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Läti ravifirmal
kosilasi kuhjaga

Erply noolib
raamatupidamisturgu

Riia börsil oleva Olainfarmi juht ja
suuromanik VALĒRIJS MALIGINS
tunnistab, et ravimitootjal käib kosilasi idast ja läänest. Kuigi pakutakse börsihinnast rohkem, ettevõtet müüa ei kavatseta. X24–25

Äritarkvara tootja Erply asutaja ja tegevjuht KRISTJAN
AN HIIEMAA lööb kampa raamatupidamise idufirmaga Margn ja võtab sihikule USA turu.. X8
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Prokuratuur lõpetas Silver Meikari arvamusloost alguse saanud kriminaalasja
uurimise, kuna kohtusse minekuks ei leitud piisavalt tõendeid.
X2, 4–7
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Transpordi hinna
tõusust pole pääsu

Torude tootja valmis
tellimuste kaoks

Hekotek leidis väärt
tellijad Venemaalt

Kuigi nii transporditeenuse pakkujad kui ka kliendid pole hinnatõusust huvitatud, sellest tuleval aastal ilmselt siiski pääsu pole,
sest kallinev kütus ei jäta teist võimalust. X16–17

Lääne-Virumaa edetabeli kolmandal kohal olev plasttorude tootja
HAKA Plast juht Kaul Augasmägi
arvestab, et kriis on tema ettevõttel veel ees, sest infrastruktuuritellimused kahanevad. X14–15

Puidutöötlemisseadmeid valmistav Hekotek on sõlminud oma kõige mahukamad lepingud partneritega Venemaalt. Idanaabri tellimused katavad ligi 80 protsenti
ettevõtte käibest. X10–11

KOLUMN

Eelkõige tuleb küsida, kas Eesti
elukeskkond näib noorele ihaldusväärne, et siin elada.
Elisa juhatuse esimees Sami Seppänen teab, et kõigepealt valib noor elukoha
ja alles siis otsib endale sobiva töö. X22

2 TOIMETUS

TEGIJA
Heili Sepp
lõpetas Reformierakonna rahastamise uurimise
Juhtiv riigiprokurör Heili Sepp pani toimiku riiulile. Reformierakondlase Silver Meikari paljastuse peale, et erakonda on rahastatud hämaraid teid pidi, oli prokuratuur sunnitud korraldama uurimise, mis ei viinud kuhugi.
Sepa jaoks on töö tehtud. See tähendab, et ameli-

ÄRIPÄEV 16. oktoober 2012
toimetaja Vilja Kiisler, tel 6670 150, e-post vilja.kiisler@aripaev.ee

kult on asi lõpetatud, ent vaibumist pole loota. Selgeks ei saanud ju midagi. Prokuratuur on tegelikult hoopis pakkunud analüüsimiseks uut ainest.
Inimesed võivad tutvuda kirjutistega ülekuulamistest ja oma fantaasial lennata lasta. Siin ei saa kätt
ette panna.

REPLIIK

Estlink 2 paigaldus algas
Eile alanud Eesti ja Soome vahelise teise elektriühenduse EstLink 2 merekaabli paigaldus toob vähemalt teoreetiliselt lähemale Põhjamaade odavama elektri. Siiski pole ette kindel, et Skandinaavia elektritootjad Eesti pisike turu vastu huvi tunnevad. Elektrituru avanemise aegu tuleb
läbi saada veel Estlink 2ta.

ELERINGI juhatuse esimehe
Taavi Veskimäe
hinnangul annab
Estlink 2 aastas
50 miljonit eurot
sotsiaalmajanduslikku kasu.

PÄEVA FAKT

6500
EUROT maksab Londoni baaris Salvatore’s valmistatud kokteil, mis pretendeerib maailma kalleima tiitlile. Salvatore’s Legacy-nimelise kokteili looja on konjakiekspert ja kokteilimeister Salvatore Calabrese.

JUHTKIRI

AJALOO ILU

Hollande’i presidentuur
16. oktoobril 2011 valisid Prantsuse sotsialistid presidendikandidaadiks François Hollande’i.
Hetkeseis. 15. mail 2012 presidendiks valitud Hollande’i
toetus on järjekindlalt vähenenud koos majanduse näitajate
halvenemisega. Septembri lõpus avalikustas Hollande järgmise aasta eelarve, milles nähakse suurt tulumaksu tõusu
ettevõtetele ja rikastele, kes teenivad aastas üle miljoni euro.

TSITAAT
Minu jaoks pole niinimetatud rahastamisskandaal olnud teema, mida lahendaks kohtus kellegi süüdimõistmine.
Tänu suurele tähelepanule on kindlasti
midagi muutunud, erakonnad pööravad
rohkem tähelepanu oma rahastamisele.
Reformierakonna liige Silver Meikar

TÄNA
Milliseid huvitvaid fakte Reformierakonna rahastamisest prokuratuur avastas?
KUULA KUKU RAADIOT PÄRAST KL 13 UUDISEID

Valmisfirmade müük, äri- ja
mittetulundusühingute
asutamine
Firma kätte 24H jooksul! Suur nimevalik

wasp project

www.wasp.ee
info@wasp.ee
Tel. 6 77 01 55
Mob. 51 12 061

AUTENTE
VALMIS OSAÜHINGUD
RAAMATUPIDAMISTEENUSED
MUUDATUSED ÄRIREGISTRIS
Tallinnas Jõe 2, II korrus • Tel 660 1760
Tartus Ülikooli 4-9 • Tel 734 9966
www.autente.ee
info@autente.ee

Partner, keda võib usaldada!
· Rehvide vahetus ja remont
· Rehvihotell
· Vanarehvide kogumine

www.oscarrehvid.ee

ILLUSTRATSIOON: ANTI VEERMAA

Tallinn, Pärnu, Tartu, Rakvere

Reformierakonna jokk võib
osutuda Pyrrhose võiduks

K

una kogutud tõendid ei olnud piisavad veenva süüdistuse põhistamiseks, lõpetati Reformierakonna rahastamise kriminaalasi ning kõrvaldamata kahtlus tõlgendati seaduse järgi
kahtlustatava kasuks.
Süüdistuseni mittejõudmine ei tähenda
aga Äripäeva hinnangul kahtluse kõrvaldamist või kadumist. Kriminaalasja lõpetamine
ei tähenda nimelt, et tõendatud oleks vastupidine – et Reformierakonna rahastamisega on
kõik korras ja et Silver Meikar valetas, kui avaldas 22. mai Postimehes, et on annetanud erakonna kassasse raha, mis ei ole tema oma ja
mille päritolu ta ei teadnud.

