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1. Ettevõtte ajalugu ja äriline taust 

 
  1 Äritegevuse lühikirjeldus. 
 
  2 Asutajad, asutamise aeg? 
  
  3 Kas ettevõtet on enne müüdud-ostetud või esimene omanik alates asutamisest? 
 
  4 Tegevuse ajalugu? (olulisemad saavutused, pöördepunktid) 
 
  5 Milline on positsioon turul, omaniku enda meelest? (võrreldes sama segmendi konkurentidega) 
 
  6 Mis on ettevõtte unikaalsed väärtuse tegurid, omaniku enda meelest? 
 

2. Ettevõtte struktuur 

 
  7 Töötajate arv. (juhtkond k.a.) 
 
  8 Võtmetöötajad. (positsioon ja olulisus ettevõttele) 
 
  9 Juhtkonna struktuur ja roll. 
 
10 Millistest ametikohtades oleneb ettevõte edu? 
 
Kinnisvara, ehitised, vara 
11 Kes omab kinnisvara ja ehitisi? (ettevõte, omanikud, selleks loodud eraldi jur isik) 
 
12 Kas on liisitud, renditud vara? 
 
13 Kas kinnisvara ja ehitised on võimaliku tehingu osa? 
  
14 Kui kinnisvara ja ehitised kuuluvad ettevõttele, kas bilansiline väärtus läheb kokku turuväärtusega? 
   
15 Kas nimetatud hoonetes on ruumi laienemiseks? Mis olukorras ruumid on? 
 
16 Kas on muud olulist vara, mis peabsisalduma võimalikus tehingus ja kuulub ettevõttele? 
 
17 Kas on põhjuseid, mis takistavad ettevõtte tegevuse ümberasumist? (kui suur tähtsus on 
asukohal?) 
 
Intellektuaalne vara 
18 Kaubamärgid, litsentsid, erioskused, brändid, frsntsiisid, tarkvara, know-how. 
 
19 Kas ja kuidas omanik ise intellektuaalset vara hindab? 
 

Masinad, seadmed, tootmisvahendid, töövahendid 
20 Peamiste (hädavajalike) masinate, tööriistade, tehnoloogiate nimekiri ja kirjeldus. 

21 Masinate, seadmete jääkväärtus (bilansiline ja turuväärtus). 

 
22 Kas masinad, seadmed on välja ostetud või liisingus? (liisinglepingute tähtajad) 
 
23 Amortisatsioonimäärad. 
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Tooraine, valmistoodang, kaubad müügiks 
24 Tooraine ja valmistoodangu, kaubajäägi varud (bilansiline, turuväärtus). 

25 Kas tooraine varu, kaubajääk ja valmistoodang laos on võimaliku tehingu osa? 

26 Kuidas tooraine varu, kaubajääk ja valmistoodang laos on finantseeritud? (kas välja ostetud) 

 
 
Tütarfirmad,holdings 
27 Kas on seoseid holding-, tütarfirmadega, allüksustega vara omamises? 
 
28 Millised allüksused/tütarfirmad? (nimed, osalused, tegevus) 
 
29 Tütarde majandusnäitajad. 
 
30 Kuidas ja kas seosed mõjutavad emafirma äritegevust ja väärtust?  
 
Finantsvarad 
31 Kas on mingeid deposiite, investeeringuid, finantsvarasid? 
 
32 Miks on? (ülejääk, reserv, riskijuhtimine) 
 

3. Omanikud 

 
33 Omanike info:(nimi, vanus, osaluse %) 
 
34 Kas kõik omanikud on nõus võimaliku tehingu korral osalema? 
 
35 Kas ja milline tegevroll on omanikel? 
 
36 Mis on võimaliku tehingu (väljumise) põhjus? 
 
37 Kas äri on sõltuvuses praeguste omanike oskustest ja kontaktidest? 
 
38 Kas keegi praegustest omanikest soovib jääda seotuks ettevõttega pärast võimalikku tehingut?  
(mil moel ja kauaks?) 
 
39 Kas omanikel on järeltulijaid või ettevõtte sees on karjeriste, kes võiksid ettevõtte üle võtta? 
 

4. Tooted ja teenused (kaup) 

 
40 Täpne kirjeldus ettevõtte toodetest ja teenustest. (iga grupi osa kogu müügitulus ja kasumis) 
 
41 Ülevaade uutest kaupadest, teenustest ja tulevikuplaanidest. 
 
42 Kaup konkurentsieeliste valguses. Mis eristab konkurentidest? 
 
43 Kas kaubad on standardsed või projektipõhised? 
 
44 Kas kaubal on mingeid patente või ainuõigusi? 
 
45 Kas hoitakse kellegi volitusi? (garantiiremont näiteks) 
 
46 Kas ollakse mõne tootmisliidu või tootmise konsortsiumi liige? 
 
47 Kas omatakse ISO või muid sertifikaate? 
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48 Kas kaubal on eelisõigusi mõne tarneahelas? 
 
