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1. Sissejuhatus 
 
Finantsinspektsioon on kohustatud Finantsinspektsiooni seaduse § 49 lõike 1 kohaselt esitama 
iga aasta 1. oktoobriks Vabariigi Valitsusele ja Eesti Pangale ülevaate finantssektori tegevust 
ning finantsjärelevalvet käsitlevate õigusaktide mõju ja rakendamise kohta. 
 
Finantssektori toimimine on seotud avalikkuse usalduse kasutamisega ärieesmärkide 
saavutamiseks. See tingib avalikkuse kõrgendatud huvi finantssektori toimimise vastu. Üheks 
finantsjärelevalve teostamise eesmärgiks on finantssektori läbipaistvuse suurendamine. 
Finantsinspektsiooni hinnangul on selle eesmärgi saavutamisel oluline osa ka arusaadava, 
võrreldava ja tõese finantsaruandluse ning muu informatsiooni avalikustamisel.  
 
Finantsinspektsiooni 2003. aasta õigusaktide mõju analüüsi teemaks oli “Raamatupidamise 
seaduse § 17 lõike 2 mõju ja rakendamine”. Teema raames keskenduti rahvusvaheliste 
finantsaruandluse standardite kohaldamise õiguslikele probleemidele ja rakendamise 
ühtlustamise vajalikkusele. 
 
Tänavu jätkame läbipaistvuse suurendamise meetmete analüüsimist, keskendudes 
finantsjärelevalvesubjektide tegevust reguleerivates õigusaktides käsitletud informatsiooni 
avalikustamise nõuetele. Arvestades avalikustamise kui usaldusväärsuse ja läbipaistvuse 
saavutamise meetme olulisust ning avalike aruannete kui avalikustamise ühe vormi tähtsust 
turuosaliste jaoks, valisime õigusaktide mõju ja rakendamise 2004. aasta analüüsi teemaks 
“Avalike aruannete1 mõju finantssektorile”.  
 
Finantsinspektsiooni strateegilised eesmärgid hõlmavad nii tarbijate huvide kaitset 
finantsteenuste läbipaistvuse suurendamise kaudu kui ka nende pakkujate stabiilse arengu 
kindlustamist. Tarbijate vajadusi arvestavad avalikustamisnõuded võimaldavad suurendada 
finantsturu läbipaistvust ja investorite, võlausaldajate ning muude huvitatud isikute 
informeeritust. Finantssektori ettevõtjate jaoks tähendab ühtsete, läbimõeldud ja ettevõtja 
äritegevuse iseloomule vastava ulatusega avalikustamisnõuete täitmine ühelt poolt 
finantsteenuste tarbijate usalduse tõusu nende tegevuse vastu, teisalt lihtsamat ligipääsu 
kapitaliturgudele ning võrdseid konkurentsitingimusi. 
 
Lisaks eeltoodule on teatud ettevõtjate finantstegevus avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all 
kas siis nende äritegevuse iseloomu, ulatuse, töötajate või investorite arvu tõttu. 
Finantsjärelevalvesubjektide tegevus on avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all eelkõige 
nende spetsiifilise äritegevusvaldkonna tõttu. 
 
Informatsiooni avalikustamine võimaldab avalikkusel hinnata aruande koostaja 
finantsseisundit, peamisi äritegevusi, riskiprofiile ning –juhtimist. Läbipaistvuse 
saavutamiseks on vaja tagada avalikustatavate andmete õigsus, aja- ja asjakohasus ning 
informatsiooni kvaliteedi ja kvantiteedi piisavus, mis võimaldaks andmekasutajatel õigesti 
hinnata aruande koostaja tegevust ja riskiprofiili. Samuti on oluline, et avalikustatav 
informatsioon põhineks usaldusväärsetel hindamispõhimõtetel ja et need põhimõtted oleksid 
õigesti rakendatud.  
 

                                                      
1 Avalik aruanne on avalikkusele sh hoiustajatele, kindlustusandjatele ja investoritele suunatud 
aruanne, mille eesmärgiks on anda avalikkusele adekvaatset ja võrreldavat informatsiooni ettevõtja 
majandustegevuse ja –seisundi kohta  
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1.1 Metoodika 
 
Finantsinspektsiooni juhatuse otsuse alusel moodustati õigusaktide mõju ja rakendamise 
ülevaate koostamiseks töögrupp koosseisus: metoodika ja aruandluse osakonna juhataja 
Helene Trušina (töögrupi juht), üldjärelevalve osakonna juhataja Margus Normak, analüüsi ja 
aruandluse osakonna juhataja Priit Kask, auditi osakonna juhataja Leiu Einberg, metoodika ja 
aruandluse osakonna metoodik Maire Otsus, investeerimis- ja pensionifondide järelevalve 
osakonna finantsanalüütik Priit Kilemit, turujärelevalve osakonna analüütik Katrin Sumberg. 
Ülevaate valmimist kontrollis juhatuse liige Kilvar Kessler. Lisaks andis oma panuse ülevaate 
valmimisele investeerimis- ja pensionifondide järelevalve osakonna finantsanalüütik Tatjana 
Linjova.  
 
Analüüsi koostamiseks korraldas Finantsinspektsioon uuringu, mille eesmärgiks oli välja 
selgitada missugune on avalike aruannete koostajate ja kasutajate seisukoht vastavate 
aruannete koostamise seadusandlike ning sisuliste probleemide ja kasutamisega seotud 
aspektide kohta.  
 
Uuring teostati 2004. aasta juunikuus ning see koosnes kahest osast. Esimene osa seisnes 
aruannete koostajatega kvalitatiivintervjuu meetodil läbiviidud küsitluses. Küsitletavateks 
olid avalikke aruandeid koostavate subjektide – krediidiasutused, kindlustusandjad, 
investeerimisfondid (fondivalitsejad) ja investeerimisühingud – aruannete koostajad, 
pearaamatupidajad, avalike suhete juhid. Uuringu teine osa tehti telefoniintervjuuna 
aruannetest saadavat informatsiooni kasutavate ettevõtjate seas. Uuringus osales 200 
ettevõtjat, nende hulgas võrdselt kuni 100 ja üle selle töötajaga ettevõtjat. Intervjuu käigus 
kontakteeruti eelkõige finantsteenistuse juhi, väiksemas ettevõtjas pearaamatupidaja või 
ettevõtja juhiga.  
 
Lisaks korraldati vastav kirjalik küsitlus ülikoolide, audiitorite, ajakirjanike ning erinevate 
riikide järelevalveasutuste ja keskpankade seas. Küsitluse eesmärgiks oli saada informatsiooni 
finantssektori avalike aruannete kasutatavuse kohta. 
 
Korraldatud uuringute tulemuste analüüsimisel keskenduti sellele, et välja selgitada, kas 
finantssektori ettevõtjatele esitatavad avalikustamisnõuded on sobivad, vajalikud ja 
proportsionaalsed finantsjärelevalvelise eesmärgi saavutamiseks ning põhjendatud avaliku 
huvi rahuldamiseks. Seega tuli meil analüüsimise käigus vastata eelkõige järgmistele 
küsimustele: 
 
1) Kas finantssektori ettevõtjatele esitatavad avalikustamisnõuded täidavad regulatsiooniga 

püstitatud eesmärke ehk kas avalikkus vajab ja kasutab finantssektori ettevõtjate avalikke 
aruandeid? 

2) Kas informatsiooni avalikustamise kohustus on isiku vabaduste piiramine ning kas selline 
piiramine on kooskõlas Põhiseadusega?  

3) Kas avalikustamisnõuded on sobivad finantsjärelevalvelise eesmärgi saavutamiseks ja 
põhjendatud avalikkuse huvi rahuldamiseks? 

4) Kas avalikustamisnõuded on mõõdupärased ning millised on võimalused nõuete 
proportsionaalsuse suurendamiseks? 

 
Ülevaade sisaldab peamiselt kvalitatiivset analüüsi. Ülevaates ei käsitleta nõudeid 
börsiettevõtjate poolt avalikustatavatele aruannetele. Samuti ei käsitleta krediidiasutuste, 
investeerimisühingute, kindlustusandjate ja investeerimisfondide avalike aruannete kohta 
sätestatud detailseid nõudeid, vaid pigem keskendutakse avalikustamise vormi ja viisi 
reguleerivate normide proportsionaalsuse hindamisele. 
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1.2 Kokkuvõte ja järeldused  
 
Avalikustamine on konkreetse isiku kohustus teha teave kättesaadavaks (tekitada 
juurdepääs) kõrvalistele isikutele, avalikkusele. 
 
Kohustades isikut teavet avalikustama, kohustatakse isikut avaldama oma eraelu puudutavaid 
andmeid ja riivatakse Põhiseaduse § 26 sätestatud igaühe õigust eraelu puutumatusele. 
 
Vastavalt Põhiseaduse § 3 esimesele lausele2 ja §-le 11, võib õigusi ja vabadusi piirata ainult 
kooskõlas põhiseadusega e. Riigikogu poolt või rahvahääletusel vastuvõetud seadusega 
sätestatud juhtudel ja korras.3 Sellised piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas 
vajalikud ega tohi moonutada piiravate õiguste ja vabaduste olemust.  
 
Seadusandja peab kõik põhiõiguse seisukohalt olulised küsimused otsustama ise ega tohi 
nende sätestamist delegeerida täitevvõimule. Täitevvõim võib seadusega kehtestatud 
põhiõiguste ja vabaduste piiranguid üksnes täpsustada, mitte aga kehtestada seaduses 
sätestatuga võrreldes täiendavaid piiranguid. 
 
Avalikustamise kui kohustuse sätestamine on õigustatud, kuid seda tuleb teha seadusega 
ning seadus peab kehtestama olulised kriteeriumid sellise kohustuse täitmiseks.  
 
Eesti Panga presidendi 19. oktoobri 1999. aasta määrusega nr. 25 “Krediidiasutuste avalikud 
aruanded” on kehtestatud suhteliselt detailsed nõuded krediidiasutuste poolt avalikustatavate 
andmete sisu ja ulatuse ning avalikustamise vormi kohta. Vastuolu detailsete vorminõuete ja 
printsiibipõhiste arvestuspõhimõtete vahel on tinginud olukorra, kus mõned krediidiasutused 
on pidanud vajalikuks koostada aruandlust kahekordselt. 
 
Antud vastuolu likvideerimiseks tuleks täpsustada krediidiasutuste seaduse nõudeid 
selliselt, et oleks reguleeritud avalikustamisele kuuluvate andmete ulatus, 
avalikustamise tähtajad ning koht. Määrusega tuleks täpsustada seaduses sätestatud 
üldiseid nõudeid riskide ja riskijuhtimise süsteemi, usaldatavusnormatiivide või muu 
olulise informatsiooni avalikustamise kohta.  
 
