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Alustuseks 

• Infopäevas ei anta investeerimissoovitusi 

• Kõik infopäeval toodud näited on näidiste jaoks loodud ja võivad olla 
illustratiivsed ja ajas muutuda



Saame tuttavaks 



Saame tuttavaks 

• Kuidas hindaksid enda oskusi finantsaruannete analüüsimisel 
kümne punkti skaalal? 

ÜliheaVõiks ka parem olla 



Finants- ja investeerimisvaldkonna kõige 
olulisim oskus: ootuste juhtimine 

• Millised on Sinu ootused selleks infopäevaks?

• Pärast infopäeva saab tagasisidet anda, kuidas ootustele vastamine 
õnnestus. ☺



Finantskirjaoskus

• OECD definitsioon:

• Teadlikkus 

• Teadmised

• Oskused

• Suhtumine

• Käitumine 

=> Kestlikute finantsotsuste    
tegemiseks ja rahalise 
heaolu saavutamiseks 



Finantside loogikast

• Finantsaruandeid on vaja koostada erinevate riikide 
raamatupidamisstandardite järgi 

• Jällegi finantsanalüüs on pigem kunst kui teadus, mitte keegi ei ütle 
täpselt ette ära kuidas seda peaks teostama

• Raamatutest ja õpikutest saab tehnilised oskused kätte – vaja on aga 
praktikas juurutamist 

• Numbreid on võimalik korrigeerida, prognoosida ja üldse vormistada 
endale sobivasse vormi analüüsi jaoks 

• Erinevate finantsnäitajate relevantsus sõltub vaatepunktist: ettevõte 
omanik, aktsiainvestor, pank või muu laenu või toetuse andja  



Finantskirjaoskust ja selle arendamist saab 
rakendada nii eraelus kui ettevõtluses 
• Ülikoolis õpituna majandusteadus on tegelikult sotsiaalteaduste all

• Numbrite taga on alati märk inimkäitumisest

• Rahandus on termiin rahaasjade korraldamiseks 

• Veel kitsamalt, finantsjuhtimine on rahandusega seotud otsustega 
tegelemist 

• Matemaatikat saab vajadusel väga keeruliseks ajada, selle infopäeva 
eesmärk on aga kõik finantsiga seotud asjad lihtsaks ja selgeks teha 



Põllumajandus ja finantsid 

• Numbrid on universaalsed ja õpitud oskuseid finantsanalüüsi jaoks saab 
rakendada sektorist hoolimata 

• Põllumajanduse eripära finantsaruannete vaatepunktist on näiteks bioloogilised 
varad, põllumajanduslik toodang, hooajalisus, tihti suured investeeringud ja 
arvestatav varade ja ka kohustuste maht

• Toodangu ja kulude näitajaid saab jagada hektari või loomaühiku peale, mis aitab 
juhtimisarvestuse tegemisega 

• Finantsanalüüsi teostamise oskus ja selle tulemusena sündinud analüüs võib ka 
välja tooda et tootmisega polegi finantsiliselt mõistlik edasi jätkata samal kujul 
ilma muudatuste tegemist 



Finantsanalüüsi põllumajanduses mõjutab ka näiteks tööjõud ja 
selle struktuur 

Allikas: EU Farm Economics

Euroopa riikides põllumajanduse palgaline ja mittepalgaline tööjõud

EestiSoome



Millised varad tekitavad
tulu ja millised kulusid?



Finantside arvutamisest – kust alustada

Raha pangakontol, väärtpaberid 
(likviidne vara)

Varud 

Varade maht 

Lühiajaline võlg (ostuarved, 
järelmaksud)

Pikaajaline võlg (laenud, liisingud)

Varad – kohustused = omakapital 

Teistpidi:

Varad = kohustused + omakapital 

Müügitulu

- Tootmise jaoks kulud

= Brutokasum

- Muud kulud

= Ärikasum  

- Intressid

- Maksud

= Netokasum 



Tihti kõige olulisimad asjad ei paista kohe välja 

Finantsanalüüs



Finantskirjaoskus nõuab natuke tehnilisi teadmisi – kuid 
oluliselt rohkem lihtsalt uudishimulikkust 

