
Kulude kokkuhoid
piiriülese ühinemise teel
Rahvusvahelistel

ette-
võtete] on võimalik
piiriülese ühinemise

teel lihtsustada ja ühtlusta-
da ettevõtte struktuuri, hoi-
des kokku organisatsiooni
ülalpidamise kulusid.

Advokaad ibü roo
Soraineni Balti büroode
nõustamisel ühendas kind-
lustusandjalf juuli algu-
ses ülepiirilise ühinemi-
se teel oma Eestis, Lätis ja
Leedus tegutsevad tütar-
ettevõtjad üheks juriidili-
seks isikuks asukohaga Ees-

tis ning filiaalidega Lätis ja
Leedus. Tegemist oli esime-
se finantsasutuste piiriülese
ühinemisega Baltimaades

ja ühe esimesega Euroopas,
mis põhines Euroopa Lii-
du piiriülese ühinemise di-
rektiivil. Miks If seda tegija
kas see võiks olla lahendus
ka teiste Balti riikides piiri-
üleselt tegutsevate ettevõtja-
te j aoks?

Ühingu ülalpidamine on
kontsernile keerukam ja
kulukam kui filiaali ülalpi-
damine, kuna filiaalil ei ole
nii palju kohustusükke or-

ganeid ning nende töökor-
raldus on tunduvalt paind-
likum.

Filiaalil puudub põhiki-
ri, mis aga oleks loomulikult
soovitav, et paremini regu-
leerida kohalike juhatajate
ja emaettevõtja vahelisi suh-
teid (aruandlus, vastutus, te-
gevuspiirangud jne). Puu-
dub vajadus kutsuda kokku
ja korraldada juhtorganite
koosolekuid jms.

Kontserni kuuluval ühin-
gul on tihti lisaks seadusest
tulenevatele organitele eral-
di osakonnad või nõuand-
vad organid, mis tihti dub-
leerivad seaduse alusel loo-
dud organite tööd ning on
tihti isegi vastuolus oma

? Kärin Madisson, Advokaa-
dibüroo Sorainen partner,
korporatüvnõustamise
osakonna juht

? Risto Agur, Advokaadibü-
roo Sorainen, korporatüv-
nõustamise ja finantsõiguse
osakonna advokaat, saneeri

misnõustaja

pädevuse osalt seadusega.
Dubleerivate osakondade
likvideerimine ühinemise
teel lihtsustab ja kiirendab
otsustusprotsesse ning tõ-

hustab äriühingu sise- ja vä-
Hskommunikatsiooni.

Ühinemine võimaldab
oluliste otsuste tegemise
emaettevõtja le. Paljud rah-
vusvahelised emaettevõt-

jad teostavad oma tütarette-
võtjate üle põhjalikku ja ak-

tiivset järelevalvet, kuid tih-
ti ei haaku nende järeleval-
ve protsessid kohaliku äri-
juhtimise Õigusliku regulat-
siooniga (juhtorganite arv,
liikmelisus, töökord, isesei-

sev otsustuspädevus, vastu-
tus jms). Tihti viib see selle-
ni et kohalikul tasandi! on
n-ö ametlik ja mitteamet-
lik (tegelik) ühingujuhtimi-
se kord.

Samuti tuleb ette olukor-

di, kus emaettevõtja kirju-
tab ette, milliseid otsuseid

ja tehinguid tuleb teha, kuid
see võib olla vastuolus juht-
organi liikmele sätestatud

kohustusega tegutseda et-

tevõtjale (mitte emaettevõt-

jale) kõige soodsamal viisil.
Sellist konflikti annab väl-
tida kohaliku äri juriidili-
se vormi lihtsustamise teel,
muutes äriühingud ühine-
mise teel filiaalideks, kelle
kohustuste eest vastutab ju-
ba emaettevõtja ja seega on
tema oluliselt suurem mõju
filiaalile õigustatud.

Tekib võimatus hoida kok-
ku organisatsiooniväliseid
kulusid. Seda näiteks see-

läbi, et ühinemise tulemu-
sel allub püriülene ettevõ-
te mitme asukohamaa järe-
levalveasutuse asemel vaid

peamiselt ühele. Väiksem fi-
nants- ja muu aruandlusko-
hustus vähendab oluliselt
tarbetut ad min ist räti ivkoor-

must. Eriti oluline on see fi-

nantsjärelevalvele alluvatele

ühingutele, kes peavad igas
asukohariigis tasuma suuri

järelevalvetasusid.
Piiriülese koondumise

teel on ettevõttel võimalik
tagada efektiivsem kapita-
H käsutus. Ettevõtjad saavad
vabamalt liigutada kapita-
li ühest riigist teise vastavait

vajadusele.
Arveldamine filiaalide va-

hel ei toimu tavakorras. Või-
malik on vähendada kapi-
tali hoidmisega seotud ku-
lutusi. Filiaalidel ei ole tea-
tavasti kohustust hoida akt-

sia/osakapitali ning reserv-

kapitali. Samuti ei laiene fi-

liaalile netovara hoidmise

põhimõtted. Eriti oluline on

see finantsjäreievalvele allu-
vatele ettevõtjatele, kes saa-
vad optimeerida kontserni-
ülest kapitali adekvaatsust,
reservide ninggarantiifon-
disissemaksete nõudeid,
mida ühinemise järel on või-
malik arvutada vaid ühe äri-

