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Ettevõtete üks olulisi eesmärke on kulude optimeerimine. Tootmisettevõttes moodustavad 

laovarud suure osa kogu käibevarast ja varudesse on paigutatud suur hulk kapitali. Varude 

parema juhtimisega on võimalik vabastada varude all põhjendamatult kinni olevat raha ja 

kasvatada ettevõtte kasumlikkust. 

Lõputöö eesmärgiks oli RITICO OÜ varude näitel uurida ja pakkuda välja meetodeid, mille 

abil saaks parema pildi sellest, mis toimub ettevõtte laovarudega ja millised on varudega 

seotud kulutused. Erinevate varude gruppidega teostati ABC-analüüs, ZYZ-analüüs ja nende 

kahe kombineerimisel maatriksanalüüs ABC/XYZ, et leida millistele artiklitele tuleks 

rohkem tähelepanu pöörata. Uuriti ringlemissageduse ja säilituskulude vahelist seost ja toodi 

näiteid kuidas arvutada optimaalset tellimuse kogust. 

Töös kasutatud analüüsi meetodeid saab rakendada kõigile ettevõtte varude gruppidele ja 

selle tulemusel selgitada välja, millised varude artiklid vajavad kriitilisemat ülevaatamist, 

mille tulemusel saab vastu võtta otsuseid edasiseks tegevuseks. 
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One of the major goals of the company is to optimise expenses. The inventory of the 

production company comprises a large part of all current assets of the company. 

Additionally, a large volume of the company’s capital has been allocated in the inventory. 

A better management of the inventory will allow freeing the funds that have been 

unjustifiably allocated in the inventory, as well as to increase the profitability of the 

company. 

The objective of this thesis was to examine inventory optimisation, on the example of the 

inventory of RITICO OÜ, as well as to provide methods for gaining a better notion of how 

the company’s inventory is managed and what the expenses related to the inventory 

include. The ABC-analysis and the XYZ-analysis were conducted for different groups of 

the inventory, as well as a matrix analysis of the combination of ABC/XYZ in order to 

determine which articles should be focused on more. The correlations between circulation 

frequency and inventory expenses were examined. Examples were provided for how to 

calculate the optimal quantity per order. 

The analysis methods used in the thesis can be applied for all inventory groups of the 

company and as a result, it can be determined which articles of the inventory require a 

more critical overview, on the basis of which decisions can be made for further actions. 

Keywords: inventory, ABC-analysis, XYZ-analysis, expenses per order, inventory 

expenses, circulation frequency 
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SISSEJUHATUS 

Tänapäeval tiheneva konkurentsi tingimustes vajab iga ettevõte oma vajadustele 

väljatöötatud varude juhtimise süsteemi. Varud on ettevõtte vara, mida hoitakse või 

toodetakse müügiks ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus. Samuti on selleks ka 

materjalid, mida kasutatakse tootmisprotsessis või siis teenuste osutamisel. Varude 

juhtimise eesmärgiks on leida optimaalne varude tase, mille puhul oleksid kulud 

minimaalsed ja nõudlus täidetud. Varude hoidmisega on seotud mitmesugused kulud ja 

nende omamiseks on vaja investeerida käibevarasse. Varud on pidevas ringlemise 

protsessis, kus iga ringiga on võimalik ettevõttele kasumit juurde teenida. Seega, mida 

kiiremini varud ringlevad, seda suurem on kasumi teenimise võimalus.  

RITICO OÜ on tootmisettevõte ja seoses sellega on varude juhtimisel ettevõttes väga 

oluline roll. Antud töö eesmärgiks oli leida laovarude optimeerimise võimalusi ettevõtte 

varude põhjal ja teha ettepanekuid olemasoleva laovarude juhtimise süsteemi täiustamiseks 

RITICO OÜ-s. Töö tulemusena valminud ettepanekuid saavad ettevõtte üksuste juhid 

kasutada oma igapäevatöös, et saada paremat pilti laovarudega toimuvast. 

Bakalaureusetöös sõnastatud eesmärgi saavutamiseks seatud uurimisülesanded on 

järgmised: 

1) käsitleda teoreetiliste kirjandusallikate põhjal laovarude optimeerimise aluste 

olemust ja analüüsi meetodeid; 

2) anda ülevaade ettevõttest RITICO OÜ, ettevõtte tööprotsessidest laos, varudega 

seotud näitajatest ja kuludest; 

3) viia läbi valmistoodangust sandaalide grupi ja materjalidest nahkade grupi 

ABC-analüüs ja nõudluse stabiilsuse tunnuste väljaselgitamiseks XYX- analüüs 

ja koostada neist ABC-XYZ maatriksanalüüs; 

4) uurida ringlemissageduse ja säilituskulude vahelist seost ja leida optimaalne 

tellimiskogus ühe valmistoote ja ühe materjaliartikli näitel; 

5) Teha ettepanekud laovarude optimaalsema taseme saavutamiseks. 
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Selleks, et selgitada välja käibekapitali juhtimise probleeme on teostatud suhtarvuanalüüs, 

kus on analüüsitud käibevara erinevate aruandekirjete dünaamikat perioodide lõikes ning 

käibekapitali struktuuri. Metoodiliste võtetena on kasutatud peamiselt dokumentide 

analüüsi ja intervjuusid ettevõtte juhi, laotöötajate ning ostujuhiga. Peamisteks 

andmeallikateks on RITICO OÜ juhendid ja materjalid ning internetilehekülgedel 

avaldatud informatsioon. Töö teoreetilise osa kirjutamisel on kasutatud erinevaid allikaid: 

käsiraamatuid ja monograafiaid, samuti ka artikleid internetist. Empiirilises osas on 

kasutatud allikatena RITICO OÜ  2015. aasta andmeid tarkvaraprogrammist NOOM. 

Antud bakalaureusetöös soovib autor läbiviidud analüüsi põhjal parandada ettevõtte 

laovarude juhtimist,  mille eesmärgiks on optimaalsete valmistoodangu- ja materjalide 

koguste leidmine ja mille tulemusena saaks liigsete laovarude all kinniolevat raha ettevõtte 

uuteks investeeringuteks. 

Bakalaureusetöö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis on käsitletud laovarude 

olemust ja vajalikkust, laovarude hinna olemust ja laovarude optimaalse taseme leidmise 

meetodeid. Töö teises peatükis on antud tutvustav ülevaade RITICO OÜ-st, ettevõttes 

kasutatavast  laovarude juhtimise süsteemist ja varude struktuurist. Kolmandas peatükis on 

analüüsitud ettevõtte varude näitajaid eelnevalt teoorias käsitletu põhjal ja tehtud 

ettepanekud laovarude optimeerimiseks. 

Bakalaureusetöö teoreetilises osas on tuginetud eesti- ja ingliskeelsele kirjandusele. 

Uurimistöö koostamiseks on kasutatud erialaseid raamatuid ning elektroonilisi materjale. 

Peamiseks uurimismeetodiks on olnud kvantitatiivne meetod ja vähesel määral on 

kasutatud ka kvalitatiivset meetodit, täpsemalt struktureerimata intervjuud. 
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1. LAOVARUDE OPTIMEERIMISE ALUSED 

1.1. Varude olemus ja vajalikkus 

Varud on osa käibevarast, mida  ettevõte kasutab toodete valmistamiseks, teenuste 

osutamiseks või müügiks ja neil on rahaline väärtus. Laovarud peavad tagama ettevõtte 

eelnimetatud protsesside tõrgeteta kulgemise. Varude omamine on alati seotud teatud 

arvestatavate kuludega, aga samas ilma varudeta ei ole müügi ja tootmise seisukohast 

võimalik toime tulla. 

Eestis kasutatava finantsarvestuse ja –aruandluse (bilansi) ja Eesti Vabariigi 

Raamatupidamise seaduse põhjal välja antud Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ4 

järgi on varud varad: 

a) mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus (valmistoodang, müügiks 

ostetud kaubad); 

b) mida parajasti toodetakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus (tooraine ja 

materjal); 

c) materjalid või tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel 

(lõpetamata toodang); 

d) ettemaksed hankijatele. 

Ettevõtte tootmistegevuses jaotatakse varud kolmeks põhiliigiks: 

a) tooraine; 

b) lõpetamata tooted; 

c) valmistooted. 

 

Varude liigitatakse nende tekkepõhjuse ja otstarbe järgi (Grant jt et al. 2006: 131-132; 

Kiisler 2011: 329-330). 

 Kasutusvaru e ringlusvaru – varud, millest rahuldatakse tavapärane nõudlus 

klientide- ja tootmise jaoks uute tellitud kaubapartiide  kohalejõudmise vahel, 

sealjuures kaotamata tarnekindlust. 

 Transiitvaru – varud, mis on teel ühest kohast teise ja asuvad veovahendil. Nende 

liikumine saatjalt saajale võtab aega. Kui liikumine on aeglane ja/või toimub 

kaugete vahemaade taha, võib tooteartikli teel oleva varu suurus ületada 
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ladustamispunktis hoiustatava varu suuruse. Teel olevat varu võidakse arvestada 

kasutusvaru osana. Säilituskulude arvestamisel tuleb arvestada neid lähetuskohas 

asuvatena. 

 Reservvaru – varud, mis ületavad tavapärase vajaduse, et kaitsta end 

ettenägematu nõudluse kõikumise ja tarnete ebakindluse vastu. 

 Spekulatiivne varu – varud, mis ei ole jooksva nõudluse rahuldamiseks vaid mis 

on soetatud allahindluse saamiseks või tulevikus ostuhinna tõusu prognoosides. 

 Hooajaline varu – varud, mida soetatakse suuremas koguses enne uue 

müügihooaja saabumist. Hoitakse kui tarbimine on hooajaline, aga tootmine on 

pidev ja vastupidi, kui tarbimine on pidev ja tootmine hooajaline. Esineb sageli 

põllumajandustoodete ja hooajakaupade puhul. 

 Seisev varu – varud, mille järele on nõudlus pikema perioodi jooksul puudunud. 

Kaupade järele puudub nõudlus ja materjale ei ole enam võimalik tootmises 

kasutada. Neist püütakse iga hinna eest vabaneda või realiseerida seal, kus on veel 

nõudlust.   

 

Varud moodustavad suure osa ettevõtte kogu varadest. Tootmisettevõttes võivad varud 

moodustada üle 20% ning jae- ja hulgikaubandusfirmades üle 50% ettevõtte varadest 

(Grant 2006: 127). 

Joonisel 1 on näidatud varude keskmist osakaalu varadest kõigis Eesti ettevõtetes kokku 

aastatel 2005-2014. Eraldi on näidatud töötleva tööstuse, kaubandussektori ja 

jalatsitööstuse varude keskmine osakaal varadest aastatel 2005-2014.  
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Joonis 1. Varude keskmine osakaal Eesti ettevõtete bilansilistest varadest aastatel 2005-

2014 (seisuga 31. detsember). (EM009; autori koostatud) 

Joonisel 2 on näidatud varude keskmine osakaal käibevarast kõigis Eesti ettevõtetes kokku 

ning  tootmissektoris, kaubandussektoris ja jalatsitootmises eraldi aastatel 2005-2014. 

 

Joonis 2. Varude keskmine osakaal Eesti ettevõtete käibevaradest aastatel 2005-2014 

(seisuga 31. detsember). (EM009; autori koostatud) 
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Varud on kõrge riskiga investeering, sest neid võib vajadusel olla keeruline, piiratud aja 

jooksul rahaks muuta. Kaubavarusid näidatakse küll bilansi aktivas varadena, aga seal 

seistes ei too nad kasumit. Varud on sageli ettevõtte kõige madalama tootlusega varad. 

Investeeringut kaubavarudesse loetakse surnud rahaks. Mida kauem kaubad või materjalid 

riiulitel seisavad, seda vähem tasuvaks nad muutuvad (Tonndorf  1998: 15). Suur osa 

ettevõtetest omab arvatavasti rohkem varusid kui oleks vaja nende tegutsemiseks. 

Põhjendamatult suured varud vähendavad firma kasumit ning varade tootlust (Kiisler 2011: 

326). 

Peamised põhjused, miks ettevõtted siiski peavad vajalikuks omada varusid, samas püüdes 

neid hoida optimaalsel tasemel on alljärgnevad (Ballou 2004: 328-330; Kiisler 2011: 326). 