Eetiline hukkamõist võimendub. Justiitsminister Kristen Michal ja teised suvel kriminaalasjas kahtlustuse saanud võivad ennast
juriidilises mõttes ju puhasteks poisteks pidada, kuid eetilist hukkamõistu see pigem võimendab, mitte ei välista.
Olukorras, kus tõendid ei olnud seaduse
silmis piisavad ja sõelale jäi lõpuks vaid sõna
sõna vastu, ei saa ei Michal ega teised rahastamisskandaali osalised nüüd ega edaspidi eeldada, et nende sõna peetakse usaldusväärseks. Tõsi, seda ei saa eeldada ka Meikar.
Klassikaline jokk. Kriminaalasja lõpetamisega tekkinud klassikaline jokk-olukord ühe
põletavama ühiskondliku teema – erakondade rahastamise aususe – usu küsimuseks. Sellise juriidilise lahenduse korral ei saa rääkida
võitjatest, on ainult kaotajad.
Väliselt võib ju paista, et tegemist on Reformierakonna võiduga. Ent avaramas vaates ei
seisnud kõnealuses kaasuses vastamisi mitte
Silver Meikar ja Reformierakond, vaid Reformierakond ja lai avalikkus, valitsuse juhtpartei ja ühiskond.

Kriminaalasja lõpetamine ei
tähenda,
et Reformierakonna rahastamisega
on kõik
korras.

Erakondade rahastamise läbipaistvus on
nimelt demokraatliku riigi põhilisi alustalasid, ilma milleta ei saa püsida usk oma riiki, usaldus riigi vastu. Praegu tuleb nentida,
et õigussüsteem ütles selle usalduse tagamisel
üles. Ja kuna erakondade rahastamise puhtuse teema on lähedalt puudutanud ka teisi erakondi, jagavad koos Reformierakonnaga kaotusemaigulist võitu ka teised parteid.
Kaudne tunnistus. Peaminister Ansipi tõendus, et Meikar valetab, jahmatas avalikkust
ilmselt rohkem kui Meikari ülestunnistus.
Kuna “eeldus on pigem selline, et kõik telefonikõned on salvestatavad ja sisuliselt avalikud”, polevat Michal saanud varjatud annetuses kokku leppida telefoni teel.
Samas on Reformierakond nimelt Andrus Ansipi isikus kaudselt ometi tunnistanud,
et Meikar ei valetanud. Ansip avaldas nimelt
soovi, et erakondade rahastamises seadustataks tegelik olukord, st lubada ka juriidilistel
isikutel annetusi teha.
Eilse võiduga kaotas Reformierakond veel
ühe – võimalik, et otsustava – osa avalikkuse
usust, et erakondade rahastamise ebapuhtuse
küsimuses on võimalik uurimisorganite abiga selgust saada. Kuna erakondade enesepuhastustahet siiamaani kuskilt ei paista, laename resümee parafraasi kujul NO99-lt: “Reformierakonna juhatuse koosolekust: “Okei, elasime üle, nad ei leidnud s....gi. Okei, saime isegi punkte juurde.””
Tõepoolest, viimatine TNS Emori uuring
mõõtis Reformierakonna toetuseks 33 protsenti, augustis aga toetas oravaparteid lausa
39% küsitletuid.

Loe Äripäevast
KAANELUGU “Juhtum lõpetatud, kahtlused ei haju”

tänases lehes lk 4–5

ÜTLES

Heiki Einpaul: Kui on pisike koer ja
suur koer, siis pisike koer selle suure koera kausi kõrval saab endal alati
kõhu täis.

LÜHIDALT 3
Hakkepuidu tootmisega tegelev ettevõte

Reinpaul OÜ
otsib oma meeskonda

Hekoteki juhi sõnul tuleb Venemaaga häid suhteid hoida. LOE LÄHEMALT LK 10–11

TOOTMISJUHTI
Eesti idufirma sai 6 miljoni eurose
süsti. Raha tuleb riskikapitalifirmalt
MARTA JAAKSON

GRABCADI

martajaakson@aripaev.ee

Eesti üks edukamaid idufirmasid, inseneride sotsiaalvõrku
arendav GrabCAD sai Ameerikas 8,15 miljoni dollarilise (6,3
miljonit eurot) rahasüsti.
Raha tuleb riskikapitaliﬁrmalt Charles River Ventures,
mille panus koos David Sacksiga – endine PayPali tegevjuht ja
nn intraneti Yammer üks rajajatest – ja seniste investorite Atlas
Venture’i, NextView Venturesi ja
Matrix Partnersiga ulatub GrabCADis 14 miljoni dollari ehk
ca 11 miljoni euroni, kirjutas
Techcrunch.
GrabCAD teatas, et kasutab
raha ettevõtte kasvu kiirendamiseks. Iduﬁrma tahab täiustada senist veebipõhist sotsiaalvõrku, et ideekavandite ja kolmemõõtmeliste makettide jagamine klientide, teiste inseneride ja huviliste vahel oleks veel
sujuvam.
GrabCADi peakorter asub

juhil Hardi
Meybaumil
on see tänavu
juba teine
suur rahasüst
vastu võtta.
Ettevõte
plaanib raha
kasutada kasvu kiirendamiseks. FOTO:
RAUL MEE

Bostonis, arendusüksused Eestis. Ettevõtte veebi kasutab 250
000 inimest ehk ligi neli korda
enam kui aasta alguses.
Iduﬁrmadel silma peal hoidev Allan Martinson ütles, et
Eesti mõistes on tegu väga suure numbriga. “Tegemist on kõige suurema rahaga, mis ükski
Eestist välja kasvanud high tech
ﬁrma on tõstnud. Kui välja jätta
IT-teenuste ﬁrmad, nagu Web-

media. Ja selles mõttes on see väga, väga tugev verstapost,” selgitas Martinson.
Nagu õigeaegne beebi. Maailma mastaabis on see Martinsoni arvates aga suhteliselt tüüpiline teine investeerimisring, mis
näitab, et ettevõte on endiselt huviorbiidis. “Traditsioonilise investeerimisringina on see nagu
õigel ajal sündinud beebi, väga

tore, et sündis, ja praegusel ajal
on kõik normis,” võrdles Martinson iduﬁrma käekäiku.
GrabCADi suureks plussideks
peab ta, et ﬁrmat juhib tugevmeeskond. “Hardi Meybaum juhib ﬁrmat koos ühe CADi projekteeriva tippspetsialistiga, kes
on korduvalt palju ﬁrmasid üles
ehitanud ja maha müünud, Ma
arvan, et igal Eesti sart-up’il on
siit kõvasti õppida,” ütles ta.

Läti territooriumile.

Nõutav töökogemus puiduja metsamaterjali ostu-müügivaldkonnas,
hea vene keele oskus,
B-kategooria autojuhiluba ning
oskus iseseisvalt töötada.
Töö sisu on toormaterjali kokkuost,
ümbertöötlemine ja
valmistoodangu müük.
Pakume tänapäevast töökeskkonda,
sealhulgas ametiautot ja sülearvutit,
ning konkurentsivõimelist töötasu.
CV palume saata aadressil kuuno@reinpaul.ee

www.reinpaul.ee

NV200

NISSAN NV200 VAN

KÕIK NV200
MUDELID

-12 %

VAHETA OMA ÄRIMUDELIT

NV200 kõrvaldab sinu töösõitudelt nii mõnegi piirangu. Ainult sina tead, et sinu väikekaubikus on nüüd tervelt 4,2 m3 kaubaruum. Ning vaid sina tunned, et sinu suurt
enesekindlust suudab ületada vaid veelgi suurem veoste maht. Nissan NV200 – väike kaubik, suur ego.
Kaubaruumi maht 4,2 m3 .BIVUBCFVSPBMVTU 4jjTUMJLEJJTFMNPPUPS MLN

VAN Comfort 1.5 dCi 89hj
NÜÜD 14 690 €

NISSAN FINANCE’I LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 177 €
Tutvu teiste ärilahendustega www.nissan.ee

Nissan. Uuendustes on elevust.