Investeerimisühingutel on väärtpaberituru seaduse § 110 lõikest 1 tulenev üldine aruandluse 
avalikustamise kohustus. Samas puudub regulatsioon, mis kehtestaks avaliku aruande 
aruannete vormid, avalikustamise tähtajad ja kohad ning avalikustatavate andmete 
ulatuse. Antud hetkel tegelikkuses investeerimisühingud aruandeid ei avalikusta. 
 
Meie hinnangul peaks investeerimisühingute aruannete avalikustamise üldnõuded 
olema sarnased krediidiasutustele esitatavate vastavate avalikustamisnõuetega. Lähtudes 
eelkõige avalikustamisnõude proportsionaalsusest, võiks investeerimisühingute poolt 
avalikustatavate andmete ulatus olla väiksem ja esitamine harvem. Meie hinnangul on piisav, 
kui investeerimisühingud avalikustavad oma vahearuandeid kaks korda aastas, so 
poolaasta ja aasta kohta. 
 
Kindlustustegevuse seadus sätestab nõuded vaid kindlustusandja majandusaasta aruannete 
kohta, nõudes nende avalikustamist osaliselt (st. bilanss, kasumiaruanne). Kindlustustegevuse 
seaduse § 48 lõike 5 kohaselt on kindlustusandja kohustatud avaldama oma majandusaasta 

                                                      
2 Riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel 
3 http://www.nc.ee/rkis/lahendid/tekst/4/1-2/94.html RT I 1994, 8, 130 
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bilansi ja kasumiaruande vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes hiljemalt aruande 
koostamise aasta 1. juuliks. Vastavalt kindlustustegevuse seaduse § 48 lõikele 4, peab 
kindlustusandja esitama Finantsinspektsioonile majandusaasta aruande seitsme tööpäeva 
jooksul, arvates majandusaasta aruande kinnitamisest, kuid mitte hiljem kui majandusaastale 
järgneva aasta 1. maiks. Seega, osaliselt avaldamisviisi tõttu, erinevad ka aruannete 
avalikustamise ja Finantsinspektsioonile esitamise tähtajad.  
 
Nimetatud erinevus tähtaegade osas on kõrvaldatud kindlustustegevuse seaduse muutmise 
seaduse eelnõus, mille § 84 lõike 4 kohaselt on kindlustusandja kohustatud avaldama oma 
majandusaasta aruande veebilehel ja kättesaadavaks tegema oma asukohas hiljemalt aruande 
koostamise aasta 1. maiks.  
 
Finantsinspektsiooni hinnangul võimaldavad fondi aasta- ja poolaasta aruannetele esitatavad 
nõuded saada piisavalt detailset ja mitmekülgset informatsiooni fondi tegevuse kohta. 
Aruannete standardiseeritud vorm (sh etteantud kindel struktuur ja kirjete ühene mõistetavus) 
võimaldab täiendavalt jälgida nii fondi arengut ajas kui ka võrrelda fonde omavahel, see on 
väga oluline aspekt fondivaliku seisukohalt. 
 
Uuringud näitasid, et avalikkuse huvi investeerimisfondide vastu on suur. Seega võib 
fondisektori läbipaistvuse tagamise seisukohalt pidada põhjendatuks fondide avalike 
aruannete detailiseerituse astet ning avalikustamise sagedust (kaks korda aastas).  
 
Küsitlustest selgus, et avalike aruannete koostajad pidasid avalikustatava informatsiooni 
hulka piisavaks või pigem liiga suureks. Avalike aruannete koostajate hinnanguid 
avalikustatavate andmete mahu kohta mõjutas, kuidas avalike aruannete koostamise 
tehnoloogia haakus muude aruannete tegemisega ja millised olid rakendatavad 
infotehnoloogiliste lahendused. 
 
Aruannete koostajate hoiakutest võib järeldada: 
 
1) Olemasolevate normide eesmärgid ei ole nende täitjatele üheselt arusaadavad. 

Sellest tulenevalt ei pruugita mõista taolise normi vajalikkust täiendava 
motivaatorina äritegevuse riskide tasakaalustamisel riskide maandamiseks vajalike 
vahenditega. Normi täitmisel, seejuures mõistmata selle eesmärki, võib eksisteerida 
oht, et õigusnormi järgitakse üksnes oma maineriski maandamist silmas pidades.  

2) Sektorite lõikes on kehtivad normid erinevad, mistõttu on erisusi ka avalikustamise 
ulatuse, tähtaegade, viisi ja koha osas. 

 
Avalike aruannete kasutajate hinnangul on avalikes aruannetes informatsiooni piisavalt. 
Küsitlus näitas, et kõige rohkem kasutatakse krediidiasutuste avalikke aruandeid. 
Põhiliselt kasutatakse majandusaasta aruandeid või majandusaasta aruandeid koos 
vahearuannetega. Enamik küsitletutest arvas, et finantssektori ettevõtjate aruanded 
peavad olema avalikult kättesaadavad. Samuti arvas suurem osa küsitletutest, et aruandeid 
tuleks avalikustada sagedamini kui üks kord aastas. 
 
Aruannete avalikustamise eesmärk on tagada avalikkusele ja igaühele teabele 
juurdepääsuvõimalus, et selle kaudu kindlustada majandusotsuste tegemiseks 
avalikkusele ja igaühele õigeaegne ja piisav informeeritus ning luua avalikkusele ja 
igaühele võimalused kontrollida ettevõtjate tegevust, hindamaks seda, kuidas nad 
kasutavad üldsuse usaldust oma ärieesmärkide saavutamiseks ning tagada võimalus 
vajadusel oma õiguste ja vabaduste kaitseks õigeaegselt . 
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Avalikkuse surve asjakohase informatsiooni õigeaegseks avalikustamiseks sunnib ettevõtja 
juhte parandama riskijuhtimist ja sisekontrollisüsteeme ning tegema kaalutletud 
juhtimisotsuseid. Seetõttu on avalikustamine tõhusaks täienduseks riiklikule 
finantsjärelevalvele. 
 
Võib pidada suhteliselt selgeks, et avalikustamine on kindlalt suunatud kolmandate 
isikute õiguste ja vabaduste kaitsele. Kui avalikkus ei saa piisavat informatsiooni, siis ei ole 
ta suuteline adekvaatselt reageerima muutustele majanduskeskkonnas.  
 
Analüüsides avalikke aruandeid koostavate subjektide seisukohti avalike aruannete 
vajalikkuse kohta tõdesime, et kehtivad normid ei ole üheselt arusaadavad ja nende eesmärk 
on täitjatele tihti arusaamatu. Samuti on nõuded sektorite lõikes erinevad. Sellest järeldub, et 
kehtivad normatiivaktid ei pruugi toetada avalikustamise eesmärkide saavutamist ja 
normi toimealas olevate isikute seas on vaja teha vastavat selgitustööd. 
 
Avalikustamise tulemuslikkuse tagamiseks on vajalikud läbimõeldud ja antud 
turusituatsioonile vastavad avalikustamisnõuded. 
 
Samas peab avalikustamine olema eelkõige efektiivne, st avalikustamiseks tehtud 
kulutused peavad olema mõistlikud, õigustatud ja täitma oma eesmärki nii avalikkuse 
kui ka avalikustava ettevõtja jaoks. 
 
Avalike aruannete koostamise kulud on kaudselt seotud avalikele aruannetele kehtestatud 
vorminõuete täitmisega. Finantsinspektsiooni hinnangul saab selliseid kulusid vähendada, kui 
asendada rangelt reguleeritud vorminõuded printsiibipõhiste nõuetega ning täiendada 
printsiipe kirjete loeteluga, mis võimaldaks aruande koostajal valida avalikustamisele 
kuuluvaid kirjeid. 
 
Avalike aruannete koostajate hinnangul on avaliku vahearuande koostamise kulu selle 
koostamisega tegeleva töötaja kohta keskmiselt 5 000 krooni ja majandusaasta aruande 
koostamise kulu selle koostamisega tegeleva töötaja kohta on keskmiselt 10 000 krooni. 
 
Aruannete koostajate kulude vähendamiseks on järgnevad võimalused. Arvestades seda, et 
enamkasutatavaks informatsiooni saamise kanaliks on internet, võiks nt krediidiasutuste 
kulude vähendamiseks kaaluda loobumist avalike aruannete “koondinformatsiooni” osast. 
Ühe avalike aruannete koostajate kulude vähendamisvõimalusena näeme 
raamatupidamisaruannetele esitatavate nõuete ühtlustamist. Üks võimalik lahend 
raamatupidamisaruannete vormi ja sisu ühtlustamiseks oleks järgmine: kasutada 
raamatupidamisaruannete koostamisel raamatupidamise seaduse § 17 lõikes 2 
sätestatud arvestuspõhimõtteid (alates 2005. aastast on krediidiasutuste ja kindlustusandjate 
jaoks selleks rahvusvahelised finantsaruandluse standardid) ning kasutada eriseaduste 
alusel kehtestatud skeeme. Samuti võiks suuremat tähelepanu pöörata vahearuannetele 
esitatavatele nõuetele. Vahearuanded peaksid keskenduma pärast majandusaasta lõppu 
toimunud oluliste muutuste väljatoomisele, samas on oluline, et aruannete koostajad 
lähtuksid majandusaasta aruandes kasutatud põhimõtetest tagamaks aruannete võrreldavust.  
 
 
2. Informatsiooni avalikustamise nõuded Eestis 
 
Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate subjektide avalike aruannete koostamise ja 
avalikustamise nõuded on sätestatud järelevalvesubjektide põhitegevust reguleerivates 
seadustes ja nende alusel kehtestatud õigusaktides. Järgnevalt kirjeldame lühidalt ja 
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sektoripõhiselt informatsiooni avalikustamise nõudeid, käsitledes eraldi krediidiasutusi, 
investeerimisühinguid, kindlustusandjaid ja investeerimisfonde. 
 
2.1 Krediidiasutused 
 
Krediidiasutuste aruannete avalikustamisnõue on sätestatud krediidiasutuste seaduse §-s 92. 
Krediidiasutused on kohustatud avalikustama majandusaasta aruanded ning jooksva 
majandusaasta kolme, kuue, üheksa ja kaheteistkümne kuu vahearuanded. Vahearuanded 
tuleb avalikustada hiljemalt kahe kuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppu ja majandusaasta 
aruanne hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Avalikustamisele kuuluvate 
andmete miinimumnõuete, aruannete vormide, koostamise metoodika ja avalikustamise 
nõuete kehtestamiseks annab krediidiasutuste seadus delegatsiooni Eesti Pangale. Vastav kord 
on kehtestatud krediidiasutuste avalike aruannete koostamise juhendiga.  
 
Krediidiasutuste avalike aruannete koostamise juhendi kohaselt peavad avalikustamisele 
kuuluvad aruanded krediidiasutuste seaduses sätestatud tähtaegadel olema avalikult 
kättesaadavad krediidiasutuse peakontoris (juhatuse aadressil), tema kõigis filiaalides ja 
esindustes ning internetis. Samuti peab krediidiasutus igale soovijale võimaldama koheselt 
(filiaalis või esinduses hiljemalt kahe pangapäeva jooksul) tasuta viimasena avalikustatud 
aruande täieliku koopia. Juhul, kui see ei ole koheselt kättesaadav, peab soovijale esitama 
koondinformatsiooni aruande kohta.  
 