Varude omamise pooltargumendid: 

 parem klienditeenindustase – võimaldab paremat tarnevõimet, kaupu kiiresti ja 

operatiivselt tarnides ja seda ka laialdase tootevaliku korral 

 tootmis-, sisseostu- ja transpordikulude kokkuhoid – võimaldab tootjal säilitada 

ühtlast tootmismahtu ja suurte tootepartiidena toota, saada allahindlust suurtelt 

sisseostetavatelt kogustelt ja hoida kokku transpordikulusid tänu suurtele 

saadetistele 

 kaitse hinnakõikumiste vastu – võimaldab osta parema hinnaga hinnatõusu ootuses, 

samuti osta hulgi, et saada hulgiostult hinnasoodustust 

 kaitse nõudluse ja täitmisaja ebakindluse vastu – võimaldab täita klientide 

ootamatult suurenenud nõudmisi ja aitab tarnida kaupa ka siis kui hankija tarneaeg 

on ootamatult pikenenud 

 kaitse ettenägematute asjaolude vastu – tarnete katkemine erinevate asjaolude tõttu 

(streigid, loodusõnnetused) 

 Varude omamise vastuargumendid: 

 varud seovad kapitali, mida ettevõte saaks mujal kasutada 

 varud varjavad tegevuse kitsaskohti ja kvaliteediprobleeme, mis oleksid ilma 

varudeta paremini nähtavad ja kiiremini lahendatavad 
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 suurte varude olemasolul ettevõtte juhtkond ei tee tarneahelas piisavalt koostööd 

kõigi liikmetega ega erguta kasutama kogu tarneahela tasemel toimuvast 

integreeritud otsustusprotsessist tulenevaid võimalusi varude hoidmisel ja püüab 

maandada oma riske suurte varude omamisega, samas varude puudumisel või 

väikeste varude korral tuleb vältimatult planeerida ning koordineerida üheaegselt 

mitme tarneahela lüli või kogu tarneahela tegevust.  

Laovarude suurust mõjutavad tootmismaht, tootmiseks vajaminev materjalimaht, 

varustamistingimused ja varude hind. 

 

1.2. Varude hoidmisega seotud kulud 

Ettevõte peaks saama tegutseda vastavalt planeeritud mahule ja hakkama saama 

olemasoleva laopinnaga (Paas 1998: 148). Varude omamine on tavaliselt ettevõtte jaoks 

seotud oluliste kuludega.  

Laotegevuse kulud moodustuvad laosisestest vedudest, kaupade käitlemisest ja hoidmisest. 

Laovarude kulud on tähtsad, kuna (Villemi 2008: 217): 

 nad moodustavad olulise osa logistilistest kuludest; 

 hoiustatavate varude tase mõjutab klientidele osutatavat teenindustaset; 

 laokulude ja varude taseme vahelise kompromissi otsus mõjutab otseselt hoiukulu. 

Laotegevuse ja laovarudega on seotud kolme liiki kulusid (Villemi 2008: 217-219): 

 varude hoiukulu e. säilituskulu; 

 tellimiskulu; 

 ebapiisava laovaru kulu. 

Nende kulude minimaalse taseme juures on laovarude tase kõige optimaalsem. Varu peab 

olema piisav tootmise ja müügitegevuse normaalse toimimise jaoks ning vältida tuleb nii 

ülearust varu kui ka ebapiisavat laovaru. Ülearuse varu puhul tekib ettevõttel 

põhjendamatu kulu, ebapiisav laovaru põhjustab aga klientide rahulolematust või isegi 

nende kaotust. 
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Allpool on toodud varude hoiukulu J. Coyle`i järgi.  

1. Kaupade käitlemiskulud – need kulud on seotud kaupade liikumisega nende 

logistilise tsükli jooksul lattu, laos ja laost välja. Siia kuuluvad tööjõukulud, 

seadmete hoolduse ja remondikulud ning muud kulud.  

2. Kaupade ladustamiskulud – need kulud on hoonete, seadmete ja laovarustuse 

kulum, nende hooldus, kindlustus, turvakulud, küte, valgustus jne. 

Kaubavarude säilituskuludesse arvestatakse ka kapitalikulu. Varude omamisega pannakse 

kinni raha, mida ei saa kasutada mujal. Kapitalikulu on alternatiivkulu ehk kapitali hind, 

mis näitab tulu, mida oleks võinud teenida kasutades varude alla pandud raha muul 

eesmärgil (Grant et al. 2006: 137; Kiisler 2011: 147). 

Kapitali hind = võõrkapitali kasutuskulu ( laenuintressi määr) + omakapitali hind (1.2.) 

Rusikareeglina võib omakapitali hinnaks võtta 13-14% (Alver & Reinberg 2002: 387; 

Kiisler 2001: 81). 

Varude hoiukulu arvutamiseks tuleb summeerida säilituskulu kulukomponentide  aasta  

kulu ja jagada see varude keskmise väärtusega. Säilituskulu väljendatakse protsendina. 

Säilituskulu võib vaadata kui varude omamise kulu aastas. Tavaliselt on varude 

säilituskulu 18-28% varude keskmisest väärtusest (Schreibfeder 2003; Kiisler 2011: 343). 

Tellimiskulu koosneb ostutellimuse esitamise, tellimuse täitmise jälgimise ning saadetise 

vastuvõtu ja selle eest tasumisega seotud kuludest. Antud kulu ei ole seotud tellimuse 

mahuga vaid tellimuste esitamise sagedusega ( Piasecki 2001; Kiisler 2011: 341). 

Tellimiskulud moodustuvad enamasti järgmiste tegevuste kuludest (Schreibfeder 2003; 

Kiisler 2011: 341)  

a) ostutarbe tuvastamine ja ostuotsuse tegemine; 

b) töökulud ostutellimuse koostamiseks;  

c) infosüsteemi kulud tellimuste koostamiseks ja töötlemiseks;  

d) tellimuste edastamise kulud (sidekulud);  

e) tarne jälgimisega seotud töö- ja sidekulud;  

f) ostutellimuse koguste ja koosseisu muutmine (vajadusel), tarneaja / tarne tähtaja 

muutmine jms;  
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g) saadetise vastuvõtukontroll, dokumentatsiooni töötlemine vastuvõtul, tellitud ja 

tarnitud toodete ja nende koguste võrdlemine, saabunud tooteartiklite ja nende 

koguste sisestamine laoarvestusprogrammi jms;  

h) ostuarvete ja saadetise koosseisu võrdlemise (kontrollimise) kulud;  

i) ostuarvete töötlemise ja arvete tasumisega seotud kulud.  

Seega koosnevad tellimiskulud eelkõige tellimuste esitamise, vastuvõetud saadetiste 

kontrollimise ja arveldamisega seotud töötajate tööjõukuludest, samuti kommunikatsiooni- 

ja infosüsteemi kuludest (Kiisler 2011: 342).  

Tellimiskulu arvutatakse ostutellimuse rea kohta, jaotades pikema perioodi (kuu, kvartal, 

aasta) tellimiskulud vaadeldaval perioodil tehtud ostutellimuste ridade arvuga. Seoses 

interneti, andmete elektroonilise edastamise ning automaatse tellimise süsteemide 

kasutuselevõtmisega hanketegevuses näitavad tellimiskulud vähenemist. Varude 

tellimuskulud käituvad vastandlikult, tellimuskulude kasvades säilituskulud vähenevad ja 

vastupidi. Sellel tasemel kus tellimiskulu ja säilituskulu on kõige madalamad on 

optimaalne tellimiskogus (Kiisler 2011: 342-343). 

Ebapiisava laovaru kulud on tellitud kauba laost puudumisel tulenevad kulud. Olenevalt 

klientide reageeringust on need kas saamata müügi kulud või siis järeltellimise kulud. 

Keeruline on anda ühest hinnangut selle kohta, kummad on suuremad, kas laovarude 

omamisega seotud kulud või nõutud kauba mitteomamisest tulenevad kulud. Minimeerida 

on vaja mõlemaid ja see muudab laovarude juhtimise keeruliseks ülesandeks (Hirvoja 

2005: 42). 

Välja on töötatud erinevaid meetodeid ja mudeleid optimaalse kauba tellimiskoguse 

leidmiseks ning võimalikult efektiivseks kaubavarude haldamiseks. Ettevõtte/tarneahela 

tegevuse üks eesmärke on hoida varude tase nii madalal kui võimalik, vabastades seega 

käibevahendeid muudeks tegevusteks. 
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1.3. Varude juhtimine 

1.3.1. Laovarude täiendamise süsteemid 

Laovarude optimeerimiseks vajaminevate puuduste kõrvaldamine nõuab alati teatud raha – 

ja tööjõu mahutusi. Ettevõtte võimalused selles osas on enamasti piiratud ja seega ei saa 

kasutada kõiki laovarude optimeerimiseks mõeldud tegevusi. Eelkõige tuleks rakendada 

neid meetodeid, mille mõju vabale rahavoole ja kulude vähenemisele oleks kõige suurem.  

Kaubavarude juhtimissüsteem on reeglite  ja –meetodite süsteem, mille abil määratakse 

varude tase, kontrollitakse taseme muutumist ja otsustatakse millist varu peab täiendama ja 

milline peab olema täiendatava koguse suurus (Kabral 2007: 216). 

Laovarude juhtimise põhiprobleemid on laovarude optimaalse tellimise suuruse 

kindlaksmääramine, mille korral oleksid varude säilitus- ja tellimiskulud minimaalsed ja 

laovarude katteks mineva raha summa kindlaksmääramine. Laovarude optimaalne suurus 

tähendab kompromissi vastakate nõuete vahel (Rünkla 1997: 86). Varusid väiksemas 

koguses on ettevõttel odavam ülal pidada aga see eeldab tihedamaid tellimusi, millega 

seoses suurenevad tellimiskulud. Tavalisest suurema tootmisvajaduse tekkimisel võib 

tootmisesse antava materjaliga tekkida probleeme. Väikeste varude puhul võivad tekkida 

probleemid suhetes tarnijatega. 

Laovarude suuruse planeerimisel võib rakendada järgmisi meetodeid (Teearu, Krumm 

2005: 123-124). 

 Protsendimeetod – varude suurus määratakse kindlaks protsendina müügikäibe 

prognoosist. Arvutatakse kui suur on varude osakaal käibest aruandeperioodil. 

 Otsearvestusmeetod – laovarud planeeritakse materjali liikide lõikes, lähtudes 

optimaalsest tellimuse ja julgestusvaru suurusest ja kauba hinnast. See meetod 

annab kõige täpsemad tulemused. 

 Regressioonianalüüs – varud prognoositakse regressioonimudeli abil. On täpsem 

kui protsendianalüüs. 

Ettevõtte eesmärk on viia säilituskulud ja tellimuskulud tasemini, kus nende summa on 

minimaalne. Seda punkti nimetatakse optimaalseks tellimiskoguseks.  
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Varude optimaalse tellimuse ehk Baumoli mudelit vaadatakse allolevalt materjali varude 

aspektist lähtudes (Teearu, Krumm 2005: 119-121). 

 Säilituskulud leitakse valemiga: 

Säilituskulu = C
Q









2
,      ( 1.3.1.) 

kus Q – tootmisvarude tellimuse suurus arvestusühikutes 

 C – säilituskulud arvestusühiku kohta. 

 

Tellimuskulud leitakse valemiga: 

  Tellimuskulud = O
Q

S








,      (1.3.1.) 

kus S – perioodi vajadus arvestusühikutes 

 O – tellimuskulu ühe tellimuse kohta. 

Kogukulud leitakse valemiga: 

 Kogukulu = O
Q

S
C

Q


















2
       (1.3.1.) 

Ökonoomne tellimuse suurus leitakse valemiga : 

  
C

SO
Q

2
*  ,        (1.3.1.) 

kus Q* - optimaalne tellimuse suurus 
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1.3.2. Laovarude suhtarvulised näitajad 

Laonduses on mitmeid suhtarvulisi näitajaid, mille abil saab kontrollida varude juhtimise 

efektiivsust. Varude liikumist iseloomustavateks näitajateks on laovarude käibesagedus 

ehk ringluskiirus ja varude käibevälde. Laovarude käibekiirus näitab, kui mitu korda aasta 

jooksul laos olevad kaubavarud läbi müüakse ja kui mitu korda ringleb varudesse 

investeeritud raha.  

Käibesagedus = aasta müügikäive / keskmine laoseis (lao käibevara maksumus)    (1.3.2.) 

Käibevara kaubanduses on ostetud tooted ja tööstuses sisaldab käibevara toorainet, 

pooltooteid ja valmistooteid. Käibesageduse arvestamisel tuleb arvesse võtta kogu 

käibevara. Lugejas ja nimetajas peavad olema suurused võrreldavad, väljendatuna kas 

müügi- või soetusmaksumuses. Keskmise laoseisu jaoks arvestatakse kaubavarude jääk iga 

kuu lõpus. Ainult aasta alguse ja lõpu seisu summeerides ja kahega jagades saadakse 

tavalisest madalam näitaja. Analüüsi peaks tegema kaubagrupiti. Erinevate kaupade puhul 

tuleb väljendada käibesagedust väärtuseliselt ja sarnaste kaupade puhul koguseliselt. 

(Villemi 2008: 226). Aeglase või ebaühtlase nõudlusega toodete puhul saab täpsema 

tulemuse, kui kasutada aastamüügi asemel laokäivet. Arvestuse aluseks tuleb võtta aasta 

jooksul lattu võetud ja laost müüdud koguste summa ja jagada see kahega (Kiisler 2011: 

355). Käibesagedusnäitaja abil saab teada ka, mitu päeva seisavad kaubad laos keskmiselt. 