BRONEERI PROOVISÕIT JUBA TÄNA!
Fakto Auto AS

Eurostauto OÜ

Eurostauto OÜ

Wiru Auto OÜ

Autospirit Tartu OÜ

Osmussaare tee 10, Tallinn
tel 638 9200

Kadaka tee 72a, Tallinn
tel 671 0900

Roheline 72, Pärnu
tel 447 6111

Kreutzwaldi 5b, Rakvere
tel 329 5560

Turu 47, Tartu
tel 734 1126

* Krediidi kulukuse määr on 5,11% alljärgnevatel tingimustel: sõiduki hind 14 690€, sissemakse 10%, liisingperiood 60 kuud, jääkväärtus 25%, intress 2,9%, lepingutasu 190€. Nissan Finance
ﬁnantsteenuse pakkuja on Nordea Finance Estonia AS. Tutvu ﬁnantseerimise tingimustega ja küsi lisainfot sõidukite müüjalt. Pakkumine kehtib kuni 31.12.2012. Pildid on illustreeriva tähendusega.
NV 200 VAN keskmine kütusekulu 5,2 l/100 km, CO2 emissioon - 135g/km.
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Silver Meikar: Minu jaoks on see teema, mis
võiks lõpuks muuta midagi inimeste peades, kes
mõtlevad poliitikast ja kes poliitikas tegutsevad.

ÄRIPÄEV 16. oktoober 2012

Meikar ei leia, et erakondade rahastamisküsimusele annaks lahenduse kellegi kohtulik karistamine.

toimetaja Kadri Bank, tel 667 0399, e-post kadri.bank@aripaev.ee

"KES arvab, et see on politsei
ja prokuratuuri läbikukkumine, siis ma arvan, et absoluutselt ei ole – siin tehti
tohutult tööd,” ütles juhtiv
riigiprokurör Heili Sepp
eilsel pressikonverentsil.
FOTO: RAUL MEE

RAHASTAMISSKANDAAL

Juhtum lõpetatud,
kahtlused ei haju.
Tekkis sõna sõna vastu
olukord
KADRI JAKOBSON, HANNES SARV
aripaev@aripaev.ee

Kanna oma arvelt erakonnale sama summa
annetusena üle ja jäta
raha endale.
Kuigi riigiprokuratuur otsustas Reformierakonna rahastamise kriminaalasja lõpetada, jätavad kogutud ja eile avalikustatud tõendid õhku kahtlused.
Nimelt selgub kriminaalmenetluse lõpetamise määrusest näiteks, et aastatel 2009–2010 oli 82
inimest, kes annetasid Reformierakonnale 30 000
krooni või üle selle. Nendest isikutest vähemalt 22
puhul kanti annetuse tegemisele lähedasel kuupäeval annetusega sarnane summa kontole.
Selliseid tehinguid oli tehtud mitme riigikogu
liikme ja Tallinnas töötava reformierakondlase
kontol. Samuti torkas prokuratuurile silma grupp
Tartu reformierakondlasi, kelle annetused ja sularaha sissemaksed koondusid üldjoontes 2009. aasta neljandasse kvartalisse.
Inimesed, kelle kontodel selliseid tehinguid
tehti, põhjendasid neid näiteks väidetega, et lae-

üks tunnistaja kuulnud oma
erakonnakaaslaselt sellist
soovitust

Vaata veebist
WWW.ARIPAEV.EE

Loe Äripäeva veebist kriminaalmenetluse lõpetamise määrust
ja Reformierakonna ning Äripäeva kohtuotsuse tekste.

nasid või said raha vanematelt või ämmalt või et
sõber tagastas neile laenu.
Analüüsiti ka Reformierakonna kontori läbiotsimise käigus äravõetud mitmesugust elektroonilist teavet, kus leidus ka annetamisega seotud kirjavahetust. Kuid ühemõttelist tõendina kasutatavat teavet oli prokuratuuri hinnangul selle hulgas vähe.
Kriminaalmenetluse käigus kuulati üle vähemalt 60 tunnistajat. Peaaegu kõik ülekuulatud Reformierakonna liikmed väitsid, et nad ei tea midagi teadmata päritolu sularaha kandmisest erakonnale ning kõik nende enda ülekanded on tehtud
nende isikliku vara hulgast. Samas andsid kuus inimest Meikariga sarnaseid ütlusi, rääkides Meikari
tehtud annetustele lisaks neljast sarnasest juhtumist. Seejuures kolme puhul tulid inimesed vabatahtlikult prokuratuuri ütlusi andma.
Peale nende andis näiteks üks isik ütlusi selle
kohta, et 2006. aasta sügisel tuli erakonna kontorisse inimene, kes ütles, et ta tahab annetada erakonnale raha, ning näitas, et tal oli kaasas sularaha 5000 krooni. See isik mäletas, et sai kelleltki kogenumalt inimeselt kontoris soovituse: “Kanna

oma arvelt erakonnale sama summa annetusena
üle ja jäta raha endale või siis et kanna raha sularahas kontole ja sealt erakonnale oma nimel.” Kumba viisi ta kasutas, tunnistaja ei mäletanud. “Igatahes maksin ma selle summa enda kontolt erakonna kontole enda annetusena,” ütles ta.
Silver Meikar kordas tunnistusi andes juba Postimehe artiklis kirjeldatud rahastamisskeemi. Küsimusele, miks ta tookord raha vastu võttis ja annetusena üle kandis, vastas ta, et kui Kristen Michal palus erakonda aidata, siis tekitas see tunde, et
seda asja paludes Michal usaldas teda ning teised,
kes olid olnud märksa kauem erakonnas ja olid
Meikarile poliitilised eeskujud, tegid samamoodi.
Menetlus lõpetati. Juhtiv riigiprokurör Heili Sepp
ütles eile pressikonverentsil, et mais alustatud kriminaalmenetluse käigus ei õnnestunud prokuratuuril koguda piisavalt suurt ja ammendavat tõendite kogu, mille pinnalt saaks esitada kahtlustatavatele süüdistusi.
“Meil õnnestus koguda täpselt nii palju tõendeid, nagu see olukord ja möödunud aeg võimaldas. Paraku ei õnnestunud meil üheselt välja selgitada, mis täpselt toimus,” ütles ta.
Sepp tõi üheks olulisemaks põhjuseks selle, et
uurimise alguse ajaks oli uuritavatest kuritegudest möödunud pikk aeg. Seetõttu kujunes olukord, kus igas kuriteo episoodis, mis oli vähegi
kaetud tõenditega, tekkis sõna sõna vastu olukord.
“Paraku näeb seadus ja kohtupraktika ette, et
sõna sõna vastu olukorras on võimalik küll inimest
süüdi mõista, kuid selleks on vajalik laiem tõendite kogum,” ütles ta, lisades, et sellise pika aja möödumisel ei õnnestunud niisugust tõendite hulka
koguda. Süüdistusel poleks seega olnud ülekaalukaid tõendeid, mille alusel minna kohtusse kahtlusaluseid süüdistama.
Lisaks oli tõendite kogumisel mitmeid tehnilisi
ja juriidilisi probleeme. Uurimise all oli mitu episoodi, kus tunnistajad kirjeldasid teatud kohtumisi, millele eelnesid telefonikõned ning kus anti üle sularaha. “Rääkimata sellest, et kõnedest oli
palju aega möödas ja kõneeristusi poleks enam alles olnud, oli nende hilisem kontrollimine ka välistatud. Et erakonnaalane kuritegu on karistatav
rahalise karistusega, siis seadus ei lubaks selliseid
kõneeristusi teha,” selgitas Sepp.
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Reformierakonnaga seotud isikut
andsid Silver Meikariga sarnaseid
ütlusi nelja täiendava rahastamisjuhtumi kohta.
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ALLIKAS: KRIMINAALMENETLUSE LÕPETAMISE MÄÄRUS
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Taust
Tunnistajate põhjendused ülekannetele:
“Laenasin ämmalt, sõber maksis laenu”
Isikud, kes olid enne annetuse tegemist saanud oma kontole sarnase summa sularaha
sissekande või ülekande oma
sõbralt või sugulaselt, selgitasid asja järgnevalt:
LAENASIN ämmalt, kes sai selle

