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SISSEJUHATUS 

 

Iga ettevõtte eesmärkide hulka kuuluvad realistlikud ning ajastatud eesmärgid. Eesmärgid 

peavad olema piisavalt kõrged, motiveerimaks nende poole pürgimist. Eesmärkide 

täitumiseks peaks olema ajakava, et oleks võimalik määratleda olude muutumist ajas.  

Antud ettevõtte probleemiks on konkurentsi saavutamine ja säilitamine, kasumi 

suurendamine, kulude alandamine, ettevõtte säilitamine pikaajalises perspektiivis, ettevõtte 

maine tagamine ning töötajate heaoluga seotud eesmärgid. 

Ettevõtte edukuse tagavad õiged otsused finantsvaldkonnas. Selleks ongi vajalik viia läbi 

iga kindla ajaperioodi tagant finantsanalüüs, et anda juhtkonnale infot õigete otsuste 

vastuvõtmiseks.  

Antud bakalaureuse töö eesmärgiks on teostada finantsanalüüs aastate 2007, 2010 ja 2013 

kohta ning selgitada, milline on antud ettevõtte majanduslik olukord ja konkurentsivõime.  

Bakalaureusetöö eesmärgi saavutamiseks on töö autor püstitanud järgmised 

uurimisülesanded: 

1) anda ülevaade erialase kirjanduse alusel finantsanalüüsi teoreetilistest alustest;  

2) määratleda sobivad uurimismeetodid OÜ Raadimõisa Kinnisvara majandusseisu 

hindamiseks; 

3) läbi viidud analüüsi alusel tuua välja ettevõtte tulevikuperspektiivid.  

Bakalaureuse töö koosneb kolmest osast. Esimeses osas antakse ülevaade finantsanalüüsi 

teoreetilistest alustest ja eristatakse põhilised finantsaruanded. Teises osas esitatakse 

ülevaade OÜ Raadimõisa Kinnisvara tegevusest uuritavatel aastatel ja teostatakse 

finantssuhtarvude analüüs. Kolmandas osas on swot-analüüsi põhjal toodud esile OÜ 

Raadimõisa Kinnisvara arenguvõimalused.  

Bakalaureuse töö metoodikateks on valitud kvantitatiivne uurimismeetod, suhtarvude 

analüüsi meetod ning analüüside läbiviimiseks kasutatakse teiseseid andmeid, sealhulgas 

nii sisemisi kui väliseid allikaid. 



 

 

1. FINANTSANALÜÜSI TEOREETILISED ALUSED  

 

1.1. Ettevõtte eesmärk 

 

Ettevõtmise eesmärgiks on rahuldav ettevõtte kasum. Äritegevus on alati suunatud kellegi 

vajaduste rahuldamiseks. Ettevõtja saab tugineda klientide poolsetele nõudlustele. 

Tegevuse lükkab käima äriidee. Kasumi määr oleneb paljudest erinevatest aspektidest, 

sealhulgas klientide poolsete ootuste ja lootuste rahuldamine.  

Igasuguse äritegevuse paneb liikuma kasum. Tulude ja kulude vahe võib olla periooditi 

erinev, homse ja ülehomse kasumi nimel tuleb täna teha investeeringuid. Otsustades 

midagi teha või tegemata jätta kujundab juht päevast päeva firma heaolu, maksevõimet ja 

tulukust. Otsustele peaks eelnema majandusliku otstarbekuse arvestus, mis tugineb firma 

seisundi tundmisel ning otsustega kaasnevate finantsiliste muutuste arvestamisel (Rünkla 

1996: 7). 

Ettevõtte pikaajalist teostamist ei kindlusta ainult paljude erinevate vahendite olemasolu. 

Seda võib kindlustada toote või teenuse müügi suurendamine, suurema turuosa hõivamine, 

tehnoloogia arendamine jne. Eduka firma kõige olulisemaks aluseks on aga ikkagi raha.  

Ettevõtte tegevust saab hinnata kahest eri rakursist - rahalisest ja korralduslikust 

seisukohast. Finantshinnangu andmiseks on üheaegselt olulistena vaatluse all kolm 

mõõdikut: 

1) puhaskasum; 

2) investeeringute tulukus; 

3) rahavood, mis on firma elus püsivuse mõõdik. 

Korraldust aitab hinnata teine mõõdikute kogum: 

1) müügi maht; 

2) laovarud; 

3) tegevuskulud. 
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Tegevuse puhul on eesmärgiks tõsta müügimahtu, vähendades seejuures laovarusid ja 

tootmiskulusid. Mõlemad mõõdikute süsteemid on omavahel tihedas seoses ja 

põimumises, mida firma juhtkond ei saa lasta omapäi minna.  

 

 

1.2. Finantsanalüüsi eesmärk ja finantsseisundi hindamine 

 

Majandusanalüüs on majandusliku tegevuse kompleksne ja süsteemne uurimine 

eesmärgiga hinnata selle tulemusi, selgitada reservid ja teha optimaalsed juhtimisalased 

otsused. Majanduslik analüüs on eeskätt põhjuslike seoste uurimine (Reinberg, Alver 2002: 

297).  

Majandusarvestuse eesmärk on koguda vajalikku informatsiooni, mis aitab ettevõttes 

langetada finantseerimisega seotud otsuseid. Äriettevõttes tegeleb majandusarvestusega 

raamatupidaja või raamatupidamisosakond, kelle töö põhineb raamatupidamise seadusel. 

Raamatupidamine on süsteem, mis mõõdab ettevõtte äritegevust ja töötleb sellega seotud 

informatsiooni aruanneteks. Aruanded edastatakse juhtkonnale, analüüsitakse saadud 

informatsiooni, võetakse vastu otsused ja raamatupidaja koostab ettevõtte äritegevuse 

tulemuste kohta koondaruanded (Kallam jt 2003: 117). 

Ettevõtte majandusarvestuse ehk raamatupidamise tegevus seostub seitsme 

põhifunktsiooniga:  

1) ettevõttesisese arvestussüsteemi kujundamine ja arendamine; 

2) ettevõtte tegevuse tulemuste planeerimise ja kontrolli ühtse koordineeritud süsteemi 

loomine, et tagada eesmärkide täitmine; 

3) kulude ja tulude arvestuse ühtse süsteemi loomine kasumi juhtimiseks,  et tagada 

kulude alanemine ja omanike kasumi maksimeerimine; 

4) kõigi struktuuriüksuste tegevuse aruandlus- ja plaanimissüsteemi koordineerimine; 

5) strateegiliste ja optimaalsete plaanimise ja kontrolli meetodite väljatöötamine; 

6) juhtide abistamine väliskeskkonnaga kohanemisel; 

7) kitsaskohtade ja piirangute õigeaegne avastamine ettevõtte tegevust mõjutavate 

probleemide vältimiseks (Kallam jt 2003: 118). 
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Ettevõtte juhtidel on vaja teada vastuseid paljudele küsimustele: kas äritegevus toob 

kasumit, kui palju on võimalik kulutada uute seadmete ostmiseks, kas on võimalik võtta 

laenu, kas on vaja muuta tootmiskorraldust ja palju muud. Omanikke huvitab kui suur on 

investeeritud kapitali tulukas, kas ettevõte on finantsiliselt stabiilne, kas ettevõtet juhitakse 

efektiivselt. Ettevõtte töötajaid huvitab, kas ettevõte jätkab tegevust tulevikus, kui edukas 

on ettevõte, kas on oodata palgatõusu. Lisaks ettevõttesisestele huvigruppidele tunnevad 

ettevõtte finantsinformatsiooni vastu huvi ettevõttevälised huvigrupid, kelleks on 

valitsusasutused, laenuandjad, kreeditorid, ja potentsiaalsed investorid (Kallam jt 2003: 

151). 

Käesolevas töös keskendutakse finantsanalüüsile ja swot-analüüsile. 

Ettevõtte tegevuse hindamine finantsaruannete abil võib kujuneda väga keerukaks. 

Peamine probleem seisneb aruandlusreeglite ja –printsiipide paindlikkuses 

finantsaruannete ettevalmistamisel.  

Analüütik peab teadma eri aruandlusviiside kasutamisest põhjustatud erinevusi ning nende 

kasutamise efekte saadud sissetuleku väärtusele. Finantsilise tulemuslikkuse analüüs 

raamatupidamisaruandeid kasutades pole lihtsalt mehaaniline protsess. See nõuab 

analüütikult arvudest arusaamist ehk seda, kust arvud tulnud on (Peterson 2000: 99). 

Üldjuhul on juhtkonna palkajateks ettevõtte omanikud. Pidev omanike huvi võib aga 

äratada aktiivsemat huvi ka juhtkonnas. Sellest lähtuvalt on oluline kontrollida juhtkonna 

tegevust. Tihti kasutavad ettevõtete juhid võimaliku siseinformatsiooni asemel avalikku 

informatsiooni. Selliseks infoallikaks võib olla näiteks raamatupidamisaruanne. 

Lisaks investoritele on ka juhtidele endile vajalik finantsinformatsioon, et hinnata oma 

otsustusi. Kui neil on lootust võrrelda enda ja teiste juhtide otsustusi 

organisatsioonisiseselt, peavad nad aru saama oma otsuste finantsilistest tagajärgedest. 

Ainult sellist informatsiooni omades saab finantsotsuste tegija plaanida ja kontrollida 

aktiivselt firmasiseseid tegevusi (Peterson 2000: 100). 

Raamatupidamise arvestusest on võimalik välja lugeda probleeme, väljavaateid ning üldist 

seisu. Juhtkond saab raamatupidamisaruandel silma peal hoides kiirelt jaole probleemidele 

ja raskustele, kui raamatupidamisaruanne koostatakse kuupõhiselt või kvartalipõhiselt, 

mitte aruandeaasta lõpukuupäevaga. 
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1.3. Finantsanalüüsi olemus ja olulisus majandusanalüüsis 

 

Finantsaruannete analüüs on üks osa ettevõtte majandusanalüüsist. Finantsaruandluse üks 

põhieesmärk on kindlustada olemasolevaid ja potentsiaalseid investoreid, kreeditore ning 

aruannete teisi kasutajaid infoga. Otsuste langetamiseks ei ole küllaldane teada üksnes 

ettevõtte kasumit ja müügikäivet. Vajalik on ettevõtte tegevuse analüüsimine ja 

perspektiivide prognoosimine. Analüüs peab alati tuginema ettevõtte finantsaruannete 

kõrval ka muule infole ettevõttest ja majandusharust, kus ettevõte tegutseb. Analüüs on 

vajalik lisaks muudele põhjustele ka nö ootamatuste vältimiseks (Alver, Reinberg 2002:  

297). 

Finantsanalüüs on suure tähtsusega igapäevases majanduselus, kuna mõjutab olulisel 

määral tulevikuplaanide kvaliteeti. Finantsanalüüs kujutab endast finantsinformatsiooni 

alusel koostatud ettevõtte möödunud, käesoleva ja tulevikus oodatava finantsolukorra 

hindamist. Finantsanalüüsi eesmärkideks on kindlaks teha probleemid ja suunata nende 

lahendamisele ettevõtte toimimise, maksevõime, rentaabluse ja mitmetes muudes 

küsimustes (Kallam jt 2003: 151). 

Finantsanalüüsi saab jaotada kolme etappi: 

1. Ettevalmistav etapp, mille käigus püstitatakse analüüsi eesmärgid.  

2. Näitajate arvutamine ja interpreteerimine, kasutades nelja finantsanalüüsi liiki: 

1) trendide analüüs suhtarvude kaudu - arvutatakse ettevõtte tegevuse finantsnäitajad 

ja võrreldakse neid aruandeperioodi algus ja lõpu seisuga; 

2) suhtarvudeanalüüs keskmiste normidega (tootmisharu keskmisega) võrreldes; 

Suhtarvude arvutamisel valitseb suur mitmekesisus, iga analüütik kasutab eri 

komplekti ja ka konkreetsete suhtarvude väljarehkendamine ei ole 

standardiseeritud. Eri otstarbeks võib sama nimetuse all kohata öötuks erinevate 

majanduslike näitajate suhteid. Kui võrreldakse kuskil väljatoodud suhtarvude 

suurusi, tuleb alati kindlaks teha iga suhtarvu tegelik sisu ja arvutuskäik (Rünkla 

1996: 37). 

