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Muu kui finantsteabe avaldamisest majandusaasta aruandes  
 
Lugupeetud juhatuse esimees 
 
Käesoleva ringkirja eesmärk on juhtida tähelepanu kehtivas õiguses sätestatud kohustusele avalikustada 
majandusaasta aruandes muud kui finantsteavet ning Euroopa Komisjoni mittesiduvatele suunisetele, mis on 
koostatud eesmärgiga aidata ettevõtetel avaldada muud kui finantsteavet asjakohasel, kasulikul, ühtsel ja 
võrreldavamal viisil. 
 
Suurettevõtjad, kes on avaliku huvi üksused ja kelle töötajate arv on suurem kui 500, on kohustatud avalikustama 
aruande poliitikate, nende järgimise tulemuste, riskide, nendega seonduva hoolsuskohustuse ja 
tulemusnäitajate kohta, mida nad rakendavad järgmistes valdkondades: 

 keskkonnakaitse; 

 sotsiaalne vastutus ja töötajate kohtlemine; 

 inimõigused; 

 korruptsioonivastane võitlus; 

 ettevõtte juhtkonna mitmekesisus. 
Kohustus avalikustada muud kui finantsteavet pärineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2013/34/EL, 
mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/95/EL. Direktiiviga sätestatud muud kui 
finantsteavet kajastatava aruande nõuded sätestatud artiklis 19, 19a, 29 ja 29a. 1,2  
 
Raamatupidamise seadus 
 
Raamatupidamise seaduse (edaspidi RPS) § 24 lõigetes 6 kuni 8 täpsustatakse, et  suurettevõtja3, kes on 
audiitortegevuse seaduse §-s 13 nimetatud avaliku huvi üksus4 ja kelle töötajate arv bilansipäeva seisuga on 
suurem kui 500, peab tegevusaruandes muu hulgas kirjeldama oma ärimudelit, oma tegevusega kaasnevaid 
                                                             
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/34/EL, 26. juuni 2013, teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, 
konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013L0034-20141211  
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses 
mitmekesisust käsitleva teabe ja muu kui finantsteabe avalikustamisega teatavate suurettevõtjate ja kontsernide poolt. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32014L0095  
3 Raamatupidamise seaduse § 3 punkt 17: Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 17) suurettevõtja – 
Eestis registreeritud äriühing, kelle näitajatest aruandeaasta bilansipäeval vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi: varad kokku 
20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012016?leiaKehtiv  
4 Audiitortegevuse seaduse § 13 lõige 1: Käesoleva seaduse tähenduses on avaliku huvi üksus: 

1) äriühing, mille väärtpaberitega on lubatud kaubelda reguleeritud väärtpaberiturul väärtpaberituru seaduse tähenduses; 
2) äriühing, mis on krediidiasutus krediidiasutuste seaduse tähenduses; 
3) äriühing, mis on kindlustusandja kindlustustegevuse seaduse tähenduses. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020013?leiaKehtiv  
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keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid, inimressursi juhtimist, inimõiguste järgimist ning korruptsioonivastast 
võitlust käsitlevat riskijuhtimist ja selleks rakendatavat poliitikat ja selle tulemusi, tuues välja olulised 
mitterahalised tulemusnäitajad. Nimetatud poliitika on tegevusaruandes lubatud esitada viitena rakendatavale 
ühingujuhtimise tavale või muu asjakohase raamistiku sättele. Poliitika puudumise või mitte rakendamise kohta 
tuleb tegevusaruandes esitada argumenteeritud selgitus, miks neid põhimõtteid välja töötatud ei ole või miks 
väljatöötatud poliitikat ei rakendata.  
 
Suure konsolideerimisgrupi konsolideeriv üksus, peab eelmises lõigus kirjeldatu teabe esitama 
konsolideerimisgrupi tegevusaruandes. 
 
Euroopa Komisjoni suunised 
 
Ettevõtted võivad muu kui finantsteabe aruande koostamiseks kasutada rahvusvahelisi, Euroopa või riiklikke 
suuniseid.  
 
Siinkohal juhime tähelepanu kahele Euroopa Komisjoni mittesiduvale suunisele: 

1. Komisjoni Teatis. Suunised muu kui finantsteabe avaldamise kohta (muu kui finantsteabe esitamise 
metoodika) (2017/C 215/01)5 

2. Komisjoni Teatis. Suunised muu kui finantsteabe avaldamise kohta: kliimaga seotud teabe avaldamist 
käsitlev lisa (2019/C 209/01)6 

 
Suunised 2017/C 215/01 ja 2019/C 209/01 on mittesiduvad suunised, mis kujutavad endast parimat tava kõikide 
muud kui finantsteavet avaldavate ettevõtjate jaoks, sealhulgas direktiivi kohaldamisalast välja jäävate 
ettevõtjate jaoks. 
 
Suunis 2017/C 215/01 selgitab direktiivis 2014/95/EL sätestatud muu kui finantsteabe hea avaldamise kuut 
keskset põhimõtet, viie aruandlusvaldkonna sisu, aruandlusraamistikku ja juhtorganite mitmekesisuse 
avalikustamist (börsiettevõtte puhul  ühingujuhtimise tava aruande osa) ning sisaldab näiteid. 
 
Suunis 2019/C 209/01 selgitab direktiivis 2014/95/EL sätestatud kliimaga seotud muu kui finantsteabe 
avalikustamist ettevõtjate poolt ning sisaldab eraldi lisas täpsemaid suuniseid pankadele ja kindlustusandjatele, 
aga ka ülevaadet G20 finantsstabiilsuse nõukogu moodustatud kliimaga seotud finantsteabe avaldamise 
töörühma (TCFD) soovituste kohasest teabest. 
 
Finantsinspektsioon teostab riiklikku finantsjärelevalvet finantssektori stabiilsuse, usaldusväärsuse ja 
läbipaistvuse ning toimimise efektiivsuse suurendamise, süsteemsete riskide vähendamise ning finantssektori 
kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamise tõkestamisele kaasaaitamise eesmärgil, et kaitsta klientide ja 
investorite huve nende vahendite säilimisel ning seeläbi toetada Eesti rahasüsteemi stabiilsust.  
 
Kutsume ettevõtteid, kes on kohustatud avaldama muud kui finantsteavet, seda seadust järgides tegema. 
 
 
Lugupidamisega 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Andre Nõmm 
juhatuse liige 
 
Katrin Sumberg 668 0528, katrin.sumberg@fi.ee  

                                                             
5 Suunised muu kui finantsteabe avaldamise kohta (muu kui finantsteabe metoodika). https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705(01)  
6 Suunised muu kui finantsteabe avaldamise kohta: kliimaga seotud teabe avaldamist käsitlev lisa. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?uri=CELEX:52019XC0620(01)  
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