suvila müügist
TEGEMIST oli mu isikliku sula-

rahavaruga, mille võtsin seifist
(50 000 kr)
TEGEMIST oli mu enda rahaga,
mille võtsin välja oma teiselt
kontolt (200 000 kr)
VÕTSIN raha oma kapist, need
olid palga arvel kogunenud
pere säästud (200 000 kr)
TEGEMIST oli minu oma rahaga, kuna hoian raha kullas, hõbedas ja valuutas (195 000 kr)
TEGU oli mu isiklike säästudega (50 000 kr)
OLIN raha võtnud varem välja
oma teiselt kontolt (50 000 kr)
SULARAHA oli kätte jäänud kasumlikest ostu-müügitehingutest kinnisvara ja sõiduautodega (14 500 kr)
TEGU oli isikliku sularahaga
(30 000 kr)

RAHA oli pere eelarve (16 500

kr)
SULARAHA oli koju kogunenud

(2000 kr)
KINDLASTI oli raha minu va-

henditest, sest muud mul polnud (34 000 kr)
ILMSELT võtsin teise kaardi
pealt välja, mul on 4 kontot (11
000 kr)
KOGUSIN sularaha koju ja sain
ka vanematelt (10 000 kr)
SULARAHA pärineb mu isalt
(20 000 kr)
TEEN sularaha sissemakseid ja
väljavõtmisi pidevalt (4500 kr)
EELDAN , et see raha oli mul kodus, sest kavatsesin osta maad
(180 000 kr)
MÕNI kogub raha puhkusereisiks, mina valimisteks (50
000 kr)
LAENASIN ilmselt vanematelt
(15 000 kr)
VÕIB-OLLA mõni sõber tagastas laenu (50 000 kr)
MUL on äritegevuses pidevalt
sularaha käes (100 000 kr)
ALLIKAS: KRIMINAALMENETLUSE
LÕPETAMISE MÄÄRUS

Kommentaar
Süüdimõistmine pole lahendus
SILVER MEIKAR
kriminaalasja ajendiks olnud ülestunnistuse autor

Kui rääkida uurimise lõpetamisest, siis nii nagu selle alustamise otsust sai kommenteerida
vaid prokuratuur, on ilmselt mõistlik, et ka lõpetamise otsust kommenteeriksid nemad.
Minu jaoks pole nn rahastamisskandaal aga
kunagi olnud teema, mida lahendaks kohtus kellegi süüdimõistmine. Minu jaoks on see teema,
mida tuleb arutada ja mis võiks lõpuks muuta
midagi inimeste peades, kes mõtlevad poliitikast
ja kes poliitikas tegutsevad.
Head meelt teeb see, et tänu suurele tähelepanule sellele teemale on kindlasti midagi juba
muutunud, erakonnad pööravad kindlasti rohkem tähelepanu oma rahastamisele. Selles osas
ilmselt nõustub minuga ka Kristen Michal.
Kahtlemata pole viimased kuud mulle just
kerged olnud, sest ma ei oodanud, et Reformierakond asub sisulise arutelu asemel isiklikule rünnakule.

Skandaalil on kindel mõju
KRISTEN MICHAL
kahtlustusest vabanenud justiitsminister

See on seaduses ka üheselt kirjas aastast 2011,
et kõik peavad annetama oma vara arvel. See
on selle skandaali kindel mõju, et kui kellelgi on
liikunud ka mõtteid mitte enda vara arvel annetada, ükskõik milline üksikkandidaat või millise
liikumise või MTÜ liige, siis kindlasti mõtlevad
nad selle üle kaks korda. Ega see skandaal mõjuta ei jää – erakondadel on ülesanne pingutada
selle nimel, et kõik oleks selge ja arusaadav, raamatupidamislikult samamoodi.
See, mis minule oli selge (Michal viitab, et ta
on süütu – toim) juba algusest peale, sai nüüd
must-valgel ka selgeks. See viis kuud ei olnud
lihtne aeg, emotsionaalselt kindlasti väga keeruline.
(Vastates küsimusele, kas lähete Silber Meikari
vastu nüüd kohtusse?): Loen kriminaalasja lõpetamise määruse rahulikult läbi ja mõtlen. Aga ei,
mul ei ole sellist erilist kättemaksujanu.

Ei, mul ei ole
sellist erilist kättemaksujanu.
Kristen Michal ei kavatse Silver Meikari vastu kohtusse minna
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RAHASTAMISSKANDAAL

Poliitikute
kilekotid ei
jää tööta. Avalik
tähelepanu hoiab
ära halvima
KATARIINA KRJUTŠKOVA, KOIT BRINKMANN, PIRET REILJAN
aripaev@aripaev.ee

