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Ettevõtte raamatupidamine

Ettevõtte tegevuse juhtimiseks, seaduslikkuse kontrollimiseks ja erinevate investorite usalduse
äratamiseks tuleb regulaarselt täita erinevaid aruandeid:
1. kasumiplaan;
2. eelarve;
3. kassavooplaan;
4. aruanded (näiteks kasumiaruanne);
5. bilanss.
9.6

Eelarve

Eelarve – mingi üksuse teatud ajaperioodi jooksul tulevikus tehtavad kulud ja oodatavad tulud.
Üksuseks võib olla üksikisik, pere, ettevõte, riik, ...
Ajaperioodiks võib olla päev, nädal, kuu, kvartal, aasta, ...
Eelarve koostamise osad:
1. eesmärgi määramine – näiteks jooksvate kulude kontrollimine, tulevikus toimuva suurema ostu
planeerimine;
2. tulude hindamine;
3. kulude planeerimine.
Eelarve peab olema tasakaalus – kulud ei tohi ületada tulusid.
Kui jääk – kulude ja tulude vahe – on negatiivne, tuleb kulusid vähendada.
Ülesanne
Koosta kodanik Anti Septiku kuueelarve
(kanna loetelus olevad andmed tabelisse):
1. eluase (üür, vesi, küte, elekter) 1500;
2. palk 5000;
3. riided ja jalanõud 500;
4. tervishoid 100;
5. toetus 1500;
6. toit 2000;
7. transport (kütus, hooldus) 1500;
8. vaba aeg 500.

Sissetulekud

Sissetulekud kokku
Väljaminekud

Väljaminekud kokku
Jääk
Kas eelarve on tasakaalus?......
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Bilanss

Bilanss võtab kokku varad, kohustused ja omakapitali teatud ajahetkel.
Bilanss koosneb kahest poolest:
1. aktiva – varad;
2. passiva – kohustused ja omakapital – see, mille eest varad on ostetud.
Aktiva osadeks on:
1. põhivara – tulu saamiseks kasutatavad varad. Näiteks hooned, tööriistad, masinad,
kontoritehnika;
2. käibevara – näiteks toormaterjal, valmis kaup, sularaha;
Passiva osadeks on:
1. Kohustused – laenud ja võlad
2. Omakapital – omanikele kuuluv kapital – näitab omanike osaluse suurust ettevõttes.
Bilanss peab olema tasakaalus (balance - tasakaal).
Aktiva = passiva
Ülesanne
Koosta järgmistest andmetest bilanss (kanna loetelus olevad andmed tabelisse):
1. eelmiste perioodide kasumit on ettevõttesse investeeritud 665 tuhande krooni eest;
2. ettevõte on varustajatele võlgu 10 tuhat krooni;
3. ettevõtte aktsiakapital on 400 tuhat;
4. ettevõtte kontol on sularaha 10 tuhat krooni;
5. ettevõttele kuulub tootmishoone hinnaga 1 miljon krooni;
6. hoones on seadmeid 500 000 krooni eest;
7. klientidelt on laekumata arveid 15 tuhat krooni;
8. laos on müümata kaupa 5000 krooni.
9. makse riigile on kogunenud 5 tuhande krooni ulatuses;
10. pangalt on saadud laenuks 450 tuhat krooni.
AKTIVA

PASSIVA

Käibevara

Kohustused

Käibevara kokku

Kohustused kokku

Põhivara

Omakapital

Põhivara kokku

Omakapital kokku

AKTIVA KOKKU

PASSIVA KOKKU
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Kasumiaruanne

Aruanne – minevikus toimunud sissetulekute ja väljaminekute analüüs.
Kasumi aruanne väljendab, kui palju firma aasta jooksul on teeninud.
Tulud – kulud = kasum.
Näide
Lihtsustatud kasumiaruande näide. Summad tuhandetes kroonides. Arvuta lahtritesse puuduvad
väärtused
Müügitulud
Tootmiskulud
Brutokasum

12 000
10 000

Halduskulud
Muud kulud
Kulud kokku

100
200

Netokasum
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Isiklik aruanne

Koosta oma isiklik tulude ja kulude aruanne. Pane kirja alates tänasest kuni järgmise
majandustunnini kõik oma sissetulekud (taskuraha ja kõikideks ostudeks antud raha) ja
väljaminekud (ka need, mille ostmisest pole sina otsest kasu saanud).
Sinu nimi:
Perioodi algus (tänane kuupäev)
Perioodi lõpp (järgmise majandustunni kuupäev)
Tulud:
Kuupäev

Kellelt + Selgitus

Summa

Tulud kokku:

Kulud:
Kuupäev

Kellele + Selgitus

Summa

Kulud kokku:

Jääk:
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