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Ülevaade Hea Ühingujuhtimise Tava (HÜT) aruannetest 

• MIKS räägin? 

• Eesti 

• Euroopa Liit 

• OECD 

• MILLEST räägin? 

• Aktsionäride üldkoosolek 

• Juhatus 

• Nõukogu 

• Finantsaruandlus 

• Teabe avalikustamine 

 



• Börsiettevõtetel kohustus koostada tegevusaruande 
eraldi osana HÜT-i aruanne. 

• „Täidan või selgitan“ põhimõte. 

• Lisaks ülevaade emitendi juhtorganite töökorraldusest 
ja muu RPS § loetletud teave. 

 

 

Ülevaade Hea Ühingujuhtimise Tava (HÜT) aruannetest 



Soovitused: 
• Piisava teabe avalikustamine enne 

üldkoosolekut (reguleeritud äriseadustikus); 
• Aktsionäride võimalus saada oma küsimustele 

vastus juba enne üldkoosolekut;  
• Üldkoosoleku läbiviimine – võtmeisikute 

(juhtorganite liikmed, kandidaadid, audiitor) 
kohalolu; 

• Teabe avalikustamine peale üldkoosolekut – 
otsused, üldkoosoleku protokoll (reguleeritud 
äriseadustikus). 

Tähelepanekud: 
• Üldkoosolekul osaleb ainult juhatuse liige/liikmed; 
• Üldkoosolekuga seotud teavet hoitakse kodulehel kättesaadav ainult 

järgmise üldkoosoleku kutse avalikustamiseni. 

HÜT-i olulisemad teemad: aktsionäride üldkoosolek 



Soovitused: 
• Koosseis – enam kui üks juhatuse liige, selgelt 

piiritletud vastutusvaldkonnad; 
• Tasustamine – läbipaistvus, tasu sõltuvus 

juhatuse liikme ülesannetest ning emitendi 
majanduslikust olukorrast; 

• Tasustamise põhimõtete avalikustamine 
VPTS-i § 135-2 alusel; 

• Aruandeaastal juhatuse liikmetele makstud 
tasude avalikustamine; 

• Huvide konflikti vältimine, tehingute 
avalikustamine. 

Tähelepanekud: 
• Kuuel emitendil oli 2011. a lõpu seisuga juhataja ehk üks juhatuse liige; 
• Teave tasustamispõhimõtete kohta HÜT-is puudub või on väga üldine; 
• Juhatuse liikmetele makstud tasusid ei avalikustada või avalikustatakse nt 

kogu kontserni juhtkonnale makstud tasude kogusummana; 
• Juhatuse liikmele ei maksta tasu, kuid HÜT-is puudub teave, kuidas juhatuse 

liiget motiveeritakse emitendi huve parimal moel esindama. 

HÜT-i olulisemad teemad: juhatus 



Soovitused: 
• Piisav teave kandidaadi kohta enne 

üldkoosolekut, kandidaadi osalemine; 
• Sõltumatute liikmete osakaal pool või 1 vähem; 
• Teave koosolekutelt puudumiste kohta; 
• Tasustamise läbipaistvus – tasu suurus, 

maksmise kord, lisahüved; 
• Aruandeaastal nõukogu liikmetele makstud 

tasude avalikustamine; 
• Huvide konflikti vältimine, HÜT-is 

aruandeperioodil tekkinud huvide konflikti ja 
lahenduse avalikustamine. 

Tähelepanekud: 
• Nõukogu liikme kandidaadi kohta ei avalikustata piisavalt teavet; 
• Puudub teave sõltumatute nõukogu liikmete kohta, esitatud teave ebatäpne; 
• Nõukogu liikmetele aruandeperioodil makstud tasud on esitatud 

kogusummana; 
• Nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasu suurus ei selgu ka üldkoosoleku 

otsusest (ÄS § 326 lg 1). 

HÜT-i olulisemad teemad: nõukogu 



Soovitused: 
• Audiitorite piisav rotatsioon; 
• Audiitori ja kandidaadi osalemine koosolekul; 
• Teabe avalikustamine audiitori poolt 

aruandeperioodil osutatud teenuste ja 
audiitorile makstud tasude kohta; 

• Nõukogu aruanne majandusaasta aruande 
kohta (ÄS § 333); 

• Nõukogu hinnang audiitorile; 
• Auditikomitee ja teabe avalikustamine 

auditikomitee kohta emitendi veebilehel. 

Tähelepanekud: 
• Sama audiitorbürood kasutatakse väga pikaajaliselt, selle põhjuseid (audiitori 

valiku protsessi) ei ole HÜT-is selgitatud; 
• Audiitori poolt aruandeperioodil osutatud teenuseid ja audiitorile makstud 

tasu ei ole avalikustatud; 
• Emitendi veebilehel puudub teave auditikomitee kohta. 

HÜT-i olulisemad teemad: finantsaruandlus 



Soovitused: 
• Kogu olulise teabe avaldamine emitendi 

veebilehel (lisaks VPTS-i teabe avalikustamise 
nõuetele): 

 - nõukogu ja juhatuse liikmed,   
    auditikomitee, audiitorid; 
 - toimunud üldkoosolekud; 
 - finantsaruanded, nõukogu aruanne; 
 - jne (HÜT p 5.3). 

Tähelepanekud: 
• Ühel emitendil puudub üldse veebileht; 
• Teave juhatuse ja nõukogu liikmete kohta võiks olla põhjalikum; 
• Puudub teave auditikomitee kohta; 
• Nõukogu aruanded võiks hoida üleval koos vastava majandusaasta 

aruandega. 

HÜT-i olulisemad teemad: teabe avaldamine 



• Peamised puudused: 

• Soovitusi käsitletakse väga üldiselt, konkreetsed soovitused, 
mida ei ole järgitud, ei ole selgelt aruandes välja toodud; 

• Aruandes kirjeldatakse emitendi tegevust väga üldiselt, 
puudub teave konkreetse aruandeperioodi kohta;  

• Aruandes tuuakse välja ainult HÜT-i punktid, mida ei järgita, 
puudub muu RPS §-s 24-2 nõutud teave; 

• Aruandes tuuakse välja mingid punktid, mida ei järgita, kuid 
mitte kõik; 

• Soovituse mittejärgimist ei põhjendata; 

• Kasutatakse igal aastal samu põhjendusi, nende loogilisele 
sisule tähelepanu pööramata. 

Kokkuvõte HÜT-i aruannete koostamisest 



• Üldistatud järeldused: 

• Kestvalt esineb oht, et börsiemitendi tuumikaktsionär 
kuritarvitab oma positsiooni väikeaktsionäride suhtes. 
Vastavat seaduse raamistikku tuleb analüüsida, eriti 
sõltumatute nõukogu liikmete nõude küsimust, ning 
vajadusel täiendada; 

• Auditikomiteede töö on rakendunud, kuid selle tegevuse 
korraldamine ja avalikustamine võib vajada täiendavat üldist 
suunamist; 

• Börsiemitendi juhtimise kohta kättesaadav informatsioon on 
osaliselt avaldatud tähtajaliselt. See fragmenteerib investori 
ja potentsiaalse investori pilti börsiemitendi juhtimisest. 

Kokkuvõte HÜT-i aruannete koostamisest 



Tänan! 

Marek.Pajussaar@fi.ee 
668 0551 