• Finantsaruanded võivad alguses tunduda keerulised – aga õiges 
kontekstis numbrid ärkavad ellu 

Müügitulusid mõjutas enim Nord Pool Eesti elektrihindade kasv, 
suurendades tulusid ligikaudu 14,5mln euro võrra

Teine suurim müügitulude mõjur oli Eestis toodetud 
elektrikogus. Toodetud kogus oli väiksem võrreldes eelmise 
aasta sama perioodiga, kuna Eesti tuuleolud olid kehvemad 
ning Iru elektrijaamas toimus 5-nädalane seisak

Allikas: Enefit Green IR



Börsiettevõtete info avalikustamise näide: 
Auga Group esitlus investoritele

Allikas: Auga



Finantskirjaoskus on palju rohkem kui ainult 
numbrite analüüs
• Tähtis on leida ühendusi ja seoseid reaalmajanduse ja numbrite vahel

• Numbrid tegelikult väljendavad inimkäitumist ja otsuste mõjusid

• Kõik sõltub perspektiivist:
• Mis juhtunud on? (raamatupidamine, aruanded)

• Kuidas praegu läheb? (ülevaade hetkelisest finantsseisust, pangakonto saldo, 
juhtimisarvestus)

• Mis tulevikus juhtub? (investeeringute + laenude vajadus, maailma trendide 
analüüs)

• Näiteks: Miks energiahinnad on kallimaks läinud? 



Milleks finantskirjaoskust arendada?

• Igapäevaste rahaasjade sujuvaks korraldamiseks 

• Ettevõtluses erinevate rahastamisallikate võimaluste kaardistamiseks

• Laenutaotluste täitmiseks ja laenuandjate ootustele paremini 
vastamiseks 

• Investeeringute tegemiseks ja nende tasuvuse arvutamiseks 



Milleks finantskirjaoskust arendada?                         
- Näiteks laenutaotlustele vastamiseks

Allikas: MES



Eesti Raamatupidajate kogu kajastab 
kutsetasemete erinevaid oskusi

Allikas: ERK



Kasumiaruanne

• Kasumiaruanne näitab ettevõte perioodi jooksul teenitud müügitulu, 
äritegevuse kulud ja lõpuks perioodi kasumi või kahjumi

• Väiksematel ettevõtetel tihti aastane kasumiaruanne, kuid võib teha 
ka iganädala- või kuiselt, kvartaalselt, pooleaastaselt ja aastaselt 



Põgusalt varadest ja kohustustest ehk 
bilansiaruande loogikast 

• Bilansiaruanne näitab ettevõte finantsseisu teetud kuupäeval

• Varad: esemed, millel on väärtus ja mida kasutatakse müüdavate 
toodete tootmiseks. Näiteks: sularaha, varud, loomad, masinad ja 
seadmed, hooned ja põllumaad. Varasid võib finantseerida kas 
omakapitaliga või laenuga

• Kohustused: Võlad teistele, näiteks pankadele, eraisikutele, 
äripartneritele. Mh laenud, liisingud, käibekapitali laenud varude 
ostuks ja muud kohustused

• Omakapital: varad kokku – kohustused kokku = netoväärtus 



Bilansiaruandest on võimalik laenuandjatel 
vaadata ettevõtte finantside seisu

• Võimalik on ka kaasata näitajaid kasumiaruandest ja rahavoogudest

• Laenuandja tahab veenduda et ettevõte suudab laenu tagasi maksta 
antud ajaperioodi raames – ka tõusevate intresside ajastul või muidu 
volatiilses majanduskeskkonnas

• Selle jaoks olulised näitajad on näiteks:
• Kasumlikkus ja ettevõte ärimudeli jätkusuutlikkus

• Maksevõimekus ja likviidsus

• Varasemate kohustuste maht 



Rahavoogude aruanne 

• Rahavoogude aruanne kajastab eelkõige muutuseid bilansiaruandes

• Näitab kuidas ettevõte rahavoogusid on genereerinud nii äriliselt, 
investeeringutest kuid ka finantseerimistegevustest