Suur käibesagedus on küll hea, aga mitte alati. See võib olla tekkinud hinnaalandustest või 

suurema reklaamikampaania tulemusena, mille puhul kaotatakse rohkem raha. 

Käibesagedus näitab laotegevust, kuid ei sisalda tulukomponente. Käibesagedus sõltub 

tootmistsükli pikkusest, toormaterjali ja pooltoodete hankesagedusest ja nende hinnast 

(Villemi 2008: 226-228). Ettevõte kasutab oma varusid otstarbekalt kui varude 

ringlussagedus on suur ja seda väiksemad tulevad ka säilituskulud varuühiku kohta. Silmas 

tuleb pidada, et ei suureneks transpordi, komplekteerimise, tellimuste töötlemise jms kulud 

summaarselt rohkem, kui kahanevad kokkuhoitavad säilituskulud (Grant et al. 2006: 150-

151). 

Laovarude käibevälde näitab varude ringlussagedust päevades ehk kui pikaks ajaks varusid 

jagub ilma uut tellimust tegemata.  
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sageduskäibeperioodisarvpäevadekäibeväldeVarude /    (1.3.2)  

Paljud ettevõtted kasutavad varude ringlemissageduse ja müügi kasumlikkuse omavahelise 

seose leidmiseks ringluse-tulu indeksit TEI.  

 TEI = müügimarginaal x varude ringlemissagedus =    (1.3.2) 

 müük müük ostu/omahinnas x müük ostu/omahinnas 

        müük   keskmine varu väärtus  

TEI leidmiseks korrutatakse keskmine müügimarginaal varude ringlemissagedusega. 

Müügimarginaal näitab, millise protsendi moodustab müügikate müügihinnast. TEI-d 

väljendatakse indeksi või protsendina. TEI aitab tasakaalustada varu ringlemissagedust ja 

müügihinda. Varude ringlussagedus võib olla väiksem kui müügimarginaal on suur 

(Kiisler 2011: 358-359). TEI võiks soovituslikult olla suurem kui 100%, vähemalt 120% 

(Schreibfeder 2007). Kui müügimarginaal on 10% peaksid varud ringlema 12,5 korda 

aastas. Kui müügimarginaal on 50% piisab soovitusliku TEI väärtuse saamiseks 2,5 

kordsest ringlemissagedusest.   

 

1.3.3. ABC-analüüs ja selle eesmärk 

ABC-analüüs on üks tuntumatest ja lihtsamatest varude juhtimise instrumentidest. Selle 

lihtsuse eeliseks on asjaolu, et vajalikud andmed on olemas ettevõtte enda andmebaasides. 

Väga paljud ettevõtted kasutavad seda efektiivse meetodina käibekapitali vähendamisel. 

ABC-analüüsi põhimõtte aluseks on Pareto printsiip ehk 80 : 20 reegel. Reegli nimetus 

tuleneb Itaalia majandusteadlese Vilfredo Pareto nimest, kes selle seose tõi esmakordselt 

välja aastal 1906. Selle reegli järgi väiksem osa ehk 20% põhjusi, sisendeid või tegevust 

annab suurema osa ehk 80% tagajärgi või väljundeid . Kõik tõhusad meetodid kasutavad 

kolme suhtarvul 80:20 põhinevat meetodit (Koch 1999: 114). See näitab, et põhjused ja 

tagajärjed, sisendid ja väljundid, töö ja tulemused ei ole alati omavahel tasakaalus. Selle 

mõõtmiseks sobib hästi suhe 80 : 20. Logistikas näiteks moodustab: 

 20% tooteartiklitest 80% laovarude väärtusest; 
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 20% klientidest annab 80% ettevõtte käibest ja/või kasumist; 

 20% tarnijatest tarnib 80% ostetavate kaupade väärtusest; 

 20% tooteartiklitest annab 80% ettevõtte käibest või kasumist; 

 20% tooteartiklitest moodustavad 80% müüdavast sortimendist. 

ABC-analüüsi eesmärgiks on jaotada uuritav valdkond (varude puhul näiteks tooteartiklid, 

kliendid, tarnijad) gruppideks, millele kohandatakse erinevaid juhtimispõhimõtteid. 

Rühmitamisel on kõige tähtsam A-rühm ja sinna kuuluvad tooted, kliendid või tarnijad 

mõjutavad ettevõtte tulemusi kõige rohkem. Samas sinna rühma kuuluvate mõjutajate arv 

võib olla suhteliselt väike. Seetõttu püütakse tegevusi ja protsesse võimalikult hästi juhtida 

just selles rühmas. Samas ei tohi unustada ka B- ja C-rühmi, mis on aidanud saavutada 

tervikuna hea tootesortimendi või kliendibaasi. Sageli ei piisa ainult ABC-analüüsist vaid 

kasutatakse ka ABCD- või ABCDE-analüüsi (Kiisler: 127-128). ABC rühmitamisel saab 

kasutada ka kombineeritud tegureid, näiteks müügikäibe ja müügikatte järgi. 

Analüüsi võib teha mitmete näitajate alusel, nagu müügikäive, ostuklientidepoolne 

tellimissagedus, ostuklientide poolt tellitud tooteartiklite ühikute arv,  müügikate, varude 

väärtus. Tähtis ei ole läbimüügi jaotumus ja see, et 20% tooteid annab 80% läbimüügist 

vaid hoopis kasumi jaotumus. Uurima peaks alati seda, millised tooted ja kliendid annavad 

80% kasumist (Koch 1999: 124-25). 

Varude ABC-analüüsiga saab keskenduda suhteliselt väikesele osale kaubaartiklitest. 

Analüüsi tulemusena näeb, kuidas laoga seotud kapital jaguneb kaubaartiklite vahel, saab 

analüüsida lao olukorda ja tõsta varude ringluskiirust. Uurimuse tulemuste põhjal on 

kergem teha laovarude optimeerimisega seotud otsuseid.  

Lisaks laovaru artiklite  koguselise ja väärtuselise tarbimise seoste väljatoomisele võib 

ABC-analüüsi kasutada ka näiteks laopinna vajaduse näitaja korral, et välja selgitada 

materjalid, mis toovad kaasa suured laokulutused (Reiljan 2002: 157).  

 



19 
 

1.3.4. XYZ-analüüs 

ZYZ-analüüsi kasutatakse siis kui soovitakse tooted jagada nõudluse stabiilsuse tunnuse 

järgi. Kui nõudlus on stabiilne on prognoosimisel esinevad vead väiksemad. Nõudluse 

stabiilsuse korral on ka reservvaru suuruse vajadus väiksem. Nõudluse variatsioonikordaja 

järgi jaotatakse kauba artiklid X, Y ja Z rühmadesse võttes aluseks nõudluse muutumise 

taseme. X grupis on tooted, mille nõudlus on aasta läbi ühtlane. Y grupis on tooted , mille 

nõudlus on perioodiline ja neid tooteid müüakse suurtes kogustes. Z rühmas on tooted, 

mille nõudlus kõigub suures ulatuses. (Ossipova 2010: ) 

Variatsioonikordaja on standardhälbe suhe  aritmeetilisse keskmisesse protsentides: 

  x
x

n

xx

x
v

n

i i 



2

1 )(


100%, kus    (1.3.4) 

 - standardhälve; 

ix - kaubaartikli nõudlus; 

i – nda kvartali eest; 

x - kaubaartikli keskmine kvartalinõudlus; 

n – kvartalite arv 

Variatsioonikordaja näitab suhtelist hajuvust, mida väiksem on kordaja seda ühtlasem on 

kogum.  
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2. ÜLEVAADE ETTEVÕTTEST 

2.1. RITICO OÜ ning uuringumetoodika tutvustus 

RITICO OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis on loodud 1993. aastal. Algusaastatel 

tegeleti jalatsite maale toomise ja turustamisega. Tootmisega hakati tegelema 1996. aastal. 

Tootmistegevuse alguses renditi väikeseid ruume Võru linnas. Hiljem 1998. aastal osteti 

vana raadiojaama hooned, mis asuvad linnast väljas Võru vallas, väikeses looduskaunis 

kohas Kirumpääl. Hooned renoveeriti ja nii saadi juurde vajalikku tootmispinda. Aastatel 

2001, 2003 ja 2006 tehti veel kolm  juurdeehitust. Neist kahte kasutatakse 

tootmishoonetena ja viimane juurdeehitis on kasutusel laohoonena. Alguses toodeti ainult 

võimlemissusse, aga kuna nende tootmine on hooajaline siis peagi lisandusid 

tootegruppidena ka sandaalid, toasussid ja sisetallad. Täna on 48 töötajaga ettevõtte 

põhitegevusalaks jalatsitootmine. Tehases toodetakse sandaale, võimlemisusse, toasusse, 

sisetaldu, pastlaid, saapavoodreid ja talvesaapaid. Lisaks turustatakse ka 

jalatsihooldusvahendite sarja Collonil, olles  tootja Salzenbrodt & Co esindaja Eestis.  

RITICO OÜ on Eesti suurim võimlemissusside tootja ja turustab neid kaubamärgi HipHop 

all. Ülejäänud tooted, sandaalid, toasussid, sisetallad, pastlad, voodrid ja kingapaelad 

kannavad kaubamärki OmaKing. Tooted on lihtsad ja klassikalise välimusega. On 

mudeleid, mis mõningate täiustustega on ettevõtte algusajast kuni tänaseni tootmises, kuna 

nõudlus neile ei ole langenud. Hinnaklassilt ei ole tooted just kõige odavamad, sest 

kasutatakse kvaliteetseid ja naturaalseid materjale. Suurt rõhku pannakse tootearenduses 

kvaliteedile, mugavusele ja vastupidavusele. Toodangust 50% müüakse Eestisse ja 50% 

eksporditakse. Välisriigid , kuhu suurem osa müüakse on peamiselt lähinaabrid Soome, 

Rootsi, Norra, Läti, Leedu. Töötajate palgad piirkonnas on keskmisest kõrgemad, mis on 

taganud suhteliselt püsiva kaadri. Tootmine on keskkonnasõbralik, ei tekita müra ega 

saastatust. Tootmisjääke antakse taaskasutusse (koolidele, huviringidele, käsitöötubadele), 

millest saab põnevaid asju valmistada. 2015. aasta üheks edukamaks müügihitiks kujunesid 

plastpudelitest toodetud vildist valmistatud toasussid - TOKU. 
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RITICO OÜ müügikäive oli 2014. aastal 1,89 miljonit eurot ja 2015. aastal 2,01 miljonit 

eurot. Kasum majandustegevusest oli 2014. aastal 0,28 miljonit eurot ja 2015. aastal 0,29 

miljonit eurot ja ettevõtte puhaskasum oli 2014. aastal 0,21 miljonit eurot ja 2015. aastal 

0,26 miljonit eurot. Joonisel 3. on näidatud müüdud valmistoodang gruppide lõikes 

koguseliselt aastatel 2014 ja 2015.  

 

Joonis 3. Toodangu müük gruppide lõikes koguseliselt aastatel 2014 ja 2015  (seisuga 31. 

detsember). (RITICO OÜ; autori koostatud) 

Tootegruppide lõikes on kahe viimase aasta müügikogused suurenenud, väljaarvatud 

sandaalidel. Suurema kasvu on teinud võimlemissussid. 

Saamaks paremat ülevaadet varude juhtimisest ja selle kitsaskohtadest, kasutati töös 

kvalitatiivsete analüüsimeetoditena struktureerimata ehk vabas vormis intervjuusid. See 

meetod on küll aeganõudvam, aga samas aitab koguda andmeid, mis ei pruugi välise 

vaatlusega ilmsiks tulla. Küsitletavate igapäevatöös esineb olukordi, mida kõrvaltvaatajal 

ei ole võimalik kvantitatiivsete meetoditega alati välja selgitada. Intervjuu viidi läbi kolme 

inimesega, kes otseselt puutuvad kokku laotoimingutega. Intervjueeritavateks olid 

materjalide ostujuht, materjalilao juht ja valmistoodangulao juht. Intervjuud aitavad 

paremini mõista, varude tellimise iseärasusi ja põhjendada liiga suuri või liiga väheseid 

varude laojääke. Lisaks intervjuudele kasutati töös ka kvantitatiivseid meetodeid ehk 

arvandmete analüüsi. Analüüsiks kasutati materjalide, kauba ja valmistoodangu nii 
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koguselisi kui ka väärtuselisi andmeid (omahind ja müügihind). Käesolevas töös seati 

ülesandeks analüüsida valmistoodangu ja materjalide lao tooteartiklite seise ja teha 

ettepanekud laovarude optimaalsema taseme saavutamiseks. Valmistoodangu artiklitest 

uuriti kogu sandaalide grupi artikleid ABC-analüüsi põhjal, et välja selgitada, millised 

tooted on ettevõttele olulised ja millised ülearused. Töös arvutati välja, mis on varude 

artikli laos hoidmise ja tellimise kulud. Toodi välja ka mõningad suhtarvud, mis näitavad 

lao efektiivsust.   

