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kasumlikkust tõsta. Järgnevates uurimustes võiks sama teemat uurida läbi küsitluse, saamaks teada, 

kas käibekapitali poliitikaid kasutatakse teadlikult või kujunevad need iseenesest igapäevase 

tegevuse tulemusel. Huvitav oleks uurida ka erinevate majandustsüklite mõju käibekapitali 

poliitikatega seonduvale.  
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Regular economic and political crises have an especially strong impact on agriculture. In such situ-

ations, it is very important to know how to manage your (current) assets so that your enterprise 

would be sustainable, solvent, could meet its commitments, and also be profitable. The aim of the 

Master’s thesis is to analyze what kind of working capital management policies are used in  

Estonian cattle rearing enterprises and the effect of these policies on the profitability of such enter-

prises. Data from annual reports obtained by consulting the Business Register has been used in the 

thesis. Correlation, variance and regression analyses have been used to analyze the data obtained, 

which were performed by means of SPSS, a piece of statistical data processing software. The re-

sults of the analysis revealed that working capital policies have an influence on profitability. Cont-

rary to prior studies, the aggressive-aggressive policy was the most often implemented one, but the 

conservative-conservative policy was the most profitable one. With regard to the efficiency indica-

tors of working capital management, liquidity is connected to and has an influence on profitability. 

The cash conversion cycle and its components have no correlation with or influence on profita- 

bility. In prior studies, this correlation was mostly negative. Similarly to prior studies, there is a 

correlation between the cash conversion cycle and its components, which revealed that by optimi- 

zing each one of these, profitability can be increased. In future studies, the same subject could be 

researched by means of a survey in order to find out if particular policies are implemented con-

sciously or take shape as a result of everyday business. It would also be interesting to study the 

effect of different economic cycles on matters that relate to working capital policies.  

 

Siin esitatakse töö ingliskeelne lühikokkuvõte samadel alustel nagu eestikeelne lühi-

kokkuvõte. 

Keywords: cash conversion cycle, liquidity, financial ratios 
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SISSEJUHATUS 

 

Finantsjuhtimine on üks mitmetest juhtimise funktsioonidest, mis hõlmab: pikaajaliste 

varade juhtimise ehk kapitali eelarvestamise; pikaajalise kapitali ehk kapitali struktuuri 

juhtimise ning lühiajaliste varade ja kohustuste ehk käibekapitali juhtimise. (Gloy, LaDue 

2003)  

Käibekapitali juhtimine hõlmab raha, varude, nõuete ja lühiajalise võlgnevuse juhtimist.  

Ettevõtte jätkusuutliku tegevuse tagamiseks tuleb käibekapitali juhtimisel teha õiged 

otsused. Käibekapitali juhtimisel põhinevad hinnangud peamiselt likviidsusele ja ettevõtte 

võimele täita oma kohustusi. See on oluline roll, kuid teisalt on käibekapitali juhtimise 

osas oluline jälgida, et likviidust ei oleks üleliia, sest seisev raha ei loo võimalust 

kasumlikuks tegevuseks. Käibekapitali juhtimine mõjutab ettevõtte likviidust ja 

kasumlikkust.  

Põllumajandusel kui majanduslikul tegevusel on väga kõrge äririsk, mis on paljuski seotud 

ühelt poolt loodusliku keskkonnaga - maa, klimaatilise mõju ja bioloogiliste faktoritega 

ning teisalt valitsuse poolsete toetustega või nende puudumisega (Aleknevičienė et al. 

2011).  

Kogu maailma mõjutavad erinevad majanduslikud ja poliitilised kriisid. Eriti teravalt 

puudutavad need kriisid põllumajandust. Viimastel aastatel on näha piimakarja osatähtsuse 

vähenemist, kuid samas on keskendutud laiemalt lihaveiste pidamisele. See aga ei ole 

kaasa toonud piimatoodangu vähenemist, sest tootlikkus on tõusnud. (Valdvee, Klaus 

2015: 151) Piimatootjad on siiski raskuste ees, sest ülimadalate kokkuostuhindadega 

olukord ei ole jätkusuutlik. 2014. aastal Venemaa embargoga alanud kriis piimatootmises 

jätkub. Sanktsioonide tulemusel on vähenenud nii eksporditavate piimatoodete hind kui 

kogus. (Tootjatele makstav... 2015) 

Muutuvas majanduslikus ja poliitilises olukorras on väga oluline teada, kuidas juhtida oma 

(käibe) varasid nii, et ettevõte oleks jätkusuutlik, maksevõimeline, suudaks täita oma 

kohustusi ja lisaks tegutseks ka kasumlikult.  
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Käesoleva töö autorile teadaolevalt ei ole Eestis käibekapitali juhtimise poliitikate ja nende 

mõju põllumajandusettevõtete kasumlikkusele otseselt uurimustes käsitletud. Vähestes  

uurimustes ja enamasti alateemana on käsitletud käibekapitali juhtimise üldist mõju 

kasumlikkusele. Näitena võib tuua magistritöö "Ettevõtte kasumlikkust mõjutavad tegurid 

Eesti põllumajandussektori näitel" (Pavlov 2011). 

Kui vaadata laiemalt, siis käibekapitali juhtimise ja kasumlikkuse teemal on maailmas väga 

palju uurimusi, enamuses suurtes riikides ja suurte ettevõtete baasil. Nendest suur osa on 

käibekapitali juhtimise efektiivsust näitavatel teemadel, mis on läbi viidud uurides raha 

konversioonitsükli juhtimist ja selle mõjuga kasumlikkusele.  

Uuringuid põllumajandusettevõtete baasil on vähe. Eestist sellel teemal näidet leida ei 

õnnestunud. Näidetena saab siin tuua aastal 2007 Poolas läbi viidud uurimuse, mille käigus 

uuriti Poola ja 27 Euroopa Liidu liikmesriigi põllumajandusettevõtete tegevust 

käibekapitali juhtimisel (Ryś-Jurek 2011) ja 2011. aastal Leedu põllumajandusettevõtete 

andmete põhjal läbi viidud uurimuse, tuvastamaks seoseid ettevõtte suuruse, 

põllumajandustüübi ja finantsjuhtimise praktikate vahel, kus analüüsitud näitajate hulgas 

oli ka käibevara hulka kuuluvaid (Aleknevičienė et al. 2011).  

Kirjanduses, mis käsitleb käibekapitali juhtimist, võib leida nii praktikaid, strateegiad kui 

poliitikaid. Ei ole ühte väljendit, mida kasutaksid kõik autorid või vähemalt suurem osa 

neist. Käesoleva magistritöö raames kätkeb termin käibekapitali juhtimise poliitikad, nii 

poliitikaid, praktikaid kui strateegiaid - käibekapitali juhtimise otsuseid efektiivsuse 

saavutamiseks, raha konversioonitsükli ja selle komponentide juhtimist, otsuseid 

optimaalse käibevara taseme osas, käibevarasse investeerimise poliitikaid ja 

investeeringute finantseerimise strateegiaid.  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on analüüsida, milliseid käibekapitali juhtimise 

poliitikaid kasutatakse Eesti veisekasvatusettevõtetes ning milline on nende mõju ettevõtte 

kasumlikkusele. 

Töö eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisküsimused: 

1. Milliseid erinevaid teoreetilisi käsitlusi on kirjanduses käibekapitali juhtimise 

poliitikate ja kasumlikkuse teemal? 
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2. Milline on käibekapitali juhtimise efektiivsuse näitajate mõju põllumajandusettevõtte 

kasumlikkusele? 

3. Milline on mõju põllumajandusettevõtte kasumlikkusele tulenevalt raha konversiooni-

tsükli ja selle komponentide juhtimisest? 

4. Milliseid käibekapitali investeerimise poliitikaid kasutatakse Eesti põllumajandusette-

võtetes? 

5. Milliseid käibekapitali finantseerimise strateegiaid kasutatakse Eesti põllumajandus-

ettevõtetes? 

6. Kas kasutatavatel käibekapitali juhtimise poliitikatel on erinev mõju kasumlikkusele 

Eesti veisekasvatusettevõtetes? 

Kolmandale, viiendale ja kuuendale uurimisküsimusele vastuse leidmiseks püstitati 

järgmised hüpoteesid:  

H1: Raha konversioonitsükli ja kasumlikkuse vahel on negatiivne seos ning mõju 

 kasumlikkusele on negatiivne kõikidel analüüsitud aastatel. 

H2: Debitoorse võlgnevuse perioodi ja kasumlikkuse vahel on negatiivne seos ning  

 mõju kasumlikkusele on negatiivne kõikidel analüüsitud aastatel. 

H3: Varude tsükli ja kasumlikkuse vahel on negatiivne seos ning mõju kasumlikkusele 

 on negatiivne kõikidel analüüsitud aastatel. 

H4: Kreditoorse võlgnevuse perioodi ja kasumlikkuse vahel on positiivne seos ning 

 mõju kasumlikkusele on positiivne kõikidel  analüüsitud aastatel. 

H5: Kasutatavatel käibekapitali investeerimise poliitikatel on positiivne mõju 

kasumlikkusele kõikidel analüüsitud aastatel.           

H6: Kasutatavatel käibekapitali finantseerimise strateegiatel on negatiivne mõju 

kasumlikkusele kõikidel analüüsitud aastatel. 

Eesmärgi täitmine aitab hinnata, milliseid erinevaid käibekapitali juhtimise poliitikaid 

kasutatakse Eesti põllumajandusettevõtetes, ja kas erinevatel poliitikatel on erinev mõju 

kasumlikkusele. Käesolev töö võiks anda kasuliku ülevaate käibekapitali juhtimise 

võimalustest põllumajandusettevõtjale, sest eestikeelset teemakohast teavet praktiliselt ei 

ole.  

Magistritöö on üles ehitatud kahe peatükina. Esimeses ehk teoreetilises osas antakse 

ülevaade käibekapitali juhtimise olemusest, käibekapitali investeerimise poliitikatest ja 

finantseerimise strateegiatest. Antakse ülevaade kasumlikkuse mõistest ja olemusest. 
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Kirjeldatakse meetodeid käibekapitali juhtimise efektiivsuse ja kasumlikkuse hindamiseks. 

Antakse ülevaade varasematest samateemalistest uuringutest ja nende tulemustest.  

Töö empiiriline osa analüüsib teoreetilises osas kirjeldatud käibekapitali juhtimise 

poliitikate ja strateegiate kasutamist Eesti veisekasvatusega tegelevates ettevõtetes ja nende 

seost kasumlikkusega. Töö selles osas selgitatakse analüüsiks kasutatud andmete kogumise 

ja töötlemise meetodid. Tuuakse välja kontrollitavad hüpoteesid uurimisülesannete 

lahendamiseks ja baas eelnevate uuringute näol, millele tuginetakse hüpoteeside 

püstitamisel ning saadud tulemused koos järeldustega.  

Töö koostamisel on autori poolt läbi töötatud erinevaid teemavaldkonnaga seotud 

rahvusvahelisi teadusartikleid ja uurimusi. Kasutatud on erialast teaduskirjandust ja 

erinevaid andmebaase (Statistikaamet, PRIA, Maaelu Ministeerium, Swedbank, SEB). 

Jälgitud on ka teemale vastavaid kajastusi ajakirjanduses. Uuringu jaoks vajalikud teisesed 

andmed koguti päringu vahendusel Äriregistrist. Saadud andmete analüüsiks on kasutatud  

korrelatsioon-, dispersioon-ja regressioonanalüüsi. Andmete analüüs teostatakse 

tabelarvutus- ja tabeltöötlusprogrammi MS Excel ja statistilise andmetöötluse programmi 

SPSS (Statistical Package for Social Scienses) abil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

 

 

1. KÄIBEKAPITALI JUHTIMISE POLIITIKAD JA  

ETTEVÕTTE KASUMLIKKUS 

 

1.1.  Käibekapitali juhtimine: mõisted, olemus ja eesmärk 

 

Käibevara hulka kuuluvad raha, varud, nõuded ostjate vastu, lühiajalised investeeringud 

ning lühiajalised kohustused (Arnold 2002: 553).  

Puhaskäibekapital on defineeritud kui finantsallikas, mille moodustab vahe käibevara ja 

lühiajaliste kohustuste vahel (Bragg 2005: 44). Teisisõnu on puhaskäibekapital 

käibekapitali see osa, mis ei ole seotud kohustustega (Padgham et al. 2014: 123).  On 

öeldud, et kui käibekapital on positiivne, siis peaks põllumajandusettevõte olema suuteline 

tasuma oma lühiajaliste kohustuste eest. Mida lähemal nullile on number, seda 

vastuvõtlikumad on ettevõtted negatiivsetele turu muutustele. (Kantrovich 2011)   

Brigham et al. on oma teoses "Intermediate Financial Management" välja toonud, et 

käibekapitali juhtimise kontseptsioon pärineb vanalt Yankee rändkaupmehelt, kes laenas, 

et osta kaubavarusid, kes müüs kaupa, et maksta pangalaenu, ja siis kordas tsüklit. Kaupa 

nimetati käibekapitaliks, sest see oli see, mida ta müüs, et toota omale kasumit. Hobune ja 

vanker olid tema omad, tema põhivara. Seega olid laenud finantseeritud omakapitaliga, aga 

raha laenas ta selleks, et osta müügiks kaupa. Need laenud nimetati käibekapitali 

laenudeks, mis tuli tagasi maksta peale igat kaubareisi, näitamaks pangale oma 

usaldusväärsust. (Brigham et al. 1999: 54) 

Käibekapitali juhtimine on igapäevane tegevus, millel on mõju ettevõtte kasumlikkusele, 

riskile ja lõpuks ka väärtusele. Mõistes käibekapitali juhtimise rolli ja seda mõjutavaid 

tegureid, saavad ettevõtted minimeerida riski ja parandada üleüldist tegevust. (Afza, Nazir 

2007) Lühiajaliste kohustuste juhtimine tegeleb küsimusega, kuidas finantseerida 

käibevaradesse tehtud investeeringud (Teearu 2005:106). 

Tauringana, Afrifa leiavad, et käibekapitali juhtimise ja kasumlikkuse vaheline seos sõltub 

poliitikast, mida ettevõte otsustab kasutada tegemaks investeeringuid käibevarasse ja 

finantseerimaks neid (Tauringana, Afrifa 2013).  
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Järgmises käsitluses arvatakse, et finantsjuhtimine, eriti käibekapitali juhtimine on üks 

kõige olulisematest teemadest, millega peavad tegelema väikesed ja keskmised ettevõtted 

(Mazzarol 2014). Ettevõtteid võib grupeerida erinevatel alustel, näiteks töötajate arvu järgi, 

mille aluseks on Euroopa Komisjoni määrus, mis on suunatud põllumajandustoodete 

tootmisega tegelevatele väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (Väikese ja...2006):  

1) mikroettevõtted, kus töötajaid on <10;  

2) väikeettevõtted, kus töötajaid on 10-50; 

3) keskmise suurusega ettevõte, kus töötajaid 51-250. 

Käibekapitali juhtimise olulisuse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks on välja 

toonud ka García-Teruel, Martínez-Solano. Nad leiavad, et enamus nende ettevõtete 

varadest on käibevarade kujul. Lühiajalised kohustused on nende üks peamisi allikaid 

väliseks finantseerimiseks. (García-Teruel, Martínez-Solano 2007) Samale järeldusele 

jõuab oma Euroopa põllumajandusettevõtetes läbi viidud uuringule toetudes ka Ryś-Jurek 

(2011).  

Eelnevatele seisukohtadele vastupidise näite toovad Barry et al. raamatus "Financial 

management in agriculture" (2000: 10), kus öeldakse, et hoolimata 

põllumajandusettevõtete suunast väikeettevõtluse poole, on see siiski kapitalimahukas 

tegevusala investeeringutega põllumajandusmaasse, ehitistesse, masinatesse, seadmetesse 

ja loomasööta, mis domineerib enamuse põllumajandusettevõtete varade struktuuris.  

Käibekapitali juhtimise eesmärgid on kirjandusallikate põhjal likviidsuse saavutamine ja 

hoidmine ning kasumliku tegevuse tagamine.  

Järgnevast vaatenurgast lähtuvalt on käibekapitali juhtimise eesmärgiks saavutada tasakaal 

kasumlikkuse ja likviidsuse vahel (Taleb et al. 2010). Samal seisukohal on ka Shin ja 

Soenen, kes leiavad, et viisil, kuidas käibekapital on juhitud, võib olla tähelepanuväärne 

mõju likviidsusele ja kasumlikkusele. Otsused, mis on suunatud kasumlikkuse 

suurendamisele, ei pruugi tagada piisavat likviidsust. Ja vastupidi, otsused mis on peaaegu 

täielikult suunatud likviidsuse tagamisele, kipuvad vähendama võimalust kasumlikkusele. 

(Shin, Soenen 1998) Eelnevaga haakuvalt on Scherr kirjutanud, et oluline on saavutada 

optimaalne likviidsuse tase - hea ei ole mitte liiga kõrge ega ka mitte liiga madal likviidsus 

(Scherr 1989: 5). Gill keskendub tasakaalule riski ja kasumlikkuse vahel pidades 

käibekapitali juhtimise peamiseks eesmärgiks saavutada optimaalne tase kõikide 

käibekapitali komponentide vahel, mille eelduseks on nende pidev jälgimine. (Gill 2011)  
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Zirnask on kirjutanud, et käibekapitali juhtimine muutub eriti oluliseks majandusseisakute 

või-languse ajal, kui võib juhtuda, et kas sunnitult või tahtlikult hakkavad ostjad 

maksmisega venitama; tarnijad, kellel on suur turujõud lühendavad maksetähtaegu ja 

pangad karmistavad maksetingimusi. (Zirnask 2014) Enqvist et al. leiavad samuti, et 

madalseisudes avaldub efektiivse käibekapitali juhtimise tähtsus. Majanduslanguse 

tingimustes langeb kiiresti ka nõudlus, ja see viib olukorrani, kus ettevõttel jääb kätte palju 

üleliigseid varusid, mida on raske muuta likviidseteks. (Enqvist et al. 2014) Eelnevate 

arvamustega ühtib ka järgmine, kus öeldakse, et käibekapitali juhtimist mõjutavad lisaks 

ettevõtte sisestele ka välised faktorid. Nendeks on: rahvuslik majanduse areng, teaduse ja 

tehnoloogia areng, rahapoliitika, seadused, poliitilised faktorid, maksesüsteem, 

kultuurilised iseärasused. Läti majanduse näitel toovad nad välja, et näiteks debitoorse 

võlgnevuse tase muutub kiiresti, lähtuvalt majanduse arengu tasemest riigis. Kui 

majanduses on tõus, siis suureneb kiiresti ka nõuete tase ja vastupidi. (Arbidane, Volkova 

2012) 

Efektiivne käibekapitali juhtimine on vajalik ja eriti oluline on see ebakindlates 

majandusoludes. Käibekapitali puudutavad otsused on mõjutatud nii ettevõtte sisestest kui 

ka välistest teguritest. Käibekapitali juhtimise eesmärgiks on 1) kindlustada ettevõtte 

optimaalne käibevarade tase, 2) otsustada, milliste allikatega on käibevarasse tehtud 

investeeringud finantseeritud, 3) saavutada ja hoida likviidsus täitmaks oma kohustusi 4) 

saavutada tasakaal riski ja kasumlikkuse vahel.  

 

 

1.2. Kasum ja kasumlikkus 

 

Kasum on raamatupidamiskohuslase aruandeperioodi tulude ja kulude vahe 

(Raamatupidamise seadus 2002 § 3 lg 6). 

Kasumit on võimalik mõõta, kuid kasumitase üksi ei näita, millal kasum on kõrge või 

madal. Kasumid tuleb konverteerida kasumlikkuse mõõdikusse, mis näitab, kui edukad on 

olnud eelnevad otsused ja poliitikad teenimaks investoritele tulu. (Rao 1992: 153)  

Kasumlikkus on majandusüksuse võime toota kasumit äritegevusest. Turumajanduses on 

oluline, et lisaks võimele tasuda kõik oma maksud, oleks ettevõttel võime ka laieneda ja 
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saavutada heaolu. Kasumlikkus on üks olulisemaid finantsparameetreid näitamaks 

ettevõtte finantsseisu. (Momchilov 2012)  

Brigham et al. leiavad, et kasumlikkus on lõpptulemus, mis saavutatakse läbi erinevate 

poliitikate, strateegiate ja otsuste. Kasumlikkuse suhtarvud näitavad likviidsuse, varade ja 

kohustuste juhtimise koosmõju. (Brigham et al. 1999: 70)  

Hoopis teise vaatenurga alt lähenevad Padgham et al., kes on arvamusel, et kasumlikkus ja 

rahavood on seotud kontseptsioonid, kuigi nad annavad väga erinevat informatsiooni 

ettevõtte tegevuse kohta. Kasumlikkus näitab majanduslikku tasuvust, mida ettevõte saab 

ettevõttesse investeeritud kapitalilt. Rahavoog näitab, kas sissetulevat raha on rohkem, kui 

väljaminevat raha. (Padgham et al. 2014: 112) Sarnasel seisukohal on ka Higgins, kes on 

öelnud, et ettevõte võib olla kasumlik ja kasvav, see aga ei tähenda, et tal on piisav 

rahavoog, et säilitada maksevõimelisus ja tasuda oma kohustuste eest (Higgins 1989: 4-6). 