Suhtarvude puhul tuleb silmas pidada, et ainult nende põhjal  ettevõtte 

komplitseeritud tegevuse kohta lõplikke otsuseid langetada on ennatlik. Küll aga on 
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võimalik tuua välja olulisi aspekte kombineerides suhtarve muude majanduslike, 

juhtimisalaste ja turunduslike informatsioonidega.  

3) struktuur - ehk vertikaalanalüüs, kus arvutatakse aruandluse üksikute kirjete 

osakaal üldsummast ja võrreldakse eelmise perioodi vastavate näitajatega; 

Aruandluse vertikaalanalüüs- üksikute näitajate osakaalu arvutamine kogumis. 

Näiteks bilansis arvutatakse välja varade struktuur ning finantseerimisallikate 

struktuur, uuritakse nende dünaamikat ning võrreldakse normidega (Teearu 2005: 

17). 

4) horisontaalanalüüs-võrreldakse ettevõtte tegevuse mitme perioodi aruandluse 

näitajaid. 

Aruandluse horisontaalanalüüs-aruandluse mitme perioodi näitajate väärtuse 

võrdlus, muudatuste väljatoomine absoluutsummas ja protsentides (Teearu 2005: 

17). 

Eesmärgiks on võrrelda kahe järjestikuse aasta aruandeid ning see näitab iga 

aruande näitaja muutust nii protsentides kui ka rahas. Baasnäitajaks võetakse teatud 

aasta näitaja, millest arvutatakse teise aasta samade näitajate osatähtsus. Aitab 

tajuda perpsktiivi ja muutuste olulisuse määra (Rünkla 1996, lk 36). 

3. Järelduste tegemine - üldistatakse analüüsi tulemused ja töötatakse välja soovitused 

ettevõtte edasiseks tegevuseks (Raudsepp 1997, lk 138). 

Finantssuhtarvude analüüs ehk näitajate analüüs – põhiline analüüsi meetod. 

Suhtarvudeanalüüsi kasutades saab esile tuua finantsnäitajate seoseid ja teha nende alusel 

võrdlevat analüüsi. Ettevõtte finantssuhtarve võrreldakse möödunud perioodi vastavate 

suhtarvudega, uurimaks finantsseisukorra muutumist,  ja teiste selle haru ettevõtete 

finantssuhtarvudega, selgitamaks oma positsiooni teiste ettevõtete hulgas (Kallam jt 2003: 

152). 

Erinevad huvigrupid on huvitatud ettevõtte edukusest erineval tasandil. Kõige enam on 

ettevõttest huvitatud juhtkond, kuna nende eesmärk on viia ja hoida ettevõte võimalikult 

edukas ja tulutoov. 
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1.4. Põhilised finantsaruanded  

 

Peamisteks finantsaruanneteks on finants- või raamatupidamisaruanded. Aruanded on 

firma tegevuse kohta käivad olulised informatsiooni kogumid. Peamisteks 

finantsaruanneteks on raamatupidamisbilanss, kasumiaruanne, rahavoo aruanne, 

omakapitali muutuste aruanne ning lisad. 

 

1.4.1.  Raamatupidamisbilanss  

 

Raamatupidamisbilanss kujutab endast firma finantsolukorra aruannet mingi ajaperioodi 

kohta teatud kuupäeva seisuga, hõlmates aktiva, kohustused ja omakapitali. Aktiva näitab 

firma vara, kohustused ja omakapital aga selle finantseerimise allikaid (Peterson 2000: 

104). 

Varad = Kohustused + Omakapital 

Kindlal päeval loetakse kõik, mis firmal on, selle rahalises vääringus kokku ja teiselt poolt 

pannakse kirja kõik võlgnevused. Nende vahe on firma puhasväärtus ehk omakapital 

(Rünkla 1996: 20). 

Bilanss väljendab kõigi firma tegevusaja vältel toimunud äritehingute järjestikulise liitmise 

tulemust. Üldiselt kajastab kõik bilansis kirjas olev pigem minevikulisi maksumusi kui 

praegust väärtust (Sealsamas: 20). 

Bilansi aktivapoolel on vara põhikoostisosadeks: 

1) käibevara – põhiliselt kuulub siia ettevõte käsutuses olev vaba raha, 

kergestimüüdavad väärtpaberid, ostjate veel tasumata arved, laos olev 

valmistoodang ja tulevaste perioodide eest juba ettemakstud kulud; 

2) põhivara – siia kuluvad tootmisvahendid, hooned ja maaomand; 

3) muu vara – kõik vara, mis ei kuulu käibe- ja põhivarade hulka, näiteks patendid, 

pikaajalised investeeringud väärtpaberitesse ja firmaväärtus (Peterson 2000: 105). 

Ehitised ja seadmed on bilansis algmaksumusega, millest on lahutatud akumuleeritud 

kulum, see tähendab kogu vara senise tööea jooksul amortisatsiooniks arvestatud kulumi 
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summa. Vara arvestuslikuks nüüdisväärtuseks on vahe algmaksumuse ja summaarse 

akumuleeritud kulumi vahel. 

Bilansi varade poolt – aktivat - peab finantseerima ja katma sellega võrdne passivapool, 

see tähendab firma finantskohustused ja aktsionäride omakapital. Kohustuste järjestus 

bilansis algab lühiajalistest (jooksva aasta võlad) ja liigub pikemaajaliste suunas (Rünkla 

1996:  22). 

Selleks, et hinnata ettevõtte finantsseisundit finantsaruandeid kasutades peab hindaja 

teadma erinevate lubatud arvutusmeetodite ja põhimõtete mõju aruandlusele. Siit järeldus, 

et kuigi finantsaruannete põhjal toodud info ei pruugi olla perfektne on see oluline 

infoallikas ettevõttest väljaspool olijale. 

 

 

1.4.2.  Kasumiaruanne  

 

Kasumiaruanne püüab mõõta firma puhaskasumit või –kahjumit teatud perioodil, näiteks 

kvartali või aasta jooksul. Kasumiaruanne mõõdab tulu, mida firma toodab omanikele ja 

mida firma saab kas: 

1) välja maksta omanikele dividendidena; 

2) säilitada ja investeerida  (Peterson 2000: 102). 

Kasumiaruannet saab vaadelda koosnevana nelja tüüpi tegevustest: 

1) toote või teenuste müük; 

2) müüdud toodete või teenuste tootmise või omandamise kulu; 

3) toote või teenuse turundusega ja kliendile toimetamisega seotud kulud koos 

administratiivkuludega; 

4) äritegevuse finantskulud, näiteks kreeditoridele makstud intressid ja 

eelisaktsionäridele (kuid mitte lihtaktsionäridele) makstud dividendid (Peterson 

2000: 102). 

Kasumiaruannet võib käsitleda ka kui dokumenti, mis näitab vahendite kulgemist läbi 

firma.  
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Kasum (nimetatud ka netokasumiks või puhaskasumiks) on ettevõtte töö tulemusena 

laekunud tulude ja nende saamiseks sooritatud kulude vahe (Rünkla 1996: 22). 

                               Müük 

                                   Maha arvatud toodete või teenuste tootmise või omandamise kulud 

                                          = kogukasum 

                                                Maha arvatud ärikulud: turundus- ja müügikulud, üld- ja   

                                                 administratiivkulud, amortisatsioon              

                                                        = ärikasum (tulud enne intresse ja makse) 

                                Maha arvatud intressikulud 

                                     = tulud enne makse 

                                          Maha arvatud ettevõtlusmaksud 

                                               =netotulu enne eelisdividende 

                                                      Maha arvatud eelisaktsiate dividendid 

                                                            =  lihtaktsionäridel saadaolev netotulu 

Joonis 1. Kasumiaruande skeem. Allikas: (Peterson 2000: 102) 

Aruanne näitab sammhaaval, kuidas algsetest müügituludest üksikute kuluartiklite 

mahaarvamisel kujuneb firma puhastulu. Müügitulu haarab kõiki perioodi vältel 

tekkepõhiselt müügist saadud summasid. Kogumüügist arvutatakse maha ostjate tagastatud 

kaup ja allahindlused defektide ja riknemise tõttu (Rünkla 1996: 23). 

Kasumi kujunemise arvestamisel on vaja määrata perioodi vältel saadud tulud ja nende 

saamiseks tehtud kulutused (Rünkla 1996: 24). 

Tulu – aruandeperioodi sissetulekud, mille tekkimisega kaasneb vara suurenemine ja 

kohustuste vähenemine. Tulud kirjendatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel ning 

kajastamisel lähtutakse realiseerimise printsiibist (Järvamaa kutsehariduskeskus, 

õppematerjal, ettevõtte tulud). 

Ettevõtte müügituluks on laekumised kaupade, toodete või teenuste müügist. Müügitulu on 

tulu müüdud kaupadest, toodetest või teenustest turuhinnas. Müügituluna ei kajastata 

ostjate ettemakseid, müüja antud rabatte (hinnavähendamisi koguste, usalduse, edasimüügi, 

personali, erimüügi jm korral). Kui ostja tasub finantslepingute alusel, sealhulgas laenuga 

müüjalt või kapitalirendi tingimustel, ei ole saadud või saadaolevad intressid müügitulu 

(Järvamaa kutsehariduskeskus, õppematerjal, ettevõtte tulud). 

Äri- 

tegevus 

 

 

 
Finants- 

tegevus 
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Müügitulu arvestust võib pidada müügiobjektide, muude tulude arvestust tululiikide lõikes. 

Tulude arvelevõtmise aluseks on arved, muude nõuete tekkimist või raha laekumist 

tõendavad dokumendid, raamatupidamis- või pangaõiendid (Järvamaa kutsehariduskeskus, 

ettevõtte tulud). 

Üksikute kulukategooriate eraldi läbivaatamine annab firma juhtkonnale võimaluse hinnata 

igal tasandil tehtud kulutuste suhtelist osatähtsust. Aruande viimases reas tuuakse välja 

kasum, see on omanikele kättesaadav puhastulu. Kui jagada kasum aktsiate üldarvuga, 

saadakse tulu aktsia kohta (EPS). EPS on aktsiakapitali omanike tulumäära mõõduks. 

Laenukapitali omanike tulu kajastab aruandes varem toodud makstud intresside rida, mis 

kuulub maksustatavast tulust mahaarvamisele. Kui tegu on aktsiaturul osalevate vabalt 

konverteeritavate aktsiatega, millel on jooksev turuhind, siis on kasutatav veel üks 

iseloomustav finantstulukuse mõõtarv - aktsia jooksva turuhinna suhe aktsia kohta saadaud 

kasumisse ehk aktsia turuhinna-siduvus (P/E). P/E suhet tuleks mõista kui suhtelist 

väärtusmõõtu, kuna murru lugeja ja nimetaja väärtused kujunevad ajaliselt teatava nihkega. 

Kasumiaruande uurimisel tuleks arvestada ka asjaolu, et sellest peegeldub ainult 

raamatupidamise dokumentaalselt kontrollitav osa firma tegevusest ja paljugi äritegevuses 

olulist jääb vaatluse alt välja (Rünkla 1996: 23). 

Raamatupidamisseaduses on kasumiaruande jaoks  kaks skeemi. Skeem ei mõjuta ettevõtte 

puhaskasumi suurust. Mõlemas skeemis on välja toodud ettevõtte tegevusega seotud 

kulude ja tulude ning finantstegevusest tingitud kulude ja tulude osa. 

Põhivara ja sellele vastav kulumi arvestus on raamatupidamises küllaltki olulise tähtsusega 

küsimus. Kui muretsetud põhivara saaks otsekohe kuludesse kantud, siis oleks tegelike 

kulude arvestamisel tegu ilmsete moonutustega, kuna kord soetatud seade või hoone on 

kasutuskõlblik pikema aja vältel ja teenib end tasa alles järgmiste ajaperioodide vältel 

(Rünkla 1996: 25). 

Põhivara soetamiseks tehtud kulud kantakse raamatupidamises arvestuslikult kulumina 

(amortisatsioonina) maha vastava seadme kasuliku tööaja vältel. Seadme eest makstakse 

soetamisel kindel ostusumma ja tema kasulik tööiga on teatav arv aastaid. Järgnevatel 

aastatel tehtud arvestatud kulum on minevikus tehtud kulutuste kandmine tulevastele 

perioodidele, nii et arvestuslikud tulud ja kulud oleksid omavahel kooskülas (Sealsamas: 

25). 
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Kulumi arvestamisel hinnatakse peamiselt kolme aspekti, mis peaksid tuginema 

majanduslikule ja tehnilisele andmestikule, kogemustele ning muule objektiivsele 

informatsioonile: 

1) vara kasulik tööperiood; 

2) vara jääkväärtus peale tööea lõppu; 

3) amortisatsiooni arvestusviis. 