Kõige tähtsamal kohal RITICO OÜ-s on alati olnud klientide rahulolu ja kiire teenindus. 

Üks ettevõtte müügieelistest ongi see, et tarneajad on lühikesed. Klient ei pea pikalt ette 

tellima ja tellimiskogustel ei ole miinimumi seatud. Antud kord soosib üleliigsete 

laovarude teket, kuna tellimused soovitakse klientidele alati täismahus rahuldada. 

  

2.2. Laovarude arvestus ettevõttes 

2.2.1. Ettevõtte laovarude iseloomustus 

RITICO OÜ varud koosnevad, materjalivarudest, valmistoodanguvarudest ja müügiks 

ostetud kauba varudest. Joonisel 4 on näha, et varudest kõige suurema osa üle 70%  
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Joonis 4. Toodangu müük gruppide lõikes koguseliselt aastatel 2014 ja 2015  (seisuga 31. 

detsember). (RITICO OÜ; autori koostatud) 

Moodustavad materjalivarud. Üle 15% moodustavad materjalivarudest 

valmistoodanguvarud ja üle 5% müügiks ostetud kaubad.  

Materjalivarud on jaotatud omakorda alagruppidesse, milleks on aksessuaarid, etiketid, 

pakendid, sisetallad, liimid ja niidid, nahad, paelad, rullimaterjal, materjal tahvlites, 

välistallad, kliendi B materjalid ja kliendi T materjalid. Materjalivarud asuvad 

materjalilaos ja tootmises. Paljusid materjale kasutatakse mitmes erinevas tootes.  

Valmistoodang jaotub tellimustoodanguks ja laotoodanguks. Laotoodangu grupi alla 

kuuluvad sandaalid, sussid, saapapaelad, pastlad, saapavoodrid ja sisetallad. Sussid 

jagunevad omakorda võimlemissussideks, karvasussideks, lastesussideks ja toasussideks. 

Tellimustoodangu alla kuuluvad sussid, kummitallaga sussid, saapad, sandaalid ja 

sisetallad.  

Ostetud kaubaks on jalatsihooldusvahendid. 

 

2.2.2. Ettevõttes kasutusel olev varude täiendamise meetod  

Varude arvestamisel, jälgimisel ja tellimisel kasutatakse  ettevõttes kasutusesolevat 

majandustarkvara NOOM. Varude arvestamisel kasutatakse  varude pidevat 

arvestussüsteemi. Materjalide ja valmistoodangu liikumist ja seisu saab programmis 

jooksvalt jälgida. Näha saab laos olevat materjalikogust, tootmises olevat materjalikogust 

ja ka juba tehtud tellimuse, mis ei ole veel saabunud, kogust. Valmistoodangu liikumisi 

saab samamoodi jooksvalt jälgida, olemasolevat laojääki valmistoodangulaos ja tootmises 

pooleli olevat valmistoodangut ja juba koostatud aga veel töösse panemata 

tootmistellimusi.  

Materjalivarude täiendamiseks vaadatakse aasta alguses esmajärjekorras eelneva perioodi 

müüki hooajaliselt. Antud aruannet korrigeeritakse müügiosakonna poolt uute juba 

teadaolevate tellimuste võrra. Saadud informatsiooni põhjal sisestatakse prognoositud 

toodete kogused programmi ja saadakse aruanne toodete valmistamiseks vajamineva 
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materjalikoguse kohta. Ostujuht arvestab juba laosoleva materjali jäägiga ja planeerib siis 

materjali tellimise. Hooajakaupade jaoks tellitakse materjali tavaliselt 2 korda, enne hooaja 

algust, et saaks tootmisega alustada ja hooaja alguses, kui müük juba käib. Pidevalt 

tellitava valmistoodangu tootmiseks tehakse materjalitellimus terve aasta jooksul jooksvalt. 

Materjalide tellimisel on olulised tarneajad, lühemad on paar päeva ja pikemad kuni 2 

kuud. Arvestada tuleb ka materjalide tellimuse miinimumkogustega (alla teatud koguse ei 

saa tellimust teha või see on oluliselt kallim) ja osade kaupade tellimisel transpordi aluste 

kogustega. Valmistoodangule ja ka materjalidele saab panna programmi 

miinimumkogused. Seda kasutatakse enamasti püsivalt ja sageli liikuva kauba puhul. Kui 

varu langeb alla selle, annab programm teada, et vaja on juurde tellida. Laos on materjalide 

näidismapp, mille alusel saab kahtluse korral kontrollida saabuva materjali välimuse ja 

kvaliteedi vastavust tellitule. 

Valmistoodangu varudest on laos tellimustoodang ja laotoodang. Tellimustoodang on ühe 

kindla suuremas koguses tellimuse jaoks, kuni kogu tellimuse valmimiseni laos hoitav 

kaup. Kaup saadetakse tellimuse valmimisel kohe laost välja. Laotoodangule tehakse 

täiendavad tellimused arvestades laojääki ja juba tootmises olevat tellimust ning tellimuse 

täitmise aega tootmises. 

 

2.2.3. Tellimis- ja ladustamiskulude arvestus 

Tellimuskulud jagunevad tellimise tegemise kuludeks, tellitud kauba vastuvõtu kuludeks ja 

arvete tasumise kuludeks.  

Tellimise tegemise kulude alla käivateks tegevusteks on tellimuse prognoosimine, varude 

kontrollimine, tellimuse koostamine ja esitamine, täiendav suhtlemine tellimuse 

korraldamisel, saabunud tellimuse dokumentide kontroll hindade õigsuse suhtes. Antud 

toiminguid ettevõttes teostab ostujuht.  

Tellitud kauba vastuvõtu kulude alla käivateks tegevusteks on kaubaga saadetud 

dokumentatsiooni töötlemine vastuvõtul, saatedokumentidel olevate kauba koguste 

kontrollimine saabunud kogustega, arve või saatelehe sisestamine programmi kauba arvele 
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võtmiseks ja kaupade paigutamine lattu. Lisaks pakendite arvestuse sisestamine programmi 

seoses saabunud kaubaga. Antud toiminguid teostab materjalilao juht. 

Arvete tasumise kulude alla käivateks tegevusteks on juba lattu sisestatud arve 

kontrollimine hindade osas. Kontrollimine, et arvetel oleksid peal vastuvõtja ja ostujuhi 

kooskõlastused ja arve kinnitamine. Antud toiminguid ettevõttes teostab raamatupidaja. 

Aluseks võeti antud tegevusteks keskmiselt kulunud aeg tellimuse kohta. Tellimuse 

tegemise kuludeks keskmiselt ühe tellimuse kohta on arvestatud 3,74 eurot. Tellitud kauba 

vastuvõtmise kulud on kõige suuremad, kuna selleks kulub kõige rohkem aega. Vastuvõtu 

kuluks tellimuse kohta arvestati 6,73 eurot. Arvete tasumise kuludeks arvestati 3,18 eurot 

tellimuse kohta. Tellimiskulud kokku ühe tellimuse kohta on 13,65 eurot. 

Varude ladustamise kulud allolevas tabelis (Tabel 12) on antud protsendina keskmisest 

laoväärtusest. 

Tabel 1. Varude ladustamise kulude jaotus. (RITICO OÜ; autori koostatud) 

  Kulu % laoväärtusest 

Kapitalikulu 15,00% 

Tööjõukulu 5,30% 

Kindlustus 0,10% 

Põhivara kulum 1,10% 

Elekter 0,50% 

Muud ülejäänud ladustamise kulud 0,50% 

Kokku ladustamise kulus 22,50% 

 

Esmalt leiti varudes oleva kauba keskmine väärtus. Edasi arvutati iga hoiukulu 

üksikkomponendi väärtus protsendina kauba keskmisest väärtusest. Saadud väärtused liidet 

kokku ja saadi varude hoiukuluks 22,5% nende väärtusest. 
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3. VARUDE OPTIMEERIMINE RITICO OÜ NÄITEL 

3.1. Valmistoodanguvarud 

3.1.1. ABC-analüüs 

Varude ABC-analüüs on ettevõttele tähtis varude haldamise ja klientide parema 

teenindamise seisukohast. Varasemalt ei ole ettevõte oma varude juhtimise süsteemis 

ABC-analüüsi kasutanud. Laos olevate tooteartiklite arv on viimaste aastatega pidevalt 

suurenenud ja kõikide puhul ei ole enam mõeldav jälgida pidevalt laoseisusid ja 

ökonoomse tellimise printsiipi.  

Antud töös valiti analüüsi aluseks valmistoodangust sandaalide grupi artiklid ja 

materjalidest nahkade grupi materjalid. Valmistoodangu sandaalide grupile teostati 

müügikäibe järgi ABC-analüüs. Et analüüs oleks täielik tuleks müügikäibepõhisel 

rühmitamisel arvestada ka müüdavate toodete müügikatteid. Müügikäibe ja müügikatte 

ABC-analüüsidest kombineeriti maatriksanalüüsiks. Selline rühmitamine võib anda erineva 

pildi kui rühmitada tooteid ainult müügikäibe järgi. A-grupi tooted võivad olla küll suure 

müügikäibega aga väikese müügikattega ja B- ja C-grupi tooted võivad olla väiksema 

müügikäibega aga samas suurema kasumlikkusega. Toodete jagamiseks nõudluse 

stabiilsuse tunnuste järgi teostati sandaalide grupile XYZ-analüüs. Müügikatte ABC-

analüüs ja XYZ-analüüs pandi kokku ja saadi  ABC/XYZ-maatriksanalüüs. Saadud 

tulemuste põhjal saab vastavalt müügikattele ja nõudluse stabiilsusele kohaldada 

tooteartiklitele erinevaid lähenemisviise ja juhtimisotsuseid. Iga artikli jaoks saab leida 

sobiva kompromissi, mis näiteks puudutab tarnevõime taset ja varude säilituskulusid. 

Sandaalide grupi ABC-analüüs teostati 2015. aasta müügikäibe ja müügikatte alusel. 

Sandaali artikleid oli 42 ja nende aastane müügikäive kokku oli 153 727 eurot. Müügikate 

antud toodetel oli 36 735 eurot. Kogu valmistoodangu müügikäibest moodustas sandaalide 

müügikäive 7,65 % ja kogu valmistoodangu müügikattest moodustas sandaalide müügikate 

13,81%.  
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Müügikäibe järgi sandaali artiklitele ABC-analüüsi teostamiseks koondati tabelisse 2 kõik 

sandaali artiklid nende aastase müügikäibe alusel kahanevas järjekorras (vt lisa lisa 1). 

Andmed võeti ettevõttes kasutusel olevast majandustarkvara programmist NOOM. Tulpa 4 

arvutati kumulatiivne müügikäive. Kumulatiivse müügikäibe arvutus artikkel M10 näitel 

on 11 372.51+11 149.73=22 522.22 eurot. Tulpa 5 arvutati tooteartiklite kumulatiivne 

osakaal kogu sortimendist, artikkel M10 näitel on see 2/42*100= 4,76%  ja tulpa 6 arvutati 

tooteartiklite kumulatiivne müügikäibe osakaal kogu müügikäibest. Artikkel M10 näitel on 

see 22 522.24/153 727.49*100=14,65%. 

Tabel 2. ABC-analüüs müügikäibe järgi 2015 aasta. (Lisa 1) (RITICO OÜ; autori 

koostatud) 

 Jrk nr Artikkel 

Aastane 

müügi-

käive 

(eurot) 

Kumu-

latiivne 

müügikäive 

(eurot) 

Kumu-

latiivne 

% 

artiklitest 

Kumu-

latiivne 

% müügi-

käibest Rühm 

1 M12 11 372,51 11 372,51  2,38  7,40 A 

2 M10 11 149,73 22 522,24  4,76 14,65 A 

3 M05 10 470,62 32 992,86  7,14 21,46 A 

4 M44   9 616,35 42 609,21  9,52 27,72 A 

5 M04  9 163,01 51 772,22 11,90 33,68 A 

 

Tooteartiklite rühmitamisel ABC rühmadesse (vt lisa 1)  selgus, et 40% tooteartiklitest on 

andnud 80% sandaalide aasta müügikäibest. Need on ettevõtte jaoks väga olulise 

tähtsusega tooted sandaalide grupis ja nende piisavust laos ja liikumist tuleb väga hoolikalt 

jälgida. Järgmine 15% käibest on saadud 20% tooteartiklite müügist. Ka nende toodete 

tarnevõime on oluline aga mitte nii suurel määral kui A grupi tooteartiklitel. Suur osa 

tooteartiklitest 45% annab vaid 5% käibest. Need artiklid aitavad saavutada laiemat 

sortimenti aga samas on nende toodetega seotud suur osa varude säilituskuludest. 

