omandis oleva maa kasutamise kulu ei arvestata 
 Teised  
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4. Omahinna arvestus 
4.1 Millistest põhimõtetest lähtutakse piima omahinna arvutamisel? (palun tehke 

sobiv(ad) valik(ud) 
 Piima omahind arvestatakse iga kuu kohta 
 Aasta lõpus arvestatakse aasta tegelik omahind 
 Piima omahind sisaldab karja taastootmise kulusid 
 Piima omahind sisaldab ettevõtte üldkulusid 
 Kõrval- ja kaasneva toodangu kulud arvestatakse piima omahinda minevatest 

kuludest maha (vastavad kulud eraldatakse kogukuludest ning järgi jääb 
piimatootmiskulu) 

 Piima omahinna leidmiseks jagatakse piimatootmise kulud kogu toodetud 
piimakogusega 

 Müüdud piima ühikuhinna leidmiseks jagatakse piimatootmise kulud müüdud 
piimakogusega 

 Piima omahinda ei arvestata 
Teised:  

4.2 Milline oli piima 2016. a detsembrikuu tootmisomahind (EUR/tonn)? 
4.3 Milliseid teisi tulemusmõõdikuid arvestate? (palun tehke sobiv(ad) valik(ud) 

 Jääktulu 
 Söödapäeva maksumus 
 Ei arvesta teisi tulemusmõõdikuid 
Teised:  

Aitäh vastamast! 
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