Põhivahendite soetusmaksumuse mahaarvestamiseks (kuluna kajastamiseks) on mitu 

rahvusvaheliselt aktsepteeritud meetodit:  

1) lineaarne meetod; 

2) tegevusmahumeetod; 

3) kahekordselt alaneva jäägi meetod (Alver 2004: 197). 

Lineaarse meetodi rakendamise korral on depretsiatsioonikulu konstantne (Alver 2004: 

198).  

Tegevusmahul põhineva meetodi rakendamisel määratakse igale toote- või teenusühikule 

teatud kindel depretsiatsioonisumma, mida nimetatakse mahaarvestismääraks ehk 

depretsiatsioonimääraks (Alver 2004: 199).  

Kahekordselt alaneva jäägi meetod on soetusmaksumuse kiirmahaarvestusmeetod. 

Kiirmahaarvestamise meetodid lähtuvad eeldusest, et põhivahend toob suuremat kasu 

esimestel kasutusaastatel ja seetõttu tuleb esimestel kasutusaastatel kuluks kanda suuremad 

summad (kuluks kantav summa väheneb aasta-aastalt) (Alver 2004: 200). 

Ettevõtte kulud jagunevad tootmiskuludeks ja mittetootmiskuludeks (joonis 2). 

Tootmiskulud on kulud, mis on seotud tootmisega, st toorme ja materjali 

transformeerimisega lõpptoodanguks. Mittetootmiskulud (kõik ülejäänud kulud) hõlmavad 

turunduskulusid, üld -ja halduskulusid ning finantseerimiskulusid (Alver, Reinberg 2002: 

40). 
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Joonis 2. Ettevõtte kulud. Allikas: (Alver, Reinberg 2002: 40) 

Tootmiskulud jagunevad põhikuludeks (põhimaterjal ja põhitööliste palk) ning 

lisakuludeks (kõik muud tootmiskulud). Põhimaterjal on materjal (toore), millest 

valmistatakse lõpptoodangut ning mida saab üheselt ja mugavalt seostada teatud 

lõpptootega (Sealsamas: 40). 

Tootmise lisakulud on kulud, mis on küll seotud lõpptoodete valmistamisega, kuid mida ei 

ole võimalik (pole otstarbekas) seostada konkreetse lõpptootega (Alver, Reinberg 2002: 

41). 

Mittetootmiskulud on kulud, mis on seotud toodangu (kaupade, teenuste) turustamise, 

ettevõtte üldjuhtimise ja finantseerimisega. Mittetootmiskulusid on võimalik liigitada 

mitmeti, mistõttu järgnev laialtkasutatav liigitus pole siiski ainuvõimalik (Alver, Reinberg 

2002: 44). 

Turunduskulud mida sageli nimetatakse ka turustuskuludeks ehk marketingkuludeks ja 

müügikuludeks, on toodangu (kaupade) müügi ja lähetamisega seotud kulud (Sealsamas: 

44). Turunduskuludeks loetakse näiteks reklaamikulusid, postikulusid, personali 

komandeeringukulusid, müügihoonete remondi- ja hooldekulusid, rendikulusid. 

Üld- ja halduskulud on kulud, mis on seotud ettevõtte kui terviku funktsioneerimise 

tagamisega. Halduskuludeks on näiteks haldushoone kindlustus, haldushoone remondi ja 

hooldekulud, kontoriseadmete remondi ja hooldekulud (Alver, Reinberg 2002: 45). 
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Finantseerimiskuludeks loetakse neid kulusid, mis tekivad finantseerimisest.  

Kasumiaruande skeemis 1 on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest (näiteks 

materjalikulud, tööjõukulud, amortisatsioonikulu). Skeemi 1 on üldjuhul lihtsam 

rakendada, kuna see ei nõua kulude jagamist ettevõtte erinevatele funktsioonidele. Skeemi 

1 rakendavad sageli väiksemad ettevõtted, kellel puudub vajadus kulude liigenduseks 

funktsioonide kaupa, aga ka suuremad ettevõtted majandusharudes, kus on kujunenud 

rahvusvaheliseks tavaks koostada kasumiaruannet lähtudes kulude olemusest, mitte nende 

funktsioonist. 23. Kasumiaruande skeemis 2 on ärikulud liigendatud lähtudes kulude 

funktsioonist ettevõttes (näiteks müüdud toodangu maksumus, turustuskulud, 

üldhalduskulud). Skeemi 2 on tavaliselt keerulisem rakendada, kuna kõikide ärikulude 

juures on vaja otsustada, millise ettevõtte funktsiooniga on nad seotud. Teatud kulusid 

(näiteks tööjõukulud) tuleb proportsionaalselt jagada erinevate funktsioonide vahel. Skeem 

2 alusel liigendatud kasumiaruanne annab aruande kasutajatele parema ülevaate erinevate 

funktsioonide kulukusest ettevõttes, samas on kulude jagamine funktsioonidele 

subjektiivne ning erinevate ettevõtete skeem 2 alusel koostatud kasumiaruanded ei pruugi 

omavahel olla võrreldavad (RTJ2). 

Ettevõtte juhatus langetab otsuse kasumiaruandeskeemi valikuks.  

 

 

1.4.3.  Rahavoogude aruanne 

 

Rahavoogude all mõistetakse üldiselt raha või rahalisi ekvivalendi (90 päeva jooksul 

kergesti rahaks konverteeritavate väärtpaberite) käivet. Rahavoogude aruandest saab 

lugeda välja firma tegelikke rahavoogusid aasta jooksul.  

Bilanss ja kasumiaruanne on arvutatud tekkepõhisel alusel. Tegelikul rahalisel käibel võib 

olla arvutusliku suhtes küllalt suur nihe. Seetõttu kajastab kasumiaruanne küll õigesti 

aruandealuse perioodile vastavaid tulusid ja kulusid, dokumendi puuduseks on aga asjaolu, 

et seal ei kajastu firma tegelik maksevõime (Rünkla 1996: 28-29). 

Rahavoogude aruande koostamisel viiakse käive tekkepõhiselt arvestusmeetodilt üle 

kassapõhisele (Rünkla 1996: 29). 

Suuremat tähelepanu pööratakse aga ka vabale rahavoole (FCF). 
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FCF =  jooksvate tehingute rahavoog - tegevusvõimsuse käigus hoidmiseks investeeritavad 

kulud - dividendide väljamaksed.   

Vaba rahavoogu hindab analüütik või pankur, et määrata maksevõimet laenutaotluse puhul, 

kuna võime laenuvahendeid tagasi maksta sõltub rahast, mida ei vajata jooksvateks 

tehinguteks ega taasinvesteerimiseks (Rünkla 1996: 29). 

Rahavood saab jagada jagada kolme kategooriasse: 

1) rahavoog põhitegevusest; 

2) rahavood firma investeeringutest; 

3) rahavood finantstegevusest (Peterson 2000:110). 

Rahavood äritegevusest koosnevad: 

1)  klientidelt saadud rahavoost; 

2)  hankijatele materjalide eest makstud rahast; 

3) muudest äritegevusega seotud rahavoogudest; 

4)  rahas tasutud maksudest (Peterson 2000: 110). 

Investeeringutest saadud rahavoogude alla kuuluvad näiteks põhivara kasv, investeeringute 

suurenemine ning rahavoog investeeringutest 
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Rahavoog äritegevusest: 

                     Klientidelt saadud raha 

                     - Hankijatele makstud raha 

                     - Põhitegevusega seotud raha väljavood (turundus- ja administratiivkulud) ja      

                     intressimaksed 

                     - Makstud maksud                       

                           

                                      +/- Pluss või miinus 

Rahavoog investeerimistegevusest. 

                                      +/- Pluss või miinus 

Rahavoog finantseerimistegevusest: 

                     + Laekumised uuest aktsiamissioonist 

                     + Laenude kasv 

                     - Laenude tagasimaksmine 

                     -Lihtaktsiatele makstud dividendid 

                                       = Netorahavoog 

Joonis 3. Rahavoogude skeem. Allikas: (Peterson 2000: 110) 

Rahavoogude aruanne kuulub finantsaruandluse dokumentide hulka, ta on firma tegevuse 

hindamisel ja edasisel kavandamisel tähtsaks tööriistaks. Dokument juhib tähelepanu firma 

maksevõimele. Rahavoogude aruandest selgub, kust raha pärineb ja kuidas seda 

kulutatakse. Firma usaldusväärsuse hindamisel saab sellest dokumendist harjumuspärase 

talitlusstrateegia kohta väärtuslikku teavet (Rünkla 1996: 29). 

Rahavoogude mõõtmiseks saab kasutada kahte meetodit: 

1) otsest meetodit; 

2) kaudset meetodit. 

Otsene meetod algab firma klientidelt laekunud rahavooga ja seejärel lisatakse 

mitmesugused äritegevuse käigus tekkinud raha väljavood (näiteks hankijatele tehtud 

maksed ja palgakulud) (Peterson 2000: 113). 
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Kaudne tulu algab netotuluga, misjärel lisatakse tagasi kõik firma tegevusega seotud kulud, 

mis ei kajastu perioodi jooksul firma raha väljavoos. Kaudse meetodi kasutamisel on 

aruande koostamisel läbitavad etapid järgmised: 

Firma netotulule  

1) lisatakse tagasi kõik mitterahalised kulutused, mis netotulusse kaasati (näiteks 

amortisatsioon); 

2) lisatakse kõik käibevarade (näiteks rahaliste vahendite) suurenemised 

(vähenemised); 

3) lisatakse kõik intresse mitte kandvate lühiajaliste kohustuste (nt tasumata arvad, 

edasilükatud kohustused) suurenemised (vähenemised) (Peterson 2000: 113). 

Mõlemat meetodit kasutades saadakse sama tulemus. Peamiselt erinevad antud meetodid 

kirjete järjekorra poolest. Otseses meetodis alustatakse rahavoogude aruannet ülevalt ning 

kaudselt meetodil alustatakse alt. 

 

 

1.4.4.  Omakapitali muutuste aruanne 

 

Omakapitali muutuste aruanne kajastab aruandeperioodil toimunud muutusi 

raamatupidamiskohustuslase omakapitalis (Riigiteataja. Raamatupidamise seadus).  

Omakapitali muutuste aruandes tuuakse eraldi välja omanike poolt kapitali tehtud 

sissemaksed ja omanikele tehtud väljamaksed, aruandeperioodi kasumi või kahjumi, 

arvestuspõhimõtete muutuste mõju, reservide suurendamise ja vähendamise ning muud 

omakapitali kirjeid mõjutanud majandustehingud (Riigiteataja. Raamatupidamise seadus). 
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1.4.5.  Lisad 

 

Lisades kirjeldatakse aruande koostamisel kasutatud arvestusprintsiipe ning 

avalikustatakse muu informatsioon, mis on vajalik õige ja õiglase ülevaate andmiseks 

raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest 

(Raamatupidamise seadus). 