• Näide: ettevõte äriline rahavoog võib olla miinuses, mida on võimalik 
lühiajaliselt katta näiteks investeeringutest (müüa midagi) või 
finantseerimistegevustest (laenu ja kohustusi juurde võtta, korraldada 
kapitali kogumist börsil, erainvestoritele jne)



Erinevad finantseerimise struktuurid 

Allikas: Dimedium



LHV Panga välja antud laenud 

Allikas: LHV aastaaruanne



Finantsanalüüsi võib üldiselt teostada mitmel viisil

• Analüüsi teostamist võib alustada nii makroökonoomilistest 
trendidest, kuid ka üksikettevõtete tasandilt

• Näiteks:

- Makroanalüüs

- Tööstusharu analüüs 

- Ettevõte analüüs



Näide:

• Makro: energiahinnad kallinevad

• Tööstusharu: põllumajanduse sektori kasumlikkus

• Ettevõte: piimatootja finantsaruannete analüüs



Makromajanduse analüüs: andmete visualiseerimise mõju 

Põllumajanduse majandusharu kogutoodang, tuhat eurot 

Allikas: Statistikaamet

Kuidas seda kasvu 
seletada?



Andmete esitamisel on võimalik vastused pildi peale valmis panna 

Allikas: Statistikaamet

Seletus kasvule

Põllumajanduse kogutoodang valdkondade järgi, tuhat eurot 



Intressimäärade keskkond on oluliselt muutunud 
eelmisest kümnendist 

6 kuu Euribor

Allikas: euribor-rates



Inflatsioon - ehk laiaulatuslik hindade tõus

Euroala inflatsioon viimase 25 aasta jooksul 



Euroopa ja USA inflatsioon



Inflatsioon areneb tihti lainetena – pildil eelmise sarnase 
perioodi ehk 1970ndate näide inflatsiooni arenemisest



Loomasööda inflatsioon

Loomasööda kulud, tuhat eurot 

Allikas: Statistikaamet



Sisendite inflatsioon

Sisendite kulud, tuhat eurot 

Allikas: Statistikaamet



Energiakulutustes elektri mõju on suur

Elektri mõju

Allikas: Statistikaamet



Põllumajanduse jaoks energial on oluline mõju

• Maailm sõltub jätkuvalt fossiilsest primaarenergiast üle 80% ulatuses, 
uute investeeringute puudumine, erinevatel põhjustel, tõstab hindu

• Venemaa agressioon mõjutab mitmel rindel, näiteks maagaasi, puidu 
ja diislikütuse kättesaadavuses 

• Maagaas on lämmastikväetiste kõige olulisem sisend 

• Maailma rafineerimiskapasiteedi kättesaadavus ja kasutatud nafta liik 
mõjutab diislikütuse hinda (raskest naftast tuleb rohkem diislit)

• Mis omakorda mõjutab põllumajandusettevõte kulubaasi 

• Juhitava energia tootmiskapatsiteedi investeeringute puudus mõjutab 
elektrihinda



Maailma primaarenergia tarbimise osakaalud aastatel 1971 ja 2019 

Kivisüsi

Nafta

Maagaas

Taastuvenergia

Allikas: IEA

Primaarenergia = energia enne transformatsiooni teisteks energialiikideks, näiteks elektriks 



Energiavaldkonnas on eelmise kümnendi 
investeeringud tegemata 



Transpordi elektrifitseerimine pole odav: ainult 
elektriautod vajavad kuus korda rohkem mineraale 

Allikas: Fuelseurope, IEA, 
Tradingeconomics



Jätkusuutlikkus - alternatiivne vaade  

• Saksa keeles: Nachhaltigkeit – mis 
tähendab „kestvust“ 

• Sõna „jätkusuutlik“ ilmus juba aastal 
1713 Saksamaal von Carlowitz’i
poolt antud paberis metsanduse 
jätkusuutlikkuse kohta 

