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Eesti finantsaruandluse standardit rakendavad põllumajandusettevõtjad ei saa kajastada 

maad kui materiaalset põhivara bilansis õiglase väärtuse meetodil. Nende maa kui ühe 

olulisema varaliigi bilansilises maksumuses ei kajastu turuhinna muutused. Maa pideva 

hinnakasvu tõttu on varad bilansis alahinnatud. Ettevõtte bilansis esitatud teavet kasutavad 

huvigrupid ning olenevalt kajastatud maa väärtusest saadakse erinev informatsioon. 

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada, kui oluline on maa väärtus bilansis erinevate 

huvigruppide jaoks. Ettevõttesisese huvigrupina käsitleti põllumajandusettevõtte 

juhtkonda. Ankeetküsitluse teel saadi vastused 81-lt Eesti finantsaruandluse standardit 

kasutava põllumajandusettevõtte juhtkonda kuuluvalt isikult. Intervjuu viidi läbi ühe 

otsekohalduvat standardit kasutava põllumajandusettevõtte esindajaga ning analüüsiti 

lisaks ettevõtte perioodi 2012–2020 majandusaasta aruandeid. Ettevõttevälistest 

huvigruppidest saadi ankeetküsitlusele vastused kuuelt krediidiasutuselt, viielt 

põllumajandussisendite tarnijalt ning intervjueeriti ühte finantseerimisega tegelevat 

ettevõtet (AS LandCredit). 

Ettevõttesisene huvigrupp leidis, et maa väärtus bilansis avaldab mõju ettevõtte staatusele. 

Ümberhindlus on oluline, et järgida raamatupidamise seadust ja anda varadest asjakohane 

ja tõepärane ülevaade. Selgus, et pooled vastanutest sooviksid võimalusel maad ümber 

hinnata. Ettevõtteväliste huvigruppide hinnangul ei mõjuta maa madalam väärtus üldiselt 

nende poolt tehtavat krediidiotsust. Krediidiasutused võtavad otsuse tegemisel arvesse 

Maa-ameti kinnisvaratehingute statistika alusel leitavat maa turuväärtust, tarnijad peavad 

olulisemaks saagi tarnelepingu olemasolu ja eelnevat koostöökogemust ettevõttega ning 

muu välise huvigrupi all käsitletav finantseerimise ettevõte kasutab maa turuväärtuse 

leidmiseks maa hindajat.  

Magistritöö tulemustest on kasu riigile raamatupidamisstandardite arendamisel, et luua 

arutelu maa ümberhindluse võimaluse loomise üle Eesti finantsaruandluse standardit 

rakendavate ettevõtete jaoks.  

Maa väärtus, bilanss, põllumajandusettevõtjad, ettevõttevälised huvigrupid 
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Agricultural entrepreneurs applying the Estonian financial reporting standard cannot 

recognize land on the balance sheet using the fair value method. Their land, as one of the 

most important assets, does not reflect changes in market price in its carrying value. Due 

to the rise in land prices, assets are undervalued in the balance sheet. The information 

presented on a company’s balance sheet is used by stakeholders and the information varies 

depending on the value of the land reported.  

The aim of the Master’s thesis is to find out how important the value of land in the balance 

sheet is for stakeholders. The management of the holding was considered as an internal 

stakeholder. The questionnaire survey provided answers from 81 persons belonging to the 

management of the holding using the Estonian financial reporting standard. The interview 

was conducted with a representative of the holding using International Financial Reporting 

Standards, furthermore, the company’s annual reports for the period 2012–2020 were 

analysed. As for external stakeholders, responses to the questionnaire were received from 

six credit institutions and five suppliers of agricultural inputs, in addition, a financing 

company (AS LandCredit) was interviewed.  

Internal stakeholder found that the value of land on the balance sheet has an impact on the 

status of the enterprise. Revaluation is relevant in order to comply with the accounting law 

and provide an appropriate and truthful overview of assets. It turned out that half of the 

respondents would like to revaluate the land if possible. According to external 

stakeholders, the lower value of the land does not generally affect their credit decision. 

When making a decision, credit institutions take into account the market value of land 

found on the basis of statistics on real estate transactions of the Land Board, while 

suppliers consider the existence of a harvest supply contract and previous experience of 

cooperation with the company to be more important, and other external financing 

companies use land appraisers to find market value of land. 

The results of this thesis will be useful for the development of accounting standards in the 

country in order to spark a debate on the creation of a land revaluation option for 

enterprises implementing the Estonian financial reporting standard. 
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SISSEJUHATUS 

 

Statistikaameti andmetel on Eestis põllumajandusega tegelevate juriidilisest isikust 

majapidamiste arv aina tõusnud, samal ajal kui füüsilisest isikust majapidamisi jäänud 

vähemaks. Põllumajanduses valitseb tihe konkurents ning võib eeldada, et suurematel 

ettevõtetel, kellel on rohkem vara, on teatud eelis konkurentsis püsimiseks. Varadest on 

põllumajandusettevõtja jaoks toodangu tootmisel üheks olulisemaks maa, mis eristub teistest 

tootmisteguritest piiratud koguse poolest. Lisaks ettevõtja poolt kasutatavale maa suurusele 

on üleüldise hinnatõusu tõttu tähelepanu hakatud pöörama sellele, et maa kui piiratud vara 

väärtus pidevalt kasvab, kuid selle kajastamine Eesti põllumajandusettevõtjate 

finantsarvestuses on probleemne. 

Ettevõtjal on võimalik finantsarvestuse korraldamisel ja info esitamisel lähtuda kahest 

finantsaruandluse standardist: Eesti finantsaruandluse standardist ning rahvusvahelisest 

finantsaruandluse standardist (edaspidi kui otsekohalduvast standardist) (Raamatupidamise 

seadus 2002, § 17 lg 1). Olenevalt standardi valikust on erinevused mõne arvestusvaldkonna 

kajastamises. Otsekohalduva standardi rakendamisel on võimalik materiaalset põhivara 

ümber hinnata ehk kasutada õiglase väärtuse meetodit, kuid Eesti finantsaruandluse 

standardi korral kajastatakse vara soetusmaksumuse meetodil ning sellisel juhul ei võeta 

arvesse turuhinna muutust. Seega olenevalt meetodi rakendamisest kaasneb maa kui 

materiaalse põhivara kajastamisega mõju bilansimahule. 

Raamatupidamise aastaaruande hulka kuuluvatest põhiaruannetest, sealhulgas bilansist, on 

huvitatud erinevad ettevõttesisesed ja -välised infokasutajad, kes vajavad sealset 

informatsiooni hinnangute või otsuste tegemiseks ettevõtte kohta. Erinevate vara 

arvestusmeetodite rakendamisest tulenevate eeliste ja puuduste üle diskuteeritakse pidevalt. 

Kui ühelt poolt on õiglase väärtuse meetodi rakendamine ettevõtja jaoks keerulisem ja 

ajamahukam, siis teisalt on avaldatav teave turuhinna muutustega arvestamise tõttu 

asjakohasem ettevõttevälistele huvigruppidele. Eelnevad uuringud (Kabourková 2021; 

Altermann 2021) maa bilansilise maksumuse kajastamise kohta on välja toonud, et esitatud 

teave võib maa väärtuse soetusmaksumuse meetodil kajastamise tõttu bilansis muuta 

aruandes oleva teabe aja jooksul üha vähem asjakohasemaks erinevate väliste huvigruppide 
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jaoks. Kabourková (2021) keskendus oma uuringus Tšehhi raamatupidamise seaduses 

esitatud maa kui materiaalse põhivara arvestusmeetoditele ning Altermann (2021) uuris maa 

õiglase väärtuse meetodi rakendamist kolme Eesti põllumajandusettevõtte baasil. 

Käesolevas magistritöös tuuakse lisaks arvestusmeetoditele välja, kuivõrd maa väärtus 

bilansis avaldab mõju erinevatele huvigruppidele ning nende poolt tehtavatele otsustele 

ettevõtte kohta. 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada, kui oluline on maa väärtus põllumajandusettevõtte 

bilansis erinevate huvigruppide jaoks. 

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1) selgitada Eestis kehtivate finantsaruandluse standardite alusel põhimõtteid maa väärtuse 

kajastamiseks bilansis; 

2) tuua välja soetusmaksumuse ja õiglase väärtuse meetodi eelised ja puudused; 

3) anda ülevaade huvigruppide finantsinformatsiooni vajadusest; 

4) põllumajandusettevõtjate hulgas läbi viidud ankeetküsitluse põhjal tuua välja, kui 

oluliseks peab ettevõttesisene huvigrupp maa õiglases väärtuses kajastamist bilansis;  

5) ettevõtteväliste huvigruppide hulgas läbi viidud intervjuu ja ankeetküsitluse tulemuste 

põhjal selgitada välja, millisel määral mõjutab maa väärtus bilansis ettevõtte kohta 

tehtavaid otsuseid. 

Magistritöö koosneb kahest peatükist, milleks on teoreetiline ja empiiriline osa. Teoreetilises 

osas antakse esmalt ülevaade maa väärtuse kajastamisest bilansis Eestis kehtivate 

finantsaruandluse standardite alusel. Seejärel tuuakse erialase kirjanduse põhjal välja, 

millised on nii soetusmaksumuse kui ka õiglase väärtuse eelised ja puudused, ning milliste 

teguritega võiks arvestada meetodi valikul. Viimasena antakse ülevaade ettevõtte 

huvigruppidest ning nende informatsioonivajadusest, tuues välja, milliseid finantsnäitajaid 

nad raamatupidamise aastaaruandes jälgivad. Magistritöö teoreetilise osa koostamisel 

kasutatakse nii raamatupidamist ja finantsaruandlust reguleerivaid seaduseid ning juhendeid 

kui ka välisautorite teadustöid. 

Töö empiirilises osas kirjeldatakse uurimismetoodikat, valimit, ankeetküsitluste struktuuri 

ja intervjuude läbi viimist. Seejärel antakse ülevaade uuringu tulemustest, võrreldakse neid 

eelnevalt käsitletud teooriaga ning tehakse järeldused. Empiirilise osa koostamiseks 

kasutatakse esmaseid andmeid, mida kogutakse ankeetküsitluse ja intervjuu teel ettevõtte 
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huvigruppidelt (Eesti põllumajandusettevõtete juhtkonnalt, krediidiasutustelt, 

põllumajandussisendite tarnijatelt ning muult väliselt huvigrupilt). Läbi viidavate 

intervjuude ning koostatud ankeetküsitluste teel selgub, kui olulist mõju avaldab bilansis 

sisalduv maa väärtus otsuseid tehes ettevõtte kohta erinevate infokasutajate jaoks. Tuuakse 

välja põllumajandusettevõtjate eelistused ja hinnangud maa väärtuse kajastamise meetodi 

osas. Teiseste andmetena kasutatakse otsekohalduvat standardit rakendava 

põllumajandusettevõtja majandusaasta aruandeid perioodil 2012–2020, et tuua välja maa 

ümberhindluse mõju varade kogumahule bilansis. Andmeid iseloomustatakse nii 

kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt kirjeldava statistika abil ning statistiliseks analüüsiks 

kasutatakse t-testi meetodeid ning Fisheri täpset testi. 

Töö tulemustest on kasu nii põllumajandusettevõtetele, ettevõtte finantsinformatsiooni 

kasutavatele huvigruppidele kui ka riigile raamatupidamisstandardite arendamisel. 

Eelmainitud osapooled peaksid olema kaasatud, et hinnata, kas seni reguleeritud Eesti 

finantsaruandluse standard vajab maa väärtuse kajastamise osas muudatusi, et täita paremini 

erinevate infokasutajate huve. Käesolev uuring annab võimaluse Eesti 

põllumajandusettevõtjatel tuua välja seisukoht maa õiglases väärtuses kajastamise 

vajadusest ning teisalt ka hinnata, kas seda peetakse oluliseks väliste infokasutajate otsuste 

tegemisel. 

Töö autor soovib tänada ankeetküsitluses ja intervjuus osalenud huvigruppe, kes oma 

vastustega andsid olulise panuse magistritöö valmimisse. Lisaks soovib töö autor tänada 

juhendajat, Katrin Lemsalu, sisuka tagasiside ja meeldiva koostöö eest. 
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1. MAA VÄÄRTUSE KAJASTAMINE BILANSIS NING 

HUVIGRUPPIDE FINANTSINFORMATSIOONI VAJADUS 

 

1.1. Maa väärtuse kajastamine bilansis Eestis kehtivate 

finantsaruandluse standardite alusel 

 

Maa on tootmiseks üks olulisemaid ressursse põllumajanduses. Selle efektiivsele ning 

jätkusuutlikule kasutusele rõhutakse pidevalt, et elanikkonda toiduga varustada. Piiratud 

ressursina maa väärtus üldiselt kasvab. Maa väärtuse pideva kasvu tõttu tuleb tähelepanu 

pöörata sellele, kuivõrd see kajastub ka ettevõtete raamatupidamisarvestuses, avaldades 

mõju vara mahule bilansis. Töö keskendub põllumajandusettevõtete poolt kasutatava maa 

kajastamisele ning järgnevalt defineeritakse nende jaoks tootmiseks olulise vara nagu 

põllumajandusmaa mõiste. 

Maatulundusmaa all käsitletakse maad, mida kasutatakse põllumajandussaaduste tootmiseks 

või metsakasvatuseks, kuid ka maad, millel on põllu- või metsamajanduslik potentsiaal 

(Maakatastriseadus 1994, § 181). Seisuga 31.01.2022 oli Eestis maatulundusmaad 3 822 751 

ha, mis moodustas katastriüksuste kogupindalast 88% (Maakatastri statistika 2022). 

Maatulundusmaa all eristatakse haritavat maad, metsamaad, looduslikku rohumaad, 

õuemaad ja muud maad (Maatulundusmaa sihtotstarbega...2013: 13). Eesti topograafia 

andmekogu määratleb haritavat maad kui põllumajanduslikult kasutatavat või söötis ala, 

millest eristatakse omakorda põldu ja aiamaad (Reaalsusmudel 2019). Seisuga 31.01.2022 

oli haritavat maad 1 046 466 ha, moodustades katastriüksuste kogupindalast 24% 

(Maakatastri statistika 2022). Kuigi haritava maa pindala on metsamaa omast üle kahe korra 

väiksem, moodustab ta arvestatava osa katastriüksuste kogupindalast. 

Statistikaamet vaatleb kasutatavat põllumajandusmaad kui vaatlusaastal põllumajanduslikes 

majapidamistes põllumajandussaaduste tootmiseks kasutatavat või heades põllumajandus- 

ja keskkonnatingimustes hoitavat maad ning selle alla kuuluvad põllumaad, püsirohumaad, 

viljapuu- ja marjaaiad, puukoolid, koduaiad (Mõisted 2015). Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooniamet (PRIA) defineerib põllumajandusmaad kui põllumaa, püsirohumaa ja 

püsikarjamaa või püsikultuuride all olevat maa-ala (Euroopa Parlamendi... 2013: artikkel 2 
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lg 1). Kasutatavat põllumajandusmaad oli 2020. aasta seisuga Eestis 975 324 ha, olles 

viimase 10 aastaga suurenenud ligi 5%. 2020. aasta seisuga oli Eesti 

põllumajandusettevõtete kasutatavast põllumajandusmaast ligi 32% omandis, ülejäänud 

rendile võetud. (PMS141) Ettevõttel on vajalik maad kui vara kajastada 

raamatupidamisarvestuses. 

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (inglise keeles The Farm Accountancy 

Data Network ehk FADN) testettevõtete andmete alusel oli 2020. aastal 

põllumajandusettevõtete materiaalse põhivara alla kuuluv maa ja püsikultuuride osakaal 

bilansis 24% varadest (FADN andmebaas 2021). Püsikultuurideks on külvikorravälised 

kultuurid, mida kasvatatakse viis aastat või enam, välja arvatud püsirohumaa, puukoolid 

ning lühikese raieringiga madalmets. Lisaks on püsikultuuride all viljapuu- ja marjaaiad. 

(Strateegiakava peatükk...2020: 2) Maa ja püsikultuuride osakaal varade hulgast on 

võrreldes Euroopa Liidu liikmesriikide keskmise näitajaga (veidi üle 60%-i) (EU 

Farm...2021: 42) Eesti põllumajandusettevõtetes madal. Suurima osakaalu materiaalsest 

põhivarast Eesti põllumajandusettevõtetes moodustasid 2018. aastal masinad (Ibid.: 41), mis 

näitab tegevusharu kapitalimahukust. Andmete võrdlemiseks määratakse ühtsed nõuded ja 

standardid. 

Raamatupidamiskohustuslasel on vaja koostada igal aruandeaastal raamatupidamise 

aastaaruanne, mis koosneb põhiaruannetest nagu bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude 

aruanne, omakapitali muutuste aruanne, ning lisadest (Raamatupidamise seadus 2002, § 15 

lg 2). Raamatupidamise aastaaruanne on üks osa majandusaasta aruandes lisaks 

tegevusaruandele (Raamatupidamise seadus 2002, § 14 lg 1). Bilansis kajastatakse teatud 

kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit ehk vara, kohustisi ja 

omakapitali (Raamatupidamise seadus 2002, §18 lg 1). Maa on põllumajandusettevõtja jaoks 

vara, mille kasutamisel on erinev eesmärk. 

Vara defineeritakse kui raamatupidamiskohustuslase valitseva mõju all olevat ressurssi, mis 

on tekkinud minevikusündmuse tagajärjel ja mis toob tulevikus arvatavasti majanduslikku 

kasu (Raamatupidamise seadus 2002, § 3). Varasid bilansis liigitatakse vastavalt 

kasutuseale: lühiajalised on käibevarad, pikaajalised põhivarad (RTJ 2 2017: 14), kuid lisaks 

on vajalik hinnata vara hoidmise eesmärki. Põllumajandusmaa liigitub raamatupidamises 

materiaalse põhivara alla, kui seda kasutatakse ettevõttes toodete tootmisel, teenuste 

osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul kui üks aasta (RTJ 5 2017: 7). 
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Kui ettevõtte eesmärk maa hoidmisel on teenida renditulu, kasvatada väärtust või mõlemat 

üheaegselt, siis kajastatakse maa kui kinnisvarainvesteering (RTJ 6 2018: 5). Kui ettevõte 

soovib maad müüa, siis Raamatupidamise Toimkonna juhendi (edaspidi kui RTJ) 4 alusel 

(2018: 5) kajastatakse maa kui varu.  

Raamatupidamiskohustuslasel on nõue raamatupidamist ja finantsaruandlust korraldada 

(Raamatupidamise seadus 2002, § 2) ning oma majandustulemustest aru anda. Ettevõtete 

majandustulemuste võrreldavuseks tuleb järgida riigi poolt määratud nõudeid, mille 

koostamisel on lähtutud rahvusvahelistest põhimõtetest. Raamatupidamiskohustuslasel on 

võimalik finantsarvestuse korraldamisel ja info esitamisel lähtuda kahest finantsaruandluse 

standardist: Eesti finantsaruandluse standardist, mis tugineb valdavalt väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelisele finantsaruandluse standardile (inglise keeles 

IFRS for Small and Medium-sized Entities ehk SME IFRS), või Euroopa Komisjoni poolt 

vastu võetud rahvusvahelisest finantsaruandluse standardist (edaspidi kui otsekohalduvast 

standardist) (Raamatupidamise seadus 2002, §17).  

Otsekohalduv standard on kohustuslik krediidiasutustele, finantsvaldusettevõtjatele, 

segafinantsvaldusettevõtjatele, investeerimisühingutele, kindlustusandjatele ja 

äriühingutele, kelle emiteeritud väärtpaberid on võetud kauplemisele Eesti või muu Euroopa 

Majanduspiirkonna lepinguriigi reguleeritud väärtpaberiturul (Raamatupidamise seadus 

2002: §17), kuid ülejäänud saavad valida ühe kohustuslike standardite hulgast. Järgnevalt 

antakse ülevaade maa kajastamisest  Eesti finantsaruandluse standardi alusel, mis on 

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele 

suunatud finantsaruandluse nõuete kogum (Raamatupidamise seadus 2002, § 3). 

Maa kui materiaalne põhivara on vara, mida ettevõte kasutab toodete tootmisel, teenuste 

osutamisel või halduseesmärkidel, ja mida kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui 

üks aasta (RTJ 5 2017: 6). Materiaalse põhivara alla kuuluvad ettevõtte majandustegevuses 

kasutatavad maa ja hooned ning nendega seotud õigused (RTJ 5 2017: 7). Materiaalne 

põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, soetamisega 

seotud kulutustest ning vara tulevase demonteerimise ja asukoha taastamisega seotud 

hinnanguliste kulutuste nüüdisväärtusest (RTJ 5 2017: 11).  

Soetusmaksumus on vara omandamise või ehitamise ajal vara eest makstud raha või 

üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus (RTJ 5 2017: 6). Kui vara soetati mitterahalise 
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tehingu teel näiteks mingi teise vara eest, siis loetakse vara soetusmaksumuseks saadud vara 

õiglast väärtust (RTJ 5 2017: 17). RTJ 6 (2018: 6) defineerib õiglast väärtust kui summat, 

mille eest on võimalik vahetada vara või arveldada kohustist teadlike, huvitatud ja 

sõltumatute osapoolte vahelises tehingus. Vara soetusmaksumuseks on äraantud vara 

bilansiline maksumus juhul, kui vahetatavate varaobjektide õiglane väärtus pole 

usaldusväärselt määratav või vahetustehingul puudub äriline sisu (RTJ 5 2017: 17). 

Vara edasist kajastamist reguleerib RTJ 5 (2017: 21), mis sätestab materiaalse põhivara 

hoidmist bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja 

võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kuna maad ei amortiseerita 

piiramata kasutusea tõttu, tuleb maa kajastada soetusmaksumuses, millest on maha arvatud 

võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Vara võimaliku allahindluse 

kindlaks tegemiseks tuleb teha vara väärtuse test, mille käigus leitakse vara neto müügihind 

ja vara kasutusväärtus (RTJ 5 2017: 60). Kui selgub, et vara väärtus on langenud, 

kajastatakse see aruandeperioodi kuluna (RTJ 5 2017: 58).  