Eestis asuva välisriigi krediidiasutuse tütarkrediidiasutus peab lisaks oma aruannetele 
avalikustama ka emaettevõtjaks oleva välisriigi krediidiasutuse viimase võimaliku 
kontserniaruande. Välisriigi krediidiasutuse filiaal peab avalikustama krediidiasutuse 
viimased võimalikud aruanded, mis on tõlgitud eesti keelde. 
 
Krediidiasutuste avalike aruannete koostamise juhendi järgi koosneb krediidiasutuse avalik 
vahearuanne koondinformatsioonist, sissejuhatusest, seletuskirjast ja 
raamatupidamisaruandest. Siin on teatud erinevus majandusaasta aruandest, nt ei ole nõutud 
koondinformatsiooni, seletuskirja asemel tuleb esitada tegevusaruanne ning täiendavalt tuleb 
esitada juhatuse ettepanek kasumi jaotamise kohta.  
 
Krediidiasutuste avalike aruannete koostamise juhend kehtestab suhteliselt detailsed nõuded 
avalikustatavate andmete sisu ja ulatuse ning avalikustamise vormi kohta. Nii näiteks peab 
seletuskiri muuhulgas sisaldama riskide kirjeldust kategooriate lõikes, riskijuhtimise 
põhimõtteid, informatsiooni usaldatavusnormatiivide suuruse ja nende täitmise kohta ning 
palju muud. Samuti on avalike aruannete koostamise juhendis krediidiasutustele kehtestatud 
kindel vorm teatud andmete esitamiseks (bilanss ja kasumiaruanne, laekumata nõuded 
tähtaegade ja geograafiliste piirkondade lõikes jne). Ühelt poolt kergendavad taolised 
detailsed sisu- ja vorminõuded aruande koostamist ning võimaldavad kergemini võrrelda 
erinevate krediidiasutuste poolt avalikustatud aruandeid, teisalt aga võivad need mõjutada 
aruande sisu ning halvendada aruande ülevaatlikkust. Rangelt reguleeritud vorminõuded ei 
pruugi alati peegeldada tegelikku olukorda, kuna aruande koostaja ei saa vajadusel välja tuua 
tema jaoks olulisi kirjeid, samuti on raamatupidamise aruande sisu ja esitusviisi kohta 
detailsete nõuete kehtestamine vastuolus printsiibipõhiste rahvusvaheliste finantsaruandluse 
standarditega.  
 
Vajadus arvestada avalikustamisnõuete kehtestamisel rahvusvaheliste finantsaruandluse 
standarditega tuleneb sellest, et vastavalt raamatupidamise seaduse § 17 lõikele 2, peab alates 
2005. aastast krediidiasutuste raamatupidamisaruannetes kasutatav arvestuspõhimõte ja 
informatsiooni esitlusviis olema kooskõlas eelnimetatud rahvusvaheliste standarditega. 
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Eelmise aasta õigusaktide mõju analüüsis jõudsime järeldusele, et vältimaks vastuolu Euroopa 
Liidu regulatsioonidega, tuleb raamatupidamise seaduse § 17 lõiget 2 täpsustada ning 
asendada viide rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele viitega Euroopa Liidus 
kohaldatavate rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega. Meile teadaolevalt on vastav 
raamatupidamise seaduse muutmise eelnõu menetluses. 
 
Vastuolu detailsete vorminõuete ja printsiibipõhiste arvestuspõhimõtete vahel on tinginud 
olukorra, kus mõned krediidiasutused on pidanud vajalikuks koostada aruandlust 
kahekordselt, seejuures üks aruanne vastab krediidiasutuste avalike aruanne koostamise 
juhendi nõuetele ning teine krediidiasutuse enda poolt sobivaks peetud vorminõuetele.  
 
Antud vastuolu likvideerimiseks ja vältimaks aja- ja ressursimahukat kahekordse aruandluse 
koostamist, tuleks täpsustada krediidiasutuste seaduse nõudeid selliselt, et oleks reguleeritud 
avalikustamisele kuuluvate andmete ulatus, avalikustamise tähtajad ning koht. Määruses 
tuleks täpsustada seaduses sätestatud nõudeid riskide ja riskijuhtimise süsteemi, 
usaldatavusnormatiivide või muu olulise informatsiooni avalikustamise kohta.  
 
2.2 Investeerimisühingud 
 
Investeerimisühingute aruannete avalikustamisnõue on kehtestatud väärtpaberituru seaduses. 
Vastavalt väärtpaberituru seaduse § 110 lõikele 1, peab investeerimisühingu avalikustatav 
aruanne olema kättesaadav investeerimisühingu asukohas, tema kõigis filiaalides ja esindustes 
ning investeerimisühingu veebilehel või selle puudumisel Finantsinspektsiooni veebilehel. 
Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt kehtestab rahandusminister investeerimisühingutele avalike 
aruannete sisu ja koostamise metoodika. Käesolevaks ajaks ei ole vastavat normatiivakti 
kehtestatud.  
 
Seega lasub investeerimisühingutel küll väärtpaberituru seadusest tulenev üldine aruandluse 
avalikustamise kohustus, kuid puudub regulatsioon, mis sätestaks avaliku aruande aruannete 
vormi, avalikustamise tähtajad ja kohad ning avalikustatavate andmete ulatuse. Antud hetkel 
tegelikkuses investeerimisühingud aruandeid ei avalikusta. 
 
Meie hinnangul peaksid investeerimisühingute aruannete avalikustamise üldnõuded olema 
sarnased krediidiasutustele esitatavate vastavate avalikustamisnõuetega. Avalikustamisele 
kuuluvate andmete ulatus, tähtajad ja koht tuleks sätestada väärtpaberituru seaduses. 
Määruses tuleks täpsustada seaduses kehtestatud nõudeid riskide ja riskijuhtimise süsteemi, 
usaldatavusnormatiivide või muu olulise informatsiooni avalikustamise kohta.  
 
Käesoleval hetkel ei ole konkreetsete avalikustamisnõuete puudumise tõttu informatsioon 
investeerimisühingute kohta soovijatele kättesaadav. 
 
Investeerimisühingute osatähtsus Eesti finantsturul on väike ning tegutsevate 
investeerimisühingute peamiseks tegevusalaks on väärtpaberiportfellide valitsemine, mille 
puhul portfelliomanike riskid on reeglina lahutatud investeerimisühingu enda riskidest. 
Samuti on krediidiasutustest väiksema klientide ning investorite arvu tõttu avalikkuse huvi 
investeerimisühingute aruannete vastu oluliselt väiksem huvist krediidiasutuste aruannete 
vastu. Seda kinnitavad ka avalike aruannete kasutajate küsitluse tulemused, kus oli selgelt 
näha, et finantssektori ettevõtjate huvi ja vajadus investeerimisühingute aruannete vastu on 
kõige madalam. Pidamata investeerimisühingute poolt informatsiooni avalikustamist 
vähemtähtsaks, leiame siiski, et lähtudes eelkõige avalikustamise proportsionaalsusest, võiks 
investeerimisühingute poolt avalikustatavate andmete ulatus olla väiksem ja avalikustamise 
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sagedus harvem. Meie hinnangul on piisav, kui investeerimisühingud avalikustavad oma 
vahearuandeid kaks korda aastas, so poolaasta ja aasta kohta. 
 
2.3 Kindlustusandjad 
 
Kindlustusandjate aruannete avalikustamisnõue on sätestatud kindlustustegevuse seaduses ja 
rahandusministri määruses. Kindlustustegevuse seadus sätestab nõuded vaid kindlustusandja 
majandusaasta aruannete kohta, nõudes nende avalikustamist osaliselt (st. bilanss, 
kasumiaruanne). Kindlustustegevuse seaduse § 48 lõike 5 kohaselt on kindlustusandja 
kohustatud avaldama oma majandusaasta bilansi ja kasumiaruande vähemalt ühes üleriigilise 
levikuga päevalehes hiljemalt aruande koostamise aasta 1. juuliks. Vastavalt 
kindlustustegevuse seaduse § 48 lõikele 4, peab kindlustusandja esitama 
Finantsinspektsioonile majandusaasta aruande seitsme tööpäeva jooksul, arvates 
majandusaasta aruande kinnitamisest, kuid mitte hiljem kui majandusaastale järgneva aasta 1. 
maiks. Seega, osaliselt ka avaldamisviisi tõttu, erinevad aruannete avalikustamise ja 
Finantsinspektsioonile esitamise tähtajad.  
 
Nimetatud erinevus tähtaegade osas on kõrvaldatud kindlustustegevuse seaduse muutmise 
seaduse eelnõus, mille § 84 lõike 4 kohaselt on kindlustusandja kohustatud avaldama oma 
majandusaasta aruande veebilehel ja kättesaadavaks tegema oma asukohas hiljemalt aruande 
koostamise aasta 1. maiks. 
 
Rahandusministri 9. augusti 2000. aasta määrus nr. 75 "Kindlustusandjate raamatupidamise 
aastaaruande, vahearuannete ja konsolideeritud raamatupidamisaruannete koostamise ning 
esitamise kord" sätestab avalikustamise tähtaja nõuded ainult vahearuannetele ning 
avalikustamise viisi nii vahearuannete kui majandusaasta aruande kohta. 
 
Vahearuannete suhtes kehtivad tähtajalised nõuded on ühtsed nii järelevalveasutusele 
esitatava kui avalikustatava aruande kohta ja seda nii konsolideeritud kui soolo vahearuannete 
osas. Nimetatud aruanded esitatakse ja avalikustatakse 1 kuu pärast vahearuande 
bilansipäeva. 
 
Välisriigis registreeritud kindlustusandja filiaalile rakenduvad Eestis registreeritud 
kindlustusandja suhtes kehtestatud nõuded.  
 
Nii vahearuannete kui majandusaasta aruannete avalikustamise viisi kohta sätestab määrus 
nõuded – nende koopiad peavad olema kõikidele huvitatud isikutele tasuta kättesaadavad 
kindlustusandja asukohas või avalikustatud kindlustusandja veebilehel. 
 
Eelnimetatud määrus reguleerib osaliselt ka kindlustusandjate raamatupidamisaruannete sisu 
(peamiselt kindlustustehnilistes valdkondades); üldistes raamatupidamispõhimõtetes 
tuginetakse Raamatupidamise Toimkonna vastavatele juhenditele. 
 
