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TEGEVUSALA 2
EMAETTEVOTE

TUTARETTEVOTTED

TUtarettev6tte

alluvussuhted

tulenevad

omandisuhetest,

omandistruktuur

ja juhtimisstruktuur

peavad

kattuma.
Tegevusala II - kontsern kontsernis. Tegevusala sees spetsialiseerumine
ja koopereerumine.
\ Tsentraliseeritud ostud, mUUk, tehniline areng a'ia integreeritud kontsern.
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KONTSERNI OMANIKE STRATEEGILISED
OTSUSTUSVALDKONNAD

1. TEHINGUD AKTSIA TEGA
1) Omaniku seisund ja osalus emaettev6ttes ja
tutarettev6tetes
Omanikeringi konsolideerimine v6i laiendamine.
V6imalused ja ohud.
2) Finantsinvesteeringud.
Bars
Raha ~ Raha
2. TOTARETTEVOTETE ARENGUSTRA TEEGIAD
Investeeringud ja eelarved
SUnergiaprogrammid, innovaatika

3. UUED PROJEKTID
Ettev6tete omandamine
Dive rs ifitsee ri mine
Uued turud
Investeeringud
Uuringud

4. KONTSERNI VALITSEMISMUDELI ARENDAMINE
Emaettev6tte struktuuri ja funktsioonide
Kuidas Uiita paremini omanike tahet?

arendamine

5. VALISKESKKONNA MOJUTAMINE
1) Kontserni majanduspoliitiliste

huvide maaratlemine

2) Avalikud suhted (PR)
Kontserni maine kujundamine, info andmise sUsteem
3) Sponsorlus
Kontseptsioon,

printsiibid,

tingimused,

valik, eelarve

4) V6tmeisikute osalemine avalikus elus ja
mittetulundusUhingutes
(Iiidud, assotsiatsioonid
Osalemine poliitikas
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EMAETTEVOTTE NOUKOGU KOMPETENTS

1. KOIK KUSIMUSED, MIS KUULUVAD r.UTARETTEVOTETE
AKTSIONARIDE OLDKOOSOLEKU PADEVUSSE

2. OSA KOSIMUSI, MIS KUULUVAD TUTARETTEVOTETE
NOUKOGUDE PADEVUSSE:
Naiteks:
• laenude votmine, kui summa U1etabteatud % planeeritust
• laenude andmine ja tagamine alates teatud summast
• investeeringud, kui summa U1etabteatud % planeeritust
• aastaeelarve heakskiitmine
• tiitarettevotte kolme kuu majandustulemuste labivaatamine ja
hindamine
• osaluse omandamine voi lopetamine teistes ariiihingutes
• valisfiliaalide asutamine_yoi sulgemine
• tippjuhtide valik ja paigutamine.
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OMANIKE
TAHE

VISIOON

MISSIOON

KONTSERNI
KONTSEPTSIOON

Mis ari meil on ja miks me seda teeme ?

-

KONTSERNI JUHTIMISMUDEL
Kuidas me seda ari juhime ?

KONTSERNISTRATEEGIA,TUTARETTEVOTETE
OSASTRATEEGIAD JA FUNKTSIONAALSED STRA TEEGIAD
Kuidas me ari teeme ja konkureerime?
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KONTSERNI KONTSEPTSIOON
Miks meil on kontserni vaja?
Ariidee konkretiseerimine
Sunergiad
Tutarettev6tete loomine ja omandamine
Diversifitseerimine
KONTSERNI JUHTIMISMUDEL
Administratiivne susteem, mille ulesandeks on
omanike tahte elluviimine.
Organisatsiooni struktuur, toojaotus, 6igused,
vastutus, protseduurid, kollektiivsed juhtimisorganid.
Personali valik ja paigutamine.

STRA TEEGIA:
• Maarab pikaajalised eesm"argid ning suunab
tegevuse ja koondab ressursid nende eesmarkide
saavutamiseks .
• Tegevuse lildprogramm, mis maarab probleemide
prioriteedid ja ressursid eesmarkide
saavutamiseks.

