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Aruandlusraamistik
• Finantsaruannete vorm ja sisu määratakse
kindlaks rakendatava finantsaruandluse
raamistikuga.
• Finantsaruandluse raamistik
– standard / tava finantsaruannete
koostamisel, mis on aktsepteeritav,
arvestades majandusüksuse olemust ja
finantsaruannete eesmärki, või mis on
nõutav seaduse või regulatsiooniga.

Aruandlusraamistik
•

•

Õiglase esitusviisi raamistik
– kasutatakse viitamaks finantsaruandluse raamistikule, millega nõutakse
vastavust raamistiku nõuetele ja mis:
• tunnustab sõnaselgelt või juurdemõelduna, et finantsaruannete õiglase
esitusviisi saavutamiseks võib juhtkonnal osutuda vajalikuks lisaks
raamistikus spetsiifiliselt nõutava informatsiooni avalikustamisele
avalikustada ka muud informatsiooni või
• tunnustab sõnaselgelt, et juhtkonnal võib osutuda vajalikuks kalduda
kõrvale raamistiku nõudest, et saavutada finantsaruannete õiglane esitus.
Sellised kõrvalekalded on eeldatavasti vajalikud ainult äärmiselt erandlikel
juhtudel.
– Asjakohane ja tõepärane / Õige ja õiglane (True and Fair View)
– Kajastab õiglaselt (Presents Fairly)
Vastavuse raamistik
– kasutatakse viitamaks finantsaruandluse raamistikule, millega nõutakse
raamistiku nõuetele vastavust, kuid mis ei sisalda eespool toodud õiglase
esitusviisi raamistiku punktide i või ii tunnustamist.
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Aruandlusraamistik
• Õiglase esitusviisi raamistik
– US GAAP
– IFRS
– Otsekohalduv standard
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 1606/2002/EÜ rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise
kohta (EÜT L 243, 11.09.2002, lk 1–4) sätestatud korra kohaselt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud
rahvusvahelised finantsaruandluse standardid

– IFRS for SME
– Eesti finantsaruandluse standard (hea raamatupidamise tava)
• RTJ-d
• Vastavuse raamistik
– Eesti finantsaruandluse standard (hea raamatupidamise tava)
• Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend
• Mikroettevõtjate raamatupidamise aastaaruanne (RPS 15
22).

Hälbimine RTJ-de nõuetest
• RTJ 1.8 Äärmiselt erandlikel juhtudel, kui juhtkonna
veendumuse kohaselt ei võimalda teatud RTJ
sätete täitmine kajastada õigesti ja õiglaselt
ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust või
rahavoogusid, koostab juhtkond aruanded lähtudes
õige ja õiglase kajastamise nõudest ning selgitab
RTJ sätete mittejärgimise põhjuseid aruande
lisades
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Mikroettevõtja
Osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta
bilansipäeval järgmistele tingimustele:
• varad < 175 000 eurot,
• kohustised < omakapital,
• üks osanik, kes on ka juhatuse liige, ja
• aruandeaasta müügitulu on < 50 000 eurot.
[RT I, 30.12.2015, 4 - jõust. 01.01.2016]

Aastaaruanne
• Tegevusaruanne
– (mikroettevõtja ei pea koostama)
• Raamatupidamise aastaaruanne
– Bilanss
– Kasumiaruanne
– Rahavoogude aruanne*
– Omakapitali muutuste aruanne*
– Nõutav lisainformatsioon (lisad)
* mikro- ja väikeettevõtjad ei pea lühendatud aruande
puhul koostama.
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Universaalsed lähtekohad

• Tegevuse jätkuvus

• Tekkepõhisus

Rendiarvestuse näide:
Ettevõtte rendib endale kasutusrendi tingimustel viieks aastaks büroopinna. Vastavalt
rendilepingu tingimustele tuleb rentnikult tasuda tagatisraha ühe aasta rendimakse
ulatuses. Tagatisraha tagastatakse lepingutingimuste korrektse järgimise korral lepingu
lõpetamisel. Samuti on rendilepingu kohaselt esimese aasta rent tasuta, neljal järgmisel
aastal tuleb aga tasuda 250 tuhat eurot aastas. Kui suur on rentniku kasumiaruandes
rendikulu?
4p
A
B
C
D
E
F
G
H

1. aasta
200 000
250 000
250 000
200 000
400 000
450 000

2. aasta
250 000
250 000
250 000
250 000
200 000
200 000
250 000
200 000

3. aasta
250 000
250 000
250 000
250 000
200 000
200 000
250 000
200 000

4. aasta
250 000
250 000
250 000
250 000
200 000
200 000
250 000
200 000

5. aasta
250 000
250 000
250 000
200 000
200 000
450 000
200 000
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Olemuslikud piirangud
•