Arutelu erakondade rahastamise üle ei tohi vaibuda, sest rahastamiskilekotid ei jää tööta, leiavad arvamusliidrid.
Sotsioloog Andrus Saare arvates on rahastamisskandaal ühiskonda raputanud ning inimesed on muutunud oma õiguste eest seismisel aktiivsemaks. Kuid erakondade varjatud rahastamist
see ei lõpetanud.
“Päris kindlasti ei ole kilekotid tööta jäänud.
Olles ise nii mõnegi ettevõtjaga rääkinud, siis osa
ettevõtjaid tõepoolest ei tahagi avalikult annetusi teha,” lausus Saar. “Kardetakse oma maine pärast, kui nad toetavad üht või teist ideoloogilist
platvormi. See sõnum teeb minu meelest eriti nukraks,” lausus ta.
Küsimus on Saare sõnul selles, et ükskõik milliseid reegleid me ka välja ei mõtleks, alati jääb võimalus erakondi rahastada mingeid kõrvalteid pidi. Selle vastu aitaks avalikkuse üha tugevnev surve, et läbipaistvus poliitikas muutuks järjest suuremaks. Saar peabki praegust Eesti poliitilist kultuuri üsna vildakaks, seal kehtivad endiselt JOKKskeemid ja valitseb arusaam, et kui sind pole tabatud, siis sa pole ka varas.
“Paljud asjad tiksuvad selles suunas, ühiskonnas ka laiemalt, et igal juhul on parem oma suu
pidada. See on päevselge,” märkis Saar küsimuse
peale, kas kriminaalasja lõpetamise otsusel võib
olla mõju, et edaspidi ei too enam keegi parteide
hämaraid asju avalikkuse ette.
Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni
liige Kaarel Tarand märkis samuti, et Eesti avaliku
võimu organitele, eeskätt valitsusele ja parlamendile, on alati kõige suuremaid raskusi valmistanud
eneseregulatsioon – seadused ja reeglid, mille jär-

Kohtame
seda pidevalt, et paistab, nagu asi
oleks halb või
ebaeetiline,
aga lahendamiseks ühtki
reeglit ei ole.
erakondade rahastamise järelevalve komisjoni liige Kaarel
Tarand

gi parteid ise peavad talitama. “20 aastat kestnud
kollektiivset rumalust kahtlustada oleks imelik,
kuna kõigis muudes eluvaldkondades suudetakse kollektiivselt päris nutikaid reegleid kehtestada,” rääkis Tarand. “Kui aga aastast aastasse kehtestatakse iseendale mingeid imelikke reegleid,
siis see ei ole juhuslik, vaid sihilik piiride ähmastamine selleks, et sogases vees endale mugavamalt
asju seada. Praegu me saime sellele lihtsalt järjekordse kinnituse.”
Vaja selgemaid reegleid. Tarand lisas, et sellises
situatsioonis ollakse erakondade rahastamise järelevalve komisjonis pidevalt, et paistab, nagu mõni asi oleks vale või ebaeetiline, aga lahenduseks
ühtegi reeglit ei ole. “Haldusorgan, täpselt samamoodi nagu prokuratuur, saab toetuda ainult sellele, mis on seadustes kirjas. Nii et ainus lootus ongi nüüd selles, et nende reeglite täpsustamine ja
täiendamine praegu käib parlamendis.”
Saare arvates on samas märgata ka positiivset:
inimesed on muutunud oma õiguste eest seismisel aktiivsemaks. Näidatakse avalikult välja, et eksisteerivad ka teistsugused arvamused.
“Tekkinud on teatud initsiatiivgrupid, kes on

näiteks ESMi küsimuses nõudnud rahvahääletust.
Või meenutame kas või ACTA küsimust,” rääkis ta.
Saar kiitis ajakirjandust, kes võttis Reformierakonna rahastamisskandaalis selge positsiooni, mida juhtub suhteliselt harva. “Ajakirjandus tegi väga suurt tööd, et midagi muutuks. Aga minu arvates ei tohiks see lugu lõppeda nüüd sellega, et prokuratuur esitas oma pressiteate ja rahvas elab ennast veebikülgede kommentaarides välja,” lisas ta.
Saare hinnangul peaks prokuratuuri esindaja kindlasti näiteks televisioonis asuma väitlusse
teistsuguste arvamuste esindajatega. “Eesti ühiskonnas on üksjagu inimesi, kes arvavad, et see asi
on poliitiliselt kallutatud. Sedalaadi arutelud koos
põhjenduste, seisukohtadega – see oleks päris puhastav samm ühiskonnale,” märkis Saar.
Avalikus diskussioonis võiks prokuratuur ka
teatud uurimismaterjale avalikustada, et olla elanikkonna jaoks veenev, siis oleks ka selgem, kuivõrd põhjendatud oli üks või teine otsus, lisas ta.
Ka Tarand märkis, et avalik tähelepanu on sundinud parlamenti ja erakondi oma reegleid jälle
korrigeerima. “Kui kaugele sellega jõutakse ja kui
kvaliteetselt, sõltub avalikkuse, sealhulgas ajakirjanduse, tähelepanust. Et uued reeglid ei oleks jäl-

Tasub teada
Silvergate’i kronoloogia
22. MAI Silver Meikar avaldab

Võlgniku nimi

Seotud isikud

AL OÜ ............................................... Sirje Lilleberg, Indrek Lilleberg,
.................................................................................. Andres Lilleberg
Arco Ehitus OÜ (www.arcovara.ee/ehitus) .................. Priit Hainoja
Ariling OÜ ............................................................. Andrei Ljubimtsev
Barrelmann OÜ ................................................................ Oliver Poll
Capital Fruits and Nuts OÜ ..........................................Signe Kapsi
Elro Investeeringute OÜ ......................... Aivar Villemson, Iris Kool
Esmardi OÜ .............................................................Ivan Demtšenko
FELIXMARTE OÜ ................................................................ Ivar Alas
FRONTSHORE GRUPP OÜ ........................................ Marko Tiiman
Futuras OÜ .................................................................. Dmitri Sovtsa
Galvanic OÜ ............................................................. Heidi Plumberg
Ishop24 OÜ .....................................................................Marko Priks
KLG Eesti AS (www.klg.ee) ....................... Alex Kokk, Alar Lõhmus
LEIGO KONTSERDID MTÜ ........................Tõnu Tamm, Tiiu Tamm,
....................................................................................... Taavet Tamm
Maratau Invest OÜ .........................................................Tarmo Kose

Võlgniku nimi

Seotud isikud

Marvic Trans OÜ .....................................................Marko Vahimets
Merkerson Grupp OÜ ...............................Aivar Mansik, Ivari Sikka
MÕRGI TEE OÜ ..............................................................Ellen Peedo
Myrsk Trade OÜ .......................................................Sergey Samuta
Narova AS .................................................................... Valeri Mjatšin
North Wind Airlines AS ........................................ Rolands Ramins
Promoter OÜ (www.promoter.ee) .........Henri Lindal, Gunnar Viese
Reaks Ehitus OÜ.............................................................Urmas Aug
RIITO Ehituse OÜ ................................Toomas Tromp, Igor Zubets,
.................................................................................................Erik Liiv
Rõngassaba OÜ .....................................................Julia Jeremejeva
Steel Nail OÜ ..................................................................... Ahto Päid
Suitsuvennad OÜ .................................................. Michel Lehtmets
ZEUS & REY OÜ ............................................................ Andrei Balta
Taave OÜ ..................................... Taavi Männikust, Raul Andresson
Vikingfort OÜ ........................................................Vladimir Denisjuk
Wasteland OÜ ............................................................. Ragnar Toom

Julianus Inkasso OÜ • www.julianus.ee
Telefon +372 681 4400 • E-mail: inkasso@julianus.ee • A.Weizenbergi 20, 10150 Tallinn

Postimehes arvamusloo, kus ta
tunnistab, et annetas 2009. ja
2010. aastal Reformierakonnale kokku 115 000 krooni, mille
päritolu ta ei tea. “Selle raha andis mulle ümbrikus Kalev Lillo,
kes tollal töötas Reformierakonna kontoris juhtival kohal. Enne
annetamist helistas mulle peasekretär Kristen Michal ja küsis, kas olen nõus erakonda toetama. /.../ Sain teada, et ega see
tegelikult mulle mingeid kulusid kaasa ei toogi. Mulle antakse sulas kontole kandmiseks nii
suur summa, mis kahtlasena ei
näiks,” kirjeldab ta.
Artikli ilmumise päeval teevad Kristen Michal ja Kalev Lillo avalduse, lükates Meikari väited tagasi.