Kui ettevõtja hindab, et esineb muutus vara kasutuses või muudatused turuhindades 

võrreldes eelmise aruandekuupäevaga, siis võib see viidata vara lõppväärtuse või kasuliku 

eluea muutumisele. Sellisel juhul tuleks üle vaadata seni tehtud hinnangud ning neid 

vajadusel muuta nii aruandeperioodil kui ka järgmistes perioodides. (RTJ 5 2017: 30) Maa 

väärtust mõjutavad tegurid (asukoht, boniteet, juurdepääs, maatüki suurus, majandus). 

Teguritel võib maatüki väärtusele olla nii positiivne kui ka negatiivne mõju, mille ulatus aja 

jooksul muutub. Vara allahindluse vajaduse kahtlus võib olla tulenenud näiteks maatüki 

väärtust mõjutavate omaduste halvenemises (soostumine, boniteedi langus), mistõttu ei saa 

kasutada maad enam toodangu tootmisel otstarbeliselt. Maa kui vara väärtus kasvab näiteks 

majanduskasvu tõttu. RTJ 5 (2017: 21) lubab maa puhul arvata maha väärtuse langusest 

tulenevad allahindlused, kuid eeldatakse, et maa väärtus tulevikus tõuseb (Kabourková 

2021: 91). Vara soetusmaksumus on selle kajastamisel võrdne turuväärtusega, kuid vara 

edasist väärtuse kasvu ei ole võimalik Eesti finantsaruandluse standardi alusel kajastada. 

Maa kui kinnisvarainvesteering on renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal 

eesmärgil. Maa ei ole kasutamiseks toodete tootmisel, teenuste osutamisel, 

halduseesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse käigus. (RTJ 6 2018: 6) Sarnaselt 

materiaalsele põhivarale võetakse kinnisvarainvesteering bilansis arvele soetusmaksumuses, 

mis sisaldab nii ostuhinda kui ka soetamisega otseselt soetud kulutusi (RTJ 6 2018: 11). 
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Mikroettevõtjad kajastavad kinnisvarainvesteeringut edasi sarnaselt materiaalsele 

põhivarale soetusmaksumuse meetodil. Ülejäänud ettevõtjatel on võimalik õiglase väärtuse 

usaldusväärsel hindamisel mõistliku kulu ja pingutusega kajastada maad kui 

kinnisvarainvesteeringut õiglase väärtuse meetodil. (RTJ 6 2018: 14) Õiglase väärtuse 

meetodil kajastatakse kinnisvarainvesteering igal aruandekuupäeval õiglases väärtuses, 

väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi 

kasumiaruandes ning investeeringult ei arvestata amortisatsiooni (RTJ 6 2018: 17). 

Maa kui varu on vara, mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus (RTJ 4 2018: 

5). Algselt võetakse varud arvele soetusmaksumuses, sisaldades ostu-, tootmis- ja muid 

kulutusi, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse 

(RTJ 4 2018: 7). Edasi kajastatakse varud bilansis soetusmaksumuses või neto 

realiseerimisväärtuses, olenevalt kumb neist on madalama väärtusega (RTJ 4 2018: 19). 

Neto realiseerimisväärtuseks peetakse toote hinnangulist müügihinda äritegevuse käigus, 

millest on maha arvatud müügiga seotud kulutused (RTJ 4 2018: 5 ). Börsil või muul 

reguleeritud turul on võimalik kajastada varud õiglases väärtuses võttes maha 

müügikulutused (RTJ 4 2018: 19). 

Teiseks võimaluseks ettevõtjatel on finantsarvestuse korraldamisel kasutada üldtunnustatud 

finantsaruandluse standardeid, mis on Rahvusvahelise Arvestusstandardite Nõukogu poolt 

kinnitatud (Raamatupidamise seadus 2002, § 3). Otsekohalduv standard jaotab varad käibe- 

ja põhivaradeks (IAS 1 2016: 57) ning vara kajastatakse bilansis olenevalt selle kasutamise 

eesmärgist. 

Maa kui materiaalne põhivara on materiaalne objekt, mida kasutatakse kaupade 

tootmiseks, teenuste osutamiseks, rendile andmiseks või halduseesmärkidel eeldatavasti 

rohkem kui ühe perioodi jooksul (IAS 16 2016: 6). IAS 16 (2016: 15)  lubab vara kajastamise 

nõuete tingimuste täitmise järel kajastada maad esmalt soetusmaksumuses, millest on maha 

arvatud akumuleeritud kulum ja väärtuse langusest tulenevad allahindlused (IAS 16 2016: 

30). Otsekohalduva standardi alusel peetakse soetusmaksumuseks vara omandamiseks 

makstud raha või raha ekvivalentide summat, muu makstud tasu õiglast väärtust selle 

omandamise või ehitamise ajal või teiste rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite 

nõuetega kooskõlastusel summat, mis on sellele varale omistav esmakordsel kajastamisel 

(IAS 16 2016: 6). Kui on võimalik objekti usaldusväärselt mõõta, siis kajastatakse pärast 

esmast kajastamist ümberhinnatud väärtuses, mis on võrdne selle õiglase väärtusega 
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ümberhindluse kuupäeval (IAS 16 2016: 31). Õiglane väärtus on otsekohalduva standardi 

käsitluses summa, mille eest on võimalik vahetada vara teadlike, huvitatud ja sõltumatute 

osapoolte vahelises tehingus (IAS 16 2016: 6). 

Varade hindamine peab olema usaldusväärne tuginedes varasematele tehingutele. Kui 

tehingud turul puuduvad teatud vara osas, peetakse seda usaldusväärselt mõõdetavaks kahel 

juhul: 1) kui erinevate õiglase väärtuse kohta antavate hinnangute vahelised erinevused ei 

ole olulised vara jaoks; 2) kui võimalike hinnangute täitumise tõenäosust saab hinnata ja 

kasutada õiglase väärtuse hindamiseks. Ettevõtte saadud või loovutatud vara õiglase 

väärtuse usaldusväärsel määramisel kasutatakse saadud vara soetusmaksumusena 

loovutatud vara õiglast väärtust, välja arvatud juhul, kui saadud vara õiglane väärtus on 

paremini määratletav. (IAS 16 2016: 26) 

Ümberhindlusi tuleks teha korrapäraselt, et bilansiline (jääk)maksumus ei erineks 

bilansipäeval õiglase väärtuse alusel määratud bilansilisest (jääk)maksumusest (IAS 16 

2016: 31). Maa ja hoonete õiglane väärtus määratakse üldjuhul pädevate litsentseeritud 

hindajate poolt turul põhinevate andmete alusel (IAS 16 2016: 32). Ümberhindluste sagedus 

sõltub ümberhinnatavate materiaalse põhivara objektide õiglase väärtuse muutustest. Tuleks 

hinnata, kas ümberhinnatud vara õiglane väärtus erineb oluliselt selle bilansilisest 

(jääk)maksumusest. Väiksemate hinnamuutuste korral võiks teha ümberhindamist iga kolme 

või viie aasta tagant. (IAS 16 2016: 34) Kui vara õiglane väärtus on kiiresti ja oluliselt 

muutuv, tuleks ümberhindlust teha sagedamini. Ümberhindluse vajaduse üle otsustab 

üldiselt ettevõtte juhatus. Oluline on hinnata materiaalse põhivara ühe liigi objekte 

üheaegselt, et ära hoida eri kuupäevadel ja erinevatel alustel mõõdetud ümberhindluste 

väärtust (IAS 16 2016: 38). IAS 16 § 39 alusel kui vara bilansilist (jääk)maksumust 

ümberhindluse tulemusel suurendatakse, kajastatakse seda omakapitalis real 

“Ümberhindluse reserv“. Ümberhinnatud vara väärtus ei ole omakapitalis osa 

jaotuskõlblikust kasumist, mistõttu maad ei hinnata ümber tulu saamise eesmärgil. 

Maa kui kinnisvarainvesteering on otsekohalduva standardi alusel maa või ehitis, osa 

ehitisest või mõlemad, mida hoitakse omanikuna või kapitalirendi tingimustel rentnikuna 

eelkõige renditulu teenimise, kinnisvara väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil (IAS 40 

2016: 5). Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse vara, kui ettevõtja saab tõenäoliselt 

tulevikus sellelt majanduslikku kasu ning kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumust on 

võimalik usaldusväärselt mõõta (IAS 40 2016: 16). Esmalt mõõdetakse 
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kinnisvarainvesteeringut selle soetusmaksumuses, mille hulka loetakse ka tehingukulutused 

(IAS 40 2016: 20). Pärast esmast kajastamist valitakse arvestusmeetodiks õiglase väärtuse 

või soetusmaksumuse mudel ning rakendatakse seda mudelit kõikidele oma 

kinnisvarainvesteeringutele (IAS 40 2016: 30). Õiglases väärtuses saab kajastada vaid juhul, 

kui on võimalik vara väärtust usaldusväärselt leida (IAS 40 2016: 53). 

Maa kui varu on sarnaselt Eesti finantsaruandluse standardi käsitlusele vara, mida hoitakse 

müügiks tavapärase äritegevuse käigus (IAS 2 2016: 6). Varusid mõõdetakse 

soetusmaksumuses või netorealiseerimisväärtuses, olenevalt kumb väärtus neist on madalam 

(IAS 2 2016: 9). Netorealiseerimisväärtus on tavapärases äritegevuses kasutatav 

hinnanguline müügihind, millest on maha arvatud toote lõpetamiseks ja müügi sooritamiseks 

vajalikud hinnangulised kulutused (IAS 2 2016: 6). Alljärgnevas tabelis 1 on välja toodud 

arvestusmeetodi valik maa kajastamisel olenevalt maa kasutusotstarbest mõlema võimaliku 

kasutatava finantsaruandluse standardi korral. 

 

Tabel 1. Maa kajastamine bilansis olenevalt vara liigist ning rakendatavast 

finantsaruandluse standardist (RTJ 4; RTJ 5; RTJ 6; IAS 2, IAS 16; IAS 40) 

Vara liik 
Materiaalne 

põhivara 

Kinnisvara-

investeeringud 
Varud 

Eesti 

finantsaruandluse 

standard 

esmane 

kajastamine 
soetusmaksumus soetusmaksumus soetusmaksumus 

edasine 

kajastamine 
soetusmaksumus 

soetusmaksumus/          

*õiglane väärtus 

** 

soetusmaksumus/             

netorealiseerimis-

väärtus 

*** 

Otsekohalduv 

standard 

esmane 

kajastamine 
soetusmaksumus soetusmaksumus 

soetusmaksumus/                                       

netorealiseerimis-

väärtus 

*** 

edasine 

kajastamine 

soetusmaksumus/

*õiglane väärtus  

soetusmaksumus/ 

*õiglane väärtus  

soetusmaksumus/                 

netorealiseerimis-

väärtus 

*** 
 

Märkused:  

1. *kui objekti saab usaldusväärselt mõõta 

2. **mikroettevõtjad vaid soetusmaksumuses 

3. ***olenevalt, kumb väärtus madalam 

 

Otsekohalduva standardi kasutamisele võtmine aitab ettevõtjal paremini hinnata oma 

tegevust ning on abiks juhtimises vajalike otsuste tegemisel. Ettevõtjatel on parem võimalus 
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rahvusvaheliseks koostööks investoritega, kuna põhjalik aruanne võib tõsta usaldust (Albu 

et al. 2020: 210). Negatiivseks pooleks otsekohalduva standardi kasutamisel ettevõtja jaoks 

on kaasnev ajamahu kasv aruandluse koostamisel. Otsekohalduva standardi kasutusele 

võtmine tähendab ettevõtja jaoks eelnevate arvestusperioodide korrigeerimist. Lisaks 

peetakse majandusaasta aruande koostamist keerulisemaks (Ibid.: 208). Otsekohalduva 

standardi kohustuslikud nõuded aruandluse koostamisel võivad olla koormavaks väikestele 

ettevõtetele ning saadav kasu võib olla väiksem kui väljaminevad kulud. 

Eelneva põhjal võib välja tuua, et ettevõtjatel on võimalik finantsarvestuse korraldamisel 

lähtuda kahest standardist. Üks peamisi erinevusi standarditel seisneb selles, et Eesti 

finantsaruandluse standardi rakendamise korral kajastatakse maa kui materiaalne põhivara 

soetusmaksumuses, kuid otsekohalduv standard annab võimaluse kajastada maad ka õiglases 

väärtuses. Eesti finantsaruandluse standardi alusel ei saa mikroettevõtja 

kinnisvarainvesteeringut kajastada õiglases väärtuses, otsekohalduv standard sellist 

piirangut pole sätestanud. Varude esmasel kajastamisel Eesti finantsaruandluse standardi 

alusel on võimalik kasutada vaid soetusmaksumust, kuid otsekohalduva standardi korral 

lisaks netorealiseerimisväärtust. Erinevate standardite põhimõtted maa väärtuse kajastamisel 

on muudel juhtudel samasugused. Kui ettevõttel on võimalik valida mõlema 

arvestusmeetodi vahel maa kui materiaalse põhivara kajastamisel, peaks valiku tegemisel 

analüüsima meetodite eeliste ja puuduste üle. 

 

 

1.2. Materiaalse põhivara arvestusmeetodite eelised ja puudused  

 

Ettevõtete finantsaruandluse valdkonnas arutletakse selle üle, kuidas peaks olema 

reguleeritud materiaalse põhivara kajastamine bilansis. Magistritöös analüüsitakse kahte 

peamist vara väärtuse hindamise meetodit, mida kasutatakse materiaalse põhivara 

kajastamisel: soetusmaksumuse meetodit ja õiglase väärtuse meetodit. Soetusmaksumuses 

kajastatud varad ja kohustised on bilansis hinnaga, mil tehing sõlmiti, ja õiglase väärtuse 

puhul arvestatakse hinda turul. Mõlemad meetodid on ettevõtetes kasutusel ning 

majandusteadlaste poolt diskuteeritakse nende meetodite paremuse üle. Antud alapeatükis 

tuuakse erialase kirjanduse põhjal välja mõlema meetodi eelised ja puudused, et toetada 

ettevõtteid arvestusmeetodi valikul. 
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Soetusmaksumuse meetodit kasutatakse varade väärtuse hindamisel kõige sagedamini 

(Cozma 2009: 860), kuna on raamatupidamise aastaaruande koostajale lihtsamini mõistetav 

(Budrionyte, Gaižauskas 2018: 61). Raamatupidamiskohustuslase jaoks on selle meetodi 

kasutamine finantsarvestuses väiksema ajakuluga, kuna ei teki varade ümberhindamise 

kohustust (Kabourková 2021: 1). Bilansis soetusmaksumusena kajastatud varade väärtus 

muutub vähem kui õiglase väärtuse meetodiga kajastatud varade väärtus (Jaijairam 2013: 3). 

Seega soetusmaksumuse meetodiga kajastatud varade väärtus on muutuva 

majanduskeskkonna tingimustes stabiilsem. 

Kui varad on hinnatud soetusmaksumuse meetodil, siis sisaldab raamatupidamise 

aastaaruanne ettevõtte tegevuse kohta usaldusväärset teavet (Budrionyte, Gaižauskas 2018: 

61). Varad on hinnatud objektiivselt ning dokumenteeritud korrektselt, mistõttu on ettevõtte 

juhtkonnal väiksem võimalus finantsteabega manipuleerida. Vara väärtust on auditi käigus 

lihtsam kontrollida, kuna vara maksumust tõendavad dokumendid. Seetõttu võib järeldada, 

et soetusmaksumuse meetodi korral on majandusaasta aruannet lihtsam auditeerida. 

Soetusmaksumuse meetodi kasutamisel on võimalik ettevõttel manipuleerida 

amortisatsiooninäitajatega, näiteks suurendades vara kasulikku eluiga või ülehinnata selle 

bilansilist jääkväärtust. Sellisel juhul hindab ettevõte oma tulusid üle ja see annab aruannetes 

edasi väärat informatsiooni. (Jaijairam 2013: 4) Kuna maad ei amortiseerita, siis maa 

väärtust ei ole võimalik sellisel viisil moonutada. Maa väärtust on võimalik alla hinnata 

põhjendatult, kuid see ei too ettevõttele kasu, vaid kandub aruandeperioodi kasumiaruandes 

kuluks. Jaijairam (2013: 4) tõi välja, et soetusmaksumuse meetodi kasutamisel on suurem 

võimalus varjata ebaratsionaalseid investeerimisotsuseid, kuna bilansis ei kajastata 

omakapitali ja varade vähenemist. 

Soetusmaksumuse meetodi peamiseks kriitikaks on see, et selle meetodiga kajastatav vara 

bilansiline väärtus erineb turuhinnast. Aruandest saadav informatsioon on otsuste 

tegemiseks vähem sobiv. (Budrionyte, Gaižauskas 2018: 61) Kabourková (2021) uurimusest 

Tšehhis selgus, et maa väärtuse languse või suurenemise mittearvestamise tõttu ei saa 

pakkuda infokasutajatele majandusüksusest tõest ja asjakohast teavet. Ettevõtjatel ei teki 

maa hindamisel kulutusi, kuid raamatupidamise aastaaruandest saadav teave muutub aja 

jooksul vähem objektiivseks erinevate huvigruppide jaoks.  
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Asjakohasema informatsiooni andmiseks ettevõtte infokasutajatele on võimalik esitada 

raamatupidamise aastaaruande lisas maa turuhind. Selline lahendus nõuab aruande 

koostajate ühtset valmisolekut. (Kabourková 2021: 7) Autor leiab, et täiendav teave maa 

väärtuse turuhinna kohta aruande lisas annaks ka ettevõtjale parema ülevaate oma vara 

tegelikust väärtusest. Maa turuhind peaks ettevõtjale olema kergesti leitav.  

Soetusmaksumuse meetod keskendub kulude jaotusele. See tähendab, et bilansis kajastatud 

vara väärtuseks on selle omandamiseks tehtud kulutused. Inflatsiooni ajal jäävad vara hinnad 

muutumatuks. (Jairam 2013: 5) Kui 2010. aastal oli maatulundusmaa keskmine hind Eestis 

1 606 €/ha, siis 2020. aastal oli hind 4 292 €/ha (Kinnisvara hinnastatistika... 2022). 

Kasutatava põllumajandusmaa müügihind oli 2020. aastal 3 630 €/ha, mis on viimase 10 

aastaga kasvanud 27% (PM59). See näitab, et maa kui piiratud ressursi väärtus võib kiiresti 

kasvada. Mida kauem on ettevõttes maa bilansis soetusmaksumusena kajastatud, seda 

suurem on tõenäoliselt selle bilansilise jääkväärtuse erinevus turuväärtusest. Võib eeldada, 

et maa väärtus tulevikus tõuseb, mistõttu oleks vajadus seda korrapäraselt hinnata 

(Kaubouková 2021: 2).  

Õiglase väärtuse meetodi korral võetakse arvesse olukorda turul, mille alusel ka enamik 

investoreid otsuseid langetab (Emerson et al. 2010: 82). Lisaks investoritele on 

majandusaasta aruandes olevast teabest huvitatud teised infokasutajad, keda käsitletakse 

järgnevas alapeatükis 1.3. Kui vara väärtuse kajastamisel on arvestatud turuhinnaga, siis 

muutub teave asjakohasemaks (Budrionyte, Gaižauskas 2018: 60). Teave on asjakohane, kui 

sellega suudetakse mõjutada infokasutajate otsuseid (Sanahuja, Manuel 2014: 22). Seega kui 

infokasutaja saab aruandes esitatava teabe põhjal teha koheselt otsuse ettevõtte kohta, on 

tegemist asjakohase teabega. 

Uuringud on näidanud, et materiaalse põhivara ümberhindlusest tulenev vara väärtuse 

suurenemine on korrelatsioonis aktsiahindadega ning võimaldab hinnata tulevast tulu 

(Herrmann et al. 2006: 57). Õiglase väärtuse kasutamine aitab äritegevust elavdada, kuna 

aktsiate hinnad võivad tõusta ning võimalused turul kasvada. Rahvusvahelisele 

kapitaliturule pääsemine on kergem, kuna potentsiaalsetel investoritel või aktsionäridel on 

õiglasem ülevaade varadest. (Ngoc 2020: 20) Õiglase väärtuse kasutamine maa kui 

materiaalse põhivara kajastamisel bilansis eeldab Eestis, et ettevõte lähtub finantsarvestusel 

otsekohalduvast standardist. Otsekohalduva standardi alusel koostatud ettevõtte aruandlus 
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on põhjalikum, mis võib autori hinnangul olla samuti eeliseks pääsemisel rahvusvahelisele 

kapitaliturule. 

Kui ettevõte on aktsiatega börsil, siis võib ettevõtte juhtkonna üheks eesmärgiks olla aktsiate 

hinnakasv. Juhtkonna tasud on seotud üldiste finantstulemustega ning sageli ka 

aktsiahinnaga. Juhtidele antakse võimalus osta aktsiaid soodsama hinnaga. Mida suurem on 

aktsia väärtus, seda väärtuslikum on optsioon.  Töötajatele saab anda välja aktsiaoptsioone 

ning mõjutada töövõimalustega, näiteks kõrgem palk või ametikõrgendus neile, kes 

püüdlevad aktsionäride eesmärkide poole. (Ross et al. 2010: 11) Eesti 

põllumajandusettevõtete seas börsil aktsiatega kauplemine puudub, kuid näiteks Leedus on 

alates 2018. aastast aktiivselt börsil aktsiatega mahetootja Auga Group AB (Nasdaq 2022). 

Vietnamis selgitati välja regressioonanalüüsi teel tegurid, mis on õiglase väärtuse meetodile 

omased. Tegurite leidmisel kasutati varasemate uuringute tulemusi. Leiti, et õiglase väärtuse 

meetodi eelisteks on usaldusväärsuse ja läbipaistvuse suurenemine. (Ngoc 2020: 20) 

Lähtudes objektiivsuse printsiibist, peab raamatupidamise aruandes esitatav informatsioon 

olema neutraalne ja usaldusväärne (Raamatupidamise seadus 2002, § 16). Usaldusväärsuse 

hindamisel analüüsitakse kolme komponenti: teabe täielikkust, neutraalsust ja vigade 

esinemist (Sanahuja, Manuel 2014: 20). 

