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Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele,
äriühingutele.
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Raamatuga koos on ka CD eelarvejuhendite näidetega kohalikele omavalitsustele,
riigiasutustele ja äriühingutele.
Austatud lugeja
Järjest rohkem kasutatakse organisatsioonide juhtimises eelarveid. Eelarvete
koostamine muutub kitsalt finantsvaldkonna töötajate tööst meekonnatööks, mis
lõpptulemusena aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele. Eelnevast
lähtuvalt on muutunud veelgi olulisemaks eelarveprotsessis osalejatele ühiste
põhimõtete väljatöötamine ja teadvustamine ning vajadus eelarvejuhendi
(eelarvestamise eeskirja) järele.
Käesoleva raamatu eesmärk on, lähtuvalt maailma praktikast ja Eesti kogemustest
antud valdkonnas:
Ø
värskendada lihtsalt ja loogiliselt teadmisi eelarvestamisest ja eelarvestamise
meetoditest,
Ø
juhtida tähelepanu olulisematele tegevustele, mis on vajalikud eelarvesüsteemi
loomiseks ja nüüdisajastamiseks organisatsioonis,
Ø
selgitada nõudeid eelarvestamiseks ja eelarvejuhendi koostamiseks ning
Ø
tuua praktilisi soovitusi ja näiteid eelarvejuhendi koostamiseks nii kohalikes
omavalitsustes, riigiasutustes kui ka äriühingutes.
Eelarvejuhendi koostamisel on väga oluline mõista eelarvestamise protsessi ning
organisatsiooni tegevusvaldkonnas rakendatavaid nüüdisaegseid juhtimise ja
eelarvestamise põhimõtteid.
Eelarvejuhendi koostamise üheks olulisemaks eesmärgiks ongi selgelt ja
arusaadavalt kirja panna organisatsiooni poolt heaks kiidetud eelarve poliitikate ja
protseduuride kokkuvõte, mis koondab kokku kõik eelarvestamisprotsessi aspektid ja
sisaldab kõiki eelarve koostamiseks vajalikke olulisemaid nõudeid seostatuna
organisatsiooni eesmärkidega, strateegiatega, väljunditega ning vastutusega.
Esimeses peatükis, mille autor on Sander Karu, käsitletakse eelarvestamise
teoreetilisi aluseid ja eelarvestamise olemust, eesmärke, tähtsust ja meetodeid.
Samuti mõtestatakse lahti eelarvestamise protsess tuues välja olulisemad tegevused
eelarvestamise protsessis ning eelarvekorraldusega seotud olulisemad teemad sh
eelarvejuhendi koostamine. Pikemalt on eelarvestamise temaatikat käsitletud Sander
Karu ja Villu Zirnaski 2004.a. ilmunud raamatus „Eelarvestamine – üks strateegilise
controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis“.
Teises peatükis käsitletakse eelarvestamist ja eelarvejuhendi koostamist kohalikes
omavalitsustes (KOV). Käesoleva peatüki algmaterjal on koostatud
Rahandusministeeriumi eestvõtmisel 2001/2002 aastal. KOV eelarvestamise
käsiraamatu koostasid Peeter Albi, Annika Jaansoo ja Tähve Milt.
Rahandusministeeriumi poolt aitas materjali kokkupanekul Sulev Liivik. Käesolev
tekst on selle materjali korrigeeritud variant, kus on kaasajastatud

teksti neid osi, kus situatsioonid on kas muutunud põhimõtetest KOV eelarve
kujundamisel või klassifikaatori muudatustest tulenevalt. Teksti parandused on
koostatud Tähve Milti poolt.
Peatükis antakse ülevaade kohaliku omavalitsuse eelarvekorraldusest,
eelarvesüsteemist ja ülesehitusest. Lisaks sellele keskendutakse eelarvete
koostamisele, jälgimisele, teenindamisele ja eelarve täitmise aruandlusele.
Kolmandas peatükis, mille autor on Marelle Erlenheim, käsitletakse
eelarvekorraldust ja eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamist
riigiasutustes. Peatükis keskendutakse
eelarve eeskirjade eripärale riigiasutustes ja eelarvestamisel kasutatavatele
meetoditele. Samuti tutvustatakse meetmete kulueelarvete kujunemist ja tuuakse
välja momendid, mida peaks eelarvestamise eeskirjade koostamisel vältima. Lisatud
on asutuse eelarvestamise eeskirja näide koos lisadega.
Neljandas peatükis, mille autorid on Ahti Kallaste, Peep Pallasma ja Riho Peek
käsitletakse eelarvestamist ja eelarvejuhendi koostamist äriühingutele ettevõtte
näitel. Peatükis käsitletakse eelarvestamist ja eelarvejuhendi koostamist AS Eesti
Post näitel keskendudes eelarvejuhendi osadele ning olulisematele eelarvetele ja
tegevustele eelarvestamise protsessis. Samuti käsitletakse eelarvete kaitsmise ja
kinnitamise temaatikat.
Raamat on koostatud suunitlusega finantsistidele, raamatupidajatele, juhtidele,
eelarvestajatele, eelarveprotsessis osalejatele, omanikele, investoritele, üliõpilastele,
praktikutele ja teistele huvilistele, kellel on tarvis juurutada eelarvesüsteemi või kes
osalevad organisatsiooni eelarvestamise protsessis.
Mõisteid „eelarvejuhend“ ja „eelarvestamise eeskiri“ käsitletakse sünonüümidena,
kuna erinevates organisatsioonides on kasutusel erinevad mõisted samas
tähenduses. Kuna mitmed käsitletud valdkonnaga seotud mõisted ei ole üheselt
mõistetavalt formuleeritud, on lisatud arusaadavuse parendamiseks täiendavaid
eesti- ja võõrkeelseid termineid. Organisatsiooni all mõistetakse raamatus üldjuhul
nii kasumile suunatud (ettevõtted, äriühingud, kontsernid, firmad) kui ka kasumile
mittesuunatud organisatsioone.
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