
 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Majandus- ja sotsiaalinstituut 

 

 

 

Ege-Grete Engbusk 

 

EESTI PIIMATOOTJATE KULUD AASTATEL 2009-2013 

PRODUCTION COSTS IN ESTONIA DAIRY FARMS, 2009-2013 

 

Bakalaureusetöö 

Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava 

 

Juhendaja: dotsent Maire Nurmet, Dr (maj) 

 

 

 

Tartu 2015 



2 

 

 

 

SISUKORD 

 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 3 

1. KULUDE JUHTIMINE TOOTMISETTEVÕTTES......................................................... 5 

1.1. Kulude mõiste, liigitus ja struktuur ............................................................................ 5 

1.2. Kulude arvestus kasumiaruande koostamiseks ........................................................... 8 

1.3. Kulude juhtimine ...................................................................................................... 12 

1.4. Kulude käitumine ja asümmeetria ............................................................................ 18 

2. EESTII PIIMATOOTJATE KULUD AASTATEL 2009-2013 ...................................... 22 

2.1. Uurimustöö metoodika ja andmed ............................................................................ 22 

2.2. Ülevaade Eesti piimatootjate kuludest aastatel 2009-2013 ...................................... 25 

2.2.1. Eesti piimatootjate kogutoodang ................................................................... 25 

2.2.2. Eesti piimatootjate kulud aastatel 2009-2013 ................................................ 28 

2.2.2. Kogutoodangu väärtuse suhe kogukuludesse ................................................ 37 

2.2.3.  Eesti piimatootjate erikulude seos tegevusmahuga ...................................... 39 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 43 

KASUTATUD KIRJANDUS ............................................................................................. 47 

SUMMARY ........................................................................................................................ 50 

 

 

 

 

  



3 

 

 

 

SISSEJUHATUS 

 

Eesti põllumajandussektoris on üheks oluliseks põllumajanduslikuks tootmisharuks piima-

karjakasvatus, kuna enam kui kolmandik põllumajanduse sissetulekust moodustab piima-

tootmine. Piima tootmisel ja sellega seotud teistel tootmisvaldkondadel  on oluline roll ka 

ekspordis ning suur sotsiaalmajanduslik mõju riigi maaelu arengule tervikuna.  

Piimatootmine kui põllumajanduslik tootmisharu on majanduslikult mõjutatud nii siseriik-

likest kui ka välisteguritest, seega seab see tootjatele ette olulised kriteeriumid turul püsi-

majäämiseks tihedas turu konkurentsis.  Tootjatel tuleb arvesse võtta muutuseid maailma-

majanduses, jälgida turusituatsioone ning hinnakonjuktuuride perspektiivseid arenguid.  

Turul püsimajäämiseks tuleb tootmisprotsesse majandada võimalikult efektiivselt ja ka-

sumlikult, investeerides kaalutletult kaasaegsesse tootmiskeskkonda ning rakendades sel-

leks ka infotehnoloogilisi vahendeid.  

Piimatootjatele on aastate lõikes suurimat mõju avaldanud tehnika ja teaduse pidev areng. 

Omalt poolt mõjutavad piimatootjaid ka majanduse muutused. Piimatootmises on eesmär-

giks toota kvaliteetset toodangut suures kogustes seejuures võimalikult madalate kulutus-

tega.  

Ettevõtte tootmistegevuse põhinäitajateks on erinevad kulud, mille põhjal kujuneb  too-

dangu omahind. Nende majandusnäitajate abil on võimalik anda hinnang Eesti piimatootja-

te tootmistegevusele.  

Bakalaureusetöö eesmärk on uurida ja analüüsida piimatootmisega tegelevates testettevõte-

tes kulusid aastatel 2009-2013. 

Töö eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded:  

- anda ülevaade kulude mõistest ja liigitusest 

- anda ülevaade kulude struktuurist 

- anda ülevaade kulude käitumisest ja kontrollimisest 

- anda ülevaade kulude juhtimisest 

- anda ülevaade kulude käitumise mõjust ja vastutusest 
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- anda ülevaade kulude arvestusest kasumiaruande koostamiseks 

- selgitada välja Eesti piimatootjate kulude muutused aastatel 2009-2013 

Töös kasutatud arvandmed pärinevad Põllumajandusliku Raamatupidamise andmebaasist ( 

Farm accountancy Data Network) ja Statistikaameti andmebaasist. 

Bakalaureusetöö koostamisel kasutatakse võrdlusuuringut, kus võrreldakse erinevate aasta-

te lõikes piimatootmisega tegelevate testettevõtete kulude muutusi ning seejärel tõlgenda-

takse kulude muutuste põhjuseid. 

Töö koosneb kahest peatükist: teoreetilisest ja empiirilisest. Teoreetilises osas on antud 

ülevaade kulude mõistest, liigitusest juhtimise kontekstis ja kulude struktuurist. Samuti 

kirjeldatakse kulude arvestust kasumiaruande koostamiseks, kus lähtuti Eesti Vabariigi 

Raamatupidamise seadusest ning Raamatupidamise Toimkonna juhenditest.. Seejärel kir-

jeldatakse kulude juhtimist, käitumist ning asümmeetriat. 

Töö empiirilises osas antakse ülevaade FADN valimis olevate Eesti piimatootjate kuludest 

aastatel 2009-2013. Vaadeldakse Eesti piimatootjate kogutoodangu muutusi valitud pe-

rioodil. Antakse ülevaade Eesti piimatootjate kogutoodangu väärtuse suhtest kogukuludes-

se,  erikulude seosest tegevusmahuga ning netolisandväärtusest ja ettevõtjatulust. Kulude 

põhjal on koostatud võrdlus ja analüüs, kuidas on Eesti piimatootjate kulud kasvanud või 

kahanenud aastatel 2009-2013 
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1. KULUDE JUHTIMINE TOOTMISETTEVÕTTES 

 

1.1. Kulude mõiste, liigitus ja struktuur 

 

Raamatupidamisseadusest tulenevalt on kasutusel kaks mõistet: kulud ja väljaminekud 

(Raamatupidamise seadus, § 3). Termin „kulu“ on ressursside kasutamine, et arendada 

ettevõtte tegevust (Shim, Siegel, 1987: 98; Shim, Siegel, 1991: 12; Dury, 1992: 27). Väl-

jaminekuga seostatakse seevastu tulu tekkimist (Shim, Siegel, 1987: 158; Shim, Siegel, 

1991: 12; Dury, 1992: 27). Väljaminekuga seotud näitena võib tuua ostetud toote või tee-

nuse, mis  hakkab mingi aja vältel ettevõttele tulu teenima.  

Kulude mõiste on defineeritud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendites ja 

raamatupidamisseaduses selliselt, et kulud on aruandeperioodi väljaminekud, millega 

kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ning mis vähendavad raamatupi-

damiskohustuslase omakapitali välja arvatud juhul kui omanikele on tehtud väljamakseid 

omakapitalist. (Raamatupidamise seadus, § 3). Kulud on majandusliku kasu vähenemised, 

kus toimub varade vähenemine või kohustuste suurenemine. (RTJ1 2005, § 25). 

Kulude klassifitseerimine on vajalik selle jaoks, et liigitamise käigus eristatakse erinevad 

kuluelemendid ja jaotatakse need loogilistesse rühmadesse lähtuvalt kulude olemustest, 

kasutamisest majandusüksustes või funktsioonides (CIMA 2002, lk 27). Kulude jaotus 

kululiigi põhjal on kajastatud tabelis 1.   

Tabel 1. Kulude liigitamine Allikas: (Alver, J. 1999, lk 21) 

Liigitusalus Kululiigid 

Funktsionaalse põhimõtte alusel Tootmiskulud (põhikulu, lisakulud) 

Mittetootmiskulud (turustuskulud, üldkulud, 

finantseerimiskulud) 

Kajastamine finantsaruannetes Jätkuvad ja lõplikud kulud 

Tootekulud 

- kapitaliseeritavad kulud 

- mittekapitaliseeritavad kulud 

Ajaline aspekt Soetuskulud (minevik) 

Asenduskulud (olevik) 

Eelarvestatud ehk kavandatud ( tulevik) 

Tegevusmahu muutusele Muutuvkulud 

Püsikulud 
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Kuluobjektidele kirjendamine Otsekulud 

Kaudsed kulud 

Seoses juhtimisotsuste langetamisega Olulised ja ebaolulised kulud 

Kontrollitavad ja mittekontrollitavad kulud 

Raamatupidamises kajastamine Ilmutatud kulud  

Mitteilmutatud kulud 

Majandusteoreetilised kontseptsioonid Alternatiivkulud ( kulu muutub tuluks) 

Pöördumatud kulud 

Diferentsiaalkulud 

Marginaalkulud 

 

Funktsionaalse põhimõtte alusel liigitakse kulud tootmiskuludeks ja mittetootmiskuludeks. 

Tootmiskulud on kulud, mis on otseselt seotud tootmisega ja vajalik toodangu lõpetami-

seks. Tootmiskulud jaotatakse veel kaheks: põhikuludeks ja lisakuludeks. Põhikulude alla 

lähevad kõik põhimaterjali kulud ning põhitööliste palk. Lisakulud on kõik muud tootmis-

kulud. (Alver 2002, lk 40) Mittetootmiskulud on kõik ülejäänud kulud, mis pole otseselt 

toote valmimisega seotud, need hõlmavad ettevõtte tegevust. Nendeks kuludeks on turus-

tuskulud, üld- ja halduskulud ning finantseerimiskulud. (Alver, Reinberg 2002, lk 44)  

Finantsaruannetes jaotatakse kulud jätkuvateks ja lõplikeks kuludeks. Jätkuvad kulud ka-

jastuvad bilansis ning lõplikud kulud kajastuvad kasumiaruandes. Finantsaruanneteks jao-

tatakse ka tootekulud kapitaliseeritavateks ja mittekapitaliseeritavateks kuludeks. Tooteku-

lud on toorme ja materjali kulud, edasimüügiks ostetud kaupade soetuskulud ning toodan-

gu valmistamiskulud. Kapitaliseeritavad inventeeritavad kulud kajastatakse enne kasumi-

aruandes näitamist bilansis varana ning mittekapitaliseeritavad kulud kajastatakse ainult 

kasumiaruandes. (Alver 2002, lk 46-47)  

Ajalise aspekti alusel eristatakse soetuskulusid, asenduskulusid ning kavandatud kulusid. 

Soetuskulud toimuvad minevikus ning need moodustuvad vara soetamisel tehtud väljami-

nekutest. Asenduskulud on olevikukulud ja neid väljaminekuid tehakse selle eesmärgiga, et 

asendada mingit varaobjekti teisega. Kavandatud ehk eelarvestatud kulud tehakse tulevi-

kus. Need kulud on plaanilised ning tehakse vajalike ostude jaoks. (Alver, Reinberg 2002, 

lk 49)  

Tegevusmahu muutustele reageerivad muutuvkulud ning püsikulud. Muutuvkulud on ku-

lud, mis muutuvad toodangu mahu kasvamisel või kahanemisel. Püsikuludeks on kulud, 

mis jäävad mingil kindlal ajavahemikul püsivateks erinevate tegevusmahtude juures. (Karu 

2008, lk 113)  
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Kuluobjektidele kirjendamisel jaotatakse kulud kaheks: otsekulud ja kaudsed kulud. Otse-

kulud on kulud, mida saab seostada kindla kuluobjektiga ja kaudsetel kuludel puudub seos 

kuluobjektiga. Kaudkulud on seotud mitme tooteliigiga. (Alver, Reinberg 2002, lk 53)  

Kulude liigitamisest juhi vaatevinklist eristatakse olulisi- ja ebaolulisi kulusid ning kontrol-

litavaid- ja mittekontrollitavaid kulusid. Olulisteks kuludeks on kulud, mis tehakse juhti-

misotsuste langetamisel. Ebaolulised kulud on kulud, mis on juba tehtud ehk pöördumatud 

kulud. Kontrollitav ehk mõjutatav kulu on kulud, mida saab mõjutada juht oma tegevusega 

ja otsustega. Mittekontrollitav ehk mittemõjutatav kulu on kulu, mida mõjutada ei saa. 

(Alver, Reinberg 2002, lk 55-56)   

Raamatupidamises kajastatakse ilmutatud kulusid ja ilmutamata kulusid. Ilmutatud kulud 

ehk näitavad kulud on sellised kulud, mis kajastuvad ettevõtte raamatupidamises ja on do-

kumenteeritud, näiteks töötajate palgad. Mitteilmutatud kulud ehk peitkulud on kulud, mis 

on seotud ettevõtte kasutuses olevate väärtuste kulutamisega ning need raamatupidamises 

ei kajastu. (Alver, Reinberg 2002, lk 55-56)  

Majandusteoreetilisest aspektist eristatakse alternatiivkulusid, pöördumatuid kulusid, dife-

rentsiaalkulusid ja marginaalkulusid. Alternatiivkulu on loobumiskulu, mis näitab seda, et 

potentsiaalne tulu jääb saamata, kui juhtimisotsuseid muudetakse. Pöördumatud kulud on 

minevikukulud ning neid ei saa muuta ega tagasi võtta. Diferentsiaalkulud on täiendkulud, 

mis näitab kulude suurenemist otsuste muutumisel. Marginaalkulu ehk piirkulu on ühe 

täiendava toodanguühiku tootmisel tekkinud täiendav kulu (Alver, Reinberg 2002, lk 58).  

Kulude põhiliseks tunnuseks on asjaolu, et nad vähendavad ettevõtte netovara, ilma, et 

ettevõtte omanikele oleks teostatud ettevõttest väljamakseid. (RTJ1 2011) 

Kulusid arvestatakse erinevatel kulukontodel. Kulukontosid avatakse vastavate kululiikide 

lõikes. Kulude arvestuse aluseks on arved, erinevad aktid, raamatupidamisõiend ja muud 

kulude tegemist tõendavad dokumendid. Kui puuduvad kuludokumendid, siis seaduse ko-

haselt raamatupidamises kulu kajastada ei saa.  