Kui eelnevalt Budrionyte & Gaižauskas (2018) tõid välja, et soetusmaksumuse korral on 

usaldusväärsus suurem, siis Sanahuja & Manuel (2014) leidsid komponentide hindamisel, et 

õiglane väärtus annab usaldusväärsema teabe. Õiglase väärtuse korral on teave täielikum, 

kuna arvesse võetakse vara väärtuse muutused turul. Erapooletute maa hindajate kaasamisel 

on suurem neutraalsus, kuid võimalus vigade tekkeks on suurem. (Ibid.: 21) Töö autor 

käsitleb usaldusväärsust soetusmaksumuse eelisena, kuna maale ei määrata 

amortisatsiooninormi või kasulikku eluiga, mis teeb teabe eelmainitud komponentidest 

neutraalseks ning lisaks on väiksem võimalus vigade esinemiseks. Kui maa on hinnatud 

professionaalsete hindajate poolt ühtsetel alustel, siis oleks tegemist neutraalse 

informatsiooniga (Emerson et al. 2010: 82). Kui maa väärtus tugineks lisaks varasematele 

tehingutele, võiks pidada autori arvates õiglase väärtuse meetodit usaldusväärsemaks. 

Õiglase väärtuse kasutamist peetakse: 1) võrreldavaks, sest periooditi kajastatakse samadel 

alustel loodud teavet; 2) õigeaegseks, sest väärtus sisaldab erinevate majandussündmuste 

mõju (Ibid.: 82); 3) järjepidevaks, sest selle kasutamisel rakendatakse ühte hindamismeetodit 
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(Herrmann et al. 2006: 54–55). Järjepidevuse ja võrreldavuse printsiibi kohaselt tuleks 

jätkuvalt kasutada varem kasutatud arvestuspõhimõtteid (Raamatupidamise seadus 2002, § 

16).  

Leedu metsandusettevõtete kohta tehtud uuringust selgus, et ettevõtted ei kasutanud õiglase 

väärtuse arvestusmeetodeid, kuigi selleks oli võimalus (Budrionyte, Gaižauskas 2018: 73–

74). Õiglase väärtuse meetodi kriitikaks on välja toodud, et raamatupidamise 

aastaaruannetes esitatud andmed võivad finantssuhtarve moonutada, mis võivad teavet 

kasutavaid väliseid huvigruppe eksitada. Seda meetodit peetakse vähem usaldusväärseks, 

kuna sisaldab subjektiivset hinnangut. (Ibid.: 61) Näiteks on toodud välja juhus 

informatsiooni moonutamisest, kui juhtkond otsustab ettevõtte vara väärtust põhjendamatult 

alla hinnata, mistõttu saadakse järgmistel perioodidel kõrgemat tulu, kuna rahavood on 

suuremad kui bilansis kajastatud väärtused eeldavad. Investorid, kes arvestavad omakapitali 

tootlusega, näib saadud informatsioon raamatupidamise aastaaruandes välja parem, kuna 

omakapital on võrreldes selle tootlikkusega madalam. (Belinna et al. 2008 ref Jaijairam 

2013: 3) Raamatupidamise seaduse (2002, § 16) alusel tuleb lähtuda konservatiivsuse 

printsiibist, mille alusel tuleb raamatupidamise aruannet koostada ettevaatlikult ja 

kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohustiste ja kulude alahindamist. 

Aruandes ei ole lubatud varade ja tulude sihilik alahindamine või kohustiste ja kulude sihilik 

ülehindamine ning aruande kasutajate eest varjatud reservide tekitamine. 

Õiglase väärtuse meetodi kasutamise puuduseks peetakse seda, et varal ei ole üldiselt 

noteeritud hindadega aktiivset turgu. Sellisel juhul määratakse õiglane väärtus erinevate 

meetodite või eelduste abil ning ettevõtete aruandes esitatud teave muutub vähem 

võrreldavaks. (Budrionyte, Gaižauskas 2018: 62) Kui vara hinda ei ole võimalik leida turul, 

siis tuleb põhineda juhtkonna hinnangule. Kuna juhtkonna hinnang on subjektiivne, siis ei 

ole tegemist usaldusväärse teabega. (Jairam 2013: 5) Hinnangute andjad, kellel puuduvad 

raamatupidamisalased teadmised, võivad põhjustada varade moonutamist, näiteks varade 

klassifikatsiooni mittearvestamisega (Crisan 2012: 653). 

Õiglase väärtuse meetodi rakendamisel suurenevad ettevõtte kulud, kuna tekib vajadus 

teatud ajavahemiku tagant varasid hinnata (Budrionyte, Gaižauskas 2018: 61). Esitatavat 

teavet maa väärtusest tuleks pidevalt uuendada, võttes arvesse maa seisukord kui ka 

majanduslik olukord. Õiglase väärtuse meetodi kasutamisega kaasnevad kulud ning ajamahu 

kasv aruandluse koostamisel. (Kabourková 2021: 1) Varade hindamise nõue õiglases 



20 
 

väärtuses võib olla väiksematele ettevõtetele koormavam. Näiteks on vajadus teha 

vahearuandeid majandusaasta kestel. (Budrionyte, Gaižauskas 2018: 64) Lisaks peetakse 

seda meetodit keerukaks aruandluse koostajale (Jaijairam 2013: 5). Kuna otsekohalduva 

standardi alusel peab esitatav majandusaasta aruanne olema põhjalikum, siis peaksid 

raamatupidajad saama väljaõppe või koolituse selle koostamiseks (Albu et al. 2020: 208). 

Kui ettevõte kasutab raamatupidamise aastaaruandes vara hindamisel õiglase väärtuse 

arvestusmeetodit, siis vara väärtus on võrreldes soetusmaksumuse meetodi kasutamisega 

muutlikum (Jaijairam 2013: 3). Paljud ettevõtted peavad õiglase väärtuse meetodi kriitikaks 

selle protsüklilisust ehk vara hinnad muutuvad olenevalt majandustsüklist. Majanduslanguse 

ajal varade hinnad langevad, mis vähendab ettevõtte kasumit rohkem kui soetusmaksumuse 

meetodit kasutades. (Ibid.: 5) Tabelis 2 on välja toodud peamised arvestusmeetodite eelised 

ja puudused. 

 

Tabel 2. Soetusmaksumuse ja õiglase väärtuse meetodi eelised ja puudused (Herrmann et 

al. 2006; Ross et al. 2010; Emerson et al. 2010; Jaijairam 2013; Budrionyte, Gaižauskas 

2018; Ngoc 2020; Kabourková 2021) 

 Soetusmaksumuse meetod Õiglase väärtuse meetod 

Eelised 

Lihtsus 

Väiksem ajakulu 

Varad objektiivselt hinnatud 

Kontrollitavus 

Usaldusväärne teave 

Väiksem volatiilsus 

Väiksemad kulud 

 

 

Turuga arvestamine 

Teave asjakohane 

Võimaldab hinnata tulevast tulu 

Otsus aruande põhjal kaalutletum 

Teave aruande kasutajale informatiivne 

Võrreldav, järjepidev ja õigeaegne info 

Täielik teave 

Kergem pääseda rahvusvahelisele 

kapitaliturule 

Aitab äritegevust elavdada 

Puudused 

Turuhinnast erinev väärtus 

Majanduslike otsuste tegemiseks info 

ebapiisav 

Ei saa pakkuda tõest ja asjakohast 

teavet 

Keskendub kulude jaotusele 

Subjektiivsus 

Kulude kasv 

Ajamahu kasv 

Aktiivse turu puudumine 

Keerukus 

Protsüklilisus 

 

Warne (2019) uuris, kas ettevõtte varade õiglases väärtuses kajastamine mõjutab 

laenuandjate poolt tehtavat laenuotsust. Leiti, et vara õiglases väärtuses kajastamine tõstab 

laenu intressimäära, kuna suurenevat sissetulekut peetakse vähem püsivamaks. Sissetulekute 

vähenemisel õiglase väärtuse meetodi rakendamise korral anti välja väiksem laenusumma. 
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See on kooskõlas teooriaga, mis ütleb, et varade väärtuse vähenemine toob kaasa madalama 

laenusumma. (Warne 2019: 14–15) 

Õiglase väärtuse meetodi kasutamisel peaks maa väärtus põhinema varasemate tehingute 

andmetele (Bergen, Haan 2009: 2). Eestis kogub kinnisvara tehingute andmeid Maa-amet 

ning nende poolt peetava statistika alusel on võimalik leida usaldusväärsed andmed 

varasematest tehingutest. Maa-amet on toonud välja korralise hindamise kaudu võimaluse 

tulevikus ka erasektorite ettevõtetel maa väärtuse bilansilise maksumuse määramisel 

kasutada maksustamishinda (2022. aasta maa... 2022). Korralisel hindamisel võetakse 

aluseks tehingute andmed maakatastri tehingute andmebaasist, maa omadusi kirjeldavad 

andmed ning kinnisvaraturu analüüsi andmed (Maa hindamise... 1994: § 4). Selline võimalus 

aitab ettevõtjal hoida kulusid kokku maa kutselise hindaja tellimiselt ning võimaldab anda 

maa väärtuse kohta usaldusväärset teavet, kuna hindamine on toimunud ühtsetel alustel. 

Dumbravă et al. (2012: 61) uuris ettevõtete põhivara ümberhindluse kohta perioodil 2008–

2010 ning uuringus osalesid Rumeenia Covasna maakonna ettevõtete finantsjuhid ja 

raamatupidajad. Ettevõtted kasutasid materiaalse põhivara hindamisel ümberhindluse 

meetodit. Selgus, et 90% ümberhinnatud varadest hinnati ülespoole. Seega on ettevõtetes 

suurem vajadus hinnata varade väärtust üles kui alla. Arvestusmeetodi valikut võivad 

mõjutada teatud ettevõtte tegurid. 

Ettevõtte käibe ning materiaalse põhivara ümberhindluse vahel on leitud seos. Mida suurem 

on ettevõtte käive, seda tõenäolisemalt tehakse materiaalse põhivara ümberhindlust 

(Dumbravă et al. 2012: 60–61). Ngoc (2020: 21) leidis, et mida suurem on ettevõte, seda 

suurem on kasu õiglase väärtuse rakendamisest. Seega võib järeldada, et ettevõtte suurusel 

ning käibel on mõju arvestusmeetodi valikule. Suuremad ettevõtted kasutavad tõenäoliselt 

majandustegevuse analüüsiks rohkem finantsteavet aruannetest, mistõttu võib põhjalikum 

aruanne olla olulisem. 

Leitud on seos ettevõtte vanuse ning meetodi valikul. Mida vanem on ettevõte, seda 

tõenäolisemalt ta kasutab õiglase väärtuse meetodit. Põhjuseks võib olla asjaolu, et vanemad 

ettevõtted tunnevad paremini teabe avalikustamise nõudeid börsil ning on teadlikumad 

aruannete koostamisel ja esitamisel rahvusvahelistest nõuetest. (Ngoc 2020: 21) Autor leiab, 

et mida vanem on ettevõte, seda enam tehakse turul valitseva konkurentsi ning ettevõtte 

pideva kasvu nimel otsuseid ka finantsarvestuse korralduse muutmisel. 
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Kui ettevõttel on palju omanikke, kellel pole jooksvat kokkupuudet finantsinformatsiooniga, 

siis oleks õiglase väärtuse hindamine olulisem. Kui ettevõttel on üks omanik ja välised 

osapooled puuduvad, siis on tõenäoline, et väärtuse leidmiseks tehtav kulu ja pingutus ei ole 

mõistlik. (RTJ 6 2018: 15c) Kui omanikke ettevõttes on palju, siis kasutatakse õiglase 

väärtuse meetodit tõenäolisemalt. Kui ettevõttes on aktsiad kontsentreerunud ühe juhi kätte, 

siis on tõenäoline, et kasutatakse soetusmaksumuse meetodit, kuna majandusaasta aruandel 

on väiksem roll investoritele ettevõtte tegevusest ülevaadet anda. (Mäki et al. 2016: 18)  

Oluliseks peetakse ka seda, et õiglane väärtus oleks leitav usaldusväärselt arvestades 

mõistlikku kulu ja pingutust. Informatsiooni kogumiseks tehtud kulutused ei tohiks olla 

suuremad kui aastaaruande koostamise jaoks kogutavast informatsioonist saadav kasu 

aruande kasutajatele (RTJ 1 2020: 63). Kui tehtavat kulu teabe kogumiseks on lihtne leida, 

siis saadavat kasu aruande kasutajate jaoks on keeruline rahaliselt mõõta. Lisaks eelnevalt 

välja toodud arvestusmeetodite eelistele ja puudustele on tabelis 3 välja toodud tegurid, mis 

võivad mõjutada ettevõtte arvestusmeetodi valikut. 

 

Tabel 3. Arvestusmeetodi valikut mõjutavad tegurid varasemate uuringute või 

Raamatupidamise Toimkonna juhendite põhjal 

Tegur Arvestusmeetodi valik Autor/allikas 

Ettevõtte suurus 

Mida suurem ettevõte, seda suurem on 

kasu õiglase väärtuse meetodi 

rakendamisest 
Ngoc (2020) 

Ettevõtte käive 

Mida suurem on ettevõtte käive, seda  

tõenäolisemalt rakendatakse õiglase 

väärtuse meetodit 
Dumbravă et al. 2012 

Ettevõtte vanus 
Mida vanem ettevõte, seda tõenäolisemalt 

rakendatakse õiglase väärtuse meetodit 
Ngoc (2020) 

Omanike arv 

Mida rohkem omanikke ettevõttel, seda 

olulisem õiglase väärtuse meetodi 

rakendamine 

RTJ 6 (2018: 15c) 

Mäki et al. 2016 

Mõistlik kulu ja pingutus 

Mida suuremaks lähevad kulud ja pingutus 

usaldusväärse õiglase väärtuse leidmisel, 

seda väiksemaks läheb saadav kasu 

aruande kasutajatele  

RTJ 1 (2020: 63) 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kui ettevõte kasutab finantsaruandluse korraldamisel 

otsekohalduvat standardit, siis saab ta arvestusmeetodi valikul hinnata, milliseid eeliseid ja 

puuduseid peetakse olulisemateks. Soetusmaksumuse meetodit eelistatakse selle lihtsuse, 

väiksema ajakulu ja kontrollitavuse pärast, kuid õiglane väärtus bilansis muudab teabe 
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asjakohasemaks ning võimaldab esitatud teabe põhjal kaalutletumaid otsuseid teha. Kuna 

õiglase väärtuse rakendamisel tekivad juurde kulud, siis võiks arvestada, kas saadav kasu on 

tehtud kulutustest suurem. Kui otsustatakse maad ümber hinnata, on sellel mõju ettevõtte 

bilansi struktuurile, mistõttu järgnevas alapeatükis tuuakse välja võimalikud grupid, keda 

huvitab informatsioon ettevõtte raamatupidamise aruannetest, sealhulgas bilansist.   

 

 

1.3. Huvigrupid ja nende finantsinformatsiooni vajadus 

 

Maa arvestamise põhimõtete eelneval käsitlemisel selgus, et maa väärtus võib olenevalt 

arvestusmeetodist bilansis olla erineva suurusega. Ettevõttel on kohustus anda igal aastal 

oma finantsseisundist ülevaade raamatupidamise aruande kaudu, kuid aruandes sisalduva 

informatsiooni vastu on huvi ka erinevatel infokasutajatel. Kuna maa väärtus mõjutab 

bilansinäitajaid, siis järgnevalt antakse ülevaade huvigruppidest, kes kasutavad ettevõtete 

raamatupidamise aruandeid, sealhulgas bilansse, informatsiooni saamiseks. 

Ettevõtjad jaotatakse suuruse poolest neljaks rühmaks: mikroettevõtjad, väikeettevõtjad, 

keskmise suurusega ettevõtjad ning suurettevõtjad. Neist kolme esimest nimetatakse 

väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjateks (edaspidi kui VKE). (VKE määratlus 2015: 1) 

2021. aasta seisuga oli põllumajandusettevõtjatest (kokku 11 136) 50% füüsilisest isikust 

ettevõtjad, 49% osaühingud ning 1% tulundusühistud ja aktsiaseltsid (ER029). 

Põllumajandusettevõtjad on valdavalt väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjad. 

Mikroettevõtjal ja väikeettevõtjal on raamatupidamise seaduse (2002, § 15 lg 2) alusel 

võimalus esitada lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mistõttu on esitatud 

informatsiooni hulk väiksem. Informatsioonist, mida ettevõtte kohta esitatakse, on huvitatud 

erinevad grupid ja isikud. 

Huvigruppide teooriale (inglise keeles stakeholder theory) pani aluse R. Edward Freeman 

1984. aastal. Freeman leidis, et organisatsioonide huvigrupid on rühmad ja üksikisikud, kes 

võivad mõjutada või on mõjutatud ettevõtte eesmärkide saavutamisest. Ta leidis, et ettevõtte 

edukuseks on oluline arvestada kõikide huvigruppidega. (Freeman 2010: 52–54) Ettevõtte 

huvigruppide hulka kuuluvad kõik organisatsioonid ja grupid, kes on ettevõttega otseselt või 

kaudselt seotud, praegu või tulevikus (Reiljan 2004: 62). Huvigruppe võib laiemalt jagada 

ettevõttesisesteks ja -välisteks (tabel 4). Mõistmaks erinevate gruppide huve, tuleks igal 
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ettevõttel kaardistada oma rühmad ja üksikisikud, mille tulemusel tekib huvigrupikaart 

(Freeman 2010: 54). Olenevalt ettevõtte suurusest, tegevusalast ja muudest aspektidest võib 

koostatud huvigrupikaart erineda. Samuti võib ettevõte hinnata ühe huvigrupiga arvestamist 

olulisemaks võrreldes teise huvigrupiga. 

 

Tabel 4. Ettevõttesisesed ja -välised huvigrupid (Freeman 2010: 56; Reiljan 2004: 62–64) 

Huvigruppide jaotus Huvigrupid 

Ettevõttesisesed Omanikud; juhtkond; töötajad 

Ettevõttevälised  

Krediidiasutused; investorid; tarnijad; kliendid; 

konkurendid; riik; ühiskond; poliitilised 

ühendused; ametiühingud; aktivistid; 

kaubandusliit; finantskogukond 

 

Kui eelnevalt toodi välja võimalikud huvigrupid üldiselt ettevõtte jaoks, siis järgnevalt 

tuuakse välja need, kes võiksid olla huvitatud raamatupidamise aastaaruannete kasutamisest. 

Raamatupidamise aastaaruannet koostatakse ja esitatakse eesmärgiga anda aruandest 

arusaamiseks piisavate finantsalaste teadmistega isikutele raamatupidamiskohustuslase 

finantsseisundi, -tulemuse ja rahavoogude kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud 

informatsiooni. Esitatud informatsiooni saab aruande kasutaja oma majandusotsuste 

tegemisel kasutada. (Raamatupidamise seadus 2002, § 15 lg 1) Põllumajandusettevõtjad on 

valdavalt väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE), kuid aruandeid kasutatakse 

erinevate otsuste tegemisel sõltumata ettevõtte suurusest (Talpas 2016: 96). Erialase 

kirjanduse põhjal tuuakse välja võimalikud raamatupidamise aastaaruandeid kasutavad 

huvigrupid, kes jaotatakse ettevõttesisesteks ja -välisteks.  

Ettevõttesiseseks huvigrupiks peetakse ettevõtte juhtkonda, kes võtab vastu 

juhtimisotsuseid (Osadchy et al. 2018: 343). Kirjanduse põhjal eristatakse nende hulgas 

direktoreid, osakondade juhte, omanikke, aktsionäre (Ibid), kuid üldiselt saab seotud rühmad 

liigitada kolmeks: ettevõtte juhtimisega seotud omanikud (omanikud, juhid), palgatud 

juhtkond (juhtkond, direktorid) ning mitteosalevad omanikud (mittekontrollivad juhid). 

VKE puhul võiks neist kahte esimest käsitleda kui samade huvitatud osapooltena. (Talpas 

2016: 88) 

Raamatupidamise aruanne ning selle analüüs on juhtkonnale vahendiks ettevõtte 

probleemide tuvastamisel, abiks investeerimisotsustel ning prognoosil erinevate näitajate 

osas. Aruande analüüs võimaldab leida ettevõtte tegevuse edukuse kui ka ebaõnnestumise 
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põhjused. Saadud teabe põhjal saab ettevõttes teha muudatusi ja otsuseid. Juhtkonna jaoks 

on finantsaruandlusest saadud teave vajalik nii tegevuse juhtimiseks kui ka varade 

jälgimiseks. (Osadchy et al. 2018: 348) Lühiajaliselt on juhtkonna eesmärk kasumi 

suurendamine, kuid pikemas perspektiivis ettevõtte väärtuse kasv (Sîrbulescu, Pîrvulescu 

2019: 46). Juhid vajavad raamatupidamise aastaaruannetest tulenevat teavet, et hinnata 

rahaliste vahendite vajadust, investeerimisotsuste õigsust, kapitali struktuuri, dividendide 

määramist (Osadchy et al. 2018: 343). 

Rumeenias Covasna maakonnas läbi viidud uuringu tulemusel selgus, et enamik (91%) 

juhtidest ei pööra raamatupidamise aastaaruandele piisavalt tähelepanu. Seega võis 

järeldada, et raamatupidamist peetakse juhtide seas vajalikuks vaid selle kohustuslikkuse 

tõttu. (Dumbravă et al. 2012: 61) Töö autor leiab, et sellisel juhul peaks juhtide finantsalaseid 

teadmisi täiendada, kuna ettevõtte tegevuse analüüsimiseks jääb kasutamata vajalik 

informatsioon.  

Ettevõtte mittekontrollivate omanike nagu näiteks aktsionäride, investorite jaoks, kes 

panustavad oma kapitaliga, on eesmärgiks kasumi teenimine (Talpas 2016: 88). Neile pakub 

huvi tehtud investeeringu tulemuslikkus, tulevane kasumlikkus ja kasum aktsia kohta, 

likviidsuse ja maksevõime tase (Sîrbulescu, Pîrvulescu 2019: 46). Moonutatud teave 

aruandes võib olla eksitav aktsionäride ja turu jaoks (Kabourková 2021: 8).   