Riigiprokuratuur alustab väidete
kontrollimiseks kriminaalmenetlust karistusseadustiku § 402-1
tunnustel, mis näeb ette vastutuse erakonna majandustegevusele ja varale kehtestatud piirangute rikkumise eest.
24. MAI. Keskkriminaalpolitsei korraldab Reformierakonna
kontoris läbiotsimise.
10. JUUNI. Reformierakonna
suurkogul peab Meikar kõne:
“Kirjutasin, sest tundsin, et pean
kirjutama,” ütleb ta. “Oli ka viimane hetk, sest valimisteni jäänud poolteist aastat on piisav
aeg, et erakonnad jõuaksid tunnistada vigu, ütelda lahti mustast rahast ja minna kaasa muutustega, mida ühiskond neilt
ootab.” Erakonnakaaslastest
publik ei lase Meikaril ettenäh-

tust pikemaks läinud kõnet lõpetada.
30. JUULI. Prokuratuur esitab
Michalile ja Lillole kahtlustuse.
Michal viibib keskkriminaalpolitseis ülekuulamisel seitse tundi. Hiljem teatab ta, et ei tagane
ministriametist enne, kui juhtum
kohtusse jõuab. Ülekuulamisel
käib samal päeval ka Lillo, kes
keeldub ütluste andmisest.
Hiljem saavad kahtlustuse kriminaalasja kohtueelse menetluse raames ka Kalle Palling ning
Priit Kallakas.
15. OKTOOBER. Riigiprokuratuur
teatab, et lõpetas Silver Meikari arvamusartikli väidete põhjal
alustatud kriminaalasja, tuues
põhjenduseks, et tõendid pole
piisavalt veenvad süüdistuse
esitamiseks.
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Kohtuotsus kaitseb
ajakirjandusvabadust

le sellised, et määrdunud asjad sealt sujuvalt läbi lähevad.”
Ginter: Prokuratuuri maine kannatab. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna professor Jaan Ginter leidis, et prokuratuuri sõltumatuse imago sai kannatada, kuna justiitsminister ei astunud tagasi.
“Avalikult jäi hästi palju küsimusi üles. Praegu
on see kahju tehtud ja tuleb loota, et avaliku arvamuse usk prokuratuuri sõltumatusesse õnnestub
kunagi taastada,” ütles Ginter.
Ginter lisas, et kriminaalasju, kus tõendeid koguda ei õnnestu, tuleb ikka ette. “Maailm pole
täiuslik, et saaks kõik kuriteod avastada.”
Aga samas ei ole tema hinnangul hea hoiak, et
kui tõenditeks on vaid tunnistajate ütlused, polegi võimalik süüdimõistvat otsust teha.
Õiglusteadlase hinnangul saanuks prokuratuur toekamaid tõendeid, kui oleks kasutanud ettevaatavaid võtteid, näiteks pealtkuulamist. Teisalt
oli menetluse pikkus tavapärane, ehkki erakonna
peakontori läbiotsimine oleks pidanud tulema vahetult pärast kahtlustuse ilmnemist, kuid erakonna ruumid otsiti läbi kaks päeva pärast Silver Meikari avaldust Postimehes.

REFORMIERAKONDLANE

Silver Meikar
saabumas
maikuiselt
ülekuulamiselt välklampide ette. FOTO:
RAUL MEE

Reformierakonna ja Äripäeva
kohtuvaidluses eile langetatud
otsus aitab Äripäeva hinnangul kaitsta ajakirjandusvabadust. Kohtuvaidlus puudutas artikleid, mis paljastasid Reformierakonna koostöö OÜga Fidenter, kelle omanikuks oli Šveitsi
privaatpanga klient ja kellega
koostööd erakond varjas.
Kohtuotsuse kohaselt peab
Äripäev lükkama ümber kokku
kolm väidet, millest kahe vastu Äripäev kohtus ei vaielnud.
“Kui tõmmata paralleel jalgpalliga, siis lõppes esimeses astmes
kohtuvaidlus 3 : 1 Äripäeva kasuks,” ütles Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.
“Meie jaoks on otsuses kõige olulisem see, et kohtuniku hinnangul käitusid Äripäeva ajakirjanikud heauskselt, professionaalselt ja ajakirjanduseetikat järgides ning me suutsime tõendada,
et Reformierakond üritas oma
koostööd Äripäeva eest varjata,”
ütles Hundimägi.
Äripäeva artiklites olnud eksimuste tekkimisele aitas Reformierakond kaasa info varjamisega, lisas Hundimägi. “Kui Reformierakond oleks vastanud Äripäeva küsimustele, siis oleks olnud võimalik ka hagis vaidlustatud eksimusi vältida,” märkis ta.
Hundimägi sõnul ei saa seetõttu artiklis sisaldunud lausete täpsustamist ehk hagi osalist
rahuldamist nimetada Äripäeva
kaotuseks. Toimetus on otsusega
rahul, sest kohus jõudis järeldusele, et kui ajakirjanik avaldab
olulise informatsiooni ebapii-

savate tõendite alusel, siis saab
sõnavabaduse kaitse aspektist
määravaks heauskne tegutsemine. Hundimägi ütles, et kohtuniku selline järeldus aitab Eestis kaitsta sõnavabadust ja juba
ainuüksi selle pärast tasus Reformierakonnaga kohtus vaielda.
See tähendab, et kui näiteks
ajakirjanik kirjutab erakondade varjatud rahastamisest, siis
valdab ta võrreldes poliitikutega vähem infot. Sõnavabadusele
on ohtlik, kui ajakirjanik eksimuse ja hilisema karistuse hirmus loobub tekkinud kahtluste
avalikustamisest seetõttu, et poliitikud jätavad küsimustele vastamata. Eilsest otsusest järeldub,
et ajakirjanik peab kogutud info avalikustama ka siis, kui teine
pool ei ole nõus infot jagama. Ja
kui hiljem selgub, et avaldatud
info oli mingis osas ebatäpne,
siis tuleb avaldada täpsustus, selgitas Hundimägi.
“Professionaalse ajakirjanduse osaks on oma eksimuste tunnistamine ja seda oli Äripäev
valmis tegema vabatahtlikult.
Professionaalse poliitika osaks
peaks olema avatus ja läbipaistvus. Otsusega tuvastas kohus, et
valitsuspartei on üritanud oma
vastustega ajakirjandust eksitada ning hagi esitamisega suukorvistada professionaalset ja
heauskselt tegutsevat ajakirjandust. Selline stiil kordub kahjuks
ka teistes Reformierakonnaga
seonduvates meediavaidlustes,”
ütles Äripäeva kohtus esindanud
Raidla Lejins & Norcousi vandeadvokaat Ants Nõmper.