•

Aruandluse olemus
– Aruande koostaja(te) subjektiivsed hinnangud ja interpretatsioonid
• Finantsaruannete kirjed hõlmavad juhtkonna subjektiivseid
hinnanguid ning võib olla mitu aktsepteeritavat lähenemist.
– Võimalik on kasutada alternatiive
– Võimalike väärkajastamiste, puuduliku informatsiooni jms riskid
– Piirangud (nt info esitamisest saadav tulu vs ajalised ja kulupiirangud)
Auditi tõendusmaterjali olemus
– Audiitori subjektiivne hinnang
– Tõendusmaterjal on pigem veenva kui otsustava (lõpliku) iseloomuga
– Allikate olemuse mõjud
– Mõistlik rahaline kulu

Pettuse kolmnurk
Võimalus
mittetoimiv
sisekontroll

Surve
isiklikud
finantsprobleemid

Isikuomadused
Moraal (eetika)
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Pettuseriski hindamine
• Päringud
– Järelpäringud juhtkonna liikmetelt,
siseaudiitoritelt, töötajatelt jm asjakohastelt
isikutelt;
JÄREL– Registripäringud;
PÄRINGUD
– Guugeldamine.
VAATLUS JA ANALÜÜINSPEKTILISED
• Analüütilised protseduurid.
TEERIMINE PROTSEDUURID
• Vaatlus ja inspekteerimine.

Valdkonna-analüüs
(Industry Analysis)
E Majanduslikud

P oliitilised tegurid

tegurid

Konkurents

Uued
tegijad

Asendavad
kaubad

KLIENT

Ostjad

S otsiaalsed tegurid

Müüjad
Hankijad

T ehnoloogilised tegurid
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Analüütilised protseduurid
ANALÜÜ• Finantsaruandlusnäitajate analüüs
TILISED
PROTSE– Finantssuhtarvud
DUURID
– Horisontaal- ja vertikaalanalüüs
– Beneish M-skoor
– Altmann Z-skoor
• Finants- ja seotud mittefinantsnäitajate analüüs
• Andmeanalüüs

Finantsanalüüsi
defineerimine:
Finantsanalüüs on hinnangute andmise protsess, mille
eesmärgiks on finantsnäitajate- ja muu seotud informatsiooni
analüüsi baasil anda otsustaja(te)le pädev alus otsuste
tegemiseks.
Näiteks saab selle alusel
otsustada kui edukas on ettevõte olnud seatud eesmärkide
täitmisel
hinnata kuidas on toimetatud võrreldes varasemaga või
võrreldes konkurentidega;
prognoosida võimalikke tulevikustsenaariume;
anda hinnangut juhtkonna tegevusele ja kehtestada
motivatsioonisüsteemi põhimõtted;
jne.
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meessoost,
noor,
atraktiivne,
vitaalne,
heas füüsilises vormis,
...
Pildid:
http://static.reelmovienews.com/images/gallery/taylor-lautner.jpg
http://nature.ca/notebooks/ima_p.jpg

Finantsanalüüs
Lihtsaim ja enamlevinuim on
finantssuhtarvude analüüs
NB! Suhtarv on pelgalt arvude suhe!
Arvud võib võtta kas samast või
erinevaist finantsaruannetest
Neli põhilist kategooriat:
• Likviidsussuhtarvud
• Efektiivsus- ja toimivussuhtarvud
• Laenukasutuskordajad
• Tulusus- e. rentaablusnäitajad
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Finantssuhtarvude
analüüsi sisu
•
•

•

Ettevõtte erinevate perioodide samalaadiliste
suhtarvude võrdlus;
Ettevõtte samaliigiliste finantsnäitajate
(suhtarvude) võrdlus sama tegevusala
standardiga (Benchmarking);
Ettevõtte samaliigiliste finantssuhtarvude
võrdlus sarnase tegevusala ettevõtete
finantssuhtarvudega.

Ajaaspekt
Tulevikku ennustamine vs olnu analüüs:

Pildid:
Sergei Tšistjakov
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Albert_Einstein_Head.jpg
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Bilanss ja kasumiaruanne*
KOHUSTISED JA
OMAKAPITAL

PÕHIVARA

KULUD

KÄIBEVARA

TULUD

KASUMIARUANNE

KOHUSTISED

VARAD

OMAKAPITAL
(NETOVARA)
KASUM

KASUM

* Kasumit mittetaotleval „TULEMIARUANNE“

Analüüsime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Juhtimiskonsultatsioonid
Erakond
Õlitöötlus
Laevnikud
Petturist raamatupidaja klient
Masinatöösturid
Kargud
Snäkid
Ehitusettevõtja (masu eelne aeg)
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COSO Top 5
(1998-2007, 347)
1. Tulude väärkajastamine – 61%
1. Fiktiivne tulu (48%).
2. Vales perioodis (enneaegselt) kajastatud tulu (35%).
• Valmidusastme meetod.
• Tarneklauslid.
• Tingimuslik müük.
3. Agressiivne hinnang.
2. Varade väärtuslikumana kajastamine – 51%
3. Alakajastatud kohustised / kulud – 31%
4. Varade seadusevastane omandamine / väärkasutus –
14%
5. Muud – 20%