Töötajate jaoks on oluline töötasu suurus (Sîrbulescu, Pîrvulescu 2019: 46). Ettevõtte 

töötajad panustavad oma teadmiste ja oskustega, et saada kõrgem töötasu, preemia või 

ametikõrgendus. Sellest tulenevalt on ka töötajatel huvi ettevõtte väärtuse kasvuks, mistõttu 

liigitatakse teda ettevõttesisese huvigrupi alla. Mida rohkem ettevõtte majandusnäitajad 

paranevad, seda enam võib ka töötasu tõusta. Juhtimisotsused on sageli mõjutatud ka 

välistest huvigruppidest. 

Ettevõttevälistest huvigruppidest võib finantsinformatsioon pakkuda huvi 

potentsiaalsetele investoritele. Investorid hindavad kasumlikkust, kasumit aktsia kohta 

tulevikus, likviidsuse ja maksevõime näitajaid, ettevõtte võimekust teenida kasumit pikemas 

perspektiivis, riskikapitali investeeringuid (Sîrbulescu et al. 2010: 3). Ettevõtte 

võlakirjadesse investeerijatel on huvi ettevõtte likviidsuse ja maksevõime taseme vastu. 

Lisaks hinnatakse võlakirjadesse investeerimisel riski, ettevõtte kasumlikkust ning selle 

tegevuse jätkuvust pikaajaliselt. (Sîrbulescu, Pîrvulescu 2019: 46) Investoritele 
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keskendumine võib muuta raamatupidamise aastaaruanded teistele infokasutajatel vähem 

kasulikuks, kuna aruanded on kohandatud ühe infokasutaja rühma vajadustega (Talpas 2016: 

89). 

Kirsch ja Meth (2007 ref Talpas 2016: 87–88) leidsid, et väiksemaid VKE-sid juhivad 

tavaliselt nende omanikud ning selliste majandusüksuste jaoks on finantseering 

krediidiasutusest oluline. Krediidiasutust võib pidada üheks peamiseks raamatupidamise 

aastaaruande infokasutajaks (Talpas 2016: 88). Pangad tuginevad finantsvõimenduse 

näitajatele (Jaijairam 2013: 3), mistõttu muutus varade väärtuses mõjutab ka näitajate määra. 

Laenuotsuse tegemisel hinnatakse maksevõimet, laenukoormust, ettevõtte väärtust, 

likviidsust. Oluline on ka hinnata riski ehk tõenäosust, et laenatud summat ei suudeta tagasi 

maksta. Seega vaatavad krediidiasutused, kas ettevõttel on võimalus ka kasumi puudumisel 

kohustist tasuda. (Sîrbulescu, Pîrvulescu 2019: 46)  

Tarnijad hindavad ettevõtte finantsstruktuuri ning maksevõimet. Lisaks on tarnijate 

ülesandeks uute ärivõimaluste leidmine. Klientide jaoks on oluline pikaajaliste lepingute 

sõlmimisel koostööpartneri põhjalikum kontroll. (Sîrbulescu et al. 2010: 3) Lisaks 

hinnatakse ettevõttes pakutavate toodete või teenuste kvaliteeti (Sîrbulescu, Pîrvulescu 

2019: 46).  Klientidena on huvi puhaskasumi (kahjumi), müügitulu, ärikasumi (kahjumi), 

brutokasumi (kahjumi), tarnijate võlgade ning muude võlgade vastu (Talpas 2016: 175).  

Audiitorite ülesandeks on ettevõtte tegevuse järjepidev hindamine. Nad auditeerivad 

majandusaasta aruandeid ning annavad ettevõttele hinnangu. (Sîrbulescu, Pîrvulescu 2019: 

47) Audiitorettevõtja on kohustatud auditi või ülevaatuse käigus kontrollima koos 

raamatupidamise aastaaruandega avaldatava rahandusalase ja muu info vastavust 

raamatupidamise aastaaruandele ning selle avaldamise vastavust seaduses sätestatud 

nõuetele (Audiitortegevuse seadus 2010, § 95 lg 1). Kui mikro- ja väikeettevõtja jaoks on 

olulisemad infoallikad raamatupidamise muudatuste kohta standardid ja koolitused, siis 

keskmise suurusega ettevõtja puhul peetakse olulisemaks teabeallikaks audiitorit (Talpas 

2016: 159).  

Üheks väliseks infokasutajaks on riik, kes on huvitatud ettevõttele seadusega sätestatud 

maksudest saadava tulu laekumisest (Sîrbulescu, Pîrvulescu 2019: 46). 

Rahandusministeeriumi haldusalas olev Maksu- ja Tolliamet tegeleb riigitulude 

haldamisega. Lisaks maksutulule on vajalik koguda erinevat teavet ettevõtete kohta. Näiteks 

Maksu- ja Tolliameti kodulehel on maksukäitumise hinnangute päringu võimalus, mille 
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eesmärk on eelkõige aidata ettevõtjatel saada ülevaade oma maksukäitumisest. Päringus 

antakse maksukäitumise kohta tagasisidet ning juhendatakse, mida on vaja parandada. 

(Maksu- ja Tolliamet) Sellisest päringust on kasu ka teistele infokasutajatele, et saada kiire 

ülevaade ettevõttest. Valitsusasutused analüüsivad erinevate majandussektorite 

finantsnäitajaid, et hinnata nende tulemuslikkust ning tehtud poliitiliste otsuste tagajärgi 

(Sîrbulescu, Pîrvulescu 2019: 46). 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ülesandeks on erinevate toetuste andmise 

korraldamine (PRIA). Toetuse määramisotsuse tegemiseks on vajalik eelnevalt sätestada 

nõuded või tingimused taotlejale. Näiteks on toetusel „Põllumajandusettevõtja 

tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus“ nõue, et taotleja võlakordaja ei tohi olla 

taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal suurem kui 0,70 (Põllumajandusettevõtja 

tulemuslikkuse...2017: 10). Sellise nõude määramine aitab vähendada riske ettevõtja jätkuva 

tegutsemise suhtes. Seega on oluline asjakohase teabe esitamine raamatupidamise 

aastaaruandes, et toetused makstakse ettevõtjatele, kes on ette nähtud nõuded täitnud.  

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (inglise keeles The Farm Accountancy Data 

Network ehk FADN) kogub andmeid Euroopa Liidu põllumajandusettevõtjate kohta, et 

hinnata ühise põllumajanduspoliitika meetmete rakendamise tulemuslikkust. Ühtsel 

andmete kogumisel on oluline, et see oleks kooskõlas ka rahvusvaheliste 

raamatupidamisstandarditega. (Athanosios et al. 2010: 224–226) Statistikat koguvate 

asutuste jaoks on ühtsed arvestusmeetodid olulised, et anda ka infokasutajatele õiglasem 

hinnang. Lisaks põhinevad paljud teadustööd riiklikule statistikale, mille andmete ühtne 

kogumine annab täpsemad tulemused ühiskonna olukorrast ja selle muutustest. 

Raamatupidamise aastaaruande kasutajad, kellele ettevõtted enda kohta infot ei edasta, kuid 

kes seda kasutavad, on konkurendid. Konkurentide jaoks on infoallikana olulised erinevad 

andmebaasid nagu Äriregister ja Krediidiinfo (Talpas 2016: 262). Andmebaasid 

võimaldavad leida informatsiooni igapäevasteks äritehinguteks või riskide maandamiseks. 

Talpas (2016: 175) uurimus näitas, et kui infokasutajad vaatasid VKE raamatupidamise 

aruandeid nagu konkurendid, siis kõige olulisemaks  peeti näitajaid: müügitulu, tööjõukulud, 

netokasum (kahjum), brutokasum (kahjum) ja tegevuskasum (kahjum). Tabelis 5 on välja 

toodud kokkuvõtvalt, millise informatsiooni vastu on huvi erinevatel infokasutajatel 

raamatupidamise aastaaruandest. 
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Tabel 5. Huvigrupid ning nende vajadus raamatupidamise aastaaruandest saadavale 

finantsinformatsioonile (Sîrbulescu et al. 2010; Jaijairam 2013; Talpas 2016; Sîrbulescu, 

Pîrvulescu 2019) 

Huvigruppide jaotus Huvigrupid Finantsinformatsioon  

Ettevõttesisesed 
Juhtkond 

Omanikud 

Finantseerimisvajadus 

Investeerimisvajaduse hinnang 

Kapitali struktuur 

Dividendide määramine 

Ettevõttesisesed 

Omanikud 

(mittekontrollivad) 

Investeeringu tulemuslikkus 

Tulevane kasumlikkus 

Kasum aktsia kohta 

Finantsvõimenduse suhtarvud (likviidsuse 

ja maksevõime) 

Töötajad 
Töötasu suurus 

Ettevõtte väärtus 

Ettevõttevälised 

 

Potentsiaalsed investorid 

Kasum aktsia kohta 

Finantsvõimenduse suhtarvud 

(kasumlikkuse, likviidsuse, maksevõime)  

Võime teenida kasumit 

Krediidiasutused 

Finantsvõimenduse suhtarvud 

(maksevõime, likviidsuse) 

Laenukoormus 

Ettevõtte väärtus 

Tarnijad 
Ettevõtte finantsstruktuur 

Maksevõime suhtarvud 

Kliendid 

Puhaskasum (kahjum) 

Müügitulu 

Ärikasum (kahjum) 

Brutokasum (kahjum) 

Võlad tarnijatele 

Muud võlad 

Audiitorid Rahandusalase info vastavus nõuetele 

Riik ja selle 

valitsusasutused 

Maksutulu 

Ettevõtte tulemuslikkus 

Ettevõtte majandusnäitajad (statistikaks) 

Võlakordaja (PRIA) 

Konkurendid 

Müügitulu 

Tööjõukulud 

Netokasum (kahjum) 

Brutokasum (kahjum) 

Tegevuskasum (kahjum) 

 

Saksamaal tehtud empiirilised uuringud näitasid, et väikese ja keskmisega suurusega 

ettevõtjate esitatava majandusaasta aruande kasutamise peamisteks eesmärkideks oli 

maksustamine, pankadele teabe andmine, dividendimaksete määramine, investoritele ning 

juhtkonnale teabe pakkumine (Di Pietra et al. 2008 ref Talpas 2016: 88). Majandusaasta 

aruande kasutajatel on suurem huvi lühiajaliste rahavoogude, likviidsuse, bilansi tugevuse, 

intresside kaetuse, kasumi (kahjumi) vastu kui teabe vastu, mille eesmärk on aidata 
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prognoosida pikaajalisi ettevõtte rahavoogusid, kasumit (kahjumit) ja väärtust (Talpas 2016: 

86). Kui maa hinnatakse ümber, siis on sellel mõju nii bilansile kui selle põhjal leitavatele 

suhtarvudele, mida võetakse ülaltoodu põhjal erinevate huvigruppide poolt arvesse otsuste 

langetamisel ettevõtte kohta. 

Maa ümberhindlus ülespoole suurendab ettevõtte bilansi aktivas materiaalse põhivara, 

millest tulenevalt ka põhivara ja koguvara väärtust. Oluline on arvestada, et maa väärtuse 

suurenemine ettevõtjate lõikes on üsna suure varieeruvusega, olenevalt ettevõtte vanusest, 

suurusest, maatüki omadustest ja maa soetamistingimustest. Ümberhindlus ülespoole toob 

kaasa varade ja omakapitali suurenemise ning muudab asjakohaseks finantssuhtarvud, 

mõjutades raamatupidamise aastaaruannete kasutajate otsuseid (Crisan 2012: 651). 

Investorid ja teised huvirühmad kasutavad finantsteavet ettevõtte arengu analüüsimiseks. 

See põhineb tavaliselt finantssuhtarvudel. Finantssuhtarvud on tundlikumad muutuste suhtes 

kui lihtsalt aruandes esitatud absoluutarvud. (Sanahuja, Manuel 2014: 27) Suhtarvuanalüüs 

on raamatupidamise aruannete analüüsi üks põhiinstrumente (Alver, Reinberg 2002: 304). 

Järgnevalt tuuakse välja finantssuhtarvud, mida kõige sagedamini ettevõtte analüüsimisel 

kasutatakse. 

Üks kasutatavamaid finantsvõimenduse suhtarve on võlakordaja (inglise keeles dept ratio) 

(Sanahuja, Manuel 2014: 27), mis iseloomustab kohustiste ja varade suhet. Võlakordaja 

aitab hinnata, kui suurel määral on ettevõte rahastatud laenukapitaliga (Alver, Reinberg 

2002: 315). Maa väärtuse suurenemise tulemusel on omakapitali väärtus suurem, mis teeb 

omakorda võlakordaja madalamaks. Madalam võlakordaja aitab parandada ettevõtte 

kuvandit, kuna näitab, et laenukapitali pole nii palju kasutatud. See on üks põhjustest, miks 

ettevõttes soovitakse oma varad ümber hinnata. (Sanahuja, Manuel 2014: 35)  

Tasuvuse suhtarvudest on üks kasutatavamaid varade puhasrentaablus (inglise keeles return 

on assets ehk ROA), mis leitakse puhaskasumi ja keskmise koguvara jagatisel (Sanahuja, 

Manuel 2014: 27). See aitab hinnata, kui tõhusalt on ettevõttes vara kasutatud kasumi 

teenimiseks (Alver, Reinberg 2002: 321). Mida madalam on maa väärtus bilansis, seda 

efektiivsemalt kasutatakse vara kasumi teenimiseks. Seega kui maa on kajastatud 

soetusmaksumuses, siis hinnatakse ka varade kasutamist efektiivsemaks tegelikust, mistõttu 

on näitajast saadav teave selle kasutajale moonutatud. 

Ettevõtte hindamisel kasutatakse ka omakapitali tootlust (inglise keeles return on equity ehk 

ROE), mis leitakse puhaskasumi ja keskmise omakapitali jagatisel (Sanahuja, Manuel 2014: 
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27). Omakapitali tootlus näitab, kui palju kasumit teenitakse ettevõttesse investeeritud ühe 

omakapitali euro kohta. See näitaja sünteesib kasumlikkust, vara kasutamise efektiivsust ja 

finantsvõimendust. (Alver, Reinberg 2002: 322). Kuna maa soetusmaksumuses kajastamisel 

on omakapitali maht väiksem, näitab see, et iga ettevõttesse investeeritud euro suudab 

rohkem kasumit teenida kui tegelikult.  

Eelneva põhjal võib kokku võtta, et vastavalt huvigrupi eesmärgile võetakse 

raamatupidamise aastaaruande analüüsil arvesse erinevaid aspekte. Kui otseselt ei saa välja 

tuua, et erinevad huvigrupid vajavad teavet maa kui materiaalse vara väärtuse kohta bilansis, 

siis võib väita, et huvi on bilansikirjete põhjal leitavate suhtarvude vastu. See aga näitab, et 

maa väärtuse pidev kasv, mille tulemusel bilansimaht suureneb, avaldab mõju suhtarvudele, 

mis võib omakorda mõju avaldada ka erinevate huvigruppide otsustele.  
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2. PÕLLUMAJANDUSMAA VÄÄRTUSE OLULISUS 

BILANSIS HUVIGRUPPIDELE 

 

2.1. Metoodika ja valim 

 

Magistritöö empiirilises osas selgitatakse välja põllumajandusmaa väärtuse olulisus bilansis 

erinevate huvigruppide jaoks. Eesmärgi täitmiseks kasutatakse kombineeritult nii 

kvantitatiivset kui ka kvalitatiivset uurimismeetodit. Uurimismeetodiks on kaardistusuuring, 

mis on sotsiaalteaduslikes uurimistöödes peamiselt kasutatav uurimisviis (Õunapuu 2014: 

60). Andmekogumise meetoditena kasutatakse ankeetküsitlust, intervjuud ning 

dokumendianalüüsi.  

Ankeetküsitlus on info kogumise valdkonnas laialdaselt levinud uurimismeetod (Lagerspetz 

2017: 156), kuna see võimaldab korraga küsitleda suurt hulka inimestest ning sellega 

kaasnevad väiksemad kulud (Ibid.: 178). Ankeetküsitluses esitatavate küsimuste tüüpidena 

eristatakse avatud küsimust, jah/ei-küsimust, valikküsimust, filterküsimust, skaleeritud 

küsimust (Ibid.: 165) ning neid kasutatakse ankeetküsimuste koostamisel autori poolt. 

Ankeetküsimustes saab hoiakute mõõtmiseks kasutada skaleeritud küsimustele vastamiseks 

Likerti 5-punktilist skaalat (Ibid.: 163) ning seda kasutatakse hinnangute saamiseks 

erinevatelt huvigruppidelt. Ankeetküsitlused viiakse läbi QuestionPro veebikeskkonnas. 

Eristatakse struktureeritud, poolstruktureeritud ning struktureerimata intervjuud (Õunapuu 

2014: 170). Töös kasutatakse poolstruktureeritud intervjuud, mille korraldus on osaliselt 

reglementeeritud. See tähendab, et uuritavad küsimused on eelnevalt teada, kuid nende 

sõnastamine on paindlik ning annab võimaluse esitada lisaküsimusi. Intervjuu võimaldab 

uurida tundlikumaid teemasid. Meetodi eeliseks peetakse paindlikkust, mis seisneb 

võimalusel vastavalt intervjueeritava vastusele intervjuu edasist käiku reguleerida. (Ibid.: 

171) Intervjuud viiakse läbi telefoni teel. 

Dokumendianalüüsil kasutatakse ettevõtte majandusaasta aruandeid, mille kaudu saab 

koguda nii arvulisi kui ka sõnalisi andmeid. Dokumendianalüüsi eeliseks peetakse seda, et  

andmed saadakse kätte väiksemate kuludega. Sageli kombineeritakse dokumendianalüüs 
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teiste andmekogumismeetoditega, et vähendada eelarvamusi ja luua suurem usaldusväärsus 

(Bowen 2009: 38), mida ka antud uurimistöös rakendatakse. Uurimistöösse kaasatud 

sihtrühmad ja andmete kogumise meetodid on välja toodud joonisel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Uurimistöös osalevad huvigrupid ning andmekogumismeetodid. 

 

Uurimistöös lähtuti teooriast, et ettevõtte finantsinformatsioonist on huvitatud nii sisesed kui 

ka välised huvigrupid. Ettevõttesisese huvigrupi moodustab juhtkond, mis koosneb samade 

huvitatud osapooltena käsitletavatest ettevõtte juhtimisega seotud omanikest ning palgatud 

juhtkonnast (Talpas 2016: 88). Ettevõttesisese huvigrupi all autor käsitleb 

põllumajandusettevõtete juhtkonda kuuluvaid isikuid (edaspidi kui 

põllumajandusettevõtjaid). Ettevõttesisese huvigrupi uurimisel jagati 

põllumajandusettevõtted kaheks grupiks, olenevalt, millist standardit rakendati 

finantsaruandluse kajastamisel 2020. aasta majandusaasta lõpu seisuga. Ettevõtteväliste 

huvigruppidena käsitleti suurimaid põllumajandussisendite tarnijaid, Eestis tegutsevaid 

krediidiasutusi ning muud välist huvigruppi. 

Ettevõttesisesed huvigrupid Ettevõttevälised huvigrupid 

MAA VÄÄRTUSE OLULISUS 

ETTEVÕTTE BILANSIS 

Eesti 

finantsaruandluse 

standardit 

rakendavad 

põllumajandus-

ettevõtjad 

Otsekohalduvat 

standardit 

rakendavad 

põllumajandus-

ettevõtjad 

Ankeetküsitlus     

(lisa 1) 

Intervjuu+  

dokumendianalüüs 

Ankeet-

küsitlus                

(lisa 2) 

Juhtkond  Muud 

grupid 

Intervjuu 

Tarnijad Krediidi-

asutused 

Ankeet-

küsitlus                

(lisa 3) 
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Eesti finantsaruandluse standardit rakendavad põllumajandusettevõtjad. Kui 

varasemalt on Eestis uuritud kolme põllumajandusettevõtte baasil põllumajandusmaa 

õiglases väärtuses rakendamist (Altermann 2021), siis antud huvigrupi uurimisel peeti 

oluliseks kaasata võimalikult suur vastajate arv, mistõttu otsustati kasutada ankeetküsitlust.  

Valimi moodustamiseks kasutati Äriregistri päringut. Valimist jäeti välja füüsilisest isikust 

ettevõtjad, kuna nende raamatupidamise aastaaruanded ei ole võrreldavad teiste 

ettevõtlusvormide esitatavaga. Valimisse võeti EMTAK 2008 tegevusalade koodide 01111–

0164 alusel ettevõtted, kes tegelesid põllumajandusliku tootmisega ehk taime- ja 

loomakasvatusega. Et saada vastused aktiivselt tegutsevatelt ettevõtjatelt, siis nende hulgast 

valiti ettevõtted, kes olid esitanud 2020. aasta kohta majandusaasta aruande. Äriregistri 

andmete alusel saadi kokku 3 859 ettevõtet. Kuna Äriregister edastab päringu alusel andmeid 

andmetöötlustasuta teadus- ja arendusasutustele korraga maksimaalselt 1000 ettevõtte kohta, 

siis moodustati valim. Eesti 1000 kõige suuremat põllumajandusettevõtet kasutavad kolme 

neljandikku põllumajandusmaast (Eesti maaelu... 2021:1), mistõttu lähtuti valimi 

moodustamisel ettevõtte suurusest ehk valimisse kuulusid 1000 suurima käibega 

põllumajandusettevõtet. 

Ankeetküsitlus koosnes 32 küsimusest, mis oli ära jaotatud 5 osaks (lisa 1). Esimeses osas 

sooviti teada, kes on põllumajandusettevõtete bilansist huvitatud rühmad või isikud. Teises 

osas küsiti, kuidas on maa põllumajandusettevõtte bilansis kajastatud. Seejärel uuriti, kas 

maa väärtus bilansis võib mõjutada põllumajandusettevõtjate hinnangul nii krediidiasutuste, 

potentsiaalsete investorite, PRIA kui ka põllumajandussisendite tarnijate otsuseid. Neljandas 

osas sooviti teada, kas ettevõtjad on tundnud vajadust kajastada maad õiglases väärtuses ning 

lisaks, kas varade suurem maht mõjutab ettevõtte staatust. Viimases ehk viiendas osas olid 

ettevõtte üldandmed.  