Ettevõtte kogukulud võib lahti seletada järgneva valemi alusel: 

Kogukulu = Muutuvkulud +Püsikulud 
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Kulude kujunemisel on erinevaid põhjuseid. Ettevõtte efektiivsete tulemuste suunamiseks 

vajab ettevõte detailset kuluarvestust, mis annab konkreetse ülevaate erinevate tegevus-

valdkondade allüksuste, juhtide ja nendega seonduvate tegevuste mõjust ettevõtte finants-

tulemustele. (Karu 2008: 73-74) 

Kulude struktuuriks nimetatakse kulusid, mida peab ettevõtja arvesse võtma toote või tee-

nuse osutamiseks. Kulustruktuur on püsikulude ja muutuvkulude suhe. Kulude struktuur 

sisaldab erinevaid tüüpe – tehingukulud, pöördumatud kulud, piirkulud ja püsikulud. Te-

hingukuludeks nimetatakse vahenduskulusid. Kõik sellised kulud, mis tagavad müügite-

hingu toimumise ideaallähedastes tingimustes. Need on tootmiskulud, mis kantakse oma-

hinda arvestamise süsteemis. Pöördumatud kulud on kulud, mis on juba tehtud. Neid ei saa 

tagasi nõuda, tagant-järgi vältida ega vähendada. Neid nimetatakse ka minevikukuludeks. 

[Balakrishnan et al 2014, pp 27] Piirkulu on täiendav kulu ehk hind mis kauba või teenuse 

iga järgmise ühikuks võetava hulga tootmine maksma läheb. Püsikulud on tinglikult püsi-

vad tootmiskulud. (Mereste 2003, lk 103) 

 

 

1.2. Kulude arvestus kasumiaruande koostamiseks 

 

Raamatupidamise seaduse §15 lähtestab, seda et raamatupidamiskohustuslane on kohusta-

tud koostama raamatupidamise aastaaruande, mille eesmärgiks on õigesti kajastada raama-

tupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Aastaaruanne 

koosneb mitmest põhiaruandest ning lisadest. Põhiaruanneteks on: bilanss, kasumiaruanne, 

rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne. [RTJ 2011, § 6] 

Kasumiaruande eesmärgiks on kirjeldada raamatupidamiskohustuslase majandustulemust. 

Majandustulemuse olemuseks on leida äritegevuse tõttu tekkinud kasum, kahjum, tulud või 

kulud. [RPS 2012, §18] 

Tulud on aruandeperioodi majandusliku kasu suurenemised, millega kaasneb varade suu-

renemine või kohustuste vähenemine ja mis suurendavad raamatupidamiskohustuslase 

omakapitali, välja arvatud juhul kui on tehtud omanike poolt sissemakseid omakapitali. 

Kulude definitsiooni kasumiaruande kontekstis on, et need on aruandeperioodi majandusli-

ku kasu vähenemised, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine 
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ning vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud juhul kui on 

omanikele teostatud väljamakseid omakapitalist. Kulude põhiliseks tunnuseks see, et nad 

vähendavad ettevõtte või organisatsiooni netovara, ilma et omanikele oleks teostatud väl-

jamakseid omakapitalist. Tulude ja kulude kajastamine kasumiaruandes toimub tekkepõhi-

selt. Tekkepõhiselt kajastamine on selline, et kajastamine toimub sellel ajahetkel kui ma-

jandustehing mõjub ettevõtte netovarale. [RTJ 1 2011, §24-26] 

Raamatupidamise korraldamise ja aruannete tegemisel on erinevad alusprintsiibid, millest 

tuleb juhinduda, et  koostada raamatupidamise aastaruandeid. [RTJ 1 2011, §33] 

Aruandeskeemid on seadusega lähtestatud ning need on kättesaadavad riigiteatajas raama-

tupidamise seaduse all. 

On oluline jälgida tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mis reguleerib aruandeperioodi 

jooksul teenitud tuludest maha samade tulude teenimisega seotud kulud. [RTJ 1 2011, §53] 

Konservatiivsuse printsiip lähtestab oma olemuses seda, et raamatupidamise aruandeid 

tuleb koostada kaalutletult, et vältida tulude ülehindamist või kulude alahindamist. [RTJ 1 

2011, §57] 

Sisu ülimuslikkuse printsiip reguleerib oma olemuses seda, et majandustehingute kajasta-

mine raamatupidamises ja aruannetes lähtutakse ainult nende sisust, mis ei pruugi ühtida 

juriidilise vormiga. [RTJ 1 2011, §61] 

Kasumiaruande koostamiseks on sätestatud üldreeglid, milledest peab raamatupidamisko-

hustuslane kinni pidama. Paragrahv 21 sätestab, seda et raamatupidamiskohustuslane peab 

oma kasumiaruandes kasutama ühte raamatupidamise seaduses lisas 2 toodud kasumiaru-

ande skeemidest. [RTJ 2 2011,§ 21]. Järgnevas tabelis on näidatud kasumiaruande kahte 

skeemi. 

 

Tabel 2. Kasumiaruande skeem 1 ja 2. Allikas: (RPS) 

Kasumiaruande skeem 1 Kasumiaruande skeem 2 

Müügitulu Müügitulu 

Muud äritulud Müüdud toodangu kulu (kaubad, teenu-

sed) 

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus Brutokasum (-kahjum) 

Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara Turustuskulud 
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valmistamisel 

Kaubad, toore, materjal ja teenused Üldhalduskulud 

Muud tegevuskulud Muud äritulud 

Tööjõukulud 

- Palgakulu 

- Sotsiaalmaksud 

- Pensionikulu 

Põhivara kulum ja väärtuse langus 

Muud ärikulud Muud ärikulud 

Ärikasum (-kahjum) Ärikasum (-kahjum) 

Finantstulud ja –kulud 

- Finantstulud ja –kulud tütarettevõtjate aktsiatelt 

ja osadelt 

- Finants tulud ja –kulud sidusettevõtjate aktsia-

telt ja osadelt 

- Finantstulud ja –kulud muudelt pikaajalistelt 

finantsinvesteeringutelt 

- Intressikulud 

- Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest 

Muud finantstulud ja –kulud 

Finantstulud ja –kulud 

- Finantstulud ja kulud tütarette-

võtjate aktsiatelt ja osadelt 

- Finantstulud ja kulud sidusette-

võtjate aktsiatelt ja osadelt 

- Finantstulud ja kulud muudelt 

pikaajalistelt finantsinvesteerin-

gutelt  

- Intressikulud 

- Kasum (kahjum) valuutakursi 

muutustest 

- Muud finantstulud ja –kulud 

Kokku finantstulud ja –kulud Kokku finantstulud ja –kulud 

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist Kasum (kahjum) enne maksustamist 

Tulumaks Tulumaks 

Aruandeaasta kasum (kahjum Aruandeaasta kasum (kahjum) 

 

Tabelis 1 on näidatud kasumiaruande skeem 1 ja skeem 2. Skeem 1 rühmitab kulud ise-

loomu järgi (tööjõukulud, amortisatsioon) ning seda skeemi kasutavad sageli väiksemad 

ettevõtte ja teenindusettevõtted, kus kuludest moodustavad suure osa tööjõukulud ja amor-

tisatsioonikulud. Skeem 2 liigitab kulud nende funktsiooni järgi ettevõttes (müüdud too-

dangu kulu, turustuskulud, üldhalduskulud). Seda skeemi kasutavad sagedasti suured 

tootmis- ja kaubandusettevõtted, sellepärast et see annab parema ülevaate kulutuste ees-

märkidest ja olemasolust. (Karu 2008, lk 164)Järgnevalt on toodud tabeli kirjete selgitused, 

mis aitavad mõista kasumiaruande koostamiseks vajalike põhimõtteid ja arvestust. Skeem 

1 selgitused on järgnevad: müügitulu on ettevõtte aruandeperioodil toodete ja teenuste 

müügist saadud tulu. Muudeks ärituludeks loetakse ebaregulaarselt äritegevuse käigus tek-

kivad tulud. Näiteks materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist saadud tulud. Kui tu-

lemuseks on kahjum siis kajastatakse muud äritulud kirjena muud ärikulud. Valmis- ja 

lõpetamata toodangu varude ja jääkide muutuses näidatakse nende muutust kuluna ning 

jääkide suurenemist negatiivse kuluna. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhiva-

ra valmistamisel näitab seda, milliseid materjale ja teenuseid on kasutatud põhivara valmis-

tamiseks ning mis on kajastatud mõnel teisel kasumiaruande kirjel kuluna, kajastatakse 
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seda kulude vähendusena. Konto kaubad, toore, materjal ja teenused näitavad otseselt põhi-

tegevuse ehk tootmis- või müügitegevuse eesmärgil ostetud kaupade, toore, materjalide ja 

teenuste kulu. Muud tegevuskulud näitavad muudel põhitegevuse mitte otseselt seotud 

eesmärkidel ostetud teenuste ja abimaterjalide kulu. Näiteks raamatupidamisteenuste kulu, 

reklaamikulud. Kirje tööjõukulud näitavad aruandeperioodi eest arvestatud palgad, pree-

miad, puhkusetasu ja muud rahalised ning mitterahalised kompensatsioonid töövõtjatele, 

sõltumata sellest, kas need on väljamakstud või mitte. Sotsiaalmaksu kirje on palgakulu 

loetletud tasudelt arvestatud sotsiaalmaks ja organisatsiooni poolt tasutav töötuskindlus-

tusmakse. Pensionikulu kirje on organisatsiooni pool tekkepõhiselt arvestatud kulu seoses 

väljamakstud või tulevikus väljamaksmisele kuuluvate pensionite ja teiste töösuhtejärgsete 

hüvitistega. Kirje põhivara kulum ja väärtuse langus on kirjeldatud selliselt, et materiaal-

selt ja immateriaalselt põhivaralt ja soetusmaksumuse meetodil kajastavatelt kinnisvarain-

vesteeringutelt arvestatud amortisatsioonikulu ja väärtuse langusest tekkinud kulud. Muud 

ärikulud on ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad kulud. Näiteks kahjum materiaalse 

ja immateriaalse põhivara müügist. (Karu 2008, lk 164.166) Ärikasum või –kahjum on 

raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi kõigi äritegevusega seotud tulude ja kulude 

vahet [RTJ  1 2011, §31].  Edaspidi kirjeldatakse finantstulude ja –kulude alakirjeid. Ala-

kirje finantstulud ja –kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt on kasum või kahjum tütar-

ettevõtete müügist. Finantstulud ja –kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt näitavad 

sidusettevõtete müügist ning kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumit või kahjumit. 

Alakirje finantstulud ja –kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt näitab kasu-

mit või kahjumit muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt. Intressikulud on laenudelt, 

võlakirjadelt, kapitalirendilepingutelt ja muudelt intressikandvatelt võlakohustustelt. Ala-

kirje kasum või kahjum valuutakursi muutustest on seotud välisvaluutas fikseeritud nõuete 

ja kohustuste valuutakursside muutustest. Muud finantstulud ja kulud näitavad kasumi või 

kahjumi lühiajalistelt finantsinvesteeringutel. Kirje tulumaks näitab dividendide tulumaksu 

kulu ning see kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel. Aruandeaasta puhaskasum 

(-kahjum) on tulu või kulu, mis jääb järgi pärast maksude maksmist. (Karu 2008, lk 163-

166) 

Järgnevalt selgitatakse kasumiaruande skeem 2 kirjeid, mida eelnevalt kasumiaruande 

skeem 1-ga ei kirjeldatud. Müüdud toodangu kulu on aruandeperioodil müüdud toodete, 

teenuste ja kaupade maksumus, tootmiskaod ja muud tootmiskulud, mida ei arvestata too-

dete maksumusse. Turustuskulud on turustusfunktsiooni täitmiseks tehtud kulutused. Üld-
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halduskulu on kulutused töötasude maksmiseks, hoonete ja seadmete amortisatsioonikulud. 

(Karu 2008, lk 167-169) 

Kasumiaruande kirjete täpne olemus sõltub organisatsiooni tegevusvaldkonnast ja väljaku-

junenud praktikast. (RTJ 2 2011) 

Raamatupidamise seadus paragrahv 11 sätestab seda, et raamatupidamiskohustuslane on 

kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja, mille üheks eesmärgiks on kehtestada 

kontoplaani koos kontode sisu ja kirjeldusega. Raamatupidamise sise-eeskirjas on raama-

tupidamiskohustuslasel kohustus detailselt kirjeldada, milliseid tulusid ja kulusid kasumi-

aruande kirjetel kajastatakse ning järgima sama liigendust nii kaua, kui pole raamatupida-

mise sise-eeskirju muudetud kasumiaruande kontode kirjeldamise kohta. (RPS 2012, §11).  

 

 

1.3. Kulude juhtimine 

 

Kulude kontrollimine on tähtis ettevõtte efektiivseks tegevuseks. Kulude  jälgimine ja süs-

teemne planeerimine püsi- ja muutuvkulude jaotuses aitab püstitada ja saavutada eesmärke, 

mis panevad ettevõtte paremini funktsioneerima. Paljud püsikulud tulenevad juhtkonna 

otsustest ja aitavad luua võimalusi optimaalseks juhtimiseks. Samuti aitab kulude klassifit-

seerimine parandada vastustust kulude kontrolli üle ja aitab hallata ettevõtte tegevust. 

Kulude käitumine on väljend, mida kasutatakse kulude muutuste defineerimiseks. Kulud 

muutuvad toodangu kasvu või kahanemise muutudes. Ettevõtte efektiivsus on oluline as-

pekt kulude käitumise suhtest. Kulude käitumist mõjutavad mitmed erinevad faktorid. 

Üheks teguriks on ajaline periood, kuna paljud kulud on vältimatud lühikese aja jooksul. 

Näiteks otsene inimtöö, lühiperioodil on äärmiselt raske vähendada tööjõukulusid. Pikaaja-

liselt on võimalik tööjõukulusid paremini kontrollida. Teiseks faktoriks on juhatuse otsu-

sed. Kuidas on otsustatud maksustada ületöötamise tasud, masinate ostmine ja täiendavate 

vahendite soetamine. Näiteks tükitöö normi meetod on üheks vahendiks vähendada töö-

jõukulusid, kuna töövõtjaid paneb tükitöö eest saadud tasu ennast rohkem motiveerima ja 

endast maksimumi andma. [Bhattacharyya 2004, pp 297-299] 

Kulude käitumise definitsioon määrab ära, kuidas kuluobjekti kulud muutuvad tegevus-

astmete järgi. Näiteks erinevate tootmis- ja müügimahtude järgi. (Karu 2008, lk 113) Muu-
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tuvkulud on seesugused kulud, mis muutuvad tegevusmahu muutumisega ning püsikulud 

jäävad muutumatuks erinevate tegevusmahtude juures teatud ajaperioodil.(Karu 2008, lk 

273) Püsikulud, mida nimetatakse ka kaudseteks kuludeks, on kulud, mis jäävad mingil 

kindlal ajavahemikul püsivateks erinevate tegevusmahtude juures. Püsikulude suurus ei 

olene toodangu mahust või müügitulu mahust. Nimetatud kulud ei pruugi kasvada või ka-

haneda kui toodangu maht muutub. (Karu 2008, lk 113) Toodangu mahu kasvades püsiku-

lud toodanguühiku kohta langevad, sellepärast et püsikulude jaotumine toimub suurte too-

dangumahtude vahel. Tootmisettevõttes on  püsikulud jaotatud näiteks tööjõukulud, amor-

tisatsioon, kütus, elekter.  