“Tegelik” vs. ootuspärane
120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

1. aasta

2. aasta

3. aasta

4. aasta

Realisatsioon

100%

100%

100%

100%

Ootuspärane kulude osakaal

60%

62%

64%

66%

Saadud kulude osakaal

60%

50%

40%

30%
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Harjutus - majandustehing

•25

Kapitaliringlus
Kreeditorid
Kapital
Käibekapital
Põhivara

Hankijad
Töötlemine

Raha

Tootmine
Nõuded

Teenus
Müük
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Aruandest arvestusandmetesse
Liiviidsuskordajate suurenemine
Käibekapitali suurenemine
Nõudesummade keskmise
kollektsioneerimisperioodi
pikenemine
Suurenenud puhaskasumi
marginaal(id)
Suurenenud ärikasumi
marginaal(id)
Suurenenud brutokasumi
marginaal(id)
Müügitulu kasv püsiva või
kasvava varude ringluse puhul

Müügitulu kasv püsiva või
langeva võlgnevuse
käibekiiruse puhul
Vaatlusalusele perioodile
järgneva perioodi
ebatõenäoliselt laekuvate
nõudesummade kasv
Rahapõhiste suhtarvude
langustrend
Laekumata nõudesummade ja
müügitulu suhtarvu
suurenemine

Saatan peitub detailides
• Finants- ja seotud mittefinantsnäitajate analüüs kuude
kaupa
• Andmeanalüüs
– Dubleerivad kanded
– Benfordi seadus
– PIVOT tabelid (viitenumbrid, tarnijad, kontonumbrid)
– Stratifitseeritud vm, nt MUS valimikontroll
– Toetav dokumentatsioon (3-test)
– Tekstiväljadest „märksõnade“ leidmine
– ...
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Tulud
1. Fiktiivsed ostjad (no P.O. aadressidega)
2. Fiktiivsed või ülemäärased müügitulud, mis
seostatakse olemasolevate klientidega
3. Vara müük bartertehinguna tagasiostmise lubadusega
(Laisk Susan (Round-tripping))
4. Spetsiifiliste tingimustega müük
5. Tulude lubatust varasem kajastamine (oluliste
tingimuste mittetäitmise korral)
6. Müügid seotud isikutele (turutingimustel erinevates
tingimustes)
7. Esita arve ja hoiusta („Bill and hold“) kuritarvitamine

Tulud
8. Valmidusastme meetodiga „skeemitamine“
9. Varjatud konsignatsioonimüük
10.Kanalite ummistamine (Channel stuffing) –
nõuded paisuvad ajutiselt
11.Volitamata müügilähetused
12.„13.-s kuu“ (perioodi lõpus hoitakse
raamatupidamist lahti, et kandeid saaks
lisada)
13.Ostuboonustega manipuleerimine
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3-tee test
•Tehingu•eelsed
•Ettevõtte
•sisene

•Ettevõtte
•väline

•Tehingu•aegsed

•Tehingu•järgsed

•Ostu- •Vastuvõtu •Müügiarve
•tellimus
•akt
•Tellimus•kiri

•Saateleht •Ostuarve

Varad
1. Varade kajastamine, mille üle puudub kontroll (või
omandiõigus)
2. Kulude kapitaliseerimine
3. Varade eeldatava kasuliku kasutusea pikendamine
4. Tütarettevõtjatena kajastamine kontrolli puudumisel
5. Tütarettevõtjate (SPE-de / SPV-de)
mittekonsolideerimine kontrolli olemasolul
6. Varude koguste väärkajastamine
7. Fiktiivsed nõuded ostjate vastu või muud fiktiivsed
nõuded (antud laenud)

•16

•11/27/2017

Varad
8. Varade aruandlusraamistikuga nõutavate
allahindluste mittekajastamine
– ebatõenäolised või lootusetud nõuded,
– varude mittekajastamine vastavalt
madalamas, kas soetusmaksumuses või
eeldatavas netorealiseerimismaksumuses,
– varade väärtuse kahanemise mittekajastamine
indikatsioonide korral, jms)
– Ebakorrektsed õiglase väärtuse
korrigeeringud.

Kulud
1. Kauba või teenuse tellimine (oma koju) isiklikuks
tarbeks
2. Ülemääraste koguste tellimine eesmärgiga
saada tarnijalt boonust
3. Madalama kvaliteediga toodete aktsepteerimine
4. Meelehea või altkäemaksu eest turuhinnast
kõrgema ostuhinna tasumine
5. Ostutellimusel märgitust suurema hinna või
koguse aktsepteerimine
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Hanked / Soetused
1.
2.
3.