Ankeetküsitlus edastati e-posti teel 1000 põllumajandusettevõttele, millest 17 kontaktile ei 

läinud kiri kohale. Kokku saadi vastused 81 ettevõttelt, 71 neist vastasid kõigile küsimustele. 

Ankeetküsitlusele paluti vastata isikul ettevõttest, kes kuulub ettevõtte juhtkonda. 

Ankeetküsitlus viidi läbi perioodil 29.03.2022–11.04.2022. Selle jooksul saadeti 

meeldetuletuskiri, milles tänati ankeetküsitlusele vastajaid ning paluti ka ülejäänutel anda 

panus uurimistöösse.  
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Lisas 4 on välja toodud ülevaade ankeetküsitluses osalenud põllumajandusettevõtetest. 

Ettevõtlusvormi lõikes moodustasid valdava osa (92%) osaühingud. Aktsiaseltse oli 6% ning 

tulundusühistuid ja muid vorme 1%. Suurim osakaal (59%) oli väikeettevõtjaid, kõige 

vähem oli suurettevõtjaid. Suurem osakaal (70%) vastajatest tegelesid taimekasvatusega, 

16% loomakasvatusega ning 14% segapõllumajandusega. 

Kõige enam (49%) oli ettevõtteid, kellel oli üks omanik ning 69% vastajatest olid ise selle 

ettevõtte omanikud. Seega saadi suurel määral hinnangud põllumajandusettevõtete 

omanikelt. Suurim ettevõtte vanuseline kategooria oli 21–30 aastat, mis näitab, et 

põllumajanduses konkureerivad valdavalt kauem tegutsenud ettevõtted. Ettevõtte omandis 

olevat põllumajandusmaad kogu kasutatavast põllumajandusmaast oli kõige enam 

vahemikus 0–25%. 89% vastajatest kajastasid 2020. aasta majandusaasta lõpu seisuga 

bilansis põllumajandusmaad. Põllumajandusmaad kajastanud ettevõtete seast oli bilansis 

maad kui materiaalset põhivara 91%-l, kinnisvarainvesteeringut 5%-l ning varu 1%-l. 

Ankeetküsitlusega kogutud andmete analüüsimiseks kasutati statistikaprogrammi SPSS 

Statistics ning tabelarvutusprogrammi MS Excel. Andmeid analüüsiti kvantitatiivselt, 

kasutades analüüsimeetodina kirjeldavat statistikat (protsentjaotus, keskväärtus, 

standardhälve) ning statistiliseks analüüsiks Studenti t-testi ja Fisheri täpset testi. Kahe grupi 

vastuste erinevuste võrdlemisel kasutati ankeetküsitluse (lisa 1) nr 29 küsimuse: „Kas olete 

selle ettevõtte osanik/aktsionär?“ vastuste (jah, ei) jaotust. Sooviti teada statistiliselt olulist 

mõju hinnangutele olenevalt kuuluvusest ettevõtte omanike hulka, mida analüüsiti t-testi 

abil. Järeldused tehti usaldusnivool 95% (p<0,05). Fisheri täpse testi abil hinnati, kas 

ettevõtte vanusel, suurusel ning ettevõtte omanike arvul on mõju vajadusele maad kajastada 

õiglases väärtuses. Lisaks kvantitatiivsele analüüsile täiendati põllumajandusettevõtjate 

hinnanguid kvalitatiivse analüüsiga, kasutades avatud küsimusele saadud vastuseid. 

Otsekohalduvat standardit rakendav põllumajandusettevõtja. Äriregistrist saadi 

päringu alusel teada, et Eestis on 2020. aasta majandusaasta lõpu seisuga üks otsekohalduvat 

standardit rakendav põllumajandusettevõte, kelleks on piimakarjakasvatusega tegelev 

Härjanurme Mõis OÜ. Ettevõtte esindajaga viidi läbi 18.04.2022 poolstruktureeritud 

intervjuu telefoni teel, mis kestis 15 minutit. Intervjuu tugines põhiteemadele, mis on välja 

toodud tabelis 6. 
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Tabel 6. Läbi viidud intervjuu Härjanurme mõis OÜ esindajaga 

Intervjueeritav Kuupäev 
Intervjuu 

pikkus 
Põhiteemad 

Härjanurme 

Mõis OÜ 

esindaja 

18.04.2022 15 minutit 

1. Otsekohalduva standardi kasutusele võtmine, 

mahukama aruande koostamise vajadus 

2. Maa arvestusmeetodi valik, ümberhindlusest 

tulenev võimalik kasu või kahju 

3. Maa ümberhindluse korraldamine, 

ümberhindluse sagedus 

 

Lisaks intervjuule analüüsiti ettevõtte majandusaasta aruandeid perioodi 2012–2020 kohta. 

Majandusaasta aruanded saadi Äriregistrist päringu alusel. Eesmärk oli hinnata, milline on 

olnud maa ümberhindluse mõju varadele bilansis ning intervjuu abil teada saada, millist 

väärtust on toonud kaasa maa ümberhindlus. 

Krediidiasutused. Talpas (2016: 88) tõi oma doktoritöös välja, et panka võib pidada üheks 

peamiseks raamatupidamise aastaaruande infokasutajaks, mistõttu magistritöös uuriti ühe 

ettevõttevälise huvigrupina Eestis tegutsevaid krediidiasutusi. Eesmärk oli teada saada, kas 

pangad küsivad laenu taotlemisel bilansi kohta täpsemat informatsiooni või tehakse otsused 

olemasoleva bilansi põhjal. Lisaks küsiti, millisel määral nõustutakse, et maa väärtus bilansis 

mõjutab krediidiotsust ettevõttele. Vastuste saamiseks koostati ankeetküsitlus (lisa 2), mis 

saadeti e-posti teel Eestis tegutsevatele pankadele (AS SEB Pank, Swedbank AS, Coop Pank 

AS, Luminor Bank AS, AS LHV Pank, BigBank AS, Holm Bank AS, AS TBB pank ja AS 

Inbank). E-kirjas paluti suunata ankeetküsitlus isikule, kes tegeleb põllumajandusettevõtete 

krediidiotsustega. Vastused saadi kuuest pangast, mis teeb vastamismääraks 67%. 

Ankeetküsitlusele koguti vastuseid perioodil 04.04.2022–25.04.2022, mille jooksul saadeti 

ka meeldetuletuskiri. Andmeid analüüsiti kvantitatiivselt, kasutades kirjeldavat statistikat, 

ning lisaks toodi kvalitatiivse analüüsi teel välja krediidiasutuste selgitused uuritavale 

probleemile. 

Tarnijad. Lisaks krediidiasutustele käsitleti ettevõttevälise huvigrupina 

põllumajandussisendite tarnijaid. Valimi moodustasid kuus suuremat ettevõtet, kellele 

saadeti ankeetküsitlus (lisa 3) e-posti teel. Põllumajandussisendite (väetiste, seemne, 

taimekaitsevahendite) tarnijatena käsitleti ettevõtteid: Scandagra Eesti AS, Oilseeds Trade 

OÜ, AS Baltic Agro, Linas Agro OÜ, Agrofos Eesti OÜ ning OÜ Agrochema Eesti.  

Eesmärk oli teada saada, kas krediidiotsus tehakse olemasoleva bilansi põhjal või vajatakse 

lisainfot maa väärtuse kohta. Ankeetküsitlusele koguti vastused perioodil 04.04.2022–
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17.04.2022, mille vältel saadeti ka meeldetuletuskiri. Oluliseks peeti saada  

ankeetküsitlusele vastus isikult, kes tegeleb krediidiotsustega ettevõttes. Vastused 

ankeetküsitlusele saadi viiest põllumajandussisenditega tegelevast ettevõttest, mis teeb 

vastamismääraks 80%. Andmeid analüüsiti kvantitatiivselt, kasutades kirjeldavat statistikat. 

Lisaks toodi kvalitatiivse analüüsiga välja tarnijate selgitused avatud küsimusele uuritavast 

probleemist. 

Muud huvigrupid. Ettevõttevälise muu huvigrupina käsitleti finantseerimise ettevõtet AS 

LandCredit, kes tegeleb maa ja metsa tagatisel laenude väljastamisega. Ettevõtte juhataja 

Matis Kivila'ga viidi 18.04.2022 läbi poolstruktureeritud intervjuu, mis kestis 25 minutit 

(tabel 7). Intervjuu tugines põhiküsimustele nagu, millisel määral mõjutab teave ettevõtte 

raamatupidamise aastaaruandest laenuotsust ning kui oluliseks peetakse maa ümberhinnatud 

väärtuse kajastamist bilansis? Intervjuust saadud teavet analüüsiti kvalitatiivselt. 

 

Tabel 7. Läbi viidud intervjuu AS LandCredit juhatajaga 

Intervjueeritav Kuupäev 
Intervjuu 

pikkus 
Põhiteemad 

AS LandCredit 

juhataja 
18.04.2022 25 minutit 

1.  Laenuotsuse määramine, aruannete ning 

finantsnäitajate arvesse võtmine  

2. Maa ümberhindluse olulisus ettevõtte jaoks 

3. Krediidiasutuste otsuste tegemine 

 

Järgnevates alapeatükkides tuuakse välja ettevõttesisese huvigrupi all 

põllumajandusettevõtete juhtkonna hinnangud ning ettevõtteväliste huvigruppide all 

krediidiasutuste, põllumajandussisendite tarnijate ning finantseerimise ettevõtte AS 

LandCredit hinnangud. 
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2.2. Maa väärtuse olulisus ettevõttesisestele huvigruppidele 

 

2.2.1. Eesti finantsaruandluse standardit rakendavate põllumajandusettevõtjate 

hinnangud 

 

Ankeetküsitluse kaudu küsiti põllumajandusettevõtete juhtkonna (edaspidi kui 

põllumajandusettevõtjate) hinnanguid. Sooviti teada, et kui oluliseks peavad nad maa 

õiglases väärtuses kajastamist bilansis. Esmalt hinnati 5-punkti skaalal, kui vajalikuks 

peavad põllumajandusettevõtjad majandusaasta aruannet ise otsuste tegemisel ning mis nad 

arvavad, kui oluliseks peavad seda teised infokasutajad ettevõtte kohta otsuste tegemiseks 

(tabel 8). 

 

Tabel 8. Vastajate nõusoleku jaotus majandusaasta aruandest saadava informatsiooni 

olulisusele enda ja teise infokasutajate otsuste jaoks  

 
Jah, 

kindlasti 

(%) 

Pigem 

jah   

(%) 

Nii ja 

naa  

(%) 

Pigem 

ei      

(%) 

Ei, 

kindlasti 

mitte   

(%) 

Kokku 

(%) 
x̄ Std 

Majandusaasta 

aruandest saadav 

informatsioon on 

oluline enda 

ettevõttes tehtavate 

otsuste jaoks (n=81) 

59 24 11 6 0 100 4,36 0,91 

Majandusaasta 

aruandest saadav 

informatsioon on 

oluline teiste 

infokasutajate 

otsuste jaoks (n=79)  

47 32 18 4 0 100 4,22 0,87 

Märkused: 

1. Vastajate arv (n) 

2. Keskmine hinnang (x̄) 

3. Standardhälve (Std) 

4. Hinnangute skaala: 5- Jah, kindlasti; 4- Pigem jah; 3- Nii ja naa; 2- Pigem ei; 1- Ei, kindlasti mitte 

 

83% vastajatest pidasid majandusaasta aruandest saadavat informatsiooni vajalikuks enda 

ettevõttes tehtavate otsuste jaoks ning 79% vastajatest arvasid, et see on oluline ka teiste 

infokasutajate jaoks („Jah, kindlasti“ ja „Pigem jah“ kokku). Majandusaasta aruandest 

saadavat informatsiooni peetakse oluliseks nii enda ettevõtte otsuste jaoks ning arvatakse, et 

ka teiste infokasutajate jaoks. Teoreetilises osas välja toodud uuringus (Dumbravă et al. 
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2012: 61) leiti, et juhid ei pööra raamatupidamise aastaaruandele piisavalt tähelepanu, vaid 

koostavad seda eelkõige kohustuslikkuse tõttu, kuid ankeetküsitlusele vastanud 

põllumajandusettevõtjad seda ei kinnitanud. Magistritöö fookuses on maa väärtus ning selle 

kajastamine, mis avaldab mõju raamatupidamisaruannetest bilansile. Seega uuriti täpsemalt, 

millised huvigrupid kasutavad vastajate hinnangul bilansis olevat teavet (tabel 9). 

 

Tabel 9. Vastajate nõusoleku jaotus huvigruppide informatsioonivajadusele ettevõtte 

bilansist  

Huvigrupp 

Jah, 

kindlasti 

(%) 

Pigem 

jah 

(%) 

Nii ja 

naa 

(%) 

Pigem 

ei   

(%) 

Ei, 

kindlasti 

mitte   

(%) 

Kokku 

(%) 
x̄  Std 

Ettevõtte 

omanikud (n=81) 
72 17 10 1 0 100 4,59 0,72 

Töötajad (n=79) 5 15 33 36 11 100 2,67 1,07 

Pangad (n=80) 80 19 1 0 0 100 4,79 0,44 

Potentsiaalsed 

investorid (n=79) 
43 28 18 4 8 100 3,95 1,21 

Tarnijad (n=80) 23 40 25 9 4 100 3,69 1,04 

Kliendid (n=79) 11 20 39 24 5 100 3,09 1,05 

Konkurendid 
(n=79) 

14 29 38 11 8 100 3,30 1,09 

 

Märkused: 

1. Vastajate arv (n) 

2. Keskmine hinnang (x̄) 

3. Standardhälve (Std) 

4. Hinnangute skaala: 5- Jah, kindlasti; 4- Pigem jah; 3- Nii ja naa; 2- Pigem ei; 1- Ei, kindlasti mitte 

 

Di Pietra et al. 2008 (ref Talpas 2016: 88) uuring näitas, et väikeste ja keskmiste ettevõtjate 

majandusaasta aruande osasid, sealhulgas bilanssi, vajavad eelkõige pangad, omanikud ja 

investorid. Seda kinnitavad ka ankeetküsitluse tulemused. Vastajate hinnangul vajavad 

esitatud huvigruppidest kõige enam informatsiooni ettevõtte bilansist pangad ehk 

krediidiasutused. Seda näitab ka standardhälbe väike hajuvus (std=0,44) ning kõrgeim 

keskmine hinnang (x̄=4,79). 89% vastajatest leidsid, et bilanss on vajalik ettevõtte 

omanikele, 71% pidasid seda oluliseks potentsiaalsete investorite jaoks ning 63% leidsid, et 

bilansist saadavat informatsiooni kasutavad tarnijad („Jah, kindlasti“ ja „Pigem jah“ kokku). 

Kõige suurem standardhälve (std=1,21) oli vastustel potentsiaalsete investorite kohta, mis 

tähendab, et vastused erinesid keskväärtuse suhtes kõige enam. See võib tuleneda 

põllumajandusettevõtjate erinevast kogemusest ning vajadusest investorite kaasamiseks. 
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Kõige väiksem huvi bilansi vastu oli ettevõtjate hinnangul töötajatel ja klientidel. Vastajad 

kõhklesid kõige enam klientide ning konkurentide osas, mil kõige enam vastati variandiks 

„Nii ja naa“. Kuna põllumajandusettevõtted on ka ise üksteisele konkurendid, siis küsiti, kui 

palju ettevõtjad ise uurivad konkurentide bilanssi. Selgus, et 47% on lugenud konkurentide 

bilansse, 51% ei ole lugenud ning 2% ei osanud öelda. Bilansist maa väärtuse kohta oli 

uurinud 13% vastajatest.  

Järgnevalt hinnatakse, kas põllumajandusettevõtjate arvates on maa madalamas väärtuses 

kajastamisel bilansis mõju huvigruppide otsustele. Hinnangud huvigruppide otsustele 

esitatakse kahes grupis, vastavalt sellele, kas vastaja kuulus ettevõtte omanike hulka või 

mitte. Studenti t-testi abil hinnati, kas kuulumine või mittekuulumine ettevõtte omanike ehk 

osanike või aktsionäride hulka mõjutab oluliselt vastajate arvamusi huvigruppide otsuste 

osas. Vastajate keskmised hinnangud ja olulisuse tõenäosused on välja toodud tabelis 10. 

 

Tabel 10. Vastajate keskmised hinnangud ettevõtteväliste huvigruppide otsuste osas 

olenevalt ettevõtte kuuluvusest omanike hulka  

Huvigrupp Huvigrupi otsus 

Kuuluvus ettevõtte 

omanike hulka 
p 

Jah Ei 

x̄ x̄ 

Krediidiasutused 

Maa madalam väärtus 

turuväärtusest bilansis mõjutab 

laenuotsust (n=76) 

3,02 2,81 e 

Maa madalam väärtus 

turuväärtusest bilansis mõjutab 

liisingu saamise otsust (n=77) 

2,59 2,50 e 

Potentsiaalsed 

investorid 

Maa väärtuse suurus bilansis võib 

mõjutada kaasamisotsust 

potentsiaalsete investorite jaoks  
(n=75) 

3,40 3,45 e 

Riik ja selle 

valitsusasutused 

Maa väärtuse suurus bilansis võib 

mõjutada investeeringutoetuse 

määramisotsust PRIA jaoks (n=77) 
2,49 2,77 e 

Tarnijad 

Maa madalam väärtus 

turuväärtusest bilansis mõjutab 

põllumajandussisendite saamise 

otsust krediidiga (n=76) 

2,65 2,77 e 

 

Märkused: 

1. Vastajate arv (n) 

2. Keskmine hinnang (x̄) 

3. Olulisuse tõenäosus (p) 

4. Olulisuse tase: statistiline olulisus puudub (e) 

5. Hinnangute skaala: 5- Täiesti nõus; 4- Pigem nõus; 3- Nii ja naa; 2- Pigem ei ole nõus; 1- Üldse ei ole nõus 
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Vastajate keskmiste hinnangute võrdlemisel võib välja tuua, et kõige suurem mõju avaldub 

maa madalamas väärtuses kajastamisest bilansis potentsiaalse investori poolt tehtavale 

kaasamisotsusele. Keskmised hinnangud krediidiasutuste otsuste kohta olid omanikel 

kõrgemad kui teistel juhtkonda kuuluvatel isikutel. T-testi tulemusel selgus, et sõltumatute 

üldkogumite keskväärtused ei erine statistiliselt oluliselt (p>0,05), mistõttu ei saa öelda, et 

kuuluvusel ettevõtte omanike hulka on mõju hinnangule krediidiotsuse suhtes. Ettevõtte 

omanike keskmine hinnang oli madalam potentsiaalsete investorite, PRIA ja tarnijate osas. 

Selgus, et ettevõtte kuuluvusel omanike hulka ei ole ka nendele huvigrupi otsustele 

statistiliselt olulist mõju (p>0,05).  

Järgnevalt analüüsitakse, milline on hinnang suurema varade kogumahu mõju kohta 

ettevõtte staatusele olenevalt vastaja kuuluvusest omanike hulka (tabel 11).  

 

Tabel 11. Vastajate keskmised hinnangud suuremast varade kogumahu mõjust ettevõtte 

staatusele olenevalt kuuluvusest ettevõtte omanike hulka  

 

Kuuluvus ettevõtte 

omanike hulka 
p 

Jah Ei 

x̄ x̄ 

Suurem varade kogumaht bilansis (maa õiglase väärtuse 

kajastamise tõttu) tõstab ettevõtte staatust minu enda 

silmis (n=71) 
3,33 4,09 * 

Suurem varade kogumaht bilansis (maa õiglase väärtuse 

kajastamise tõttu) tõstab minu ettevõtte staatust teiste 

silmis (n=71) 
3,90 4,27 e 

 

Märkused: 

1. Vastajate arv (n) 

2. Keskmine hinnang (x̄) 

3. Olulisuse tõenäosus (p) 

4. Olulisuse tasemed: * p ≤ 0,01; statistiline olulisus puudub (e) 

5. Hinnangute skaala: 5- Jah, kindlasti; 4- Pigem jah; 3- Nii ja naa; 2- Pigem ei; 1- Ei, kindlasti mitte 

 

Leiti, et vastaja kuuluvusel ettevõtte osanike/aktsionäride hulka on statistiliselt oluline mõju 

(p<0,01) hinnangul väitele „Suurem varade kogumaht bilansis (maa õiglase väärtuse 

kajastamise tõttu) tõstab ettevõtte staatust minu enda silmis“. Kui omanike keskmine 

hinnang väitele oli 3,33, siis omanike hulka mittekuuluvatel isikutel oli keskmine hinnang 

0,76 võrra kõrgem. Seega ettevõtte omanikud ei pea nii oluliseks mõju ettevõtte staatusele 

enda silmis kui teised juhtkonda kuuluvad isikud.  
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Selgus, et suurem varade kogumaht tõstab vastajate keskmiste hinnangute põhjal kõige 

rohkem ettevõtte staatust teiste silmis. Olenevalt ettevõtte kuuluvusest omanike hulka ei 

tulnud esile hinnangutel statistiliselt olulisut mõju väitele „Suurem varade kogumaht bilansis 

(maa õiglase väärtuse kajastamise tõttu) tõstab minu ettevõtte staatust teiste silmis.“ 

Keskmiste hinnangute võrdlusel võib tuua välja, et maa väärtusel bilansis on suurem mõju 

ettevõtte staatusele kui eelnevas tabelis 10 välja toodud huvigrupi otsustele.  

Põllumajandusettevõtjad hindasid 5-punkti skaalal nõusolekut („Täiesti nõus“ ja „Pigem 

nõus“ kokku) maa väärtuse mõju osas erinevatele otsustele ja staatusele ning tulemused on 

esitatud joonisel 2.  

 

 

Joonis 2. Vastajate nõusolek maa madalamas väärtuses bilansis kajastamisest tulenevale 

mõjule otsustele või staatusele. 