Müügikatte järgi sandaali artiklitele ABC-analüüsi teostamiseks koondati tabelisse 3 kõik 

sandaali artiklid nende aastase müügikatte alusel kahanevas järjekorras (vt lisa 2). Andmed 

võeti ettevõttes kasutusel olevast majandustarkvara programmist NOOM. Tulpa 4 arvutati 

kumulatiivne müügikate. Kumulatiivse müügikatte arvutus artikkel M12 näitel on 

3 739.75+2 854.49=6 594.24 eurot. Tulpa 5 arvutati tooteartiklite kumulatiivne osakaal 
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kogu sortimendist, artikkel M12 näitel on see 2/42*100=4,76%  ja tulpa 6 arvutati 

tooteartiklite kumulatiivne müügikatte osakaal kogu sandaalide müügikattest. Artikkel 

M12 näitel on see 6 594.24/36 734.85*100=17.95%. 

 

Tabel 3. ABC-analüüs müügikatte järgi 2015 aastal (Lisa 2). (RITICO OÜ; autori 

koostatud) 

Jrk ne Artikkel 

Müügi-

kate 

(eurot) 

Kumu-

latiivne 

müügikate 

(eurot) 

Kumu-

latiivne% 

artiklitest 

Kummu-

latiivne 

% müügi-

kattest Rühm 

1 M10 3 739,75   3 739,75   2,38 10,18 A 

2 M12 2 854,49   6 594,24   4,76 17,95 A 

3 M09 2 089,83   8 684,07   7,14 23,64 A 

4 M39 2 023,72 10 707,79   9,52 29,15 A 

5 M04 1 956,16 12 663,95 11,90 34,47 A 

 

ABC-analüüsi tulemusel (vt lisa 2) selgus, et suurima osa 80% müügikattest annavad 40% 

tooteartiklitest. Need tooteartiklid on sandaalidest kõige kasumlikumad ning mõjutavad 

ettevõtte tulemusi kõige rohkem. Tooteartiklitest 25% annavad 15% müügikattest. Need 

tooteartiklid on samuti olulised suurema müügikatte saavutamise seisukohast ja vajavad 

tähelepanu. Tooteartiklitest 35% annab ainult 5% müügikattest. 

Võib juhtuda, et A rühma tooted on väikese müügikattega aga B ja C rühma tooted suure 

kasumlikkusega. Sellisel juhul ei anna ainult müügikäibe analüüs laovarude juhtimiseks 

piisavalt head ülevaadet. Selleks, et rühmitada sarnaste müügikäibe ja kasumlikkuse 

karakteristikutega tooted, kombineeriti kahe analüüsi tulemustest üheksast 

kombinatsioonist koosnev maatriks (Tabel 4). 
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Tabel 4. Maatriksanalüüs käibe ja  müügikatte järgi 2015. aastal.  Allikas: (RITICO OÜ; autori 

koostatud) 

 

Analüüsist tuleb välja, et 36% artiklitest kuulub rühma AA. Selle rühma tooteartiklid 

annavad sandaalidest kõige suurema käibe ja müügikatte. AB rühma kuulub ainult 2% 

sandaalidest, need tooted on suure käibe aga keskmise müügikattega. AC rühmas suure 

käibe ja väikese müügikattega tooted puuduvad. BA rühmas on 2% artiklitest, need on 

keskmise käibe ja suure müügikattega tooted, BB rühmas on 20% artiklitest, need tooted 

on keskmise käibe ja -müügikattega tooted ja BC rühmas on keskmise käibe ja väikese 

müügikattega tooted ja neid on 2% artiklitest. CA rühmas väikese käibe ja suure 

müügikattega tooted puuduvad. CB rühmas on väikese käibe ja keskmise müügikattega 

tooted moodustades 5% sandaali artiklitest. CC rühma artiklite osakaal kogu sandaali 

sortimendist moodustab suure, mis on 33% ja siia rühma kuuluvad sandaaliartiklid 

annavad vähe käivet ja on väikese müügikattega. Kriitiliselt peaks üle vaatama CC rühma 

sandaaliartiklite müügid, müügikatted ja laovarud. 

 

3.1.2. XYZ-analüüs 

Nõudluse stabiilsuse tunnuse järgi XYZ-analüüsi teostamiseks koondati 2015. aasta 

sandaalide müügid koguseliselt kvartalite lõikes. Nõudluse kogused on otstarbekam 

kvartalite lõikes välja tuua kuna paljud tooted on hooajalised ja kuude viisi välja tuues on 

kõikumised artiklite lõikes väga suured. Toodete variatsioonikordajad tuleksid sellisel 

A müügikate B müügikate C müügikate

A müügikäive

M03,M04,M05,M09,

M10,M12,M17,M18,

M19,M29,M38,M39,

M40,M43,M44

M45

B müügikäive
M33

M01,M07,M14,M20,

M26,M35,M36,M37
M02

C müügikäive

M11,M27

M06,M08,M13,M15,

M16,M21,M22,M23,

M24,M25,M28,M30,

M31,M34
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juhul kõrged ja see ei anna õiget ülevaadet. Tabelarvutusprogrammi Excel abil (vt. lisa 3) 

arvutati funktsiooni STDEVPA kasutades artiklite standardhälve, mis näitab müüdud 

koguste varieeruvuse ulatust. Seejärel leiti funktsiooni AVERAGE kasutades keskmine 

nõudlus ja nende alusel arvutati variatsioonikordaja. Variatsioonikordaja on standardhälbe 

suhe aritmeetilisse keskmisesse protsentides. Mida väiksem on variatsioonikordaja, seda 

ühtlasem on kogum. Saadud tulemused järjestati suuremast väiksemani ja rühmitati XYZ 

rühmadesse. 

 X- rühma paigutati tooteartiklid, mille variatsioonikordaja jääb vahemikku 0% ≤ v > 10%, 

nende puhul on nõudlus läbi aasta ühtlane. Y-rühma variatsioonikordaja jääb vahemikku 

10% ≤ v > 25%. Neid tooteid müüakse perioodiliselt suurtes kogustes. Z-rühma 

paigutatakse tooted, mille variatsioonikordaja on 25% ≤ v > ∞. Nende järele kõigub 

nõudlus suures ulatuses perioodi jooksul (Ossipova 2010: ). ABC- ja ZYZ-analüüsi 

ühildamisel saame maatriksi (Tabel 5). 

 

Tabel 5. ABC/ZYZ-analüüs müügikatte ja variatsioonikordaja järgi 2015 aastal. (RITICO 

OÜ; autori koostatud) 

  

Ühtlase nõudlusega artiklid puuduvad. See on tingitud suuresti IV kvartali nõudluse 

madalast tasemest. Sandaal on suuresti hooajatoode ja sellepärast on müük viimases 

kvartalis ka oluliselt väiksem, kuigi sandaalivalikust paljud mudelid on mõeldud 

tööjalanõudeks. Kõrge müügikatte ja keskmiselt ühtlase nõudlusega AX- rühma tooteid on 

X variatsioonikordaja Y variatsioonikordaja Z variatsioonikordaja

A müügikate

M04,M09

M03,M05,M12,M17,

M18,M19,M29,M33,

M38,M39,M40,M43,

M44

B müügikate M01,M10,M11,M14,

M20,M26,M27,M35,

M36,M37,M45

C müügikate M02,M06,M08,M13,

M15,M16,M21,M22,

M23,M24,M25,M28,

M30,M31,M34
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ainult 5%. Rohkem keskmiselt ühtlase nõudlusega tooteid ei ole. AZ- rühmas on 

ebaühtlase nõudluse aga samas kõrge müügikattega tooteid 31% sandaalisortimendist. 

Ebaühtlase nõudlusega ja keskmise müügikattega rühmas on 26% artiklitest. Kõige 

rohkem tooteid on väikese müügikatte ja ebaühtlase nõudlusega CZ-rühmas, moodustades 

36% kogu grupist. Samad artiklid olid kriitilises rühmas ka müügikäibe ja müügikatte 

maatriksanalüüsis. Analüüsitud toodete grupi ühtlasema nõudluse tagamiseks peaks 

sandaali müüki parandama töösandaalide müügi näol, kuna nende müük ei sõltu hooajast. 

 

3.1.3. Suhtarvuanalüüs ja ringlemissagedus 

Laovarude suhtarvuliste näitajate analüüsiks koondas autor tabelisse 6 (lisa 4) 

valmistoodangu sandaalide grupi artiklid. Kõigepealt võeti majandustarkvara programmist 

NOOM andmed müügikoguste, omahinna ja müügihinna kohta. Müügihinnast omahinna 

lahutamisel saadi müügikate. Müügikate jagamisel müügihinnaga saadi müügimarginaal. 

Keskmise laojäägi leidmiseks koondati laojäägid kuude lõikes ja jagati kaheteistkümnega. 

Seejärel leiti keskmine laoväärtus korrutades keskmise laojäägi toote omahinnaga. 

Tabel 6. Valmistoodangu sandaalide grupi tulemuslikkuse analüüs 2015.aastal. (RITICO 

OÜ: autori koostatud) 

Artik-

kel 

Müügi-

margi-

naal % 

Keskmine 

laoväärtus 

ST+VM/2 

oma-

hinnas 

Ringlemis

-sagedus 

(aluseks 

ST+VM/2 

OH) 

Varude 

käibe-

sagedus 

Ringluse 

tulu-

indeks 

TEI % 

Ringlemi

ssagedus 

(aluseks 

ST+VM/

2 kogus) 

Käibe-

välde 

M01 12,49 2 039,57 3 665,49 1,80 1,80   22,45 1,70 214,28 

M02 11,48 1 716,66 3 343,22 1,95 1,95   22,36 1,86 196,32 

M03 22,67 1 327,61 5 101,62 3,84 3,84   87,13 3,83   95,25 

M04 21,35 1 145,11 7 060,01 6,17 6,17 131,62 6,16   59,27 

M05 15,92 1 580,15 8 782,32 5,56 5,56   88,48 5,55   65,77 
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Eelnevalt  on selgunud, et antud tooted on ebaühtlase nõudlusega ja sellisel juhul kasutati 

ringlemissageduse leidmiseks aastamüügi näitaja asemel lao sissetuleku ja väljamineku 

summa jagatist kahega (ST+VM/2). Saadud näitaja jagati keskmise laoväärtusega ja saadi 

ringlemissagedus. Ringlemissagedus näitab mitu korda varu aastas vaheldub ehk mitu 

korda see läbi müüakse. Mida suurem on ringlemissagedus seda väiksem on säilituskulu 

keskmisest laoväärtusest. Varude käibesagedusnäitaja on sama, mis on ringlemissagedus ja 

see näitab mitu korda saab varudesse investeeritud 1 eurot kasutada. 

Ringluse tuluindeksi TEI arvutamiseks korrutati keskmine müügimarginaal varude 

ringlemissagedusega. TEI võimaldab tasakaalustada toote varu ringlemissagedust ja 

müügihinda. Mida väiksem on müügimarginaal seda suurem peaks olema varude 

ringlemissagedus (Kiisler 2011: 359).  

Käibevälde näitab, mitmeks päevaks varusid jagub, ehk mitme päevaga ladu tühjaks 

müüakse. Näitaja leitakse aasta päevade arvu 365 jagamisel ringlemissagedusega. Antud 

ringlemissageduse arvutamisel on aluseks sissetuleku ja väljamineku varude koguste 

summa jagatud kahega (ST+VM/2). 

Näiteks tuuakse välja tulemuslikkuse näitajad ja ringlemissageduse ja säilituskulude 

vaheline seos (tabel 7)  toote artikkel M45 põhjal. Keskmine laojääk 2015. aastal oli 120 

paari ja artikli keskmiseks laoväärtuseks aastas oli 1 716 eurot. Antud varu kogust on aasta 

jooksul müüdud 2 korda ja varusse investeeritud igat eurot saab kasutada 2 korda aasta 

jooksul. Toote müügimarginaal on 21,76%. See näitab mitu % müügihinnast annab toode 

kõikide toodete müügikatete kogumisse  üldkulude katteks ja kasumi saavutamiseks.  

Ringluse tuluindeks on tooteartiklil 50,92%. See on soovituslikust kõvasti madalam. 

Ringluse tuluindeksi TEI saavutamiseks 120%, peaksid varud antud müügimarginaali 

juures ringlema vähemalt 6 korda. Sellisel juhul oleks säilituskulude kokkuhoid aastas 644 

eurot. Nii suurt ringlemissageduse suurendamist tuleb alati kaaluda, et ülejäänud 

logistikakulud ei suureneks rohkem kui on kokkuhoitud summa. 
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Tabel 7. Varude ringlemissageduse mõju säilituskuludele näide toote M45 põhjal. (Kiisler 

2011: 356; autori koostatud) 

 

Varu M45 ringlemissageduse parandamise mõju varusse seotud käibevahendite 

vähenemisele ja säilituskulude kahanemisele on suurim kui varud vahelduvad vähem kui 5 

korda aastas.  