Olulisim kvalitatiivne muutus kindlustusandjate poolt avalikes aruannetes avaldatava 
informatsiooni sisu osas leiab lähitulevikus aset seoses kindlustuslepingute rahvusvahelise 
finantsaruandluse standardi (IFRS4) põhimõtete rakendamisega. Nimetatud standardi kohaselt 
tuleb majandusaasta aruandes esitada senisest põhjalikumalt informatsiooni 
kindlustustegevusega seotud komponentide kohta (näit. edasikindlustusest tekkiv 
kasum/kahjum, kapitaliseeritavad summad, arvestusmeetodites kasutatud eelduste kirjeldus). 
Lisaks peab kindlustusandja avaldama informatsiooni, mis võimaldab kasutajal mõista 
kindlustuslepingutest tulenevate rahavoogude mahtu, nende aega ja tõenäosust, samuti 
informatsiooni kindlustuslepingutes sisalduvate tuletisinstrumentide jm komponentide lõikes. 
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2.4 Investeerimisfondid 
 
Nõuded lepinguliste ja aktsiaseltsina asutatud investeerimisfondide aruandlusele ja 
informatsiooni avalikustamisele on sätestatud investeerimisfondide seaduse §-des 238-240, 
242-2454. Seaduse kohaselt tuleb nii lepingulistel kui aktsiaseltsina asutatud 
investeerimisfondidel koostada ja avalikustada fondi poolaasta- ja aastaaruanded. Vastavalt 
investeerimisfondide seaduse § 244 lõikele 4, kehtestatakse avalikustamisele kuuluvate fondi 
aasta- ja poolaastaaruannete sisu, koostamise metoodika ja avalikustamise tähtajad 
rahandusministri määrusega. Kuna käesolev investeerimisfondide seadus jõustus suhteliselt 
hiljuti (01.05.2004. a.), siis ei ole eelnimetatud delegatsiooninormi alusel vastavat 
rahandusministri määrust veel vastu võetud.  
 
Investeerimisfondide seaduse § 337 lõike 2 kohaselt kasutatakse kuni uue õigusakti 
kehtestamiseni senini kehtinud investeerimisfondide seaduse alusel kehtestatud õigusaktides 
sätestatut. Seega, käesoleval hetkel on kehtivaks investeerimisfondide aruannete sisu 
reguleerivaks õigusaktiks rahandusministri 2. juuli 1998. aasta määrus nr. 50 “Nõuete 
kinnitamine investeerimisfondide aasta- ja poolaastaaruannetele”. 
 
Eelnimetatud määruse kohaselt on lepingulise investeerimisfondi aasta- ja poolaastaaruannete 
kohustuslikeks osadeks muuhulgas fondi bilanss, investeeringute aruanne, vara liikumise 
aruanne ja aruandeperioodi kajastav tulude ja kulude aruanne. Aktsiaseltsina asutatud 
investeerimisfondi majandusaasta aruande kohustuslikeks osadeks on fondi bilanss, 
kasumiaruanne, investeeringute aruanne, vahendustasude aruanne ja majandusaasta aruande 
lisad vastavalt raamatupidamise seaduse lisale 3. Aktsiaseltsina asutatud investeerimisfondi 
poolaasta aruanne koosneb fondi bilansist, kasumiaruandest ning investeeringute aruandest 
koos lisadega. 
 
Fondivalitseja kui valitsetava lepingulise või aktsiaseltsina asutatud fondi aasta- ja 
poolaastaaruannete koostaja, peab avalikustamisele kuuluvad aruanded avaldama ja 
kättesaadavaks tegema fondivalitseja asukohas, tema filiaalides ning fondivalitseja veebilehel 
või kontserni, millesse fondivalitseja kuulub, veebilehel või fondi puhul, mille osakute või 
aktsiatega kaubeldakse Eestis registreeritud reguleeritud turul, selle turu korraldaja veebilehel. 
 
Investeerimisfondide seaduse § 244 lõike 3 kohaselt avalikustab lepingulise või aktsiaseltsina 
asutatud fondi fondivalitseja fondi aastaaruande nelja kuu jooksul pärast majandusaasta 
lõppemist ja poolaastaaruande kahe kuu jooksul pärast poolaasta lõppemist. 
 
Finantsinspektsiooni hinnangul võimaldavad fondi aasta- ja poolaasta aruannetele esitatavad 
nõuded saada piisavalt detailset ja mitmekülgset informatsiooni fondi tegevuse kohta. Samas 
aruannete standardiseeritud vorm (sh etteantud kindel struktuur ja kirjete ühene mõistetavus) 
võimaldab jälgida nii fondi arengut ajas kui ka võrrelda fonde omavahel, see on väga oluline 
aspekt fondivaliku seisukohalt. 
 
 Uuringud näitasid, et avalikkuse huvi investeerimisfondide vastu, mille hulka kuuluvad ka 
kohustuslikud pensionifondid, on väga suur. Seega võib fondisektori läbipaistvuse tagamise 

                                                      
4 Investeerimisfondide seaduse §-des 238-240, 242-245 sätestatud aruandlus- ja avalikustamis-nõuete 
kehtestamisel on lähtutud Euroopa Liidu 1985. aasta direktiivis nr 611 “Council directive on the 
coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective 
investment in transferable securities (UCITS)” sätestatud nõuetest. 
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seisukohalt pidada põhjendatuks fondide avalike aruannete detailiseerituse astet ning 
avalikustamise sagedust (kaks korda aastas).  
 
2.5 Avalike aruannete koostajate ja kasutajate arvamus  
 
Järgnevalt esitame kokkuvõtte aruannete koostajate ja kasutajate arvamustest avalike 
aruannete informatsiooni mahu ja struktuuri sobivuse kohta. 
 
Küsitlustest selgus, et avalike aruannete koostajad pidasid avalikustatava informatsiooni 
hulka piisavaks või pigem liiga suureks. Info hulka aruandes pidasid liiga suureks 
investeerimisühingud, rõhutades, et investeerimisühingute kliendid on seotud vaid 
operatsiooniriskiga. Fondivalitsejad ei pidanud avalikustatava informatsiooni mahtu tingimata 
suureks, kuid arvasid, et nende puhul sõltub klientide huvi ja usaldus fondivalitseja vastu 
sellest, kui kaalukas on fondivalitseja ja sellest, missugused on tema valitsevate fondide 
tootlused. Kindlustusandjad pidasid avalikustatava informatsiooni mahtu üldjoontes 
optimaalseks, kuid rõhutasid, et kindlustuse eripära saaks täpsemini arvestada eelkõige 
pikaajaliste lepingute olemaolu ja ajatamise temaatika osas. Krediidiasutustes peeti 
avalikustatava informatsiooni mahtu pigem suureks, seda eelkõige seetõttu, et erinevatele 
sihtrühmadele (omanik, Finantsinspektsioon, investor) tehakse paralleelseid, vaid osaliselt 
kattuvaid aruandeid. Krediidiasutused on enim huvitatud avalikes aruannetes nõutud 
informatsioonimahu vähendamisest. 
 
Aruannete koostajate hinnanguid avalikustatavate andmete mahu kohta mõjutas nii see, 
kuidas avalike aruannete koostamise tehnoloogia haakus muude aruannete tegemisega kui ka 
asjaolu aruannete koostajate võimalustest ja huvist rakendada erinevaid infotehnoloogilisi 
lahendusi aruande kokkupanemisel.  
 
Avalike aruannete koostamise ja avalikustamise sagedusega olid nende koostajad pigem 
rahul. Põhjenduseks toodi asjaolu, et ettevõtjate organisatsioonisisene aruannete koostamise 
rütm on samasugune või veelgi tihedam. 
 
Avalike aruannete kasutajate hinnangul on avalikes aruannetes informatsiooni piisavalt (vaata 
tabelit 1). Nii arvas 92% aruannete kasutajatest. Need 8% aruannete kasutajatest, kelle arvates 
on informatsioon ebapiisav, tõid põhjusena välja ettevõtjate lähiaastate tegevusplaanide ning 
tulude ja kulude struktuuri kirjelduse puudumise. 
 
Tabel 1. Vastused küsimusele, kas avalikud aruanded sisaldavad Teie vajadusteks 
piisavalt informatsiooni? 
 

Töötajate arv Asukoht Tegevusala  
Kõik Kuni 100 101-200 üle 200 Tallinn muu toot-

mine 
kauban-
dus 

äri-
teenused 

Vastanute arv 
kokku  63 23 12 28 33 30 26 23 8 

sh “jah” 58 22 12 24 31 27 25 20 6 
% vastanutest 92% 96% 100% 86% 94% 90% 96% 87% 75% 
sh “ei” 5 1 0 4 2 3 1 3 2 
% vastanutest  8% 4% 0% 14% 6% 10% 4% 13% 25% 

 
 
3. Avalikustamine kui isiku vabadustele seatav piirang 
 
Selleks, et täpsemalt teemat piiritleda on oluline täpsustada avalikustamise kui kohustuse 
olemust ja sisu.  
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3.1 Avalikustamine kui kohustus 
 
Krediidiasutuste seadus, kindlustustegevuse seadus, investeerimisfondide seadus, 
väärtpaberituruseadus ja nende alusel loodud õigusaktid kasutavad sageli mõistet 
“avalikustamine”. Samas jäetakse enamikel juhtudel see mõiste seaduse tasemel avamata e. 
defineerimata. 
 
Avalikustamise mõiste on avatud näiteks avaliku teabe seaduse § 8 lõikes 2, mille kohaselt on 
avalikustamine teabevaldaja poolt seadusega sätestatud korras teabele juurdepääsu 
võimaldamine, ilma, et selleks peaks teabenõuet esitama.  
 
Siit võib teha järelduse, et avalikustamine on kohustatud isiku tegevus, mis on suunatud 
teabele juurdepääsuvõimaluste tekitamisele. Seega on avalikustamine isiku kohustus käituda 
ettemääratud viisil. 
 
Nii võiks kokkuvõtvalt öelda, et avalikustamine on isiku kohustus tekitada kõrvaliste isikute 
(avalikkuse) jaoks juurdepääs teabele. 
 
3.2 Avalikustatava teabe iseloom 
 
Avalikustamise kui kohustuse täitmine eeldab teabe omamist. Üldjuhul kohustatakse 
avalikustama teavet, milline on seda avalikustama kohustatud isiku poolt saadud või loodud 
ning puudutab isikut ennast või on seotud temaga. 
 
Seega avalikustatakse ennekõike teavet avalikustama kohustatud isiku kohta. Andmed isiku 
kohta kuuluvad selle isiku eraelu valdkonda. 
 
Eraelu võib käsitleda kui õigust elada omaenda elu minimaalse sekkumisega. Eraelu 
ammendavat definitsiooni ei ole võimalik ega vahest ka vajalik anda. Oluline on, et eraelu 
hõlmab muuhulgas ka isiku äri-, kutse- ning majandustegevust ja avaliku võimu poolt isiku 
kohta käiva informatsiooni kogumist ja talletamist.5  
 
Seega kuulub igasugune isiku majandustegevust puudutav teave tema eraeluga seonduvasse 
valdkonda.  
 
Isiku ärilise ja erialalise tegevuse kohta selliste andmete, mis võimaldavad saada ülevaadet 
isiku varast ja majanduslikest huvidest, kogumine, säilitamine ja avaldamine kuulub 
Põhiseaduse § 26 kaitsealasse. 
 