49 Kas midagi on allhangitud? 
 
50 Hanke- ja tarneahel? (ka tooraine osas) 
 
51 Kas ettevõte on sõltuv mõnest tarnijast? 
 
52 Kes ja kuidas teeb tootearendust? 
 
53 Kes ja kuidas kontrollib kogu liikumist ja tootmisprotsessi? 
 
 

5. Müügi ja turu kirjeldus 
 

54 Kuidas tehakse turundust, kes teeb, millistele turusektoritele müüakse? 
 
55 Loetleda peamised kliendid. (anonüümselt) 
 
56 Palju on aktiivseid kliente (püsikliente)? 
 
57 Kui suur osa ärist on püsi/korduv, kui suur osa hooajaline? 
 
58 Kui suur osa äris on järelteenindusel, remondil, garantiiremondil?  
 
59 Kas ettevõte on sõltuv mõnest kliendist? 
 
60 Milline reputatsioon on ettevõttel turul? 
 
61 Turuosa? 
 
62 Kas osaletakse mõnes turundusliidus, konsortsiumis? 

 
63 Peamised konkurendid? (anonüümselt) 
 
64 Hinnang klientide rahulolule (pretensioonid, tänud). 
 
65 Müügikanalid ja müügi süsteem. 
 
66 Kuidas uus omanik saaks parandada müügitulemust? 
 
67 Millised messid, üritused on valdkonnale võtmetähtsusega (kui on)? 
 
68 Sihtturud (kohalik, eksport). 
 
69 Ekspordi osa % müügist.  
 
70 Kui eksporditakse, kuidas on turustamise ja müügi süsteem välismaal korraldatud? 
 

6. Tuleviku väljavaated 

 
71 Milline on omaniku nägemusel toodete, teenuste, ettevõtte tuleviku perspektiiv? Kust kasv tuleb? 
 
72 Analüüsida turusituatsiooni Eestis üldiselt majandusharus. Põhja-Euroopas, sihtturul. 
 
73 Kas on lühi-,pikaajaline äriplaan olemas? 
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74 Loetleda eeliseid ja saavutusi, mis saab anda üle uuele ettevõtte omanikule. (positsioon, vara, 
kliendid, head majandustulemused, valdkonna kasv, ???). 
 
75 Millised on ettevõtte (valdkonna, turu) nõrkused? 
 
76 Kas ettevõttel on füüsilist kapasiteeti kasvamiseks? (ruumid, töötajad). 
 
77 Kas on vajalik ja kuidas on korraldatud töötajate koolitus ja täiendõpe. 
 
78 Tööjõu saadavus ja kvaliteet. 
 
79 Toetavad ja taksistavad seadused ja regulatsioonid. 
 

7. Finantsnäitajad, lepingud 

 
80 Millised on möödunud ja selle perioodi/aasta majandusnäitajad? 
 

- Realisatsioon (müügitulu) . Kas on erakorralist tulu? Kas on muu müügitulu? 
 

- Kasum. Iseloomulik kasum. Palju on omaniku enda väljavõetud kasumit (kuluarvetena, 
palgana, dividendidena). 

 
- Omakapital. Kapitali struktuur. Kas ja palju on väljavõtmata kasumit? Millised plaanid sellega 

on? 

 
- Võlad. Võõrvahendite struktuur. Võlad hankijatele. Maksuvõlad. Laenud. Omanikulaenud 

 
81 Kas viimase nelja aasta majandusaruanded on saadaval? 

 
82 Kas jooksvaks aastaks on tehtud finants ja management plaan? Jooksva aasta 
majandustulemused (kvartal, ½ aastat) 

 
83 Kas on ebareeglipärane majandusaasta või olulisi tsükleid? (mitte 1-12; kevad-suvi) 

 
84 Kas töölepingud ja kokkulepped töötajaskonnaga on sõlmitud ja saadaval? 

 
85 Kas töötajate motivatsiooniskeeme kasutatakse (boonused, optsioonid, pensionifond)? 
 
86 Kas on mõni kohtuprotsess või vaidlus kellegagi pooleli? 

 
87 Kas on mõni garantii- või reklamatsiooni vaidlus pooleli? 
 
88 Millised laenukohustused, siduvad lepingud on üleval (laenud, liisingud, siduvad lepingulised 
kohustused). 
 
89 Likviidsus positsioon ettevõttes? (raha, väärtpaberid, likviidne vara, nõuded). 
 
90 Kliendilepingud ja nende eripärad. Kas on ilma leponguta kliente? 
 
91 Hankelepingud ja nende eripärad. Kas on ilma lepinguta hankijaid? 
 
92 Milline oleks eelistatud variant võimaliku tehingu korral: 

- 100% aktsiaid, osad 
- ühinemine teise ettevõttega 
- osaliselt aktsiad, osad 
- äritegevuse müük 
- vara, intellektuaalse vara müük 
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8. Hüpoteetilise ostja profiil 

  93 Ostja päritolu? Eesti, välismaalane 

  94 Mis tüüpi ostja võiks olla?  

- Strateegiline (samasuguse tegevuse viljeleja, konkurent, haakuva tegevusega liitja) 
- Finantsinvestor (institutsionaalne investor, era investor) 
- Kas ostja võiks olla pärast ostu tegevuses aktiivne või passiivne? 
- Kas ostja peaks tooma ”värsket verd”? 
- Kas ostja peaks jätkama samas asukohas (tootmisruumid, ladu, kontor)? 
- Kas ostja peaks säilitama kaubamärgi? 

 

 

9. Täiendav, detailsem informatsioon 
 
  95 Majandusaasta aruanded,  
 
  96 Varade nimekirjad (põhivarad, ehitised, kinnistud, masinad, seadmed),  
 
  97 Kaubajäägi, tooraine nimekiri.  
 
  98 Võlgade, kreeditoride nimekiri. 
 
  99 Äriplaanid, prognoosid. 
 
100 Tootekataloogid, kaubanäidised, turundus- ja müügimaterjalid, kodulehed, portaalid, 
sotsiaalmeedia kanalid.  
 
101 Klientide nimekirjad, hankijate nimekirjad,  
 


