Omaniku ootused aktsiaseltsile KredEx Krediidikindlustus

Sissejuhatus
Käesolevasse dokumenti on koondatud riigi kui AS KredEx Krediidikindlustus enamusaktsionäri
põhilised ootused äriühingu tegevusele.
Eesti Vabariik seab endale kuuluvatele äriühingutele kolm peamist eesmärki:
 tegeleda valitud valdkonnas kasumliku ja efektiivse majandustegevusega, mis tagab äriühingu
arengu ja riigile optimaalse ja stabiilse omanikutulu;
 täita riigi poolt kehtestatud strateegilisi eesmärke vastavalt äriühingu suhtes kohaldatavatele
seadustele, regulatsioonidele ja arengukavadele;
 olla Eesti äriühingutele heaks eeskujuks heade juhtimistavade, sotsiaalse vastutuse ning kõrge
ärikultuuri poolest.
Riigi poolt seatavate eesmärkide täitmise eest vastutavad äriühingute nõukogud ja juhatused.
Erinevate eesmärkide tasakaalustamise ja omaniku huvide harmoonilise ning pikaajalise kaitsmise
eest vastutavad äriühingute nõukogud.
AS KredEx Krediidikindlustus klassifikatsioon riigivara seaduse alusel: Valdavalt avalike eesmärkidega
äriühing.
Eesti Vabariik omab AS KredEx Krediidikindlustus osalust lisaks tulu teenimisele järgmistel
kaalutlustel:





Pakkuda AS KredEx Krediidikindlustus tegevuse kaudu Eesti ettevõtetele kindlustusteenuseid, mis
võimaldavad maandada ostu-müügi tehingutega seotud krediidiriske (riiklik
edasikindlustussüsteem ekspordi riikliku tagamise seaduses sätestatud tingimustel osutatud
kindlustusteenuse puhul);
Võimaldada nimetatud teenuste kättesaadavus Eesti ettevõtjatele koduriigis omakeelsena ning
sõltumata majanduskonjunktuurist (st ka majanduslanguse ajal), mis loob Eesti eksportivatele
ettevõtetele vajaliku kindlustunde ja võrdsema konkurentsipositsiooni välisriikide ettevõtjatega.
Suurendada Eesti eksportivate ettevõtete teadlikkust krediidikindlustuse kasutamisest
konkurentsieelise saavutamiseks

Käesolevas dokumendis sisalduvaid riigi kui omaniku ootusi vaatab AS KredEx Krediidikindlustus
aktsiate valitseja üle ning ajakohastab neid kord aastas.