Nii võib öelda, et kohustades isikut teavet avalikustama, kohustatakse isikut avaldama oma 
eraelu puudutavaid andmeid ja riivatakse Põhiseaduse §-s 26 sätestatud igaühe õigust eraelu 
puutumatusele. Siinjuures on kohane märkida, et vastavalt Põhiseaduse §-le 9 laienevad 
Põhiseaduses loetletud õigused, vabadused ja kohustused ka juriidilistele isikutele niivõrd, kui 
see on kooskõlas juriidilise isiku üldiste eesmärkide ja selliste õiguste, vabaduste ja 
kohustuste olemusega ning sarnaselt füüsilistele isikutele omab eraelu ja õigust selle 
puutumatusele ka juriidiline isik. 
 
3.3 Eraellu sekkumine kui isiku põhivabaduste piiramine  
 

                                                      
5 http://www.nc.ee/rkis/lahendid/tekst/4-1-10-02.html RT III 2003, 2, 16 
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Hinnates avaliku võimu poolt isiku eraellu sekkumisega seonduvat, omab olulist tähendust ka 
see, kas õiguste ja vabaduste piiramisel on tegemist nn põhiõiguste ja vabaduste piiramisega 
või mitte. 
 
Lähtudes isiku põhiõiguste formaalsest määratlusest, tuleb isiku põhiõigusteks ja vabadusteks 
lugeda kõiki Põhiseaduses sisalduvaid individuaalseid õigusi ja vabadusi.  
Põhiseaduse § 26 sätestab igaühe õiguse eraelu puutumatusele. Seega, sekkudes eraellu, 
piiratakse isiku põhiõigusi. 
 
Põhiseaduse § 26 teine lause sätestab tingimused, millal selline eraellu sekkumine on lubatav. 
Riik võib isiku eraellu sekkuda vaid seaduses sätestatud juhtudel ja korras tervise, kõlbluse, 
avaliku korra või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks või 
kurjategija tabamiseks. Sätestatu annab igaühele õiguse eeldada, et riik ei sekku eraellu 
muidu, kui Põhiseadusega nimetatud eesmärkide saavutamiseks. 
 
Siinkohal on kohane juhtida tähelepanu asjaolule, et avalikustamine on käsitletav intensiivse 
sekkumisena isiku eraellu.6 Mida intensiivsem on aga sekkumine, seda mõjuvamad peavad 
olema sekkumist õigustavad asjaolud.7 
 
3.4 Põhiõiguste piiramise võimalused 
 
Sätestades isikule kohustuse toimida ühel või teisel moel, piiratakse või mõjutatakse selle 
isiku õigusi ja vabadusi. Isiku õiguste ja vabaduste piiramine seisneb igas avaliku võimu poolt 
kasutatavas abinõus, mis takistab, kahjustab või kõrvaldab mõne õiguse või vabaduse 
kasutamise. Isiku vabaduste kaitseala on riivatud ka siis, kui seda vabadust mõjutatakse 
avaliku võimu poolt ebasoodsalt. 
 
Seega on isikule teatud kohustuse panemine tema õiguste ja vabaduste piiramine. 
 
Põhiseaduse § 3 esimese lause8 ja § 11 kohaselt võib õigusi ja vabadusi piirata ainult 
kooskõlas põhiseadusega e. Riigikogu poolt või rahvahääletusel vastuvõetud seadusega 
sätestatud juhtudel ja korras.9 Sellised piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas 
vajalikud ega tohi moonutada piiravate õiguste ja vabaduste olemust.  
 
Põhiseaduse § 9 lõike 2 kohaselt laienevad isikute õigused, vabadused ja kohustused ka 
juriidilistele isikutele.  
 
Eriti põhiõiguste piiramise juhtudel peab seadusandja kõik põhiõiguse seisukohalt olulised 
küsimused otsustama ise ega tohi nende sätestamist delegeerida täitevvõimule. Samas, 
seaduses ei pea kõiki piiranguid detailselt kirjeldama. Täitevvõim võib seadusega kehtestatud 
põhiõiguste ja vabaduste piiranguid täpsustada, mitte aga kehtestada seaduses sätestatuga 
võrreldes täiendavaid piiranguid.10  
 

                                                      
6 http://www.nc.ee/rkis/lahendid/tekst/4-1-10-02.html RT III 2003, 2, 16; palgaandmete 
avalikustamisest. 
7 http://www.nc.ee/rkis/lahendid/tekst/4-1-3-02.html RT III 2002, 14, 157; ettevõtlusvabadusse 
sekkumisest. 
8 Riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel 
9 http://www.nc.ee/rkis/lahendid/tekst/4/1-2/94.html RT I 1994, 8, 130 
10 http://www.nc.ee/rkis/lahendid/tekst/4-1-1-99.html RT III 1999, 9, 89; 
http://www.nc.ee/rkis/lahendid/tekst/4-1-1-01.html RT III 2001, 5, 49 p. 14 
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Seega peab õiguste piiramine olema nii formaalses kui materiaalses mõttes kooskõlas 
Põhiseaduse sätetega ja õiguste piiramine ei tohi moonutada õiguste ja vabaduste olemust. 
 
Kui formaalses plaanis seaduse heakskiitmisel Riigikogus ja avaldamisel sätestatud korras on 
nimetatud formaalse kooskõla nõue täidetud, siis materiaalses mõttes peab sellisel õiguste 
riivel olema ka legitiimne põhjus ja selline õiguste piiramine peab olema proportsionaalne. 
 
Selleks, et määratleda abinõude vajalikkust, tuleb eelnevalt piiritleda õigushüve11, mida 
selliste piirangutega kaitstakse. Õigushüve puudumisel või reguleerituse korral, ei saa 
võimalikke abinõusid pidada vajalikuks. 
 
Avalikustamise nõue on vajalik, et tagada avalikkusele õigeaegne informeeritus, mis annab 
isikutele võimaluse vajadusel oma õiguste ja vabaduste kaitseks. Seda põhjust võib pidada 
legitiimseks ja vajalikuks isiku õigustele ja vabadustele piirangu kehtestamiseks. 
 
 
4. Informatsiooni avalikustamise vajadus 
 
Järgnevalt analüüsitakse finantssektori ettevõtjate kohta informatsiooni avalikustamise 
vajalikkust ning otsitakse vastust küsimustele, mida avalikustamisega saavutatakse, kas selle 
järele on nõudlus ja kas avalikustamisele on alternatiive.  
 
4.1 Avalike aruannete koostajate hoiakud 
 
Avalike aruannete koostajate (edaspidi koostajad) seas korraldatud uuring näitab, et koostajad 
peavad avalikke aruandeid vajalikuks eelkõige Eesti finantssüsteemi 
järelevalvemehhanismina toimimise seisukohalt, finantsturu usaldusväärsuse hoidmiseks. 
Samuti leiti, et finantssektori ettevõtjad peavad jõudma arusaamisele, et nad on ühtlasi ka 
avalikkuse seire all. Kuigi informatsiooni avalikustamine suurendab olulisel määral ettevõtja 
läbipaistvust, on avalike aruannete kontrollimehhanismina toimimise funktsioon jäänud 
koostajatele ebaselgeks. Üldisemas mõttes on seaduse mõte jäänud avalikustatavate aruannete 
näitajate tasandil avamata, sh – milleks üldse on vastav regulatsioon loodud ja millised on 
selle tagamaad. 
 
Avalike aruannete koostamisel käsitlevad koostajad avalikkusena Finantsinspektsiooni, 
konkurente, analüütikuid, majandusteadlasi, teatud kliente ja ajakirjandust. Samas leitakse, et 
laiem avalikkus ehk enamik klientidest ei huvitu ega ole vastava ettevalmistusega, et avalikke 
aruandeid uurides ettevõtja olukorra kohta iseseisvalt sisulisi järeldusi teha ja piirdub paremal 
juhul ajakirjanduses esitatuga. 
 
Avalike aruannete kasutatavuse kohta tõdesid koostajad, et kontaktid on valdavalt 
riigiasutustega, aruannete kasutajate sihtrühma kohta üldistavaid kokkuvõtteid teha on raske, 
kuna neid on erinevatelt tegevusaladelt - klient, ajakirjanik, majandusteadlane, üliõpilane, 
välisinvestor. Võimalike kasutajate ring on piiratud ka seetõttu, et vastavate eriteadmistega 
inimesi on Eestis vähe. Avalike aruannete kasutajaid on enim suuremate ettevõtjate seas, 
avalikke aruandeid, kusjuures eriti majandusaasta aruandeid, kasutatakse kui üht võimalust 
tutvustada töötajaskonnale oma ettevõtte tegevust ja seisundit ning kõrvutada 
majandusnäitajaid konkurentide omadega. 
 

                                                      
11 üksikisiku või ühiskonna eksisteerimiseks vajalik eluline hüve (paremus, kasu), millel on eriline 
sotsiaalne väärtus ja mis tingib tema õigusliku kaitse 
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Koostajate hinnangul esitavad kliendid täpsustavaid küsimusi avalike aruannete kohta 
suhteliselt vähe; enim tuntakse huvi suuremate krediidiasutuste vastu. Kokkuvõtvalt võib 
aruannete koostajate hoiakute põhjal teha järgmisi järeldusi: 
 

1) Olemasolevate normide eesmärgid ei ole nende täitjatele üheselt arusaadavad. Sellest 
tulenevalt ei pruugita mõista taolise normi vajalikkust täiendava motivaatorina 
äritegevuse riskide tasakaalustamisel riskide maandamiseks vajalike vahenditega. 
Normi täitmisel, seejuures mõistmata selle eesmärki, võib eksisteerida oht, et 
õigusnormi järgitakse üksnes oma maineriski maandamist silmas pidades.  

2) Sektorite lõikes on kehtivad normid erinevad, mistõttu on erisusi ka avalikustamise 
ulatuse, tähtaegade, viisi ja koha osas.  

 
4.2 Avalike aruannete kasutajate hoiakud 
 
Ettevõtjate seas korraldatud küsitlus näitas, et kõige rohkem (63%) kasutatakse 
krediidiasutuste avalikke aruandeid. Kasutatavuselt järgnevad kindlustusandjate ja 
investeerimisfondide aruanded. Aruannete kasutamise eesmärkideks on - lisainformatsiooni 
hankimine ja enese (tööalane) harimine; üle poole aruannete kasutajatest kasutab saadud 
informatsiooni majandusanalüüsi tegemiseks. Alla 10% küsitletutest kasutab aruandeid 
investeerimisotsuste tegemiseks ning samuti alla 10% kasutab aruannetest saadavat 
informatsiooni riskide maandamiseks ja konkreetse ettevõtja usaldusväärsuse kontrolliks. 
 
Ülikoolide esindajate, audiitorite ja ajakirjanike seas korraldatud küsitlus näitas, et kõige 
rohkem kasutatakse krediidiasutuste ja investeerimisfondide aruandeid. Kindlustusandjate 
andmete vastu on huvi väiksem. Kasutatakse nii majandusaasta aruandeid kui ka 
vahearuandeid. 
 