ühingu põhjal. Võlausalda-

jate huvid on tagatud emaet-

tevõtja täieliku vastutusega
oma filiaalide eest.

KonsoNdeerumine aitab
reeglina paremini kaits-
ta ka ühinevate ühingute
koostööpartnerite ja klien-
tide huvisid. Ühendatud res-
sursside tõttu muutub tee-
nus kliendile enamasti liht-
samaks ja kiiremaks. Ühi-
nemise tulemusel muutub
ettevõte suuremaks, tugeva-
maks ja seega usaldusväär-
semaks. See annab konku-
rentide ees selge eelise.

Võimalik on kokku hoi-
da administreerimise kulu-
delt. Nii näiteks on filiaali-
del tunduvalt leebemad nõu-
ded aruandluse koostami-
sel ja esitamisel ametiasu-
tustele (tihti viiakse raama-
tupidamine ja finantsarves-
tus isegi suures osas ema-

ettevõtja tasandile). Samu-
ti on võimalik lihtsamalt kä-
sutada emaettevõtja andme-
baase ja võimalusi, millega
kliendile paremat teenust

pakkuda.

Tänases keerulises majan-
dusolukorras on edukad
need ettevõtjad, kes suuda-
vad luua lihtsamaid, efek-
tiivsemaid ja kliendisõbrali-
kumaid ettevõtteid ning see-
läbi tõsta oma konkurentsi-
võimet. Püriülene ühinemi-
ne annab selieks võimaluse

ja väljundi kõigile Balti riiki-
des piiriüleselt tegutsevatele
ettevõtetele.

Püriüiese ühinemise plussiks
on kulude vähenemine:
? Vähenevad organisatsioo-
ni ülalpidamiskulud
? Organisatsiooniväliste ku-
lude kokkuhoid
* Efektiivsem kapitali kä-
sutus
? Vähenevad kapitali hoid-

misega seotud kulud
? Suurem koostööpartnerite
ja klientide huvide kaitse
? Kokkuhoid administreeri-
miskuludelt



Uuring: kulude kärpimine jätkub
KPMG korraldatud üle-
maailmne finantsjuhtide
küsitlus näitas, et vaata-
mata juba tehtud kärbe-
tele plaanivad organisat-
sioonid lähiaastatel ku-
lusid veelgi kuni 25 prot-
sendi ulatuses vähenda-
da.

Üle maailma 241 finants-
juhi seas tehtud uuringust
selgus, et ettevõtete suurim
väljakutse on samaaegselt
teha muudatusi kulubaasis

ning teisalt tagada jätkusuut-
likkus ja edasine kasv.

Järgneva kähe aasta jook-
sul suunavad organisatsioo-
nid enam tähelepanu kulu-
baasi piiramisele, et saada
oma tegevuseks pikaajalisi
eeliseid.

Veerand küsitletutest tun-
nistas, et nad on organisat-
sioonis teinud kulude kärpi-
mise huvides ümberkorral-
dusi, sealhulgas koondanud

töötajaid. Viiendik vastanu-
test pidas tegevusefektiivsu-
se parandamist teiseks kõi-

ge olulisemaks strateegiaks
kulude piiramisel ning küm-
ne protsendi vastanute arva-
tes on selleks riskide parem
haldamine.

Ligi pooled vastanutest
nõustusid, et kulude kont-
rolli all hoidmine on saanud
igapäevaseks ning peaks jät-
kuma ka pärast majandus-
kriisi.

Kõigest viis protsenti vas-
tanutest arvas, et kõik töö-
tajad aitavad kaasa kulude
vähendamisele. Neliküm-
mend protsenti finantsjuhti-
dest ja kakskümmend prot-
senti tegevjuhtidest tunnis-
tasid uuringus, et kulude kär-

pimise programm on nende
vastutusel.

Uuringu viis läbi CFO

Europe Research Services
koostöös KPMGga. Uurimuse

käigus küsitleti 621 finants-
juhti üle maailma ning hin-
nati, kuidas nad oma orga-
nisatsioonides kulusid üm-
ber hindavad.

Urve Vilk