Kasumlikkuse peamiseks mõõdikuks on erinevate autorite arvates omakapitali rentaablus 

ehk kasumitootlus (ROE), mida väljendatakse puhaskasumi ja omakapitali suhtena (lisa 1, 

valem 1). See näitab omanike poolt ettevõttesse paigutatud kapitali tasuvust ehk kui palju 

teenivad aktsionärid iga ettevõttesse paigutatud rahaühiku pealt. (Teearu 2005: 29, Preve, 

Sarria-Allende 2010, Brigham et al. 1999: 72) 

Näitamaks firma üldist kasumlikkust, mis ei ole mõjutatud kapitali struktuuri poolt, ja mis 

baseerub puhaskasumile, kasutatakse varade puhasrentaabluse (ROA) näidikut, mida 

väljendatakse puhaskasumi ja koguvarade suhtena (lisa 1, valem 2). (Teearu 2005: 28-29, 

Preve, Sarria-Allende 2010)  

Ärikasumist lähtuvalt saab varade kasutamise tulemuslikkust ja üldist kasumlikkust 

hinnata ärikasumi ja koguvara suhtena, s.o. varade rentaablus (lisa 1, valem 2) (Teearu 

2005: 28). 

Kasumlikkuse näitajate vahel on toodud järgnev paralleel: kui ROE on väiksem kui ROA, 

siis maksab ettevõte laenatud rahalt rohkem intressi, kui on ettevõtte kasum (St.Pierre et al. 

2000). 
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Suuremas osas uurimustes, mida käesoleva magistritöö koostamisel on läbi töötatud, on 

kasumlikkuse mõõdikuna kasutatud varade rentaablust (mõnes paralleelselt ka omakapitali 

rentaablust).  

Samas tegevusharus tegutsevate ettevõtete finantsnäitajate võrdluses saab kasumlikkuse 

suhtarvuna kasutada ka müügi kasumimarginaali, mida väljendatakse puhaskasumi ja 

müügitulu suhtena. Ettevõtte siseselt on see hea näitaja möödunud perioodide tegevuse 

analüüsimiseks. Kui käibekapitali ja seeläbi koguvara saab vähendada mõjutamata 

kasumimarginaali, siis tõstab see koguvara käivet, ja ka ROE väärtust. (Brigham et al. 

1999: 70, 596) 

Kasumlikkus on ettevõtte võime toota kasumit ja seda peetakse üheks parimaks ettevõtte 

finantsseisu näitajaks. Kasumlikkus võtab kokku otsused, milliseid strateegiaid, poliitikaid 

on tegevuses kasutatud. Kasumlikkuse mõõdikutena kasutatavateks finantssuhtarvudeks on 

enamasti varade rentaablus ja omakapitali rentaablus.   

 

 

1.3 Käibekapitali juhtimise efektiivsuse hindamine 

 

1.3.1 Tegevustsükkel ja raha konversioonitsükkel 

 

Ettevõtte käibekapitali juhtimise efektiivsuse hindamiseks kasutatakse raha 

konversioonitsüklit ja tegevustsüklit (joonis 1). (Teearu 2005: 127) Samal teemal on 

kirjutanud ka näiteks Scherr 1989: 5, Brigham et al. 1999: 667, Deloof 2003, Enqvist et al. 

2014.  

Ettevõtte tegevustsükkel (ehk talitustsükkel) on aeg materjalide soetamisest kuni 

müügitulu laekumiseni ostjatelt (lisa 1, valem 3). Mida pikem on tegevustsükkel, seda 

suurem on käibekapitali vajadus ettevõttes. Kui firmad tahavad vähendada investeeringuid 

käibekapitali parandamaks kasumlikkust, tuleb optimeerida tegevustsükkel. (Gill 2011) 

Raha konversioonitsükli mudel (lisa 1, valem 4) analüüsib aega päevades, mis jääb sinna 

vahele, kui ettevõte teeb maksed materjalide eest ja raha laekub. 
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Joonis 1. Ettevõtte tegevustsükkel ja raha konversioonitsükkel (Teearu 2005: 126) 

 

Teisisõnu, kui palju aega kulub varude finantseerimise ja ostjatelt raha laekumise vahel. (nt 

Brigham et al. 1999: 667-670, Teearu 2005: 127, Shin, Soenen 1998) Zirnask on öelnud, et 

raha konversioonitsükli abil saab selge ülevaate ettevõtte käibekapitalist. Tegevusalast 

lähtuvalt võivad rahakäibe suhtarvud (raha konversioonitsükkel ja selle komponendid) 

oluliselt erineda. (Zirnask 2014) 

Raha konversioonitsükli juhtimine hõlmab selle kolme komponendi (debitoorne 

võlgnevus, varud, kreditoorne võlgnevus) juhtimist. Efektiivse juhtimisega kaasneb parem 

kontroll ettevõtte lühiajaliste investeeringute üle, mis omakorda võib mõjutada riski, 

kasumlikkust ja seeläbi firmaväärtust. (Yazdanfar, Öhman 2013) Raha konversioonitsüklit 

peetakse käibekapitali poliitikate efektiivsuse ja agressiivsuse näitajaks. Mida lühem see 

on, seda agressiivsem käibekapitali poliitika (Belt 1979). Teiste sõnadega viitavad 

käibekapitali efektiivsele kasutamisele kiire ostjate nõuete laekumine ja pikemad tähtajad 

hankijatele tasumisel, mis lühendavad raha konversioonitsüklit ja tõstavad kasumlikkust 

(Deloof 2003). Ettevõte saab minimaliseerida oma raha konversiooni tsükli optimeerides 

igat selle kolmest komponendist. Ettevõtte jaoks on soodne, kui raha konversioonitsükkel 

on negatiivne. (Enqvist et al. 2014)               

Käibevarasse tehtavate investeeringute suurus sõltub ettevõtte raha konversioonitsüklist. 

Kui see lüheneb, siis vabanevad käibevarasse suunatud investeeringud, aga selle pikenedes 
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vajatakse täiendavaid investeeringuid ja sellest lähtuvalt on seda suurem vajadus ka 

käibevara finantseerimiseks. (Rao 1992: 692, García-Teruel, Martínez-Solano 2007)  Mida 

madalam on vajadus välise finantseerimise järgi, seda efektiivsemalt juhib ettevõte oma 

käibekapitali, ja seda kõrgemad on finantstulemused ja suurem kasumlikkus (Shin, Soenen 

1998).  

Varud on sageli suurimaks osaks ettevõtte käibekapitalist (Bragg 2005: 100). Varude 

juhtimine seisneb otsuses, kui suured on valmistoodangu, tooraine ja materjali varud 

(Brigham et al. 1999: 624). Varude käibevälde on keskmine aeg varude soetamisest 

valmistoodangu ja müügini (lisa 1, valem 5). Varude käibekordaja (lisa 1, valem 6) aga on 

hea indikaator hindamaks, kas varudesse on investeeritud liiga palju või liiga vähe. (Rao 

1992: 152) Üleliigsed varud ei ole produktiivsed, ja iseloomustavad investeeringut, mille 

tootlus on madal või 0. Liiga vähe varusid võib tähendada, et müügitulu ja sellest lähtuvalt 

kasumid kaotatakse seoses varude nappuse või puudujäägiga. (Brigham et al. 1999: 64) 

Debitoorse võlgnevuse käibevälde (raha laekumise välde) on keskmine aeg, mis on vajalik 

raha laekumiseks müügi järgselt (lisa 1, valem 7). Väga pikk laekumisvälde võib viidata 

ohule, et ostja ei suudagi tasuda oma arveid. Rahaga, mis seisab kinni pika maksetähtaja 

tõttu, saaks vahepeal vähendada oma kohustusi või investeerida tootvatesse varadesse. 

(Brigham et al. 1999: 64) Ostjatelt raha laekumise kiirusel on mõju ettevõtte rentaablusele 

ja maksevõimele. Kui debitoorse võlgnevuse käibekordaja (lisa 1, valem 8) näitaja on 

kõrge, siis viitab see, et ettevõttel on lühikesed maksetähtajad (range krediidipoliitika). 

(Teearu 2005: 113, 23-24) 

Deloof leiab oma uurimuse tulemusel, et ettevõtetel, mis tegutsevad väheste varudega ja 

koguvad saadavad arved kiiremini, on lühem raha konversioonitsükkel, mis, nagu juba 

mainitud, mõjub positiivselt kasumlikkusele (Deloof 2003).  

Kreditoorse võlgnevuse käibevälde (lisa 1, valem 9, 10) on keskmine aeg materjalide 

ostmisest kuni tarnijatele tasumiseni. Mida pikem see periood on, seda parem, sest see on 

intressita laen tarnijatelt. (Brigham et al. 1999: 667-670) Sama seisukohta jagab oma 

uurimuse tulemustele tuginedes Enqvist et al., tuues välja, et viivitus tasumisel hankijatele 

pikendab tasumata arvete tsüklit, mis on suhteliselt odav ja paindlik allikas 

finantseerimiseks. See lühendab efektiivselt raha konversioonitsüklit ja teeb seeläbi 

käibekapitali efektiivsemaks. Käibekapitali juhtimise efektiivsus põhineb printsiibil, et 
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kiirendada tuleb tegevusi, mis toovad raha sisse ja aeglustada raha väljaviivaid. (Enqvist et 

al. 2014) 

Ettevõtte käibekapitali juhtimise efektiivsuse mõõtmiseks kasutatakse suures osas 

uurimustes raha konversioonitsüklit. Nagu eelnevalt öeldud, siis raha konversioonitsükli 

pikkust peetakse mõjuteguriks ettevõtte kasumlikkuse saavutamisel. Üldiselt ollakse 

seisukohal, et mida lühem tsükkel, seda suurem efektiivsus ja võimalus kasumlikuks 

tegevuseks. Lühem tsükkel viitab ka agressiivsemale käibekapitali poliitikale. Järgnevalt 

on esitatud mõned näited nimetatud teemal tehtud uurimustest. 

Enqvist, Graham ja Nikkinen,  uurisid raha konversiooni tsükli juhtimise mõju 

kasumlikkusele erinevates majandustsüklites. Uuring on teostatud Soome ettevõtete baasil. 

Nende tulemused näitasid, et ettevõte saab suurendada oma kasumlikkust, kiirendades raha 

laekumise ja varude tsüklit. Raha konversioonitsükli juhtimine on olulisem just majanduse 

languse faasis (näitajatena kasutati SKP erinevate aastate väärtusi). (Enqvist et al. 2014) 

Shin ja Soenen (1998) uurisid suhet 58985 ettevõtte baasil. Uurimus viidi läbi aastatel 

1975-1994 ja tulemus näitas, et raha konversiooni tsükli pikkuse ja kasumlikkuse vahel on 

oluline negatiivne seos. Kuid ka nemad leidsid, et kasumlikkust saab parandada läbi 

debitoorse võlgnevuse ja varude tsükli kiirendamise. Samale seisukohale jõudis Deloof 

läbi uurimuse, mille ta viis läbi Belgia firmade seas. Ta toob välja, et kasumlikkust saaks 

tõsta lühendades debitoorse võlgnevuse aega ja vähendades varusid mõistliku 

miinimumini. (Deloof 2003) 

García-Teruel ja Martínez-Solano (2007) leidsid oma uurimuse tulemusel, et raha 

konversioonitsükli lühendamine tõstab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 

kasumlikkust, kuigi ka nende tulemus näitas tugevalt negatiivset seost. Samas toovad ka 

nemad välja, et juhid saavad luua väärtust ettevõttele, lühendades debitoorse võlgnevuse 

päevade arvu, ja samuti varude käibeväldet.  

Yazdanfar, Öhman (2014) poolt teostatud uurimuse tulemused, Rootsi väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtete baasil, näitasid tugevat seost kasumlikkuse ja raha konversioonitsükli 

vahel, mõjutatuna tegevusharust, ettevõtte suurusest (suurem ettevõte on kasumlikum) ja 

vanusest (noorem ettevõte on kasumlikum). Taas leidis kinnitust väide, et mida lühem raha 

konversioonitsükkel, seda kasumlikum ettevõte. 



17 
 

Tauringana, Afrifa (2013) teostasid oma uurimuse Suurbritannia väikeettevõtete näitel 

aastatel 2005-2009. Raha konversioonitsükli ja kasumlikkuse vahel ei leitud olulist seost. 

Selle uurimuse tulemusel leiti tugev seos kasumlikkuse, debitoorse võlgnevuse ja 

kreditoorse võlgnevuse juhtimise vahel. Eriti tugev oli seos kreditoorse võlgnevuse 

juhtimisega, vähem tähtis mõju väikeettevõtte seisukohalt oli varude juhtimisel. 

Nende uurimuste tulemusi kokku võttes võib öelda, et raha konversioonitsükli juhtimisel 

on suurem mõju kasumlikkusele väikestes ja keskmiste suurusega ettevõtetes, suuremates 

ettevõtetes on seos negatiivne. Kasumlikkust saab tõsta läbi debitoorse võlgnevuse ja 

varude tsükli kiirendamise ning viivitades hankijatele tasumisel. See on kooskõlas 

eelnevalt esitatud teoreetiliste seisukohtadega, mis viitasid, et kasumlikkust saab tõsta 

lühendades raha konversioonitsüklit, jälgides selle kõiki komponente ja optimeerides neid.   

 

1.3.2 Käibekapitali kasutamise efektiivsuse näitajad põllumajanduses 

 

Põllumajandus on spetsiifilise sisuga majanduslik tegevus. Põllumajandusettevõtete 

bilansis ja kasumiaruandes on võrreldes teiste ettevõtetega täiendav varaliik - bioloogilised 

varad. Tootmistegevused toimuvad tsüklite kaupa, sest bioloogilistes varades toimuvad 

pidevad muutused. Põllumajandusettevõtte tegevust mõjutab hooajalisus. Sellest lähtuvalt 

võib neil majandusaasta lõpus olla kõrge varude tase, mis on seotud loomade söödaga, üle 

talve müügiks hoitavate varudega, sügisel järgmiseks aastaks ette ostetavate seemnete, 

väetiste ja muuga.  

Põllumajandusettevõtete tegevus on seotud ka erinevatest fondidest saadavate toetustega, 

mida tuleb arvestada ka erinevate finantsnäitajate leidmisel. Põllumajandusettevõtete 

finantsjuhtimisest ja erinevatest suhtarvudest käibekapitali juhtimisel on palju kirjutatud 

Ameerika kirjandusallikates, kahjuks ei saa neid üks-ühele rakendada Eesti ettevõtetele 

seoses erinevustega raamatupidamisaruannetes.  

Selleks, et saada võimalikult hea ülevaade ettevõtte tegevusest käibekapitali kasutamisel, 

tuleb valida analüüsiks erinevaid muutujaid:  

1. Käibekordajad, mille alusel saab hinnata ja analüüsida varade kasutamise efektiivsust. 

Käibevarade kasutamise analüüsi saab teostada läbi debitoorse võlgnevuse 

käibekordaja (lisa 1, valem 8) ja varude käibekordaja (lisa 1, valem 6). Käibekordajate 

iseloomustus on esitatud käesoleva peatüki esimeses osas (1.3.1).  
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2. Likviidsuse ehk maksevõime analüüs. Lühiajalise maksevõime suhtarvarvud 

keskenduvad sellele, kas ettevõttel on piisavalt raha või kiiresti rahaks 

konverteeritavaid varasid, et tasuda lühiajaliste kohustuste eest. (Brigham et al 1999: 

62; Rao 1992: 149-150). Millal iganes ei suuda ettevõte täita neid kohustusi, on ta 

mittelikviidne, isegi kui see on kasumlik ja tulusa netoväärtusega. Likviidsus on võime 

genereerida raha, kui selleks tekib vajadus, ja pakkuda seda nii teadaolevatel (tasumaks 

arveid) kui ootamatutel (võimalused investeeringuteks või ebaõnnestumised tegevustes, 

mis põhjustavad majanduslikke kaotusi) juhtudel. Likviidsus on tihedalt seotud riskiga. 

(Barry, Ellinger 2010: 33, 53)  

Enam kasutatud suhtarvud likviidsuse ja maksevõime analüüsimisel: 

1) Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (lisa 1, valem 11) on parim üksiknäitaja 

iseloomustamaks ulatust, millega on lühiajalised nõuded kaetud likviidsete varadega 

(Brigham et al. 1999: 62, Rao 1992: 149-150). Selle näitaja abil saab kiiresti hinnata 

lühiajalist finantsriski (Padgham et al. 2014: 123). Mida kõrgem näitaja, seda kõrgem 

likviidsus, aga näitaja alla ühe viitab aga mittelikviidsusele (Barry, Ellinger 2010: 54).  

2) Maksevõime ehk likviidsuskordaja (lisa 1, valem 12), mõõdab samuti likviidsust. Selle 

näitaja puhul on varud kui kõige vähem likviidne vara käibevarast eemaldatud 

(Brigham et al. 1999: 593-594). Aleknevičienė et al. leiavad oma uurimuses, et kui ühe 

põllumajandusettevõtte maksevõime kordaja on tegevusharu keskmisest kõrgem, siis 

võib põhjuseks olla liigne käibevarade kogunemine, mis viitab ebaefektiivsele 

käibevarade kasutamisele (Aleknevičienė et al. 2011).  

Kas näitaja on hea või halb on raske hinnata. Kõrge kordaja (0,9 ja rohkem) viitab 

tugevale likviidsusele, mis on hea; teisalt üleliigne seisev raha, mis ei ole tootlik, ei ole 

hea. Nõrk näitaja, mis viitab makseraskustele on alla 0,3. (Brigham et al. 1999: 84) 

3) Likviidsust (lisa 1, valem 13) saab vaadelda ka kasutades näitajana käibekapitali suhet 

müügitulusse. (Mõtte 2013)  Sama näitajat nimetatakse põllumajandusettevõtte 

finantsjuhtimist käsitlevates kirjandusallikates käibekapitali suhtarvuks, mis annab 

infot, kui palju käibekapitali ettevõte hoiab võrrelduna ettevõtte tegevusmahuga. 

Ideaalselt võiks käibekapitali suhtarv olla 0,25 või rohkem. Kui suhtarv on oluliselt 

madalam (alla 0,10), on ettevõte ohtlikul pinnal, juhul kui põllumajandusettevõtte 

müügitulu (gross farm income) langeb või kasvavad ootamatult kulutused. (Padgham et 

al. 2014: 123-125) 
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2007. aastal 27 Euroopa liidu liikmesriigi põllumajandusettevõtjate seas läbi viidud 

uurimuse tulemused näitasid, et selles sektoris valitseb liigne likviidsus. Keskmine 

lühiajalise võlgnevuse kattekordaja oli 5,59 (vahemikus 2,18-1464,38) ja likviidsuskordaja 

4,82 (vahemikus 1,48-1464,3). Eesti põllumajanduse näitajad olid vastavad 2,2 ja 1,48. 

(Ryś-Jurek 2011) 

Et saada võimalikult hea ülevaade ettevõtte juhtimistegevusest käibekapitali kasutamisel, 

tuleb uurida erinevaid suhtarve ja käibekordajaid ehk varade kasutamise efektiivsuse 

näitajaid ning likviidsuse ehk maksevõime suhtarve. Põllumajandusettevõtte näitajate 

analüüsimisel lähtutakse tema eripäradest.  

Et leida seos käibekapitali kasutamise ja kasumlikkuse vahel, tuleb likviidust ja 

käibevarade kasutamist näitavaid suhtarve analüüsida koosmõjus kasumlikkuse 

suhtarvudega (ROE, ROA). 

 

 

1.4.  Käibekapitali investeerimise ja finantseerimise  

poliitikad/ strateegiad ja neid mõjutavad tegurid 

 

1.4.1 Käibekapitali investeerimise poliitikad 

 

Käibekapitali investeerimise ja finantseerimise poliitikal on 2 põhiküsimust (Brigham et al. 

1999: 593): 

 milline on optimaalne käibevara suurus üldiselt ja iga selle komponendi lõikes; 

 kuidas peaks käibevara olema finantseeritud? 