Ettevõtjad kasutavad põhiliselt majandusaasta aruandeid või majandusaasta aruandeid koos 
vahearuannetega. Ainult vahearuandeid peaaegu ei kasutata, seda teeb vaid 2% kasutajatest. 
Nii majandusaasta kui ka vahearuannete kasutamine on iseloomulik suurematele ettevõtjatele. 
 
Enamik küsitletud ettevõtjatest, sõltumata sellest, kas ja kuivõrd on nad aruandeid ise 
kasutanud, arvab, et finantssektori aruanded peaksid olema avalikult kättesaadavad. Sektorite 
lõikes jaotub vajadus aruannete kättesaadavuse järele järgnevalt: 91% küsitletud ettevõtjatest 
arvas, et krediidiasutuste aruanded peaksid olema kõikidele kättesaadavad; kindlustusseltside 
aruannete kättesaadavust pidas vajalikuks 85%, investeerimisfondide aruannete 
kättesaadavust 80% ning investeerimisühingute aruannete kättesaadavust 63% vastanutest. 
 
Suurem osa küsitletud ettevõtjatest arvas, et finantssektori ettevõtjad peaksid avalikustama 
oma aruandeid sagedamini kui üks kord aastas (vaata tabelit 2). Sagedama aruandluse 
pooldajad põhjendasid oma soovi sellega, et vajadusel oleks vastav informatsioon 
kättesaadav. Samuti toodi põhjustena esile finantssüsteemi ülevaatlikkust ja läbipaistvust ning 
seejärel usalduse hoidmist ja kindlustunde tagamist. Nende vastuste sisu avamiseks esitame 
valiku vastajate põhjendustest. 
 
Tabel 2. Vastused küsimusele, miks on vaja avalikustada finantssektori ettevõtjate 
andmeid sagedamini kui üks kord aastas 
 

Üldistus Iseloomulikud põhjendused 
informatsiooni kättesaadavus 
vajadusel 

et info oleks kättesaadav kõigile huvitatuile; 
info saamiseks otsuste tegemisel; 
ei ole muidu jooksvate oluliste sündmustega kursis, muutuvad 
ruttu; 
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värskema ja ajakohase info saamiseks 
finantssüsteemi ülevaatlikkus ja 
läbipaistvus 

finantssüsteemi läbipaistvus; 
oleks nii investoritel kui ka potentsiaalsetel investoritel näha 
nende majandustegevus; 
parem ülevaade; 
et olla kursis nende tegevusega ja kiirete muutustega, olla 
teadlik 

usalduse hoidmiseks ja kindlustunde 
loomiseks 

see valdkond on ohtlik, rohkem olla kursis nende tegevusega; 
seotud finantsriskidega, kindlustuste puhul on kurvad 
kogemused; 
nad mängivad teiste inimeste rahadega 

 
Ülikoolide esindajate, audiitorite ja ajakirjanike seas korraldatud küsitlus näitas, et avalikke 
aruandeid soovitakse saada sagedamini kui kord aastas. Sagedamat avalikustamist põhjendati 
sellega, et see võimaldab teha ettevõtjate kohta süvaanalüüsi ning saada ettevõtjast 
objektiivsemat ja operatiivsemat ülevaadet, mis on vajalik võimalike riskide maandamiseks. 
 
Küsitlusele vastanud Euroopa keskpankade ja rahvusvaheliste reitinguagentuuride arvates 
peaksid aruandeid avalikustama krediidiasutused, investeerimisühingud ja 
investeerimisfondid sagedusega, mis lähtub iga riigi eripärast. Rahvusvaheliste 
reitinguagentuuride arvates võiks aruandeid avalikustada üks kord kvartalis. Avalikustatama 
peaks raamatupidamisaruande (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali 
liikumise aruanne ja lisad) ning informatsiooni riskide ja usaldatavusnormatiivide kohta. 
Rahvusvahelised reitinguagentuurid pidasid vajalikuks ka suhtarvude avalikustamist. 
Avalikustamise kohana nimetati peamiselt ettevõtja veebilehte ja kontorit. 
 
Küsitlusele vastanud audiitorfirmade arvates peaksid aruandeid avalikustama kõik 
finantssektori ettevõtjad. Sagedus võiks olla tihedam kui üks kord aastas ning aruanded 
peaksid olema kättesaadavad kõikidele soovijatele ettevõtja, börsi ja Finantsinspektsiooni 
veebilehel ning ettevõtja kontoris. Lisaks tavapärasele informatsioonile võiksid audiitorite 
hinnangul aruanded sisaldada ka võrdlusandmeid konkurentidega ning turuanalüüsi. 
 
Küsitlusele vastanud suuretiraažiliste Eesti ajalehtede majandustoimetuste arvates peaksid 
aruandeid avalikustama krediidiasutused, kindlustusandjad, investeerimisfondid ja 
investeerimisühingud vähemalt üks kord kvartalis, kusjuures investeerimisfondid võiksid seda 
teha üks kord kuus. Aruanded võiksid olla sektorite lõikes standardiseeritud ja kättesaadavad 
elektrooniliste kanalite kaudu, aga ka ettevõtja kontoris. 
 
Küsitlusele vastanud Eesti ülikoolide õppejõudude arvates peaksid aruandeid avalikustama 
kõik finantssektori ettevõtjad, välja arvatud investeerimisühingud, sagedamini kui üks kord 
aastas. Aruanded peaksid olema avalikustatud ettevõtja ja Finantsinspektsiooni veebilehel. 
Õppejõudude arvates on aruanded olnud piisavalt informatiivsed.  
 
4.3 Informatsiooni avalikustamise vajaduse analüüs  
 
Analüüsides informatsiooni avalikustamise vajadust on oluline vastata järgmistele 
küsimustele: missugune on informatsiooni avalikustamise kasutegur? kas lisaks 
avalikustamisele on olemas veel teisi alternatiivseid võimalusi? kui jah, siis milliseid? 
 
Avalikustamine täidab oma eesmärki ainult siis, kui avalikustatav informatsioon on 
takistusteta kättesaadav, piisav, arusaadav ja muu samalaadse informatsiooniga võrreldav. 
Selleks peab riik kehtestama informatsiooni avalikustamise koha, tähtajad, selle ulatuse ja 
koostamise standardid, mis sätestavad informatsiooni esitusviisi, finantsnäitajatele 
kohaldatavad arvestuspõhimõtted ja muu. Avalikustamise kohustuse, koha ja tähtaja 
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kehtestamisega tagab seadusandja informatsiooni kättesaadavuse ning standardite 
sätestamisega annab kasutajale võimaluse seda mõista, tõlgendada ja võrrelda.  
 
Aruandluse esitamise kohustus ja avalikustamisnõue on tingitud asjaolust, et nii riik kui ka 
avalikkus soovib saada teavet ühiskonnas toimuva kohta, et vältida järsult toimuda võivaid 
muutusi ja majanduskatastroofe finantssektoris ning prognoosida tulevasi sündmusi 
majanduses. 
 
 Finantssektoris on aruannete esitamise kohustus seotud sellega, et ühelt poolt üldsus usaldaks 
ettevõtjat ja tema äritegevust ning teiselt poolt saaks ülevaate ettevõtja finantsseisundist. See 
võimaldab üldsusel ette näha ja prognoosida ettevõtjaga seotud tulevikusündmusi ja selle 
kaudu kaitsta avalikkust negatiivsete majanduslike mõjude eest.  
 
Aruannete avalikustamise eesmärk on tagada avalikkusele ja igaühele teabele 
juurdepääsuvõimalus, et selle kaudu kindlustada majandusotsuste tegemiseks avalikkusele ja 
igaühele õigeaegne ja piisav informeeritus ning luua avalikkusele ja igaühele võimalused 
kontrollida ettevõtjate tegevust, hindamaks seda, kuidas nad kasutavad üldsuse usaldust oma 
ärieesmärkide saavutamiseks ning tagada võimalus vajadusel oma õiguste ja vabaduste 
kaitseks õigeaegselt välja astuda. Avalikkuse surve asjakohase informatsiooni õigeaegseks 
avalikustamiseks sunnib ettevõtja juhte parandama riskijuhtimist ja sisekontrollisüsteeme 
ning tegema kaalutletud juhtimisotsuseid. Seetõttu on avalikustamine tõhusaks täienduseks 
riiklikule finantsjärelevalvele. 
 
Võib pidada suhteliselt selgeks, et avalikustamine on kindlalt suunatud kolmandate isikute 
õiguste ja vabaduste kaitsele. Kui avalikkus ei saa piisavat informatsiooni, siis ei ole ta 
suuteline adekvaatselt reageerima muutustele keskkonnas.  
 
Järgnevalt esitame mõningaid näiteid selle kohta, kuidas avalikustamine mõjutab finantsturgu 
ja suurendab ettevõtjate üle teostatavat järelevalvet. 
 
Regulaarne informatsiooni avalikustamine aitab ära hoida järske muutusi finantsturul. 
Ootamatud negatiivsed ja/või positiivsed “uudised” tekitavad nn ülereageerimise, mis ongi 
järsult toimuvate muudatuste põhjustajaks. Seevastu regulaarselt avaldatav informatsioon 
võimaldab huvitatud isikutel reageerida adekvaatselt, vähendades seeläbi finantsturu 
volatiilsust. Kui avalikkus ei saa piisavat informatsiooni, siis ei ole ta suuteline adekvaatselt 
reageerima majanduskeskkonna muutustele.  
 
Informatsiooni avalikustamine, selle kasutajate huvide ja õiguste kaitseks mistahes moel, 
eeldab seda, et informatsiooni avalikustaja vastutab avalikustatud informatsiooni õigsuse ja 
täielikkuse eest. Ettevõtja juhtide kirjalik kinnitus oma vastutuse kohta, juhul, kui see vastutus 
on reaalne ja sellest kõrvalehoidmine on karistatav, distsiplineerib aruande koostajaid ja 
motiveerib neid esitama ainult tõest informatsiooni ning tõstab seeläbi avalikustatud teabe 
usaldatavust. 
 
Analüüsides avalike aruannete koostajate seisukohti avalike aruannete vajalikkuse kohta, 
tõdesime, et praegu kehtivad normid ei ole üheselt arusaadavad ja nende eesmärk on täitjatele 
tihti arusaamatu. Samuti on nõuded sektorite lõikes erinevad. Sellest järeldub, et praegune 
normatiivne keskkond ei taga avalikustamise eesmärkide saavutamist.  
 