 

Põllumajandusettevõtjate hinnangul on maa madalamas väärtuses kajastamisest bilansis 

mõju pigem ettevõtte staatusele kui erinevate huvigruppide poolt tehtavatele otsustele. 76% 

vastajatest leidsid, et maa väärtuse suurus mõjutab ettevõtte staatust teiste silmis. 55% 

põllumajandusettevõtjatest leidsid, et suurem varade kogumaht mõjutab ettevõtte staatust 

nende enda silmis ehk neile on oluline ise saada oma varadest õiglane hinnang. Seega võib 

öelda, et ettevõtjad peavad hinnanguid teiste poolt oluliseks, kuid vajavad ka ise ülevaadet 

oma ettevõtte varade tegelikust väärtusest. 
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Selgus, et erinevate uuritavate huvigruppide otsustest on mõju maa madalamas väärtuses 

kajastamisest kõige rohkem (51%) potentsiaalsete investorite kaasamisotsusele. Autor 

arvab, et potentsiaalne investor võib olla vähem kursis teabest, et bilansis kajastatud maa 

väärtus on põllumajandusettevõtetes tegelikult oluliselt kõrgem, mistõttu ka varade 

kogumaht oleks suurem. Kuna teoreetilises osas toodi välja, et investorid kasutavad otsuste 

tegemisel ettevõtte kohta muuhulgas raamatupidamise aastaaruande põhjal leitavaid 

suhtarve, ei ole kõik leitavad näitajad, mis sisaldavad maa väärtust, tegelikkusele vastavad. 

Selleks, et hinnata maa reaalset väärtust turul, tuleb teha maa hindamine, mida võib 

potentsiaalne investor pidada ebamõistlikuks kuluks. 

Kui Warne (2019) uuringust selgus, et varade madalam väärtus toob kaasa väiksema 

laenusumma ettevõtte jaoks, siis ankeetküsitluse vastajate hinnangul ei mõjuta maa 

madalamas väärtuses kajastamine oluliselt krediidiasutuse poolt tehtavat otsust. Kuid 

põllumajandusettevõtjad leidsid, et maa madalam väärtus bilansis mõjutab panga laenuotsust 

rohkem kui liisinguotsust. 34% vastajatest arvasid, et maa väärtusel on mõju krediidiasutuse 

poolt tehtavale laenuotsusele ning 25% vastajatest arvasid, et maa väärtus bilansis mõjutab 

liisinguotsust. 

Tarnijate ning PRIA osas põllumajandusettevõtjad ei tunneta, et maa madalamas väärtuses 

kajastamine bilansis võib nende kohta tehtavat otsust oluliselt mõjutada. PRIA poolt on 

toetusel „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus“ nõue, et 

taotleja võlakordaja ei tohi olla taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal suurem kui 

0,70 (Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse...2017: 10). 17 põllumajandusettevõtjat 

selgitasid avatud küsimusele oma vastust selle kohta, et mida arvatakse maa väärtuse mõjust 

PRIA poolt tehtavatele investeerimistoetustele. Suurem osa leidsid, et maa väärtusel ei ole 

mõju PRIA poolt tehtavale investeeringuotsusele. Viis vastajat tõid avatud küsimuse 

vastusena välja, et maa väärtus mõjutab suhtarvudest võlakordajat, mida võetakse otsuse 

tegemisel arvesse.  

Lisaks bilansis maa madalamas väärtuses kajastamisest tulenevate mõjude hindamisele 

huvigruppide otsustele või staatusele, on vajalik välja tuua, kui oluliseks peavad 

põllumajandusettevõtjad ise kajastada bilansis maad kui materiaalset vara õiglases väärtuses. 

Järgnevalt antakse ülevaade, kas põllumajandusettevõtjad on tundnud vajadust kajastada 

maad õiglase väärtuse meetodil (joonis 3).  
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Joonis 3. Vastajate vajadus ettevõtte bilansis maad kui materiaalset põhivara kajastada 

selle õiglases väärtuses (n=76). 

 

Vastajatest 45%  on tundnud vajadust kajastada maad õiglases väärtuses. 41% ei ole vajadust 

seni tundnud ning 14% vastajatest ei oska välja tuua kindlat seisukohta. T-testi analüüsil 

hinnati lisaks, kas vastajate kuuluvusel omanike hulka on mõju tulenenud vajadusele 

kajastada bilansis maad kui materiaalset põhivara õiglases väärtuses, kuid see ei andnud 

statistiliselt olulist erinevust (p>0,05). Vastajatel, kes tundsid vajadust maad õiglases 

väärtuses kajastada, paluti selgitada, et milles seisnes tulenenud vajadus (tabel 12). Autor 

liigitas vastused kolme erinevasse rühma: mõju bilansile, infokasutajatele ja ettevõttele.  

 

Tabel 12. Vastajate põhjendused tulenenud vajaduse üle kajastada maad kui materiaalset 

vara õiglases väärtuses (n=34) 

Mõju bilansile Mõju infokasutajatele Mõju ettevõttele 

Bilanss ajakohastuv (n=1) 

Bilansimaht on suurem (n=2) 

Bilansistruktuur tugevam 
(n=3) 
Majandusnäitajad paranevad, 

kaasa arvatud suhtarvud (n=3) 

 

Selgem ülevaade teabe 

kasutajatele (n=1) 

Aastaaruanne asjakohasem 

ning pole moonutatud teavet 
(n=1) 
 

Parem võimalus kaasata 

investoreid (n=1) 

Soodustab ettevõtte arengut 
(n=1) 
Ettevõtte väärtus on õiglasem 
(n=6) 

Õiglane hinnang varade 

väärtusest (n=7) 

Paremad laenu/liisingu 

tingimused, kuna tagatise 

väärtus suurem (n=8) 

 

Märkused: 

1. Vastajate arv (n) 

45%

14%

41%
Jah

Ei oska öelda

Ei
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Kõige enam toodi välja, et maa õiglases väärtuses kajastamine loob ettevõttele paremad 

tingimused, et taotleda krediidiasutusest laenu või liisingut. Vastajad leidsid, maa õiglase 

väärtuse kajastamise vajadus on tulenenud, et saada oma varast kui ka ettevõttest õiglane 

väärtus. Selgus, et enamik ettevõtjatest on tundnud vajadust maad kajastada õiglases 

väärtuses mõju pärast enda ettevõttele. Vaid kaks vastajat tõid välja mõju infokasutajatele. 

Üks põllumajandusettevõtja tõi välja, et maa on kõige väärtuslikum varade hulgast, kuid 

bilansi alusel selgub, et selleks on masinad. Seda kinnitab ka teoreetilises osas välja toodud 

Euroopa Liidu liikmesriikide kohta tehtud uuring, mis leidis, et Eesti 

põllumajandusettevõtjate bilansist suurima osakaalu materiaalsest põhivarast moodustavad 

masinad, kuigi enamikus liikmesriikides oli selleks maa ja püsikultuurid (EU Farm...2021: 

41–42). 

Järgnevalt selgitatakse välja, kas ettevõtte suurusel, vanusel ja omanike arvul on mõju 

vajadusele kajastada maad õiglases väärtuses. Ngoc (2020) tõi välja, et mida suurem on 

ettevõte, seda suurem on ka kasu õiglase väärtuse kajastamisest. Lisaks pidas ta vanemate 

ettevõtete korral tõenäolisemaks rakendada õiglase väärtuse meetodit. Kuna saadavat kasu 

ei ole olemasolevate andmetega võimalik hinnata, analüüsiti Fisheri täpsus testiga, kas 

ettevõtte suurusel või vanusel on mõju tema vajadusele kajastada maad õiglases väärtuses. 

Analüüsi tulemusel selgus, et ettevõtte suurusel ja vajadusel kajastada maad õiglases 

väärtuses ei esinenud statistiliselt olulist seost (t=5,25; p=0,527). Lisaks ei leitud statistiliselt 

olulist seost (t=6,944; p=0,539) ettevõtte vanusel ja vajadusel kajastada maad õiglases 

väärtuses. 

Mäki (et al. 2015) ning RTJ 6 (2018: 15c) alusel, mida rohkem on ettevõttes omanikke, seda 

olulisem on õiglase väärtuse meetodi rakendamine. Fisheri täpsus testiga analüüsiti 

ankeetküsitlusele saadud vastuste põhjal, kas ettevõtte omanike arvul ning ettevõtte 

vajadusel kajastada maad õiglases väärtuses on statistiliselt oluline mõju. Selgus, et 

statistiliselt oluline seos puudus (t=1,635; p=0,838). Seega ei leitud teoreetilises osas välja 

toodud uuringutele kinnitust. 

Kuna hetkel Eesti finantsaruandluse standardi alusel ei ole võimalik materiaalset põhivara 

ümber hinnata, siis uuriti põllumajandusettevõtjatelt, kas võimaluse tekkimisel kaaluksid 

nad maad kajastada õiglase väärtuse meetodil. Selgus, et põllumajandusettevõtjatest 49% 

leidsid, et kui Eesti finantsaruandluse standardi alusel oleks võimalik maad ümber hinnata, 

kaaluksid nad selle võimaluse kasutamist. Seega on suures osas takistuseks selle võimaluse 
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puudus. 32% ei osanud küsimusele vastata ning 19% ei oleks valmis maad ümber hindama. 

Kuna üsna suur osakaal on põllumajandusettevõtjad, kes ei osanud küsimusele vastata, siis 

autor leiab, et teadlikkust uuritavast probleemist peaks rohkem tõstma. Oluline ei ole see, 

millise hoiaku ettevõtjad endale võtavad, vaid see, et tekiks arutelu, mille tulemusel on 

võimalik võtta seisukoht. 

Kokkuvõtteks võib välja tuua, et põllumajandusettevõtjate hinnangul on bilanss oluliseks 

informatsiooniallikaks välistest huvigruppidest krediidiasutustele, potentsiaalsetele 

investoritele ning tarnijatele. Vastajad leidsid, et maa madalamas väärtuses kajastamine 

avaldab huvigruppidest kõige rohkem mõju potentsiaalsetele investoritele. Ülejäänud 

analüüsitavate huvigruppide otsuste suhtes põllumajandusettevõtjad pigem ei nõustunud 

võimaliku mõju osas. Enamik põllumajandusettevõtjatest leidsid, et suurem varade 

kogumaht maa õiglases väärtuses kajastamise tõttu tõstaks ettevõtte staatust teiste silmis. 

Peaaegu pooled vastajatest hindaksid võimalusel põllumajandusmaad ümber, mistõttu võib 

öelda, et selle võimaluse puudumist Eesti finantsaruandluse standardi alusel peetakse 

probleemiks. 

 

 

2.2.2. Otsekohalduvat standardit rakendava põllumajandusettevõtja hinnang 

 

Äriregistri andmetel on taime- ja loomakasvatusettevõtete seas üks ettevõte, kes rakendab 

otsekohalduvat standardit finantsaruandluse korraldamisel 2020. aasta majandusaasta lõpu 

seisuga. Otsekohalduvat standardit rakendab Härjanurme Mõis OÜ, kelle 

tegevusvaldkonnaks on piimakarjakasvatus. Autor arvutas ettevõtte majandusaasta 

aruannete põhjal välja, kui suur on mõju maa ümberhindlusest selle väärtusele ning varadele 

bilansis. Seejärel viidi läbi intervjuu ettevõtte esindajaga, et selgitada välja maa 

ümberhindlusest tulenev kasu ettevõtte jaoks.  

Ettevõte läks otsekohalduvale standardile üle 2012. aastal. „Otsekohalduva standardi 

rakendamist peetakse vajalikuks eeskätt põhjusel, et ettevõtte omanikeks on taanlased,“ 

sõnas Härjanurme Mõis OÜ esindaja. „Otsekohalduva standardi põhjal koostatav 

majandusaasta aruanne annab põhjalikuma teabe selle kasutajatele ning ka endal on parem 

ülevaade,“ leidis ettevõtte esindaja. 
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Majandusaasta aruannetest selgus, et maad kajastatakse selle õiglases väärtuses, mis põhineb 

sarnaste omaduste ja asukohaga maade võrreldavatel tehingutel. Õiglase väärtuse hindamine 

viiakse läbi regulaarselt sõltumatute kvalifitseeritud hindajate poolt. Ettevõtte esindaja tõi 

välja, et raamatupidamise sise-eeskirjas on korraldus hinnata maad iga kahe aasta tagant. 

Tabelis 13 on välja toodud autori poolt leitud Härjanurme Mõis OÜ majandusaasta aruannete 

põhjal maa ümberhindlusest tulenev mõju maa väärtusele ning varade kogumahule. 

 

Tabel 13. Härjanurme Mõis OÜ majandusaasta aruannete põhjal leitud maa väärtuse 

ümberhindluse mõju bilansis aastatel 2012, 2015, 2018 ja 2020  

 2011 2012 2015 2018 2020 

Maa osakaal varadest (%) 11 21 24 32 35 

Maa ümberhindlusest tulenev maa 

väärtuse kasv (%) 
0 292 8 9 25 

Maa ümberhindlusest tulenev väärtuse 

kasvu mõju varade kogumahule (%) 
0 13 2 3 9 

 

2011. aastal, kui ettevõte kajastas maad soetusmaksumuse meetodil, oli maa osakaal 

varadest 11%. 2012. aastal, kui tehti esimene maa ümberhindlus, suurenes osakaal ligi poole 

võrra. Järgnevatel maa ümberhindluse aastatel on osakaalu kasv olnud väiksem. 2020. 

aastaks oli maa osakaal varadest 35%.  

Tabeli põhjal võib öelda, et õiglasele väärtusele üleminekul 2012. aastal kasvas oluliselt maa 

bilansiline väärtus. Alates 2012. aastast kasvas maa väärtus 2,9 korda, mis andis varade 

kogumahule juurde 13%. Ümberhindlusest tulenev tõus oli suur, kuna maa oli ettevõttes 

alahinnatud soetusmaksumuse tõttu. Selline järsk tõus esines vaid esimesel aastal ning 

järgnevatel hindamistel oli maa väärtuse kasv bilansis stabiilsem. Igal aastal ei ole 

otstarbekas maa väärtust ümber hinnata, mistõttu järgmine hindamine toimus Härjanurme 

Mõis OÜ näitel 2015. aastal. 2020. aastal oli maa väärtuse kasv võrreldes kahe eelneva 

ümberhindluse aastaga suurem. See võis tuleneda üleüldisest kinnisvaraturu aktiivsusest, 

mis tõstis vara hinda. 

„Maa õiglases väärtuses kajastamine on vajalik seetõttu, kuna ainult sel viisil saab täita 

raamatupidamise ja finantsaruandluse korraldamiseks ette nähtud seaduseid ja juhiseid,“  

leidis Härjanurme Mõis OÜ esindaja. Raamatupidamise seaduse (2002, §15) alusel peab 

raamatupidamise aastaaruanne olema koostatud ja avaldatud eesmärgiga anda selle 
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kasutajatele asjakohast ja tõepäraselt esitatud informatsiooni. „Kui maa on kajastatud 

soetusmaksumuses, siis ei ole tegemist tõepäraste andmetega ning siis ei järgita ette nähtud 

seadust.“ 

Selgus, et maa ümberhindlusel on küll positiivne mõju maa väärtusele ning varade 

kogumahule, kuid otsekohalduvat standardit rakendava põllumajandusettevõtte esindaja 

sõnul ei ole paremad bilansinäitajad ajendiks maad kajastada õiglases väärtuses. Ettevõtte 

esindaja sõnul on maa ümberhindluse tegemine vajalik seetõttu, et vaid sellisel viisil saab 

järgida raamatupidamise seadust ja esitada aruandes tõepärast informatsiooni. 

 

 

2.3. Maa väärtuse olulisus ettevõttevälistele huvigruppidele 

 

Eestis tegutsevatelt krediidiasutustelt, põllumajandussisendite tarnijatelt ning muu välise 

huvigrupina käsitletavalt finantseerimise ettevõttelt AS LandCredit sooviti teada, millisel 

määral mõjutab maa väärtus bilansis nende poolt tehtavat krediidiotsust 

põllumajandusettevõttele. Esmalt tuuakse ankeetküsitluse vastuste põhjal välja 

krediidiasutuste ja tarnijate hinnangud.  5-punkti Likerti skaalal hinnati, millisel määral 

tuginetakse otsuse tegemisel enda või avalikkuse poolt kogutud infole (tabel 14). 

 

Tabel 14. Krediidiasutuste ja tarnijate nõusolek krediidiotsuse tegemisel tugineva 

informatsiooni kogumisallika osas 

 Krediidiasutused (n=6) Tarnijad (n=5) 

 
„Täiesti nõus“ ja 

„Pigem nõus“ 

kokku (%) 

 x̄  Std 

„Täiesti nõus“ 

ja „Pigem nõus“ 

kokku (%) 

 x̄  Std 

Krediidiotsuse tegemisel 

ettevõtte kohta 

tuginetakse teiste poolt 

kogutud infole, mis on 

avalikult kättesaadav 

83 4,17 0,75 100 4,60 0,55 

Krediidiotsuse tegemisel 

ettevõtte kohta 

tuginetakse enda poolt 

otse ettevõttest kogutud 

infole 

100 4,83 0,41 60 3,80 0,84 
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Tabel 14. jätk 

Märkused: 

1. Vastajate arv (n) 

2. Keskmine hinnang (x̄) 

3. Standardhälve (Std) 

4. Hinnangute skaala: 5- Täiesti nõus; 4- Pigem nõus; 3- Nii ja naa; 2- Pigem ei ole nõus; 1- Üldse ei ole nõus 

 

Selgus, et peaaegu kõik pangad tuginevad krediidiotsuse tegemisel nii teiste poolt kogutud 

infole kui ka panga poolt otse ettevõttest kogutud infole. Võib järeldada, et pangad ei tee 

otsuseid enne, kui ei ole saanud ettevõttest lisaks avalikult kättesaadavale teabele juurde 

informatsiooni. Üks krediidiasutus ei tugine informatsioonile, mis on avalikult kättesaadav. 

Seda võib seletada asjaoluga, et nõutud aruanded kogutakse tõenäoliselt otse ettevõttelt.  

Kõik põllumajandussisendite tarnijad tuginevad informatsioonile ettevõtte kohta, mis on 

avalikult kättesaadav. 60% vastajatest vajavad otsuse tegemisel lisainformatsiooni 

ettevõttelt. Seega kui pangad vajavad kindlasti lisateavet ettevõttelt, siis tarnijad seda nii 

oluliseks ei pea. Järgnevalt leitakse, milliseid ettevõtte raamatupidamise põhiaruandeid 

võtavad uuritavad huvigrupid krediidiotsuse tegemisel arvesse (tabel 15). 

 

Tabel 15. Krediidiasutuste ja tarnijate nõusolek krediidiotsuse tegemisel arvesse võetavate 

raamatupidamise põhiaruannete osas 

Aruanne 

Krediidiasutus (n=6) Tarnijad (n=5) 

„Jah, kindlasti“ 

ja „Pigem jah“ 

kokku (%) 

x̄  Std 

„Jah, 

kindlasti“ ja 

„Pigem jah“ 

kokku (%) 

x̄  Std 

Bilanss 100 5 0 60 3,80 1,64 

Kasumiaruanne 100 5 0 60 3,80 1,64 

Rahavoogude 

aruanne 
83 4,33 1,21 60 3,80 1,64 

Omakapitali 

muutuste aruanne 
67 3,67 1,37 60 3,60 1,52 

Märkused: 

1. Vastajate arv (n) 

2. Keskmine hinnang (x̄) 

3. Standardhälve (Std)  

4. Hinnangute skaala: 5- Jah, kindlasti; 4- Pigem jah; 3- Nii ja naa; 2- Pigem ei; 1- Ei, kindlasti mitte 

 

Kõik pangad vajavad krediidiotsuse tegemisel kindlasti informatsiooni bilansist ning 

kasumiaruandest. Rahavoogude aruanne on vajalik 83% jaoks („Jah, kindlasti“ ja „Pigem 

jah“ kokku). Krediidiotsuse tegemisel kasutatakse raamatupidamise põhiaruannetest kõige 
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vähem omakapitali muutuste aruannet (x̄=3,67). Seega on pankade jaoks kõik 

raamatupidamise põhiaruanded vajalikud teabe saamiseks, kuid olulisemateks peetakse 

bilansist ja kasumiaruandest saadavat informatsiooni. 

60% põllumajandussisendite tarnijatest kasutavad krediidiotsuse tegemisel raamatupidamise 

põhiaruannetest saadavat informatsiooni. Põllumajandussisendite tarnijatelt sooviti teada 

lisaks, kui oluliseks peavad nad krediidiotsuse tegemisel saagi tarnelepingu ning eelneva 

koostöökogemuse olemasolu ettevõttega. Kõik tarnijad olid kindlasti nõus, et krediidiotsuse 

tegemisel võetakse arvesse nii eelnevat koostöökogemust kui ka saagi tarnelepingu 

olemasolu. Seega peavad põllumajandussisendite tarnijad raamatupidamise põhiaruannetest 

olulisemateks hinnata eelnevat koostöökogemust ja sõlmida saagi tarneleping ettevõttega. 

Tarnijad peavad võrreldes pankadega vähem olulisemaks arvestada krediidiotsuse tegemisel 

raamatupidamisaruannetest saadava teabega. 

Selleks, et teada saada, milliseid raamatupidamisaruannetes olevaid näitajaid huvigrupid 

arvestavad krediidiotsuse tegemisel, hinnati võimalikke mõjutatavaid absoluutnäitajaid 5-

punkti skaalal. 5 tähendas „Jah, kindlasti“ ning 1 „Ei, kindlasti mitte“. Selgus, et kõik pangad 

võtavad krediidiotsuse tegemisel arvesse absoluutnäitajaid nagu käibevara, põhivara, võlad 

tarnijatele, maksuvõlad, kasum ning müügitulu (x̄=5). Maa väärtus kajastatakse 

põllumajandusettevõtete bilansis enamasti materiaalse põhivarana, mis moodustab 

arvestatava osa põhivaradest. Seega võetakse maa väärtust bilansis krediidiotsuse tegemisel 

arvesse. 