Käesoleva seadusega kooskõlas koostatud raamatupidamise aastaaruande lisad peavad 

sisaldama vähemalt alljärgnevat informatsiooni: 

1) Käesoleva seaduse raamatupidamistava, millest lähtuvalt on raamatupidamise 

aastaaruanne koostatud; 

2) kasutatud arvestuspõhimõtete kirjeldus. Juhul kui arvestus- või esitusmeetodeid on 

muudetud, võrreldes eelmise aruandeperioodiga, tuleb avaldada muutuse sisu, 

põhjus ning mõju aruandes esitatud arvnäitajatele; 

3) teave oluliste bilansikirjete kohta; 

4) teave oluliste aruandeperioodi majandustulemust mõjutavate tulude ja kulude 

kohta, sealhulgas müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade kaupa ning  

olulised allahindlused, eraldised ja muud jooksva äritegevusega otseselt 

mitteseotud või harva esinevad tulud ja kulud; 

5) rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus; 

6) omakapital; 

7) kui äriühingust raamatupidamiskohustuslane on majandusaasta kestel omandanud 

või tagatiseks võtnud oma osasid või aktsiaid, siis majandusaasta kestel omandatud 

või tagatiseks võetud ja võõrandatud ning majandusaasta kestel omandatud või 

tagatiseks võetud ning võõrandamata aktsiate või osade arv, nimiväärtus ja osakaal 

osa- või aktsiakapitalis, aktsiate või osade eest makstud tasu ning nende 

omandamise või tagatiseks võtmise põhjus; 

8) muu oluline teave. Näiteks panditud vara kirjeldus ja bilansiline väärtus ning antud 

lubadused, garantiid ja potentsiaalsed kohustused ning nende realiseerumise 

tõenäosus; 
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9) tehingud tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetega ning teiste seotud 

osapooltega (osapoolte kirjeldus, tehingute maht ja saldod bilansikuupäeva 

seisuga) (Riigiteataja. Raamatupidamise seadus). 
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2. ÜLEVAADE OÜ RAADIMÕISA KINNISVARA 

TEGEVUSEST 

 

2.1. OÜ Raadimõisa Kinnisvara tutvustus 

 

OÜ Raadimõisa Kinnisvara moodustati 2001 aastal. Antud ettevõte tegeleb alates aastast 

2001 elamukruntide müügiga ning ettevõtte alla kuulub ka Raadimõisa Hotell. 

Elamukrundid asuvad Raadimõisa elamurajoonis, kus on hulgaliselt eramukrunte kui ka 

kortermaju ning ridaelamuid. 

Raadimõisa elamurajoon asub kesklinnast 3 km kaugusel ning kuulub Tartu valda, Tila ja 

Vahi alevikku. 

Raadimõisa Hotelli ehitust alustati 2005.a. oktoobris ning hoone sai valmis 2006.a. 

augustis. Modernses stiilis ehitatud hotelli arhitektiks on Andres Kadarik, kes on hoone 

projekteerimisel kasutanud kaasaegseid ning praktilisi arhitektuurseid lahendusi. Hoone 

asub Tartu kesklinnast 2,5 km kaugusel ning juurdepääs hoonele ja parkimisvõimalused on 

väga head. 

Hotell pakub majutust 80-le inimesele. Lisaks majutusteenusele on hotellis  kaks 

konverentsiruumi, millest suurem (Mõisahärra saal) mahutab kuni 100 ja väiksem 

(Mõisahärra tuba) kuni 12 inimest. Lisaks on hoones veel  Raadimõisa restoran, mis 

mahutab samuti kuni 100 inimest ning kus pakutakse hotellikülastajatele hommikusööki 

ning muul ajal ettetellimisega restoraniteenuseid. Hotellis on saun ning lastele 

mänguväljak. 

OÜ Raadimõisa Kinnisvara omanik ja juhtkond on astunud samme külastajate jaoks 

eluterve keskkonna loomiseks (näiteks suitsetamise keelt hotelli ruumides). 

Lemmikloomadest on lubatud väiksemad koduloomad. 

Raadimõisa hotell on Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu liige. 

 

 

http://www.ehrl.ee/
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Tabel 1. OÜ Raadimõisa Kinnisvara põhilised majandusnäitajad aastatel 2007, 2010 ja 

2013, € 

 2007 2010 2013 

Käibevara 928 320 54 959 74 029 

Põhivara 1 599 217 1 675 846 1 429 494 

Lühiajalised 

kohustused 
356 300 204 865 197 249 

Pikaajalised 

kohustused 
406 338 279 705 68 295 

Omakapital 1 764 899 1 246 236 1 237 979 

Kasum 800 188 -47 149 116 247 

Müügitulu 1 871 583 365 503 464 680 

 

OÜ Raadimõisa Kinnisvara põhiliste majandusnäitajate jälgimisel on selgelt näha 

majanduslanguse mõju kinnisvaraturule. 

Joonisel 4 on välja toodud OÜ Raadimõisa Kinnisvara müügitulu jagunemine kinnistute 

müügi ja hotelli –ja konverentsiteenuste vahel. 

 

Joonis 4. Müügitulu aastatel 2007, 2010 ja 2013, € 

 

Aastal 2007 oli müügitulu oluliselt suurem ja peamiselt seda kinnistute müügi arvelt, kuna 

majandusseisund oli soodne kinnisvaratehinguteks. Aastal 2007 arendati välja Aadliku ja 
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Paruni ning Mõisahärra ja Mõisapiiri tänav koos planeeritud trassidega. Lõpetati 

Raadimõisa hotelli juurdeehitus.  

Ettevõtte põhitegevusalaks on kinnisvara arendus ja müük. 2007. aastal moodustas OÜ 

Raadimõisa Kinnisvara kogu müügitulust 81% kinnistute müük ja 19% müügitulust 

moodustasid tulud hotelli- ja konverentsiteenustest. Kõrge kasum oli tingitud 

majandusaasta algul valitsenud heast majanduskliimast kinnisvarasektoris. Majandusaasta 

lõpul töötas ettevõttes 25 töötajat.  

Aastal 2010 pandi rõhku tänava Mõisavärava põik arendusele ja müügile. Kinnisvara 

hinnad olid aga aastal 2010 madalad. Aastal 2010 moodustas müügitulust 57% kinnistute 

müük ja 43% müügitulust moodustasid tulud hotelli-ja konverentsiteenustest. 2010 aasta 

lõpuks töötas firmas 13 töötajat.  

Aastal 2013 paranes majanduskliima, mille tõttu suurenes huvi ka ärikruntide vastu. Aastal 

2013 moodustas müügitulust kinnistute müük 48%  ja 52% müügitulust moodustasid 

hotelli –ja konverentsiteenused. 2013 aasta lõpuks töötas ettevõttes 10 töötajat. 

 

 

2.2. Finantsanalüüsi meetodid 

 

Aruandluse analüüsimiseks kasutatakse aruandluse horisontaalanalüüsi, aruandluse 

vertikaalanalüüsi ning rahandussuhtarvude arvutamist. 

Aruandluse horisontaalanalüüs on aruandluse mitme perioodi näitajate väärtuse võrdlus,  

muudatuste väljatoomine absoluutsummas ja protsentides (Teearu 2005: 17). 

Horisontaalanalüüsi on mõttekas siduda arengukiiruse hindamise ja trendianalüüsiga. 

Varade kasvutempode hindamisel tuleb küsida: miks soetas ettevõte endale varad? 

Tähtsaim näitaja müügitulu ehk müügikäive. Algatuseks võrreldakse ettevõtte varasid 

müügituluga. Kui müügitulu on üle 2 korra kõrgem bilansimahust, on varasid kasutatud 

efektiivselt. Analüüsimisel tuleks aluseks võtta sarnaste ettevõtete keskmise (mediaan) 

käibesagedus (müügitulu/keskmise varaga) (Aastaaruande koostamine ja analüüs, 2012, 

Rita Sikk). 
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Aruandluse vertikaalanalüüsiks on üksikute näitajate osakaalu arvutamine kogumis. 

Näiteks bilansis arvutatakse välja varade struktuur ning finantseerimisallikate struktuur, 

uuritakse nende dünaamikat ning võrreldakse normidega (Teearu 2005: 17).  

OÜ Raadimõisa Kinnisvara horisontaalanalüüsist (Lisa 7) selgus, et suurim vähenemine 

varade koha pealt toimus 2013ndal aastal, kui varade osakaal vähenes võrreldes aastaga 

2007 tervelt 1024014€ võrra. Peamiseks põhjuseks oli majanduslanguse tõttu olev raske 

majandusseis ettevõttes. Pangale tuli maksta tagasi laenu ning sellest tingituna tuli teha 

sundmüük, kus müüdi soodsalt kortermaja kinnistu koos broneeringuga. Seega vähenes ka 

kohustuse ja omakapital aastal 2013 võrreldes 2007ga kõige enam, 1024014€ võrra. 

Vertikaalanalüüs (Lisa 8) teostati varade põhjal. Kõige enam varasid oli antud ettevõttel 

aastal 2007, kui neid oli 2527537€ eest ning kõige vähem aastal 2013, kus varade hulk oli 

vähenenud 1503523€ni. Suurim käibevara oli aastal 2007, kus moodustas käibevara 

koguvarast tervelt 36,73% ning väiksem aastal 2010, kui käibevarade hulk oli vaid 3,18%. 

Suurim põhivarade osakaal koguvarast oli aastal 2010, kui selleks oli 96,82% ning 

väikseim aastal 2007, kui selleks oli 63,27%. 

Suhtarv on kahe või enama aruandelise näitaja jagatis, mida väljendatakse kordades, 

protsentides, päevades ja/või eurodes (Teearu 2005: 17). 

Suhtarvude puhul on vaja vastata järgmistele küsimustele:  

1) kuidas arvutada; 

2) mida see suhtarv mõõdab; 

3) millistes näitajates väljendatakse; 

4) millest räägivad näitaja kõrged ja madalad väärtused; 

5) kuidas vastavat näitajat parandada (Teearu 2005: 17). 

Arvutatud suhtarvude alusel tehakse trendianalüüsi ja neid võrreldakse normidega. 

Normideks võivad olla antud tootmisharu keskmised näitajad, tootmisharu ettevõtete 

näitajate põhjal kvartiilid ja mediaan (rea keskmine suhtarv), konkurentide näitajad jne 

(Teearu 2005: 17). 

Finantssuhtarvud aitavad meil identifitseerida firma finantsseisu tugevaid ja nõrki külgi. 

Rahandussuhtarvud on kasulik analüüsivahend, kui neid võrrelda standardite või 

normidega (Peterson 2000: 117). 
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Üldkasutatavad on kaks normi: 

1) ühe firma samalaadsed suhtarvud kahe perioodi kohta –trendianalüüs 

2) muude firmade suhtarvud, mis oma iseloomult on võrreldavad vaadeldava firmaga- 

kasutatakse majandusharude avalikustatud keskmisi näitajaid. 

Rahandussuhtarvud aitavad vastata mitmetele olulistele küsimustele seoses firma 

rahandusliku edukusega: 

1. Kui likviidne on firma? 

2. Kas firma juhtkond teenib piisavalt kasumit? 

3. Kuidas juhtkond finantseerib firma investeeringuid? 

4. Kas omanike (aktsionäride) tulu investeeringutelt on piisavalt suur (Peterson 2000: 

118). 

Suhtarvude kasutamise eesmärk finantsanalüüsis on analüüsitava info viimine kujule, mis 

võimaldab võrrelda erinevate ettevõtete suhtarve, samuti sama ettevõtte suhtarve erinevatel 

ajahetkedel. 

 

 

2.3. Maksevõime ehk likviidsussuhtarvud, likviidsuskordaja 

 

Selgitamaks eelmises alapeatükis esitatud oluliste küsimuste lahendamise tähtsust andmaks 

ülevaadet ettevõtte rahandusliku olukorra kohta on töö autor valinud järgmised 

maksevõime – likviidsus – suhtarvud. 

Likviidsus näitab firma valmidust täita oma võlakohustusi, seda, kas firmal on piisavalt 

ressursse maksta kreeditoridele võlg tähtajaks tagasi (Peterson 2000: 118). 

Likviidsuse ja maksevõime analüüs on üks olulisemaid analüüse, sest ettevõtete pankrotte 

põhjustab valdavalt maksevõimetus (Kõomägi 2006: 119). 

Antud mõõtmises hinnatakse peamiselt raha ja vara, mis on aasta jooksul rahaks muudetav 

võlgadega (kohustustega) ning mille tähtaeg saabub ja mis kuuluvad maksmisele aasta 

jooksul. Sellisteks varadeks on käibevahendid ja võlgadeks jooksvad kohustused (Peterson 

2000: 118). 

Mida kiiremini saab mittelikviidse vara muuta rahaks, seda likviidsem on ettevõte. 
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Likviidsuse hind on sisuliselt see, kui palju läheb maksma vara rahaks muutumine. 

Põhimõtteliselt on võimalik muuta iga vara rahaks, küsimus on vaid selles, mis aja ja 

hinnaga (Kõomägi 2006: 120). 

Et muuta likviidsuse näitarvu konkreetsemaks, võib välja jätta tootmisvarud, mille 

tulemusena saadakse happetesti näitaja ehk likviidsuskordaja. 

Likviidsussuhtarvudele on võimalik läheneda kahel viisil. Antud bakalaureuse töös kasutas 

autor esimest lähenemist, arvutades välja lühiajalise võlgnevuse kattekordaja ning 

maksevõime kordaja ehk happetesti ning lisaks arvutas välja ka puhaskäibekapitali. 