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Püsikulude käitumine teatud ajaperioodil. Allikas: (Karu 2008, autori koostatud) 

Joonisel 1 on näha, kuidas mingil ajaperioodil käituvad püsikulud. Horisontaalteljel on 

määratud toodetud ja müüdud toodangu hulk ning vertikaalteljeks on määratud kulud. On 

näha, et püsikulude suurus on muutumatu , sõltumata toodetud ja müüdud toodangu hul-

gast.  

Püsikuludel on tootmise teatud tasemeni kindel suurus, samas ei ole määravaks toodangu 

mahu või liigi muutus. Püsikulusid on raske konkreetse tootmisharuga siduda, kuna püsi-

kulusid ei määra otseselt tootmine. (Aamisepp, Persitski 2012, lk 4) 

Muutuvkulud on kulud, mis muutuvad tegevusmahu muutumisel. Need on enamasti fiksee-

ritud tooteühiku suhtes ja muutuvad koos tootmismahu muutumisega. (Karu 2008, lk 113) 

Muutuvkulude summa sõltub toodetava ja müüdava toodangu hulgast. Tootmisettevõttes 

on muutuvkulud jaotatud selliselt: otsesed tööjõukulud, otsene materjalikulu, üldkulud, 

transpordikulud.  

 

Püsikulud 

Toodetud ja müüdud toodangu hulk, tk 
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Joonis 2. Muutuvkulude käitumine teatud ajaperioodil. Allikas: (Karu 2008, autori koosta-

tud) 

Muutuvkulude käitumise dünaamikat näitab joonis 2. Horisontaalteljel on näidatud toode-

tud ja müüdud toodangu hulk ja vertikaalteljel on nimetatud kulud. On näha, et muutuvku-

lude summa sõltub toodetava ja müüdava toodangu hulgast. Samuti näitab joonis, et kui 

ettevõttes toodetakse null toodanguühikut, siis muutuvkulusid ei ole, kuna need kulud teki-

vad enamasti tootmiseks kasutatavate ressursside kasutamisel. Vaadates joonist 1, mis sel-

gitas püsikulude käitumist mingil ajaperioodil, siis on ka seal näha, et kui otsene tootmine 

puudub, siis püsikulud on nullist suuremad. See näitab, et püsikulud on mingil määral kae-

tud sealtmaalt, kus ühiku müügihind ületab muutuvkulud ühiku kohta.  

Muutuvkuludeks on loomakasvatuses söödad, mineraalained, veterinaarteenused, ravimid 

ja paljud teised. Loomakasvatuses moodustavad muutuvkuludest kõige suurema osa söö-

dakulud. Muutuvkulude alla arvestatakse ka mineraalsööda, seemenduse, jõudluskontrolli, 

ravimite ja veterinaarteenuste kulud ning sellised kulud, mida saab otseselt lehmale arves-

tada. (Aamisepp, Persitski 2012, lk4) 

Nüüdisaegses kiiresti muutuvas majanduses on järjest enam hakatud ettevõtte juhtimisel 

keskenduma strateegilistele eesmärkidele. Samuti on hakatud rohkem kasutama strateegi-

list kulude juhtimist, mis on oluline, et arendada kulude juhtimiseks vajaliku infoga varus-

tamist, sest see sisaldab kogu juhtimiseks vajalikku infot kuludest. (Karu 2008, lk 40) 

Kulude juhtimise mõistet on defineeritud erinevalt. CIMA, mis on maailma juhtiv kutse-

ühing ning tegeleb juhtimisraamatupidamisega, on defineerinud kulude juhtimist selliselt: 

see on oluline tegevus, mis tagab kulude efektiivset planeerimist, kontrollimist. Kulude 

juhtimine on vajalik kulude jälgimiseks. Selle tegevuse toimimiseks on oluline andmete 

kogumine, nende analüüsimine ning kindlate meetodite järgi esitamine. Eelduseks on juh-
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timisarvestuse põhimõtete järgimine.  (CIMA 2000, lk 27). Hansen (2003, lk 993) peab 

kujude juhtimist tegevuseks, mis eristab, liigitab ning koostab erinevad aruanded infost, 

mis on vajalikud kulude planeerimiseks, controllinguks ja otsuste tegemiseks. Drury käsit-

luse järgi on kulude juhtimine tegevus, mille ainsaks eesmärgiks pole kulude kontrolli all 

hoidmine, vaid see on keskendunud kulude vähendamisele ning täiustamisele. (Drury 

2007, lk 537). Horngren defineeris kulude juhtimist kui tegevust, mis tagab vajaliku info 

juhtimisotsuste vastuvõtmiseks. (Hongren 2003, lk 3). Blocher on öelnud, et kulude juhti-

mine on vajalik, et arendada juhtimiseks vajaliku infot, et tagada erinevate juhtimisfunkt-

sioonide infoga varustamist (Blocher 2005, lk 7). Hiltoni käsitluse järgi n kulude juhtimine 

palju enamat kui toodete ja teenuste kulude mõõtmine või aruandluse koostamine. Selle 

eesmärk on luua ettevõttele lisandväärtust väiksemate kuludega (Hilton 2003, lk 7). 

Kulude juhtimine on tulevikku suunatud tegevus, mille eesmärk on viia ettevõte tulemus-

likkuseni ning mille abil kindlustatakse erinevad huvigrupid vajaliku informatsiooniga, mis 

on vajalik: 

- Strateegiate väljatöötamiseks; 

- Organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamiseks; 

- Kasumlikkuse suurendamine (kulude vähendamine); 

- Kulude juhtimisega seotud otsuste vastuvõtmiseks; 

- Planeerimiseks, controllinguks ja tulemuslikkuse hindamiseks. (Karu 2008, lk 43) 

Kulud tekivad konkreetsete tegevuste tulemusena. Neid tehakse eesmärkide saavutamiseks 

ning strateegiate elluviimiseks. Kulude seostamine eesmärkide, tegevuste ja strateegiatega 

on äärmiselt oluline. Strateegia on kui plaan, kus määratletakse tegevuse eesmärgid ja püü-

takse need läbimõeldud tegevusega ellu viia. 

Kulude juhtimine on pidev areng, mis otsib võimalusi aidata ettevõttel langetada õigeid 

otsused, luues erinevatele huvigruppidele, kelleks on omanikud, kliendid, ühiskond ja töö-

tajad, suuremat väärtust madalamate kuludega.  

Kulude juhtimine keskendub ühele küsimusele: Kuidas suurendada kasumit ja lisandväär-

tust, arvestades püstitatud eesmärke, samal ajal hoida kulutused madalal ja kasutada efek-

tiivselt ressursse. (Karu 2008, lk 44) 
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Kulu tekkimine toimub mingi tegevuse tagajärjel. Teatud juhtudel võib kulu olla ka otsus-

tamatuse ja tegevusetuse tulemus. Näiteks ettevõttes ei toimu tootmist enam täies mahus, 

kuid elementaarsed kulud jäävad ettevõttel ikka tasuda (elekter, vesi, kommunaalkulud).  

Pikas perspektiivis võivad need kulud väiksemaks jääda, kuid kui tootmispinda ei anta 

rentnikule tagasi või seal ei lõpetata täielikult tootmist, siis kommunaalkulud jäävad püsi-

vateks. Kuna kulud tekivad mingisuguse juhtimisotsuse tagajärjel, on hakatud järjest enam 

kasutama tegevuspõhise juhtimise ja tegevuspõhise kuluarvestuse põhimõtteid. (Karu 

2008, lk 46) 

Tegevuspõhine juhtimine on juhtimismeetod, mille puhul lisatakse kliendi poolt tunnetatud 

väärtused igale tegevusele, eristatakse väärtust lisavad ja mittelisavad tegevused ja suuren-

datakse väärtust lisavaid tegevusi. (Cooper, Kaplan 2002, pp 306) 

Tegevuspõhine kuluarvestus on meetod, mille abil arvestatakse kulud kuluobjektidele. Ku-

luobjekt on toode, tegevus, protsess või organisatsiooni allüksus. Need pakuvad huvi juhti-

dele ja eeldab kulu eraldi mõõtmist. Kuluobjektiks on näiteks üksiktoode, tootmisliin või 

teenus. Kulude juhtimisega tegelevad igapäevaselt juhtimise ja arvestusega tegelevad töö-

tajad. Nad osalevad juhtimisotsuste vastuvõtmisel, selleks et luua suuremat lisandväärtust. 

Kulude arvestus ja mõõtmine on tähtis protsess, kus peetakse oluliseks kulude vastavust 

tegelikkusele ning omab tähtsat rolli kulude planeerimisel. (Lääts, Parts 2012, lk 79) 

Kulude juhtimise eesmärgiks on tulemuslikkusele juhtimine. On erinevaid ettevõtteid, mis 

on kasumile suunatud ja ettevõtteid mis on kasumile mittesuunatud. Sellegipoolest asuta-

takse ettevõtte selle eesmärgiga, et tulevikus saavutada püstitatud eesmärgid. Tänapäeval 

on juhtimispõhimõtete nurgakiviks konkreetsed eesmärgid. Nende saavutamiseks on oluli-

ne juhtida tegevust. Tegevuse juhtimismeetodiks on tulemusjuhtimine, mille käigus kes-

kendutakse eelkõige eesmärkidele, strateegiatele ja kriitilistele edufaktoritele. Tulemusjuh-

timises on suurima tähelepanu all see, et saavutada eesmärgid võimalikult tulemuslikult. 

Tulemuslikkuse juhtimise eesmärgiks on tagada, et kogu ettevõtte ja selle allüksused töö-

taksid koostöös selle nimel, et saavutada eesmärgid. Nii kasumile suunatud kui ka kasumi-

le mittesuunatud ettevõtetele on oluline, et kasutatakse tulemuslikkuse juhtimist. Kasumile 

suunatud organisatsioon või ettevõtte eesmärgiks on kasumi maksimeerimine. Kasumile 

mittesuunatud ettevõtte üheks olulisemaks eesmärgiks on põhikirjaliste eesmärkide saavu-

tamine võimalikult väikeste kuludega. Kulude juhtimine on oluline seepärast, et juhtimise-

ga saab nii kasumit maksimeerida kui ka kulusid vähendada. (Karu 2008, lk 47-48) 
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Kulude juhtimiseks tuleb esmalt tagada vajalik info. Selle jaoks on oluline määratleda, 

kellele ja miks on vajalik info kulude kohta. Infosüsteemi ülesehitamisel lähtutakse eelkõi-

ge ettevõtte strateegiast ning esmalt tagatakse strateegiate elluviimiseks vajalik info. Kulu-

de juhtimises info tagamine on äärmiselt vajalik ning see peab olema õigeaegselt ajastatud. 

Info jagamiseks peab olema efektiivne infosüsteem, mille ülesehitamisel peaks lähtuma 

strateegiast. Kindlasti peab levima strateegiate elluviimiseks vajalik info nii finantsinfo kui 

ka mittefinantsinfo. Tänapäeva kulude juhtimises on äärmiselt oluline vaadelda mõlemat 

eelpool nimetatud infot seostatuna, kuna liigne finantsinfo ringlemine võib alandada küll 

kulusid kuid võib viia toote kvaliteedi langemiseni. (Karu 2008, lk 49) 

Kulude juhtimise informatsiooni on vajalik, et kõik vajalik info jõuaks omanikeni, kelle 

jaoks on oluline saada infot selleks, et juhtida riske ja olla veendunud investeeringute tasu-

vuses. Samuti peab jõudma info juhtideni, kes vajavad infot selle jaoks, et teha majandus-

likult põhjendatud juhtimisalaseid otsuseid. Töötajatele on kuluinfo oluline, et vastavalt 

toodud eesmärkidele pakkuda võimalikult paremaid lahendusi oma ettevõtte töö tõhusta-

miseks. Kliendid ja avalikkus vajavad samuti kuluinfot, kuna see mõjub positiivselt ja teki-

tab usaldust. Tänu sellele suhtutakse paremini ettevõtte poolt pakutud toodete hindadesse. 

Samuti vajavad kuluinfot hankijad, riigiasutused, finantsinstitutsioonid, investorid, audiito-

rid ja konkurendid. (Drury 2007, p 346) 

Kulude efektiivseks juhtimiseks on vajalik juurutada kulude juhtimise süsteem. Kulude 

juhtimise süsteemi moodustavad kulude juhtimisel kasutatavad põhimõtted, eeskirjad, ju-

hendid, protseduurid, meetodid, reeglid ja tegevused, mis töötavad koos, et toetada ettevõt-

te eesmärke ja nende saavutamiseks vajalike tegevusi. Kulude juhtimise süsteemid on osa 

controllingusüsteemidest. (Karu 2008, lk 58)  

 

 

 

 

 

Joonis 3. Kulude juhtimise tasandid Allikas: (Karu 2008, lk 59) 

Strateegiline kulude juhtimine 

Taktikaline kulude juhtimine 

 

Operatiivne kulude juhtimine 
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Strateegiline kulude juhtimine on protsess, mille eesmärk on tagada kulude info strateegi-

liste juhtimisotsuste vastuvõtmiseks. Selle väljundiks on pikaajalised eesmärgid ja stratee-

giad. Taktikaline kulude juhtimine on protsess, mille kaudu juhid mõjutavad teisi liikmeid. 