Käibekapitali poliitikaid ja strateegiaid mõjutab firma suurus ning kapitali struktuur. Oma 

uurimusele tuginedes toovad Morris, Payne välja, et suurematel ettevõtetel on käibekapitali 

vajadus väiksem kui keskmistel või väikestel, seoses nende ettevõtete võimalusega saada 

paremaid tarne- ja maksetingimusi ning soodsamaid tingimusi finantseerimiseks. (Morris, 

Payne 2011, tsit Koralun-Bereźnicka 2014)  

Koralun-Bereźnicka (2014) kirjutab oma teadusartiklis, et mõned kapitali struktuuri 

juhtimise teooriad on kohandatavad ka käibekapitalile. Näitena toob ta käibekapitali 

seotuse ühe tähtsaima kapitali struktuuri teooriaga, milleks on finantshierarhia teooria (the 
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Pecking Order Theory). Finantshierarhia on finantseerimisallikate paremusjärjestus, kus 

ettevõtted kasutavad enne ära soodsamad (sisemised) finantseerimisallikad (Sander 2003). 

Sellele teooriale, käibekapitali poliitika kontekstis, toetudes tuuakse Koralun-Bereźnicka 

poolt välja, et ettevõtted, millel on kõrgem finantsvõimendus (ulatuslik laenude kasutamine 

finantsallikatena), on altimad valima agressiivsemaid käibekapitali strateegiaid. Nendega 

kaasnevad rangemad krediidipoliitika tingimused klientidele ja varude vähendamine, 

tagamaks sisefinantseerimine ja vältimaks võlakirjade emiteerimist ja omakapitali välja 

andmist. Ta toob teistele uurimustele tuginedes välja, et on leitud tugev korrelatsioon 

võlataseme ja käibekapitali vahel. (Koralun-Bereźnicka 2014)  

Enamikul ettevõtetest on investeeritud suur summa raha käibekapitali. Sõltuvalt kui palju 

varadest on käibevarad, ja kuidas käibekapital on ettevõttes juhitud, on sellel 

märkimisväärne mõju ettevõtte kasumlikkusele. Ettevõtted hoiavad optimaalset taset 

käibekapitali maksimeerimaks nende väärtust. (Deloof 2003) Bieniasz, Gołaś kirjutavad 

oma uurimuses, et lisaks optimaalsele käibevara tasemele tuleb ettevõttel otsustada, 

milliste finantseerimisallikatega need kaetakse. (Bieniasz, Gołaś 2011)  

Preve, Sarria-Allende (2010) leiavad, et eriti oluline on hoida aasta ringi optimaalset 

käibekapitali taset ettevõtetel, mille tegevust iseloomustab sesoonsus (turismi- ja 

põllumajandusettevõtted). 

Milline on optimaalne käibevara tase? Taleb et al. toovad välja, et käibekapitali vajadus on 

rahastusallikate miinimum kogus, mida ettevõte vajab, et efektiivselt katta tavapärased 

kulutused ja kulud, mis on vajalikud ettevõtte tegutsemiseks (Taleb et al. 2010).  Pratt et 

al. leiavad, et hindamaks käibekapitali vajadust, on otstarbekas võrrelda oma käibekapitali 

vajadust hindavaid näitajaid tegevusharu keskmistega (Pratt et al. 1993: 145-147).  

Kui suur hulk käibekapitali on ettevõttel sõltub sellest, mida see toodab, tema 

tegevustsüklist, müügitasemest, tegevuskuludest ning juhtimispoliitikast. Kui müük tõuseb, 

siis on tavaliselt kohe vaja rohkem raha, on rohkem tasumata arveid ja vajadus suuremate 

varude järgi. Ettevõtte krediidi- ja varude juhtimise poliitika ning see, kui efektiivselt 

sellest lähtuvalt juhitakse ettevõttes käibevara, mõjutab oluliselt käibekapitali vajadust. 

(Rao 1992: 689-690)   

Erinevate tegevusharude käibekapitali vajadust ehk taset teatud müügitulu teenimiseks 

näitab käibekapitali suhe müügitulusse (lisa 1, valem 13). Mida suurem on suhtarv, seda 
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suurem on ettevõtte puhaskäibekapital. Tõenäoliselt on seda konservatiivsem ka ettevõte. 

(Mõtte 2013) Seda näitajat on kõige efektiivsem jälgida trendijoonel, nii, et on võimalik 

vaadata, kas esineb pikaajalisi muutusi raha hulgas, mida ettevõte vajab samas mahus 

müügitulu saavutamiseks (Bragg 2005: 86-87). 

Ka alternatiivsed käibevarasse investeerimise poliitikad erinevad üksteisest vajaliku 

käibevara hulga poolest.  

Muutused tehnoloogias, müügis ja tarneaegades põhjustavad muutusi optimaalse käibevara 

investeerimise poliitika valimisel. (Brigham et al. 1999: 594-595) Pole ühte kindlat 

poliitikat, mida ettevõte peaks kasutama, see sõltub ebakindlusest raha laekumisel (ajas ja 

suuruses) seoses müügiga ehk mida suurem on ebakindlus, seda kõrgem määr käibekapitali 

on vajalik.  

Kõik poliitikad mõjutavad ettevõtte riski ja tulusid. Rohkem käibevara annab suurema 

likviidsuse, kuid madalama tulususega investeeringud. Pikaajalisel laenul on tavaliselt 

kõrgemad efektiivkulud, aga madalam risk kui lühiajalisel laenul. Käibekapitali poliitika  

arendamisel on peamine kaaluda riski- ja kasumlikkuse vahelist kompromissi. See on 

seotud ühelt poolt sobivaima struktuuriga käibevarade ja põhivarade vahel ja teisalt 

struktuuriga lühi- ja pikaajaliste laenude vahel rahastamaks investeeringuid käibevarasse. 

(Rao 1992: 693-694, 701) 

Hill et al. toovad oma läbi viidud uurimuse põhjal välja, et ettevõtted, millel on suurem 

hulk kasutatavat raha, juhivad oma käibekapitali konservatiivsemalt. Ettevõtted, millel on 

madalam sisemise finantseerimise võimekus ja väiksem rahavoog, juhivad oma 

käibekapitali agressiivsemalt. Kokkuvõtvalt leiavad nad, et käibekapitali juhtimise poliitika 

on mõjutatud finantseerimise võimekusest. (Hill et al. 2010) 

Paljudest kirjandusallikatest võib leida nii käibekapitali investeerimise kui ka 

finantseerimise osas ühtse poliitika. Teised jälle leiavad, et neid kahte ei saa kokku panna, 

ja tuleb vaadelda eraldi (Rao, Brigham et al., García-Teruel, Martínez-Solano, Arnold jt.) 

Käesoleva magistritöö koostamisel on uuritud ja kasutatud mõlemat varianti. Järgnevalt on 

kirjeldatud 3 erinevat käibekapitali investeerimise poliitikat, mis erinevad käibevara hulga 

poolest toetamaks vajalikul tasemel müüki (joonis 2).  
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Joonis 2. Alternatiivsed käibevarasse investeerimise poliitikad, miljonites dollarites 

(Brigham et al. 1999: 595)  

 

Joonise paremaks mõistmiseks võib lisada, et saavutamaks 100 miljoni dollari suurust 

müügitulu, on vajalikud käibevara tasemed: 1) konservatiivne poliitika-30 miljonit, 2) 

mõõdukas poliitika-23 miljonit, 3) agressiivne poliitika-16 miljonit. 

Järgnevalt on alternatiivsed käibevarasse investeerimise poliitikad pikemalt lahti seletatud.  

Konservatiivne (relaxed) investeerimise poliitika, mida  iseloomustab käibevara kõrge tase 

(35% ja enam koguvaradest), kõrge likviidsus, madal lühiajaliste kohustuste tase. Müüki 

stimuleeritakse liberaalse krediidipoliitikaga, mis pakub liberaalset finantseerimist 

klientidele ja sellega kaasneb laekumata arvete kõrge tase. (Rao 1992: 694-695) Mida 

suurem on investeering käibevaradesse, seda madalam on risk, aga seda madalam on ka 

saavutatav kasumlikkus (García-Teruel, Martínez-Solano 2007). Selle poliitikaga kaasneb 

suurenemine käibekapitalis proportsionaalselt müügiga (Arnold 2002: 594). Kasutades 

seda poliitikat, tagab ettevõte endale sujuva tegevustsükli funktsioneerimise (Three 

types...2016). 

Agressiivset (restricted) käibevarasse investeerimise poliitikat iseloomustab käibevara 

minimaliseeritud osakaal varades (kuni 35% koguvaradest). Sellele poliitikale on omane 

krediidimüügi väike või olematu, debitoorse võlgnevuse vähene osakaal ja kõrge 
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lühiajaliste kohustuste tase. Iseloomulik on madal likviidsuse tase, kõrgem maksevõime 

risk, aga õnnestumisel kõrgem kasumlikkus. (nt Brigham et al. 1999: 594-595, Rao 1992: 

694) Agressiivse lähenemisega kaasneb lühem raha konversioonitsükkel (Arnold 2002: 

575).  

Mõõdukas ehk kompromissipoliitika (moderate) on oma tingimustega oodatavale riskile ja 

tulule tasakaaluks kahe eelmainitud ekstreemse strateegia vahel (Brigham et al. 1999: 

595). Saavutamaks tasakaalu, eeldab see poliitika riski, mis on madalam kui agressiivsel ja 

kõrgem kui konservatiivsel. Samuti on kahe eelmise vahel kasumlikkuse tase. Suurimaks 

eeliseks selle poliitika puhul on sujuva käibekapitali tegevustsükli tagamine mõõduka 

kasumlikkusega. (Three types...2016) 

Agressiivsemad käibekapitali poliitikad on seotud kõrgema kasumlikkuse ja riskiga, samas 

kui konservatiivsel poliitikal on madal risk ja kasumlikkus.  

 

 

1.4.2. Käibevara finantseerimise strateegiad 

 

Kui ettevõttes on otsustatud, millist käibekapitali investeerimise poliitikat rakendatakse, 

järgneb sellele strateegia valik  investeeringute finantseerimiseks.  

Selleks, et määrata põllumajandusettevõtte (muu ettevõtte) poliitika varade 

finantseerimiseks, tuleb käibevara jagada püsivaks ja ajutiseks (Aleknevičienė et al. 2011). 

Ajutine käibevara on see, mis tarbitakse või realiseeritakse ühe aasta jooksul ja tuleb katta 

lühiajaliste finantseerimisallikate (lühiajalised pangalaenud, ostuvekslid) arvel (Teearu 

2005: 128-129).  

Ajutine käibevara on vajalik seoses sesoonse tegevuse kasvuga, seda kasutatakse 

hooajalise käibe teenimiseks. Püsiv käibevara on see, mida ettevõte hoiab püsivalt, ka 

tegevusmahult madalamatel perioodidel (Brigham et al. 1999: 656)  Rao on samuti 

arvanud, et ajutine käibevara on mõjutatud ettevõtte tegevustsüklist ning selle vajadus 

muutub koos ettevõtte tegevusega ning  püsiv käibevara viitab tasemele, mis on vajalik 

ettevõtte igapäevase tegevuse jätkamiseks ja see on sama püsiv kui ettevõtte põhivara (Rao 

1992: 693).   
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"Finantseerimise põhireegel: varadesse tehtavad püsivad investeeringud tuleks 

finantseerida püsivatest allikatest ja lühiajalised investeeringud ajutistest allikatest" 

(Teearu 2005: 107). Scherr on välja toonud, et tootmaks võimalikult suurt tulu, ei tohiks 

ettevõte hoida mitteproduktiivseid varasid ja peaks finantseerima võimalikult madalate 

kuludega rahaallikate abil (Scherr (1989: 2). 

Meetodid, mida kasutatakse ajutiste ja püsivate käibevarade finantseerimiseks on ettevõtte 

käibevara finantseerimise strateegiad. On neli erinevat strateegiat (joonis 3), mida ettevõte 

saab vastavalt oma vajadusele ja tegevusele kasutada: 1) kohanduv ehk 

kompromissistrateegia, 2) konservatiivne strateegia, 3) agressiivne strateegia ja 4) 

tasakaalu strateegia. (nt Rao 1992: 697, Brigham et al. 1999: 635-639, Alekneviciene et al. 

2010, Teearu 2005: 130) 

 

 

Joonis 3. Käibekapitali finantseerimise strateegiad (nt Teearu 2005:130, Rao 1992: 697, 

Brigham et al. 1999: 635 - 639, Alekneviciene et al. 2010) 

 

Kohanduv ehk mõõdukas finantseerimisstrateegia (joonis 4) eeldab, et varade ja kohustuste 

tähtaegu kohandatakse. Ajutine käibevara rahastatakse spontaansete rahastus allikatega ja 

lühiajaliste laenudega vastavalt vajadusele. (Brigham et al. 1999: 635) 

Spontaansed finantseerimise allikad kujunevad välja tegutsemise käigus, kuuluvad teistele 

juriidilistele või füüsilistele isikutele - võlgnevus hankijatele, palga- ja maksuvõlgnevus, 

on ettevõtte käsutuses pidevalt, kuid nende summa on muutuv (Teearu 2005: 106). 
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Püsiv käibevara ja põhivara finantseeritakse pikaajaliste laenude ja omakapitali abil. 

Näiteks, varud, mis müüakse oodatavalt 30 päevaga, finantseeritakse 30-päevase laenuga; 

masin, mille eeldatav eluiga on vähemalt 5 aastat, finantseeritakse 5-aastase laenuga jne.  

Oodatavalt müüakse varud 30 päevaga ja müügist saadava rahaga plaanitakse katta laen. 

Kui müük aga väheneb, ja 30 päeva jooksul ei õnnestu varusid müüa, siis võib krediidi 

lõppemine 30 päevase tähtajaga põhjustada ettevõttele probleeme. (Brigham et al. 1999: 

635)  

Lühiajalised varad finantseeritakse lühiajaliste laenudega ja pikaajalised rahastatakse 

pikaajaliste finantseerimisallikatega. Selle strateegia puuduseks on arvamus, et rahavoog 

on kindel.  (Rao 1992: 697)  

 

 

Joonis 4. Kohanduv finantseerimisstrateegia (Rao 1992: 698) 

 

Agressiivsele strateegiale (joonis 5) on omane, et ettevõttes finantseeritakse kogu ajutine ja 

osa püsivast käibevarast lühiajalise, mittespontaanse krediidiga.  

Agressiivsusel on erinevad tasemed, sõltuvalt finantseerimisel kasutatavast lühiajalise 

krediidi tasemest (püsivate varade puhul, 15% ja enama ulatuses). (Brigham et al. 1999: 

637-638) Selle poliitika abil püütakse tõsta omakapitali tootlikkust läbi lühiajaliste ja 

pikaajaliste laenude vahelise kulude erinevuse (Teearu 2005: 106). 

Selle strateegiaga kaasneb madal likviidsus ja kõrge likviidsuse risk. Kõrge likviidsusrisk 

on seotud kõrgema kasumlikkusega. Lühiajalise laenu eeliseks on paindlikud 
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finantseerimise võimalused, seda saab kasutada ainult siis, kui tekib vajadus lühiajalistel 

perioodidel. Reeglina on lühiajaline laen seoses lühiajaliselt makstavate intressidega 

odavam kui pikaajaline laen. (Rao 1992: 699)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Agressiivne käibekapitali finantseerimisstrateegia (Rao 1992: 699) 

 

Konservatiivset strateegiat (joonis 6) iseloomustab finantseerimisel madal lühiajaliste 

võlgade kasutamise tase (kuni 15% ulatuses). See poliitika ignoreerib vahe tegemist 

ajutistel ja püsivatel varadel, finantseerides peaaegu kõik investeeringud varasse 

pikaajalise kapitaliga. Ajutised käibevara suurenemised, mida ei saa katta spontaansete 

finantseerimise allikatega on samuti rahastatud pikaajaliste finantseeringutega. (Rao 1992: 

696-699) Kui lühiajalist laenu üldse ei kasutata, on tegemist väga konservatiivse 

strateegiaga. 
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Joonis 6. Konservatiivne käibekapitali finantseerimise strateegia (Rao 1992: 698) 

 

Konservatiivse poliitikaga väheneb mittelikviidsuse risk, kaasneb hea maksevõime, kuid 

samas on selle kasumlikkus madalam, kuna selle finantseerimise hind on kõrgem, sest 

pikaajalistel allikatel on kõrgemad kulud. (Brigham et al. 1999: 637-638, Aleknevičiene et 

al. 2011)  

Vastavalt läbi viidud uuringu tulemustele kasutab suur osa Leedu põllumajandusettevõtteid 

konservatiivset varade finantseerimise strateegiat (Aleknevičienė et al. 2011).   

 

Tasakaalustatud strateegia (joonis 7) osas on öelnud Rao, et see strateegia balansseerib 

kompromissil riski ja kasumlikkuse vahel. Seda eelistavad enamus finantsjuhte, seoses 

kohanduva poliitika kasutamise mittepraktilisusega, ja kahe teise ekstreemsuse tõttu. 

Pikaajalist finantseerimist kasutatakse püsiva käibevara ja osa ajutise käibevara 

rahastamiseks. Lühiajaline krediit leiab kasutust katmaks ülejäänud käibekapitali vajadusi 

hooajaliste tõusude ajal. Niipea kui mõni hooajaline laen on tasutud, investeeritakse 

vahendite ülejääk lühiajalistesse väärtpaberitesse. (Rao 1992: 700) Tasakaalustatud 

strateegia on vähem riskantne kui eelmised. 
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Joonis 7. Tasakaalustatud käibekapitali finantseerimisstrateegia (Rao 1992: 700) 

 

Käesoleva töö autorile teada olevalt on käibekapitali investeerimise poliitikate ja 

finantseerimise strateegiate kasutamise ja kasumlikkuse vahelise seose leidmiseks tehtud 

vähe uurimustöid. 

Üheks näiteks on Azfa ja Nazir poolt läbi viidud uurimus, kus esmalt arvutati ettevõtete 

käibevara, koguvara ja lühiajaliste kohustuste näitajate alusel suhtarvud. Investeerimise  

poliitika on seda agressiivsem, mida väiksem käibevara ja koguvara suhtarv. 

Finantseerimise strateegia on seda agressiivsem, mida suurem on lühiajaliste kohustuste ja 

koguvara suhtarv. Hindamaks käibekapitali poliitikate mõju kasumlikkusele teostati 

regressioonanalüüs. Tulemused kinnitasid, et käibekapitali poliitikatel on mõju 

kasumlikkusele. (Afza, Nazir 2007)  

Ryś-Jurek poolt läbi viidud uurimuse kohaselt iseloomustab 27 Euroopa Liidu liikmesriigi 

põllumajandusettevõtteid agressiivse-konservatiivse käibekapitali poliitika kasutamine 
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(Ryś-Jurek 2011). Tema käsitluses on ühendatud käibekapitali investeerimise poliitikad ja 

käibekapitali finantseerimise strateegiad.  

Leitakse, et ettevaatlik ettevõte kasutab kombinatsiooni konservatiivsest investeerimise (K) 

ja agressiivse finantseerimise (A) strateegiast või agressiivsest investeerimise poliitikast 

(A) ja konservatiivsest finantseerimise strateegiast (K), mis on mõõdukas ehk 

kompromissipoliitika. Sellisel juhul, nagu nähtub ka jooniselt 8, saavutab ettevõte 

tagasihoidliku kasumi, mõõduka riskiga. (Konieczna 2008 tsit Ryś-Jurek 2011) 
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Joonis 8. Käibekapitali investeerimise ja finantseerimise strateegiad (Ryś-Jurek 2011) 

 

Ettevõtetel tuleb otsustada, milline on lähtuvalt tegevusalast, juhtimisest ja muudest 

teguritest tema jaoks optimaalne käibevara tase maksimeerimaks väärtust; toetamaks 

müüki ja täitmaks efektiivselt oma kohustusi. Kui ettevõte on otsustanud käibevara ja 

põhivara struktuuri (käibekapitali investeerimise poliitika), tuleb otsustada, milliste allikate 

abil finantseerida käibevara (ajutine ja püsiv) ja milline käibekapitali finantseerimise 

strateegia on võimalikest sobivaim.  
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2 KÄIBEKAPITALI JUHTIMISE POLIITIKAD JA NENDE 

MÕJU KASUMLIKKUSELE EESTI  

VEISEKASVATUSETTEVÕTETES  

 

2.1 Materjal ja metoodika 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on analüüsida, milliseid käibekapitali juhtimise 

poliitikaid kasutatakse Eesti veisekasvatusettevõtetes ning milline on nende mõju ettevõtte 

kasumlikkusele. 

Töös on analüüsiks kasutatud teiseseid andmeid ehk näitajaid ettevõtete majandusaasta 

aruannetest (bilanss ja kasumiaruanne). Aruannetest analüüsiti erinevaid näitajaid nagu 

käibevara, koguvara, ärikasum, puhaskasum, müügitulu, lühi-ja pikaajalised kohustused, 

omakapital. Näitajate alusel arvutati välja erinevad finantssuhtarvud (nt likviidsus, 

kasumlikkus, raha konversioonitsükkel ja sellega seotud käibevälted, võlakordaja). Saadud 

suhtarvude alusel teostati andmeanalüüs.  