 

Joonis 5. Varude ringlemissageduse ja säilituskulude vaheline seos. (Kiisler 2011: 35; 

autori koostatud) 

Varu M45 

ringlemis-

sagedus 

Omahind 

(eurodes)

Keskmine 

laovaru 

(eurodes)

Keskm 

laovaru pr

Säilitus-kulud 

kokku 22,5% 

keskmisest 

laovaru 

väärtusest 

(eurodes)

Säilitus-

kulude 

kokkuhoid 

(eurodes)

1 14,3 3432 240 772

2 14,3 1716 120 386 386

3 14,3 1144 80 257 129

4 14,3 858 60 193 64

5 14,3 686 48 154 39

6 14,3 572 40 129 26

7 14,3 490 34 110 18

8 14,3 429 30 97 14

9 14,3 381 27 86 11

10 14,3 343 24 77 9

11 14,3 312 22 70 7

12 14,3 286 20 64 6

13 14,3 264 18 59 5

14 14,3 245 17 55 4
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Varude ringlemissageduse suurendamine kolmelt korralt neljale võimaldab sama suurt 

säilituskulude kokkuhoidu kui ringlussageduse suurendamine 8 korralt 14 korrale ( Grant 

et al. 2006: 150-151; Kiisler 2011: 356-357). 

 

3.2. Materjalivarud  

3.2.1. ABC-analüüs  

Materjalivarudest valis autor analüüsimiseks nahaartiklite grupi. Nahk on kallis materjal 

võrreldes teiste materjalidega.  Antud varude grupi maksumus laos moodustab väga suure 

osa kogu materjalilao maksumusest.  2015 aastal oli see 43% ja 2014 aastal 30%. Seega on 

osakaal võrreldes eelneva perioodiga oluliselt suurenenud ja selle grupi all kinniolev raha 

on võrreldes teiste materjalivarude rahaliste näitajatega kõige suurem. 

Autor seadis eesmärgiks teostada artikligrupile ostukäibe ABC-analüüs ja ZYZ-analüüs 

nõudluse stabiilsuse väljaselgitamiseks. Analüüsides  arude ringlemissageduse mõju 

säilituskuludele ühe nahaartikli näitel, näitab autor, kui palju annab ringlemissageduse 

muutmine lao hoiukulude kokkuhoidu. Autor analüüsis ühe nahaartikli näitel, milline oleks 

optimaalne tellimiskogus. 

Ostukäibe järgi naha artiklitele ABC-analüüsi teostamiseks koondas autor tabelisse 8 (vt 

lisa 5) kõik naha artiklid nende aastase ostukäibe alusel kahanevas järjekorras. 

Tabel 8. ABC-analüüs ostkäibe järgi 2015 aasta (Lisa 5). (RITICO OÜ, autori koostatud) 

Jrk nr 

Artikli 

nr 

Aastane 

ostkäive 

(eurot) 

Kumulatiivne 

ostukäive 

(eurot) 

Kumulatiivne 

osakaal 

artiklitest % 

Kumulatiivne 

% 

ostukäibest 

ABC 

rühm 

1 VN31 99 157,71   99 157,71   2,50 22,35 A 

2 VN19 92 522,87 191 680,58   5,00 43,20 A 

3 VN29 62 430,25 254 110,83   7,50 57,27 A 

4 VN37 18 835,94 272 946,77 10,00 61,52 A 

5 VN24 17 788,86 290 735,63 12,50 65,53 A 
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Andmed saadi ettevõtte majandustarkvarast NOOM. Edasi teostati tabelarvutusprogrammis 

Excel analoogsed arvutused nagu eelnevalt valmistoodangu sandaaliartiklite ABC-analüüsi 

teostades. Tabelist 8. (Lisa 5) on näha, et 25% artiklitest moodustavad 80% kogu 

ostukäibest. Järgmised 25% artiklitest moodustavad 14% ostukäibest ja 45% naha 

artiklitest moodustavad ainult 5% ostukäibest. 

 

 3.2.2. XYZ-  ja ABC/XYZ-maatriksanalüüs 

Nõudluse stabiilsuse tunnuse järgi ZYZ-analüüsi teostamiseks koondas autor 2015.aasta 

nahaartiklite ostukogused väärtuseliselt poolaasta lõikes. Nõudluse kogused on 

otstarbekam poolaasta lõikes välja tuua, kuna nahka ostetakse korraga suurtes kogustes ja  

tavaliselt 2 korda aastas. Ainult ühte nahaartiklit tarnitakse tihedamini, iga kvartal. 

Tabelarvutusprogrammi Excel abil (vt. lisa 5) arvutati funktsiooni STDEVPA kasutades 

artiklite standardhälve, mis näitab koguste varieeruvuse ulatust. Seejärel leiti funktsiooni 

AVERAGE kasutades keskmine nõudlus ja nende alusel arvutati variatsioonikordaja. 

Saadud tulemused järjestati suuremast väiksemani ja rühmitati XYZ rühmadesse. 

Aasta jooksul sisseostetud nahaartikleid kokku on nelikümmend. Ühtlase nõudlusega 

artikleid, mida tellitakse 2 korda aastas ja ühesuuruses koguses on 3. Need on VN33,VN25 

ja VN26. Artikleid , mida tellitakse kaks korda aastas ja kogused rahaliselt on vähesel 

määral erinevad on 2. Ülejäänud artiklite tellimiskogused rahaliselt erinevad suurel määral 

võrreldes poolaastaid. Nahka tellitakse kaks korda aastas, sest tellimisel tuleb arvestada 

miinimumkogustega. Miinimumkogusest vähem tellides on hind oluliselt kõrgem. Suurtes 

kogustes tellides on hind oluliselt madalam. Nahkade tarneaeg on pikk. 

Autor teostas nahaartiklitele ka maatriksanalüüsi, koondades tabelisse materjalide 

ostukäibe ja variatsioonikordaja (Tabel 9).  

Nahaartikleid, mis moodustavad 80% kogu ostukäibest ja nende ostukogus rahaliselt on 

mõlemal poolaastal ühe suurune on rühmas AX ainult üks artikkel VN33. Neid artikleid, 

mille ostukäive moodustab 14% kogu ostkäibest ja neid tellitakse kaks korda aastas 

väikese erinevusega ostuhinna osas on rühmas BX kaks VN25 ja VN26. Artikkel VN28 

rühmas AY annab 80% ostukäibest ja ostukogused rahaliselt  on vähesel määral erineva 
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suurusega. Artikkel VN01 rühmas BY annab 14% ostukogusest ja ostuhind on vähesel 

määral erineva suurusega ja artikkel VN27 rühmas CY annab 5% ostukäibest  ja 

ostusummad erinevad vähesel määral. 20% artiklitest rühmas AZ annavad 80% kogu 

ostkäibest ja on ostukoguste rahalise summa poolest suuresti erinevad. 20% artiklitest 

rühmas BZ annavad 14% ostukäibest ja on ostusummade poolest väga erinevad ja 45% 

artiklitest kuulub rühma CZ, mis annavad ainult 5% ostukäibest ja nende tellimiskogused 

rahaliselt erinevad suuresti. 

 Tabel 9. ABC/ZYZ-analüüs ostukäibe ja variatsioonikordaja järgi 2015 aastal. (RITICO 

OÜ, autori koostatud) 

 

20% artiklitest rühmas BZ annavad 14% ostukäibest ja on ostusummade poolest väga 

erinevad ja 45% artiklitest kuulub rühma CZ, mis annavad ainult 5% ostukäibest ja nende 

tellimiskogused rahaliselt erinevad suuresti. Rühma CZ nahaartiklite laokogused ja 

tellimiskogused tuleb kriitilisemalt üle vaadata. 

 

3.2.3. Ringlemissagedus 

Laovarude ringlemissageduse mõju säilituskuludele väljaselgitamiseks koondas autor 

tabelisse (vt lisa 6) materjalilao nahkade grupi artiklid. Keskmise laoväärtuse leidmiseks 

koondati laojäägid kuude lõikes ja jagati kaheteistkümnega. Eelnevalt  on selgunud, et 

antud tooted on ebaühtlase nõudlusega ja sellisel juhul kasutati ringlemissageduse 

X variatsiooni-

kordaja

Y variatsiooni-

kordaja Z variatsioonikordaja

A ostukäive

VN33 VN28
VN19,VN20,VN24,VN29,

VN30,VN31,VN35,VN37

B ostukäive

VN25,VN26 VN01
VN06,VN07,VN08,VN10,

VN18,VN34,VN39,VN40

C ostukäive

VN27

VN02,VN03,VN04,VN05,

VN09,VN11,VN12,VN13,

VN14,VN15,VN16,VN17,

VN21,VN22,VN23,VN32,

VN36,VN38
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leidmiseks aastase sisseostu väärtuse asemel näitajat liites aastase sisseostu ja 

tootmisaktiga kuluks kantud kasutatud materjalide  summa ja jagades selle kahega 

(ST+VM/2). Saadud näitaja jagati keskmise laoväärtusega ja saadi ringlemissagedus.  

Ringlemissagedus näitab mitu korda varu aastas vaheldub ehk mitu korda see 

tootmistsüklit läbib ja ettevõttele väärtust genereerib. Varude käibesagedusnäitaja on sama, 

mis on ringlemissagedus ja see näitab mitu korda saab varudesse investeeritud 1 eurot 

kasutada. Mida suurem on ringlemissagedus, seda suurem on mõju varude säilituskulude 

vähenemisele (vt tabel 10).  

Näiteks tuuakse välja tulemuslikkuse näitajad ja ringlemissageduse ja säilituskulude 

vaheline seos (tabel 10) materjaliartikkel  VN29 põhjal. 

Tabel 10. Varude ringlemissageduse mõju säilituskuludele näide materjaliartikli VN29 

põhjal.  (Kiisler 2011: 356, autori koostatud) 

  

Varu VN29 ringlemissageduse parandamise mõju varusse seotud käibevahendite 

vähenemisele ja säilituskulude kahanemisele on suurim kui varud vahelduvad vähem kui 5 

korda aastas. Varude ringlemissageduse suurendamine kolmelt korralt neljale võimaldab 

samasuurt säilituskulude kokkuhoidu kui ringlussageduse suurendamine 7 korralt 12 

korrale.  

Varu VN29 

ringlemis-

sagedus 

Omahind 

(eurodes)

Keskmine 

laovaru 

(eurodes)

Keskm 

laovaru 

dm2

Säilitus-

kulud 

kokku 

22,5% 

keskmise

Säilitus-

kulude 

kokkuhoid 

(eurodes)

1 0,1245 82115 659556 18476

2 0,1245 41047 329778 9236 9240

3 0,1245 27372 219852 6159 3077

4 0,1245 20529 164889 4619 1540

5 0,1245 16423 131911 3695 924

6 0,1245 13686 109926 3079 616

7 0,1245 11731 94222 2639 440

8 0,1245 10264 82445 2309 330

9 0,1245 9124 73284 2053 257

10 0,1245 8211 65956 1848 205

11 0,1245 7465 59960 1680 168

12 0,1245 6843 54963 1540 140

13 0,1245 6317 50735 1421 118

14 0,1245 5865 47111 1320 102
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Joonis 6. Varude ringlemissageduse ja säilituskulude vaheline seos. (Kiisler 2011; 35, 

autori koostatud) 

Samas tuleb ringlemissageduse suurendamisel arvestada mõjuga teistele logistikakuludele. 

Need kulud ei tohiks summaarselt rohkem kasvada kui kahanevad kokkuhoitud kulud ( 

Grant et al. 2006: 150-151; Kiisler 2011: 356-357). 

 

3.2.3. Optimaalne tellimuskogus 

Varude optimaalse tellimuskoguse leidmiseks võeti majandustarkvara programmist 

NOOM andmed materjalide kummikandi artikli kohta. Antud artikkel võeti analüüsi 

aluseks, kuna seda tellitakse tihedalt aga nõudluse stabiilsus oli ebaühtlane 30,7. Materjali 

tellimiskogused varieeruvad suuresti, samas tarneaeg on lühike. 

Tellimuse suurus kokku aasta jooksul ühikutes on 69 900 meetrit.  Materjali ostuhind koos 

kohaletoimetamise kuludega on 0,0788 eurot ühiku kohta. Perioodi vajadus 

arvestusühikutes on 41 675 meetrit. Materjali säilituskulud ühiku kohta aastas on 

0,0788*0,225=0,0177 eurot. Materjali tellimuskulud on 13,65 eurot tellimuse kohta. 

Teostati peatükis 1.3.1. toodud valemite põhjal allolevad arvutused säilituskulude, 

tellimuskulude ja kogukulude leidmiseks. 
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Säilituskulud = eurotx 62,6180177,0
2

90069









 

Tellimuskulud  = eurotx 14,865,13
90069

67541









 

Kogukulud =  618,62+8,14=626,76 eurot     

Leiti optimaalne tellimuse suurus.  

 m
xx

Q 38,0178
0177,0

65,13675412
  

Tellimuse tihedus oleks 8 017/41 675 = 0,19 x 365 = 70 päeva ehk iga kahe kuu tagant. 