Nende eesmärgiks on ellu viia ettevõtte strateegiad. Taktikalise kulude juhtimise olulise-

mad tegevused on: planeerimine ja eelarvestamine, info kommunikeerimine, info hindami-

ne ja taktikaline otsustamine, mis tegevusi, millises järjekorras ette võtta. Taktikaline kulu-

de juhtimine on tegevus, mis tagab info taktikaliste juhtimisotsuste vastuvõtmiseks. Opera-

tiivne kulude juhtimine on tegevus, mille eesmärgiks on tagada kulude info operatiivsete ja 

üksikute operatsioonide juhtimisotsuste vastuvõtmiseks. (Karu 2008, lk 59-61) 

 

 

1.4. Kulude käitumine ja asümmeetria 

 

Viimase kümnendi jooksul on uuritud asümmeetriliste lühiajaliste kulutde käitumist ette-

võtte tegevusmahu muutudes. „Kleepuvad kulud“ on termin, mis iseloomustab kulude käi-

tumist ettevõtte tegevumahu muutumisel. [Balakrishnan et al 2014, pp 1] 

Mineviku otsused, mis määravad kulude suurusjärgu kontrollimise lühiajalises perspektii-

vis, võivad esile kutsuda müügi-, üld- ja halduskulude suurenemise. On erinevaid ettepa-

nekuid, kuidas tulevikus võiks kontrollida kulude struktuuri. Pikaajaliste kulude struktuuri 

mõjutavad lühiajaliste kulude juhtimise otsuseid. [Cost structure and sticky costs 2014] 

Viimaste aastakümnetega on põllumajanduses toimunud pidev langus põllumajandustoot-

jate arvus. Üheks põhjuseks võib tuua suure rahvusvahelise konkurentsi, mille tõttu ei jää 

tegevusmahult väiksed tootjad tegutsema, kuna nad on muutustele tundlikumad kui tege-

vusmahult suuremad tootmisettevõtted. Sellest tulenevalt on oluline mõista kulude käitu-

mist. Traditsiooniline kulude käitumise mudel väidab, et kulud on fikseeritud. Eeldatakse, 

et muutuvkulud muutuvad proportsionaalselt tegevusmahu muutustega ning püsikulud jää-

vad lühiajaliselt muutumatuteks. [Bosch 2013, pp 1] 

Viimane väljaantud kirjandus ettevõtte raamatupidamise kohta pakub välja uue raamistiku 

kulude käitumise mõistmisest. Cooper ja Kaplan (1998) väitsid, et üldkulud kasvavad prot-

sentuaalselt rohkem kui tegevusmaht suureneb. Tegevusmahu vähenedes, aga üldkulud 

vähenevad väiksemal määral. Sellist kulude käitumist nimetatakse „kleepuvaks“ ja „klee-
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punud“ mõjuks (cost stickiness). Noreen ja Sonderstrom (1994,1997) ning Anderson 

(2003) leidsid eelpool nimetatud väitele tõestuse haiglateenuste seas ning tööstusettevõttes. 

Põllumajandussektoris tehtud uuringud, mis selgitavad kulude muutumist tegevusmahu 

muutumisel, ei ole tihti tõesed. [Bosch 2013, pp1] 

Kulud suudavad ilmutada märkimisväärset jäikuse taset. Muutuvkulude aktiivsuse vähe-

nemine kaasab väiksemat vähenemist kuludes kui summad mis muutuvad kui tegevusmaht 

suureneb. Kui kaudsed kulud vähenevad ettevõtte aktiivsuse vähenemise tõttu siis alterna-

tiivkulud alati suurenevad.  

Arvatakse, et tegevusmahult väiksemate ettevõtete jaoks on tarbetu pidada põhjalikku raa-

matupidamist. Teisalt võiks arvata, et kulude juhtimise jaoks ning efektiivsete otsuste te-

gemiseks on vajalik pidada sama põhjalikku arvestust kui tegevusmahult suuremas ettevõt-

tes. Kulude käitumise mõistmine on vajalik informatsioon ja otsuste tegemise vahend, et 

tugevdada põllumajandussektori ellujäämisvõimet ja muuta neid ühe konkurentsivõimeli-

semaks rahvusvahelises keskkonnas. (Argiles, 2001) 

Kleepuvad kulud on asümmeetrilised kui tegevus kasvab või kahaneb. Kulude vähendami-

ne on keerulisem protsess kui kulude suurendamine, sest ettevõttel on raske eemaldada 

ressursse ja seejuures jääda efektiivseteks tootjateks. Ettevõtte juhid tahavad tavaliselt eda-

si lükata kohandusi sest nad usuvad et nõudluse või tegevuse langus on ajutine. Kulude 

vähendamine on seotud aktiivsuse vähenemisega, samuti on ka osaliste kulude suurene-

mist, kui näiteks toimuvad muudatused toodete ja teenuste pakkumises. Samuti muud ku-

lud näiteks hooldus- või üldised teenused, mida ei ole võimalik vältida. Väike tootmisette-

võtte, kellel on minimaalne struktuur, on pragmaatiline näide paindlikkusest. Hoolimata 

asjaolust, et väikeettevõtted on tavaliselt paindlikumad kui suur kompleks, ei saa nad täie-

likult vältida kulude kleepumise efekti. [Balakrishnan 2014, pp1-2] 

Kaudsete kuludega võib tekkida kulude kleepumise efekt. Kaudsete kulude suurenemine 

näitaks ettevõtte aktiivsuse kasvu ning see oleks suurem kui kulude vähenemisel aktiivsus 

väheneks. Põllumajanduslikul ettevõttel tekivad ettearvamatud kulud klimaatiliste tingi-

muste tõttu. Seda sellel juhul kui hooajalised kulud on juba tekkinud. Teisest käest ei saa 

põllumajandusega tegelevad ettevõtjad vältida minimaalseid hoolduskulusid, mis tekivad 

bioloogilisest mõjust, isegi kui ettevõtte tegevus kasvab. [Bosch 2013, pp 4] 
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Tavaliselt ei oodata kulude kleepumise efekti muutuvates kuludes, nende olemuse tõttu. 

Kuigi põllumajandustootmise olemus on eriline, saab eeldada, et kulude kleepumise efekti 

muutuvkuludes, saab samuti eksisteerida. Muutuvkulud käituvad proportsionaalselt tege-

vusmahuga. Eeldatakse, et muutuvkuludes on muutus võrdne tegevusmahu kasvades või 

kahanedes. Klimaatiliste tingimuste muutuste tõttu võib sageli väheneda kogutoodangu 

suurus. Selline tingimus tekitab põllumajandusliku tootmisega tegelevale ettevõttele ette-

arvamatuid kulusid. [Bosch 2013, pp 4] 

Kulude käitumine on olulisem otsestele kuludele kui konkreetsetele kuludele. Kui kindlatel 

kuludel tekiks asümmeetriline käitumine, oleks see efektiivsem, sest selle mõju oleks suh-

teliselt vähem intensiivne kui kleepunud kaudsetel kuludel. Konkreetsed kulud on väga 

tundlikud kui muutub ettevõtte aktiivsus. Kaudsed kulud on seevastu jäigad. Püskulud on 

seotud struktuursete omadustega. Püsikulud võivad suureneda juhtide otsuste tagajärjel. 

Tavaliselt läbi investeerimisotsuste tegemisel. Kulude vähenemist mõjutavad ka hilinenud 

reguleerimata otsuseid. [Bosch 2013, pp 4] 

Põllumajandustootjad ootavad väiksemat kulude asümmeetrilist käitumist perioodide 

koondamisel. Ettevõtte aktiivust mõjutab turunõudlus. Põllumajandustootjad seisavad sil-

mitsi aktiivsuse langusega, mis võib oodata, kui hinnata muutuseid, mis on lühiajalise või 

pikaajalise mõjuga. Pikema perioodi jooksul on põllumajandustootja võimeline andma 

paremaid hinnanguid püsivuse ning tegevuse muutustele. Pika perioodi jooksul on võima-

lik ressursse reguleerida kiiremini, kui lühikese perioodi jooksul. Kuna pikema aja vältel 

on põlllumajandustootja reaktsiooni igasugustele muutustele parem, on kulude kleepumise 

efekt nõrgem. [Banker 2014, pp 44] 

Kulude kleepumise efekt tekib põhimõtteliselt seetõttu, et juhid ei võta vastu otsuseid 

eemaldada ressursse, mida ei kasutata, kui tegevus väheneb. On oluline, et kasvaks kvali-

teet otsuste tegemisel, mis võib tõenäoliselt vähendada kulude kleepumist. Parem teave 

võimaldaks teha ettevõttes rohkem  optimaalseid otsuseid. Ettevõtte tegevuse suurenedes 

võivad ebakvaliteetsed ja halva informatsiooni tõttu tehtud otsused viia halvasti korrigeeri-

tud investeerimisotsuste tegemiseni. Teisalt võivad hästi informeeritud otsused viia kvali-

teetse investeeringuni ja efektiivse juhtimiseni. [Bosch 2013, pp 4] 

Tegevusmahult väiksemad ettevõtted ei pea tihtipeale detailset arvestust ning raamatupi-

damist. (Small Business Research Trust, 1996).  Lybaert (1998) on täheldanud positiivset 
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seost teabe kasutamise. ja arvestuse pidamisel. Raamatupidamine ei ole eriti laialdaselt 

levinud põllumajandustootjate seas. Järelikult võtab põllumajandustootja tavaliselt vastu 

selliseid otsuseid, mis põhinevad madala kvaliteediga informatsioonil, mille tõhusust võiks 

oluliselt parandada raamatupidamisel põhineva infoga. (Argilés, 2001) 

Garcia jt al. (1983) ja Streeter (1990) leidsid, et põllumajandustootjad, kes kasutavad fi-

nantsarvestust, suudavad tõenäoliselt parandada rahavoogude prognoosidega tootmise va-

likuid, ja otsuste tegemisi. Põllumajandustootjad, kes kasutavad finantsteavet, võivad pa-

remini analüüsida oma äri, kui põllumehed, kes ei tee seda. Võttes vastu rohkem asjakoha-

seid otsuseid, mis suurendaksid aktiivsust, kasutades ressursse selle eesmärgiga et kasvata-

da aktiivsust või vähendada ressursse kui aktiivsus väheneb. Seega parem infosüsteem op-

timeeriks ressursside korrigeerimist mis vähendaks kulude kleepumist. [Bosch 2013, pp 

1,3] 

Efektiivseks ettevõtte juhtimiseks ja juhtimisotsuste langetamiseks on oluline pidada de-

tailset kulude arvestust. Kulud tekivad mingisuguse tegevuse tagajärjel. Teatud tingimustel 

võib kulu tekkida otsustamatuse ja tegevusetuse tulemusel. Põllumajandussektoris võivad 

ootamatud kulud tekkida ka klimaatiliste tingimuste tõttu. Piimatootmisettevõtte paremaks 

funktsioneerimiseks on vajalik pidada detailset kuluarvestust, et hoida ära võimaluse korral 

tekkivad ettearvamatud kulud. 
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2. EESTI PIIMATOOTJATE KULUD AASTATEL 2009-2013 

 

2.1. Uurimustöö metoodika ja andmed 

 

Bakalaureusetöö empiirilises osas kasutatakse Põllumajandusliku raamatupidamise and-

mebaasi (Farm Accounting Data Network – FADN) andmeid, edaspidi FADN.  

Töös kasutatakse võrdlusuuringut, kus võrreldakse Eesti piimatootjate erinevaid kulusid 

aastatel 2009.-2013 ning hinnatakse nende muutuste dünaamikat.  

Võrdlusuuring (benchmarking) on strateegilises juhtimisprotsessis kasutatav protsess, mille 

abil saavad ettevõtted võrrelda oma protsesside erinevaid aspekte. See võimaldab ettevõte-

tel koostada ja kavandada plaane, kuidas parandada oma tegevuse toimimist. [Luik 2005]  

Bakalaureusetöös on kasutatud Eesti piimatootjate majandusnäitajaid ning peamiselt nende 

erinevaid kulusid ning kogutoodangut. Järgnevalt on selgitatud raamatupidamises kasuta-

tavaid kulude mõisteid ning kõrvutatud neid FADN mõistetega. 

Müügitulu on põhi- ja kõrvaltoodanguna toodetud toodete müügist saadud tulu. FADN 

andmebaasis on tegevusmahu näitajaks kogutoodang. Kogutoodang leitakse FADN me-

toodika alusel järgneva valemi abil: 

Kogutoodang=Loomakasvatustoodang+Taimekasvatustoodang+Muud tulud 

Kogukulud määravad ära, kui palju peab ettevõte seoses hüviste tootmise ja müügiga välja 

andma. FADN andmebaasis kuuluvad kogukulude all sellised kulud: 

Kogukulud= Erikulud+Põllumajanduse üldkulud+Kulum+Tööjõu-,rendi ja intressikulud 

[Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2013, lk 20] 

Tegevusmahu muutustele liigitatakse kulud muutuvkuludeks ja püsikuludeks. Muutuvku-

lud muutuvad tegevusmahu kasvamisel või kahanemisel. Tegevusmahu muutustele reagee-

rivad kulud FADN andmebaasis on erikulud. Erikulude alla liigitatakse kõik sellised kulud, 
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mis muutuvad tegevumahu muutumisel. Nendeks on: seemned, väetised, taimekaitseva-

hendid, muud taimekasvatuse erikulud, söödad, muud loomakasvatuse erikulud.  

Püsikulud on sellised kulud, mis jäävad mingil kindlal ajavahemikul püsivateks erinevate 

tegevusmahtude juures. (Karu 2008, lk113) FADN andmebaasi metoodika alusel leitakse 

püsikulud sellise valemiga: 

Püsikulud= Põllumajanduse üldkulud + Kulum 

Funktsionaalse põhimõtte alusel liigitatakse kulud tootmiskuludeks ning mittetootmiskulu-

deks. Mittetootmiskulud on sellised kulud, mis pole otseselt toote valmimisega seotud. 

Need hõlmavad ettevõtte tegevust. Sinna alla kuuluvad ka üldkulud. (Alver 2002, lk 44) 

FADN andmebaasis on üldkuludeks põllumajanduse üldkulud. FADN metoodika kuuluvad 

põllumajanduse üldkulude alla masinate ja ehitiste korrashoiu kulu, energiakulu (mootori-

kütus, elekter, kütteained), lepinguliste tööde kulu ja muud põllumajanduse üldku-

lud.[Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2013, lk 12-13] 

Ettevõtjatulu on näitaja, mille üheks analüüsiobjektideks on netolisandväärtus, mis on ar-

vutatud keskmiselt tootja kohta. Eesti piimatootjate netolisandväärtus näitab ettevõttes loo-

dud lisandväärtus. Netolisandväärtus leitakse FADN metoodika alusel järgneva valemiga: 

Kogutoodang- vahetarbimine- kulum+Toetuste ja maksude bilanss= Netolisandväärtus 

Oluliseks majandustulemuste hindamiseks on ettevõtjatulu. See näitab ettevõtte jätkusuut-

likkust ning kasumlikkust. Ettevõtjatulu on FADN andmebaasis leitud kaalutud keskmiste-

na. Ettevõtjatulu on summa, mis leitakse netolisandväärtuse liitmise investeeringutoetuste 

ja maksude bilansiga, sealt on maha arvatud palgad, rendid ja intressid. 