Andmed analüüsiks saadi Äriregistrist. Päringu aluseks oli PRIA toetuste registris 

31.12.2015 seisuga olevate ettevõtjate nimekiri.  Valim on üle-Eestiline. Päringu 

kriteeriumiks olid EMTAK 2008 koodid 0141 ja 0142, piimakarjakasvatus ning muu 

veislaste- ja pühvlikasvatus. Uuringusse on hõlmatud vaid äriühingud. 

Põllumajandusettevõtete hulka ei ole käesoleva töö raames arvestatud füüsilisest isikust 

ettevõtjaid, sihtasutusi ega mittetulundusühinguid.  

Saadud  andmestik oli esitatud xls tüüpi failina. Esmase analüüsi käigus andmestikus 

sisalduvad andmed korrastati ja grupeeriti. Elimineeriti tühjad ja null väärtusega read ning  

read, kus puudusid mitmed analüüsiks vajalikud näitajad. Keskmiselt 19% (vahemikus 7-

25%) oli aastatel 2007-2014 ettevõtteid, mille osas olid andmed puudulikud. Ettevõtete 

arv, mille kohta olid kõik vajalikud andmed olemas, on aastati erinev. Analüüsis 

kasutatava valimi suurus on aastate lõikes esitatud tabelis 1. 
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Tabel 1. Valimi moodustavate ettevõtete arv aastate lõikes 

Aasta Ettevõtteid 

2007 104 

2008 197 

2009 207 

2010 219 

2011 247 

2012 270 

2013 305 

2014 311 

 

Iseloomustamaks valimis olevaid ettevõtteid suuruse järgi, on analüüsitud töötajate arvu 

aastate lõikes. Ettevõtted on grupeeritud kolmeks (tabel 2): 

1) mikroettevõtted, kus töötajaid on <10;  

2) väikeettevõtted, kus töötajaid on 10-50; 

3) keskmise suurusega ettevõte, kus töötajaid 51-250. 

Ühes ettevõttes oli 2008. aastal ka rohkem kui 250 ehk 258 töötajat, kuid kuna number ei 

ületa keskmise suurusega ettevõtte piire väga suurelt, siis sisaldub see keskmise suurusega 

ettevõtete grupis (3).  

 

Tabel 2. Valimis olevate ettevõtete arv suurusgrupiti 

Grupp/Aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 40 83 113 109 131 156 184 197 

2 56 95 89 94 96 100 102 101 

3 8 19 17 16 20 14 19 16 

 

Valimi  kõige suurema osa moodustavad mikroettevõtted, mida on 54% analüüsitud 

ettevõtete koguarvust. Väikeettevõtteid on valimis 39% ja keskmise suurusega ettevõtteid 

7%. 

Andmebaas numbritest ja arvutustest koostati tabelarvutus-ja tabeltöötlusprogrammi MS 

Excel abil, ja sealt transporditi andmed statistilisse andmetöötluse programmi SPSS 

(Statistical Package for Social Scienses), kus teostati ka andmete analüüs. Andmete 

analüüsimiseks on töös kasutatud korrelatsioonanalüüsi, regressioonanalüüsi ja 

dispersioonanalüüsi.  

Korrelatsioonanalüüsi eesmärgiks on uurida seoseid kahe tunnuse vahel. Kõige üdisemalt 

näitab seose tugevust korrelatsioonikoefitsient, mille väärtused on vahemikus  -1< r <+1. 

Positiivne või negatiivne koefitsient näitab seose suunda. Mida lähemal on koefitsiendi 
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absoluutväärtus ühele, seda tugevam on seos. (Bryman, Bell 2011: 347) Erinevate 

kirjandusallikate väitel ei ole koefitsiendi hindamisel absoluutseid piire, see oleneb 

valdkonnast ja kontekstist.  

Kuna käesoleva töö analüüside teostamiseks kasutatava andmestiku puhul ei ole uuritavad 

tunnuspaarid alati lineaarses seoses ning tunnuste jaotused ei vasta normaaljaotusele, siis 

on kasutatud Spearmani astakkorrelatsioonikoefitsienti. Regressioonanalüüsi 

peaeesmärgiks on regressioonivõrrandi vabaliikme ja regressioonikordaja leidmine, mille 

abil on võimalik prognoosida sõltuva tunnuse väärtusi (Jurjevitš 2004: 78-79).  

Dispersioonanalüüsi abil saab teostada keskmiste võrdlust faktori tasemetel, dispersiooni 

osade võrdlemise kaudu ja saab esile tuua tasemete vahelisi erinevusi ning erinevuste 

statistilist olulisust (Tooding 2007: 310).  

Teostatud analüüside käigus saadud tulemused on töös esitatud tabelite ja joonistena.  

Eelnevates uuringutes teemal käibekapitali juhtimise poliitikad ja nende mõju 

kasumlikkusele, on samuti kasutatud näitajate analüüsimiseks SPSS programmi. 

Erinevatest analüüsimeetoditest, mida on kasutatud tulemuste saamiseks annab ülevaate 

tabel 3.  

 

Tabel 3. Erinevate autorite poolt uurimustes kasutatud andmeanalüüsimeetodid 

Autor ja aasta Analüüsimeetod 

Enqvist et al. (2014) Pearsoni korrelatsioonanalüüs, regressioonanalüüs 

Shin, Soenen (1998) Pearsoni ja Spearmani korrelatsioonanalüüs ja regressioon- 

analüüs  

Deloof (2003) Pearsoni ja Spearmani korrelatsioonanalüüs ja regressioon-

analüüs 

Yazdanfar, Öhman (2014) Korrelatsioon- ja regressioonanalüüs 

Tauringana, Afrifa (2013) Pearsoni korrelatsioonanalüüs, regressioonanalüüs 

Afra, Nazir (2007) regressioonanalüüs 

Gill (2011) Pearsoni korrelatsioonanalüüs, regressioonanalüüs 

Aleknevičienė et al. (2011) korrelatsioonanalüüs 

Ryś-Jurek (2011) korrelatsioonanalüüs 

 

Töö eesmärgi täitmiseks on püstitatud mitmed uurimisküsimused, millele vastuse 

leidmiseks on püstitatud hüpoteesid. Hüpoteeside püstitamisel on aluseks võetud 

teoreetilises osas analüüsitud artiklid ja nendes kajastatud uurimuste tulemused (nt Enqvist 
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et al. 2014, Shin, Soenen 1998, García-Teruel, Martínez-Solano 2007, Deloof 2003, Afza, 

Nazir 2007). Püstitatud hüpoteesid ja nende aluseks olevad teooriad on esitatud järgnevalt 

iga vastava analüüsi juures.  

 

 

2.2 Analüüs Eesti veisekasvatusega tegelevate ettevõtete näitel 

 

2.2.1 Käibekapitali juhtimise efektiivsuse näitajad Eesti veisekasvatusettevõtetes 

 

Veisekasvatusega tegelevate ettevõtete käibekapitali juhtimise efektiivsust hinnati esmalt 

läbi varade likviidsuse näitajate. Lühiajalise maksevõime suhtarvud keskenduvad sellele, 

kas ettevõttel on piisavalt raha või kiiresti rahaks konverteeritavaid varasid, et tasuda 

lühiajaliste kohustuste eest. Lühiajalise maksevõime ja likviidsuse näitajana on kasutatud 

käesolevas töös lühiajaliste kohustuste kattekordajat, mis leiti käibevara ja lühiajaliste 

kohustuste suhtena ning likviidsuse näitajat, mis leiti lahutades käibevarast lühiajalised 

kohustused ja jagades saadud tulemus müügituluga. 

Keskmine lühiajalise võlgnevuse kattekordaja oli 4,83 ja aastate lõikes vahemikus 2,53-

6,85 (joonis 9). Analüüsi tulemused näitavad, et veisekasvatusega tegelevate ettevõtete 

sektoris valitseb üldiselt liigne likviidsus.  

 

 

Joonis 9. Veisekasvatus ettevõtete likviidsuse ja lühiajaliste kohustuste kattekordaja 
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See viitab sellele, et keskmist ettevõtet ei ähvarda lühiajaline finantsrisk, kuid kasumlikkus 

on seoses üleliigse seisva rahaga madal. See võib seotud olla ka sellega, et 

põllumajandusettevõtetel võib olla raskusi lühiajalise krediidi  saamisega, ja seetõttu on 

käibevarade tase kõrge.  

Sama tendentsi näitab likviidsuse suhtarv, olles keskmiselt 1,79 ja aastate lõikes 

vahemikus 1,34-2,78. Keskmised näitajad ei viita ühelgi analüüsitud aastal likviidsuse 

probleemile.  

Kui lähtuda põllumajandusettevõtete tegevuse omapäradest, siis ülelikviidsusele viitava 

näidu tekkele võib mõju avaldada näiteks toetusrahade laekumine detsembris, mis tõstab 

käibekapitali taset. Teiselt poolt võivad käibekapitali taset tõsta varud, mida hoitakse 

loomade söödana vähemalt pool aastat või sügisel soodsamate hindade tõttu järgmiseks 

aastaks ette ostetavad seemned, väetised. See  on omakorda seotud kuludega, mis 

kaasnevad käibekapitali säilitamisega ja vähendavad ettevõtte kasumlikkust. Käesolevas 

uuringus ei saanud seost kontrollida, kuna andmed olid aasta kohta kokku, mitte kuude 

lõikes. Põllumajandusettevõtete liigset likviidsust näitas ka Ryś-Jurek (2011) poolt 

Euroopas läbi viidud uurimus. 

Kui aga analüüsida ettevõtteid eraldi, siis näitab teostatud suhtarvude analüüs, et igal aastal 

on 15-26% ettevõtteid, mille lühiajaliste kohustuste kattekordaja on vähem kui 0,9 ehk 

nõrk, viidates likviidsuse riskile.  

Maksevõime kordaja puhul on varud kui kõige vähem likviidne vara käibevarast 

eemaldatud ja saadud tulemus on jagatud lühiajaliste kohustustega. Keskmine näitaja 

analüüsitud aastatel on 3,28, olles aastate lõikes vahemikus 1,43-4,62. Selle näitaja alusel 

on aastad 2007-2009 ja 2013 heal tasemel (kordaja vahemikus 1,43-2,68), aastatel 2010-

2012 ja 2014 on märgata taas ülelikviidsust (3,9-4,6).  Ettevõtteid eraldi analüüsides on ka 

siin neid, kellel on likviidsusega probleeme. Keskmiselt 13,7% (vahemikus 8,7-19,3%) 

ettevõtetest on aastate keskmisena probleeme lühiajaliste kohustuse eest tasumisel. 

Puhaskäibekapitali näitajad on aastate keskmistena positiivsed (joonis 10). Aastate 2007-

2014 keskmine näitaja on 95 tuhat eurot. Kui aga vaadata ka siin ettevõtteid eraldi, siis on 

igal aastal hulk ettevõtteid (vahemikus 17-29%), mille puhaskäibekapital on negatiivne.   
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Joonis 10. Ettevõtete keskmine puhaskäibekapital 2007-2014, tuhat eurot 

Neid ettevõtteid, mille puhaskäibekapital on nullile väga lähedal või negatiivne, mõjutavad 

negatiivsed muutused turul tugevalt. See näitab ka, et paljudel ettevõtetel on raskusi 

tasumaks oma lühiajaliste kohustuste eest, millele viitas ka ükskikute ettevõtete tasemel 

näidatud lühiajalise võlgnevuse kattekordaja.  

Ryś-Jurek (2011) uurimuse tulemused näitasid, et aastal 2007 oli Eesti 

põllumajandusettevõtete keskmine puhaskäibekapital 24 tuhat eurot. 

Käibekapitali juhtimise efektiivsuse teise näitajana on käesolevas magistritöös kasutatud 

raha konversioonitsüklit ja selle kolme komponenti - debitoorse võlgnevuse käibeväldet, 

kreditoorse võlgnevuse käibeväldet ja varude käibeväldet (vt ka 1.3.1), nagu seda on tehtud 

paljudes varasemates uurimustes. Enamasti on leitud, et seos raha konversioonitsükli ja 

kasumlikkuse vahel on negatiivne ehk raha konversioonitsükli pikenedes väheneb 

kasumlikkus ja ka mõju kasumlikkusele on negatiivne. Samas on leitud, et ettevõte saab 

minimeerida raha konversioonitsüklit optimeerides igat oma kolmest komponendist, ja 

tõsta sellega kasumlikkust  (nt Enqvist et al. 2014, Deloof 2007).  Eelnevatele 

uurimistulemustele toetudes on püstitatud hüpoteesid 1-4. 

H1: raha konversioonitsükli ja kasumlikkuse vahel on negatiivne seos ja mõju kasumlikku-      

sele on negatiivne kõikidel analüüsitud aastatel; 

H2: kreditoorse võlgnevuse perioodi ja kasumlikkuse vahel on positiivne seos ja mõju 

kasumlikkusele on positiivne kõikidel analüüsitud aastatel; 
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H3: debitoorse võlgnevuse perioodi ja kasumlikkuse vahel on negatiivne seos ja mõju 

kasumlikkusele on negatiivne kõikidel analüüsitud aastatel; 

H4: varude tsükli ja kasumlikkuse vahel on negatiivne seos ja mõju kasumlikkusele on 

negatiivne kõikidel analüüsitud aastatel. 

Kirjeldav statistika (lisa 2) esitleb muutujaid, mida on kasutatud järgnevates korrelatsioon-

ja regressioonanalüüsides, leidmaks seost raha konversioonitsükli ja kasumlikkuse vahel. 

Keskmine raha konversioonitsükkel aastate lõikes on 123 päeva, olles vahemikus 77 päeva 

aastal 2013 ja 143 päeva aastal 2011. Eelnevates uurimustes on leitud, et mida lühem on 

raha konversioonitsükkel, seda suurem on kasumlikkus. Täpset vahemikku, kuhu tsükli 

pikkus peaks mahtuma teoreetilistes allikates välja pole toodud, kuid mida lähemal nullile 

või isegi miinuses, seda parem. Mida pikem on see tsükkel, seda suurem on lühiajaline 

likviidsusrisk. Kui võrrelda saadud näitajaid joonistel 11 ja 12, siis otsesel kõrvutamisel 

teooria siinkohal kinnitust ei leia, ehk lühima raha konversioonitsükliga aastal 2013 ei ole 

kasumlikkuse näit kõrgeim. Pikemat raha konversioonitsüklit võib osaliselt põhjendada 

põllumajandustegevuse spetsiifikaga. 

Varude käibevälde on keskmiselt 162 päeva (148 aastal 2010 ja 177 aastal 2013). Varude 

keskmine käibevälde on pikk, aga seoses näiteks põllumajandusliku tootmise tsüklilisuse ja 

loomasööda varudega, ei ole seda väldet võimalik ka palju lühendada.  

Debitoorse võlgnevuse käibevälde on keskmiselt 43 päeva (39 aastal 2007 ja 49 aastal 

2013). Seda näitajat võib lugeda suhteliselt heal tasemel olevaks, arvestades, et keskmine 

aeg, mille jooksul ostjatel tuleb tasuda oma arved, on 30 päeva. Välte lühendamiseks tuleks 

suures osas ettevõtetes rakendada rangemat krediidipoliitikat.  

Kreditoorse võlgnevuse käibevälde on keskmiselt 82 päeva (56 päeva aastal 2007 ja 156 

aastal 2013). Kreditoorse võlgnevuse käibevälde on üldnäitajana heal tasemel, kuid 

paljudel juhtudel väga pikk võlgnevuse periood viitab, et analüüsitud ettevõtetel võib olla 

makseraskusi. Joonisel 11 on esitatud erinevate aastate näitajad graafiku kujul.  
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Joonis 11. Raha konversioonitsükkel ja selle komponendid 2007-2014, päevades  

 

Kasumlikkuse näitaja varade rentaabluse (puhaskasumi baasil) keskmine väärtus on 

analüüsitud aastate lõikes madalal tasemel (8,51%) ja samuti ka ärikasumi baasil näitaja 

(9,3%). Nagu jooniselt 12 on näha, siis koguvarade rentaablus on kõrgeim aastal 2007 

(vastavalt 14,1% ja 14,7%) ja madalaim aastal 2009 (vastavalt 0,7% ja 1,8%). 

Suured kõikumised näitajate keskmiste vahel on seletatavad majandusseisuga ning 

kriisidega, mis puudutavad eriti valusalt piimakarjakasvatusega tegelevaid ettevõtteid 

(ekspordi piirangud, madalad kokkuostuhinnad).  Langustrend on hästi nähtav aastatel 

2012-2014. 

Ryś-Jurek (2011) uurimuse põhjal oli aastal 2007 Eesti põllumajandusettevõtete 

koguvarade rentaablus ärikasumi baasil 12%.  

Omakapitali rentaabluse (ROE) keskmine väärtus aastatel 2007-2014 on 14,3% (joonis 

12). Võrreldes varade rentaabluse ja omakapitali rentaabluse keskmisi näite, siis aastatel 

2008, 2009 ja 2014 on omakapitali rentaablus väiksem kui varade rentaablus ehk nendel 

aastal makstakse laenatud rahalt rohkem intressi, kui on ettevõtte ärikasum.  
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Joonis 12. Kasumlikkuse mõõdikute varade puhasrentaabluse, varade rentaabluse ja 

omakapitali rentaabluse keskmised näitajad aastate lõikes, protsentides 

 

Muutujatena  on kasutatud ka lühiajaliste kohustuste kattekordajat ja võlakordajat. 

Võlakordaja, mis leiti kohustuste ja koguvara suhtena, oli analüüsitud aastatel erinevate 

teooriate kohaselt rahuldaval tasemel, keskmiselt 43,6% ehk selle protsendi ulatuses olid 

ettevõtetel varad finantseeritud võõrvahenditega (joonis 13).  

 

 

Joonis 13. Keskmine võlakordaja näitaja 2007-2014, protsentides 

 

St. Pierre et al. (2000) arvates peaks piimakarja kasvatusega seotud ettevõtetel antud 

näitaja, vältimaks finantsriski, olema vähem kui 40%. Kui lähtuda sellest seisukohast, siis 

ei ole võlakordaja rahuldaval tasemel, vaid alla selle. Kuna analüüsis on kasutatud nii 

piimakarjakasvatusega tegelevate ettevõtete näitajaid kui ka lihaveisekasvatusega seotuid, 

siis võib kordajat tõlgendada erinevalt ja hinnata selle siiski rahuldavaks, liigset riski ei ole 

võetud. 
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Korrelatsioonanalüüs 

Esmalt teostati Spearmani paariskorrelatsioonanalüüs kõikide kasutatavate muutujate vahel 

leidmaks seoseid raha konversioonitsükli, selle komponentide ja kasumlikkuse vahel. 

Analüüsi tulemused on esitatud korrelatsioonimaatriksi vormis lisas 3.  

Korrelatsioonanalüüsi tulemused näitasid, et raha konversioonitsükli ja kasumlikkuse vahel 

oli aastatel 2008, 2009, 2012, 2014 statistiliselt oluline, kuid nõrk positiivne seos, kus 

korrelatsioonikoefitsient r oli vahemikus 0,186-0,271 ja p <0.05. Aastatel 2007, 2010, 

2011, 2013 ei ole seos statistiliselt oluline (p >0.05). 

Kreditoorse võlgnevuse käibevälte ja kasumlikkuse vahel oli aastatel 2008, 2009, 2011, 

2012, 2013 statistiliselt oluline nõrk negatiivne seos, kus korrelatsioonikoefitsient r oli 

vahemikus -0,134 kuni -0,258 ja p <0.05. Aastatel 2007, 2010, 2014 statistiliselt olulist 

seost ei olnud (p >0.05).  

Debitoorse võlgnevuse perioodi ja kasumlikkuse vahel oli aastatel 2008 ja 2009 

statistiliselt oluline nõrk positiivne seos, kus korrelatsioonikoefitsient r oli vahemikus 

0,217 kuni 0,261 ja p <0.05. Ülejäänud kuuel analüüsitud aastal statistiliselt oluline seos 

puudus (p >0.05).   

Varude tsükli ja kasumlikkuse vahel on statistiliselt oluline nõrk positiivne seos vaid aastal 

2014, kus korrelatsioonikoefitsient r oli 0,123 ja p <0.05. Kõikidel teistel analüüsitud 

aastatel statistiliselt oluline seos puudub (p >0.05).  