Korruptsioon (meelehea, altkäemaksud)
Üks hankevõitja / vähe hankevõitjaid hankekategooria kohta
Hankijate vahelised kokkulepped, kuidas toimitakse võidu või
kaotuse korral
4. Spetsiifilised hanketingimused
– Hangitava omadused peavad üheselt vastama teatud kindlatele
tingimustele
– Varasem etendusasutuste auditeerimiskogemus
– 16 avaliku huvi üksusest klienti
– Esindusklientide nimekiri
– Auditeerimisspetsiifika- ja metoodika detailne kirjeldus
5. Mittevastav tulemus / kvaliteet

Personal ja
kuluaruanded
1. Fiktiivsed töötajad
2. Tööaja tegelikust suuremana kajastamine – vahe
jagamine
3. Kinnitamata / teavitamata „palgatõusu“
kajastamine
4. Palgaraha „vargus“ läbi ise-endale kandmise
5. Tööaja alguse ja lõpu registreerimisel
valeandmete esitamine
6. Samade tundide / kulude kajastamine mitmel
erineval kontol / osakonnal / kuluüksusel
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Muud tähtsad teemad
•
•
•

•
•

Bilansijärgsed sündmused
Seotud isikud
Tegevuse jätkuvus
– Ellujäämise kaks põhitegurit:
• Kasumlikkus (ik Profitability)
• Maksevõime (ik Solvency)
Maksud
Konsolideeritud aruanded
– Konsolideeritud aruannetes kajastatakse emaettevõtte ja tema
tütarettevõtete finantsnäitajaid niimoodi kokkuliidetuna, nagu oleks
tegemist ühe ettevõttega.
– lähtutakse samadest põhimõtetest nagu konsolideerimata aruannete
koostamisel, välja arvatud asjaolu, et kõik andmed esitatakse ema- ja
tütarettevõtete kohta tervikuna.
– Välja arvatud lubatud erandid, tuleb konsolideerida kõik kontrollitavad
ettevõtted.

Mõisteid:
Emaettevõte – ettevõte, millel on üks või mitu
tütarettevõtet
Tütarettevõte – mõne teise ettevõtte poolt kontrollitav
ettevõte
Kontroll (määrav mõjuvõim) – võime otsustada teise
ettevõtte (tütarettevõtte) finants- ja äripoliitika üle.
Oluline mõju - võime osaleda investeerimisobjekti
(siduse/evõtte) finants- ja äritegevust puudutavate otsuste
langetamisel, omamata kontrolli nende otsuste üle.
Kontsern – emaettevõte ja vähemalt üks tütarettevõte
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Mõjuvõimu ulatus: klassikaline
lähenemisviis
100 %
•Kontroll
•Mõjuvõimu
ulatus
50 %

•Jagatud
kontroll
•Oluline mõju

20 %
•Ebaoluline
mõju

0 %

Eriotstarbeline majandusüksus:
Kes peaks konsolideerima?

Omanikud:

AA

BB
10%

Kütuse
tarnija

KOV
70%

20%

AS
Elektrijaam

Kohalik
jaotusvõrk

Klient

40%

Operaator
(AA)

AA

CC

Finantseerija

Tarnijad:
Kellel on AS Elektrijaama üle kontroll või oluline mõjuvõim?
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Ostuanalüüs: soetusmaksumuse
jagunemine

Goodwill e
firmaväärtus
Ostuanalüüsi (õiglase
väärtuse) korrigeeringud
Soetusmaksumus
Omandatud osalusele vastav
netovara (omakapital)

Firmaväärtus
Tekib tingituna kas:
puhtalt läbirääkimiste (tingimise) tulemusena;
või
on see makse mitteidentifitseeritavate
immateriaalsete väärtuste eest.
Võetakse konsolideeritud bilansis arvele varana
Kuni 31.12.2012: kaetava väärtuse testid;
Alates 01.01.2013: amortiseeritakse; kaetava
väärtuse testid pole välistatud.

•21

•11/27/2017

Negatiivne firmaväärtus

Esitab:
hinnanguid tulevastele
restruktureerimiskuludele või kahjumitele;
õnnestunud ostu.

Negatiivne goodwill (harvaesinev) kantakse
konsolideeritud kasumiaruandes tuluks
koheselt.

Küsimused ja diskussioon
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Kontakt:
Assertum Audit OÜ
Registrikood: 10990446
Tegevusloa nr: 62
A. H. Tammsaare tee 47,
11316 Tallinn

Kontakt:

M:
E:
URL:

+372 506 5581
sergei.tsistjakov@assertum.ee
www.assertum.ee
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