Fidenteri omanik
jäigi saladuseks
Juhtiv riigiprokurör Heili Sepp
ütles, et Reformierakonna rahastamisskandaalis oli tähelepanu all ka partei propagandaväljaannete kirjastamisega
tegelenud OÜ Fidenter, kuid
firma omanik, kes peitis end
Šveitsi privaatpanga konto taga, jäigi ebaselgeks.
“Me tegime teatud toiminguid selle kontrollimiseks, kuid
Šveitsi järelepärimise tegemi-

seks polnud meil alust,” ütles
Sepp. Tema sõnul jäi Šveitsi konto omanik ebaselgeks. “Meil polnud eelandmeid, et kirjutada
õigusabi taotlus ja tugineda väitele, et siin on tegemist rahapesuga. Kui oleks mingisuguseid
täiendavaid andmeid, võiks tekkida täiendav põhjus, kuid paraku selle menetluse käigus ei
õnnestunud tõendeid koguda,”
lisas ta.

ENERGIA

Sotsid küsivad Oviirilt Narva jaama kohta
Sotsiaaldemokraadid ja demokraatide ühendusse kuuluvad saadikud esitasid eile arupärimise riigikontrolör Mihkel Oviirile saamaks
teada, mida riigikontroll arvab teadlikust seaduserikkumisest Narva uue elektrijaama ehituse riigihanke läbiviimisel ja -surumisel.
Sotsiaaldemokraadid koos demokraatidega küsivad Oviirilt, kas
valitsusel on õigus oma äranägemise järgi seadust rikkuda, tuues
hiljem ettekäändeks ohu riigi julgeolekule.

MEDITSIIN

Valitsused jäävad võlgu haiglatele
Euroopa krediidikorraldusettevõtte Intrum Justitia tänavusest ettevõtete maksekäitumise uuringust selgub, et tervishoiusektoris
on maksekultuur halvemaks muutunud, arvete tasumisega viivitavad seal valitsusasutused. Traditsiooniliselt jääb suurim protsent
arvetest (4,2%) lõplikult tasumata teenustesektoris advokaadibüroodele, raamatupidajatele, maakleritele, konsultantidele, uuringufirmadele, tõlkebüroodele ja IT-firmadele.
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ERPLY asutaja
ja tegevjuht
Kristjan
Hiiemaa plaanib Margni
raamatupidamistarkvaraga minna
ka Ameerika
turule. FOTO:
ANDRES HAABU

ÄRITARKVARA

Erply ja Margn
panid seljad
kokku. Tasuta
raamatupidamise
tarkvara
ALYONA STADNIK

20

alyona.stadnik@aripaev.ee

Eesti äritarkvaraettevõte Erply investeerib 300
000 eurot raamatupidamistarkvara tootvasse
idufirmasse Margn ja hakkab Eesti klientidele pakkuma tasuta raamatupidamistarkvara.
Eprly pakub praegu kassa- ja laotarkvara, sellele lisatakse nüüd integreeritud raamatupidamistarkvara moodul, mille on valmistanud majandustarkvara pakkuja Margn OÜ. Eestis on plaan pakkuda raamatupidamistarkvara tasuta. Raha hakatakse teenima suuremate ettevõtete pealt ja põhiliselt USA turul.
Sihikul viiendik turust. Koostöö Erply ja Margni
vahel sündis kahepoolselt. Kassa- ja laotarkvarale
spetsialiseerunud Erply hakkas otsima raamatupidamistarkvara pakkumise võimalusi, sest nende
klientidel on nõudlus ka raamatupidamistarkvara
järele. Lõplik initsiatiiv tuli Margnilt, kellega leiti
ühine keel. Koostöö eesmärk on aastaga enda kätte võtta 20% Eesti raamatupidamistarkvara turust,
Margn OÜ juhatuse liige ja ühe omaniku Taavi Hõbejõgi hinnangul on see umbes 20 000 klienti.
“Meile tundus, et nii head, lihtsat ning tasuta
toodet turul ei ole. Margnil oli kihvt lahendus olemas, siis me otsustasime, et paneme seljad kokku
ja hakkame toimetama,” ütles Erply asutaja ja tegevjuht Kristjan Hiiemaa.
Eesmärk on proovida koostööd Eestis ja siis siseneda USA turule. “Erply enda fookus on olnud jae-

protsenti Eesti raamatupidamistarkvara turust plaanivad
aastaga haarata Erply
ja Margn. See on hinnanguliselt 20 000
klienti.

Mis on mis

Kommentaar
Integreerimine on hea

Erply

JÜRI ROSS,

Eestis välja mõeldud veebipõhine majandustarkvara hulgimüügi-, jaemüügi- ja
teenindusettevõtetele.
Tunamullu võitis Erply
Londonis firmade Seedcampi
võistluse ning tehnoloogiablogi TechCrunch nimetas ettevõtet äritarkvara Skype’iks.

Meil töötavad oma IT-poisid tarkvara välja. Raamatupidamis- ja laotarkvara integreerimine on hea, sest pidevalt
mõeldakse välja viise, kuidas
kiiremini ja paremini saada
kaubale ligi, kauba arvestusele ja liikumisele jne. Seega selline nõudlus on olemas, et kaks
tarkvara oleks omavahel integ-

Infotark ASi juhatuse esimees

reeritud. Kindlasti võiksid need
olla ühtse andmebaasi all.
Meie käime kogu aeg vaatamas erinevaid tarkvarasid.
Kogu aeg täiendame, otsime
ja teeme ise ka. Isegi kui sa ostad tarkvara, siis ei ole see lõplik, seda tuleb täiendada, seal
on palju nüansse ja seoseid. Ei
ole nii, et ainult oma mehed
teevad, aga ei ole veel nii tarka
meest ka leidnud, kes kõik vajalikud nüansid ära teeks.
.

Kui õnnestub partneriga kokku leppida,
siis loomulikult tuleb
proovida loodud väärtust ära kasutada, mitte hakata otsast peale
sama asja tegema.
Erply asutaja ja tegevjuht Kristjan Hiiemaa

kaubandus ja laod ning raamatupidamist ei olnud,
nüüd me selle saime,” rääkis Hiiemaa.
Tema sõnul on alati võimalus kõiki asju ise teha,
aga ka teiste inimeste töö väärtustamine on oluline. “Kui õnnestub partneriga kokku leppida, siis
loomulikult tuleb proovida loodud väärtust ära
kasutada, mitte hakata otsast peale sama asja tegema,” märkis Hiiemaa.
Keegi teine tasuta ei paku. Margni eeliseks nimetas Hiiemaa seda, et ettevõtte tiimil silmad säravad, nad tahavad ise läbi murda. “Tarkvara saab ka
internetist alla laadida, aga neil on olemas toimiv
tiim ja pikaajaline nägemus, milline peab olema
lihtne ettevõtte raamatupidamine. Meie nägemused ühtisid. Internetis midagi sellist ei ole ja keegi
ei paku seda praegu tasuta. Me pakume niimoodi,
et kõik Eesti väiksed ja keskmised ettevõtted saavad oma mured ära lahendada,” lausus Hiiemaa.
Erply on varem üritanud teha koostööd ka Han-