Korrelatsioonanalüüsi abil testiti ka likviidsuse (lühiajaliste kohustuste kattekordaja) ja 

võlakordaja seost kasumlikkusega. Likviidsuse ja kasumlikkuse vahel oli statistiliselt 

oluline nõrk kuni keskmine positiivne seos kõikidel aastatel, v.a. 2007. Aastatel 2008-2014 

oli korrelatsioonikoefitsient r vahemikus 0,228 kuni 0,486 ja p <0.05. Võlakordaja ja 

kasumlikkuse vahel oli kõikidel aastatel nõrk kuni keskmine negatiivne seos, kus 

korrelatsioonikoefitsient r oli vahemikus -0,249 kuni -0,459 ja p < 0.05 

Raha konversioonitsükli, selle komponentide ja kasumlikkuse vahel on teatud aastatel 

mõned positiivsed seosed ja mõned negatiivsed seosed. 2007-2014 kokkuvõetult seosed 

puuduvad.  

Eelnevates uurimustes on leitud, et ettevõte saab minimeerida raha konversioonitsüklit 

optimeerides igat selle kolmest komponendist, ja tõsta sellega kasumlikkust. Eelnevalt 
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mainitud seoste olemasolu annab põhjust arvata, et see toimib ka antud töös analüüsitud 

ettevõtete puhul.   

Käesoleva magistritöö raames läbi viidud korrelatsioonanalüüsi tulemused näitavad, et 

analüüsitud aastatel: 

 raha konversioonitsükli ja kreditoorse võlgnevuse käibevälte vahel on keskmine 

negatiivne seos kõikidel analüüsitud aastatel, kus korrelatsioonikoefitsient r oli 

vahemikus -0,399 kuni -0,531  ja p <0.05;  

 raha konversioonitsükli ja debitoorse võlgnevuse käibevälte vahel on nõrk positiivne 

seos (v.a. 2007, kui seos puudub, p >0.05) kõikidel analüüsitud aastatel, kus 

korrelatsioonikoefitsient r on vahemikus 0,108 kuni 0,312 ja p <0.05; 

 raha konversioonitsükli ja varude tsükli vahel on tugev positiivne seos kõikidel 

analüüsitud aastatel, kus korrelatsioonikoefitsient r on vahemikus 0,626 kuni 0,883 ja p 

< 0.05. 

Korrelatsioonanalüüsi tulemusest saab välja lugeda, et kui seos on positiivne raha 

konversioonitsükli ja debitoorse võlgnevuse ning varude tsükli vahel, siis ühe suurenedes 

suureneb ka teine ehk lühendades üht lüheneks ka teine, mis viiks suurema kasumlikkuse 

saavutamisele. Debitoorse võlgnevuse ja raha konversioonitsükli vaheline seos ei ole nii 

tugev kui näiteks seos varudega, mis võimaldab tõmmata paralleele kirjeldava statistikaga 

nende näitajate osas, kus debitoorse võlgnevuse käibevälde oli suhteliselt heal tasemel 

(kuid nõuete perioodi lühendamine mõjutaks siiski kasumlikkust positiivselt), aga varude 

osas oleks kasumlikkuse seisukohalt väga oluline perioodi lühendamine.  

Negatiivne seos raha konversioonitsükli ja kreditoorse võlgnevuse käibevälte vahel näitab, 

et kreditoorse võlgnevuse käibevälte pikendamisel, lüheneb raha konversioonitsükkel ja ka 

see viiks suurema kasumlikkuse saavutamisele. Käesoleva analüüsi näitajate puhul 

keskmiste põhjal muudaks see tulemust vähe, aga mõjuks üksikute ettevõtete tasemel. 

Kuna erinevused näitajate vahel on väga suured, siis tuleb igal ettevõttel leida optimaalne 

tase, kas perioodi lühendada (vältimaks makseraskusi) või pikendada.  

Regressioonanalüüs 

Järgides eelnevaid uurimusi (Deloof 2003, Enqvist et al. 2014) analüüsimaks raha 

konversioonitsükli ja selle kolme komponendi mõju kasumlikkusele, on koostatud 

regressioonmudel (2.2.1.1): 
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𝑅𝑂𝐴 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝐶𝐶 + 𝛽2𝐴𝑃 + 𝛽3 𝐴𝑅 + 𝛽4𝐼𝑁𝑉 + 𝛽5𝐶𝑅 + 𝜀                            (2.2.1.1) 

 

kus ROA on varade rentaablus, sõltuv tunnus; 

 CCC - raha konversioonitsükkel; 

 AP - kreditoorse võlgnevuse käibevälde; 

 AR - debitoorse võlgnevuse käibevälde; 

 INV - varude käibevälde; 

 CR - lühiajaliste kohustuste kattekordaja; 

 β0 - vabaliige; 

 β- regressioonikordaja; 

          - vealiige. 

Regressioonanalüüsi tulemused on esitatud  lisas 4. Statistiliselt oluline F-väärtus näitas 

kõikidel aastatel, et regressioonmudel sellisel kujul töötab ehk uuritavad tunnused omasid 

statistiliselt olulist mõju prognoositavale tunnusele. Koostatud mudelite jääkide 

sõltumatuse hindamiseks kasutati Durbin-Watsoni testi, mille testistatistiku väärtus jääb 

vahemikku 0 ja 4. Väärtus +2 viitab jääkide autokorrelatsiooni puudumisele. 

Determinatsioonikordaja (R
2
)
 

näitab 2007-2014 keskmisena, et mudelis kasutatud 

sõltumatud tunnused prognoosivad 16,5% sõltuva tunnuse (ROA) variatiivsusest ehk 

83,5% on mõjutatud teistest mudelis mitte olevatest tunnustest. Aastate lõikes on 

determinatsioonikordaja vahemikus 7,2% aastal 2009 kuni 31,6% aastal 2011. Seega raha 

konversioonitsükkel ja selle komponendid mõjutavad kasumlikkust keskmiselt 16,5% 

ulatuses ja lisaks on palju teisi faktoreid, mis ka mõjutavad kasumlikkust. 

Raha konversioonitsükli mõju kasumlikkusele on statistiliselt oluline aastatel 2008 ja 2009 

(p <0.05), aga kus β-koefitsient on 0,0 ehk mõju puudub. Teistel aastatel seos puudub, p > 

0.05. Saadud tulemused lükkavad ümber hüpoteesi H1.  

Debitoorse võlgnevuse käibevältel on kasumlikkusele väga nõrk positiivne mõju aastal 

2008, kus β-koefitsient on 0,001, mis võiks näidata maksetähtaegade lühendamist ja arvete 

kiiremat kogumist, kuid äärmiselt madal kordaja viitab mõju puudumisele. Lisaks on väga 

nõrk negatiivne mõju aastal 2014, kus β-koefitsient on -0,140, mis näitab, et vähem 

kasumlikud ettevõtted pikendavad maksetähtaegu ja kasumlikkus väheneb. Aastate 

keskmisena debitoorse võlgnevuse käibevälte mõju kasumlikkusele puudub. Hüpotees H2 

ei leidnud kinnitust.  
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Varude käibevälte mõju kasumlikkusele ei ole statistiliselt oluline ühelgi analüüsitud aastal 

(p >0.05). Sellega saab väita, et hüpotees H3 ei leidnud kinnitust. 

Kreditoorse võlgnevuse mõju kasumlikkusele on statistiliselt oluline 2010. aastal (p 

<0.05), kui β-koefitsient on 0,229, mis viitab, et pikendades kreditoorse võlgnevuse 

perioodi, kasumlikkus kasvab. Ülejäänud aastatel statistiliselt oluline seos puudub 

(p >0.05). Seega ka hüpotees H4 ei leidnud kinnitust.  

Regressioonanalüüsi tulemused on kõikide näitajate osas sarnased teostatud 

korrelatsioonanalüüsi tulemusega, kus üldiselt samuti statistiliselt oluline seos näitajate 

vahel puudus. Püstitatud hüpoteesid ei leidnud kinnitust, raha konversioonitsüklil ja selle 

komponentidel puudub mõju kasumlikkusele. 

Likviidsuse (lühiajaliste kohustuste kattekordaja) mõju kasumlikkusele on statistiliselt 

oluline aastatel 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, kus β-koefitsient on vahemikus 0,019-

0,369. See näitab, et ettevõtted saavad tõsta kasumlikkust, parandades likviidsust. 

Käesoleva töö kontekstis, tuginedes eelpool teostatud likviidsuse analüüsile, võib pakkuda, 

et kasumlikkust saaks tõsta läbi likviidsete varade viimise optimaalsele tasemele ja teiselt 

poolt jälgides lühiajaliste kohustuste osakaalu (kas seda vähendada või suurendada).   

Kolmel aastal (2008, 2009, 2014) ei ole lühiajaliste kohustuste kattekordaja ja 

kasumlikkuse vahel statistiliselt olulist seost (p >0.05). 

  

 

2.2.2 Käibekapitali investeerimise ja finantseerimise poliitikad ning mõju 

kasumlikkusele Eesti veisekasvatusettevõtetes 

 

Leidmaks vastust uurimisküsimusele, milliseid käibekapitali investeerimise poliitikaid ja 

finantseerimise strateegiaid kasutatakse veisekasvatusettevõtetes, teostati suhtarvude 

analüüs. Algandmete valimisel lähtuti uurimusest, mille teostasid Afza, Nazir (2007). 

Sellest uurimusest juhinduti, kuna siin oli selgelt välja toodud, milline suhtarv, mida näitab 

ja kuidas on leitud. Nimetatud uurimusest on pikemalt kirjutatud magistritöö teoreetilises 

osas, alapeatükis 1.4.2. 

Käibevarasse investeerimise poliitika puhul kasutati agressiivsuse näitajana käibevara ja 

koguvara suhet. Mida väiksem on saadud näitaja väärtus, seda agressiivsem poliitika. 
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Konservatiivsele poliitikale on omane, vastupidiselt agressiivsele poliitikale, suures 

summas investeering käibevaradesse. Agressiivse poliitika kasutamist näitab tehtud 

arvutuste tulemusel saadud suhtarv kuni tasemeni 0,349 (näitajad olid erinevatel aastatel 

vahemikus 0,002 kuni 0,349) ehk käibevara kuni 35%. Suhtarv üle 0,350 viitab 

konservatiivse poliitika kasutamisele (näitajad vahemikus 0,350-0,898). 

Käibevara finantseerimise strateegia agressiivsuse näitaja leiti lühiajaliste kohustuste ja 

koguvara suhtena. Selle näitaja puhul on reegel, mida kõrgem näitaja, seda agressiivsem 

poliitika. Agressiivne lähenemine kasutab finantseerimiseks kõrgemat taset lühiajalisi 

kohustusi ja vähem pikaajalist võlga. Agressiivse strateegia kasutamist näitab suhtarv üle 

0,150 ehk üle 15% kasutatakse finantseerimisel lühiajalisi kohustusi (näitaja erinevatel 

aastatel vahemikus 0,151-0,985). Suhtarv alla 0,150 viitab konservatiivse strateegia 

kasutamisele (näitaja vahemikus 0,001-0,150). 

SPSS Statistics programmi abil koostatud kirjeldavast statistikast saab järeldada, et 

käibevarasse investeerimispoliitika valikul kasutatakse Eesti veisekasvatusega tegelevates 

põllumajandusettevõtetes kõrgemal määral agressiivset lähenemist, aastate lõikes 67,5-

76,4% ettevõtetes (joonis 14). Eelnevalt uuritud teooriate põhjal kaasneb selle poliitikaga 

kõrge maksevõime risk, aga riski maandamisel kõrge kasumlikkus.  

 

 

Joonis 14. Investeerimispoliitika rakendamine ettevõtetes 2007-2014, protsentides 
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Analüüsitud ettevõtetest on 23,6-32,5% (sõltuvalt aastast) valinud konservatiivse 

käibevarasse investeerimise poliitika. Nende ettevõtete likviidsuse osas ei peaks probleeme 

olema, kuid riski puudumisel on ka kasumlikkus madal.  

Konservatiivne käibevarasse investeerimise poliitika võib praktikas olla ka näiline ja 

varjata ettevõtte üldiselt riskantset poliitikat investeerimisel (näiteks tegutsemine 

rendimaadel). 

Rys-Jurek poolt EL põllumajandusettevõtete baasil tehtud uurimuse järgi oli keskmine 

käibevarade osakaal koguvaradest Eesti põllumajandusettevõtetes 21,8% (Rys-Jurek 

2011). Ka see tulemus viitab agressiivse käibevarasse investeerimise poliitika 

kasutamisele. 

Finantseerimisstrateegia osas on veisekasvatusega tegelevates ettevõtetes samuti eelistatud 

agressiivne lähenemine (joonis 15). Need ettevõtted (61,5-87,5%) finantseerivad enamuse 

oma käibevaradest lühiajalise krediidi abil. Sellega kaasneb kõrge likviidsusrisk, kuid nagu 

ka investeerimispoliitika puhul, õnnestumisel kõrgem kasumlikkus. Oma tegevuses 

rakendab keskmiselt 29% ettevõtetest konservatiivset poliitikat.   

 

 

Joonis 15. Finantseerimisstrateegia rakendamine ettevõtetes 2007-2014, protsentides  
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Leidmaks vastust küsimusele, kas kasutatavatel käibekapitali investeerimise poliitikatel ja 

finantseerimise strateegiatel on mõju kasumlikkusele, püstitati järgnevad hüpoteesid 

(järgides Afza, Nazir 2003 uurimust): 

H5: Kasutatavatel käibekapitali investeerimise poliitikatel on positiivne mõju 

kasumlikkusele kõikidel analüüsitud aastatel.           

H6: Kasutatavatel käibekapitali finantseerimise strateegiatel on negatiivne mõju 

kasumlikkusele kõikidel analüüsitud aastatel. 

Regressioonanalüüs 

Järgnevalt teostati lineaarne mitmene regressioonanalüüs uurimaks kasutatavate 

käibekapitali poliitikate mõju kasumlikkusele (ROA) Eesti veisekasvatusettevõtetes. 

Regressioonanalüüsi läbi viimiseks koostati regressioonmudel (2.2.2.1). 

Regressioonanalüüsi tulemused on esitatud tabelis 4.  

𝑅𝑂𝐴𝑡 = 𝛼 + 𝛽1(𝑇𝐶𝐴 ÷ 𝑇𝐴𝑡) + 𝛽2(𝑇𝐶𝐿 ÷ 𝑇𝐴𝑡) + 𝜀,                                         (2.2.2.1) 

kus ROA on varade rentaablus, aastal t; 

 TCA/TAt - käibevara ja koguvara suhtarv, aastal t; 

 TCL/TAt - lühiajaliste kohustuste ja koguvara suhtarv, aastal t; 

 α - konstant ehk vabaliige; 

 β- regressioonikordaja; 

          - vealiige. 

Tabel 4. Käibekapitali investeerimispoliitika ja finantseerimisstrateegia regressioon 

kasumlikkuse suhtes 

Aasta 
Investeerimispoliitika Finantseerimisstrateegia 

F-väärtus Durbin-

Watson 

Β-

koefitsient t-väärtus p-väärtus 

Β-

koefitsient t-väärtus p-väärtus 

2007 0,283 3,351 0,001 0,069 0,958 0,340 6,957*** 1,972 

2008 0,322 6,140 <0,001 -0,146 -2,162 0,032 21,301**** 2,259 

2009 0,299 3,907 <0,001 -0,306 -4,241 0,001 14,449**** 1,997 

2010 0,427 8,705 <0,001 -0,178 -3,474 <0,001 44,775**** 1,810 

2011 0,349 7,750 <0,001 -0,224 -3,832 0,004 37,967**** 2,135 

2012 0,361 6,256 0,117 -0,214 -2,909 0,001 24,385**** 2,019 

2013 0,070 1,572 0,023 -0,170 -3,291 <0,001 6,102*** 2,026 

2014 0,088 2,291 <0,001 -0,197 -4,529 <0,001 11,776**** 1,960 

Märkused. F-statistiku p-väärtus *p ≤0.05, **p ≤0.01, ***p ≤0.001,****p ≤0.0001 
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F-väärtused näitavad, et uuritavad tunnused omavad statistiliselt olulist mõju 

prognoositavale tulemusele. Durbin-Watsoni testkoefitsiendi väärtus on normi piirides. 

Determinatsioonikordaja (R
2
)
 
näitab aastate 2007-2014 keskmisena, et mudelis kasutatud 

sõltumatud tunnused prognoosivad 15,3% sõltuva tunnuse (ROA) variatiivsusest ehk 

84,7% on mõjutatud teistest mudelis mitte olevatest tunnustest. Seega käibekapitali 

investeerimise poliitika ja finantseerimise strateegia mõjutavad kasumlikkust keskmiselt 

15,3% ulatuses ja lisaks on seal palju teisi faktoreid, mis samuti mõjutavad kasumlikkust. 

Mudelist selgub, et käibevarasse investeerimise poliitika mõju kasumlikkusele on 

statistiliselt oluline kõikidel aastatel (p <0.05), v.a. 2012. β-koefitsiendi kordaja on 

positiivne, kuid nõrk aastatel 2013, 2014. Kuna β-koefitsiendid on 87,5% aastatest 

positiivsed, siis saab väita, et investeerimise poliitika agressiivsuse tasemel on positiivne 

mõju kasumlikkusele. Iga käibevarasse lisaks investeeritud euro, suurendab kasumlikkust 

ehk mida konservatiivsem poliitika, seda kasumlikum. Näiteks 2007. aastal suureneb 

kasumlikkus 0,283 protsendipunkti võrra, kui käibevara osakaal koguvaras suureneb 1 

protsendipunkti võrra; 2008. aastal 0,322 protsendipunkti võrra, 2013. aastal 0,070 võrra 

jne.   

Käibevara finantseerimise strateegiate mõju kasumlikkusele on statistiliselt oluline 

kõikidel aastatel (p <0.05), v.a. 2007. Finantseerimisstrateegia agressiivsuse tasemetel on 

negatiivne mõju kasumlikkusele. Teisisõnu, lühiajaliste kohustuste osakaalu tõstmine 

finantseerimisel vähendab kasumlikkust. Näiteks aastal 2014, kui lühiajaliste kohustuste 

osakaal koguvara finantseerimisel tõuseb ühe protsendipunkti võrra, siis kasumlikkuse 

näitaja ROA väärtus väheneb 0,197 protsendipunkti võrra.  

Regressioonanalüüsi tulemused näitasid, et käibekapitali investeerimise poliitika mõju 

kasumlikkusele ei ole vaid ühel analüüsitud aastal statistiliselt oluline, seega võib väita, et 

püstitatud hüpotees H5 leidis suuremas osas kinnitust. 

Samuti ei ole käibevara finantseerimise strateegiate mõju kasumlikkusele statistiliselt 

oluline vaid aastal 2007. Teistel aastatel on statistiliselt oluline negatiivne mõju. Seega 

võib ka siin väita, et püstitatud hüpotees H6 leidis suuremas osas kinnitust.  

Analüüsitud veisekasvatusega tegelevate põllumajandusettevõtete baasil selgub, et 

kasumlikum on konservatiivsema lähenemisega investeerimispoliitika ehk mida rohkem 
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käibevara, seda suurem kasumlikkus. Finantseerimisel vähema määra lühiajaliste 

kohustuste kasutamine ehk teisisõnu konservatiivsem lähenemine 

finantseerimisstrateegiale on kasumlikum. 

Käibekapitali investeerimise ja finantseerimise poliitika 

Leidmaks üldist käibekapitali investeerimise ja finantseerimise poliitikat on 

investeerimispoliitika ja finantseerimisstrateegia liidetud üheks: 

1. Agressiivne-Agressiivne. Agressiivne käibevarasse investeerimise poliitika ja 

agressiivne varade finantseerimise poliitika. Selle poliitika kasutajatel on minimaalsel 

tasemel käibevara võrrelduna põhivaraga ja finantseerimisel kasutatakse enam  

lühiajalisi kohustusi.  Teooria kohaselt suurim risk ja kõrgeim kasumlikkus.  

2. Agressiivne-Konservatiivne. Agressiivne käibevarasse investeerimise poliitika ja 

konservatiivne varade finantseerimise poliitika. Minimaalsel tasemel käibevara, mis 

finantseeritakse suures osas pikaajaliste laenude ja omakapitali abil. 

3. Konservatiivne-Agressiivne. Kõrgel tasemel investeeringud käibevarasse 

(konservatiivne), mis on finantseeritud enamuses lühiajaliste finantseerimisallikatega 

(agressiivne). 

4. Konservatiivne-Konservatiivne. Kõrgel tasemel investeeringud käibevarasse, mis on 

enamuses finantseeritud pikaajaliste allikatega. Täiesti riskivaba poliitika, aga ka väga 

madal võimaliku kasumlikkuse tase.  

Erinevate poliitikate kasutamine ettevõtete ja aastate lõikes on esitatud tabelis 5. 