Esimene lähenemine võrdleb raha ja muid käibevarasid - võlgadega, mis kuuluvad aasta 

jooksul tasumisele. Levinuimad:  

 Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja e lühiajaliste kohustuste kate ehk Current ratio 

(CR) Likviidsuskordaja = käibevara / lühiajalised kohustused  (Aastaaruande 

koostamine ja analüüs, 2012, Rita Sikk) 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja kajastab ettevõtte võimet katta kreeditoride 

lühiajalised nõuded käibevaraga. Suhtarvu järgi saab teada, kui palju on käibevara 

lühiajaliste kohustuste ühe rahaühiku kohta (Kõomägi 2006: 122). 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja näitab mitu korda on käibevara kogumaksumus 

suurem lühiajaliste kohustiste kogusummast (Reinberg 2002: 308). 

Toodud suhtarvu kohta on esitatud ka maailmas aktsepteeritud hindamiskriteeriumid, kuigi 

hinnangu andmine oleneb osaliselt ettevõtte tegevusharust: 

 CR >= 1,6 hea 

 1,11 <= CR <= 1,59 rahuldav 

 CR <= 1,1 nõrk  

CR- lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (Kõomägi 2006: 122). 

 Maksevõime kordaja e happetest e likviidsuskordaja ehk Quick ratio (QR) 

Likviidsuskordaja = (käibevahendid – tootmisvarud) / lühiajaline võlgnevus 

(Aastaaruande koostamine ja analüüs, 2012, Rita Sikk) 
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Likviidsuskordaja (mõnikord ka maksevõime, maksevalmiduse kordaja või happetest) 

hindab likviidsust kitsamalt, lähtudes üksnes likviidsematest varadest ehk näitab ettevõtte 

võimet katta oma kiireloomulisi kohustusi kreeditoride ees varusid müümata (Kõomägi 

2006: 123). 

Antud näitajale on antud samuti üldtunnustatud vahemikhinnanguid: 

  QR >= 0,9 hea 

 0,31 <= QR <= 0,89 rahuldav 

 QR <= 0,3 nõrk  

QR – likviidsuskordaja (Sealsamas: 123). 

Happetesti arvutamisel vaadeldakse tinglikku olukorda: kui mingil põhjusel firma lõpetaks 

tegevuse, kas ta saaks siis oma lühiajalised kohustised kaetud või mitte (Reinberg 2002: 

310). 

Happetest näitab, mitu korda käibevara kogumaksumus ületab lühiajaliste kohustiste 

kogusumma. Seda näitajat võib tõlgendada ka teisiti- kui palju on kiirelt käibivat käibevara 

lühiajaliste kohustiste iga rahaühiku kohta (Sealsamas : 310). 

Puhaskäibekapital on summa, mille võrra on käibevara maksumus suurem lühiajalistest 

kohustustest (Kõomägi 2006: 121). 

Puhaskäibekapital = käibevara - lühiajalised kohustused  

Ettevõtet loetakse likviidseks kui puhaskäibekapital on positiivne. Negatiivne 

puhaskäibekapital näitab, et lühiajalist kapitali kasutatakse põhivara finantseerimiseks. 

Rahandusteoorias väidetakse, et käibevarade püsivat osa tuleks rahastada pikaajaliste 

allikatega. Kui seda reeglit ei järgita, tekib väike või lausa negatiivne käibekapital. See on 

üks peamisi põhjuseid, miks ettevõtted pankrotti lähevad (Kõomägi 2006: 122). 

Väga osava juhtimisega võib väikese käibekapitaliga teenida suurt tulu. Käibekapitali 

vähesusega saab ettevõtte kulusid kokku hoida (näiteks peab intresse vähem maksma) 

(Sealsamas: 122). 

Likviidsuse juhtimisel on väga oluline jälgida ostjatelt laekumata arvete taset. Debitoorse 

võlgnevuse tase tuleks hoida võimalikult minimaalsena. Samas ei saa ka liiga rangeks 
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minna, sest maksetingimuste karmistamisel võib halveneda ettevõtte konkurentsivõime 

turul. Riski vähendamiseks tuleks pankadega hoida häid suhteid, et ületada 

likviidsusraskusi (Sealsamas: 122). 

 
Tabel 2. Likviidsussuhtarvud, puhaskäibekapital aastatel 2007, 2010 ja 2013 

 2007 2010 2013 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 2,6 0,27 0,38 

Likviidsuskordaja 

Maksevõime kordaja e  happetest 
-1,78 0,2 0,31 

Puhaskäibekapital 572 020 -149 906 -123 220 

 

Üleval toodud tabelist saame välja lugeda, et lühiajalise võlgnevuse kattekordaja oli 

kõrgeim aastal 2007 ning madalaim aastal 2010. Lühiajalise võlgnevuse kattekordajat saab 

heaks lugeda aastal 2007, kuna siis oli tema väärtus 2,6 ja 2,6 >1,6. Aastatel 2010 ja 2013 

oli lühiajalise võlgnevuse kattekordaja nõrk, kuna tulemus oli madalam kui 1,1. Aasta 

2007 kõrge tulemus võib aga viidata ka liigset rahamahutust käibevaradesse või ressursside 

ebaefektiivsele kasutamisele. 

Kui maksevõime tase on madal, võib firmal tekkida raskusi lühivõlgade tasumisega. 

Näitaja madal väärtus viitab üldjuhul sellele, et mõnda liiki käibevara on liiga vähe või on 

võlgnevus liiga suur. Kui lühivõlgade üldise kattekordaja väärtus on liiga kõrge, võib olla 

tegemist ülemäärase investeerimisega käibevarasse või on firmal probleeme lühiajalise 

krediidi saamisega (Reinberg 2002: 309). 

Happetestist saame välja lugeda, et aastal 2007 ületas käibevara kogumaksumus -1,78 

korda lühiajaliste kohustuse kogusummat. Aastal 2010 ületas 0,2 korda ning aastal 2013 

ületas 0,31 korda. Aastal 2013 suurenes happetesti tulemus, kuna kohustused vähenesid. 

OÜ Raadimõisa Kinnisvara võis lugeda likviidseks aastal 2007, kui tema 

puhaskäibekapitaliks oli 572 020€. See tähendab ka seda, et selle summa võrra oli 

käibevara maksumus suurem lühiajalistest kohustustest. Aastal 2010 ja 2013 on 

puhaskäibekapital negatiivne, millest saame järeldada, et lühiajalist kapitali kasutati 

põhivara finantseerimiseks. 

Järsud langused aastatel 2010 ja 2013 võrreldes aastaga 2007 olid tingitud 

majanduslangusest, kuna seoses sellega langes kruntide müük ja alanesid kinnisvara 

hinnad. 
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2.4. Kapitali struktuuri suhtarvud 

 

Kapitali struktuuri suhtarve kasutatakse firma varade finantseerimise ja firma 

võlakoormuse analüüsimisel. Kapitali struktuuri suhtarvud iseloomustavad firma võimet 

tasuda oma lühi- ja pikaajalisi kohustisi. Samas näitavad nad ka bilansi passiva struktuuri 

ning proportsiooni oma ja võõrkapitali vahel (Reinberg 2002: 315). 

Võlakordaja näitab võõrkapitali osatähtsust kogu kapitalist st kui suurel määral on firma 

vara finantseeritud laenukapitaliga (Sealsamas: 315). 

Võlakordaja = kohustused / kogupassiva (Sealsamas: 315) 

Omakapitali osatähtsus näitab, kui suurel määral on firma vara finantseeritud 

omakapitaliga (Sealsamas: 315). 

Omakapitali osatähtsus = omakapital / kogupassiva (Sealsamas: 315) 

Omakapitali võlasiduvus väljendab kohustiste suhet omakapitali, iseloomustades 

võõrkapitali kasutamisega seotud riski (Sealsamas: 315). 

Omakapitali võlasiduvus = kohustused / omakapital (Sealsamas: 315) 

 
Tabel 3. Kapitali struktuuri suhtarvud aastatel 2007, 2010 ja 2013 

 2007 2010 2013 

Võlakordaja 0,3 0,28 0,18 

Omakapitali 

osatähtsus 

0,7 0,7 0,8 

Omakapitali 

võlasiduvus 

0,4 0,4 0,2 

 

Mida suurem on põhivaraomandus, seda suuremas ulatuses on võimalik kasutada 

laenukapitali. 

Firma kasutatavate laenude ulatus oleneb tema kinnitatud kasumiaruannetest ja varast, 

mida on võimalik kasutada tagatisena ning sellest kui suurt riski ettevõtte juhtkond on nõus 

kandma (Peterson 2000: 129). 
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OÜ Raadimõisa kinnisvara võlakordaja oli kõrgeim aastal 2007, kus tema väärtuseks oli 

0,3 ning madalaim aastal 2013, kus tema väärtuseks oli 0,18. Töö käigus selgunud 

võlakordajat ei saa kõrgeks lugeda. Pigem on omanik olnud ettevaatlik laenukohustuse 

võtmisel.  

Kreeditorid eelistaksid näha võlakordajat madalana, sest siis on nende risk väiksem. 

Võlakordaja suur väärtus tähendab tavaliselt kõrgemat intressimäära kreeditoride täiendava 

riski ees. Kui võlakordaja ületab teatud suuruse, ei ole firmal üldse võimalik võlgu võtta- 

kreeditorid pole nõus riskima isegi väga kõrge intressimäära puhul (Reinberg 2002: 315). 

Võlakordaja „õige“ väärtus sõltub paljudest teguritest, sh ka majandusharu teiste ettevõtete 

vastavatest näitajatest, laenu saamise võimalustest, tulude stabiilsusest (Sealsamas: 315). 

Kreeditorid on huvitatud võlakordaja võimalikult väiksest väärtusest ka seetõttu, et siis on 

neil võimalik rohkem tagasi saada isegi firma võimaliku pankroti puhul. Suure 

võlakoormuse korral võib müügitulu või debitoorse võla laekumissageduse järsk langus 

osutuda saatuslikuks ning firma ei saa oma kohustisi tasutud (Reinberg 2002: 316). 

Firma vara on suurimal määral finantseeritud omakapitaliga kõikidel aastatel küllaltki 

võrdselt, see tähendab, et juhtkond on finantseerinud investeeringuid põhiliselt 

omavahendite ainel. Omakapitali osatähtsus on püsinud 70%-80% piires. 

Mida suurem on võõrkapital omakapitaliga võrreldes, seda enam laieneb omaniku risk ka 

kreeditoridele ning viimastel suureneb risk oma raha mitte tagasi saada. Samas muutub 

ettevõtte finantsseisund ebastabiilsemaks (Reinberg 2002: 316). 

Kõrgeim risk seoses võõrkapitali kasutamisega oli aastal 2010 ning madalaim aastal 2013. 

 

 

2.5. Intressikulude kattekordaja 

 

Intressikulude kattekordaja näitab mitu korda firma teenib tagasi intressideks makstava 

summa. Intressikulude kattekordajat arvutatakse, et hinnata ettevõte laenuseisu. 

Intressikulude kattekordaja arvutatakse järgmiselt: 

Intressikulude kattekordaja = põhitegevuskasum / intressikulud (Peterson 2000: 129) 
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Intressikulude kattekordaja mõõdab ettevõtte võimet maksta ärikasumi arvelt intressikulud 

(Kõomägi 2006: 124). 

 
Tabel 4. Intressikulu kattekordaja aastatel 2007, 2010 ja 2013 

 2007 2010 2013 

Intressikulude kattekordaja 17,74 -2,32 16,75 

 

Näitaja arvväärtus peaks olema võimalikult kõrge. „rusikareegli“ järgi on intressikulude 

kattekordaja minimaalseks vastuvõetavaks väärtuseks 3. Kui intressikulude kattekordaja on 

väiksem kui 1, ei kata ärikasum intressikulusid (Reinberg 1999: 82). 

Tabelis 4 näeme, et  aastal 2007 teenib ettevõte ühe euro intressikulu kohta 17,74 eurot. 

Aastal 2010  ei ole intressikulud kaetud, kuna intressikulude kattekordaja on negatiivne. 