Avalikustamise positiivse mõju saavutamiseks on vajalikud läbimõeldud ja antud 
turusituatsioonile vastavad avalikustamisnõuded. Ühelt poolt peaks avalikustamisnõuded 
olema selged ja arusaadavad nõuete täitjatele, st rohkem avama andmete avalikustamise 
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eesmärke, mis omakorda võimaldaks tõsta avalikustatavate andmete kvaliteeti. Teiselt poolt 
tuleb oluliseks lugeda ka seda, et arusaadavus oleks tagatud aruande kasutajate sihtrühmade 
tasemel e. vastava erialase ettevalmistusega isikutel, kes aruannet kasutavad või kasutama 
peavad. Ideaalis peaks avalikustatav aruanne olema arusaadav ka eriteadmisteta inimesele. 
Sellest tulenevalt on oluline, et riik tagaks aruannete arusaadavuse, milleks oleks vaja 
kehtestada ühtsed avalikustamisnõuded ning selgitada neid.  
 
Avalikustamisnõuete väljatöötamisel tuleb arvesse võtta ka võimalikke selle efektiivsust 
vähendada võivaid asjaolusid, näiteks: 
 
1) Olenevalt tegevusalast on paljud avalikustatavad näitajad (näiteks pangaportfelli väärtus 

krediidiasutuste puhul) hinnangulised. Paraku sõltuvad hinnangud tegelikust situatsioonist 
ning prognoosidest ja võivad ajas muutuda. 

2) Erineva seadusandliku tausta, nõuete ja tavade tõttu on erinevates riikides asuvate 
ettevõtjate poolt avalikustatud andmed tihti omavahel raskesti võrreldavad. Isegi kui 
avalikustamisnõuded on sarnased, ei ole erinevate arvestuspõhimõtete tõttu garanteeritud 
nende sisuline võrreldavus. 

3) Teatud osas võib avalikkusele vajalik huvitav informatsioon olla avalikustava ettevõtja 
või tema äripartnerite jaoks konfidentsiaalne ja kahjustada nende konkurentsivõimet. 

4) Avalikustatud informatsiooni kasulikkus sõltub selle operatiivsusest. Finantssektori kiire 
arengu tingimustes võib teatud ettemääratud tähtajal avalikustatud informatsioon osutuda 
vananenuks ja mittevajalikuks. 

 
 Järgnevalt käsitleme mõningaid alternatiivseid avalikustamisvõimalusi. 
 
Avalikustamisega samast eesmärki võib näiteks kanda kohustuslike aruannete esitamine 
riigile, kes omakorda astub vajadusel samme kolmandate isikute õiguste kaitseks. Sellise 
meetodi valik ei vähenda järelevalvesubjektide kulusid, kuna avalikud aruanded tuleb 
koostada, kuid suurendab riigi kulusid, kes sellisel juhul peaks tagama informatsiooni 
operatiivse kättesaadavuse huvitatud isikutele. Tuleb märkida, et vahendaja kasutamine 
aeglustab alati informatsiooni liikumist. Samas näitas Finantsinspektsiooni poolt keskpankade 
ja järelevalveasutuste seas korraldatud küsitlus, et kirjeldatuga sarnast meetodit kasutatakse. 
 
Avaliku aruande avalikustamise alternatiiviks võiks olla ka see, kui avalikkuse kõrgendatud 
huvi all olev ettevõtja suhtleb avalikkusega mõnel muul moel kui avalik aruanne, 
avalikustades informatsiooni, mis annab vajadusel avalikkusele võimaluse õiguste ja 
vabaduste kaitseks. See suhtlemine avalikkusega võiks olla näiteks korraliste majandusaasta 
ja vahearuannete ning pressiteadete kaudu Avalike aruannete koostamist ja avalikustamist 
reguleerivate õigusaktide puudumisel võiks kuuluda avalikustamisele raamatupidamise 
seaduse alusel koostatud majandusaasta aruanded ning sarnaste põhimõtete alusel koostatud 
vahearuanded. Täiendava informatsiooni avalikustamine jääks sellisel juhul informatsiooni 
esitaja otsustada.  
 
Avalike aruannete koostamise ja avalikustamise kohustuse asendamine majandusaasta ja 
vahearuannete koostamise ja avalikustamisega oleks alternatiivina aktsepteeritav juhul, kui 
viimased sisaldaksid aruande kasutaja jaoks olulist informatsiooni, isegi sellist, mis ei ole 
konkreetselt nõutud ühegi informatsiooni avalikustamist reguleeriva õigusaktiga. 
Tegelikkuses avalikustavad väga vähesed aruannete koostajad informatsiooni rohkem kui 
seda nõuavad vastavad õigusaktid ning kindlate reeglite puudumine mõjub negatiivselt 
erinevate aruannete koostajate poolt avaldatud aruannete võrreldavusele. 
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Avalike aruannete koostamise ja avalikustamise korraga reguleeritud täiendava 
informatsiooni (lisaks majandusaasta ja vahearuannetele) avalikustamise kohustuse 
asendamine kohustuslike pressiteadete või muu meediasuhtlusega, ei oleks ainuvõimaliku 
alternatiivina aktsepteeritav, kuna selline informatsiooni avalikustamine oleks liialt killustatud 
ning selliselt avalikustatud informatsioon ei tarvitse alati olla arusaadav, võrreldav, oluline, 
neutraalne ja usaldusväärne, takistades saamast ettevõtja kohta objektiivset ja operatiivset 
ülevaadet. Seega saab ettevõtja meediasuhtlus olla vaid toetava iseloomuga informatsiooni 
avalikustamisele. Ei tohi unustada ka seda, et informatsiooni avalikustamine, näiteks 
ajakirjanduse vahendusel, oleks väga kulukas ning mõjutaks avalikustatava informatsiooni 
mahtu. 
 
Veel ühe alternatiivina võiks vaadelda vabatahtlikku informatsiooni avalikustamist. Selline 
informatsiooni avalikustamise viis sõltub ettevõtja huvidest. Vaadates näiteks krediidiasutuste 
veebilehti näeme, et nende huvid ja eesmärgid on seotud eelkõige oma toodete ning teenuste 
müügiga. Avalike aruanne kaudu neid eesmärke ei saavutata, küll aga võib väita, et avalike 
aruannete kaudu saab suurendada läbipaistvust ning müüa usaldus- ja kindlustunnet, mis on 
oluline klientide hoidmiseks ja nende arvu suurendamiseks. Vastavate nõuete puudumine 
finantssektori ettevõtjate tegevust puudutava informatsiooni avalikustamise suhtes, viiks 
suure tõenäosusega moonutusteni selle informatsiooni esitamisel, tingituna soovist rõhutada 
oma tugevaid valdkondi. Samuti on praktika näidanud, et eneseregulatsioon ei taga seda, et 
avalikustamine täidaks oma eesmärgi, kuna avalikkuse ja ettevõtjate huvid on erinevad. 
 
Arvestades avalikkuse huvi finantssektori ettevõtjate suhtes, samuti nende süsteemset 
olulisust finantssektori toimimisel, on oluline, et huvitatud isikutele oleks objektiivne, 
aktuaalne ja võrreldav informatsioon kättesaadav. Seetõttu on avalikustatavale 
informatsioonile esitatavad nõuded vajalik sätestada vastavas normatiivaktis.  
 
 
5. Avalikustamisnõude proportsionaalsus  
 
Oleme jõudnud järeldusele, et avalike aruannete avalikustamine on eelkõige informatsiooni 
kasutajate huvides, sest nii kaudne kui ka otsene tulu informatsiooni avalikustamisest on 
kõige märgatavam just nende jaoks. 
 
Samas ei ole avalikustamisest saadav tulu ühepoolne. Kui kasutaja jaoks on tulupoolel 
usaldusväärse ja asjakohase informatsiooni olemasolu, tegemaks ratsionaalseid ja kasutoovaid 
majandusotsuseid, siis avalikustavale ettevõtjale annab avalikkuse kontroll täiendava 
motivatsiooni oma majandusliku seisundi parandamiseks ja riskijuhtimise süsteemi 
järjepidevaks täiustamiseks. Hästi juhitud finantsasutuse jaoks väljendub avalikustamisest 
saadav tulu tegevuse efektiivsuse kasvus, odavamas kapitali hinnas ja kergemas juurdepääsus 
kapitaliturgudele. 
 
Tegevuse efektiivsuse kasvule aitab kaasa asjaolu, et hea finantsseis ja tõhus riskijuhtimine 
võimaldab ettevõtjal teostada äripartneritega soodsamaid tehinguid ja vähendada seeläbi 
kulusid. Samas suurendab läbipaistvus ja usaldusväärsus klientide arvu ning võimaldab 
suurendada äritegevuse mahtu ja ulatust.  
 
Avalikustatud informatsiooni põhjal saavad hoiustajad, võlausaldajad ja investorid hinnata 
ettevõtja riske tulevikus. Tugeva finantsseisundi ja tõhusa riskijuhtimisega ettevõtjalt nõutav 
tulumäär on madalam, st tema jaoks on kapital odavam. Seevastu kõrgema riskiga ettevõtjalt 
või ettevõtjalt, kelle kohta riskide hindamiseks vajalik informatsioon ei ole kättesaadav, 
nõutakse kõrgemat tulumäära, st nende kapitali hind on kõrgem.  
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Piisava hulga asjakohase informatsiooni kättesaadavus annab potentsiaalsele hoiustajale, 
võlausaldajale või investorile vajaliku kindlustunde investeerimisotsuste tegemiseks ning 
muudab tugevale ja hästi juhitud ettevõtjale kapitali kergemini kättesaadavaks. Investorid ja 
võlausaldajad ei ole huvitatud oma vahendite paigutamisest riskantsete ja puuduliku 
riskijuhtimisega ettevõtjatesse. Samuti viivad hoiustajad oma hoiused mujale, kui ilmneb 
riskide suurenemine või tekib kahtlus avalikustamise vältimise või andmete varjamise osas.  
 
Seega peab avalikustamine olema eelkõige efektiivne, mis tähendab, et avalikustamiseks 
tehtud kulutused peavad olema mõistlikud, õigustatud ja täitma oma eesmärki nii avalikkuse 
kui ka avalikustava ettevõtja jaoks. 
 
Avalikustava ettevõtja tulu võivad vähendada mitmed asjaolud, näiteks: 
 
1) Avalikkuse reaktsioon ei pruugi alati olla ootuspärane. Kui avalikustamise nõuded on 

ebaühtlased, avalikustatav informatsioon ebaregulaarne ja selle üle puudub kontroll, 
puudub tarbijal usaldus avalikustatud informatsiooni vastu ja see võib tema otsuseid 
mõjutada hoopis vastupidises suunas. 

2) Avalikkuse ja avalikustava ettevõtja erahuvid ei pruugi alati kokku langeda. Kui ettevõtja 
avalikustab informatsiooni oma nõrga finantsseisukorra kohta, siis tõenäoliselt kaotab ta 
kliente ja olukord võib tema jaoks veelgi halveneda. Siiski ei saa see olla avalikustamisest 
loobumise põhjuseks, kuna juhul, kui informatsioon avalikustatakse õigeaegselt, aitab see 
reeglina probleeme ennetada. Nii võib juhtuda, et negatiivse informatsiooni 
avalikustamisel on hoopis positiivne mõju, sest see suurendab usaldust ettevõtja suhtes. 