 

Tabel  5. Käibekapitali juhtimise poliitikate kasutamine 2007-2014, ettevõtete arv 

Käibekapitali investeerimise ja 

finantseerimise poliitika/ Aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Agressiivne  Agressiivne 68 115 122 117 115 139 161 167 

Agressiivne  Konservatiivne 9 33 35 43 53 49 64 71 

Konservatiivne  Agressiivne 22 33 33 28 37 42 47 41 

Konservatiivne  Konservatiivne 5 16 17 31 42 40 33 32 

Kokku 104 197 207 219 247 270 305 311 

 

Eesti veisekasvatusega tegelevates ettevõtetes on aastatel 2007-2014, kõige enam 

rakendatav poliitika agressiivne-agressiivne ehk poliitika, millele on omane kõrge kasum 

ja kõrge risk. Teiste poliitikate vahel on aastate lõikes kõikumised, kord on eelistatum 

agressiivne-konservatiivne, mõnel aastal aga konservatiivne-agressiivne poliitika. Neid 

kahte võib nimetada ka mõõdukateks poliitikateks, millele on omane mõõdukas kasum ja 
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mõõdukas risk. Kõige vähem on rakendatud konservatiivne-konservatiivne poliitikat. 

Teistest erineb aasta 2011, kus on keskmisest rohkem kasutatud konservatiivne-

konservatiivne ja vähem agressiivne-agressiivne poliitikat (joonis 16). 

 

 

Joonis 16. Käibekapitali investeerimise ja finantseerimise poliitikate kasutamise 

keskmised 2007-2014, protsentides 

 

Enamus veisekasvatusega tegelevaid põllumajandusettevõtjaid ei ole selle analüüsi 

tulemustele toetudes aastate lõikes kindlad ühele poliitikale. Kõikide ettevõtete hulgast jäi 

ühele poliitikale aastate lõikes kindlaks 56. Nendest 52 kasutas agressiivset-agressiivset, 3 

konservatiivset-agressiivset ja 1 konservatiivset-agressiivset poliitikat. 

Ryś-Jurek (2011) poolt läbi viidud uurimuse kohaselt iseloomustab 27 Euroopa Liidu 

liikmesriigi põllumajandusettevõtteid enim agressiivse-konservatiivse (mõõduka) 

käibekapitali investeerimise ja finantseerimise poliitika kasutamine.  

Erinevuse põhjus Eesti veisekasvatusettevõtetega võrreldes võib olla selles, et eelpool 

mainitud uurimusse olid kaasatud erinevate tegevusaladega seotud 

põllumajandusettevõtted, mitte üks kitsas valdkond.  

Dispersioonanalüüs 

Leidmaks vastust küsimusele, kas neljas grupis on kasumlikkuse (ROA) keskväärtused 

samad või erinevad, teostati dispersioonanalüüs (ANOVA). Dispersioonanalüüsi 

tulemused on esitatud tabelitena lisas 5.  
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Järgnevalt on tabelis 6 esitatud dispersioonanalüüsi tulemused F-statistiku ja selle olulisuse 

osas. 

Tabel 6. F-statistik ja selle statistiline olulisus 

Aasta F-statistik p-väärtus 

2007 6,953 <0,001 

2008 8,098  <0,001 

2009 3,299 <0,001 

2010 19,801 <0,001 

2011 15,82  <0,001 

2012 8,515  <0,001 

2013 2,952 0,033 

2014 3,345 0,020 

 

Kuna ANOVA üheks eelduseks on võrreldavate gruppide keskväärtuste hajuvuse sarnasus, 

siis viidi esmalt läbi Levene-i test selle kontrollimiseks. Test kontrollib hüpoteesi, et 

gruppide hajuvused on erinevad (sig ehk p-väärtus on <0.05 ehk siis gruppide hajuvus on 

erinev). Kui Leveni-i test näitab olulisust, siis tuleb järgnevalt vaadata Welchi, 

korrigeeritud F statistiku olulisust. Kui see on <0.05, siis võib väita, et uuritavate gruppide 

vahel on mõni erinevus oluline, kuid see ei ütle veel, milline erinevus on oluline, tuleb 

teostada järeltest. Kui Levene-i testistatistik on mitteoluline, võib kasutada klassikalist 

dispersioonanalüüsi F-statistikut. 

Levene-i testistatistik oli oluline (p<0.05) aastatel 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 ehk 

75% analüüsitud aastatest. Järgnevalt analüüsitud Welchi korrigeeritud F statistik näitas, et 

2007. ja 2013. aastal ei ole see näitaja statistiliselt oluline (p>0.05) ehk nendel aastatel 

uuritavate gruppide vahel olulisi erinevusi ei esine. Ülejäänud aastate puhul saab väita, et 4 

uuritava grupi vahel on mõni erinevus oluline.  

Levene-i testistatistik oli mitteoluline aastatel 2009 ja 2014. Nende aastate puhul vaadati 

järgnevalt klassikalise dispersiooni F-statistikut, mis oli mõlemal aastal statistiliselt oluline 

(2009 väga piiripealselt), mis viitab, et erinevus kuskil gruppide vahel on.  

Selleks, et mõista, millised grupid üksteisest erinevad, viidi läbi post-hoc testid (multiple 

comparison). Kokkuvõte saadud tulemustest on esitatud tabelis 7. 
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Tabel 7. Käibekapitali poliitikate erinevused grupiti ROA keskväärtusest lähtuvalt  

2008 Agressiivne  Agressiivne Konservatiivne  Agressiivne 

  Konservatiivne  Agressiivne Agressiivne  Agressiivne 

2009 Agressiivne  Agressiivne Konservatiivne  Konservatiivne 

 Konservatiivne  Konservatiivne Agressiivne  Agressiivne 

2010 Agressiivne  Agressiivne Konservatiivne  Agressiivne 

  Agressiivne  Agressiivne Konservatiivne  Konservatiivne 

  Agressiivne  Konservatiivne Konservatiivne  Konservatiivne 

  Konservatiivne  Agressiivne Agressiivne  Agressiivne 

  Konservatiivne  Konservatiivne Agressiivne  Agressiivne 

  Konservatiivne  Konservatiivne Agressiivne  Konservatiivne 

2011 Agressiivne  Agressiivne Konservatiivne  Konservatiivne 

  Agressiivne  Konservatiivne Konservatiivne  Konservatiivne 

  Konservatiivne  Konservatiivne Agressiivne  Agressiivne 

  Konservatiivne  Konservatiivne Agressiivne  Konservatiivne 

2012 Agressiivne  Agressiivne Konservatiivne  Agressiivne 

  Agressiivne  Agressiivne Konservatiivne  Konservatiivne 

  Konservatiivne  Agressiivne Agressiivne  Agressiivne 

  Konservatiivne  Konservatiivne Agressiivne  Agressiivne 

2014 Agressiivne  Agressiivne Konservatiivne  Konservatiivne 

  Agressiivne  Konservatiivne Konservatiivne  Konservatiivne 

  Konservatiivne  Konservatiivne Agressiivne  Agressiivne 

  Konservatiivne Konservatiivne Agressiivne  Konservatiivne 

 

Aastatel 2008, 2010, 2011, 2012 ja 2014 on järeltestiks kasutatud Games-Howelli testi 

(eeldab erinevat hajuvust), aga aastal 2009 Tukey testi (Games-Howell ei näidanud, kus 

gruppide vahel on erinevused).  

Kui võrrelda gruppide keskmisi väärtusi, siis suurim erinevus (kõige rohkem statistiliselt 

olulisi erinevusi) on grupi agressiivne-agressiivne versus konservatiivne-konservatiivne 

vahel, mida võis ka teoreetilistele seisukohtadele toetudes eeldada.  

Keskmiste väärtuste erinevused ANOVA kirjeldava statistika põhjal (tabel 8) näitavad, et 

suurim kasumlikkuse näitaja on teooriatele vastupidiselt poliitikal, millel on lähenemine 

konservatiivne nii käibevarasse investeerimisel kui nende investeeringute finantseerimisel.  
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Tabel 8. ROA keskmised väärtused käibekapitali poliitikate lõikes 

Aasta Keskmine A-A A-K K-A K-K 

2007 14,0 12,0 14,0 17,0 34,0 

2008   6,0 3,2 6,0 12,0 16,0 

2009   0,6 -20,0 0,4 6,0 11,0 

2010 15,0 7,0 11,0 17,0 27,0 

2011 13,0 9,0 12,0 16,0 26,0 

2012 11,0 7,0 13,0 18,0 18,0 

2013  7,0 5,5 7,0 8,0 13,0 

2014 4,0 3,0 3,0 5,0 9,0 

 

Teooriate alusel peaks olema suurim kasumlikkus agressiivsel-agressiivsel poliitikal. Eesti 

veisekasvatusega tegelevate ettevõtete puhul on agressiivne-agressiivne poliitika kõige 

väiksema kasumlikkusega, jäädes maha ka mõõdukatest poliitikatest. Seda tulemust 

kinnitas ka regressioonanalüüs, mille puhul kasumlikkus kasvas konservatiivsema 

lähenemise puhul nii investeerimisel käibevarasse kui investeeringute finantseerimisel. 

Seega võib keskmisel veisekasvatusega tegeleval ettevõttel soovitada kasutada oma 

tegevuses käibekapitali juhtimisel konservatiivsemat lähenemist ehk suuremat käibevara 

osakaalu koguvaradest ja finantseerimisel lühiajaliste kohustuste väiksemat osakaalu. Aga 

nagu eelnevad analüüsid näitasid, siis on palju keskmisest erinevaid ettevõtteid, teisisõnu 

peab iga ettevõte leidma optimaalse käibevara hulga millesse investeerida ja samuti 

tasakaalu lühi-ja pikaajaliste allikate vahel finantseerimisel. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli analüüsida, milliseid käibekapitali juhtimise 

poliitikaid kasutatakse Eesti veisekasvatusettevõtetes ning milline on nende mõju ettevõtte 

kasumlikkusele. 

Magistritöö teoreetilises osas anti ülevaade käibekapitali olemusest, mõistetest ja 

eesmärkidest ning kasumlikkuse mõistest ja olemusest. Kirjeldati meetodeid käibekapitali 

juhtimise efektiivsuse ja kasumlikkuse hindamiseks. Anti põhjalik ülevaade käibekapitali 

investeerimise poliitikatest ja finantseerimise strateegiatest ning varasemate teemakohaste 

uurimuste tulemustest.   

Käesolevas töös on eesmärgi täitmiseks püstitatud uurimisküsimused ja nendele 

vastamiseks hüpoteesid. Valimi analüüsiks moodustasid PRIA toetuste registris 31.12.2015 

seisuga olevad ettevõtjad  EMTAK 2008 koodidega 0141 ja 0142, piimakarjakasvatus ning 

muu veislaste-ja pühvlikasvatus. Valimi suurus oli sõltuvalt aastast 104-311 ettevõtet. 

Uuringusse hõlmati vaid äriühingud. Uuring viidi läbi aastate 2007-2014 majandusaasta 

aruannete põhjal, mis saadi läbi päringu Äriregistrist. Kogutud andmeid analüüsiti 

statistika- ja andmetöötlusprogrammidega SPSS Statistics ja MS Excel. 

Töö autorile teada olevalt ei ole Eestis ega lähiriikides akadeemilist uurimust, kus oleks 

keskendutud teemale käibekapitali juhtimise poliitikad ja nende mõju 

põllumajandusettevõtete kasumlikkusele. Lähinaabrusest on uuringuid 

põllumajandusettevõtete baasil Leedust ja Euroopa Liidu liikmesriikidest ning Poolast, kus 

käibekapitali juhtimise poliitikate ja kasumlikkuse seost puudutati teiste teemade hulgas.  

Ettevõtte käibekapitali juhtimise efektiivsuse mõõtmiseks kasutatakse suures osas 

uurimustes raha konversioonitsüklit, mida peetakse üheks mõjuteguriks ettevõtte 

kasumlikkuse saavutamisel. Üldiselt ollakse seisukohal, et mida lühem tsükkel, seda 

suurem võimalus kasumlikuks tegevuseks.  

Leidmaks seoseid raha konversioonitsükli, selle komponentide, likviidsuse ja 

kasumlikkuse vahel teostati Spearmani astakkorrelatsioonanalüüs. Tulemused näitasid, et 
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raha konversioonitsükli, selle komponentide ja kasumlikkuse vahel statistiliselt oluline 

seos puudus või oli äärmiselt nõrk. Likviidsuse (lühiajaliste kohustuste kattekordaja) ja 

kasumlikkuse vahel oli statistiliselt oluline nõrk kuni keskmine positiivne seos kõikidel 

aastatel, v.a. 2007.  

Lisaks analüüsiti korrelatsioonanalüüsi tulemusi raha konversioonitsükli ja selle 

komponentide vahelise seose leidmiseks, kuna eelnevates uurimustes on leitud, et ettevõte 

saab minimeerida raha konversioonitsüklit optimeerides igat selle kolmest komponendist, 

ja tõsta sellega kasumlikkust. Positiivne seos raha konversioonitsükli ja debitoorse 

võlgnevuse ning varude tsükli vahel kinnitas, et lühendades üht lüheneks ka teine, mis 

viiks suurema kasumlikkuse saavutamisele. Negatiivne seos kreditoorse võlgnevuse 

käibevältega näitas, et selle pikendamisel lüheneb raha konversioonitsükkel ja kaasneb 

suurem kasumlikkus. 

Eelnevatele uurimustele tuginedes koostati regressioonmudel, leidmaks raha 

konversioonitsükli ja selle komponentide ning likviidsuse mõju kasumlikkusele. 

Regressioonanalüüsi tulemused kinnitasid eelnevat korrelatsioonanalüüsi tulemust. Raha 

konversioonitsükkel ja selle komponendid mõjutavad kasumlikkust keskmiselt 16,5% 

ulatuses ehk 83,5% ulatuses mõjutavad seda teised faktorid. Raha konversioonitsüklil ja 

selle komponentidel puudub aastatel 2007-2014 statistiliselt oluline mõju kasumlikkusele. 

See tulemus lükkab ümber hüpoteesid H1, H2, H3 ja H4. Eelnevatele korrelatsioon- ja 

regressioonanalüüsi tulemustele tuginedes saab väita, et mõju põllumajandusettevõtte 

kasumlikkusele tulenevalt raha konversioonitsükli ja selle komponentide juhtimisest 

puudub.  

Likviidsusel on statistiliselt oluline positiivne mõju kasumlikkusele analüüsitud aastatest 

viiel. β-koefitsiendi väärtus näitas, et ettevõtted saavad tõsta kasumlikkust, parandades 

likviidsust. Käesoleva töö kontekstis saab pakkuda, et kasumlikkust saaks tõsta läbi 

likviidsete varade viimise optimaalsele tasemele ja teiselt poolt jälgides lühiajaliste 

kohustuste osakaalu (kas seda vähendada või suurendada). Kõrge keskmine likviidsuse 

suhtarv viitab veisekasvatusettevõtetes valitsevale ülelikviidsusele. Teisalt tuleb jälgida 

põllumajanduse eripärasid (toetuste laekumine detsembris, loomade sööda varud jne). 

Seega võib öelda, et käibekapitali juhtimise efektiivsuse näitajatel, mis puudutavad 

likviidsust, on positiivne mõju ettevõtte kasumlikkusele.   
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Et leida vastus uurimisküsimusele, milliseid käibekapitali investeerimise poliitikaid ja 

finantseerimise strateegiaid kasutatakse veisekasvatusettevõtetes, teostati suhtarvude 

analüüs. Käibevarasse investeerimise poliitika puhul kasutati agressiivsuse näitajana 

käibevara ja koguvara suhet. Käibevara finantseerimise strateegia agressiivsuse näitaja leiti 

lühiajaliste kohustuste ja koguvara suhtena.  

Käibevarasse investeerimispoliitika on Eesti veisekasvatusega tegelevates 

põllumajandusettevõtetes valdavalt (sõltuvalt aastast 67,5-76,4%) agressiivne. Eelnevalt 

uuritud teooriate põhjal on sellele poliitikale omane kõrge maksevõime risk, aga riski 

maandamisel kõrge kasumlikkus. Väiksem osa analüüsitud ettevõtetest on valinud 

konservatiivse käibevaradesse investeerimise poliitika. Nende ettevõtete likviidsuse osas ei 

peaks probleeme olema, kuid riski puudumisel on ka kasumlikkus madal.  

Finantseerimisstrateegia osas on veisekasvatusega tegelevates ettevõtetes samuti eelistatud 

agressiivne lähenemine. Need ettevõtted finantseerivad enamuse oma käibevaradest 

lühiajalise krediidi abil. Sellega kaasneb kõrge likviidsusrisk, kuid nagu ka 

investeerimispoliitika puhul, õnnestumisel kõrgem kasumlikkus. Keskmiselt 29% 

ettevõtetest rakendab oma tegevuses konservatiivset poliitikat.   

Eelnevale uurimusele tuginedes koostati regressioonmudel hindamaks käibekapitali 

investeerimise poliitikate ja finantseerimise strateegiate mõju kasumlikkuse. Teostatud 

regressioonanalüüsi tulemused näitavad, et käibekapitali investeerimise poliitika ja 

finantseerimise strateegia mõjutavad kasumlikkust keskmiselt 15,3% ulatuses ja lisaks on 

seal 84,7% ulatuses teisi faktoreid, mis samuti mõjutavad kasumlikkust. 

Analüüsi tulemused näitasid, et käibekapitali investeerimise poliitikal on positiivne mõju 

kasumlikkusele, mis ei ole vaid ühel analüüsitud aastal statistiliselt oluline, seega võib 

väita, et püstitatud hüpotees H5 leidis suuremas osas kinnitust. 

Samuti ei ole käibevara finantseerimise strateegiate negatiivne mõju kasumlikkusele 

statistiliselt oluline vaid aastal 2007. Seega võib ka siin väita, et püstitatud hüpotees H6 

leidis suuremas osas kinnitust.  

Käibekapitali investeerimise ja finantseerimise ühtse poliitika leidmiseks liideti poliitikad 

ja strateegiad. Eesti veisekasvatusega tegelevates ettevõtetes on aastatel 2007-2014, kõige 

enam rakendatav poliitika agressiivne-agressiivne ehk poliitika, millele on omane kõrge 

kasum ja kõrge risk. Teiste poliitikate vahel on aastate lõikes kõikumised, kord on 

eelistatum agressiivne-konservatiivne, mõnel aastal aga konservatiivne-agressiivne 
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poliitika. Neid kahte võib nimetada ka mõõdukateks poliitikateks, millele on omane 

mõõdukas kasum ja mõõdukas risk. Kõige vähem on rakendatud konservatiivne-

konservatiivne poliitikat. 

Uurimaks, kas neljas grupis on kasumlikkuse (ROA) keskväärtused samad või erinevad, 

teostati dispersioonanalüüs. Analüüs näitas oodatult, et erinevused on kõige suuremad 

poliitikate agressiivne-agressiivne ja konservatiivne-konservatiivne vahel. Teooriatele 

vastupidiselt aga näitas analüüs, et suurim kasumlikkus kaasneb konservatiivse-

konservatiivse, mitte agressiivse-agressiivse poliitika kasutamisel. Sama tulemust näitas ka 

regressioonanalüüs – suurem kasumlikkus kaasneb konservatiivsema käibevarasse 

investeerimise poliitikaga ja finantseerimise strateegiaga. 

Käesoleva magistritöö koostamisel saadud tulemusi võiksid oma tegevuses käibekapitali 

juhtimisel kasutada eelkõige veisekasvatusega tegelevad, kuid ka teised 

põllumajandusettevõtted. Analüüside andmeid saab kasutada oma ettevõtte sama 

tegevusharu ettevõtetega võrdlemiseks ja selle põhjal hinnangute andmiseks. Eelnevalt 

Eesti põllumajandusettevõtetes sarnast uurimust teostatud ei ole ja eestikeelset teavet on 

üldiselt vähe. 

Edaspidistes uurimustes võiks uurida erinevate poliitikate ja praktikate kasutamist läbi 

ettevõtjate küsitluse, saamaks teada, kas poliitikaid kasutatakse teadlikult või on tulemused 

lihtsalt igapäevase tegevuse tulemus. Kindlasti oleks huvitav uurida sama teemat ka 

lähtuvalt erinevatest majandustsüklitest, kas tegevuses kasutatavad käibekapitali poliitikad 

muutuvad sõltuvalt nendest ja kuidas need mõjutavad kasumlikkust. 
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THE EFFECT OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT POLICIES 

ON THE PROFITABILITY OF AN ENTERPRISE (BASED ON 

CATTLE REARING) 

SUMMARY 

 

The aim of this Master’s thesis was to analyse what kind of working capital management 

policies are used in Estonian cattle rearing enterprises and the effect of these policies on 

the profitability of such enterprises. 

In the theoretical part of the Master’s thesis, the author provided an overview of the nature, 

definitions and objectives of working capital as well as the definition and nature of 

profitability. Methods for assessing the efficiency of working capital management and 

profitability were described. A thorough overview of working capital investment policies 

and financing strategies as well as of the results of earlier related studies was given. 