Käesolevas töö kasutatakse FADN andmebaasi piimatootmine (E) tootmistüübi standardtu-

lemusi. Standardtulemuste määramise aluseks on standardkogutoodang eurodes, mis tehak-

se kindlaks standardkogutoodangu koefitsentide alusel, see arvestatakse viie aasta keskmis-

tena. Valimisse osutuvad põllumajanduslikud ettevõtted, kelle standardkogutoodang on 

aruandeaastal suurem kui 4000 eurot. [Maamajanduse…2014] 

Standardtulemuste aluseks on FADN valimisse mahtunud ettevõtete andmed. Tulemused 

on saadud kindla metoodika alusel arvutatud tulemuste kogum, mis arvutatakse kaalutud 

keskmistena põllumajandustootja kohta. See annab võimaluse üldistada valmisisse mahtu-
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nud ettevõtete majandusnäitajaid kogu üldkogumile tervikuna. Standardtulemused annavad 

ülevaate erinevate tootjagruppide majanduslikust olukorrast. 2013.aasta üldkogumi struk-

tuuri arvutamise aluseks on Statistikaamet poolt läbiviidud põllumajandusloenduse tule-

must ning standardkogutoodangu koefitsendid. Standardtulemused jagunevad nelja suurde 

gruppi- sissetulekud, varad ja kohustused, üldine finantsseisund ning rahavood. [Põlluma-

jandustootjate majandusnäitajad 2013, lk 9]  

Parema ülevaate saamiseks piimatootjate majandustegevusest aastatel 2009-2013 on 

jaotatud ettevõtete majandustulemused aastate lõikes, et näidata võrdlusmomente, kuidas 

on piimatootjate majanduslik olukord muutunud aastate jooksul. Järgevalt on antud 

ülevaade FADN valimis olevatest piimatootjatest aastatel 2009-2013 (Tabel 3). 

Tabel 3. Üldkogum ja testettevõtete valim aastatel 2009-2013. Allikas: (FADN 

andmebaas, autori koostatud) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Esindatud põlluma-

jandustootjad 

1468 1468 1468 1468 1468 

Testettevõtted 142 186 186 179 166 

 

Aastatel 2009-2013 oli spetsialiseerunud piimatootjaid põllumajandustootjate üldkogumis 

1468. Piimatootjad moodustasid üldkogumist 18%. Valimis oli 2009.aastal 142 testettevõ-

tet. Aastatel 2010 ja 2011 oli valimis samas suurusjärgus ettevõtteid. Neid oli 186 tükki. 

2012.aastal oli valmis testettevõtteid 179 ning 2013.aasta valimis oli neid 166 ettevõtet. 

Piimatootjate valmis on märgata üldist ettevõtete arvu langust. Ainult ühel vaadeldaval 

aastal kasvas testettevõtete hulk võrreldes eelneva aastaga. 2010.aastal kasvas testettevõte-

te hulk võrreldes 2009.aastaga 44 ettevõtte võrra. 2012.aasta testettevõtete hulk vähenes 

võrreldes 2011 ja 2010.aastaga 7 võrra ning 2013.aastaks oli testettevõtteid võrreldes eel-

mise võrreldava aastaga vähenenud 13 võrra. Üldise ettevõtete arvu languse põhjuseks 

võiks olla see, et väiksed ettevõtted, kes tegelevad piimatootmisega, ei suuda suurtootjate-

ga konkureerida. Samuti võib tuua põhjuseks üldise rahvastiku vananemise. Näiteks need 

ettevõtted, kes 20 aastat tagasi alustasid on tänasel ajahetkel oma tootmise lõpetanud ning 

üldise linnastumise tõttu on läinud noored maalt linna, et võtta vastu väljakutseid ning en-

nast arendada. Seetõttu puuduvad maal noored, kes võtaksid talupidamise üle ja jätkaksid 

tegevust põllumajanduses. 
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2.2. Ülevaade Eesti piimatootjate kuludest aastatel 2009-2013 

 

2.2.1. Eesti piimatootjate kogutoodang 

 

Aastate jooksul on toimunud Eesti piimatootmises suured muutused piima kogutoodangus. 

Piimalehmade arv on vähenenud, kuid lehmade produktiivsus on suurene-

nud.[Põllumajandussektori 2013.aasta ülevaade, lk 26-27]  

Piimatoodang on keskmine toodang lehma kohta aastas. See on ettevõtte tasuvuse peamine 

määraja, kuna selle alusel tekib ka peamine müügitulu piimatootmisega tegelevates ettevõ-

tetes. 

Näitajad on välja toodud keskmistena eurodes, kuna FADN valimis ei ole esindatud kõiki 

Eesti piimatootjaid, vaid seal on ainult väike osa neist ettevõtetest. Piimatootjate kogutoo-

dangust aastatel 2009-2013 annab ülevaate joonis 3.  

 

Joonis 4. Piimatootjate kogutoodang keskmiselt (€) Eestis aastatel 2009-2013. 

Allikas: (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Joonisel 4 on näidatud kogutoodang piimatootmises tonnides Eestis aastatel 2009-2013. 

Horisontaalteljel on valitud võrreldavad aastad ning vertikaalteljel on kogutoodang euro-

des. Piimatootmise kogutoodang on aastatega järk-järgult kasvanud. Langust ei ole toimu-

nud ühelgi vaadeldaval aastal. 2009.aastal on piimatootmise kogutoodang kõige väiksema 

mahuga. Selle aasta kogutoodanguks on keskmiselt 156 029 eurot ettevõtte kohta. Piima-
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tootmise kogutoodangu kasv on olnud erinev. 2010.aastal kasvas kogutoodang võrreldes 

eelmise aasta kogutoodanguga 15,32%. 2011.aasta piimatootmise kogutoodang kasvas 

2010.aasta kogutoodangust 23,03% ning 2009.aasta kogutoodangust 41,88%. 2012.aastal 

oli piimatootmise kogutoodang keskmiselt 223 705 eurot ettevõtte kohta. Võrreldes 

2011.aastaga on toodangu kasv kõigest 1%. 2010.aastaga võrreldes on toodangu kasv 

24,31% ning 2009.aastaga on kasv olnud 43,37%. 2013.aastal oli kogutoodangu suuruseks 

keskmiselt 228 733 eurot ettevõtte kohta, mis kasvas võrreldes 2012.aastaga 2%, 

2011.aastaga 3,32%, 2010.aastaga 27,11% ning 2009.aastaga 46,6%.  

FADN andmebaasi metoodika alusel arvutatakse kogutoodang mitmest erinevast toodan-

gutüübist. Kogutoodangu alla kuuluvad taimekasvatustoodang, loomakasvatustoodang 

ning muud sissetulekud. Tabelis 4 antakse ülevaade Eesti piimatootjate toodangutest euro-

des keskmiselt aastatel 2009-2013. 

Tabel 4. Eesti piimatootjate kogutoodang keskmiselt aastatel 2009-2013, eurodes. Allikas: 

(FADN andmebaas, autori koostatud) 

 2009 2010 2011 2013 2014 

Taimekasvatustoodang, € 54 422 50 465 59 458 73 504 61 774 

Loomakasvatustoodang, € 94 759 122 808 153 516 141 151 155 641 

Muud sissetulekud, € 6 848 6 670 8 413 9 049 11 318 

Kogutoodang kokku, € 156 029 179 943 221 387 223 704 228 733 

 

Parema ülevaate andmiseks on koostatud joonis, mis näitab, millise osa moodustavad tai-

mekasvatustoodang, loomakasvatustoodang ning muud sissetulekud kogutoodangust. 
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Joonis 5. Eesti piimatootjate kogutoodang keskmiselt (€) aastatel 2009-2013. Allikas: (FADN 

andmebaas, autori koostatud) 

Joonisel 5 on näidatud Eesti piimatootjate kogutoodang keksmiselt eurodes aastatel 2009-

2013. Kogutoodangu väärtus oli 2009.aastal keskmiselt 156 029 eurot ettevõtte kohta. Seal 

hulgas oli taimekasvatustoodang ligikaudu 35%, loomakasvatustoodang 60,73% ning 

muud sissetulekud ligikaudu 4,5%. 2010.aastal oli kogutoodangu väärtus keskmiselt 

179 943 eurot ettevõtte kohta. Taimekasvatustoodang moodustas sellest 28%, loomakasva-

tustoodang 68,24% ja muud sissetulekud 3,7%. 2011.aastal oli kogutoodangu väärtus 

keskmiselt 221 387 eurot ettevõtte kohta. Seal hulgas taimekasvatustoodang ligikaudu 

27%, loomakasvatustoodang 69% ning muud sissetulekud 3,8%. Kogutoodangu väärtus oli 

2012.aastal keskmiselt 223 704 eurot ettevõtte kohta. Taimekasvatustoodang moodustas 

sellest 32,85%, loomakasvatustoodang 63% ja muud sissetulekud 4,04%. 2013.aastaks oli 

kogutoodangu väärtus keskmiselt 228 733 eurot ettevõtte kohta. Seal hulgas moodustas 

taimekasvatus toodang sellest 27%, loomakasvatustoodang 68% ning muud sissetulekud 

ligikaudu 5%.  

Piimatootjate kogutoodangut kujundab suures osas lüpsilehmade produktiivsus. Valitud 

andmete järgselt on piimatootjate kogutoodang aastatel 2009-2013 olnud tõusuteel. Määra-

vaimaks teguriks kogutoodangu suurenemisele on see, et lehmade pidamistingimused on 

aastatega paranenud ning tänu sellele on lehmade produktiivsus oluliselt suurenenud. 

Kindlasti mängib olulist rolli ka parema ja uuema tehnoloogia kasutamine lüpsilautades. 

2009.aasta oli üldiselt majanduslikult raske aasta, ka põllumajandussektoris. Piimatootjate-

le tähendas raske majandusaasta seda, et nõudlus ning maailmaturu hinnad kahanesid. 
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Maailmaturu hindade kahanemine tõi kaasa ka hinnalanguse siseturul. Seetõttu on kogu-

toodang 2009.aastal ka kõige madalamal. 2010.aastal hakkas nõudlus ja maailmaturu hin-

nad tõusma,  mis tõi kaasa ka siseturul hindade tõusu. Võiks öelda, et majanduse üldine 

olukord hakkas paranema peale pikaajalist langust. 2011.aasta on piimatootmises kõige 

edukam aasta. See on tingitud sellest, et ettevõtted on hakanud kasutama järjest uuemaid 

ning paremaid tehnoloogiaid, mis võimaldab toota kõrgkvaliteedilist toodangu väheste 

kuludega ning aitab lehmade piimakuse kasvu tõusule. 2013.aastal toimus samuti kogutoo-

dangu kasv, kuid mitte enam nii suurel tõusul kui eelneval aastal. 

 

 

2.2.2. Eesti piimatootjate kulud aastatel 2009-2013 

 

Kogukulude jälgimine ja prognoosimine on ettevõtte toimimiseks äärmiselt oluline. Kogu-

kulud näitavad ettevõtte toimimiseks ja toodete tootmiseks kasutatavate hüvede jaoks ku-

lunud raha. Kogukulude kogusumma saadakse erikulude, põllumajanduse üldkulude, ku-

lumi ning tööjõu-, rendi- ja intressikulude liitmisel. Järgnevalt antakse tabelis 5 ülevaade 

Eesti piimatootjate kogukuludest keskmiselt eurodes aastatel 2009-2013.  

 

Tabel 5. Eesti piimatootjate kogukulud keskmiselt aastatel 2009-2013, eurodes. Allikas: 

(FADN andmebaas, autori koostatud) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Erikulud, € 86080 91 028 

 

107 122 

 

113 351 

 

116 954 

 

Põllumajanduse 

üldkulud, € 

35192 42641 51812 56217 55316 

Kulum, € 22715 21508 25028 25672 25467 

Tõõjõu-, rendi-, 

intressikulud, € 

45022 40488 46558 48312 47068 

Kogukulud 

kokku, € 

189009 195666 230520 243552 244804 
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Parema ülevaate andmiseks on koostatud joonis, kus on graafiliselt näidatud, millistest 

kuludest koosnevad Eesti piimatootjate kogukulud ja kui suure osa moodustavad erikulud, 

põllumajanduse üldkulud, kulum ning tööjõu-, rendi- ja intressikulud kogukuludest. 

 

 

Joonis 6. Eesti piimatootjate kogukulud keskmistena (€) aastatel 2009-2013. Allikas: (FADN 

andmebaas, autori koostatud) 

 

Kogukulud olid 2009.aastal keskmiselt 189 009 eurot ettevõtte kohta. Seal hulgas moodus-

tasid erikulud 45,54%. Põllumajanduse üldkulud moodustasid  kogukuludest 18,61%,  ku-

lum 12 % ning tööjõu-, rendi- ja intressikulud ligikaudu 24%. 2010.aastal olid kogukulud 

keskmiselt 195 666  eurot ettevõtte kohta. Erikulud moodustasid sellest 46,52%, põlluma-

janduse üldkulud ligikaudu 22%, kulum ligikaudu 11% ning tööjõu-, rendi- ja intressikulud 

ligikaudu 21% kogukuludest. 2011.aastal olid kogukulud keskmiselt 230 520 eurot ettevõt-

te kohta. Erikulud moodustasid 46,46%, põllumajanduse üldkulud 22,47%, kulum 10,85% 

ja tööjõu-, rendi- ja intressikulud 20,19% kogukuludest. 2012.aastal olid kogukulud kesk-

miselt ettevõtte kohta 243 552 eurot. Seal hulgas moodustasid erikulud 46,54%, põlluma-

janduse üldkulud 23%, kulum 10,54% ja tööjõu-, rendi- ja intressikulud 19,83% kogukulu-

dest. Viimasel vaadeldaval aastal olid kogukulud 244 804 eurot keskmiselt ettevõtte kohta. 