Majanduslangusest tingituna tuli ettevõttel aastal 2010 teha kokkuleppeid pangaga ning 

muuta tagasimakse graafikut. Muutused tabelis 4 kajastavad olukorda, kus uuritaval 

ettevõttel ei olnud aastal 2010 võimalik maksta pangale laenu tagasi. OÜ Raadimõisa 

Kinnisvara muutused intressikulude kattekordajaga on seotud peamiselt ärikasumi 

muutustest. 

 

2.6. Tasuvuse ehk rentaabluse suhtarvud 

 

Rentaablus on kasumi suhe mingisse teise näitajasse. Rentaabluse ehk koondefektiivsuse 

analüüs näitab, millised tegurid millisel määral on mõjutanud ettevõtte kasumi kujunemist. 

Rentaabluse tüüpe on mitmeid (Peterson 2000: 126). 

Rentaablus on kasumi suhe majandusnäitajasse, mille tasuvust uuritakse. Kõige üldisem 

rentaabluse valem: 

Rentaablus (kasumitootlus) = kasum  /majanduslik näitaja, mille rentaablust uuritakse 

(Teearu 2005: 27). 

Üldjuhul väljendatakse rentaablust protsentides. Kuid rentaabluse võib välja tuua ka 

kasumisummana majandusliku näitaja ühele eurole. 
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Kasum on rahaline näitaja, mis ei iseloomusta majandustegevuse tulemlikkust, kasumi 

genereerimiseks rakendatud ressursside tasuvust. Võrreldes kasumisummat selle saamiseks 

kasutatud ressurssidega, saadakse tasuvus ehk rentaablus ehk kasumi tootlus (Teearu 2005: 

27). 

Rentaabluse arvutamisel võib lähtuda kõikidest kasumi näitajatest (brutokasum, ärikasum, 

kasum majandustegevusest, kasum enne maksustamist, puhaskasum). Millegagi pole 

piiratud majandusnäitajate ring, mille rentaablust võiks uurida. Analüüsi teostamisel 

kasutatakse aga põhiliselt kolme rentaablusnäitajate rühma: müügikäibe rentaablus, varade 

kasumitootlus ja omakapitali rentaablus (Sealsamas: 27). 

 

 

2.6.1. Müügikäibe rentaablus  

 

Käiberentaablus ehk tegevustulukus ehk marginaal näitab müügikäibe iga rahaühiku 

tasuvust. See näitab, mitu protsenti müügikäibest jääb ettevõttele kasumiks (Kõomägi 

2006: 128). 

Käibe rentaabluse näitajad iseloomustavad seda, kuidas firma on suutnud kontrollida oma 

kulude taset. Tootmiskulude taset iseloomustab käibe kogurentaabluse näitaja: 

Käibe kogurentaablus = brutokasum / netokäive (Teearu 2005: 28) 

Käibe kogurentaablus kajastab tootmistegevuse rentaablust. Äritegevusega seotud kulude 

taset iseloomustab käibe ärirentaabluse näitaja. 

Käibe ärirentaablus iseloomustab äritegevuse tasuvust tervikuna. Majanduslike 

väljaminekute üldtaset (kaasa arvatud finantstegevuse tulem ja tulumaks) iseloomustab 

käibe puhasrentaabluse näitaja: 

Käibe puhasrentaablus = puhaskasum / netokäive (Teearu 2005: 28) 
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Tabel 5. Käibe puhas- ja kogurentaablus aastatel 2007, 2010 ja 2013, protsentides 

 2007 2010 2013 

Käibe kogurentaablus 45% -9% 27% 

Käibe puhasrentaablus 43% -13% 25% 

 

Käibepuhasrentaablusest saadavad tulemused sõltuvad suuresti ettevõtte 

tegevusvaldkonnast. Välja on kujunenud jaekaubandustes madalam ning vahendusfirmades 

ja teenindusfirmades kõrgem käibepuhasrentaablus. 

Tabelist 5 saame välja lugeda, et kõige kõrgem oli käibe puhasrentaablus aastal 2007, kui 

selleks oli 43%. See tähendab, et aastal 2007 43% müügikäibest jäi ettevõttele kasumiks. 

Aastal 2010 oli ettevõte kahjumis ning aastal 2013 jäi 25% müügikäibest ettevõttele 

kasumiks. Kõige kõrgem käibe kogurentaablus oli samuti aastal 2007, kui selleks oli 45%, 

madalaim käibe kogurentaablus oli aastal 2010, kus selleks oli -9%. Peamiseks puhas ja 

kogurentaabluse kõikumise põhjuseks oli soe majanduskliima aastal 2007 ning 

majanduskliima langus aastal 2010.  

 

 

2.6.2. Varade rentaablus  

 

Varade rentaablus näitab ettevõtte varadesse tehtud investeeringute tasuvust. Sisuliselt saab 

teada, mitu rahaühikut kasumit on saadud igalt varadesse paigutatud rahaühikult (Peterson 

2000: 127). 

Ettevõte peab varade rentaablust maksimeerima. Need ettevõtted, kellel ei õnnestu 

saavutada kõrget varade rentaablust, peavad selle kompenseerima kiirema varade 

ringkäiguga, sest varade rentaabluse taset saab suurendada kahel moel: 

1) suurendades tegevustulukust; 

2) suurendades varade käibekordajat (Kõomägi 2006: 127). 

Kui lähtuda puhaskasumist, s.o. ettevõtte tegevuse (äritegevuse ja finantstegevuse) 

lõpptulemist, saadakse varade puhasrentaablus (ROA). 

ROA = puhaskasum / varad  (Teearu 2005: 28) 
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Tabel 6. Varade puhasrentaablused aastatel 2007, 2010 ja 2013, protsentides 

 2007 2010 2013 

Varade rentaablus 

ROA 

32% -3% 7% 

 

Varade puhasrentaablus oli kõrgeim aastal 2007, kus iga ettevõttesse paigutatud euro teenis 

kasumit 32 senti. Järgnevatel aastatel tõi majanduslangus kinnisvaraga tegutsevates 

ettevõtetes kaasa varade rentaabluse languse, mis eriti teravalt ilmnes aastal 2010. 

 

 

2.6.3.  Omakapitali rentaablus  

 

Omakapitali rentaablus näitab aktsionäride investeeringute tasuvust ja võimaldab otsustada 

ettevõtte juhtimise efektiivsuse üle (Peterson 2000: 128). 

Omakapitali puhasrentaablus näitab kasumit lihtaktsionäride investeeritud kapitali ühe 

rahaühiku kohta (Reinberg 2002: 322). 

Omakapitali rentaablus (ROE) on kõige olulisem kasumitootluse näitaja – kajastab 

omanike poolt ettevõttesse paigutatud kapitali tasuvust.  

Omakapitali rentaablus = puhaskasum / omakapital (Teearu 2005: 29) 

Tabel 7. Omakapitali rentaablused aastatel 2007, 2010 ja 2013, protsentides 

 2007 2010 2013 

Omakapitali rentaablus 

ROE 

45% -4% 9% 

 

Üleval toodud tabelist saame näha, et omakapitali rentaablus oli kõrgeim aastal 2007, kus 

ulatus see 45%-ni. Sellest saame välja lugeda, et iga osaniku omakapitali paigutatud euro 

teenis kasumit 45 senti. Järgnevatel aastatel seoses kinnisvaraturu langusega langes 

omakapitali rentaabluse näitaja.  

Omakapitali puhasrentaabluse võimalikult kõrgest näitajast on huvitatud eelkõige 

omanikud. Näitaja alusel saavad omanikud otsustada, kas nende äritegevuse tulemus on 

parem kui võimalikud teised investeerimise alternatiivid (Kallam jt 2003: 156). 
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Võõrvahendite kasutamine on igati normaalne, kuid sealjuures peab arvestama, et see on 

tasuline. Finantsvõimendus on ettevõttele soodne, kui laenatud summadelt teenitakse 

rohkem nende kasutamise eest makstavast tasust, ehk kui varade rentaablus on kõrgem kui 

intressimäär (Teearu 2005: 30). 

Omakapitali rentaabluse kujunemist mõjutavad nii varade rentaablus, finantsvõimenduse 

ulatus (võlakordaja) ning ka võõrkapitali kasutamise eest makstav intressimäär (Sealsamas 

30). 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Finantsvõimendus Allikas: (Teearu 2005:  30) 

Joonis 5 põhjal võib teha järgmised järeldused: 

1) finantsvõimendus on ettevõttele kasulik, kui varade rentaablus on kõrgem kui 

intressimäär; 

2) finantsvõimenduse kasutamine ei mõjuta omakapitali rentaablus, kui varade 

rentaablus ja intressimäär on võrdsed; 

3) finantsvõimenduse kasutamine mõjutab negatiivselt omakapitali rentaablust, kui 

varade rentaablus on madalam kui intressimäär (Teearu 2005:  30). 

Arvestada tuleb muidugi ka sellega, et võõrvahendeid saab kasutada mõistlikkuse piirides, 

kuna sellega kaasneb finantsrisk (Teearu 2005: 31). 

Kokkuvõtteks võib öelda, et uuritav ettevõte on välja tulemas majanduslangusest tingitud 

negatiivsetest näitajatest. Aastaks 2013 oli nii käibe-, omakapitali- ja vararentaablus taas 

positiivsed. Sellest saab välja lugeda, et ettevõte on välja tulemas kahjumist ja teenib taas 

ROE 
1) Varade rentaablus > intressimäär 

2) varade rentaablus = intressimäär 

3) varade rentaablus < intressimäär 

Finantsvõimendus 
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kasumit, samuti teenitakse kasumit igalt varasse paigutatud rahaühikult ning ettevõte on 

taas liikumas efektiivse juhtimise poole. 
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3. RAADIMÕISA KINNISVARA OÜ 

ARENGUPERSPEKTIIVID 

 

 

3.1 SWOT analüüs 

 

SWOT-analüüs on strateegline planeerimisvahend, millega hinnatakse projekti või 

äriettevõtte tugevaid külgi (ing.k. strengths), nõrku külgi (ing.k. weaknesses), võimalusi 

(opportunities) ja ohte (threats). Selle analüüsi raames määratletakse äriettevõtte või 

projekti eesmärk ja selgitatakse välja seda eesmärki soodustavad ja mittesoodustavad 

sisemised ja välimised faktorid. Selle meetodi loojaks peetakse Albert Humphreyd, kes 

tegi Stanfordi Ülikoolis 1960ndail ja 1970ndail aastail uuringu, kasutades ajakirja Fortune 

nimekirjast võetud 500 ettevõtte andmeid (majandus24, postimees, swot-analüüs). 

SWOT analüüs on väga tuntud, lihtne ja laialt levinud analüüsi mudel, mille kaudu 

kaardistatakse organisatsiooni tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. 

Selliselt koostatud analüüs loob ettevõttest ja ettevõtte ettevõtluskeskkonnast adekvaatse 

pildi. Kiiresti on võimalik hinnata ettevõtte seisundit ja seda, kas ta on sisemiste tugevuste 

arvelt võimeline vastu seisma välistele ohtudele või kas sisemised nõrkused takistavad 

väliseid võimalusi ära kasutamast (Lääne-Viru rakenduskõrgkool, äriplaan). 

Tabelis 8 on toodud ülevaade OÜ Raadimõisa Kinnisvara tugevatest ja nõrkadest külgedest 

ning võimalustest ja ohtudest. Analüüs on koostatud Raadimõisa Hotelli tegevuse ja 

tulemuste põhjal. 
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Tabel 8. OÜ Raadimõisa Kinnisvara Swot-analüüs 

TUGEVAD KÜLJED NÕRGAD KÜLJED 

Hea maine teenuste ostjate seas Vähene konverentsisaalide olemasolu 

Tugev personal Tundlikkus konkurentide ees 

Paindlikkus Vähene tuntus turul 

Tähtaegadest ja kokkulepetest 

kinnipidamine 
 

Asukoht  

VÕIMALUSED OHUD 

ERMi valmimine 
Kogenud personali lahkumine teistesse 

ettevõtetesse 

Rohkem reklaami Turu kasvu aeglustumine 

Hea läbisaamine konkurentidega Kvaliteetse tööjõu vähenemine 

Koostööpartnerite arvu suurendamine Konkurentide arvu kasv 

Töötajate koolitamine 
Tarbijad ja tarnijad hakkavad rohkem 

tingima 

Konkurentide vähenemine 
Kogenud konkurentide agressiivne 

turuletulek 

Konverentsi osa suurendamine Ostjate eelistuste muutumine 

 

Tugevad küljed võivad samas olla ka nõrkadeks külgedeks, võimalused võivad olla ka 

ohtudeks (Raudsepp 1997: 15). 

