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KÕIGE

OLULISEMAD

KÜSIMUSED!

Kuidas korraldada oma ettevõtte 
raamatupidamist?

Milline peab olema “õige” toote 
teenuse hind? 

Kui palju ma pean müüma, et olla 
kasumis? Et täita oma eesmärgid?

Kas mu ettevõte on finantsiliselt 
jätkusuutlik?



MILLE VASTU KÕIGE ENAM EKSITAKSE?

1. Raamatupidamise korraldamine on puudulik, “põlve otsas”, puudub 
sootuks!

2. Hilinetakse kõvasti raamatupidamisaruannete esitamisega

3. Arvatakse, et mul on nii väike ettevõte, mul pole mingit raamatupidamist 
ega finantsanalüüsi vaja – ja tuleb maksuameti kontroll…

4. “Pannakse julma” – ühtegi maksu ei maksta, kõik kulud lähevad firma 
kontolt, palka ei maksta, kõike reegleid eiratakse

5. Kasutatakse “nurgataguseid” raamatupidajaid või nõustajaid



LAHENDUSED!

1. Alustame kõige lihtsamast:

⎯ Ettevõtte eesmärgid rahanumbrites kirja

⎯ Raamatupidamise ja maksuaruandluse põhitõed selgeks

⎯ Otsus, kes korraldab raamatupidamist ja kas on vaja finantsnõustajat

2. Kaks olulist arvutuskäiku: omahinna leidmine ja tasuvuspunkti arvutused

3. Kulud kontrolli alla – on nii lihtne kulutada veel üks 100 eurot millegi peale, mida pole 
varasemalt arvesse võetud

4. Vastata iseenda küsimusele – kas ma tean ja olen veendunud, et minu ettevõte on finantsiliselt
jätkusuutlik ja kas ma suudan üle elada mistahes kriisid

5. Vahel tuleb teha julmi otsuseid – muuta ärimudelit, panna kahjumlik ettevõtmine kinni, 
koondada inimesi, tõmmata kokku kulusid, olla nagu hiir urus ja oodata paremaid aegu



ARUANDEV FUNKTSIOON - MIDA ETTEVÕTJA

PEAB TEADMA JA OSKAMA?

1. Saama aru raamatupidamise põhiolemusest – mõisted, 
reeglid, toimimisprintsiibid.

2. Oskama lugeda bilanssi ja kasumiaruannet.

3. Teadma peaaegu et kõike maksudest – mille eest 
makstakse, kui palju, millal?

4. Tulumaksuseadus -
https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007?leiaKehtiv

5. Käibemaksuseadus -
https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012017?leiaKehtiv

https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012017?leiaKehtiv


HINNAKUJUNDUS

 Müügihind, omahind, kasum, kasumimarginaal

 Hind kujuneb kas turupõhiselt või kulupõhiselt

 Hinna aluseks on alati:

kulud + kasum + maksud = müügihind



Wrap´n´Roll
@vrapikohvik

Liisi Tarvo @liisitarvo

Vrapikohvik OÜ

Asutaja ja juht



Tagasi algusesse

• Soov päästa maailma

• Armastus tervisliku elustiili ja toidu vastu

• Unistus oma restoranist

• 16-aastaselt unenägu, mis muutis mu elu

• Starter Idea programmi vilistlane



Wrap´n´Rollist

• Ettevõte tegutseb alates 2015

• 3 kohvikut Tallinnas

• Päästame maailma ühe vrapi haaval!

• Oleme spetsialiseerunud vrappidele, millest 
teame palju!

• Oleme kasvatanud ettevõtte müüki 16x 5 aasta 
jooksul

• Alustasime 2 inimesega nüüd on meid 25



Miks on õige hind 
oluline?

• Kui soovid jätkusuutliku ettevõtet

• Kui soovid muuta oma mõttemaailma- kuidas 
päriselt ettevõttele väärtust luua

• Iga konkurent võib odava hinna alati üle lüüa



Suuremad võidud, 
suuremad riskid

• Pime risk vs läbimõeldud risk ja vastutamine

• Usalda elu ja usu endasse

• Äri ja elu ümber organiseerimine ja muutustega 
kohanemine

• Iseenda MIKSi ülesleidmine ehk mis on minu kirg, 
miks ma seda teen?



Lepi sellega, et maailm on iga hetk muutumises, 
Sinul on võimalus areneda koos maailmaga!



Let´s Wrap´n´Roll!

www.vrapikohvik.ee

Instagram- @vrapikohvik

@liisitarvo

http://www.vrapikohvik.ee/


OMAHINNA LEIDMINE JA TASUVUSPUNKT

Ettevõtte tekkepõhised finantstulemused võib esitada lihtsa valemiga: 

kasum = kogutulu - kogukulu

Kuna kõik kulud liigitatakse kas muutuv- või püsivkuludeks, võib selle valemi kirja panna ka 
järgmiselt:

kasum = kogutulu - muutuvkulud - püsivkulud

Et firma kogutulud ja muutuvkulud sõltuvad tegevusmahust, võib kirjutada:

Kasum = müügihind x tegevusmaht – ühiku muutuvkulud x tegevusmaht - püsikulud



ETTEVÕTTE FINANTSANALÜÜS JA –

PLANEERIMINE

Aruandev funktsioon –
raamatupidamine, 

maksuarvestus, 
kuluarvestus, 

audiitorkontroll

Analüüsiv funktsioon –
finantsanalüüs, 
tasuvusanalüüs, 

hinnakalkulatsioonid, 
suhtarvuanalüüs  

Planeeriv funktsioon –
eelarvestamine, 

finantskavandamine, 
pikaajaliste 

investeeringute analüüs, 
väärtuse leidmine



ETTEVÕTTE FINANTSANALÜÜSI MEETODID

Kasumlikkus –
võime teenida 

kasumit 

Maksevõime –
suutlikkus 
pikaajalisi 

võlgasid maksta

Likviidsus -
suutlikkus 

säilitada positiivne 
rahavoog

Väärtus –
ettevõtte 

turuväärtus

⎯ ROE, ROA, ROI

⎯ EVA

⎯ P/E, EPS

⎯ Ärikasumi marginal, 
puhaskasumi marginal

⎯ Maksevõime tase





otsetee era- ja avaliku sektori ning 
ülikooli teadlaste ja tudengite vahel

Enterprise X University



Millal peaks 
tulema?



Kui on:

… vaja teaduslikku valideerimist

… tarvis lahendada homseid teemasid

… vaja võimendust partnerite / finantside osas

… soov arendada tuleviku tööjõudu





25.02

25.03

29.04

27.05

28.01
Digiprügist vabanemine kui 
nurjatud probleemi lahendamine 
ettevõttes

Ettevõtte digiküpsuse kaardistamine

Parimat kogemused toote- ja 
teenusearendusest koostöös 
ülikooliga

Teenusedisaini kasulikkusest 
ettevõttele

Interaktiivne lugude jutustamine kui 
ettevõtte näo kujundamine



Võta ühendust:

exu@tlu.ee
www.exu.tlu.ee