Erikulud moodustasid kogukuludest 47,77%, põllumajanduse üldkulud 22,59%, kulum 

10,4% ja tööjõu-, rendi- ja intressikulud 19,22%.  

Erikulude osakaal kogukuludest on vaadeldaval perioodil olnud enamasti tõusvas trendis. 

2010.aastaks kasvasid erikulud ligikaudu 1% võrra. 2011.aastal erikulude osakaal kahanes 
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vähesel määral võrreldes eelneva aastaga. 2013.aastaks kasvas erikulude osakaal koguku-

ludest võrreldes 2009.aastaga ligikaudu 2%.  

Põllumajanduse üldkulude osakaal kogukuludest on vaadeldaval perioodil olnud tõusvas 

trendis, välja arvatud 2013.aasta, kus põllumajanduse üldkulud kahanesid vähesel määral 

võrreldes 2012.aastaga. Kulumi ja tööjõu-, rendi- ja intressikulude osakaal kogukuludest 

on vaadeldaval perioodil olnud langevas trendis. Suuremad muutused on toimunud tööjõu-, 

rendi- ja intressikuludes, kus 2013.aastaks kahanesid tööjõukulud ligikaudu 4% võrreldes 

2009.aastaga.  

Suurim kogukulude kasv oli 2011.aastal, kus võrreldes 2010.aastaga kasvasid kulud kesk-

miselt 34 854 eurot ettevõtte kohta.. väikseim kogukulude kasv oli 2013.aastal võrreldes 

2012.aastaga. Kogukulud kasvasid keskmiselt 1252 eurot ettevõtte kohta. 

Kogukulude suurenemist mõjutavad hinnatõusud ning juhtimisotsused. Piimatootjad pea-

vad järjepidevalt võtma vastu efektiivseid otsuseid, mis aitavad tootmisettevõttel kulusid 

vähendada ning seejuures rohkem toota.  

FADN andmebaasis reageerivad tegevusmahu muutustele erikulud. Erikuludeks on sellised 

kulud, mille suurus oleneb tegevusmahust. Kui tegevusmaht suureneb, siis suurenevad ka 

erikulud. Erikulude alla kuuluvad seemned, väetised, taimekaitsevahendid, muud taime-

kasvatuse erikulud, söödad, muud loomakasvatuse erikulud. Järgnev tabel annab ülevaate 

Eesti piimatootjate erikuludest keskmiselt eurodest aastatel 2009-2013. 

Tabel 6. Eesti piimatootjate erikulud keskmiselt aastatel 2009-2013, eurodes. Allikas: ( 

FADN andmebaas, autori koostatud) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Seemned, väetised, taimekaitse-

vahendid, € 

13 869 12 185 15 465 16 883 16 668 

Muud taimekasvatuse erikulud, € 3383 3218 3604 4130 3515 

Söödakulu, € 61 051 67 597 79 067 81 667 86 497 

Muud loomakasvatuse erikulud, € 7777 8072 8986 10 670 10 273 

Erikulud kokku, € 86 080 91 028 107 122 113 351 116 954 
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Parema ülevaate andmiseks on koostatud joonis, kus joonistub selgesti välja, millise osa 

moodustavad erinevad kulud erikuludest.  

 

 

Joonis 7. Eesti piimatootjate erikulud keskmiselt (€) aastatel 2009-2013. Allikas: (FADN 

andmebaas, autori koostatud) 

  

Aastal 2009 olid erikulud keskmiselt 86 080 eurot ettevõtte kohta. Sellest moodustasid 

16% seemned, väetised ja taimekaitsevahendid, 4% muud taimekaitse erikulud, 71% söö-

dad ning 9% muud loomakasvatuse erikulud. Aastal 2010 olid erikulud keskmiselt 91 028 

eurot ettevõtte kohta. Seal hulgas seemned, väetised ja taimekaitsevahendid 13%, muud 

taimekasvatuse erikulud 4%, söödad 74% ning muud loomakasvatuse erikulud 9%. 

2011.aastal oli piimatootmises erikulud keskmiselt 107 122 eurot ettevõtte kohta. Seal hul-

gas seemned, väetised ja taimekaitsevahendid 14%, muud taimekasvatused erikulud 3%, 

söödad 74% ning 9%. 2012.aastal olid erikulud keskmiselt 113 351 eurot ettevõtte kohta, 

millest seemned, väetised ja taimekaitsevahendid moodustasid 15%, muud taimekasvatuse 

erikulud 4%, söödad 72% ja muud loomakasvatuse erikulud 9%. 2013.aastaks olid eriku-

lud keskmiselt 116 954 eurot ettevõtte kohta. Seal hulgas seemned, väetised ja taimekait-

sevahendid 14%, muud taimekasvatuse erikulud 3%, säädad 74% ja muud loomakasvatuse 

erikulud 9%.  

Suurim erikulude kasv oli 2011.aastal, kus võrreldes eelneva aastaga kasvasid erikulud 

keskmiselt 16 094 eurot ettevõtte kohta ning väikseim erikulude kasv oli 2013.aastal, kus 
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võrreldes 2012.aastaga kasvasid erikulud keskmiselt 3603 eurot ettevõtte kohta.Suurima 

osa erikuludest moodustavad söödakulud. Söödakulud on vaadeldaval perioodil olnud 

tõusvas trendis. 2013.aastaks on söödakulu kasvanud 25 446 eurot keskmiselt ettevõtte 

kohta võrreldes 2009.aastaga.  

Erikulude kasvu üheks põhjuseks on sisendite hinnatõusud. Nagu eelpool kirjeldatud, mõ-

jutavad põllumajanduslikke ettevõtteid enim energiahinna tõusud. Energia kallinemisel, 

kallineb transport ning ka kõik teised söödahinnad. Söödakulu on suurim kulu piimatootja-

tele, kuna lehmade produktiivsus oleneb suuresti söötmisviisist ning sööda kvaliteedist. 

Piimatootjate eesmärgiks on toota võimalikult palju toodangut, võimalikult väikeste kulu-

dega ning kvaliteetse sööda kasutamine on vajalik, et selle eesmärgini püüelda. 

Põllumajanduse üldkulud ei ole otseselt tootmisega seotud kulud, kuid sellised kulud on 

vajalikud, et tootmine toimiks. Järgneval joonisel on näidatud graafiliselt, kuidas on kasva-

nud või kahanenud  masinate ja ehitiste korrashoiukulud, energiakulud, lepinguliste tööde 

kulud ning muud põllumajanduse üldkulud  

 

 

Joonis 8. Eesti piimatootjate põllumajanduse üldkulud keskmiselt (€) aastatel 2009-2013. 

Allikas: (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Joonisel 8 on välja toodud Eesti piimatootjate põllumajanduse üldkulude struktuur keskmi-

selt eurodes. Põllumajanduse üldkulud moodustasid 2009.aastal keskmiselt 35 192 eurot 

ettevõtte kohta. Seal hulgas masinate ja ehitiste korrashoid ligikaudu 24%, mootorikütus, 

elekter ja kütteained 46%, lepingulised tööd 11% ja muud põllumajanduse üldkulud ligi-

kaudu 19%. Põllumajanduse üldkulud moodustasid 2010.aastal keskmiselt 42 641 eurot 
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ettevõtte kohta. Masinate ja ehitiste korrashoid moodustas sellest 24,54%, energia 41,36%, 

lepingulised tööd 18,88% ja muud põllumajanduse üldkulud 15,2%. 2011.aastal moodusta-

sid põllumajanduse üldkulud keskmiselt ettevõtte kohta 51 812 eurot. Seal hulgas masinate 

ja ehitiste korrashoid 27,10%, energia 42,28%, lepingulised tööd 15% ja muud põlluma-

janduse üldkulud 15,51%. Põllumajanduse üldkulud moodustasid 2012.aastal keskmiselt 

56 217 eurot ettevõtte kohta. Sellest 22,8% moodustas masinate ja ehitiste korrashoid, 

42,2% mootorikütus, elekter ja kütteained, 17,45% lepingulised tööd ja 17,55% muud põl-

lumajanduse üldkulud. 2013.aastal olid põllumajanduse üldkulud keskmiselt 55 316 eurot 

ettevõtte kohta. Seal hulgas 24,16% masinate ja ehitiste korrashoid, 38% energia, 17,77% 

lepingulised tööd ning 19,82% muud põllumajanduse üldkulud. Suurim põllumajanduse 

üldkulude kasv oli aastal 2011, kus võrreldes 2010.aastaga kasvasid põllumajanduse üldku-

lud keskmiselt 9171 eurot ettevõtte kohta. 2013.aastal oli põllumajanduse üldkulude kaha-

nemine võrreldes 2012.aastaga. Põllumajanduse üldkulud vähenesid keskmiselt 901 eurot 

ettevõtte kohta. 

Vaadeldava perioodi jooksul on toimunud nii kasvamist kui kahanemist erinevates kulu-

des. Masinate ja ehitiste korrashoiukulud on viie aasta jooksul olnud nii langevas kui tõus-

vas trendis. Suurim masinate ja ehitiste korrashoiu kulu oli keskmiselt 14 043 eurot ette-

võtte kohta aastal 2011. Põhjuseks võib tuua selle, et 2009.aasta lõppes majanduslangus 

ning aja-jooksul oli piimatootmisega tegeleval ettevõttel võimalik uuendada masinaid ning 

tootmishooneid. Energiakuludes on toimunud samuti nii kasvu kui kahanemist. Suurim 

energiakulu keskmiselt ettevõtte kohta oli 23 712 eurot aastal 2012. Suurimad muutused 

toimusid lepinguliste tööde kuludes, kus 2010.aastaks kasvasid need kulud keskmiselt ette-

võtte kohta 4207 eurot. 2013.aastaks suurenesid lepinguliste tööde kulud 9833 euroni 

keskmiselt ettevõtte kohta. Muud põllumajanduse üldkulud on olnud aastatel 2009-2013 

tõusvas trendis. 2013.aastaks on muud põllumajanduse üldkulud kasvanud 4437 eurot 

keskmiselt ettevõtte kohta võrreldes 2009.aastaga. 

Põllumajandustootmisega tegelevaid ettevõtteid mõjutavad enim majanduslikud otsused, 

mis puudutavad energiahindade tõusu. Energiahindade tõusul kallinevad ka kõik muud 

vajalikud teenused, näiteks transport. 2013.aasta põllumajanduse üldkulude kahanemise 

üheks põhjuseks on kindlasti see, et maailmaturul kütusehinnad kahanesid ning see mõju-

tas ka Eesti kütusehindasid. Teisalt võib põhjuseks olla ka kaasaegsete masinate kasutuse-

levõtt, mis ei tarbi nii suurtes kogustes kütust, kui vanemad masinda. Kaudselt mõjutavad 
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energiahindade tõus kõiki kasutatavaid teenuseid ning kaupu. Seetõttu on Eesti piimatoot-

jate kuludes toimunud suuri kõikumisi energiakuludes ning masinate ja ehitiste korras-

hoiukuludes. 

Igas ettevõttes on olulisel kohal tööjõu-, rendi- ning intressikulud. Sellised kulud on ette-

võtte funktsioneerimiseks vajalikud. Järgnevalt on näidatud graafiliselt, kuidas on kujune-

nud aastatel 2009-2013 Eesti piimatootjate tööjõu-, rendi- ja intressikulud. 

 

Joonis 9. Eesti piimatootjate tööjõu-, rendi- ja intressikulud keskmistena (€) aastatel 2009-

2013. Allikas: (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Joonis 9 näitab tööjõu-, rendi ja intressikulude muutusi eurodes keksmiselt ettevõtte kohta 

aastatel 2009-2013. 2009.aastal olid tööjõu-, rendi- ja intressikulud keskmiselt 45 022 eu-

rot ettevõtte kohta. Suurima osakaalu nendest kuludest moodustasid  tööjõukulud, mis olid 

ligikaudu 75%, rendikulud moodustasid ligikaudu 4% ning intressikulude 21,72%. 

2010.aastal olid tööjõu-, rendi- ja intressikulud keskmiselt 40 488 eurot ettevõtte kohta. 

Seal hulgas 81,20% tööjõukulud, 6,32% rendikulud ning 12,46% intressikulud. Tööjõu-, 

rendi- ja intressikulud olid aastal 2011 keskmiselt 46 558 eurot ettevõtte kohta. Sellest 

moodustas 82% tööjõukulud, 5,82% rendikulud ja ligikaudu 12% intressikulud. 

2012.aastal olid tööjõu-, rendi- ja intressikulud keskmiselt 48 312 eurot ettevõtte kohta. 

Seal hulgas 83% tööjõukulud, 6,2% rendikulud ja 10,7% intressikulud. 2013.aastaks olid 

tööjõu-, rendi- ja intressikulud keskmiselt 47 068 eurot ettevõtte kohta. Sellest moodusta-

sid tööjõukulud 82,25%, rendikulud 8,1% ja intressikulud 9,64%. 
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Vaadeldava perioodi jooksul on tööjõukulud olnud nii tõusvas kui langevas trendis. Põhju-

seid on mitmeid, üheks põhjuseks on majanduse üldine olukord ning piimatootja võime 

toodangut müüa. Suurimad tööjõukulud piimatootmises olid aastal 2012. Tööjõukulud olid 

keskmiselt 40 107 eurot ettevõtte kohta. Väikseimad tööjõukulud piimatootmises olid aas-

tal 2010. Tööjõukulud olid keskmiselt 32 878 eurot ettevõtte kohta. Tööjõukulud moodus-

tavad kõige suurema osa tööjõu-,rendi- ja intressikuludest. Andmetest võib järeldada, et 

piimatootmisettevõtetes on olulisel kohal tööjõu kasutamine ning nende tasustamine. Töö-

jõukulude tõusu või languse üheks põhjuseks on majanduslikud otsused ning tootmisette-

võtte võimalused turul püsima jääda.  

Rendikulud on olnud tõusvas trendis. Vaadeldava perioodi jooksul on iga-aastaselt tõusnud 

rendikulud. Põhjus võiks olla see, et piimatootjad on hakanud enim rentima masinaid või 

hooneid. Rendihinnad kujunevad kindlasti ka energiahindade järgi. Intressikulud on see-

vastu olnud vaadeldava perioodi jooksul langevas trendis. 2013.aasta keskmised intressiku-

lud eurodes on vähenenud võrreldes 2009.aastaga 5244 eurot ettevõtte kohta. Põhjuseks 

võib olla see, et piimatootjate pikaajalised laenud hakkavad lõppema ning enam ei ole nen-

dega seoses nii suuri kohustusi. 