 

3.3. Ettepanekud laovarude optimeerimiseks RITICO OÜ-s 

Ettevõtte laovarude paremaks juhtimiseks soovitab autor viia läbi  kõikide valmistoodangu 

kaubagruppidega ABC-analüüs, võttes aluseks müügikäibe ja müügikatte. Nende kahe 

analüüsi kombineerimisel maatriksanalüüsiks, saab näha kuhu gruppi tooted paigutuvad. 

Kriitiliselt tulevad üle vaadata tooted, mis kuuluvad rühma CC. Neil on madal müügikäive 

ja tooted annavad väikest müügikatet. Kindlasti tuleb teha valmistoodangu 

kaubagruppidele ka XYZ-analüüs, et välja selgitada toodete nõudluse stabiilsus. 

ABC/XYZ-maatriksanalüüsi tehes, võttes aluseks müügikatte ja nõudluse stabiilsuse saab 

teada millised artiklid on stabiilse nõudluse ja hea müügikattega ja millised ei ole. 

Kriitiliselt tuleb üle vaadata CZ rühma artiklid. Nende toodete nõudlus on väga ebaühtlane 

ja müügikate on madal.  

Valmistoodangu artiklitele tuleks leida ringlemissagedus ja hinnata, milline oleks mõju 

varusse seotud käibevahendite vähenemisele kui parandada varude ringlemissagedust.  

Autor soovitab ka kõigile materjalivarude gruppidele viia läbi ABC-analüüs ja nõudluse 

stabiilsuse kontrolliks XYZ-analüüs ja ABC/XYZ-maatriksanalüüs. Analüüsi tulemusel 
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saab näha, millisesse rühma varud paigutuvad ja selle tulemusel on lihtsam kavandada 

vastavalt grupile erinevaid juhtimismeetodeid.  

Oluline on leida materjaliartiklitele ringlemissagedus ja hinnata mõju varusse seotud 

käibevahendite vähenemisele kui parandada ringlemissagedust. 

Võttes aluseks XYZ-analüüsi ja arvestades tarneaegade, miinimumkoguste ja 

ostuhindadega,  tuleks materjalivarudele leida optimaalsed tellimuse kogused. 

 Loetletud meetodeid rakendades saab parema ülevaate ettevõtte varudest ja nendega 

seotud kuludest. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli leida laovarude optimeerimise võimalusi RITICO OÜ 

varude näitel ja teha ettepanekuid laovarude juhtimissüsteemi täiustamiseks.  

RITICO OÜ on suurim võimlemissusside ja sisetaldade tootja Eestis. Lisaks toodetakse 

veel sandaale, saapaid, toasusse, lastesusse, pastlaid, saapavoodreid ja saapapaelu. Varude 

hoiustamisega saab tagada parema klienditeeninduse ja kaitsta ettenägematute asjaolude 

eest aga samas kaasneb sellega oht põhjendamatult liigsete varude ja nendega kaasnevate 

kulude näol. Töös leitud meetoditega saadakse parem pilt sellest, mis toimub ettevõtte 

laovarudega ja nendega seotud kuludega.  

Teoreetilises osas anti ülevaade varude olemusest ja nende vajalikkusest. Toodi välja 

varude omamisega seotud kulud ja selgitati, milline peab olema kulude tase, et laovarud 

oleksid optimaalsed. Tutvustati laovarude planeerimise meetodeid ja kuidas arvutada 

optimaalse tellimiskoguse suurust. Toodi välja milliseid varude suhtarvulisi näitajaid 

kasutataks, et kontrollida varude juhtimise efektiivsust. Tutvustati ABC- ja XYZ-analüüsi 

meetodeid ja ABC/XYZ-maatriksanalüüsi. 

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks teostati ABC- ja XYZ-analüüs ja ABC/XYZ- 

maatriksanalüüs sandaalide ja nahkade grupi artiklitele. ABC-analüüsil kasutati 

müügikäibe ja müügikatte näitajaid ja XYZ-analüüsi puhul nõudluse stabiilsuse näitajaid. 

Analüüsi tulemusel paigutati varud gruppidesse, mille tulemusel on neile võimalik 

rakendada erinevaid lähenemisviise, vastavalt grupi tähtsusele. Üleliigsete varude 

seisukohast tuleb suuremat tähelepanu pöörata CZ rühma artiklitele. Suhtarvuliste näitajate 

analüüsiga leiti varude ringlemissagedus ja uuriti ringlemissageduse mõju säilituskuludele. 

Töös toodud näite abil saame näha millist säilituskulude kokkuhoidu toob 

ringlemissageduse suurendamine ühiku võrra. Ühe materjaliartikli põhjal leiti varule 

optimaalne tellimiskogus, mille korral tellimiskulud ja säilituskulud oleksid minimaalsed. 

Käesoleva uurimuse tulemusel soovitab autor töös näidatud analüüsi meetodeid rakendada 

kõikidele varude gruppidele, mille tulemusel saab välja selgitada üleliigsed varud laos ja 

hoida kokku kulusid. 
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INVENTORY OPTIMIZATION OF PRODUCTION 

COMPANY BY RITICO OÜ EXAMPLE 

SUMMARY 

The objective of this thesis was to determine the possibilities for optimising inventory on 

the example of the inventory of RITICO OÜ, as well as to propose ways to improve the 

management of the inventory. RITICO OÜ is the largest manufacturer of gym shoes and 

insoles in Estonia. They also produce sandals, boots, slippers, children’s slippers, 

traditional leather shoes, boot liners, and shoestrings. Stockholding ensures better customer 

service and protects against unforeseen circumstances. However, it also constitutes a risk 

of an unreasonably excessive inventory and the expenses thereof. The methods used as part 

of this thesis help gain a better notion of how the company’s inventory is managed, as well 

as what the expenses related to the inventory include. 

The theoretical part of this thesis gave an overview of the nature and necessity of the 

inventory. It highlighted the expenses related to the inventory and explained what the level 

of expenditure should be for the inventory to be optimal. Additionally, it introduced 

methods for planning the inventory, as well as how to calculate the optimal quantity per 

order. It also highlighted which indicators of ratio of the inventory should be used to verify 

the efficient management of the inventory. ABC- and XYZ-analyses methods were 

introduced, as well as the matrix analysis of ABC/XYZ. 

To fulfil the established objective, ABC- and XYZ-analyses, as well as the matrix analysis 

of ABC/XYZ were conducted for the articles of the sandal and leather groups. As a result 

of the analysis, the inventory was divided into groups, based on which it is possible to 

implement different methods of approach to the groups according to the importance of the 

group. In terms of an excessively large inventory, the articles of the CZ group require more 

attention. The circulation frequency of the inventory was determined by analysing the 

indicators of ratio, as well as how the circulation frequency influences inventory expenses. 

The example given in the thesis illustrates how much is saved on inventory expenses by 

increasing the circulation frequency per unit. The optimal quantity per order for the 

inventory was determined and compared to the actual volume. As a result, it can be 

determined if the quantities per orders of the inventory in the company are optimal.  
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Lisa 1. ABC-analüüs müügikäibe järgi 2015 aasta 

 

Jrk nr Artikkel

Aastane 

müügi-

käive 

(eurot)

Kumu-

latiivne 

müügikäive 

(eurot)

Kumu-

latiivne % 

artiklitest

Kumu-

latiivne % 

müügi-

käibest Rühm

1 M12 11 372,51 11 372,51 2,38 7,40 A

2 M10 11 149,73 22 522,24 4,76 14,65 A

3 M05 10 470,62 32 992,86 7,14 21,46 A

4 M44 9 616,35 42 609,21 9,52 27,72 A

5 M04 9 163,01 51 772,22 11,90 33,68 A

6 M43 8 709,24 60 481,46 14,29 39,34 A

7 M39 7 884,46 68 365,92 16,67 44,47 A

8 M18 7 611,84 75 977,76 19,05 49,42 A

9 M40 7 074,91 83 052,67 21,43 54,03 A

10 M09 6 954,66 90 007,33 23,81 58,55 A

11 M03 6 261,82 96 269,15 26,19 62,62 A

12 M38 5 625,80 101 894,95 28,57 66,28 A

13 M17 5 247,74 107 142,69 30,95 69,70 A

14 M19 4 913,45 112 056,14 33,33 72,89 A

15 M29 4 372,59 116 428,73 35,71 75,74 A

16 M45 4 204,38 120 633,11 38,10 78,47 A

17 M33 3 913,98 124 547,09 40,48 81,02 B

18 M14 2 958,26 127 505,35 42,86 82,94 B

19 M36 2 946,44 130 451,79 45,24 84,86 B

20 M35 2 396,59 132 848,38 47,62 86,42 B

21 M01 2 341,03 135 189,41 50,00 87,94 B

22 M02 2 274,65 137 464,06 52,38 89,42 B

23 M26 1 961,21 139 425,27 54,76 90,70 B

24 M07 1 951,43 141 376,70 57,14 91,97 B

25 M20 1 794,57 143 171,27 59,52 93,13 B

26 M37 1 787,91 144 959,18 61,90 94,30 B

27 M27 1 557,26 146 516,44 64,29 95,31 C

28 M16 1 217,30 147 733,74 66,67 96,10 C

29 M11 1 181,16 148 914,90 69,05 96,87 C

30 M15 693,58 149 608,48 71,43 97,32 C

31 M08 628,73 150 237,21 73,81 97,73 C

32 M28 618,24 150 855,45 76,19 98,13 C

33 M06 543,81 151 399,26 78,57 98,49 C

34 M34 420,22 151 819,48 80,95 98,76 C

35 M24 371,21 152 190,69 83,33 99,00 C

36 M21 344,82 152 535,51 85,71 99,22 C

37 M25 317,22 152 852,73 88,10 99,43 C

38 M13 286,07 153 138,80 90,48 99,62 C

39 M22 215,15 153 353,95 92,86 99,76 C

40 M30 152,29 153 506,24 95,24 99,86 C

41 M23 126,47 153 632,71 97,62 99,94 C

42 M31 94,78 153 727,49 100,00 100,00 C

153727,49
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Lisa 2. ABC-analüüs müügikatte järgi 2015 aasta 

 

Jrk ne Artikkel

Müügi-

kate 

(eurot)

Kumu-

latiivne 

müügikate 

(eurot)

Kumu-

latiivne% 

artiklitest

Kummu-

latiivne % 

müügi-

kattest Rühm

1 M10 3 739,75 3 739,75 2,38 10,18 A

2 M12 2 854,49 6 594,24 4,76 17,95 A

3 M09 2 089,83 8 684,07 7,14 23,64 A

4 M39 2 023,72 10 707,79 9,52 29,15 A

5 M04 1 956,16 12 663,95 11,90 34,47 A

6 M44 1 923,08 14 587,03 14,29 39,71 A

7 M43 1 721,94 16 308,97 16,67 44,40 A

8 M05 1 666,90 17 975,87 19,05 48,93 A

9 M40 1 590,30 19 566,17 21,43 53,26 A

10 M18 1 545,23 21 111,40 23,81 57,47 A

11 M17 1 516,07 22 627,47 26,19 61,60 A

12 M38 1 453,48 24 080,95 28,57 65,55 A

13 M33 1 444,91 25 525,86 30,95 69,49 A

14 M03 1 419,78 26 945,64 33,33 73,35 A

15 M19 1 135,75 28 081,39 35,71 76,44 A

16 M29 965,50 29 046,89 38,10 79,07 A

17 M45 915,00 29 961,89 40,48 81,56 B

18 M36 683,48 30 645,37 42,86 83,42 B

19 M14 672,01 31 317,38 45,24 85,25 B

20 M35 663,43 31 980,81 47,62 87,06 B

21 M20 478,00 32 458,81 50,00 88,36 B

22 M07 448,35 32 907,16 52,38 89,58 B

23 M11 444,04 33 351,20 54,76 90,79 B

24 M37 443,79 33 794,99 57,14 92,00 B

25 M27 421,37 34 216,36 59,52 93,14 B

26 M26 330,26 34 546,62 61,90 94,04 B

27 M01 292,41 34 839,03 64,29 94,84 B

28 M02 261,17 35 100,20 66,67 95,55 C

29 M28 203,18 35 303,38 69,05 96,10 C

30 M08 181,33 35 484,71 71,43 96,60 C

31 M15 180,94 35 665,65 73,81 97,09 C

32 M34 177,25 35 842,90 76,19 97,57 C

33 M16 166,44 36 009,34 78,57 98,03 C

34 M13 151,24 36 160,58 80,95 98,44 C

35 M06 134,67 36 295,25 83,33 98,80 C

36 M21 100,54 36 395,79 85,71 99,08 C

37 M24 98,64 36 494,43 88,10 99,35 C

38 M30 59,50 36 553,93 90,48 99,51 C

39 M22 53,49 36 607,42 92,86 99,65 C

40 M25 53,07 36 660,49 95,24 99,80 C

41 M31 42,56 36 703,05 97,62 99,91 C

42 M23 31,80 36 734,85 100,00 100,00 C

36 734,85
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Lisa 3. Variatsioonikordaja XYZ-analüüs 

