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Finantsinspektsioon ei eelda ega võta kohustust tulevikus värskendada 05.12.2008 emitentide 
infohommikul teatavaks tehtud informatsiooni või eraldi teatada selles toimunud muudatustest. 
Infohommikul väljendatud ettekande autori seisukohad on tema isiklikud ning ilmtingimata ei 

pruugi väljendada Finantsinspektsiooni seisukohti.



HÜT EESMÄRK
• Hea ühingujuhtimine 

on äriühingu 
juhtimise ja 
kontrollimise 
süsteem.

• HÜT-i eesmärk on 
kõigi asjasse 
puuduvate isikute 
kokkuleppe tõhusam 
saavutamine



HÜT-i vahendid 

• HÜT sisaldab täitmise aruannet (1 kord aastas)

• HÜT on käitumise juhiste ja pideva 
protsessijuhtimise vahend (järjepidev)



Emitendid on erinevad



HÜT on info ja suhete voog

Aktsionär Juhid

Informatsioon

Üldkoosolek Muu

Hoolsus Lojaalsus

Annan enda raha juhtide 
käsutusse

Kuidas saan teada, 
mis toimub?

Mida saan ette 
võtta?

- Aruannete kinnitamine;
- Nõukogu nimetamine;
- Tasude määramine;
- Audiitori kinnitamine;
- Erikontrolli määramine

- Aktsiate müük
- Kohus

- Äriühingu huvid;
- Teavitus;
- Vastastikune koostöö;
- Vastusala

- Huvide konflikt;
- Tasude määramine;
- Konfidentsiaalsus

Mida ja kuidas 
teen?

Tabeli teinud G.Laub



HÜT funktsioonid ja kasu 
emitendile

• Aitab mõista ja rakendada seadust
• Aitab ettevõtja jaoks maandada riske
• Aitab teha end arusaadavaks ja seeläbi 

vähendada ärisisendite hinda/tuua alla kulu 
• On vahendiks avalikkuse/aktsionäride ootuste 

juhtimisel



Ülevaade HÜT täitmisest

• http://www.fi.ee/failid/HYTA_ylevaade_2006_2007
.pdf

• Komisjoni soovitused 
• tasustamise olulisusest – 14.12.2004, 2004/913/EMÜ
• noteeritud äriühingute juhtide ja juhtimisorganite kohta -

15.02.2005, 2005/162/EMÜ



FI ülevaate üldised seisukohad
• Emitendid ei ole oma juhtimistavasid piisavalt hinnanud 

kõigi tava soovituste vastu. Sellest tulenevalt võib 
investorile jääda mulje, et emitent järgib kõiki soovitusi ja 
seda suuremas osas, kui emitent seda tegelikult teeb.

• Emitendid jätavad piisavalt selgitamata, miks tema 
tegelikud juhtimisvõtted soovitustest erinevad. 

• Emitentidel esineb puudusi nõutud teabe 
avalikustamisel.(viited). 

• Oluliselt annab parandada emitentide veebilehtedel oleva 
teabe kvaliteeti. 
• 1 EMITENT



Tasud
• ei avalikustatud ühtegi tasu liiki ega summat ega

viidatud, kust nimetatud informatsiooni leida võib;
• toodid juhatuse liikmetele makstud töötasud

kogusummana, millele oli lisatud ülevaatlik
kirjeldus preemiasüsteemidest ja
lahkumishüvituse määradest;

• välja toodid nõukogu liikmetele makstud tasude
kogusumma;

• viidati majandusaasta aruande teistele osadele,
kus on esitatud kas juhatuse liikmetele makstud
tasude koondsumma või kogu juhtkonnale, st
juhatuse ja nõukogu liikmetele makstud tasud
koondsummana.



Mida peab kajastama
• tasud liikme põhipalk, tulemustasu, lahkumishüvitus, talle

makstavad muud hüved ning preemiasüsteemid, samuti
nende olulised tunnused (sh võrdlusel põhinevad
tunnused, motiveerivad tunnused ja riski tunnused) 
avaldatuna selges ja üheselt arusaadavas vormis (HÜT 
2.2.7 ja HÜT 3.2.5);

• nõukogu poolt heaks kiidetud tehingud juhatuse liikme,
tema lähedase või temaga seotud isiku ja emitendi vahel
(HÜT 2.3.2);

• nõukogu liikmed, kes on majandusaasta jooksul osalenud
vähem kui pooltel nõukogu koosolekutel (HÜT 3.2.6.);

• majandusaasta jooksul nõukogu liikmetega tekkinud
huvide konfliktid koos igakordsete lahendustega (HÜT 
3.3.2).



Eelnõu e-õiguses
• Hea ühingujuhtimise taval 
ei ole täna Eestis seaduse jõudu, 
kuid  tava õiguslik staatus on muutumas. 

• Rahandusministeerium on ette valmistanud 
seaduste muudatuste paketi, millega viiakse sisse 
direktiivi 2006/47/EÜ nõuded ühingujuhtimise 
aruannetele. 



Eelnõu VPTS+RPS = uus kohustus
• Emitentidele oluline sest
• Seaduses sätestatakse emitentide jaoks ühingujuhtimise 

aruande koostamise kohustus.
• Aruande mõistetavus - oleks võimalik saada ühingu 

tegevuse kohta asjakohast informatsiooni, mis on 
majandusotsuste tegemiseks vajalik.  

• Ühingujuhtimise aruanne peab sisaldama 
• Hea ühingujuhtimise tava aruannet (põhjendus!!)
• juhtimis- ja järelvalveorganite ning nende komisjonide koosseisu ja 

töö korraldatuse kirjeldust, 
• sisekontrolli- ja riskijuhtimissüsteemide peamiste tunnusjoonte 

kirjeldust seoses raamatupidamise aastaaruande koostamise 
protsessiga ning osalustega seonduvat blokki. 




