
 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

Kuidas toimib rahandus? 
 

Rahalised vajadused ettevõtte asutamiseks 

Stardifond on oluline kapital maapiirkonna sotsiaalse ettevõtte jaluleaitamiseks. Ettevõttele 
rahastamise leidmine võib olla oluline samm ettevõtlusega alustamiseks. 

Kõigepealt peate selgitama välja tähtsamad nõuded sotsiaalse ettevõtte asutamiseks. Millised 
tegevused toodavad kasumit? Milliseid vahendeid on vaja? Kui palju tööjõudu ja milliseid oskusi? 
Millised hooned või asukohad on sotsiaalse ettevõtte toimimiseks vajalikud? 

Teiseks peate mõtlema, kui palju kõik vajalik maksab. Kui teil pole vajalikku summat 
hinnangulise maksumuse katmiseks, peate mõtlema, kuidas seda raha hankida. Selle kohta leiab 
teavet 1. osast, milles käsitletakse investeeringute leidmist sotsiaalsele ettevõttele.  

Alustamiskulud ei kuulu jooksvate tegevuskulude hulka, vaid tegu on sotsiaalse ettevõtte 
asutamisega seotud ühekordsete kuludega. 

Näide sotsiaalse ettevõtte asutamiseks koostatud rahastamiskava elementidest: 

Kulude näited Ressursid Investeering/Rahastamine 

• Ruumid 
• Konsultatsioonitasud 
• Tööjõu värbamise 

tasud 
• Õigustasud 
• Tootmisvahendid 
• Koolitused 
 
 

• Asukoht/hooned 
• Seadmed, masinad ja 

tööriistad 
• Sõidukid 
• Tehnoloogia 
• Võrguühendused 
• Oskused ja teadmised 
• Inimesed (sealhulgas 

vabatahtlikud) 
• Krediidiliinid 

• Toetused (valitsuse 
toetused, eraisikute 
usaldusfondid) 

• Ühisrahastus 
• Annetused 
• Sotsiaalsed investeeringud 

või pangalaenud 
 
 
 

 

Finantshaldus 

Finantshaldus on protsess, mis hõlmab sotsiaalse ettevõttega seotud rahaliste küsimuste 
planeerimist, kontrollimist ja hindamist. Kõige üldisemal tasandil tähendab see, et te planeerite 
ja jälgite, kuidas raha teie organisatsiooni tuleb (tulu, rahastamine, investeeringud), kuidas see 
organisatsiooni sees investeeritakse (tegevuskulud, tööjõukulud, varade ostmine jne) ning kuidas 
see investeeritakse mujale ja organisatsioonist väljub (tegevvarustajatele maksmine, töötajatele 
maksmine, varade ostmine, investoritele maksmine jne). 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

Raamatupidamine hõlmab ettevõtlusega seotud finantstehingute kajastamist ja liigitamist ning 
nende tehingute kokkuvõtmist ja sellekohast aruandlust. Raamatupidamise käigus 
dokumenteeritakse, milleks organisatsioonile laekunud raha kasutatakse, tehes nii selle teabe 
kättesaadavaks huvirühmadele ja regulatiivasutustele ning ettevõttega seotud otsuste tegijatele. 

 

Vara ja kohustused 

Varad on asjad, mida ettevõte omab ja kasutab, nagu seadmed, rahavarud, varud, nõuded, 
hooned ja sõidukid. Potentsiaalsed investorid ja huvirühmad tahavad teada, milliseid ressursse 
ettevõte omab. 

Kohustus on ettevõtte võlg kolmandale isikule. Näiteks võib ettevõte laenata investorilt raha või 
osta teistelt teenusepakkujatelt materjale. Selle võla peab ettevõte tulevikus tagasi maksma. 
Raamatupidamise jaoks on oluline näha, mida ettevõte omab (varad) ja mida võlgneb 
(kohustused). 

 

Finantshalduse tööriistad 

On tähtis pidada oma sotsiaalse ettevõtte finantsteabe kohta täpset ja ajakohast arvestust. Selle 
protsessi alustamisel tuleb abiks rahastamiskava, mis annab ülevaate tegevustest, ressurssidest, 
tegevuskuludest ja tuluallikatest.   

 

Näide sotsiaalse ettevõtte juhtimiseks koostatud rahastamiskava elementidest: 

Tegevused Ressursid Tegevuskulud Tuluallikad 

Ärilised:  
• Traditsiooniliste 

toitude, 
käsitööesemete, 
keskkonnasõbralike 
ostukottide müük 

• Ruumide rendile 
andmine 

• Toitlustusteenuse 
pakkumine 
 

Sotsiaalsed:  
• Tööga seotud 

väljaõpe 
• Tööalane haridus 
• Hoone 

renoveerimine 

• Asukoht/hooned 
• Seadmed, masinad 

ja tööriistad 
• Sõidukid 
• Tehnoloogia 
• Võrguühendused 
• Oskused ja 

teadmised 
• Inimesed (sealhulgas 

vabatahtlikud) 
• Isiklikud, 

perekondlikud ja 
sõprade rahalised 
vahendid / raha 

• Krediidiliinid 

• Palgad 
• Väljaõpe 
• Töövormid 
• Rent 
• Kommunaal-

kulud 
• Materjalid 
• Reisimine 
• Remonditööd 
• Raha 

kogumine 
 

• Müük 
• Tellimused 
• Lepinguline tulu 
• Toetused 

(valitsuse 
toetused, 
eraisikute 
usaldusfondid) 

