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Eesmärk: Luua võimalused rakendada finantsjuhtimise teoreetilisi teadmisi ja oskusi, et arendada
finantsjuhtimise alaseid vilumusi.
Kursuse lühikirjeldus: Organisatsiooni struktuur, majandusarvestus ja finantsjuhtimine. Kulukeskused,
tulukeskused, vastutuskeskused. Ettevõtte finantsjuhtimise eripära. Lühiajalised ja pikaajalised eesmärgid.
Juht ja finantsjuht, finantsjuhtimine ettevõttes. Finantsspetsialisti või raamatupidaja kohustused seoses
finantsjuhtimisega. Ametijuhendid. Finantsjuhtimise info- ja kontrollsüsteemid. Finantsjuhtimine kulude
analüüsi tulemuse. Kulu liigid ja kulukohad, kulukandjate analüüs. Horisontaal- ja vertikaalanalüüs
paralleelselt efektiivsuse ja rentaabluse analüüsiga. Ettevõtte kulude juhtimine. Kulude planeerimine,
analüüsimine, kontrollimine. Käibevarade ja põhivarade juhtimine. Investeeringud. Raha ja nõuete juhtimine
kõrvutades kohustuste juhtimisega.
Õppeaine hindamisviis: arvestus (mitteeristav)
Õpiväljundid

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

ÕV1 -Aine läbinud üliõpilane:
• analüüsib finantsjuhtimise
töökorraldust ettevõttes;
• hindab kriitiliselt ettevõtte
likviidsust, efektiivsust, rentaablust
ja pankrotiohtu kasutades selleks
finantsanalüüsi valdkonna teadmisi
ja valemeid;
• analüüsib ettevõtte käibekapitali ja
efektiivsuse juhtimist ning toob
välja ettevõtte võimalused
kitsaskohti vältida võttes vastutuse
otsuste langetamise eest;
• analüüsib müügihinna ja
omahinna vahelisi erinevusi tuues
välja kasumimarginaali, et hinnata
tasuvust;
• kasutades valemeid hindab
ettevõtte pankrotiohtu ja toob välja
põhjused, mis sellise
finantstulemuse on põhjustanud;
• selgitab alg- ja lõppbilansi
erinevusi ning toob välja kaasatud
kapitali hinna;

Praktikaaruanne,
ettevõttepoolse juhendaja
hinnang ja praktikandi
enesehinnang ning praktika
kaitsmine koolis.

"A" saamise tingimus — On
kirjeldanud ettevõtte üldandmeid,
tegevusvaldkondi, töökorraldust,
infoliikumist ja otsustamisprotsessi,
analüüsinud ettevõtte käibekapitali
juhtimist, tuues välja hinnangud
raha-, nõuete-, varude ja kohustiste
juhtimise kohta, kirjeldanud
omakapitali kasutamise võimalusi
ning andnud omapoolse hinnangu,
kirjeldanud viimase tegevusaruande
vastavust kehtestatud nõuetele,
toonud välja peamise
tegevusaruandes sisalduva
informatsiooni ja koostanud uue
tegevusaruande või ettepanekud
tegevusaruande parendamiseks,
kirjeldanud ettevõttes teostatud
investeeringuid ning koostanud
ettevõttes ühe konkreetse
reaalinvesteeringu analüüsi
(tasuvusarvutuse), analüüsinud
ettevõtte seniseid ja planeeritavaid
finantseerimis- ja

• teostab investeeringute analüüsi
ning põhjendab kapitali kasutamist.

investeerimisotsuseid ning
koostanud ettevõttele
parendusettepanekud, esitanud
ettevõtte väärtust mõjutavad
positiivsed ja negatiivsed tegurid
ning teostanud ettevõtte väärtuse
hindamise arvutused, osalenud
praktikakaitsmisel koolis.
"MA" saamise tingimus —
Praktika loetakse mittearvestatuks
kui üks õpiväljund on saavutamata

Õppetöö sisu: Eelnevalt läbitud õpingud / omandatud õpiväljundid:
on kajastanud dokumentide alusel erineva suurusega majandusüksuse majandussündmusi arvestusregistrites;
on koostanud finantsaruandeid, lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest;
on rakendanud majandusmatemaatilisi- ja statistilisi meetodeid rahandussituatsioonide lahendamisel ning
analüüsimisel ja tulemuste tõlgendamisel;
on läbinud eelarvestuse, finantsanalüüsi ja finantsjuhtimise kursuse.
Lisainfo: Praktikaaruanne sisaldab ettevõtte tutvustust, finantsjuhtimise ülesandeid vastavalt eelpool toodud
juhendile. Aruanne sisaldab ka praktikandi enesehinnangut, kus analüüsitakse praktika tulemuslikkust,
omandatud oskusi ja tehakse vajadusel ettepanekuid praktikakorralduse parendamiseks. Praktikaaruanne
vormistatakse vastavalt kirjalike tööde juhendile.
Ettevõttepoolne juhendaja annab praktikandile kirjaliku hinnangu (hinnanguleht). Samal lehel hindab ennast
ka praktikant