Research questions and hypotheses to provide answers thereto have been formulated in this 

thesis to attain the objective. The sample for analysis was made up of the enterprises with 

the EMTAK 2008 codes 0141 (dairy husbandry) and 0142 (raising of other cattle and 

buffaloes) entered in the Register of Agricultural Support of the Estonian Agricultural 

Registers and Information Board as at 31 December 2015. Depending on the year, the 

sample size was 104–311. Only companies were included in the study. The study was 

conducted on the basis of the annual reports for 2007–2014 of the respective enterprises, 

which were obtained by consulting data from the Business Register. The data collected was 

analysed using the statistical analysis and data processing software SPSS Statistics and MS 

Excel. 

As far as is known to the author of the thesis, no academic studies in which the focus is on 

working capital management policies and their effect on the profitability of agricultural 

enterprises have been conducted in Estonia or countries in its vicinity. Studies that are 

based on agricultural enterprises have been conducted in Lithuania, a neighbouring 

country, and Poland, a member of the European Union. In Poland, the connection between 
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working capital management policies and profitability has been addressed as part of other 

topics.  

In most studies, the cash conversion cycle, which is considered one of the influencing 

factors in achieving profitability in enterprises, is used to measure the efficiency of the 

working capital of an enterprise. The general viewpoint is that the shorter the cash 

conversion cycle, the greater the possibility of profitable business.  

A Spearman's rank correlation analysis was performed to identify correlations between the 

cash conversion cycle, its components, liquidity, and profitability. Relying on earlier 

studies, a regression model was drawn up in order to determine the effect of the cash 

conversion cycle, its components and liquidity on profitability. Based on the results of the 

aforementioned correlation and regression analyses, it can be claimed that no impact on the 

profitability of an agricultural enterprise results from the management of the cash 

conversion cycle and its components.  

An analysis of ratios was performed to find an answer to the research question – “What 

kind of working capital investment policies and financing strategies are used in cattle 

rearing enterprises?” The ratio of current assets to overall assets was used as the indicator 

of aggressiveness in the case of policies of investing in current assets. The ratio of short-

term liabilities to overall assets was established as the indicator of aggressiveness of 

strategies of financing current assets.  

The policy of investing in current assets is predominantly aggressive in Estonian 

agricultural enterprises that engage in cattle rearing (67.5–76.4% depending on the year). 

A smaller share (23.6–32.5%) of the enterprises analysed have chosen a more conservative 

policy of investing in current assets.  

With regard to financing strategies, enterprises that engage in cattle rearing have similarly 

preferred to adopt an aggressive approach. These enterprises finance most of their current 

assets by means of short-term credit. On average, 29% of the enterprises have opted for a 

conservative policy for their business. 

Based on the aforementioned study, a regression model was drawn up in order to assess the 

impact of working capital investment policies and financing strategies on profitability. The 

results of the analysis showed that a working capital investment policy has a positive effect 
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on profitability. In like manner, the negative effect of current assets financing on 

profitability is statistically insignificant only in 2007.  

Policies and strategies were integrated in order to find a common working capital 

investment and financing policy. The policy that was most often used between 2007 and 

2014 in Estonian enterprises that are engaged in cattle rearing was aggressive-aggressive. 

There were fluctuations between other policies from one year to the next. One year the 

aggressive-conservative policy was more preferred, but in other years, the conservative-

aggressive policy got more preference. These two can also be called moderate policies, 

which are characterised by moderate profitability and moderate risks. The conservative-

conservative policy is the least often implemented policy. 

A variance analysis was conducted to find out if the mean values of profitability (ROA) are 

the same or different in the four groups. Expectedly, the analysis revealed that the 

differences are the biggest between the aggressive-aggressive and conservative-

conservative policies. However, the analysis showed, contrary to theories, that profitability 

is highest if the conservative-conservative policy, not the aggressive-aggressive policy, is 

implemented. 

The results obtained in the process of writing this Master’s thesis could be used primarily 

by enterprises that are engaged in cattle rearing, but also other agricultural enterprises, with 

regard to the management of working capital in their business. The data of the analyses can 

be used to compare your own enterprise to other enterprises engaged in the same line of 

business as well as to make assessments based on such comparisons. No similar studies 

have previously been carried out in Estonian agricultural enterprises, and there is little 

information available in Estonian in general. 

The use of different policies and practices could be researched in future studies by means 

of a survey among undertakings in order to find out if particular policies are implemented 

consciously or the results are merely an outcome of everyday business. The subject would 

doubtless be interesting to study from the perspective of different economic cycles and by 

looking into whether the working capital policies used to conduct business change and how 

they affect profitability. 
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Lisa 1. Magistritöö koostamisel kasutatud valemid 

 

Tabel 1. Erinevad suhtarvud käibekapitali juhtimise efektiivsuse hindamiseks  

Näitaja Valem 

1. Omakapitali rentaablus ROE (%) = 𝑝𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚 ÷ 𝑜𝑚𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
2. Varade rentaablus ROA (%) = 𝑝𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚 ÷ 𝑘𝑜𝑔𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎; 

= ä𝑟𝑖𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚 ÷ 𝑣𝑎𝑟𝑎 

3. Ettevõtte tegevustsükkel (päevades) = 𝑣𝑎𝑟𝑢𝑑𝑒 𝑘ä𝑖𝑏𝑒𝑣ä𝑙𝑑𝑒 + 𝑟𝑎ℎ𝑎 𝑙𝑎𝑒𝑘𝑢𝑚𝑖𝑠𝑒 𝑣ä𝑙𝑑𝑒 

4. Raha konversioonitsükkel (päevades) = 𝑣𝑎𝑟𝑢𝑑𝑒 𝑘ä𝑖𝑏𝑒𝑣ä𝑙𝑑𝑒
− 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑣õ𝑙𝑔𝑛𝑒𝑣𝑢𝑠𝑒 𝑘ä𝑖𝑏𝑒𝑣ä𝑙𝑑𝑒
+ 𝑟𝑎ℎ𝑎 𝑙𝑎𝑒𝑘𝑢𝑚𝑖𝑠𝑒 𝑣ä𝑙𝑑𝑒 

5. Varude käibevälde (päevades) = 360 ÷ 𝑣𝑎𝑟𝑢𝑑𝑒 𝑘ä𝑖𝑏𝑒𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎𝑗𝑎 

6. Varude käibekordaja = 𝑀üü𝑑𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑜𝑑𝑎𝑛𝑔𝑢 𝑘𝑢𝑙𝑢 ÷ 𝑣𝑎𝑟𝑢𝑑                 

7. Debitoorse võlgnevuse käibevälde ehk 

raha laekumise välde (päevades) 
= 360 ÷ 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑣õ𝑙𝑔𝑛𝑒𝑣𝑢𝑠𝑒 𝑘ä𝑖𝑏𝑒𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎𝑗𝑎 

8. Debitoorse võlgnevuse käibekordaja = 𝑚üü𝑔𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢 ÷ 𝑛õ𝑢𝑑𝑒𝑑 𝑜𝑠𝑡𝑗𝑎𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑢    

9. Kreditoorse võlgnevuse käibevälde 

(päevades) 
= 360 ÷ 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑣õ𝑙𝑔𝑛𝑒𝑣𝑢𝑠 

10. Kreditoorse võlgnevuse käibekordaja = 𝑚üü𝑑𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑜𝑑𝑎𝑛𝑔𝑢 𝑘𝑢𝑙𝑢 ÷ 𝑣õ𝑙𝑎𝑑 𝑡𝑎𝑟𝑛𝑖𝑗𝑎𝑡𝑒𝑙𝑒          

11. Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = 𝑘ä𝑖𝑏𝑒𝑣𝑎𝑟𝑎 ÷ 𝑙üℎ𝑖𝑎𝑗𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑑 𝑘𝑜ℎ𝑢𝑠𝑡𝑢𝑠𝑒𝑑 

12. Maksevõime kordaja = (𝑘ä𝑖𝑏𝑒𝑣𝑎𝑟𝑎 − 𝑣𝑎𝑟𝑢𝑑) ÷ 𝑙üℎ𝑖𝑎𝑗𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑑 𝑘𝑜ℎ𝑢𝑠𝑡𝑢𝑠𝑒𝑑 

13. Likviidsus/ käibekapitali suhtarv/ 

käibekapitali suhe müügitulusse (%) 
= (𝑘ä𝑖𝑏𝑒𝑣𝑎𝑟𝑎 − 𝑙üℎ𝑖𝑎𝑗𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑑 𝑘𝑜ℎ𝑢𝑠𝑡𝑢𝑠𝑒𝑑) ÷
                                    𝑚üü𝑔𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢                 
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Lisa 2. Kirjeldav statistika - käibekapitali juhtimise efektiivsuse näitajad 

 

  2007 2008 2009 2010 

Muutuja MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN 

Raha konversioonitsükkel, päeva -222,39 588,40 132,04 -166,67 1465,86 123,13 -292,70 965,08 124,40 -298,82 602,69 117,92 

Varude käibevälde, päeva 7,73 565,33 151,72 4,41 1254,29 154,01 4,31 724,02 167,70 4,28 889,54 147,72 

Debitoorse võla käibevälde, päeva 5,26 111,78 38,77 0,07 254,24 39,58 0,07 780,56 41,59 0,58 735,43 48,22 

Kreditoorse võlgnevuse käibevälde, päeva 1,86 314,53 56,36 0,68 327,00 68,20 0,20 484,58 85,52 3,79 594,72 77,90 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,13 14,98 2,53 0,05 33,84 3,12 0,07 147,90 4,13 0,11 389,22 6,85 

Võlakordaja 0,06 1,33 0,44 0,01 1,07 0,45 0,01 1,32 0,47 0,00 1,15 0,42 

 

 

  2011 2012 2013 2014 

Muutuja MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN 

Raha konversioonitsükkel, päeva -545,81 1607,72 142,62 -425,98 1368,74 141,51 -348,21 1185,89 76,63 -352,83 1601,41 129,62 

Varude käibevälde, päeva 6,80 2596,70 163,73 4,21 1268,97 164,30 1,58 1948,70 177,25 0,09 1237,70 166,30 

Debitoorse võla käibevälde, päeva 0,70 1542,15 44,29 0,01 427,82 42,93 2,52 559,20 48,62 0,34 1280,96 41,08 

Kreditoorse võlgnevuse käibevälde, päeva 0,95 1068,60 64,37 0,51 571,59 66,82 0,82 1543,08 155,88 0,54 573,00 78,83 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,10 281,78 6,03 0,18 542,84 6,43 0,19 127,20 3,92 0,14 306,16 5,59 

Võlakordaja 0,00 1,44 0,41 0,00 1,35 0,42 0,00 1,41 0,44 0,00 1,54 0,43 
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Lisa 3. Spearmani korrelatsioonmaatriks - Raha konversioonitsükkel ja 

selle komponendid 
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Spearman's 
rho 

ROA Kasumlikkus Correlation 
Coefficient 1,000 ,086 -,157 ,121 ,012 ,159 -,263

**
 

Sig. (2-
tailed) 

  ,390 ,119 ,226 ,903 ,108 ,008 

N 104 104 104 104 104 104 104 

Raha 
konversioonitsükkel 

Correlation 
Coefficient ,086 1,000 -,421

**
 ,108 ,883

**
 ,451

**
 -,431

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,390   ,000 ,282 ,000 ,000 ,000 

N 104 104 104 104 104 104 104 

Kreditoorse 
võlgnevuse 
käibevälde 

Correlation 
Coefficient -,157 -,421

**
 1,000 ,084 -,087 -,503

**
 ,529

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,119 ,000   ,407 ,392 ,000 ,000 

N 104 104 104 104 104 104 104 

Debitoorse võla 
käibevälde 

Correlation 
Coefficient ,121 ,108 ,084 1,000 -,064 ,077 -,010 

Sig. (2-
tailed) 

,226 ,282 ,407   ,529 ,447 ,920 

N 104 104 104 104 104 104 104 

Varude käibevälde Correlation 
Coefficient ,012 ,883

**
 -,087 -,064 1,000 ,286

**
 -,247
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Sig. (2-
tailed) 

,903 ,000 ,392 ,529   ,004 ,014 
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Lühiajaliste 
kohustuste 
kattekordaja 

Correlation 
Coefficient ,159 ,451

**
 -,503

**
 ,077 ,286

**
 1,000 -,645

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,108 ,000 ,000 ,447 ,004   ,000 

N 104 104 104 104 104 104 104 

Võlakordaja Correlation 
Coefficient -,263

**
 -,431

**
 ,529

**
 -,010 -,247

*
 -,645

**
 1,000 

Sig. (2-
tailed) 

,008 ,000 ,000 ,920 ,014 ,000   

N 104 104 104 104 104 104 104 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Spearman's 
rho 

ROA Kasumlikkus Correlation 
Coefficient 1,000 ,238

**
 -,258

**
 ,261

**
 ,023 ,486

**
 -,459

**
 

Sig. (2-
tailed) 

  ,001 ,000 ,000 ,747 ,000 ,000 

N 197 197 197 197 197 197 197 

Raha 
konversioonitsükkel 

Correlation 
Coefficient ,238

**
 1,000 -,399

**
 ,317

**
 ,732

**
 ,509

**
 -,387

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,001   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 197 197 197 197 197 197 197 

Kreditoorse 
võlgnevuse 
käibevälde 

Correlation 
Coefficient -,258

**
 -,399

**
 1,000 ,019 ,140 -,567

**
 ,499

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000   ,794 ,054 ,000 ,000 

N 197 197 197 197 197 197 197 

Debitoorse võla 
käibevälde 

Correlation 
Coefficient ,261

**
 ,317

**
 ,019 1,000 ,089 ,265

**
 -,151

*
 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,794   ,227 ,000 ,037 

N 197 197 197 197 197 197 197 

Varude käibevälde Correlation 
Coefficient ,023 ,732

**
 ,140 ,089 1,000 ,167

*
 -,043 

Sig. (2-
tailed) 

,747 ,000 ,054 ,227   ,020 ,552 

N 197 197 197 197 197 197 197 

Lühiajaliste 
kohustuste 
kattekordaja 

Correlation 
Coefficient ,486

**
 ,509

**
 -,567

**
 ,265

**
 ,167

*
 1,000 -,642

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,020   ,000 

N 197 197 197 197 197 197 197 

Võlakordaja Correlation 
Coefficient -,459

**
 -,387

**
 ,499

**
 -,151

*
 -,043 -,642

**
 1,000 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,037 ,552 ,000   

N 197 197 197 197 197 197 197 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Spearman's 
rho 

ROA Kasumlikkus Correlation 
Coefficient 1,000 ,271

**
 -,148

*
 ,217

**
 ,123 ,348

**
 -,258

**
 

Sig. (2-
tailed) 

  ,000 ,034 ,002 ,077 ,000 ,000 

N 207 207 207 207 207 207 207 

Raha 
konversioonitsükkel 

Correlation 
Coefficient ,271

**
 1,000 -,483

**
 ,229

**
 ,678

**
 ,479

**
 -,388

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,000   ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 

N 207 207 207 207 207 207 207 

Kreditoorse 
võlgnevuse 
käibevälde 

Correlation 
Coefficient -,148

*
 -,483

**
 1,000 -,064 ,152

*
 -,544

**
 ,491

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,034 ,000   ,362 ,030 ,000 ,000 

N 207 207 207 207 207 207 207 

Debitoorse võla 
käibevälde 

Correlation 
Coefficient ,217

**
 ,229

**
 -,064 1,000 ,019 ,211

**
 -,180

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,002 ,001 ,362   ,790 ,002 ,010 

N 207 207 207 207 207 207 207 

Varude käibevälde Correlation 
Coefficient ,123 ,678

**
 ,152

*
 ,019 1,000 ,120 -,027 

Sig. (2-
tailed) 

,077 ,000 ,030 ,790   ,086 ,704 

N 207 207 207 207 207 207 207 

Lühiajaliste 
kohustuste 
kattekordaja 

Correlation 
Coefficient ,348

**
 ,479

**
 -,544

**
 ,211

**
 ,120 1,000 -,660

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,002 ,086   ,000 

N 207 207 207 207 207 207 207 

Võlakordaja Correlation 
Coefficient -,258

**
 -,388

**
 ,491

**
 -,180

**
 -,027 -,660

**
 1,000 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,010 ,704 ,000   

N 207 207 207 207 207 207 207 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 



69 
 

Lisa 3 järg 

 

 2010 

R
O

A
 K

a
s
u

m
lik

k
u
s
 

R
a

h
a

 

k
o

n
v
e

rs
io

o
n

it
s
ü

k
k
e

l 

K
re

d
it
o
o

rs
e
 v

õ
lg

n
e

v
u
s
e

 

k
ä

ib
e

v
ä
ld

e
 

D
e

b
it
o

o
rs

e
 v

õ
la

 

k
ä

ib
e

v
ä
ld

e
 

V
a

ru
d

e
 k

ä
ib

e
v
ä

ld
e
 

L
ü

h
ia

ja
lis

te
 k

o
h

u
s
tu

s
te

 

k
a

tt
e
k
o

rd
a

ja
 

V
õ

la
k
o

rd
a
ja

 

Spearman's 
rho 

ROA Kasumlikkus Correlation 
Coefficient 1,000 ,042 -,128 ,131 -,111 ,396

**
 -,413

**
 

Sig. (2-
tailed) 

  ,534 ,060 ,054 ,103 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 

Raha 
konversioonitsükkel 

Correlation 
Coefficient ,042 1,000 -,531

**
 ,237

**
 ,626

**
 ,457

**
 -,355

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,534   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 

Kreditoorse 
võlgnevuse 
käibevälde 

Correlation 
Coefficient -,128 -,531

**
 1,000 -,046 ,065 -,493

**
 ,425

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,060 ,000   ,498 ,339 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 

Debitoorse võla 
käibevälde 

Correlation 
Coefficient ,131 ,237

**
 -,046 1,000 -,098 ,257

**
 -,275

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,054 ,000 ,498   ,153 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 

Varude käibevälde Correlation 
Coefficient -,111 ,626

**
 ,065 -,098 1,000 ,147

*
 -,058 

Sig. (2-
tailed) 

,103 ,000 ,339 ,153   ,030 ,393 

N 219 219 219 219 219 219 219 

Lühiajaliste 
kohustuste 
kattekordaja 

Correlation 
Coefficient ,396

**
 ,457

**
 -,493

**
 ,257

**
 ,147

*
 1,000 -,730

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,030   ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 

Võlakordaja Correlation 
Coefficient -,413

**
 -,355

**
 ,425

**
 -,275

**
 -,058 -,730

**
 1,000 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,393 ,000   

N 219 219 219 219 219 219 219 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Spearman's 
rho 

ROA Kasumlikkus Correlation 
Coefficient 1,000 ,092 -,154

*
 ,092 ,026 ,363

**
 -,350

**
 

Sig. (2-
tailed) 

  ,153 ,018 ,156 ,684 ,000 ,000 

N 247 247 247 247 247 247 247 

Raha 
konversioonitsükkel 

Correlation 
Coefficient ,092 1,000 -,300

**
 ,230

**
 ,817

**
 ,431

**
 -,232

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,153   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 247 247 247 247 247 247 247 

Kreditoorse 
võlgnevuse 
käibevälde 

Correlation 
Coefficient -,154

*
 -,300

**
 1,000 ,121 ,126 -,450

**
 ,338

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,018 ,000   ,065 ,053 ,000 ,000 

N 247 247 247 247 247 247 247 

Debitoorse võla 
käibevälde 

Correlation 
Coefficient ,092 ,230

**
 ,121 1,000 ,062 ,057 -,082 

Sig. (2-
tailed) 

,156 ,000 ,065   ,341 ,383 ,210 

N 247 247 247 247 247 247 247 

Varude käibevälde Correlation 
Coefficient ,026 ,817

**
 ,126 ,062 1,000 ,233

**
 -,045 

Sig. (2-
tailed) 

,684 ,000 ,053 ,341   ,000 ,493 

N 247 247 247 247 247 247 247 

Lühiajaliste 
kohustuste 
kattekordaja 

Correlation 
Coefficient ,363

**
 ,431

**
 -,450

**
 ,057 ,233

**
 1,000 -,698

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,383 ,000   ,000 

N 247 247 247 247 247 247 247 

Võlakordaja Correlation 
Coefficient -,350

**
 -,232

**
 ,338

**
 -,082 -,045 -,698

**
 1,000 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,210 ,493 ,000   

N 247 247 247 247 247 247 247 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Spearman's 
rho 

ROA Kasumlikkus Correlation 
Coefficient 1,000 ,221

**
 -,195

**
 ,121 ,107 ,352

**
 -,366

**
 

Sig. (2-
tailed) 

  ,000 ,002 ,059 ,090 ,000 ,000 

N 270 270 270 270 270 270 270 

Raha 
konversioonitsükkel 

Correlation 
Coefficient ,221

**
 1,000 -,494

**
 ,121 ,752

**
 ,490

**
 -,319

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,000   ,000 ,060 ,000 ,000 ,000 