Tarnijad pidasid kõige olulisemateks raamatupidamisaruannetes olevatest näitajatest 

maksuvõlgasid (x̄=4,80) ja müügitulu (x̄=4,60). Võib järeldada, et tarnijad hindavad 

eelkõige, kas ettevõtte majandustegevusest laekub piisavalt vahendeid kohustiste 

tasumiseks. Tarnijad ei võta põhivara absoluutväärtust otsuse tegemisel nii olulisel määral 

(x̄=3,60) arvesse kui krediidiasutused (x̄=5). Kuna teoreetilises osas selgus, et huvigruppide 

jaoks on finantssuhtarvud ettevõtte kohta hinnangu andmisel vajalikud, siis tabelis 16 on 

välja toodud peamiste suhtarvude arvesse võetavus krediidiotsuse tegemisel ettevõtte kohta. 
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Tabel 16. Krediidiasutuste ja tarnijate nõusolek krediidiotsuse tegemisel arvesse võetavate 

finantssuhtarvude osas  

Finantssuhtarv 

Krediidiasutus (n=6) Tarnijad (n=5) 

„Jah, 

kindlasti“ ja 

„Pigem jah“ 

kokku (%) 

x̄ Std 

„Jah, 

kindlasti“ ja 

„Pigem jah“ 

kokku (%) 

x̄ Std 

Võlakordaja 100 5 0 60 3,80 1,64 

Maksevõime kordaja 100 5 0 60 3,60 1,52 

Käiberentaablus 83 4,60 0,89 40 3,40 1,52 

Omakapitali tootlus 

(ROE) 
83 4,60 0,89 40 3,20 1,30 

Varade 

puhasrentaablus 

(ROA) 

83 4,60 0,89 40 3,20 1,30 

Märkused: 

1. Vastajate arv (n) 

2. Keskmine hinnang (x̄) 

3. Standardhälve (Std) 

4. Hinnangute skaala: 5- Jah, kindlasti; 4- Pigem jah; 3- Nii ja naa; 2- Pigem ei; 1- Ei, kindlasti mitte 

 

Finantssuhtarvudest võtavad kõik krediidiasutused otsuse tegemisel kindlasti arvesse 

võlakordajat ja maksevõime kordajat (x̄=5). 83% vastajatest võtavad otsuse tegemisel 

arvesse („Jah, kindlasti“ ja „Pigem jah“ kokku) veel käiberentaablust, omakapitali tootlust 

ja varade puhasrentaablust. Tarnijad arvestavad krediidiotsuse tegemisel suhtarvudest 

kindlasti võlakordajat ning maksevõime kordajat. Seega võib võlakordajat ja maksevõime 

kordajat pidada üheks olulisemaks suhtarvuks ettevõtte hindamisel uuritavate huvigruppide 

poolt. Tarnijad arvestavad otsuse tegemisel vähem suhtarvudega võrreldes 

krediidiasutustega, mis on autori arvates ootuspärane. Autor leiab, et krediidiasutustel on 

rangemalt reglementeeritud näitajad, mida peab ettevõtte majandustulemuste põhjal 

hindama.  

Maa soetusmaksumuses kajastamise tõttu on varad bilansis alahinnatud. Et saada õiglane 

hinnang ettevõtte varadest, on vaja lisaks maa soetusmaksumusele saada täiendavat teavet 

maa väärtuse kohta. Huvigruppidelt uuriti, millisel määral vajavad nad erinevate varaliikide 

koha täiendavat informatsiooni. Krediidiasutused vajavad lisaks bilansilisele maksumusele 

täiendavat teavet kõige enam (83%) maa kohta ning kõige vähem (17%) muu materiaalse 

põhivara kohta („Jah, kindlasti“ ja „Pigem jah“ kokku). Seega pangad ei tee krediidiotsust 

ettevõttele olemasoleva bilansi põhjal ning maa madalam väärtus bilansis ei mõjuta otsuse 
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tegemisel arvesse võetavaid suhtarve. 40% tarnijatest vajavad erinevate varaliikide, kaasa 

arvatud maa kohta, täiendavat informatsiooni lisaks bilansis välja toodud maa väärtusele. 

Tarnijad ei pea täiendava teabe saamist nii oluliseks kui krediidiasutused.  

Krediidiasutused ja tarnijad hindasid 5-punkti Likerti skaalal, millisel määral nad nõustuvad 

väitega, et „Maa madalam väärtus turuväärtusest bilansis mõjutab krediidiotsust“ (tabel 17). 

 

Tabel 17. Krediidiasutuste ja tarnijate nõusoleku jaotus krediidiotsuse mõjule maa 

madalamas väärtuses kajastamisest turuväärtusest bilansis 

 
Jah, 

kindlasti 

(%) 

Pigem 

jah  

(%) 

Nii 

ja 

naa   

(%) 

Pigem 

ei ole 

nõus 

(%) 

Üldse 

ei ole 

nõus 

(%) 

Kokku  

(%) 
x̄ Std 

K
re

d
ii

d
ia

su
tu

se
d
 

(n
=

6
) 

Maa madalam 

väärtus 

turuväärtusest 

bilansis 

mõjutab 

krediidiotsust 

17 0 0 33 50 100 2 1,55 

T
ar

n
ij

ad
 

(n
=

5
) 

Maa madalam 

väärtus 

turuväärtusest 

bilansis 

mõjutab 

krediidiotsust 

40 0 20 40 0 100 3,40 1,36 

Märkused: 

1. Vastajate arv (n) 

2. Keskmine hinnang (x̄) 

3. Standardhälve (Std) 

4. Hinnangute skaala: 5- Jah, kindlasti; 4- Pigem jah; 3- Nii ja naa; 2- Pigem ei; 1- Ei, kindlasti mitte 

 

Üks krediidiasutus oli arvamusel, et maa madalam väärtus turuväärtusest mõjutab kindlasti 

krediidiotsust. Ülejäänud krediidiasutused ei nõustunud väitega. Avatud küsimusele vastates 

said pangad selgitada väitele „Maa madalam väärtus turuväärtusest bilansis mõjutab 

krediidiotsust“ antud hinnangut. Tabelis 18 on välja toodud krediidiasutuste selgitused, mis 

töö autor jagas olenevalt nende hinnangust maa väärtuse mõjust krediidiotsuse suhtes.  
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Tabel 18. Krediidiasutuste selgitused väitele „Maa madalam väärtus turuväärtusest bilansis 

mõjutab krediidiotsust“  

Krediidiasutuse hoiak Krediidiasutuse selgitus 

On mõju otsusele 

„Kui omakapital on madal, on ligipääs finantseerimisele raskendatud.“ 

„Kui laenu menetlev haldur lähtub ainult suhtarvudest (mida võiks 

materiaalse põhivara üleshindlus oluliselt parandad) ning ei süvene, siis 

võib klient saada negatiivse otsuse, kuna näiteks omakapital ei vasta 

bilansis oleva maa soetusmaksumust arvesse võttes panga nõuetele.“ 

Ei ole mõju otsusele 

„Kui on alust arvata, et maa tegelik (turu)väärtus on kõrgem kui bilansis 

olev soetusmaksumus või viimati ümber hinnatud väärtus, siis sisuliselt 

ei tohiks see krediidiotsust mõjutada. Suhtarvude leidmisel võetakse 

arvesse maa turuväärtus. Kui maa tuleb tagatiseks, on see vaja ümber 

hinnata, et saada adekvaatsem pilt maa tänasest turuväärtusest. Pigem 

näitab see kliendi enda huvi (või selle puudumist) saada oma varadest 

adekvaatne pilt (olukorras, kus näiteks maa on juba aastaid ümber 

hindamata).“ 

„Põllumajandusettevõtete finantseerimisel arvestame alati maa 

turuväärtust ning vajadusel teeme pangasiseseks kasutuseks mõeldud 

aruannetes vajalikud kohandused. Reeglina tugineme panga vastaspoole 

omandis oleva põllumaa väärtuse hindamisel Maa-ameti tehingute 

avalikule andmebaasile (Haritava maa tehingud). Iga konkreetse 

põllumaade kogumi hindamisel arvestatakse selle eripära (nt mulla 

viljakus, põllumassiivide suurus, paiknemine jms).“ 

„Reeglina pangad teostavad haritavale maale iseseisvalt (kliendi jaoks 

tasuta) hindamise ja selliselt omistatakse iga-aastaselt kliendi omandis 

olevale maaportfellile turuväärtus (mitte ei lähtuta bilansilisest 

väärtusest). Hindamisel kasutavad pangad Maa-ameti hinnastatistikat ja 

regiooni põhiselt võetakse aluseks keskmine hind. Maksimaalne 

laenusumma ehk LTV on ~70-80% piirkonna keskmisest hinnast.“ 

 

Toodi välja, et kui põllumajandusmaa on bilansis soetusmaksumuses, siis on ka omakapital 

madalam. Kui ettevõtte omakapitali suurus ei täida panga poolt määratud tingimusi, siis on 

ligipääs finantseerimisele raskem. Ettevõte võib saada negatiivse laenuotsuse juhul, kui 

laenuhaldur pole kursis sellega, et suhtarvude leidmisel tuleb arvesse võtta maa turuväärtust. 

Seega peavad krediidiasutused olema kursis põllumajandusettevõtete spetsiifikaga ning 

arvestama seda krediidiotsuse tegemisel. 

83% krediidiasutustest ei nõustunud, et maa väärtuse suurusel bilansis on mõju 

krediidiotsusele. Kui maa antakse tagatiseks, hinnatakse maa ümber turuväärtusesse. Toodi 

välja, et põllumajandusettevõtete krediidiotsuse tegemisel arvestatakse maa turuväärtust 

ning vajadusel tehakse pangasiseseks kasutuseks mõeldud aruannetes vajalikud kohandused 

kasutades Maa-ameti kinnisvaratehingute statistikat. Võib järeldada, et pangad vajavad 

krediidiotsuse tegemisel maa õiglast väärtust ehk turuväärtust, kuid leiavad selle väärtuse 

ise. 
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Tabelis 17 oli lisaks krediidiasutuste hinnangutele välja toodud tarnijate hinnangud väitele 

„Maa madalam väärtus turuväärtusest bilansis mõjutab krediidiotsust“. Selgus, et 40% 

tarnijatest hindasid, et maa väärtusel bilansis on mõju nende poolt tehtavatele 

krediidiotsustele. Avatud küsimuse vastusena saadi selgitused kahelt 

põllumajandussisendite tarnijalt. Üks neist leidis: „Kui maa on kajastatud bilansis 

ostuhinnaga ja maa on soetatud pikka aega tagasi, siis sellevõrra on madalam bilansis varade 

maht. Mis teistpidi viib finantssuhtarvude näitajad nõrgemaks, kui nad võiksid olla juhul, 

kui maa oleks bilansis turuväärtusega.“ 40% tarnijatest hindasid väidet „Pigem ei ole nõus“ 

ning 20% „Nii ja naa“. “Me ei võta arvesse raamatupidamise aruannetes olevaid näitajaid, 

kuna me üldjuhul ei paku krediiti. Soovime sisendite müümisel ettemaksu või siis saagi 

tarnelepingu sõlmimist,“ toodi välja selgituseks. 

Muu välise huvigrupina käsitleti finantseerimise ettevõtet AS LandCredit, kes pakub põllu- 

või metsamaa tagatisel laenu maaomanikele. Ettevõtte juhataja Matis Kivila sõnul tuleb 

põllumajanduses arvestada laenuotsuse tegemisel sektori eripäradega. „Maa madalam 

väärtus turuväärtusest bilansis meie jaoks mõju ei avalda, kuna maa tagatisel väljastataval 

laenul arvestatakse alati turuhinda, mis leitakse hindaja poolt,“ tõi välja Matis Kivila. „Ühelt 

poolt analüüsitakse ettevõtte üldiseid finantsnäitajaid, kuid nende suhtes ei ole sätestatud 

kindlaid tingimusi, kuna olulisemaks peetakse personaalset lähenemist igale ettevõttele ning 

tema finantseerimisvajadusele,“ selgitas juhataja. AS LandCredit juhataja leidis, et 

krediidiasutustes võib mõju avaldada ettevõtte jaoks laenuotsuse määramisel lisaks ettevõtte 

spetsiifilistele näitajatele see, kui põllumajandussektori üldised näitajad halvenevad. 

Kuigi maa väärtus ei mõjuta oluliselt ettevõtte kohta tehtavat otsust väliste huvigruppide 

poolt, leiab töö autor leiab, et Eesti finantsaruandluse standardit rakendavate ettevõtjate 

jaoks tuleks luua võimalus maad kui materiaalset põhivara ümber hinnata. Maa väärtuse 

leidmiseks pakub töö autor välja, et võiks kasutada Maa-ameti korralise hindamise teel 

leitavat maksustamishinda (2022. aasta…2022). See tagaks kõigile põllumaadele ühtsetel 

alustel loodud väärtuse, kuna kasutatakse sama hindamismetoodikat. 

Põllumajandusettevõtetel ei teki juurde kulusid hindamistelt, nad saavad oma varadest 

õiglase hinnangu ning ettevõttevälised huvigrupid ei pea ise maa õiglast väärtust leidma. 

Kokkuvõttes saab välja tuua, et uuritavatest välistest huvigruppidest kõige olulisem ettevõtte 

finantsinformatsiooni kasutaja on krediidiasutus. Selgus, et krediidiasutused ei tee otsust 

mitte ainult olemasoleva bilansi põhjal, vaid vajavad täiendavat informatsiooni, mistõttu  
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maa väärtus ei mõjuta pankade poolt krediidiotsust ettevõtte jaoks. Krediidiasutustes tehakse 

maa kohta vajalikud ümberhindlused kasutades Maa-ameti poolt peetavat 

kinnisvaratehingute statistikat ning tehakse vajalikud korrektuurid erinevate näitajate 

leidmisel. Tarnijatest vähem kui pooled leidsid, et maa väärtusel on mõju krediidiotsusele. 

Olulisemaks peeti eelneva kogemuse hindamist ettevõttega ning lisaks saagi tarnelepingu 

olemasolu, mis on tagatiseks sisendite müügil krediidiga. Selgus, et muu välise huvigrupina 

käsitletud finantseerimise ettevõte AS LandCredit ei võta laenuotsuse tegemisel arvesse maa 

bilansilist väärtust, vaid leiab hindaja poolt maa kui laenu tagatiseks jäävale varale 

turuväärtuse. Seega üldiselt ei mõjuta maa madalam väärtus bilansis põllumajandusettevõtja 

jaoks tehtavat otsust uuritavate ettevõtteväliste huvigruppide poolt. 
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KOKKUVÕTE 

 

Põllumajandusettevõtetes on toodangu tootmisel üheks olulisemaks varaks maa. Üleüldise 

hinnatõusu tõttu on tähelepanu hakatud pöörama sellele, et maa kui piiratud vara väärtus 

pidevalt kasvab, kuid see ei kajastu põllumajandusettevõtete finantsarvestuses. 

Raamatupidamise aastaaruande hulka kuuluvatest põhiaruannetest, sealhulgas bilansist, 

saavad teavet erinevad huvigrupid otsuste tegemiseks ettevõtte kohta. Kui varad bilansis on 

alahinnatud, on aruandest saadav informatsioon selle kasutajatele võrreldes turuhinnas 

kajastatud väärtusest erinev. Käesoleva töö eesmärk oli välja selgitada, kui oluline on maa 

väärtus põllumajandusettevõtte bilansis huvigruppide jaoks. 

Magistritöö teoreetilises osas toodi välja Eesti finantsaruandluse standardi ja otsekohalduva 

standardi alusel maa kajastamise põhimõtted ning nende meetodite peamised erinevused. 

Eesti finantsaruandluse standardi alusel võetakse maa kui materiaalne põhivara bilansis 

arvele tema soetusmaksumuses ning selles maksumuses kajastub see ka edasi. 

Otsekohalduva standardi alusel võetakse maa samuti arvele soetusmaksumuses, kuid edasi 

on maad võimalik kajastada õiglases väärtuses. Soetusmaksumuse meetodi kasutamist 

peetakse lihtsamaks, kontrollitavamaks, vähem ajamahukamaks, kuid peamise puudusena 

tuuakse välja, et kajastatav vara bilansiline väärtus erineb turuhinnast. Õiglase väärtuse 

meetodiga antakse aruandes asjakohasemat teavet varade kohta, kuid meetodi kasutamisega 

kaasnevad lisakulud ning seda peetakse ka keerukamaks. Teaduskirjanduse põhjal toodi veel 

välja, et ettevõtte suurus, käive, vanus, omanike arv ning mõistliku kulu ja pingutuse 

hindamine võivad mõjutada ettevõttes  kasutatavat arvestusmeetodi valikut. 

Olenevalt vara arvestusmeetodist kujuneb maa kui materiaalse põhivara maksumus bilansis 

erinevaks. Maa moodustab põllumajandusettevõtete bilansis materiaalsest põhivarast 

märkimisväärse osa ehk selle suurusest sõltub ka varade kogumaht. Teoreetilise kirjanduse 

põhjal selgus, et huvigrupid ei tugine otsuste tegemisel niivõrd bilansis esitatud 

absoluutnäitajatele, vaid tuginevad bilansikirjete põhjal leitavatele suhtarvudele. Suhtarvud 

leitakse bilansis esitatud absoluutarvude põhjal ning sellest tulenevalt saab öelda, et maa 

erinevas väärtuses kajastamisest bilansis on mõju ka suhtarvudele. 
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Magistritöö empiirilise uuringu teostamiseks viidi läbi ankeetküsitlused, poolstruktureeritud 

intervjuud ja tehti dokumendianalüüs. Ankeetküsitlusega kogutud andmete analüüsimiseks 

kasutati statistikaprogrammi SPSS Statistics ning tabelarvutusprogrammi MS Excel. 

Kogutud andmeid analüüsiti nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt, kasutades kirjeldavat 

statistikat, t-testi meetodeid ja Fisheri täpset testi. 

Ettevõttesisese huvigrupina käsitleti põllumajandusettevõtete juhtkonda. Ettevõttesise 

huvigrupi uurimisel jagati ettevõtted olenevalt rakendatavast finantsaruandluse standardist 

kaheks. Äriregistrile esitatud päringu põhjal selgus, et põllumajandusettevõtete 

majandusaasta aruannete hulgas, mis on esitatud perioodi 01.01.2020–31.12.2020 kohta, on 

vaid üks majandusaasta aruanne, kus on rakendatud otsekohalduvat standardit. Ülejäänud 

põllumajandusettevõtetes rakendatakse Eesti finantsaruandluse standardit.  Viimaste hulgas 

viidi läbi veebipõhine ankeetküsitlus ning vastused saadi 81-lt põllumajandusettevõtjalt. 

Põllumajandusettevõtjad leiavad, et välised huvigrupid põhinevad otsuste tegemisel nende 

ettevõtte kohta majandusaasta aruandest saadavale informatsioonile ning ka bilansist 

saadavale teabele. Eesti finantsaruandluse standardit kasutatavatelt 

põllumajandusettevõtjatelt küsiti, millisel määral võib mõjutada maa väärtus bilansis väliste 

huvigruppide otsuseid. Selgus, et ettevõtjate endi hinnangul mõjutab maa madalam väärtus 

bilansis kõige enam potentsiaalsete investorite otsuseid. Teiste huvigruppide 

(krediidiasutused, tarnijad ja PRIA) otsuste suhtes olid keskmised hinnangud madalamad. 

Samuti uuriti, milline on maa väärtuse mõju bilansis ettevõtte staatusele nende endi arvates 

ning milline see võiks olla teiste silmis. Kolm neljandikku vastajatest leidsid, et suurem 

varade kogumaht tõstab ettevõtte staatust teiste silmis. Põllumajandusettevõtjad arvasid, et 

maa väärtusel on suurem mõju staatusele kui väliste huvigruppide poolt tehtavatele otsustele 

ettevõtte kohta.  

Peaaegu pooled Eesti finantsaruandluse standardit kasutavatest põllumajandusettevõtjatest 

on tundnud vajadust kajastada maad õiglase väärtuse meetodil. Peamiste põhjustena toodi 

välja, et see aitaks parandada krediidi saamist ning annaks õiglasema hinnangu varade 

väärtusest. Kui Eesti finantsaruandluse standardi alusel oleks võimalus maad ümber hinnata 

õiglasesse väärtusesse, siis pooled põllumajandusettevõtjad seda võimalust kasutaksid. 

Otsekohalduvat standardit rakendava põllumajandusettevõtte Härjanurme Mõis OÜ perioodi 

2012–2020 kohta esitatud majandusaasta aruannete põhjal selgus, et maa ümberhindlusel on 

positiivne mõju varade mahule. Ettevõtte esindajaga viidi läbi intervjuu ning selgus, et maa 
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ümberhindlust peetakse oluliseks peamiselt seetõttu, et järgida raamatupidamise seadust ja 

anda aruandes edasi varadest tõepärast teavet.  

Ettevõttevälistele huvigruppidele saadeti ankeetküsitlus ning vastused saadi kuuelt 

krediidiasutustelt ning viielt põllumajandussisendite tarnijalt. Enamus krediidiasutustest 

vastas, et maa väärtus bilansis ei mõjuta ettevõtte kohta tehtavat krediidiotsust. 

Krediidiasutused määravad lisaks maa bilansilisele väärtusele maa turuhinna ning selleks 

kasutatakse Maa-ameti kinnisvaratehingute statistika andmebaasi. Kaks tarnijat nõustusid 

kindlasti, et maa väärtus bilansis avaldab mõju krediidiotsusele, ent samas pidasid tarnijad 

krediidiotsuse tegemisel olulisemaks hinnata eelnevat koostöökogemust ettevõttega või 

sõlmida saagi tarneleping, mis jääb tagatiseks ehk katab ära sisendite maksumuse. 

Ettevõttevälise huvigrupina käsitleti ka ühte finantseerimise ettevõtet (AS LandCredit) ning 

selle juhatajaga viidi läbi intervjuu. AS LandCredit juhataja sõnul ei mõjuta maa bilansiline 

väärtus ettevõtte krediteerimise kohta tehtavat otsust, kuna maa tagatisel laenul leitakse maa 

õiglane väärtus hindaja poolt.  