• Annetused 
 

 



 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

Finantsjärelevalve ja -kontroll 

Tulu ja kulude jälgimiseks tuleks sisse seada raamatupidamissüsteem. Raamatupidamissüsteemi 
sisestatud teabe saab seejärel võtta kokku raamatupidamisaruandes, mis on raamatupidamis-
süsteemi väljundiks. Raamatupidamisaruandeid on kolme peamist liiki: 

• Rahakäibe aruanne 
• Bilanss 
• Kasumiaruanne 

 

1. Rahakäibe aruanne 

Rahakäibe aruanne on kasumiaruanne, milles on kirjeldatud raha liikumist organisatsiooni ja 
organisatsioonist välja ning mis esitatakse tavaliselt kuu lõikes. Neid faktilisi tagasivaatelisi 
andmeid saab seejärel kasutada prognoositava tulu ja kulu edasiseks planeerimiseks. 

Edukaks planeerimiseks peaks organisatsioon koostama tulevaste aastate rahakäibe prognoosid. 
See hõlmab prognoositava tulu ja kulu hindamist varasemate aastate ja tulevaste aastate 
eeldatava tegevuse taustal. 

Selline tegevus aitab organisatsioonil tagada, et neil on tegevuse jätkumisel pinnal püsimiseks 
piisavalt rahalisi vahendeid. 

Toimiva finantshalduse tagamiseks on soovitatav, et organisatsioon valib välja vastutava isiku, 
kelle kohustuseks on rahakäibe dokumendi loomine ja selle igakuine uuendamine. 

Prognooside ja tegelike tulemuste regulaarne hindamine on hea tava ja võimaldab leevendada 
finantsriske õigeaegselt, selle asemel et oodata aruandeaasta lõpuni või seni, kuni probleemi 
lahendamiseks on juba liiga hilja. 

Lisatud on järgmine rahakäibe vorm, mis sisaldab suuniseid ja fakte, millega peaks rahakäibe 
loomisel arvestama. 

 

2. Bilanss 

Bilanss annab ülevaate sotsiaalse ettevõtte finantsolukorrast konkreetsel ajahetkel. Bilanss 
hõlmab lisaks kõike, mida sotsiaalne ettevõte omab (varad) ja võlgneb (kohustused). 

• Varad – asjad, mida ettevõte omab või millest kasu saab; näiteks raha, varud (nt 
laovarud), sissenõutavad arved ja seadmed. 

• Kohustused – võlad või summad, mille ettevõte peab tulevikus tagasi maksma; näiteks 
krediitkaardi tasumata saldo, tasumisele kuuluvad laenud ja arved. 

Selle dokumendi koostab tavaliselt finantsalaste eriteadmistega isik, näiteks raamatupidaja. 

  



 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

3. Kasumiaruanne 

Kasumiaruandes esitatakse ülevaade sotsiaalse ettevõtte tegevusega seotud finantstulemustest 
teatud ajavahemikul (tavaliselt üks kuu, kvartal või aasta). Kõige üldisemal tasandil kirjeldab 
kasumiaruanne seda, kui palju raha ettevõte oma tegevusega teenis ja milliseid kulusid kandis. 

Tulud miinus tegevuskulud annab tulemuseks kasumi või kahjumi. Kasumiaruandes ei arvestata 
käibemaksu. Selle dokumendi koostab tavaliselt finantsalaste eriteadmistega isik, näiteks 
raamatupidaja. 

 

Raamatupidamise aastaaruanne 

Sotsiaalsed ettevõtted peavad koostama raamatupidamise aastaaruande. See tagab avatuse ja 
vastutustundlikkuse. Raamatupidamise aastaaruanded võivad sisult teatud määral erineda ja 
sisaldada kokkuvõtet organisatsiooni tulemustest konkreetsel aastal, bilanssi eelarveaasta lõpu 
seisuga ja kasumiaruannet. 

Raamatupidamise aastaaruande koostab raamatupidaja või muu finantsalaste eriteadmistega 
isik, kasutades organisatsioonilt saadud teavet. 

 

Täiendavad ressursid ja juhtumiuuringud 

Ø Co-operatives UK „Simply Finance“ – Põhjalik juhend erinevate kogukondlikult juhitava 
ettevõtte rahastamisvõimaluste kohta.  
- https://www.uk.coop/sites/default/files/uploads/attachments/simplyfinance_webdownl

oad_0_0.pdf  
• Juhendis käsitletakse paljusid erinevaid rahastamise aspekte, sealhulgas tehnilisi 

termineid, protsesse ja dokumente, ning antakse neile, kes pole rahastamisega tuttavad, 
selged ja arusaadavad selgitused. 

• Juhendis sisalduvad nõuanded ei pruugi sobida kõikidele sotsiaalse ettevõtte liikidele, 
kuid sellest tasub sisukorra abil otsida vastuseid üldisematele või konkreetsematele 
rahastamisega seotud küsimustele.  

 