STRATEEGIA KOOSTISOSAD:
• KONTSERNI STRA TEEGIA
• OSASTRATEEGIAD (tlitarettev6tted,

tegevusalad)

• FUNKTSIONAALSED STRATEEGIAD
(investeeringud, turustamine, personal,
arendustood, ostud, tehnika ja tehnoloogia

jt.)

Kontserni strateegia on omanike tahtest lahtuv ja
valiskeskkonda arvestav Uldine tegevuskava, mis seob
uheks tervikuks tutarfirmade osastrateegiad ja erinevad
funktsionaalsed strateegiad.
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KONTSERNI LOOMISE EESMARGID, POHJUSED JA
EELISED
1. Tegevuse laiendamine
- rahvusvahelistumine;
- geograafiline paiknemine;
j uhitavuse piir;
- kliendi- ja tellijakesksus.
2. Riski vahendamine ja hajutamine
- piiratud vastutus;
- keskkonnakahjustused,
palga- ja maksuv6lad;
- eetilisus-ebaeetilisus,legaalsus-illegaalsus;
- uute ideede katsetamine (sh riskikapital).
3. Eri tegevusalade majandamistulemuste
- tulemusOksused;
- finantsjuhtimise
selgus;
- bilanss, kasumiaruanne.

selgus ja v6rreldavus

4. Partnerite tugevate kOlgede Ohendamine
- eri tegevusalade finantseerimine eri partnerite poolt (tOtarfirma
aktsiate mOOk v6i aktsiakapitali suurendamine);
- re\{ursside Ohendamine ja sOnergilise efekti (mastaabiefekti)
taotlemine (oskused, raha, tehnika, inimesed, turg, kliendid,
tooraine ja nende kombinatsioonid).
5. Tegevusvabaduse suurendamine, sh s61tumatus emafirmast
tema majandamistulemustest.

7. Maksupoliitilised
p6hjused
- eri riikide erinev seadusandlus;
v6imalus maarata, kus ja millises ettev6ttes
emaettev6tte kui off-shore v6imalused;
- tLitarettev6tte kui off-shore v6imalused.
8. Seadusandlusest
- liising;
- kindlustus;
pangandus.

tekib kasum;

tulenevad ncuded
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9. Personali 8,.irlitamine ja arendamine, sh. motiveerimise
lihtsustunine
- tUtarfirma on juriidiline isik;
- tooandja staatus;
- ettev6tlikele inimestele v6imaluste loomine;
- vastutuse suurendamine, iga tootaja "paistab rohkem silma".
1O. Emaettev6te kui omanike tahte valjendaja, elluviija ja tulemuste
kontrollija.
- raha;
- vOlm;
- tunnustus;
- muud huvid.

KONTSERNI NORKUSED, OHUD JA LOPETAMISE
POHJUSED

1. Sobiva valitsemis- ja juhtimismudeli
keerukus, toomahukus

valjat66tamis'e

ja elluviimise

ja kulukus.

2. Raskused valitsemis- ja juhtimismudeli ellurakendamisel ja
kaigushoidmisel, sh fin~ntsplaneerimisel.
Juhtimiskultuuride
kokkusobimatus.
3. Tlitarettev6tete erinevad huvid ja eesmargid ning sellest
tulenevad konfliktid omavahel ja emaettev6ttega. Informatsiooni
varjamine tegeliku olukorra ja v6imaluste kohta tlitarettev6tetes
ning nende valjumine kontrolli all. Identiteedi(riis.
4. Kontsernisiseste arvelduste keerukus, toom~ukus
tulenevad taiendavad kulud, sh maksukulud.

ja sellest

5. Raamatupidamislikud
keerukused ja suured kulutused riist- ja
tarkvarale. Finantstulemuste konsolideerimise keerukused.
Aruandluse mahu kasv.

7. Kvalifitseeritud

tippjuhtide

ja spetsialistide

puudus.

8. Uldkulude kasv (sh kontori- ja sidekulud, palgakulud jt)).
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