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Käesoleva uurimuse põhieesmärgiks oli selgitada välja, kas Saaremaa õunkasvatajal Sõrve
Õun OÜ-l on otstarbekas kasutada õunte hoidmiseks ja säilitamiseks külmkonteinerit või
rajada külmhoone. Analüüsi käigus hinnati kahte võimalikku investeerimisprojekti ning
teostati nende võrdlev analüüs, mille raames analüüsiti projektide tasuvust, samuti ka
projektidega kaasnevaid riske ning nede esinemise tõenäosuseid.
Uurimuse läbiviimiseks keskenduti töö esimeses peatükis investeeringute ja
investeerimisprojektide analüüsimisel enimkasutatavaid teoreetilisi meetodeid. Samuti
leidis käsitlust kapitali potimaalsema struktuuri ja kapitali hinnastamisega seotud teemad ja
levinud praktikad.
Et iga investeeringuga kaasnevad paratamatult ka erinevad riskid, anti esimeses peatükis
ülevaade ka praktikas enimlevinud riskianalüüsimeetoditest.
Töö teine osa koosnes konreetse juhtumi reaalsel anaüüsil Sõrve Õun OÜ näidet kasutades.
Sõrve Õun OÜ on asutatud 2015. aasta jaanuaris eesmärgiga käivitada ning arendada välja
õuntekasvatus Saaremaal, Salme vallas. Seoses majandustegevuse kävitamisega ja õunte
tootmise käivitamise ning etapiviisilise tõstmisega on ettevõttel tekkinud vajadus leida
lahendus saaduste hoidistamiseks enne, kui esimesed õunapuud viljakasvatusikka jõuavad.
Õunte hoidistamiseks on vajalik tagada säilitamistemperatuur +1... +4 °C. Investeeringuna
on kaalumisel kaks võimaikku lahendust: a) soetada transporditav külmkonteiner; b)
ehitada statsionaarne külmhoone.
Kahe võimaliku investeerimisprojekti analüüsimisel tuli lähtuda ka asjaolust, et projektid
on oma olemuselt erineva pikkusega ja üksteist välistava loomusega.

Võrreldes kahte investeerimisprojekti tasuvusnäitajaid omavahel selgus, et Sõrve Õun OÜ
peaks valima projekti A, sest:
-

Projekti A tasuvusnäitajad on oluliselt paremad kui projektil B;

Projekt A kuulub nn kuni 5. aastase tasuvusega kategooriasse, samas kui projekti B
näol on tegemist oluliselt pikema tasuvusega projektiga;
Projekti A investeerimisvajadus vastab oluliselt paremini Sõrve Õun
hetkevõimalustega ning on ettevõtte noorust silmas pidades optimaalse suurusega. Samuti
jätab projekt A erinevalt projektist B ettevõttele vabaks võimalused teostada muid
investeerimisprojekte, mis on seotud firma teiste valdkondade vajadustega (nt. täiendavate
õunapuude juurdeistutamine, vms).