Strateegilised eesmärgid
AS KredEx Krediidikindlustus teenib muuhulgas avalikku huvi, milleks on ekspordile suunatud
ettevõtlusele kaasaaitamine riikliku eksporditagatisega kindlustustoodete pakkumise abil.
Riik peab äriühingus osalemist vajalikuks, kuna mitteturukõlbulike riskide tagamisel valitseb eraturul
väga piiratud pakkumine ning riikliku edasikindlustussüsteemi olemasolu täidab katmata nõudluse
pikaajaliste eksporditehingute ning väljaspool Euroopa Liitu eksportimisel tekkiva ostja makseriski
maandamise osas.
Erakindlustusturul konkureerib äriühing teiste turul tegutsevate kindlustusseltsidega võrdsetel
alustel. Konkurents lühiajalist krediidikindlustust pakkuvate kindlustusseltside vahel on
majanduskeskkonnas pidevalt muutuv. Majanduskriisi aegadel vähendasid krediidikindlustust
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pakkuvad erakindlustusseltsid oma tegevust Eestis. Majanduskriisist taastumisel on erakindlustajatel
tekkinud taas ärihuvi ja nad on suurendanud oma piiriülese krediidikindlustuse mahtusid Eestis.
Turukõlbulike riskide kindlustamisel ei kaasata riikliku edasikindlustust, vaid KredEx Krediidikindlustus
kasutab selleks omavahendeid, välistades sellega ebaterve konkurentsi riigi ja erakindlustusseltside
vahel turukõlbulike riskide kindlustamisel ning tagades riigiabi reeglite järgimise.
Omanik seab äriühingule eesmärgiks järgida valdkonna arenguid ja tavasid ning olla oma tegevuses
konstruktiivne partner kõigile olulistele turuosalistele nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, et tagada
äriühingu konkurentsivõime krediidikindlustuslahenduste pakkumisel.
Teenuste kvaliteet, üldine klienditeenindus ja kommunikatsioon peavad tagama teenuseid
kasutavate või seda plaanivate osapoolte usalduse ja tunnustuse ning kindlustama võetud riskide ja
nendelt teenitava tulu tasakaalu. Teenuste olemus ja ülesehitus peab kaasa aitama Eesti ettevõtete
rahvusvahelistele kaubandussuhetele ja finantseerimisvõimalustele.
AS KredEx Krediidikindlustus on äriühing, millel on avalikku huvi kandvad eesmärgid ja ärilist huvi
kandvad eesmärgid. Avalikku huvi kandvate eesmärkide täitmisel peab äriühing lisaks lähtuma
Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist, Konkurentsivõime kavast Eesti 2020, Eesti ettevõtluse
kasvustrateegiast.
Finantseesmärgid
Kasumlikkus
Riigi kui omaniku ootus on, et kõik vabal turul opereerivad riigi äriühingud töötavad kasumlikult.
Omakapitali hinna (oodatava omakapitali tootluse) määrab Rahandusministeerium oma iga-aastase
„Riigi osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute koondaruandega“. AS KredEx
Krediidikindlustus oodatavaks minimaalseks omakapitali hinnaks on 10%, millest äriühing 2014.
aastast ja edasi tehtavate finantsplaanide koostamisel peaks lähtuma.
Konservatiivsus
Riigi kui omaniku ootus on, et kõik tema omanduses olevad äriühingud teostavad enda
majandustegevust keskmisest madalamate riskidega ja konservatiivse kapitalistruktuuriga.
Äriühingud peavad tagama oma tegevuse jätkusuutlikkuse pideva uuendus- ja arendustööga ning
vajalike investeeringutega. Investeeringud peab olema võimalik katta äriühingu põhitegevuse
rahavoogudest ning riik reeglina omakapitaliinvesteeringuid äriühingutesse ei tee.
Kõik plaanitavad investeeringud peavad olema põhjalikult läbi analüüsitud ning kaasnevad riskid
tuvastatud ning arvesse võetud. Optimaalse omakapitali proportsiooni koguvaradest määrab
Rahandusministeerium „Riigi osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute
koondaruandes“. AS KredEx Krediidikindlustus optimaalseks omakapitali proportsiooniks määrati
vahemik 55%-60% koguvaradest, millest äriühing 2014 aastast ja edasi tehtavate finantsplaanide
koostamisel peaks lähtuma.
Efektiivsus
Riigi kui omaniku ootuseks on, et kõik tema omanduses olevad äriühingud teostavad enda
majandustegevust efektiivselt, ressursisäästlikult ning inimeste tervisele ja ümbritsevale keskkonnale
ohutul viisil. Äriühingud peavad defineerima enda tegevusvaldkonnale kohased efektiivsusmõõdikud
ning püüdlema nende järk-järgulise parandamise poole.
Omanikutulu
Riigi kui omaniku ootuseks on, et kõik vabal turul opereerivad riigi äriühingud maksavad stabiilset
omanikutulu (dividende). ASi KredEx Krediidikindlustus dividendipoliitika on fikseeritud ettevõtte
strateegias ning see lähtub eespool kirjeldatud optimaalse kapitalistruktuuri säilitamise eesmärgist
ehk dividendi makstakse selliselt, et saavutada või hoida optimaalset kapitalistruktuuri.
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