Püsikulud on kulud, mis ei pruugi reageerida tegevusmahu muutustele. Püsikulude suurus 

ei olene toodangu suurusest. Need on sellised kohustused, mis tekivad igal ettevõttel, et 

ettevõte funktsioneeriks.  

 

 

Joonis 10. Eesti piimatootjate püsikulud keskmiselt (€) aastatel 2009-2013 

Allikas: (FADN andmebaas, autori koostatud) 
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Joonis 10 annab ülevaate Eesti piimatootjate püsikuludest aastatel 2009-2013. 2009.aastal 

olid püsikulud keskmiselt 57 908 eurot ettevõtte kohta. Püsikuludest moodustasid 61% 

põllumajanduse üldkulud ning 39% kulum. 2010.aastal olid püsikulud keskmiselt 64 150 

eurot ettevõtte kohta. Seal hulgas 66% põllumajanduse üldkulud ja 34% kulum. Püsikulud 

olid 2011.aastal keskmiselt 76 840 eurot ettevõtte kohta. Selle moodustasid 67% põlluma-

janduse üldkulud ning 33% kulum. 2012.aastal olid püsikulud keskmiselt 81 899 eurot 

ettevõtte kohta, millest 68% olid põllumajanduse üldkulud ning 32% kulum. 2013.aastaks 

olid püsikulud keskmistena 80 782 eurot ettevõtte kohta. Püsikuludest moodustasid 68% 

põllumajanduse üldkulud ja 32% kulum. Suurim püsikulude kasv valitud perioodil oli 

2011.aastal, kus kasvasid püsikulud võrreldes 2010.aastaga keskmiselt 12 690 eurot ette-

võtte kohta. 2013.aastal vähenesid püsikulud võrreldes 2012.aastaga keskmiselt 1117 eurot 

ettevõtte kohta. 

Efektiivseks juhtimiseks ning juhtimisotsuste tegemiseks on oluline jälgida erinevate kulu-

de kasvu või kahanemist mingil perioodil. Valitud perioodiks on aastad 2009-2013. Järg-

nevalt antakse ülevaade erikulude, püsikulude ning põllumajanduse üldkulude kasvamisest 

või kahanemisest keskmiselt eurodes aastatel 2009-2013. 

 

 

Joonis 11. Eesti piimatootjate erikulude, püsikulude ja põllumajanduse üldkulude  dünaa-

mika keskmiselt eurodes aastatel 2009-2013, €. Allikas: (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Joonis 11 annab võrdleva ülevaate sellest, kuidas on kulude kasvamine toimunud aastatel 

2009-2013. Horisontaaltelg määratleb ära valitud aasta ning vertikaaltelg määratleb ära 
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kulude suuruse eurodes. Joonisel on selgesti näha, et valitud perioodi jooksul on erikulude 

ja põllumajanduse üldkulude maht kasvanud. Pärast 2009.aastal lõppenud majanduslangust 

on hakanud piimatootjate kulud suurenema. Kulude kasvu põhjuseks võib olla see, et maa-

ilmamajanduses on hakatud tõstma sisendite hindasid, mis omakorda mõjutavad piimatoot-

jate kulusid. Samuti on aastate jooksul piimatootjate tegevusmahud suurenenud, mis oma-

korda kasvatavad teatud kulusid. 

Kõige suurem erikulude kasv toimus 2011.aastal, kus võrreldes 2010.aastaga kasvasid eri-

kulud keskmiselt 16 094 eurot ettevõtte kohta. Kõige väiksem erikulude kasv oli 

2013.aastal võrreldes 2012.aastaga. Erikulud suurenesid keskmiselt 3603 eurot ettevõtte 

kohta.  

Põllumajanduse üldkulud on vaadeldaval perioodil olnud nii tõusus kui languses. Aastatel 

2009-2012 toimus iga-aastaselt üldkulude tõus. Suurenemine toimus nii suuremal kui vä-

hemal määral. Suurim üldkulude kasv oli 2011.aastal, kus kasvasid üldkulud võrreldes 

eelneva aastaga keskmiselt 9171 eurot ettevõtte kohta. Kõige väiksem üldkulude kasv oli 

2012.aastal, kus kulud kasvasid võrreldes 2011.aastaga keskmiselt 4405 eurot ettevõtte 

kohta. 2013.aastal toimus üldkulude mahu langus võrreldes eelneva aastaga.  

Püsikulud on aastatel 2009-2012 järk-järguliselt suurenenud. Suurim püsikulude kasv toi-

mus 2011.aastal, kus suurenesid püsikulud võrreldes 2010.aasta keskmiselt 12 690 eurot 

ettevõtte kohta. Püsikulude kiire kasvu üheks põhjuseks võib tuua sisendite hinnatõusud. 

Põllumajanduse üldkulude alla liigitatakse energia kulud ja masinate ning ehitiste korras-

hoiukulud. Põllumajanduse üheks suurimaks kuluartikliks on energia. Tootmisettevõtted 

kasutavad igapäevaselt energiat, et toota toodangut, seega mõjutab igasugune energia hin-

natõus väga lihtsalt nende kulude kasvu. 

 

 

2.2.2. Kogutoodangu väärtuse suhe kogukuludesse 

 

Piimatootmisega tegeleval ettevõttel on väga oluline kogutoodang ning selle suurus. Nõud-

lus määrab ära, kas ja kui palju saab ettevõtte kogutoodangu müügist teenida tulu. Samuti 

on oluline jälgida kogukulusid, sellepärast et teha tootmises ning juhtimises efektiivseid 

otsused. On oluline jälgida kogutoodangu väärtuse suhet kogukuludesse, mis näitab seda, 
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kas kogutoodangu tootmiseks tehtud kulud olid suuremad kui kogutoodangu väärtus. Tabel 

annab ülevaate Eesti piimatootjate kogutoodangust ja kogukuludest keskmiselt eurodes 

aastatel 2009-2013 ning nende väärtuse suhtest.  

Tabel 7. Eesti piimatootjate kogutoodangu väärtuse suhe kogukuludesse aastatel 2009-

2013. Allikas: (FADN andmebaas, autori koostatud) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Kogutoodang, 

€ 

156 029 179 943 221 387 223 705 228 733 

Kogukulud, € 189 009 195 666 230 520 243 552 244 804 

Väärtuse suhe 0,83 0,92 0,96 0,92 0,93 

Järgneval joonisel on näha graafiliselt kogutoodangu ja kogukulude dünaamikat keskmiselt 

eurodes aastatel 2009-2013. 

 

 

Joonis 12. Eesti piimatootjate kogutoodang ja kogukulud keskmistena (€) aastatel 2009-

2013. Allikas: (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Joonis 12 näitab piimatootjate kogutoodangu ja kogukulude muutust keskmistena eurodes 

aastatel 2009-2013. Kogutoodangu väärtuse suhe kogukuludesse piimatootmises oli aastal 

2009 keskmiselt 0,82. Aastatel 2010 ja 2012 oli kogutoodangu väärtuse suhe kogukuludes-

se piimatootmises keskmiselt 0,92. 2011.aastal oli suhte väärtus 0,96 ning 2013.aastal 0,93.  
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Kogutoodangu väärtuse suhe kogukuludesse näitab seda, et kogutoodangu tootmiseks teh-

tud kulud olid suuremad kui kogutoodangu väärtus. Aastatel 2009-2013 oli kogutoodangu 

väärtuse suhe kogukuludesse kõige madalam 2009.aastal. See näitab seda, et sellel aastal 

tehtud kulud olid kõige suuremad vaadeldes kogutoodangu väärtust. Edaspidi on aastate 

jooksul väärtuse suhe kasvanud. Suurim kogutoodangu väärtuse suhe kogukuludesse oli 

aastal 2011. Järgnev tabel annab ülevaate kogutoodangust ja kogukuludest eurodes aastatel 

2009-2013 ning nende väärtuse suhtest. 

Aastatel 2009-2013 on toimunud nii tõusu kui langust kogutoodangu väärtuse suhtes ko-

gukuludesse. Valitud perioodil on näha, kõige halvem aeg oli 2009.aastal, kus piimatootjad 

tootsid äärmiselt suurte kuludega. Edaspidi on aastate jooksul olukord paranenud. 

2013.aastaks on kogutoodangu väärtuse suhe jõudnud 0,93. See näitab seda, et piimatoot-

jad on võimelised tootma väiksemate kuludega, kuid seejuures rohkem toodangut. 

 

 

2.2.3.  Eesti piimatootjate erikulude seos tegevusmahuga 

 

Erikulude tõus või langus toimub dünaamiliselt ettevõtte tootmismahu muutustega. 

Aatatega on suurenenud nii piimatootmise kogutoodang kui ka erikulud.  

Erikulude tõus iga-aastaselt on tingitud sisendite hinnatõusust. Sisendite hinnatõus ei toimu 

iga-aastaselt, kuid mida suurem on hinnatõus, seda enam mõjutavad need muutuvkulude 

muutusi. Kuna aastate jooksul on toimunud näiteks kütusehinna tõus, on ilmselge, et see-

tõttu suurenevad ka näiteks söötade hinnad. Samuti suurenevad ka veterinaarteenuste hin-

nad ja tööjõukulud.  

Järgnevalt antakse ülevaade Eesti piimatootjate tegevusmahu muutustest aastatel 2009-

2013 ning erikulude muutustest.  
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Joonis 13. Eesti piimatootjate tegevusmahu muutused ning erikulude muutused keskmiselt 

(€) aastatel 2009-2013. Allikas: (FADN andmebaas, autori koostatud) 

 

Joonis 13 näitab kogutoodangu ehk tegevusmahu kasvamisest tingitud erikulude muutuseid 

aastatel 2009-2013. Horisontaalteljeks on valitud aastad ning vertikaaltelgedeks on määra-

tud  kogutoodang eurodes (vasakpoolsel) ja erikulud eurodes (parempoolsel). Vaadeldava-

tel aastatel on kogutoodang suurenenud järk-järgult samuti ka erikulud. 2010.aastaks suu-

renes piimakogutoodang võrreldes 2009.aastaga ligikaudu 13%, erikulud suurenesid samal 

ajavahemikul 5 %. 2011.aastaks kasvas kogutoodang piimatootmises võrreldes 

2010.aastaga 23% ning erikulud kasvasid samal ajal 17%. 2012.aasta tootmismaht suure-

nes võrreldes 2009 tootmismahuga ligikaudu 39% ning erikulud samaaegselt 24%. 

2012.aastal toimus piimakogutoodangu suurenemine võrreldes 2011.aastaga ainult 1%, 

seevastu suurenesid erikulud ligikaudu 6% võrreldes eelneva aastaga. 2013.aastaks kasvas 

piimakogutoodang võrreldes 2012.aastaga 2% ning erikulud suurenesid 3% samal perioo-

dil.  

Erikulude suurenemise põhjuseks on sisendite hinnatõusud. Sisendite hinnatõus ei toimu 

iga-aastaselt, kuid mida suurem on hinnatõus, seda enam mõjutavad need erikulude muutu-

si. Kuna aastate jooksul on toimunud näiteks kütusehinna tõus, on ilmselge, et seetõttu 

suurenevad ka näiteks söötade hinnad või veterinaarteenuse hind.  

Alates 2011 aastast on suurenenud kogutoodang. Enam mõjutavad kogutoodangu suure-

nemist lehmade produktiivsuse tõus, mis on tingitud näiteks loomade pidamistingimuste 

või söötmisviiside  paranemisest.  
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Kulude suurus mõjutab netolisandväärtust ja ettevõtjatulu. Mida paremini suudavad piima-

tootjad oma kulusid ohjata, seda suuremaks kujuneb nende netolisandväärtus ja ettevõtjatu-

lu, see omakorda mõjutab investeerimisvõimet ja jätkusuutlikkust. 

Põllumajandusettevõtte majanduslikku olukorda saab hinnata netolisandväärtusega. Järg-

nev tabel annab ülevaate Eesti piimatootjate netolisandväärtusest aastatel 2009-2013. 

Tabel 8. Eesti piimatootjate netolisandväärtus keskmiselt eurodes aastatel 2009-2013. Alli-

kas: (FADN andmebaas, autori koostatud) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Testettevõtted 142 186 186 179 166 

Netolisandväärtus, 

€ 

42 845 64 638 79 520 67 460 65098 

 

Tabelis 8 on toodud netolisandväärtused keskmiselt eurodes piimatootjate kohta. Netoli-

sandväärtus on alates 2009.aastast kasvanud. 2009.aastal oli netolisandväärtus 42 845 eu-

rot, 2010.aastaks oli netolisandväärtus kasvanud 21 793 euro võrra. 2011.aastal oli kasv 

võrreldes 2009.aastaga peaaegu kahekordne, täpsemalt 36 675 eurot. Võrreldes 

2010.aastaga oli 2011.aasta netolisandväärtuse kasv 14 882 eurot. 2012.aasta netolisand-

väärtus Eesti piimatootjate seas kahanes võrreldes 2011.aastaga. Kahanemine oli 12 060 

euro võrra. 2013.aasta netolisandväärtus kahanes samuti võrreldes eelneva vaadeldava aas-

taga 2362 euro võrra.  

Netolisandväärtus näitab piimatootjate investeerimisvõimet ning majanduslikku olukorda. 

Mida suurem on netolisandväärtus, seda rohkem on ettevõttel vahendeid investeeringute 

tegemiseks, töötasude maksmiseks ning ettevõtjatuluks. Valitud perioodil osutuks pari-

maks aastaks 2011.aasta. Sel hetkel oli piimatootjate majanduslik olukord kõige parem 

ning nende investeerimisvõime on seega kõige parem. Netolisandväärtuse languse põhjus-

teks võib tuua piimatootmisega tegelevate ettevõtete arvu languse. Väiksemad piimatootjad 

langevad lihtsatel põhjustel konkurentsist välja, kuna nende tootmisprotsessis ei toimu 

arengud nii kiiresti kui suurtes ettevõtetes.  