OÜ Raadimõisa Kinnisvara tegvateks külgedeks võib lugeda ettevõtte head mainet, tugevat 

ja kogenud personali, paindlikkust, usaldusväärsust ja asukohta. Hea maine taga on 

inimeste positiivne tagasiside ning rahulolu Raadimõisa hotelli teenustega. Tugeva 

personali taga on heade töökogemustega  inimesed, keda on lisaks vastavalt koolitatud. 

Kinnistute eduka müügi taga on hea asukoht.   

Nõrkadeks külgedeks võib lugeda konkurentide mõju nii hotellinduses kui ka elamurajooni 

arendamises, vähest tuntust ja vajalike teenuste osutamiseks ruumide puudust. Näiteks 

konverentsiteenuse jaoks on Raadimõisa Hotellis olemas küll kaks saali, kuid nõudlus on 

oluliselt suurem. Samuti on huvi olnud nii suurema restorani kui ka konverentsisaali järgi 

kui antud hotell pakub. 

Raadimõisa Hotelli võimalused on teha rohkem reklaami, investeerida ruumide 

suurendamisse või juurde tegemisse, töötajate koolitamine, heade suhete loomine 

konkurentidega, konkurentide vähenemine, suurendada koostööpartnerite arvu. 

Koostööpartnerite arvu annab suurendada reisibüroodega ning ürituse korraldavate 

firmadega koostöö tegemisega. Samuti annab koostööpartnerite arvu suurendada pakkudes 
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püsiklientidele suuremat soodustust ja soodsamaid tingimusi. Lisaks annab otsida 

soodsaimaid tooraine pakkujaid. 

Ohtudeks võib lugeda personali lahkumist, turu aeglustumist, kvaliteetse tööjõu 

vähenemist, konkurentside arvu kasvamist, tarbijate ja tarnijate suuremat tingimist, 

kogenud konkurentide agressiivset turule tulemist ning ostjate eelistuste muutumist.  

Swot-analüüsi põhjal saab öelda, et ettevõttel on piisavalt tugevaid külgi, mis korvavad 

ettevõtte nõrkused. Samuti on suureks lootuseks ja võimaluseks tõsta Raadimõisa Hotelli 

populaarsust kui valmib ERM.  

Bilansi aktiva poole pealt saab välja lugeda varade vähenemise, mis on seotud kruntide 

müügiga. Varad on vähenenud aastaks 2013 võrreldes aastaga 2007 1 024 014 Euro võrra. 

Bilansi passivastrukuutris on näha kohustuste vähenemist. Aastal 2007 olid kohustused 

762 638€, kuid aastaks 2013 olid kohustused vähenenud 265 544€-ni. 

Müügitulu on ettevõttes oluliselt kahanenud. Aastal 2007 oli müügitulu kõrgeim, ulatudes 

1 871 583€ni. Aastaks 2013 on müügitulu 464 680€. Aasta 2007 kõrge müügitulu 

põhjuseks oli soodne seisund kinnisvaraturul. Suur müügitulu oli tingitud kruntide müügist 

ning kinnisvara kõrgetest hindadest. Aasta 2010 majandusseis oli madal ning sellest 

tulenevalt oli müügitulu antud kolme aastaga võrreldes madalaim, olles 365 503€. Kasum 

oli samuti kõrgeim aastal 2007, olles 800 188€, aastaks 2013 on kasumiks kujunenud vaid 

116 247€. Madalaim kasum oli aastal 2010, kui kasumiks kujunes -47 149 eurot. Antud 

languse põhjustas üldine majandusseisu langus. 

Autori arvates on ettevõtte tulemas välja majanduslangusest põhjustatud madalast 

seisundist. Autori arvates peaks ettevõte rohkem rõhku panema hotelli reklaamimisele ning 

aktiivsusele internetis. Samuti tuleks autori arvates teha koostööd erinevate reisibüroodega 

ning ERM-i valmimisel teha enda poolt pakkumine koostöö tegemiseks, külastajate ja 

gruppide toitlustamiseks ja majutamiseks.  
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3.2. Arenguperspektiivid 

 

Ettevõtte sihipäraseks arenguks ja õigete otsuste tegemiseks tuleks lähtuda visioonist ja 

missioonist.  

Visioon on organisatsiooni tulevikuvaade, mis sisaldab ambitsiooni selle kohta, kuhu 

organisatsioon tahab teatud aja pärast jõuda. Visioon on pikemaajaline ning püstitatakse 

olenevalt organisatsioonist 5-ks, 10-ks või 20-ks ja enamaks aastaks. 

Hea visioon kirjeldab, millise rolli organisatsioon endale tulevikus võtta soovib ja millist 

positsiooni ta soovib omada ühiskonna silmis. 

Visiooni tähtsus seisneb ka sellest, et see on orientiiriks strateegilistele eesmärkidele. 

Visiooni poole liigutakse läbi strateegiliste eesmärkide saavutamise. Üldjuhul ei jõuta 

visioonini ühe arengukavaga, selleks läheb tavaliselt 2-3 arengukava perioodi või enamgi. 

Tähtis on viia see teadmine ka töötajateni ning ärgitada välja pakkuma uusi ja huvitavaid 

ideid visioonini jõudmiseks. Siinkohal tuleks kindlasti märkida, et visioon peab olema 

innustav ja inspireeriv. Samuti peab see sarnaselt missiooniga olema lakooniline ja lihtne 

ning üheselt mõistetav (Sisekaitse, organisatsiooni visioon).  

OÜ Raadimõisa Kinnisvara visiooniks on Raadimõisa Hotelli populaarsuse tõstmine. 

Ettevõtte visiooniks on olla hinnatud koostööpartner ning tööandja. Lisaks pakkuda Tartus 

parimat hinna ja kvaliteedi suhet nii majutuses, konverentsiteenuses kui ka restoranis. 

Organisatsiooni missioon tuletatakse organisatsiooni põhitegevusest ja näitab, millega 

organisatsioon tegeleb ja mida ta pakub oma klientidele. Missioon peab olema sõnastatud 

kliendi vajadustest lähtuvalt. 

Missioonist on kasu vaid siis, kui see sobib organisatsioonis välja kujunenud väärtustega 

ning on töötajate poolt omaks võetud. Hea missioon on lihtne ja lühike ja vastab 

küsimustele “kes me oleme?” ja “mida me teeme?” (Sisekaitse, Organisatsiooni missioon 

ja põhiväärtused) 

Missioon on ka strateegia väljatöötamise aluseks, kuna näitab, millised tegevusvaldkonnad 

peavad olema strateegiliste eesmärkidega põhistatud. 
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Selleks, et sõnastada missiooni, tuleks eelnevalt sõnastada organisatsiooni tegevuse 

peamine idee: 

KES? Kes on meie sihtgrupid (kliendid) 

MIDA? Mida me teeme? (tegevusalad) 

KUIDAS? Kuidas me midagi teeme? (tuum- ja tugikompetentsid, põhi-ja tugiprotsessid, 

tehnoloogia ehk kuidas me kliendi vajadusi rahuldame?) (Sisekaitse, Organisatsiooni 

missioon ja põhiväärtused). 

OÜ Raadimõisa Kinnisvara sihtgrupiks on nii turistid kui ka kohalik elanikkond. 

Eesmärgiks on pakkuda klientidele majutus-, konverentsi- ning toitlustusteenust. Eesmärk 

on antud teenuseid pakkuda parimates võimalustes ning rahuldada kõikide klientide soovid 

vastavalt vajadustele. Eesmärk on olla klientidele usaldusväärne ning vastutulelik oma 

teenuseid pakkudes. 

Pikaajaliseks vastupidamiseks turul on olulisel kohal kvaliteetsete ning usaldusväärsete 

suhete loomine klientide ja koostööpartnerite vahel. Tuleb anda maksimum, et saaksid 

rahuldatud ka kõige nõudlikumad soovid ning teha järeleandmisi nii hinna kui korralduse 

poole pealt, kuna Tartus olev konkurents on küllaltki tihe.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureuse töö eesmärgiks oli teostada OÜ Raadimõisa Kinnisvara 

finantsanalüüs ning anda ülevaade ettevõtte majandustegevusest aastatel 2007, 2010 ning 

2013.  

OÜ Raadimõisa Kinnisvara tegevusaladeks on kinnistute müük ning äritegevus 

Raadimõisa Hotellis. 

Uurimustöö metoodikaks on kvantitatiivne uurimismeetod, mille käigus on läbi viidud 

finantssuhtarvude analüüs. Antud töö andmebaasi moodustavad ettevõtte algdokumendid, 

registrid ja aruanded. Töö teises peatükis kasutatakse võrdlusanalüüsi, kus võrreldakse 

kolme uuritava aasta suhtarve eesmärgiga esitada arvamusi ettevõtte sihipäraseks 

tegevuseks. 

OÜ Raadimõisa Kinnisvara majanduslikest näitajatest sai autor teha järgmised järeldused: 

Uuritavate aastate lõikes on näha märgatavaid muutuseid, mis on tingitud üldisest 

majanduslangusest. Antud bakalaureusetöös on teostatud finantssuhtarvude analüüs, läbi 

viidud swot-analüüs ja tuginedes nendele andmetele on esitatud arvamusi ettevõtte 

sihipäraseks tegevuseks.  

Uuritatavate aastate lõikes oli OÜ Raadimõisa kinnisvara majanduslik seis kõige parem 

aastal 2007, kus oli kõige kõrgem kattekordaja, käibe puhasrentaablus, käibe 

kogurentaablus, varade rentaablus ning ka omakapitali rentaablus. Peamiseks kõrgete 

näitajate põhjuseks oli kõrgseis kinnisvaraturul, seega peamine tulu tuli kinnistute müügist. 

Huvi oli suur ning hinnad kõrged. Madalaim seis oli aastal 2010, millal toimus 

majanduslangus, millega seoses langes nii huvi kui ka hinnatase seoses kinnistute 

müügiga. Oluliselt madalamad tulemused võrreldes 2007 aastaga olid müügitulus, käibe 

kogurentaabluses, käibe puhasrentaabluses, varade rentaabluses kui ka omakapitali 

rentaabluses. Aastaks 2013 on OÜ Raadimõisa Kinnisvara suutnud välja tulla madalast 

seisundist. Võrreldes aastaga 2010 suutis ettevõte taas teenida kasumit ning oluliselt on 

vähenenud kohustuste osakaal. Põhivarade osatähtsus on uuritud ettevõte suutnud hoida 

kõrge kõikide uuritavate aastate vältel. Võlakordaja väärtus on läbi uuritavate aastate olnud 
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madal, millest saab välja lugeda omanike ettevaatlikkuse laenukohustuste võtmisel. 

Muutused müügitulu hotelli- ja konverentsiteenuste osas on toimunud samas 

proportsioonis kinnistute müügiga.  

Autori arvates on OÜ Raadimõisa Kinnisvara majanduslik seis pärast majanduslangust taas 

tõusuteel ning töö koostaja prognoosib uuritavale ettevõttele soodsaid edasisi 

majandusaastaid. Samuti usub autor Raadimõisa Hotelli majutustaseme tõusu, kuna 

Raadile on planeeritud ERM-i ehitus, mis toob antud piirkonda hulgaliselt teenuste 

kasutajaid. 
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SUMMARY 

 

The aim of this thesis was to perform financial analyse of OÜ Raadimõisa Kinnisvara and 

provide an overview of the operations of the years 2007, 2010 and 2013th. Raadimõisa 

Kinnisvara activity is selling properties and Raadimõisa Kinnisvara has Raadimõisa Hotell.  

Study methodology is a quantitative test method, which is the base of financial analyse. 

Data base of this study are company's primary documents, records, and reports.  

In the second chapter make author comparative analyse, where comparing the three-year 

test ratios of the company to make company views the purposeful activity.  

Author could make the following conclusions of Raadimõisa Kinnisvara:  

Of subjects over the years have seen significant changes as a result of the general 

economic downturn. In this thesis author made analysis of financial ratios and make 

SWOT analysis to carry out opinions of the company's purposeful activity.  