• Tema põhisõnum oli kasvatada 
piisavalt noort metsa asemele, et 
oleks võimalik jätkusuutlikult metsa 
majandada

1288 on tegelikult esimene salvestatud 
dokumentatsioon Stora operatsioonide kohta, nimelt 
vasekaevandusest Faluni lähedal Rootsis. Sellest 
ettevõttest sai 1862. aastal Stora Kopparbergs Bergslag
ja see hõlmab kaevandamist, rauda ja puidutööd. Kui 
tselluloosi, papi või paberi tootmiseni kulus mitusada 
aastat, oli metsandus alati ettevõtte keskne osa. Puitu 
oli vaja kütusena ja vasemaagi kütmiseks metalli 
ammutamiseks.

Allikas: Du Pisani (2007), Stora Enso



Roheliste varade dilemma – aruannete ilus 
koostamine või sisuliselt jätkusuutlik äri



Allikas: Yahoo Finance

Mis pildil on? 



Allikas: Yahoo Finance



Mis pildil on? 





Oatly – jätkusuutlik viis äriliselt majandada?



Ettevaatlikkust finantsaruannetega

Korrigeeritud kasum 
enne intresse, makse 
ja kulumit

Kasum enne intresse, 
makse ja kulumit

Netokasum



Finantsaruannete holistiline analüüs –
lihtsustatud vaade erinevatest vaatepunktidest



Kust alustada finantsaruannete analüüsiga?

• Börsiettevõtetel on kohustus 
regulaarselt oma aruanded avalikult 
kättesaadavaks teha, nii üleilmselt kui 
Eestis 

• Veebis on eraldi osa „investorile“, kust 
on võimalik leida börsiteateid, 
aruandeid ja presentatsioone

• Lisaks Nasdaq Baltic veebilehel on 
aruanded valmis kujul olemas, kas 
eesti või inglise keeles 

• Eraettevõtete aruandeid on võimalik 
soetada nt äriregistritest 



Deere aruannete analüüs   



Äritegevuse kirjeldus 



Kirjeldus operatsioonidest 



Kasumiaruanne 



Bilansiaruanne 



Rahavoogude aruanne



Suuremate börsiettevõtete puhul aruannete 
lisad on ka oluline osa 
• Lisades kajastatakse eelkõige olulisi asju raamatupidamisstandardite ja 

poliitikate osas, ning toodakse välja olulisi selgitusi numbrite taustal



Aruannete analüüsi jaoks Excel on hea abiline 



Horisontaalanalüüs on üks kõige olulisimaid meetodeid 
börsiettevõtete perioodiliste tulemuste analüüsimisel 
• Kaardistame muutust ja selle põhjusi aastataguse perioodiga võrreldes



Bilansi ja rahavoogude analüüs 
• Võimalik vaadata mitme vaatepunkti kaudu: võlg, varude juhtimine ja likviidsus, kapitali juhtimine jne

• Praktikas netovõlg, kasum enne intresse makse ja kulumit ja omakapital annavad juba hea alguspunkti 
bilansi analüüsiks (nb. Kasumi arvutamiseks on meil vaja ka kasumiaruannet ja kulumit rahavoogude 
aruandest, kui seda mujal ei kajastata)

• Bilansi ja rahavoogusid on tihti mõistlik vaadata koos, sest rahavoogude aruanne näitab detailselt 
bilansi muutuseid 



Tulude jaotus geograafia järgi 



Juhtimisarvestus praktikas: Kuidas kajastada 
numbrite muutusi?

Deere juhatuse 
kommentaar:

Ärikasumi aastane kasv tulenes 
eelkõige suurematest 
tarnemahtudest ja hindade 
realiseerumisest, kuid 
tootmiskulude kasv mõjutas 
negatiivselt



Deere juhatuse kommentaarid investoritele:

• Tulevikku vaadates on põllumajanduse põhinäitajad endiselt 
positiivsed, hea nõudlus jätkub, nagu näitavad meie tellimused, mis 
on kuni 2023 aasta kolmandasse kvartalisse välja müüdud.



Aitäh kuulamast!

• Küsimusi?
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