Kui ettevõttevälised huvigrupid leidsid, et põllumajandusettevõtte bilansis esitatud maa 

väärtus ei mõjuta oluliselt nende otsuseid ettevõtte kohta, siis ettevõttesisene huvigrupp 

möönab, et maa kajastamine bilansis õiglases väärtuses oleks siiski oluline. Ettevõttesisene 

huvigrupp leidis, et maa kajastamine õiglases väärtuses annab õiglasema hinnangu varade ja 

ka ettevõtte enda väärtusest ning samuti tõstab suurem varade maksumus bilansis ettevõtte 

staatust teiste silmis. Autor leiab, et maa väärtuse ümberhindlus õiglasesse väärtusesse Eesti 

finantsaruandluse standardit rakendavate ettevõtjate jaoks ongi eelkõige oluline 

põllumajandusettevõtte varadest õiglasema ülevaate saamiseks. Bilansis maa õiglases 

väärtuses kajastamine lihtsustaks ka väliste infotarbijate otsustusprotsessi, kuna ei ole 

vajadust leida maa bilansilise väärtuse asemele turuväärtus.  

Maa kui piiratud vara väärtus ajas kasvab. Põllumajandusettevõtetes, kus maa on soetatud 

palju aastaid tagasi, kajastub maa bilansis võrreldes praeguse turuväärtusega kordades 

madalamas maksumuses. Magistritöös selgus, et ettevõttesisesele huvigrupile on maa 

väärtus bilansis oluline ning sellest tulenevalt peetakse vajalikuks kajastada maad õiglases 

väärtuses.  Magistritöö teemat võiks edasi arendada ning uurida, mida arvab 

Raamatupidamise Toimkond maa kui materiaalse põhivara õiglase väärtuse meetodi 

kasutamise võimaluse puudumisest Eesti finantsaruandluse standardis, mis toob praegu 

kaasa asjaolu, et paljudes põllumajandusettevõtetes on bilansis varad alahinnatud. 
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Lisa 1. Ankeetküsitlus põllumajandusettevõtjatele 
 

Tere, austatud põllumajandusettevõtja!  

Olen Eesti Maaülikooli magistriõppe üliõpilane Elina Maran ning viin läbi uurimistööd maa 

väärtuse bilansis kajastamise kohta. Minu eesmärk on välja selgitada, kas maa 

soetusmaksumuses kajastamine bilansis, milles ei võeta arvesse maa pidevat hinnatõusu, 

avaldab mõju põllumajandusettevõtjale. Ankeetküsitlus koosneb viiest osast ning võtab aega 

umbes 10 minutit. Kõiki saadud vastuseid kasutatakse anonüümselt vaid antud uurimustöö 

koostamisel. Ankeetküsitlusele oodatakse vastama ettevõtte juhtkonda või omanike hulka 

kuuluvatel isikutel. Teie vastused on väga olulised ning olen tänulik Teile küsimustiku 

vastamisele pühendatud aja eest! 

 

ARUANNETE HUVIGRUPID 

1) Palun hinnake 5-punkti skaalal, kas peate oma ettevõtte majandusaasta aruandest 

saadavat informatsiooni oluliseks...  

 
Jah, 

kindlasti 
Pigem jah Nii ja naa Pigem ei 

Ei, kindlasti 

mitte 

... enda ettevõttes 

tehtavate otsuste jaoks? 

     

... teiste infokasutajate 

otsuste jaoks oma 

ettevõtte kohta? 

     

2) Palun hinnake 5-punkti skaalal, kas järgnevad rühmad/isikud vajavad 

informatsiooni Teie ettevõtte bilansist? 

 Jah, 

kindlasti 
Pigem jah Nii ja naa Pigem ei 

Ei, kindlasti 

mitte 

Ettevõtte omanikud      

Töötajad      

Pangad      

Potentsiaalsed 

investorid 

     

Tarnijad      

Kliendid      

Konkurendid      

3) Kas olete lugenud Teie tegevusvaldkonnas tegutsevate konkurentide bilansse? 

  Jah    Ei oska öelda    Ei 

4) Kas olete uurinud Teie tegevusvaldkonnas tegutsevate konkurentide bilansist nende 

maa väärtuse kohta? 

  Jah    Ei oska öelda    Ei 

 



66 
 

Lisa 1. järg 

MAA BILANSIS 

5) Kas ettevõttel oli 31.12.2020. aasta seisuga bilansis kajastatud põllumajandusmaad? 

  Jah    Ei oska öelda    Ei →jätkake küsimusest nr 9 

6) Millistel bilansikirjetel oli ettevõttel 31.12.2020. aasta seisuga kajastatud 

põllumajandusmaa bilansis (sõltuvalt maa otstarbest kajastatakse seda erinevatel 

bilansikirjetel)? (võimalik valida mitu vastusevarianti) 

  Materiaalsed põhivarad (maad kasutatakse toodangu tootmisel/teenuste osutamisel)  

  Kinnisvarainvesteeringud (maad hoitakse renditulu või väärtuse kasvu eesmärgil)  

  Varud (eesmärgiks on maa müük)  

  Ei oska öelda  

7) Millisel meetodil kajastatakse Teie ettevõtte bilansis maad kui materiaalset vara? 

  Soetusmaksumuse meetodil (omandamisel makstud raha või mitterahalise tasu 

turuväärtus) 

  Õiglase väärtuse meetodil (tehakse perioodiline ümberhindlus) 

  Ei oska öelda 

  Ei ole maad kui materiaalset põhivara 

8) Millisel meetodil kajastatakse Teie ettevõtte bilansis maad kui 

kinnisvarainvesteeringut? 

  Soetusmaksumuse meetodil (omandamisel makstud raha või mitterahalise tasu 

turuväärtus) 

  Õiglase väärtuse meetodil (tehakse perioodiline ümberhindlus) 

  Ei oska öelda 

  Ei ole maad kui kinnisvarainvesteeringut 

MAA VÄÄRTUSE SUURUSE MÕJU  

9) Kas Teie ettevõte on taotlenud pangast laenu? 

  Jah    Ei oska öelda    Ei  
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10) Palun hinnake 5-punkti skaalal nõusolekut järgmiste väidetega, mis käivad 

pankade laenuotsuse tegemise kohta. 

 Täiesti 

nõus 
Pigem nõus Nii ja naa 

Pigem ei 

ole nõus 

Üldse ei ole 

nõus 

Pank vajab 

laenuotsuse 

tegemiseks 

lisainformatsiooni 

minu omanduses oleva 

maa väärtuse kohta 

lisaks bilansis olevale 

maa maksumusele 

     

Maa madalam väärtus 

turuväärtusest bilansis 

mõjutab laenuotsust  

     

11) Kas Teie ettevõte on taotlenud liisingut? 

  Jah    Ei oska öelda    Ei  

12) Palun hinnake 5-punkti skaalal nõusolekut järgmiste väidetega, mis käivad  

liisinguasutuste otsuse tegemise kohta. 

 Täiesti 

nõus 
Pigem nõus Nii ja naa 

Pigem ei 

ole nõus 

Üldse ei ole 

nõus 

Liisinguasutus vajab 

otsuse tegemiseks 

lisainformatsiooni 

minu omanduses oleva 

maa väärtusele lisaks 

bilansis olevale maa 

maksumusele 

     

Maa madalam väärtus 

turuväärtusest bilansis 

mõjutab liisingu 

saamise otsust 

     

13) Palun hinnake 5-punkti skaalal, millisel määral olete nõus, et maa väärtuse suurus 

bilansis (maa kajastamisel soetusmaksumuses on varade väärtus bilansis madalam 

võrreldes selle turuväärtusega) võib mõjutada järgnevat otsust potentsiaalsete 

investorite jaoks? 

 
Täiesti nõus Pigem nõus Nii ja naa 

Pigem ei 

ole nõus 

Üldse ei ole 

nõus 

Kaasamisotsust 

ettevõttesse 
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14) Kas Teie ettevõte on taotlenud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooniameti 

(edaspidi kui PRIA) vahendusel investeeringutoetust? 

  Jah    Ei oska öelda    Ei  

15) Palun hinnake 5-punkti skaalal, millisel määral olete nõus, et maa väärtuse suurus 

bilansis (maa kajastamisel soetusmaksumuses on varade väärtus bilansis madalam 

võrreldes selle turuväärtusega) võib mõjutada järgnevat otsust PRIA jaoks 

investeeringutoetuse määramisel? 

 Täiesti 

nõus 
Pigem nõus Nii ja naa 

Pigem ei 

ole nõus 

Üldse ei ole 

nõus 

Toetuse 

määramisotsust 

     

16) Selgitage eelnevat vastust (vajadusel) 

.......................... 

17) Kas Teie ettevõte on sisendite (näiteks taimekaitsevahendite, väetiste) ostmisel 

küsinud tarnijalt krediiti? 

  Jah     Ei oska öelda    Ei   

18) Palun hinnake 5-punkti skaalal nõusolekut järgmiste väidetega, mis käivad 

tarnijate krediidiotsuse tegemise kohta.  

 Täiesti 

nõus 
Pigem nõus Nii ja naa 

Pigem ei 

ole nõus 

Üldse ei ole 

nõus 

Enne sisendite 

müügiotsuse tegemist 

krediidiga hindab tarnija 

Teie ettevõtte 

majandusaasta aruannet 

     

Maa madalam väärtus 

turuväärtusest bilansis 

mõjutab sisendite 

saamise otsust 

krediidiga  

     

MUUDATUSTE VAJADUSE HINDAMINE 

19) Kas olete tundnud vajadust ettevõtte bilansis maad kui materiaalset põhivara 

kajastada selle õiglases väärtuses ehk turuväärtuses? 

  Jah    Ei oska öelda    Ei → jätkake küsimusest nr 21 
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20) Selgitage, millest on tulenenud vajadus kajastada bilansis maad kui materiaalset 

põhivara õiglases väärtuses ehk turuväärtuses? 

.......................... 

21) Kui Eesti finantsaruandluse standardi alusel oleks võimalik maa kui materiaalse 

vara väärtust kajastada selle õiglases väärtuses ehk turuväärtuses, siis kas kaaluksite 

selle võimaluse kasutamist? 

  Jah    Ei oska öelda    Ei 

22) Palun hinnake 5-punkti skaalal, millisel määral olete nõus järgmiste väidetega 

suurema varade kogumahu mõju kohta staatusele. 

 Jah, 

kindlasti 
Pigem jah Nii ja naa 

Pigem ei 

ole nõus 

Ei, kindlasti 

mitte 

Suurem varade 

kogumaht bilansis 

(maa õiglase väärtuse 

kajastamise tõttu) 

tõstab ettevõtte 

staatust minu enda 

silmis 

     

Suurem varade 

kogumaht bilansis 

(maa õiglase väärtuse 

kajastamise tõttu) 

tõstab minu ettevõtte 

staatust teiste silmis  

     

ETTEVÕTTE ANDMED 

23) Kui suur on Teie ettevõtte põllumajandusmaa hektarites (omandis ja rendil olev 

maa)? 

..........................ha  

24) Kui suur osakaal on Teie ettevõtte kasutatavast põllumajandusmaast omandis (s.t. 

ülejäänud maa on rendile võetud)? 

  0–25%    26–50%   51–75%   76–100% 

25) Ettevõtlusvorm 

  Osaühing    Aktsiaselts    Tulundusühistu   Muu.... 

26) Ettevõtte liik (suuruse järgi) 31.12.2020. aasta aruande seisuga 

  Mikroettevõtja    Väikeettevõtja    Keskmise suurusega ettevõtja    Suurettevõtja 
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27) Ettevõtte tegevusala  

  Taimekasvatus    Loomakasvatus    Segapõllumajandus 

28) Mitu osanikku/aktsionäri on Teie ettevõttes? 

  1   2    3 ja enam    Ei oska öelda 

29) Kas olete selle ettevõtte osanik/aktsionär? 

  Jah    Ei 

30) Teie ametikoht ettevõttes 

  Tegevjuht    Raamatupidaja/finantsjuht    Muu... 

31) Ettevõtte vanus aastates 

  0–10    11–20    21–30    31–40    41–50    51 ja enam 

32) Teie vanus 

  Kuni  20    21–40    41–60    61–80    Üle 80 
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Tere!  

Olen Eesti Maaülikooli magistriõppe üliõpilane Elina Maran ning viin läbi uurimistööd maa 

väärtuse bilansis kajastamise kohta. Minu eesmärk on välja selgitada, kas ettevõtte maa 

väärtuse soetusmaksumuses kajastamisel bilansis, mille tõttu maa on kajastatud madalama 

väärtusega kui tegelik väärtus, on mõju erinevate huvigruppide jaoks otsuse tegemisel. Ühe 

huvigrupi moodustavad võimalikud krediidiasutused. Ankeetküsitlus koosneb 7 küsimusest 

ning võtab aega umbes 5 minutit. Kõiki saadud vastuseid kasutatakse anonüümselt vaid 

antud uurimistöö koostamiseks. Ankeetküsitlusele on oodatud vastama Teie asutusest isik, 

kes tegeleb põllumajandusettevõtete krediidiotsustega. Teie vastused on väga olulised ning 

olen tänulik Teile küsitluse vastamisele pühendatud aja eest! 

 

1) Palun hinnake 5-punkti skaalal, millisel määral nõustute järgmiste väidetega, mis 

käivad põllumajandusettevõttele krediidiotsuse tegemise kohta? 

 Täiesti 

nõus 
Pigem nõus Nii ja naa 

Pigem ei 

ole nõus 

Üldse ei ole 

nõus 

Krediidiotsuse 

tegemisel ettevõtte 

kohta tuginetakse  

teiste poolt kogutud 

infole, mis on avalikult 

kättesaadav (nt 

krediidiinfo.ee) 

     

Krediidiotsuse 

tegemisel ettevõtte 

kohta tuginetakse enda 

poolt otse ettevõttest 

kogutud infole 

     

2) Palun hinnake 5-punkti skaalal, kas võtate järgmiseid raamatupidamise 

aastaaruande põhiaruandeid arvesse põllumajandusettevõttele krediidiotsuse 

tegemisel? 

 Jah, 

kindlasti 
Pigem jah Nii ja naa Pigem ei 

Ei, kindlasti 

mitte 

Bilanss      

Kasumiaruanne      

Rahavoogude aruanne      

Omakapitali muutuste 

aruanne 
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3) Palun hinnake 5-punkti skaalal, kas võtate järgnevaid põllumajandusettevõtte 

raamatupidamisaruannete näitajaid (absoluutarvud eurodes) arvesse krediidiotsuse 

tegemisel? 

 Jah, 

kindlasti 
Pigem jah Nii ja naa Pigem ei 

Ei, kindlasti 

mitte 

Käibevara       

Põhivara       

Võlad tarnijatele      

Maksuvõlad      

Kasum      

Müügitulu      

 

4) Palun hinnake 5-punkti skaalal, kas võtate järgnevaid põllumajandusettevõtte 

raamatupidamisaruannete baasil leitavaid suhtarve arvesse krediidiotsuse tegemisel? 

 Jah, 

kindlasti 
Pigem jah Nii ja naa Pigem ei 

Ei, kindlasti 

mitte 

Võlakordaja      

Maksevõime kordaja      

Käiberentaablus      

Omakapitali tootlus 

(ROE) 

     

Varade 

puhasrentaablus 

(ROA) 

     

5) Palun hinnake 5-punkti skaalal, kas vajate põllumajandusettevõtte käest 

krediidiotsuse tegemisel täiendavat informatsiooni lisaks bilansis näidatud väärtusele 

järgmiste varaliikide kohta: 

 Jah, 

kindlasti 
Pigem jah Nii ja naa Pigem ei 

Ei, kindlasti 

mitte 

Masinad ja seadmed      

Ehitised      

Maa      

Muu materiaalne 

põhivara 
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6) Palun hinnake 5-punkti skaalal nõusolekut järgmiste väidetega maa suuruse mõju 

kohta bilansis krediidiotsusele. 

 Täiesti nõus Pigem nõus Nii ja naa Pigem ei 

ole nõus 

Üldse ei ole 

nõus 

Maa madalam väärtus 

turuväärtusest bilansis 

mõjutab krediidiotsust  

     

Maa madalam väärtus 

turuväärtusest bilansis 

mõjutab krediidi 

suurust 

     

7) Selgitage eelmises küsimuses toodud väitele „Maa madalam väärtus turuväärtusest 

bilansis mõjutab krediidiotsust“ vastust. 

.......................... 
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Tere!  

Olen Eesti Maaülikooli magistriõppe üliõpilane Elina Maran ning viin läbi uurimistööd maa 

väärtuse bilansis kajastamise kohta. Minu eesmärk on välja selgitada, kas ettevõtte maa 

väärtuse soetusmaksumuses kajastamisel bilansis, mille tõttu maa on kajastatud madalama 

väärtusega kui tegelik väärtus, on mõju erinevate huvigruppide jaoks otsuse tegemisel. 

Üheks huvigrupiks on põllumajandussisendite (näiteks taimekaitsevahendite, väetiste, 

seemnete) tarnijad. Ankeetküsitlus koosneb 7 küsimusest ning võtab aega umbes 5 minutit. 

Kõiki saadud vastuseid kasutatakse anonüümselt vaid antud magistritöö koostamisel. 

Ankeetküsitlusele on oodatud vastama Teie ettevõttest isik, kes tegeleb krediidiotsustega. 

Teie vastused on väga olulised ning olen tänulik Teile küsitluse vastamisele pühendatud aja 

eest! 

 

1) Palun hinnake 5-punkti skaalal, millisel määral nõustute järgmiste väidetega, mis 

käivad põllumajandusettevõttele sisendite müügil krediidiotsuse tegemise kohta? 

 Täiesti 

nõus 
Pigem nõus Nii ja naa 

Pigem ei 

ole nõus 

Üldse ei ole 

nõus 

Krediidiotsuse 

tegemisel ettevõtte 

kohta tuginetakse  

teiste poolt kogutud 

infole, mis on avalikult 

kättesaadav (nt 

krediidiinfo.ee) 

     

Krediidiotsuse 

tegemisel ettevõtte 

kohta tuginetakse enda 

poolt otse ettevõttest 

kogutud infole 

     

2) Palun hinnake 5-punkti skaalal, kas võtate järgmiseid raamatupidamise 

aastaaruande põhiaruandeid või aspekte arvesse põllumajandusettevõttele sisendite 

müügiotsuse tegemisel krediidiga? 

 Jah, 

kindlasti 
Pigem jah Nii ja naa Pigem ei 

Ei, kindlasti 

mitte 

Bilanss      

Kasumiaruanne      

Rahavoogude aruanne      

Omakapitali muutuste 

aruanne 
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Saagi tarnelepingu 

olemasolu 

     

Ettevõttega eelnev 

koostöökogemus 

     

3) Palun hinnake 5-punkti skaalal, kas võtate järgnevaid põllumajandusettevõtte 

raamatupidamisaruannete näitajaid (absoluutarvud eurodes) arvesse sisendite 

müügiotsuse tegemisel krediidiga? 

 Jah, 

kindlasti 
Pigem jah Nii ja naa Pigem ei 

Ei, kindlasti 

mitte 

Käibevara      

Põhivara      

Võlad tarnijatele      

Maksuvõlad      

Kasum      

Müügitulu      

4) Palun hinnake 5-punkti skaalal, kas võtate järgnevaid põllumajandusettevõtte 

raamatupidamisaruannete baasil leitavaid suhtarve arvesse sisendite müügiotsuse 

tegemisel krediidiga? 

 Jah, 

kindlasti 
Pigem jah Nii ja naa Pigem ei 

Ei, kindlasti 

mitte 

Võlakordaja      

Maksevõime kordaja      

Käiberentaablus      

Omakapitali tootlus 

(ROE) 

     

Varade 

puhasrentaablus 

(ROA) 

     

5) Palun hinnake 5-punkti skaalal, kas vajate põllumajandusettevõtte käest 

krediidiotsuse tegemisel täiendavat informatsiooni lisaks bilansis näidatud väärtusele 

järgmiste varaliikide kohta: 

 Jah, 

kindlasti 
Pigem jah Nii ja naa Pigem ei 

Ei, kindlasti 

mitte 

Masinad ja seadmed      

Ehitised      

Maa      

Muu materiaalne 

põhivara 
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6) Palun hinnake 5-punkti skaalal, kas sisendite müügiotsust krediidiga mõjutab see 

kui põllumajandusettevõtjal on maa bilansis kajastatud madalamas väärtuses 

võrreldes maa reaalse väärtusega turul, mille tõttu on varade maht bilansis väiksem? 

  Jah, kindlasti    Pigem jah    Nii ja naa    Pigem ei    Ei, kindlasti mitte 

7) Selgitage eelmise küsimuse vastust.  

.......................... 
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Tunnus Kategooria Vastajate arv (tk) Vastajate osakaal 

(%) 

Ettevõtlusvorm Osaühing 74 92 

Aktsiaselts 5 6 

Tulundusühistu 1 1 

Muu 1 1 

Kokku 81 100 

Ettevõtte liik 

(suuruse järgi) 

Mikroettevõtja 25 31 

Väikeettevõtja 48 59 

Keskmise suurusega ettevõtja 7 9 

Suurettevõtja 1 1 

Kokku 81 100 

Ettevõtte 

põhitegevusala 

Taimekasvatus 57 70 

Loomakasvatus 13 16 

Segapõllumajandus 11 14 

Kokku 81 100 

Osanike/aktsionäride 

arv ettevõttes 

1 40 49 

2 23 29 

3 ja enam 18 23 

Kokku 81 100 

Vastaja kuuluvus 

ettevõtte 

osanike/aktsionäride 

hulka 

Jah 56 69 

Ei 25 31 

Kokku 
81 100 

Vastaja ametikoht Tegevjuht 53 65 

Raamatupidaja/finantsjuht 25 31 

Muu 3 4 

Kokku 81 100 

Ettevõtte vanus 0–10 7 9 

11–20 28 34 

21–30 37 46 

31–40 8 10 

41–50 0 0 

51 ja enam 1 1 

Kokku 81 100 

Omandis olev 

põllumajandusmaa 

kasutatavast 

põllumajandusmaast 

(%) 

0–25 26 32 

26–50 24 30 

51–75 23 28 

76–100 8 10 

Kokku 81 100 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

LIHTLITSENTS 

 

Mina, Elina Maran, 

sünniaeg 25.06.1994, 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

„Põllumajandusmaa väärtuse kajastamine bilansis ning selle suuruse olulisus huvigruppide 

jaoks“, 

mille juhendaja on Katrin Lemsalu, 

 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

Lõputöö autor ______________________________  

 (allkiri) 

Tartu, ______________________________  

 (kuupäev) 

 

Juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 