The highest financial status is in 2007, when company has the highest ratio, return on sales, 

the total profitability of sales, return on assets and return on equity. The main reason for 

the high figures came from the peak of the real estate market. So the main income came 

from the sale of properties. The lowest score was in 2010, when was the the economic 

crisis and that caused lower prices for real estates and lower interested in accommodation.  

Significantly lower results compared to 2007 when net sales, the total profitability of sales, 

return on sales, return on assets and return on equity are in low level. 

By 2013 Raadimõisa Kinnisvara is has been able to come up low status. Compared to the 

year 2010 the company is capably earn a profit and has lower amount of liabilities. The 

share of assets in the company has been able to maintain high-studied of all investigated 

years. Value of the debt to equity ratio has been consistently low, which means that the 

owner has been careful in taking loan obligations. Changes in net sales in the hotel and 

conference services are held in the same proportion as the sale of properties.  

The author's opinion is that economic situation is on the rise and think that the next years 

of Raadimõisa Kinnisvara are favourables. The author also believes that Raadimõisa Hotell 
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will has higher level of tourists, because in Raadi will be built the Estonian National 

Museum, which brings to the Raadi more turists. 
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Lisa 1. OÜ Raadimõisa Kinnisvara bilanss 2007 

BILANSS 
(kroonides) 

 31.12.2007.a. 31.12.2006.a. Lisad 

VARAD    

Käibevara    

Raha  1 743 339 1 330 953  

Nõuded ja ettemaksed    

     Ostjatelt laekumata arved 99 107 120 030 2 

     Maksude ettemaksed 945 261 203 148 3 

     Muud lühiajalised nõuded 193 3 630  

      Ettemaksed teenuste eest 57 586 52 203  

Nõuded ja ettemaksed kokku 1 102 147 379 011  

Varud 11 682 724 8 760 282 4 

Käibevara kokku 14 528 210 10 470 246  

Põhivara    

Materiaalne põhivara   5 

     Ehitised (jääkmaksumuses) 24 200 142 23 922 156  

     Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses) 512 797 748 013  

     Muu põhivara (jääkmaksumuses) 314 811 402 843  

     Lõpetamata ehitised  0  

Põhivara kokku 25 027 750 25 073 012  

VARAD KOKKU 39 555 960 35 543 258  

    

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused   6,7 

     Lühiajalised laenud 4 304 500 1 804 500  

     Pikaajaliste kohustuste tagasimaksed    

     järgmisel perioodil 

508 440 2 224 260  

Laenukohustused kokku     4 812 940 4 028 760  

Võlad ja ettemaksed    

     Võlad tarnijatele 299 099 2 720 899  

     Võlad töövõtjatele 246 658 149 943  

     Maksuvõlad 165 393 124 941 8 

     Muud võlad 52 000 0  

Võlad ja ettemaksed kokku 763 150 2 995 783  

Lühiajalised kohustused kokku 5 576 090 7 024 543  

Pikaajalised kohustused    

 Laenukohustused       

      Pikaajalised laenukohustused 6 359 194 13 420 974  

Kohustused kokku 11 935 284 20 445 517  

Omakapital    

Osakapital 55 000 55 000 9 

Reservid 5 500 5 500  

Eelmiste perioodide kasum (kahjum) 15 037 241 10 563 713  

Aruandeaasta kasum  12 522 935 4 473 528  

Omakapital kokku 27 620 676 15 097 741  

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 

KOKKU 

39 555 960 35 543 258  
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Lisa 2. OÜ Raadimõisa Kinnisvara bilanss 2010 

Bilanss, kroonides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.12.2010 31.12.2009 

Varad   

Käibevara   

Raha il 717 421 \l 123 775 

Nõuded ja ettemaksed J 65 714 \l 24 124 

Varud 1 76 980 \J 63 957 

Kokku käibevara 'i 860 115 \l 211 856 

Põhivara   

Kinnisvarainvesteeringud vf 2 877 812 \l 4 153 738 : 

Materiaalne põhivara J 23 349 173 Vi 24 071 828 

Kokku põhivara \J 26 226 985 \) 28 225 566 

Kokku varad ^ 27 087 100 \\ 28 437 422 

   

Kohustused ja omakapital   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Laenukohustused H 2 164 546 Vi 2 292 900 

Võlad ja ettemaksed 'i 892 727 \i 860 444 

Eraldised 4 148 861 \) 148 861 

Kokku lühiajalised kohustused M 3 206 134 \j 3 302 205 

Pikaajalised kohustused   

Laenukohustused J 4 377 380 Ni 4 893 751 

Kokku pikaajalised kohustused J 4 377 380 vj 4 893 751 ‘ 

Kokku kohustused vi 7 583 514 \i 8 195 956 

Omakapital   

Osakapital nimiväärtuses vi 55 000 ^ 55 000 

Ülekurss \J 500 000 v! 500 000 

Kohustuslik reservkapital vi 5 500 ^ 5 500 

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) vi 19 680 966 NS 22 634 352 

Aruandeaasta kasum (kahjum) \) -737 880 \l -2 953 386 

Kokku omakapital \) 19 503 586 \J 20 241 466 j 

Kokku kohustused ja omakapital \) 27 087 100 \l 28 437 422 > 
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Lisa 3. OÜ Raadimõisa Kinnisvara bilanss 2013 

Bilanss 

 
31.12.2013 31.12.2012 

Varad   

Käibevara   

Raha 66 287 41 127 

Nõuded ja ettemaksed 3 472 1 051 

Varud 4 270 6 735 

Kokku käibevara 74 029 48 913 

Põhivara   

Kinnisvarainvesteeringud 74 771 134 588 

Materiaalne põhivara 1 354 723 1 400 978 

Kokku põhivara 1 429 494 1 535 566 

Kokku varad 1 503 523 1 584 479 

Kohustused ja omakapital 
  

Kohustused   

Lühiajalised kohustused 
  

Laenukohustused 138973 150 302 

Võlad ja ettemaksed 55 806 60 437 

Eraldised 2 470 9 514 

Kokku lühiajalised kohustused 197 249 220 253 

Pikaajalised kohustused 
  

Laenukohustused 68 295 242 494 

Kokku pikaajalised kohustused 68 295 242 494 

Kokku kohustused 265 544 462 747 

Omakapital 
  

Osakapital nimiväärtuses 3 515 3 515 

Ülekurss 31 956 31 956 

Kohustuslik reservkapital 352 352 

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 1 085 909 1 129 581 

Aruandeaasta kasum (kahjum) 116 247 -43 672 

Kokku omakapital 1 237 979 1 121 732 

Kokku kohustused ja omakapital 1 503 523 1 584 479 
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Lisa 4. Kasumiaruanded 2007, 2010, 2013 

KASUMIARUANNE 

(kroonides) 

 

Skeem 1 

 2007.a 2006.a Lisad 

Müügitulu 29 290 274 28 789 911  10 

Muud äritulud 2 202   

Kaubad,materjalid ja teenused -10 277 878 -20 555 601 11 

Muud tegevuskulud -2 309 898 -1 884 981 11 

Tööjõukulud -2 416 741 -943 740 11 

Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus -929 416 -443 415 5 

Muud ärikulud -110 315 -1 085  

Ärikasum  13 248 228 4 961 089  

    

Finantstulud ja -kulud -725 293 -487 561 12 

    

Kasum enne tulumaksustamist 12 522 935 4 473 528  

    

Tulumaks 0 0 9 

    

Aruandeaasta puhaskasum  12 522 935 4 473 528  
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Lisa 5. Kasumiaruanne 2010 

Kasumiaruanne kroonides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2009 

 
Müügitulu 

^ 5 720 128 Vi 3 912 733 

Muud äritulud 
'I 1 138 \l 2 677 

Kaubad, toore, materjal ja teenused ] -3 651 127 \| -2 694 541 

Mitmesugused tegevuskulud 
\i -515 682 

V -1 152 579 

Tööjõukulud J -1 158 351 \j -1 635 548 

Põhivara kulum ja väärtuse langus \J -884 138 \J -885 657 

Muud ärikulud \l -26 566 \j -2 330 

Ärikasum (-kahjum) \J -514 598 \j -2 455 245 

   

Finantstulud ja -kulud \l -223 282 \J -498141 

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist \] -737 880 t) -2 953 386 

Aruandeaasta kasum (kahjum) 
J -737 880 \l -2 953 386 
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Lisa 6. Kasumiaruanne 2013 

Kasumiaruanne (eurodes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2012 Lisa nr 

Müügitulu 464 680 266 143 15 

Muud äritulud 21 222  

Kaubad, toore, materjal ja teenused -155 770 -116 169 16 

Mitmesugused tegevuskulud -35 081 -36 274 17 

Tööjõukulud -102 654 -98 120 18 

Põhivara kulum ja väärtuse langus -46 255 -46 922 6 

Muud ärikulud -76 -1 633  

Kokku ärikasum (-kahjum) 124 865 -32 753  

Intressikulud -8 089 -9 960 19 

Muud finantstulud ja -kulud -529 -959 20 

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 116 247 -43 672  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 116 247 -43 672  
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Lisa 7. Horisontaalanalüüs 

 2007 2010 2013 Muutus 

2007 ja 

2010 

Muutus 

2007 ja 

2013 

Muutus 

2013 ja 

2010 

VARAD 

Käibevara 

Raha 111395 45842 66287 65553 45108 20445 

Nõuded ja 

ettemaksed 

70425 4199 3472 66226 66953 -727 

Varud 746500 4919 4270 741581 762230 -649 

Kokku käibevara 928320 54959 74029 873361 854291 19070 

Põhivara 

Kinnisvara 

investeeringud 

1546335 183886 74771 1362449 1471564 -109115 

Materiaalne  

põhivara 

52883 1491960 1354723 -1439077 -1301840 -137237 

Kokku põhivara 1599217 1675846 1429494 -76629 169723 -246352 

KOKKU 

VARAD 

2527537 1730805 1503523 796732 1024014 -227282 

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 

Lühiajalised kohustused 

Laenukohustused 307536 138310 138973 169226 168563 663 

Võlad ja 

ettemaksed 

48764 57044 55806 -8280 -7042 -1238 

Eraldised  9512 2470 -9512 -2470 -7042 

Kokku LAK 356300 204865 197249 151435 159051 -7616 

Pikaajalised kohustused 

Laenukohustused 406338 279705 68295 126633 338043 -211410 

Kokku PAK 406338 279705 68295 126633 338043 -211410 

Kokku 

kohustused 

762638 484570 265544 278068 497094 -219026 

Omakapital 

Osakapital 

nimiväärtuses 

3514 35143 3515 -31629 -1 -31628 

Ülekurss  319489 31956 -319489 -31956 -287533 

Kohustuslik 

reservkapital 

351 351 352 0 -1 1 

Eelmiste 

perioodide 

jaotamata kasum 

(kahjum) 

960846 1257570 1085909 -296724 -125063 -171661 

Aruandeaasta 

kasum (kahjum) 

800188 -47149 116247  683941  

Kokku 

omakapital 

1764899 1246236 1237979 518663 526920 -8257 

Kokku 

kohustused ja 

omakapital 

2527537 1730805 1503523 796732 1024014 -227282 
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Lisa 8. Vertikaalanalüüs 

 2007 2010 2013 

Koguvara, € 

= 100% 

2527537 1730805 1503523 

Käibevara, % 36,73 3,18 4,92 

Põhivara, % 63,27 96,82 95,08 
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Lisa 9. Intressikulud 2007, 2010, 2013 

 2007 2010 2013 

Intressikulud, € -47 707 -14 182 -7 455 

 

 

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud 

 2007.a 2006.a 

Intressikulu -746 613 -483 661 

Intressitulu deposiidilt 40 890 0 

Muud finantskulud -19 570 -3 900 

Finantstulud ja -kulud kokku - 725 293 -487 561 

 

 

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud 

(kroonides) 

 2010 2009 

 ; 

Intressitulud \| 173 \J 2 544 

Intressikulud -221 956 -498 185 j 

Intressikulu laenudelt v) -221 956 \i -498 185 

Muud finantstulud ja -kulud J -1 499 -2 500 

Kokku finantstulud ja -kulud \ -223 282 \i -498 141 

 

 

Lisa 19 Intressikulud 

(eurodes) 

2013 2012 

Intressikulu laenudelt -7 455 -9 155 

Intressikulu kapitalirendilt -634 -805 

Kokku intressikulud -8 089 -9 960 

 