 

Artikkel

Nõudlus 

I kv

Nõudlus 

II kv

Nõudlus 

III kv

Nõudlus 

IV kv

Standard-

hälve

Keskmine 

nõudlus

Variatsiooni-

kordaja % XYZ

M09 90 88 88 58 13,3 81,0 16,4 B

M04 136 100 95 87 18,8 104,5 18,0 B

M31 1 1 2 1 0,4 1,3 34,6 C

M43 129 171 128 52 42,9 120,0 35,8 C

M05 188 158 97 64 48,9 126,8 38,6 C

M10 108 197 127 64 47,9 124,0 38,7 C

M03 106 66 85 29 28,3 71,5 39,6 C

M07 24 46 12 36 12,8 29,5 43,2 C

M27 39 51 28 12 14,4 32,5 44,2 C

M18 205 284 133 69 80,3 172,8 46,5 C

M20 30 64 44 14 18,4 38,0 48,4 C

M30 4 2 2 1 1,1 2,3 48,4 C

M15 7 13 18 4 5,4 10,5 51,5 C

M38 95 61 108 13 36,7 69,3 53,0 C

M45 65 61 97 7 32,3 57,5 56,2 C

M34 0 8 11 8 4,1 6,8 60,5 C

M39 116 84 178 10 60,5 97,0 62,4 C

M44 206 121 206 1 84,0 133,5 62,9 C

M40 118 77 160 1 58,7 89,0 65,9 C

M17 123 150 73 -1 57,5 86,3 66,6 C

M08 3 9 5 19 6,2 9,0 68,5 C

M19 96 235 70 35 75,9 109,0 69,6 C

M29 191 140 51 13 70,4 98,8 71,3 C

M28 4 9 8 27 8,9 12,0 73,8 C

M12 118 498 230 49 171,0 223,8 76,4 C

M21 8 14 0 4 5,2 6,5 79,6 C

M24 17 4 8 1 6,0 7,5 80,3 C

M06 3 20 7 3 7,0 8,3 84,6 C

M33 56 157 35 12 55,3 65,0 85,2 C

M26 105 31 0 40 38,2 44,0 86,9 C

M14 25 23 116 21 40,3 46,3 87,1 C

M13 1 5 10 0 3,9 4,0 98,4 C

M11 0 16 32 2 12,8 12,5 102,7 C

M02 0 48 48 -2 24,5 23,5 104,3 C

M01 0 59 41 -3 26,5 24,3 109,5 C

M22 1 14 2 0 5,7 4,3 133,5 C

M25 25 0 4 0 10,4 7,3 143,1 C

M37 5 2 88 4 36,5 24,8 147,6 C

M16 0 1 99 0 42,7 25,0 170,9 C

M23 0 10 0 0 4,3 2,5 173,2 C

M36 101 79 72 -101 80,8 37,8 214,1 C

M35 1 131 36 -49 65,8 29,8 221,2 C

2550 3308 2654 605
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Lisa 4. Valmistoodangu sandaalide grupi tulemuslikkuse analüüs 

 

Artikkel

Müügi-

margi-

naal %

Keskmine 

laoväärtus

ST+VM/2 

oma-hinnas

Ringlemis-

sagedus 

(aluseks 

ST+VM/2 

OH)

Varude 

käibe-

sagedus

Ringluse 

tulu-

indeks 

TEI %

Ringlemis

sagedus 

(aluseks 

ST+VM/2 

kogus) Käibevälde

M01 12,49 2039,57 3665,49 1,80 1,80 22,45 1,70 214,28

M02 11,48 1716,66 3343,22 1,95 1,95 22,36 1,86 196,32

M03 22,67 1327,61 5101,62 3,84 3,84 87,13 3,83 95,25

M04 21,35 1145,11 7060,01 6,17 6,17 131,62 6,16 59,27

M05 15,92 1580,15 8782,32 5,56 5,56 88,48 5,55 65,77

M06 24,76 749,06 614,05 0,82 0,82 20,30 0,81 450,04

M07 22,98 589,13 1458,07 2,47 2,47 56,86 2,46 148,08

M08 28,84 630,71 319,50 0,51 0,51 14,61 0,50 726,42

M09 30,05 948,44 4876,40 5,14 5,14 154,50 5,14 71,05

M10 33,54 1376,92 7463,85 5,42 5,42 181,82 5,41 67,42

M11 37,59 832,95 1142,51 1,37 1,37 51,57 1,37 266,10

M12 25,10 1074,67 8285,88 7,71 7,71 193,52 7,68 47,51

M13 52,87 860,24 134,83 0,16 0,16 8,29 0,16 2328,78

M14 22,72 780,62 2267,23 2,90 2,90 65,98 2,90 125,99

M15 26,09 953,06 912,09 0,96 0,96 24,97 0,95 385,14

M16 13,67 572,72 1363,86 2,38 2,38 32,56 2,38 153,61

M17 28,89 835,57 3789,25 4,53 4,53 131,01 4,52 80,68

M18 20,30 586,03 6043,41 10,31 10,31 209,35 10,29 35,46

M19 23,12 282,32 3634,78 12,87 12,87 297,60 12,86 28,38

M20 26,64 398,44 1310,16 3,29 3,29 87,59 3,28 111,19

M21 29,16 130,75 248,97 1,90 1,90 55,52 1,87 195,37

M22 24,86 53,60 182,51 3,41 3,41 84,66 3,37 108,28

M23 25,14 171,19 208,72 1,22 1,22 30,66 1,22 300,02

M24 26,57 370,24 285,05 0,77 0,77 20,46 0,75 487,66

M25 16,73 522,23 346,31 0,66 0,66 11,09 0,65 558,04

M26 16,84 518,17 1570,09 3,03 3,03 51,03 3,01 121,13

M27 27,06 226,45 1015,61 4,48 4,48 121,35 4,46 81,90

M28 32,86 334,35 499,46 1,49 1,49 49,09 1,49 245,45

M29 22,08 299,02 3320,74 11,11 11,11 245,22 11,09 32,91

M30 39,07 124,58 92,79 0,74 0,74 29,10 0,74 490,05

M31 44,90 88,77 52,22 0,59 0,59 26,41 0,59 620,50

M33 36,92 752,59 2164,72 2,88 2,88 106,19 2,88 126,87

M34 42,18 428,09 582,82 1,36 1,36 57,43 1,32 275,61

M35 27,68 2485,65 1733,16 0,70 0,70 19,30 0,70 523,47

M36 23,20 1646,02 2729,43 1,66 1,66 38,46 1,64 222,72

M37 24,82 1266,05 1344,12 1,06 1,06 26,35 1,07 340,36

M38 25,84 1684,49 4250,88 2,52 2,52 65,20 2,51 145,52

M39 25,67 1855,40 5821,34 3,14 3,14 80,53 3,14 116,15

M40 22,48 1826,92 5997,70 3,28 3,28 73,79 3,27 111,55

M43 19,77 1614,60 7403,71 4,59 4,59 90,66 4,58 79,69

M44 20,00 1251,00 7744,21 6,19 6,19 123,80 6,18 59,02

M45 21,76 1716,20 4015,76 2,34 2,34 50,92 2,34 155,87

38646,33 123178,74
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Lisa 5. Naha artiklite ABC-analüüs ostukäibe järgi 

 

Jrk nr Artikli nr

Aastane 

ostkäive 

(eurot)

Kumulatiivne 

ostukäive 

(eurot)

Kumulatiivne 

osakaal 

artiklitest %

Kumulatiivne 

% ostukäibest

ABC 

rühm

1 VN31 99 157,71 99 157,71 2,50 22,35 A

2 VN19 92 522,87 191 680,58 5,00 43,20 A

3 VN29 62 430,25 254 110,83 7,50 57,27 A

4 VN37 18 835,94 272 946,77 10,00 61,52 A

5 VN24 17 788,86 290 735,63 12,50 65,53 A

6 VN33 13 354,05 304 089,68 15,00 68,54 A

7 VN20 12 919,01 317 008,69 17,50 71,45 A

8 VN30 12 325,53 329 334,22 20,00 74,23 A

9 VN35 11 404,14 340 738,36 22,50 76,80 A

10 VN28 9 769,46 350 507,82 25,00 79,00 A

11 VN26 8 553,82 359 061,64 27,50 80,93 B

12 VN25 8 498,89 367 560,53 30,00 82,84 B

13 VN6 8 084,53 375 645,06 32,50 84,67 B

14 VN8 7 652,84 383 297,90 35,00 86,39 B

15 VN34 6 054,90 389 352,80 37,50 87,76 B

16 VN1 5 948,84 395 301,64 40,00 89,10 B

17 VN10 5 755,11 401 056,75 42,50 90,39 B

18 VN39 4 977,62 406 034,37 45,00 91,52 B

19 VN18 4 425,31 410 459,68 47,50 92,51 B

20 VN40 4 323,40 414 783,08 50,00 93,49 B

21 VN7 4 300,31 419 083,39 52,50 94,46 B

22 VN23 3 545,80 422 629,19 55,00 95,26 C

23 VN38 3 066,32 425 695,51 57,50 95,95 C

24 VN9 2 876,50 428 572,01 60,00 96,59 C

25 VN11 2 704,38 431 276,39 62,50 97,20 C

26 VN5 2 123,10 433 399,49 65,00 97,68 C

27 VN32 2 061,31 435 460,80 67,50 98,15 C

28 VN12 1 870,34 437 331,14 70,00 98,57 C

29 VN36 1 314,17 438 645,31 72,50 98,87 C

30 VN27 862,87 439 508,18 75,00 99,06 C

31 VN22 711,46 440 219,64 77,50 99,22 C

32 VN3 683,75 440 903,39 80,00 99,37 C

33 VN15 440,06 441 343,45 82,50 99,47 C

34 VN21 430,81 441 774,26 85,00 99,57 C

35 VN2 427,63 442 201,89 87,50 99,67 C

36 VN16 383,24 442 585,13 90,00 99,75 C

37 VN13 321,71 442 906,84 92,50 99,83 C

38 VN4 299,96 443 206,80 95,00 99,89 C

39 VN17 265,46 443 472,26 97,50 99,95 C

40 VN14 207,88 443 680,14 100,00 100,00 C

443 680,14
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Lisa 6. Naha artiklite ringlemissageduse arvtamine 

 

Artikli nr

Keskmine 

laoväärtus 

(eurot)

ST+VM/2 

(summa)

Ringlemis-sagedus 

(aluseks ST+VM/2)

VN49 2,13 41,62 20

VN46 9,35 82,24 9

VN37 4 106,36 27 395,93 7

VN34 1 476,13 8 177,97 6

VN24 4 739,92 25 581,10 5

VN48 24,96 133,03 5

VN31 24 968,59 123 236,20 5

VN19 25 706,89 120 310,85 5

VN20 5 114,59 20 384,82 4

VN26 2 810,37 11 057,75 4

VN33 6 291,08 23 088,00 4

VN25 3 440,96 11 708,56 3

VN30 5 113,78 16 494,27 3

VN32 859,76 2 580,13 3

VN28 3 767,02 11 145,57 3

VN40 2 564,14 7 433,12 3

VN35 5 156,34 14 508,53 3

VN01 2 985,99 7 991,56 3

VN12 945,66 2 419,06 3

VN11 1 789,22 4 509,04 3

VN29 41 047,94 100 067,54 2

VN38 1 851,66 4 138,21 2

VN27 529,65 1 065,93 2

VN08 4 811,28 9 382,07 2

VN21 294,53 565,66 2

VN23 2 158,08 3 730,94 2

VN36 941,87 1 580,46 2

VN22 593,73 958,97 2

VN39 3 879,53 5 932,85 2

VN06 5 975,22 9 137,58 2

VN07 3 230,28 4 898,75 2

VN18 3 727,42 5 413,73 1

VN09 2 380,67 3 439,97 1

VN05 1 645,48 2 335,04 1

VN10 5 320,80 6 809,41 1

VN02 476,01 500,08 1

VN13 321,71 321,71 1

VN14 207,88 207,88 1

VN15 440,06 440,06 1

VN16 383,24 383,24 1

VN17 265,46 265,46 1

VN03 706,53 703,50 1

VN53 695,40 587,13 1

VN51 2 041,21 1 333,92 1

VN45 3 451,81 2 235,45 1

VN43 1 002,14 480,48 0

VN04 860,89 390,52 0

VN42 1 619,87 712,96 0

VN50 532,43 186,83 0

VN44 1 940,27 653,86 0

VN41 1 470,10 330,46 0

VN52 3 866,66 402,29 0

VN47 1 115,12 28,42 0

VN55 846,26 13,05 0

VN54 393,41 0,00 0

VN56 177,02 0,00 0
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Lisa 7. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
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