Oluliseks majandustulemuste hindamise näitajaks on ettevõtjatulu. See näitab ettevõtte 

jätkusuutlikkust ning kasumlikkust. Järgnev joonis annab ülevaate Eesti piimatootjate ette-

võtjatulude kasvamisest ja kahanemisest keskmiselt eurodes aastatel 2009-2013. 
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Joonis 14. Eesti piimatootjate ettevõtjatulud keskmiselt (€) aastatel 2009-2013- Allikas: 

(FADN andmebaas, autori koostatud) 

 

Joonisel 14, mis näitab Eesti piimatootjate ettevõtjatulude dünaamikat keskmiselt eurodes 

aastatel 2009-2013, on näha, et aastani 2011 on olnud see üldises tõusutrendis nind alates 

2012.aastast on ettevõtjatulu hakanud langema. 2009.aastal oli ettevõtjatulu keskmiselt 

7101 eurot ettevõtte kohta. 2010.aasta ettevõtjatulu oli võrreldes 2009.aasta omaga kuni 

neli korda suurem. On näha üldist majanduse tõusu, mis jõuab ka piimatootjateni. Kõige 

suurim ettevõtjatulu oli 2011.aastal. See on ligikaudu poolteist korda suurem kui aastal 

2010.  Edaspidi on ettevõtjatulu langustrendis.  

Ettevõtjatulu ning netolisandväärtuse muutumiste põhjuseid on erinevaid. Üheks põhjuseks 

võib olla erinevad juhtimisotsused, mis mõjutavad otseselt piimatootja kasumlikkust ja 

jätkusuutlikkust. Samuti on mõjutavaks teguriks maailmaturu olukord ning majanduse kii-

reloomulised muutused, mis mõjutavad kaudselt ka piimatootmisega tegelevate ettevõtete 

olukorda. Ettevõtjatulu kasvu või kahanemise põhjuseks on kulude suurenemine või vähe-

nemine.  

Ettevõttes on äärmiselt olulisel kohal kulud. Kulude arvestus ja raamatupidamine on vaja-

lik ettevõtte efektiivseks juhtimiseks või laiendamiseks Uuritavate andmete põhjal selgus, 

et Eesti piimatootjate kulud on aastatega 2009-2013 suurenenud, seejuures on kasvanud ka 

nende tootmismaht. Kulude suurus kujuneb enamasti juhtimisotsustest ning sisendite hin-

dadest. Kulud mõjutavad ettevõtte kasumlikkust, jätkusuutlikkust ning investeerimisvõi-

met. Mida suuremad on ettevõtte kulud, seda väiksemaks kujuneb ettevõtjatulu ning netoli-

sandväärtus.  
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KOKKUVÕTE 

 

Ettevõttes on olulisel kohal kulude juhtimine. Õigesti valitud kulude korraldamise viis ai-

tab tootjatel jõuda kasumliku ja efektiivse tootmiseni.  

Bakalaureusetöö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade kulude 

liigitusest juhtimise kontekstis, - struktuurist ning – juhtimisest tootmisettevõttes. Kirjelda-

takse ka kulude käitumist ning kulude kontrollimist. Antakse ülevaade kulude arvestusest 

kasumiaruande koostamisel. Teise peatüki esimeses osas anti ülevaade FADN andmebaa-

sist ning metoodikast. Teises osas anti ülevaade Eesti piimatootjate majandusnäitajatest 

aastatel 2009-2013 ning võrreldi muutuseid aastate lõikes.  

Bakalaureusetöös  uuriti ja analüüsiti Eesti piimatootjate kulusid aastatel 2009-2013 ning 

võrreldi, millises mahus on kulud aastatega kasvanud või kahanenud. Andmed pärinevad 

FADN andmebaasist. 

Kulude juhtimine ja detailne arvestuse pidamine on oluliseks osaks ettevõtte tegevuses. 

Kulude strateegilise juhtimisel kujunevad ettevõttel paremad väljavaated investeeringuteks 

või muudeks vajalikeks otsusteks. Kulud kujundavad ettevõtte kasumi ja mõjutavad jätku-

suutlikkust. Kulude käitumist mõjutavad tegevusmahu muutused. Muutuvkulud reageeri-

vad tegevusmahu muutustele ning püsikulud jäävad kindlateks mingil aja perioodil.  

Piimatootmisega tegelevad ettevõtted on Eestis üks tähtsamaid tootmisvaldkondi, kuna 

piimatootmine moodustab põllumajanduse sissetulekust enam kui kolmandiku. FADN 

andmebaasi metoodika alusel leitakse kogutoodang loomakasvatustoodangu, taimekasva-

tustoodangu ning muude tulude liitmisel. Uurimusest selgus, et aastatel 2009-2013 oli kõi-

ge paremaks aastaks 2011, sest kogutoodang kasvas ligikaudu 23% võrreldes 2010.aasta 

kogutoodanguga. Kõige raskemaks aastaks valitud perioodil oli 2009.aasta. See oli majan-

duslikult raske aasta. Nõudlus ja maailmaturu hinnad kahanesid ning piimatootjad olid 

sunnitud toodangu maha müümiseks hindasid alandama.  

Piimatootjate tootmistegevuse iseloomustamiseks on olulisteks näitajateks erinevad kulud. 

Kogukulud on kulud, mille järgi määratakse ära, kui palju peab ettevõte seoses toodete 
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tootmise ja müügiga välja andma. Kogukulude alla kuuluvad FADN metoodika kohaselt 

erikulud, põllumajanduse üldkulud, kulum ning tööjõu-, rendi- ja intressikulud.  Koguku-

lude suurenemine on toimunud iga-aastaselt. Suurim kogukulude tõus oli 2011.aastal, kus 

võrreldes 2010.aastaga kasvasid kulud 34 854 eurot keskmiselt ettevõtte kohta. Väikseim 

kogukulude kasv oli 2013.aastal võrreldes 2012.aastaga. Kogukulud kasvasid keskmiselt 

1252 eurot ettevõtte kohta. Kogukulude kasvu mõjutavaimaks teguriks on kõikide sisendite 

hinnatõusud, mida piimatootjad kasutavad ning juhtimisotsused. 

Kogukuludest moodustavad suurima osakaalu erikulud. Erikulud alla kuuluvad järgmised 

kulud: seemnete-, väetise- ja taimekaitsevahendite kulud, muud taimekasvatuse erikulud, 

söödakulud ning muud loomakasvatuse erikulud. Suurimaks erikulude kasvuks valitud 

perioodil osutus 2011.aasta, kus võrreldes 2010.aastaga kasvasid erikulud keskmiselt 

16 094 eurot ettevõtte kohta. Väikseim erikulude kasv oli aastal 2013, kus võrreldes 

2012.aastaga kasvasid erikulud keskmiselt 3603 eurot ettevõtte kohta. Erikuludest moodus-

tavad suurima osakaalu söödakulud. Erikulude kasvu mõjutavad enim söötade hinnad ning 

loomade pidamisviisid. Piimatootjate eesmärgiks on teenida võimalikult suurt kasumit, 

seejuures võimalikult vähe kulutades. Loomade produktiivsus oleneb suuresti söötmisvii-

sidest ning pidamistingimustest. Piimatootjad on keskendunud sellele, et piimakogutoo-

dang oleks kõrge ning seetõttu on söödakulud kasvanud kuigi piimalehmade arvukus on 

vähenenud.  

Kogukulude alla kuuluvad ka põllumajanduse üldkulud. Põllumajanduse üldkulud leitakse 

muude põllumajandusse üldkulude, lepinguliste tööde, energia ning masinate ja ehitiste 

korrahoiukulude liitmisel. Suurim põllumajanduse üldkulude kasv oli 2011.aastal, kus võr-

reldes 2010.aastaga kasvasid põllumajanduse üldkulud keskmiselt 9171 eurot ettevõtte 

kohta. 2013.aastal oli põllumajanduse üldkulude kahanemine võrreldes 2012.aastaga. Põl-

lumajanduse üldkulud vähenesid keskmiselt 901 eurot ettevõtte kohta. Suurima osakaalu 

moodustavad põllumajanduse üldkuludes energiakulud, mille alla kuuluvad mootorikütus, 

elekter ja kütteained. Võib öelda, et põllumajanduse üldkulude kasvu või kahanemise põh-

juseks on energia hinnatõusud, kuna aastatega on üle mindud järjest uue ja parema tehnika 

kasutamisele, mis eeldab pidevat energia kasutust 2013.aastal oli põllumajanduse üldkulu-

de kahanemine peamiselt seetõttu, et energiahinnad kahanesid. 2013.aastal oli majanduses 

hakanud tekkima selline olukord, kus kütustehinnad langesid maailmaturul ning seejärel ka 

Eestis.  
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Nagu ka teistest ettevõtetes on piimatootjatel olulisel koha tööjõu-, rendi- ja intressikulud. 

Tööjõukulud moodustavad enam kui pooltest tööjõu-, rendi- ja intressikuludest. 2009-

2013.aastal on olnud tööjõukulude kasvu ja kahanemist. Suurimad tööjõukulud olid Eesti 

piimatootjatel aastal 2012. Tööjõukulud olid keskmiselt 40 107 eurot ettevõtte kohta. 

Väiksemad tööjõukulud olid aastal 2010, keskmiselt 32 878 eurot ettevõtte kohta. Tööjõu-

kulude muutumise üheks põhjuseks on piimatootja üldine majanduslik olukord ning see 

kuidas on jaotatud tööjõud, kas kasutatakse rohkem inimtööjõudu või masinaid.  

Püsikulud on sellised kulud, mis ei pruugi reageerida tegevusmahu muutustele. FADN 

andmebaasi järgselt kuuluvad püsikulude alla kulum ning põllumajanduse üldkulud. Suu-

rima osakaalu püsikuludest moodustavad põllumajanduse üldkulud. Vaadeldaval perioodil 

on püsikulud olnud nii kasvavas kui kahanevas trendis. Suurim püsikulude kasv oli 

2011.aastal, kus kulud kasvasid võrreldes 2010.aastaga keskmiselt 12 690 eurot ettevõtte 

kohta. 2013.aastal vähenesid püsikulud võrreldes 2012.aastaga keskmiselt 1117 eurot ette-

võtte kohta. Püsikulude muutumise üheks põhjuseks on sisendite hinnatõusud, mis mõjuta-

vad otseselt piimatootjaid. Teiseks põhjuseks on ettevõttes tehtavad juhtimisotsused, mis 

mõjutavad kulude kasvu või kahanemist.  

Kogutoodangu väärtuse suhe kogukuludesse näitab seda, kas kogutoodangu tootmiseks 

tehtud kulud on suuremad kui kogutoodangu enda väärtus. Uurimisest selgus, et kõige hal-

vem aeg valitud perioodil oli 2009.aasta, kus kogutoodangu väärtuse suhe kogukuludesse 

oli 0,83 ning see oli kõige madalam. Edaspidi on olukord paranenud. 2013.aastaks oli ko-

gutoodangu väärtuse suhe kogukuludesse 0,93. See näitab seda, et piimatootjad on võime-

lised tootma väiksemate kuludega rohkem toodangut. 

Kulude suurus kujundab netolisandväärtuse ja ettevõtjatulu. Mida suuremaks kujunevad 

Eesti piimatootjatel kulud, seda väiksemaks läheb ettevõtjatulu ning netolisandväärtus. 

Uurimisest selgus, et piimatootjate netolisandväärtus kasvas 2011.aastani ning edaspidi oli 

langevas trendis. Netolisandväärtus näitab piimatootjate investeerimisvõimet ning majan-

duslikku olukorda. 2011.aastal oli Eesti piimatootjate majanduslik olukord ning investee-

rimisvõime valitud perioodil kõige parem. Netolisandväärtuse languse üheks põhjuseks 

võib tuua majanduslike kiireloomulisi muutuseid, mis mõjutavad piimatootjate investeeri-

misvõimet ning üldist olukorda. Ettevõtjatuludes on toimunud nii tõusu kui langust. Aastal 

2011 oli ettevõtja tulu suurim valitud perioodil. Languse üheks põhjuseks võib olla juhti-

misotsuste ning eelnevate investeerimistotsuste tegemisel.  
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Piimatootmisega tegelevates ettevõtetes on olulised efektiivsed juhtimisotsused, mille tõttu 

tehakse vajalikke või ebavajalikke kulusid. On oluline jälgida kulude kasvu või kahanemist 

mingil perioodil, et edaspidi teha optimaalseid otsuseid kulude juhtimises.  

Selleks, et rajada uusi piimatootmisega tegelevaid ettevõtteid on oluline analüüsida ole-

masolevate ettevõtete tegevust. Piimatootjate tootmistegevusele saab anda hinnanguid ku-

lude analüüsimisel. Töö käigus selgus, et Eesti piimatootjate kulud on aastatel 2009-2013 

suurenenud, kuid seejuures on suudetud toota ka suuremat toodangut. Uuritava perioodi 

vältel järeldab autor, et FADN andmebaasis olevad piimatootmisega tegelevad ettevõtted 

on hästi funktsioneerivad. Piimatootjad on suutnud igal aastal suurendada kogutoodangut. 

Lisaks on suudetud peale majanduslangust hästi toime tulla ning parandada kogutoodangu 

väärtuse suhet kogukuludesse. 
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PRODUCTION COSTS IN ESTONIA DAIRY FARMS, 2009-2013 

Ege-Grete Engbusk 

SUMMARY 

The BA thesis has been written in the Estonian language, on 46 pages. The thesis includes 

14 diagrams, 8 tables and 33 scientific literary sources.. 

One of the most important agricultural industry in Estonia's agricultural sector is dairy 

farming, as its income accounts for more than a third of the milk producing. Milk 

production has an important role in exports and a major socio-economic impact on the state 

of rural development as a whole. 

The main indicators of company’s manufacturing operations’ are  different expenditures 

which becomes the basis for self-cost. Based on these economic indicators it is possible to 

provide an assessment of the activities of the Estonian dairy producers. 

The main objective of this BA thesis is to study and analyze the milk-producing 

testenterprises’ production costs in the period 2009-2013. 

Comparative study was used for the creation of thesis, where the changes in costs of dairy 

farms’ production were analyzed, over the given period, and the reasons for the differences 

were interpreted. 

It is possible to provide estimates for the milk producers' production activities by analysing 

the costs. The work showed that  2009-2013 the Estonian dairy producers have been able 

to reduce costs, while increasing production. Based on the test period, the author concludes 

that the milk producing companies in the FADN database are well-functioning. In addition, 

it can be concluded that it’s been able to cope well with the recession and improve the ratio 

between the total output value and the total costs. 

 