N 270 270 270 270 270 270 270 

Kreditoorse 
võlgnevuse 
käibevälde 

Correlation 
Coefficient -,195

**
 -,494

**
 1,000 -,034 -,018 -,554

**
 ,454

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,002 ,000   ,600 ,775 ,000 ,000 

N 270 270 270 270 270 270 270 

Debitoorse võla 
käibevälde 

Correlation 
Coefficient ,121 ,121 -,034 1,000 -,086 ,207

**
 -,223

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,059 ,060 ,600   ,179 ,001 ,000 

N 270 270 270 270 270 270 270 

Varude käibevälde Correlation 
Coefficient ,107 ,752

**
 -,018 -,086 1,000 ,227

**
 -,067 

Sig. (2-
tailed) 

,090 ,000 ,775 ,179   ,000 ,290 

N 270 270 270 270 270 270 270 

Lühiajaliste 
kohustuste 
kattekordaja 

Correlation 
Coefficient ,352

**
 ,490

**
 -,554

**
 ,207

**
 ,227

**
 1,000 -,657

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,001 ,000   ,000 

N 270 270 270 270 270 270 270 

Võlakordaja Correlation 
Coefficient -,366

**
 -,319

**
 ,454

**
 -,223

**
 -,067 -,657

**
 1,000 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,290 ,000   

N 270 270 270 270 270 270 270 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Spearman's 
rho 

ROA Kasumlikkus Correlation 
Coefficient 1,000 ,083 -,134

*
 ,014 -,013 ,228

**
 -,249

**
 

Sig. (2-
tailed) 

  ,207 ,046 ,827 ,828 ,000 ,000 

N 305 305 305 305 305 305 305 

Raha 
konversioonitsükkel 

Correlation 
Coefficient ,083 1,000 -,488

**
 ,140

*
 ,688

**
 ,505

**
 -,279

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,207   ,000 ,036 ,000 ,000 ,000 

N 305 305 305 305 305 305 305 

Kreditoorse 
võlgnevuse 
käibevälde 

Correlation 
Coefficient -,134

*
 -,488

**
 1,000 ,117 ,122 -,456

**
 ,476

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,046 ,000   ,085 ,070 ,000 ,000 

N 305 305 305 305 305 305 305 

Debitoorse võla 
käibevälde 

Correlation 
Coefficient ,014 ,140

*
 ,117 1,000 ,083 -,010 ,080 

Sig. (2-
tailed) 

,827 ,036 ,085   ,212 ,879 ,220 

N 305 305 305 305 305 305 305 

Varude käibevälde Correlation 
Coefficient -,013 ,688

**
 ,122 ,083 1,000 ,208

**
 ,024 

Sig. (2-
tailed) 

,828 ,000 ,070 ,212   ,001 ,697 

N 305 305 305 305 305 305 305 

Lühiajaliste 
kohustuste 
kattekordaja 

Correlation 
Coefficient ,228

**
 ,505

**
 -,456

**
 -,010 ,208

**
 1,000 -,571

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,879 ,001   ,000 

N 305 305 305 305 305 305 305 

Võlakordaja Correlation 
Coefficient -,249

**
 -,279

**
 ,476

**
 ,080 ,024 -,571

**
 1,000 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,220 ,697 ,000   

N 305 305 305 305 305 305 305 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Spearman's 
rho 

ROA Kasumlikkus Correlation 
Coefficient 1,000 ,186

**
 -,062 -,002 ,123

*
 ,251

**
 -,284

**
 

Sig. (2-
tailed) 

  ,005 ,361 ,972 ,039 ,000 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 

Raha 
konversioonitsükkel 

Correlation 
Coefficient ,186

**
 1,000 -,455

**
 ,163

*
 ,772

**
 ,541

**
 -,335

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,005   ,000 ,014 ,000 ,000 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 

Kreditoorse 
võlgnevuse 
käibevälde 

Correlation 
Coefficient -,062 -,455

**
 1,000 ,095 ,037 -,470

**
 ,494

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,361 ,000   ,159 ,579 ,000 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 

Debitoorse võla 
käibevälde 

Correlation 
Coefficient -,002 ,163

*
 ,095 1,000 ,056 ,028 ,009 

Sig. (2-
tailed) 

,972 ,014 ,159   ,402 ,664 ,888 

N 311 311 311 311 311 311 311 

Varude käibevälde Correlation 
Coefficient ,123

*
 ,772

**
 ,037 ,056 1,000 ,255

**
 -,080 

Sig. (2-
tailed) 

,039 ,000 ,579 ,402   ,000 ,176 

N 311 311 311 311 311 311 311 

Lühiajaliste 
kohustuste 
kattekordaja 

Correlation 
Coefficient ,251

**
 ,541

**
 -,470

**
 ,028 ,255

**
 1,000 -,585

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,664 ,000   ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 

Võlakordaja Correlation 
Coefficient -,284

**
 -,335

**
 ,494

**
 ,009 -,080 -,585

**
 1,000 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,888 ,176 ,000   

N 311 311 311 311 311 311 311 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lisa 4. Regressioonanalüüs – kasumlikkus, raha konversioonitsükkel ja selle komponendid  

 

Aasta 
Raha 

konversioonitsükkel 

Debitoorse 

võlgnevuse 

käibevälde 

Varude käibevälde 

Kreditoorse 

võlgnevuse 

käibevälde 

Lühiajaliste 

kohustuste 

kattekordaja 

Võlakordaja 
F-väärtus 

Durbin-

Watson 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2007 0,004 0,599 0,551 

-

0,003 

-

0,463 0,644 

-

0,004 

-

0,614 0,540 0,005 0,684 0,496 0,019 3,325 0,001 

-

0,108 

-

1,591 0,115   4,378** 1,988 

2008 0,000 2,174 0,031 0,001 3,494 0,000 

-

0,036 

-

0,491 0,624 0,076 1,036 0,301 0,089 1,183 0,238 

-

0,169 

-

4,269 0,000 10,447**** 2,128 

2009 0,000 2,110 0,036 0,076 1,096 0,274 0,071 1,101 0,314 0,056 0,706 0,481 0,041 0,603 0,547 

-

0,198 

-

3,380 0,001   3,557 1,979 

2010 0,000 0,438 0,663 0,051 0,850 0,396 

-

0,112 

-

1,736 0,084 0,229 3,281 0,001 0,261 4,286 0,000 

-

0,456 

-

6,875 0,000 15,348 1,989 

2011 

-

0,034 

-

0,303 0,762 

-

0,035 

-

0,535 0,593 0,058 0,439 0,661 0,001 0,017 0,987 0,369 6,995 0,000 

-

0,302 

-

5,512 0,000 21,368 2,040 

2012 0,745 0,698 0,486 

-

0,105 

-

0,346 0,730 

-

0,567 

-

0,614 0,540 0,462 0,838 0,403 0,162 2,679 0,008 

-

0,344 

-

5,315 0,000   8,822* 1,982 

2013 0,002 0,027 0,979 

-

0,038 

-

0,585 0,559 

-

0,020 

-

0,282 0,779 

-

0,049 

-

0,732 0,465 0,256 3,871 0,000 

-

0,183 

-

2,728 0,007   6,118 1,998 

2014 0,000 0,875 0,383 

-

0,140 

-

2,113 0,036 0,121 1,777 0,077 0,115 1,600 0,111 0,102 1,512 0,132 

-

0,254 

-

3,599 0,000   5,437* 1,854 

Märkused: 

1. tabeli veergude pealkirjade seletused - 1-β-koefitsient, 2-t-väärtus, 3-p-väärtus.  

2. F-statistiku p-väärtused: *p ≤0.05, **p ≤0.01, ***p ≤0.001,****p ≤0.0001 
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Lisa 5. Dispersioonanalüüs - käibekapitali poliitikate gruppide vahelised 

erinevused 

 

2007 
Test of Homogeneity of Variances 

ROA Kasumlikkus 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4,031 3 101 ,009 

 

ROA Kasumlikkus                          ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups ,256 3 ,085 6,953 ,000 

Within Groups 1,217 101 ,012     

Total 1,473 104       

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Games-Howell 

(I) Käibekapitali poliitika 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Agressiivne-
Agressiivne 

Agressiivne-
Konservatiivne -,0210235 ,0250012 ,834 -,096003 ,053956 

Konservatiivne-
Agressiivne -,0491544 ,0338718 ,481 -,142626 ,044317 

Konservatiivne-
Konservatiivne -,2259708 ,1204408 ,361 -,712963 ,261021 

Agressiivne-
Konservatiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,0210235 ,0250012 ,834 -,053956 ,096003 

Konservatiivne-
Agressiivne -,0281310 ,0396819 ,893 -,136552 ,080290 

Konservatiivne-
Konservatiivne 

-,2049473 ,1222021 ,432 -,685767 ,275873 

Konservatiivne-
Agressiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,0491544 ,0338718 ,481 -,044317 ,142626 

Agressiivne-
Konservatiivne ,0281310 ,0396819 ,893 -,080290 ,136552 

Konservatiivne-
Konservatiivne 

-,1768163 ,1243205 ,542 -,651403 ,297770 

Konservatiivne-
Konservatiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,2259708 ,1204408 ,361 -,261021 ,712963 

Agressiivne-
Konservatiivne ,2049473 ,1222021 ,432 -,275873 ,685767 

Konservatiivne-
Agressiivne ,1768163 ,1243205 ,542 -,297770 ,651403 
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Lisa 5 järg 

 

2008 
Test of Homogeneity of Variances 

ROA Kasumlikkus 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

8,479 3 197 ,000 

 

ROA Kasumlikkus                          ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups ,354 3 ,118 8,098 ,000 

Within Groups 2,811 194 ,015     

Total 3,165 197       

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Games-Howell 

(I) Käibekapitali poliitika 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Agressiivne-
Agressiivne 

Agressiivne-
Konservatiivne -,0284790 ,0137369 ,170 -,064437 ,007479 

Konservatiivne-
Agressiivne -,0888197

*
 ,0310971 ,033 -,172319 -,005321 

Konservatiivne-
Konservatiivne -,1222358 ,0527173 ,135 -,273093 ,028622 

Agressiivne-
Konservatiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,0284790 ,0137369 ,170 -,007479 ,064437 

Konservatiivne-
Agressiivne -,0603406 ,0313698 ,235 -,144482 ,023801 

Konservatiivne-
Konservatiivne -,0937567 ,0528786 ,321 -,244882 ,057368 

Konservatiivne-
Agressiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,0888197

*
 ,0310971 ,033 ,005321 ,172319 

Agressiivne-
Konservatiivne ,0603406 ,0313698 ,235 -,023801 ,144482 

Konservatiivne-
Konservatiivne -,0334161 ,0597869 ,943 -,197797 ,130964 

Konservatiivne-
Konservatiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,1222358 ,0527173 ,135 -,028622 ,273093 

Agressiivne-
Konservatiivne ,0937567 ,0528786 ,321 -,057368 ,244882 

Konservatiivne-
Agressiivne ,0334161 ,0597869 ,943 -,130964 ,197797 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Lisa 5 järg 

 

2009 

Test of Homogeneity of Variances 

ROA Kasumlikkus 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,621 3 207 ,186 

 

ROA Kasumlikkus                          ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups ,348 3 ,116 3,299 ,021 

Within Groups 7,144 204 ,035     

Total 7,493 207       

 
Multiple Comparisons 

 Dependent Variable:  Tukey HSD  

(I) Käibekapitali poliitika 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 Agressiivne-
Agressiivne 

Agressiivne-
Konservatiivne -,0243801 ,0359726 ,905 -,117565 ,068805 

 Konservatiivne-
Agressiivne -,0765900 ,0368100 ,163 -,171944 ,018764 

 Konservatiivne-
Konservatiivne 

-
,1293352

*
 

,0485668 ,041 -,255144 -,003526 

 Agressiivne-
Konservatiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,0243801 ,0359726 ,905 -,068805 ,117565 

 Konservatiivne-
Agressiivne -,0522099 ,0455197 ,661 -,170126 ,065706 

 Konservatiivne-
Konservatiivne -,1049551 ,0554600 ,235 -,248621 ,038710 

 Konservatiivne-
Agressiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,0765900 ,0368100 ,163 -,018764 ,171944 

 Agressiivne-
Konservatiivne ,0522099 ,0455197 ,661 -,065706 ,170126 

 Konservatiivne-
Konservatiivne -,0527452 ,0560067 ,782 -,197827 ,092337 

 Konservatiivne-
Konservatiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,1293352

*
 ,0485668 ,041 ,003526 ,255144 

 Agressiivne-
Konservatiivne ,1049551 ,0554600 ,235 -,038710 ,248621 

 Konservatiivne-
Agressiivne ,0527452 ,0560067 ,782 -,092337 ,197827 

 *. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Lisa 5 järg 

 

2010 

Test of Homogeneity of Variances 

ROA Kasumlikkus 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

26,980 3 219 ,000 

 

ROA Kasumlikkus                          ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 1,093 3 ,364 19,801 ,000 

Within Groups 3,955 216 ,018     

Total 5,048 219       

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Games-Howell 

(I) Käibekapitali poliitika 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Agressiivne-
Agressiivne 

Agressiivne-
Konservatiivne -,0408297 ,0179943 ,118 -,088480 ,006821 

Konservatiivne-
Agressiivne -,0987776

*
 ,0333453 ,029 -,189576 -,007979 

Konservatiivne-
Konservatiivne 

-,2034617
*
 ,0473259 ,001 -,331857 -,075066 

Agressiivne-
Konservatiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,0408297 ,0179943 ,118 -,006821 ,088480 

Konservatiivne-
Agressiivne -,0579479 ,0367024 ,402 -,156206 ,040310 

Konservatiivne-
Konservatiivne 

-,1626320
*
 ,0497484 ,012 -,296330 -,028934 

Konservatiivne-
Agressiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,0987776

*
 ,0333453 ,029 ,007979 ,189576 

Agressiivne-
Konservatiivne ,0579479 ,0367024 ,402 -,040310 ,156206 

Konservatiivne-
Konservatiivne 

-,1046841 ,0571228 ,270 -,256248 ,046880 

Konservatiivne-
Konservatiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,2034617

*
 ,0473259 ,001 ,075066 ,331857 

Agressiivne-
Konservatiivne ,1626320

*
 ,0497484 ,012 ,028934 ,296330 

Konservatiivne-
Agressiivne 

,1046841 ,0571228 ,270 -,046880 ,256248 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Lisa 5 järg 

 

2011 

Test of Homogeneity of Variances 

ROA Kasumlikkus 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

15,252 3 247 ,000 

 

ROA Kasumlikkus                          ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups ,943 3 ,314 15,820 ,000 

Within Groups 4,829 244 ,020     

Total 5,772 247       

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Games-Howell 

(I) Käibekapitali poliitika 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Agressiivne-
Agressiivne 

Agressiivne-
Konservatiivne -,0327938 ,0172228 ,233 -,077755 ,012167 

Konservatiivne-
Agressiivne -,0726983 ,0292217 ,075 -,150599 ,005203 

Konservatiivne-
Konservatiivne -,1717878

*
 ,0353369 ,000 -,265815 -,077761 

Agressiivne-
Konservatiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,0327938 ,0172228 ,233 -,012167 ,077755 

Konservatiivne-
Agressiivne -,0399045 ,0308571 ,571 -,121670 ,041861 

Konservatiivne-
Konservatiivne 

-,1389940
*
 ,0367008 ,002 -,236227 -,041761 

Konservatiivne-
Agressiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,0726983 ,0292217 ,075 -,005203 ,150599 

Agressiivne-
Konservatiivne ,0399045 ,0308571 ,571 -,041861 ,121670 

Konservatiivne-
Konservatiivne -,0990895 ,0436375 ,114 -,213735 ,015556 

Konservatiivne-
Konservatiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,1717878

*
 ,0353369 ,000 ,077761 ,265815 

Agressiivne-
Konservatiivne ,1389940

*
 ,0367008 ,002 ,041761 ,236227 

Konservatiivne-
Agressiivne 

,0990895 ,0436375 ,114 -,015556 ,213735 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Lisa 5 järg 

 

2012 

Test of Homogeneity of Variances 

ROA Kasumlikkus 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

8,615 3 270 ,000 

 

ROA Kasumlikkus                          ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups ,642 3 ,214 8,515 ,000 

Within Groups 6,662 267 ,025     

Total 7,304 270       

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Games-Howell 

(I) Käibekapitali poliitika 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Agressiivne-
Agressiivne 

Agressiivne-
Konservatiivne -,0538915 ,0269617 ,199 -,125001 ,017218 

Konservatiivne-
Agressiivne -,1087294

*
 ,0354219 ,018 -,202968 -,014491 

Konservatiivne-
Konservatiivne -,1142450

*
 ,0307441 ,003 -,196093 -,032397 

Agressiivne-
Konservatiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,0538915 ,0269617 ,199 -,017218 ,125001 

Konservatiivne-
Agressiivne -,0548379 ,0421606 ,565 -,165524 ,055848 

Konservatiivne-
Konservatiivne -,0603535 ,0383146 ,398 -,160878 ,040171 

Konservatiivne-
Agressiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,1087294

*
 ,0354219 ,018 ,014491 ,202968 

Agressiivne-
Konservatiivne ,0548379 ,0421606 ,565 -,055848 ,165524 

Konservatiivne-
Konservatiivne -,0055156 ,0446742 ,999 -,122801 ,111769 

Konservatiivne-
Konservatiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,1142450

*
 ,0307441 ,003 ,032397 ,196093 

Agressiivne-
Konservatiivne ,0603535 ,0383146 ,398 -,040171 ,160878 

Konservatiivne-
Agressiivne 

,0055156 ,0446742 ,999 -,111769 ,122801 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Lisa 5 järg 

 

2013 

Test of Homogeneity of Variances 

ROA Kasumlikkus 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

5,476 3 305 ,001 

 

ROA Kasumlikkus                          ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups ,148 3 ,049 2,952 ,033 

Within Groups 5,034 302 ,017     

Total 5,182 305       

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Games-Howell 

(I) Käibekapitali poliitika 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Agressiivne-
Agressiivne 

Agressiivne-
Konservatiivne -,0142644 ,0164754 ,822 -,057261 ,028732 

Konservatiivne-
Agressiivne -,0218616 ,0219005 ,751 -,079669 ,035946 

Konservatiivne-
Konservatiivne 

-,0726348 ,0391024 ,265 -,178073 ,032803 

Agressiivne-
Konservatiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,0142644 ,0164754 ,822 -,028732 ,057261 

Konservatiivne-
Agressiivne -,0075972 ,0247302 ,990 -,072378 ,057183 

Konservatiivne-
Konservatiivne -,0583705 ,0407547 ,487 -,167490 ,050749 

Konservatiivne-
Agressiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,0218616 ,0219005 ,751 -,035946 ,079669 

Agressiivne-
Konservatiivne ,0075972 ,0247302 ,990 -,057183 ,072378 

Konservatiivne-
Konservatiivne -,0507733 ,0432336 ,646 -,165688 ,064142 

Konservatiivne-
Konservatiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,0726348 ,0391024 ,265 -,032803 ,178073 

Agressiivne-
Konservatiivne ,0583705 ,0407547 ,487 -,050749 ,167490 

Konservatiivne-
Agressiivne ,0507733 ,0432336 ,646 -,064142 ,165688 
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Lisa 5 järg 

 

2014 

Test of Homogeneity of Variances 

ROA Kasumlikkus 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,187 3 311 ,090 

 

ROA Kasumlikkus                          ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups ,113 3 ,038 3,345 ,020 

Within Groups 3,472 308 ,011     

Total 3,586 311       

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Games-Howell 

(I) Käibekapitali poliitika 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Agressiivne-
Agressiivne 

Agressiivne-
Konservatiivne ,0053206 ,0147904 ,984 -,033219 ,043860 

Konservatiivne-
Agressiivne -,0170646 ,0245562 ,899 -,082404 ,048275 

Konservatiivne-
Konservatiivne -,0601462

*
 ,0171711 ,006 -,105903 -,014389 

Agressiivne-
Konservatiivne 

Agressiivne-
Agressiivne -,0053206 ,0147904 ,984 -,043860 ,033219 

Konservatiivne-
Agressiivne -,0223851 ,0266846 ,836 -,092768 ,047998 

Konservatiivne-
Konservatiivne -,0654667

*
 ,0200975 ,009 -,118311 -,012622 

Konservatiivne-
Agressiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,0170646 ,0245562 ,899 -,048275 ,082404 

Agressiivne-
Konservatiivne ,0223851 ,0266846 ,836 -,047998 ,092768 

Konservatiivne-
Konservatiivne -,0430816 ,0280742 ,423 -,117069 ,030905 

Konservatiivne-
Konservatiivne 

Agressiivne-
Agressiivne ,0601462

*
 ,0171711 ,006 ,014389 ,105903 

Agressiivne-
Konservatiivne ,0654667

*
 ,0200975 ,009 ,012622 ,118311 

Konservatiivne-
Agressiivne 

,0430816 ,0280742 ,423 -,030905 ,117069 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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