3) Avalikustamisega kaasnevad avalikustavale ettevõtjale rahalised kulud. Paraku on kulude 
suurust raske täpselt hinnata, sest otsestele kuludele (IT ja tööjõukulud, avalikustamise 
allikaga seotud kulud jm) lisanduvad kaudsed kulud ning mõningate avalikustamisele 
kuuluvate andmete kogumine võib osutuda suhteliselt kulukaks. Siiski ei tohi unustada, et 
hästijuhitud ettevõtetel on suurem osa avalikkusele avalikustatavast informatsioonist 
sisemiselt nagunii olemas. 

 
Avalike aruannete koostamise suured kulud on kaudselt seotud avalikele aruannetele 
kehtestatud vorminõuete täitmisega. Ühtsed vorminõuded tagavad aruannete võrreldavuse, 
võimaldades seeläbi nii aruannete koostajatel kui ka avalikkusel võrrelda ühe sektori 
ettevõtjate poolt avalikustatud aruandeid omavahel. Vaadates küsitluste tulemusi avalike 
aruannete kasutamise eesmärkide kohta, näeme, et paljud kasutamiseesmärgid 
(lisainformatsiooni hankimine ja tööalase kompetentsi tõstmine, majandusanalüüsi ja/või 
investeerimisotsuste tegemine) eeldavad seda, et erinevate ettevõtjate poolt avaldatud andmed 
oleksid omavahel võrreldavad. Ka aruannete koostajad on väitnud, et kasutavad avalikke 
aruandeid enda võrdlemiseks konkurentidega. Teiselt poolt oleme juba märkinud, et ranged 
vorminõuded võivad mõjutada aruande sisu ning halvendada aruande ülevaatlikkust, kuna 
aruande koostaja ei saa vajadusel välja tuua neid olulisi kirjeid, mis ei ole vorminõuetega ette 
nähtud. Samuti tekitab täiendavat kulu avalikustavale ettevõtjale see, et tema organisatsiooni 
sees kasutusel olevate aruannete vormid erinevad avalike aruannete vormidest. Sellisel juhul 
on ettevõtja sunnitud kasutama mitut aruandluse süsteemi paralleelselt ning tegema kulusid 
mõlema süsteemi arendamiseks. Finantsinspektsiooni hinnangul saab selliseid kulusid 
vähendada, kui asendada rangelt reguleeritud vorminõuded printsiibipõhiste nõuetega ning 
täiendades printsiipe kirjete loeteluga, mis võimaldaks aruande koostajal valida 
avalikustamisele kuuluvaid kirjeid.  
 
Finantsinspektsioonil puuduvad täpsed andmed avalike aruannete koostamisega seotud 
rahaliste kulude ja tulude hindamiseks. Ei ole olnud pretsedente, kus keegi oleks esitanud 
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kaebuse, mille sisuks oleks kahju tekitamine avalikes aruannetes informatsiooni 
avalikustamata jätmise tõttu.  
 
Avalike aruannete koostajate küsitlemisel ei saanud Finantsinspektsioon selget vastust 
küsimusele, kui kulukas (rahaliselt) on avalike aruannete koostamine ja avalikustamine. 
Tõenäoliselt tegi vastamise raskemaks asjaolu, et aruande koostamise töömaht sõltub ka 
vastavatest ettevalmistustöödest, sh kasutatavatest infotehnoloogilistest lahendustest ja 
töötajatevahelisest koostööst. Avalike aruannete koostajate hinnangul on avaliku vahearuande 
koostamise kulu selle koostamisega tegeleva töötaja kohata keskmiselt 5 000 krooni ja 
majandusaasta aruande koostamise kulu selle koostamisega tegeleva töötaja kohta on 
keskmiselt 10 000 krooni. 
 
Järgnevalt analüüsime avalike aruannete avalikustamiseks kasutatavaid kanaleid ning 
võimalusi vähendada avalike aruannete koostajate kulusid, seejuures säiliks informatsiooni 
kvaliteet.  
 
Avalike aruannete koostajate küsitlus näitas, et rõhuasetused avalike aruannetega seotud 
kulutuste vähendamisega seotud mõttesuunitlustes on finantssektori erinevate osade lõikes 
mõnevõrra erinevad. Krediidiasutused näevad kulutuste vähendamist avalikkele aruannetele 
esitatavate nõuete ühtlustamises erinevatele sihtrühmadele suunatud aruannete nõuetega, st 
krediidiasutuste arvates võiksid erinevad riiklikud asutused, eriti Finantsinspektsioon, 
Statistikaamet, Eesti Pank, Äriregister, teha tihedamat koostööd finantsettevõtjatelt saadud 
andmete edastamisel ja töötlemisel. Kindlustusandjate puhul nähakse kulutuste vähendamist 
täpsemaid selgitusi sisaldavates juhendites ja suuremas vabaduses lisade valikul. Lisade 
valikute vabaduse all mõeldi ebaoluliste lisade lihtsustatud viisil avalikustamise õigust. 
Investeerimisfondide ja investeerimisühingute puhul nähakse kulutuste vähendamist uute 
infotehnoloogiliste lahenduste rakendamises.  
 
Avalike aruannete koostajate hinnangul loetakse avalikke aruandeid peamiselt internetist. 
Paberkandjal aruandeid nõutakse üha vähem.  
Seda väidet kinnitab ka avalike aruannete kasutajate küsitluse tulemus, kus küsimusele, 
milline on tavapärane infokanal avalike aruannetega tutvumiseks, vastas 79% vastajatest, et 
selleks on ettevõtja veebileht. Vastuseks küsimusele, millise infokanali kaudu peaks olema 
avalik aruandlus kättesaadav, nimetas 90% vastajatest samuti ettevõtja veebilehte. 
Seadusandja ei tohiks ignoreerida eelnimetatud suundumust, kuna interneti kasutamine on 
informatsiooni avalikustamise üheks odavamaks viisiks. Teisest küljest peaks kindlasti alles 
jääma võimalus saada samas mahus informatsioon ka nendel isikutel, kes mingitel põhjustel, 
kas ei saa või ei taha internetti kasutada. Selliseks võimaluseks võiks olla informatsiooni 
saamine ettevõtja asukohast, kus ettevõtja võimaldaks huvitatud isikule vastava aruande 
paberkandjal koopia.  
 
Arvestades seda, et enamkasutatavaks informatsiooni saamise kanaliks on internet, võiks, nt 
krediidiasutuste kulude vähendamiseks kaaluda avalike aruannete “koondinformatsiooni” 
osast loobumist. Koondinformatsiooni osa eesmärgiks on avalikustada operatiivselt 
kontsentreeritud ülevaade krediidiasutuse majandustegevusest juhul, kui avalik aruanne ei ole 
igale isikule, kes seda soovib, koheselt kättesaadav. Arvestades seda, et alla 10% küsitletud 
isikutest kasutasid ja sooviksid kasutada avalike aruannete kättesaamiseks ettevõtja kontoreid, 
on “koondinformatsiooni” osa otstarbekus küsitav. 
 
Ühe avalike aruannete koostajate kulude vähendamise allikana näeme ka avalike aruannete 
ühe osa - raamatupidamise aruannete nõuete ühtlustamist. Teatavasti koostavad 
järelevalvesubjektid raamatupidamisaruandeid järelevalvele (eriseaduste nõuded), 
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majandusaasta aruande koosseisus omanikele, võlausaldajatele ja muudele huvitatud isikutele 
(raamatupidamise seaduse ja äriseadustiku nõuded) ja avalikkusele (eriseaduste nõuded). 
Kõiki loetletud nõudeid ei ole omavahel võrreldud, seetõttu võib seal esineda ka ebakõlasid, 
mis tähendab aruandeid koostava ettevõtja jaoks täiendavat kulu. Võimalus 
raamatupidamisaruannete vormi ja sisu ühtlustamiseks oleks järgmine: 
raamatupidamisaruannete koostamisel kasutada raamatupidamise seaduse § 17 lõikes 2 
sätestatud arvestuspõhimõtteid (alates 2005. aastast on krediidiasutuste ja kindlustusandjate 
jaoks selleks rahvusvahelised finantsaruandluse standardid) ning kasutada eriseaduste alusel 
kehtestatud skeeme (selle eelduseks on asjaolu, et Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga 
poolt oleks tagatud määrustes kehtestatud skeemide vastavus rahvusvahelistele 
finantsaruandluse standarditele). Kirjeldatud põhimõtete alusel koostatud raamatupidamise 
aruandeid (ehk identsed aruanded) tuleks esitada järelevalvele, aktsionäridele, äriregistrile, 
avalikkusele ja vajadusel ka börsile. Kehtiv praktika, mille kohaselt erinevad institutsioonid 
üritavad sätestada omi nõudeid, on koormav ja subjektide jaoks kulukas ning ei taga piisavat 
läbipaistvust.  
 
Samuti tuleks suuremat tähelepanu pöörata vahearuannetele esitatavatele nõuetele. 
Vahearuanne peaks andma informatsiooni pärast majandusaasta lõppu toimunud oluliste 
muutuste kohta. Praegu aga näeme, et nõuded vahearuannete koostamisele suuremas osas 
dubleerivad majandusaasta aruandele esitatavaid nõudeid. Sellega aga saavutatakse 
vastupidine efekt, mis tähendab, et muutuste asemel esitatakse suures mahus informatsiooni, 
see aga tähendab ajakulu kasutajale informatsiooni otsimisel ning aja- ja rahakulu koostajale 
mahuka aruande tegemisel. Seega eesmärgipärased nõuded vahearuannetele võimaldaksid 
suurendada avalikkuse tulu ja vähendada aruannete koostajate kulu.  
 
 
6. Järelevalve roll avalikustamisnõuete kehtestamisel 
 
Eespool märkisime, et avalikustamist võib käsitleda kui täiendavat instrumenti 
finantsjärelevalve teostamise instrumenti. Teisalt on finantsjärelevalvel oluline roll kaasa 
aitamaks, et avalikustamisest saadav tulu oleks kõikidele osapooltele maksimaalne. 
 
Finantsjärelevalve roll informatsiooni avalikustamisel seisneb järgnevas:  
 

1. Avalikustamisnõuete väljatöötamine ja kehtestamine iseseisvalt või koostöös teiste 
finantsstabiilsuse eest vastutavate asutustega. Vastav regulatsioon peab tagama 
võrreldava, asjakohase, usaldusväärse ja õigeaegse informatsiooni avalikustamise. 

2. Juhtiv roll avalikustamisnõuete kehtestamisel, ühtlustamaks avalikustamisele 
kuuluvat ja järelevalvele esitatavat informatsiooni. Selline lähenemine võimaldab 
kasutada juba olemaolevaid andmeid, infotehnoloogilisi lahendusi, jne ning selle 
kaudu vähendada avalikustamisega seotud kulutusi oluliselt. 

3.  Järelevalve teostamine avalikustatud informatsiooni õigsuse üle, tagamaks selle 
suuremat usaldusväärsust turuosaliste ja teiste isikute jaoks. 
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