sa tarkvara pakkujaga. “Olukord jõudis sinnamaani, et Hansa keeldus meie klientidele oma tarkvara
müümast. Kui oli Erply pluss Hansa tarkvara, siis
Hansa litsentsi eest tuli maksta kopsakat hinda.
See ei ole õiglane, nad proovivad vanast ärimudelist küüntega kinni hoida,” ütles Hiiemaa.
Väikestele organisatsioonidele majandustarkvara pakkuv Margn OÜ tuli tarkvaraga turule
2011. aastal. “Me oleme proovinud leida koostööd
ka mujal, siin on selge mõlemapoolne huvi, millel
on oma väärtus,” kommenteeris Margn OÜ juhatuse liige ja üks omanikest Taavi Hõbejõgi Erply
investeeringut.
Hõbejõgi sõnul on neil küll konkurente, aga
nende raamatupidamistarkvara eeliseks on lihtsus. “Täielikult online-lahendusi on suhteliselt vähe,” lisas Hõbejõgi. Seni väiksematele ettevõtetele
raamatupidamistarkvara pakkunud Margn saab
Hõbejõgi sõnul tänu koostööle pakkuda tulevikus
oma toodet ka suurematele ettevõtetele.

IMF kiitis Eestit. Majandus suhteliselt heas olukorras
Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) aastakoosolekul avaldati Eesti delegatsioonile tunnustust, sest Eesti majandus
on suhteliselt heas olukorras
ja poliitika on aidanud kiirele kriisist taastumisele kaasa.

IMFi rahandus- ja ﬁnantskomitee kutsus liikmesriike üles
kokkulepitud poliitikat kiiresti
ellu viima, sest üleilmne majanduskasv aeglustub ja usaldust
maailmamajanduse vastu tuleb tugevdada, teatas Eesti Pank.

Eesti Panga presidendi Ardo
Hanssoni sõnul ei tohiks valitsused eelarvepuudujäägi vähendamiseks vajalike meetmete rakendamist kavandada liiga pika
aja peale, sest ebakindlus muidu
hoopis suureneb, mitte ei vähe-

ne. “Eelarvet tuleks kohandada
pigem kriisi algusaastatel, sest
nii luuakse soodsam kasvupinnas. Seda on kinnitanud ka Eesti
kogemus,” lisas Hansson.
IMFi ja maailma majandusjuhid avaldasid tunnustust Euroo-

pa Keskpangale viimastel kuudel astutud sammude pärast,
mis on aidanud taastada poliitilist ja majandusega seotud usaldust euroala vastu.
Kohtumisel tõdeti, et lõpule
tuleb viia 2010. aastal kokkulepi-

tud kvoodi- ja valitsemisreform
ning nädalavahetusel allkirjastasid IMF ja selle mitmed suuremad liikmesriigid kahepoolsed
laenulepingud, nagu varem oli
kokku lepitud.
ARIPAEV.EE
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TÖÖSTUS

Hekotek sai
Venemaalt
rekordilise
mahuga
lepingud.
Kokku väärtus
32 miljonit eurot
KADRI PÕLENDIK
kadri.polendik@aripaev.ee

Tulemused
Hekoteki käive
kahekordistus
mln eurodes
35,21
käive

AS Hekotek sõlmis möödunud aastal Venemaa
ettevõtetega oma senise ajaloo kaks kõige suuremahulisemat müügilepingut kokku väärtusega 32 miljonit eurot.
Aastatepikkune töö Vene turul on Hekoteki tegevjuhi Heiki Einpauli sõnul taganud selle, et nüüd
on ettevõttel võimalus olla projektis peaettevõtja.
“Nad (venelased – toim) on meie naabrid, meie
piiri tagant nad kindlasti ära ei koli. Kui me oskame nendega hästi läbi saada, siis sellest võidavad
kõik,” rääkis Hekoteki tegevjuht Eesti-Vene suhetest. “Seal on veel ilmekas mõistujutt väiksest ja
suurest koerast: et pisike koer suure koera kausi
kõrval saab endal alati kõhu täis, sinnamaani, kuni ta suurt koera käpast ei ole hammustanud, et
see talle jalaga annab ja teda sinna kausi ligidale lihtsalt ei lase.”
Järgneb intervjuu Heiki Einpauliga.
Millised lepingud te täpsemalt sõlmisite? Milline oli nende hind? Üks on Lesosibirski LDK1 sae-
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veski, kus me oleme peatarnija. Teine suur leping
on Solombalski LDK saeveskiga Arhangelskis, aga
see on praegu peatatud.
Lesosibirski LDK1 kogu lepingumaht on üle 20
miljoni euro, Solombalskis on üle 11 miljoni euro.
Lesosibirski tehingust valmistatakse otseselt
Eestis umbes kuue miljoni euro väärtuses, ülejäänu tuleb Soomest. Seadmed on seal kliendile tarnitud ning paigaldamisel, käivitust planeeritakse järgmise aasta suvel. Solombalski tehingust otseselt Eestis valmistatakse ligikaudu nelja miljoni euro väärtuses ning ülejäänu tuleb Saksamaalt
ja Soomest.
Kuidas teil õnnestus need lepingud saada? Käisin esimest korda Venemaal müügireisil 1997. aas-

tal. Esimese lepinguni jõudsime 1999. aasta lõpus,
nii et ma pean väitma, et see on lihtsalt süstemaatilise töö tulemus. Üldiselt inimesed hindavad nii
Venemaal kui ka igal pool mujal enam-vähem samu asju, nii et tuleb neile pakkuda seda, mida neil
tegelikult vaja on, ja leida üles need võimalused,
kuidas saavutada kontakt ning olla vastastikku kasulik üksteisele. Kõige parem reklaam on eelmine
hästi õnnestunud objekt ja kõige parem reklaamikanal on suust suhu leviv info.
Millest tuli teie mullune kahekordne käibe
kasv? Turusituatsioon oli soodne ja me oleme enda positsiooni kindlustanud ja ilmselt lihtsalt meie
käest osteti sellises mahus.
Selle aasta käibest 80% on Venemaalt ning käive

Venelased ostavad
Narva-Jõesuu kortereid
Na r va-Jõ e s uu s uu r i m a s t
elamuarendusest Sunset Residence, mis kerkib Karjakajaka hotelli kohale, oli laupäevaseks sarikapeoks üle poole välja müüdud. Enamasti tunnevad
kevadeks valmiva 67 korteri vastu huvi Venemaa elanikud.
Kuuekorruseline hoone, mis
rajati 1980. aastatel Narva elektrijaamade töötajate puhke- ja
ravikeskuseks ning tegutses hiljem hotellina Karjakajakas, on
nüüd rekonstrueeritud korteriteks, mida reklaamitakse luksuslike ja nüüdisaegsetena, kirjutas
Põhjarannik.
Endise hotelli kõrvale on kerkinud kolmekorruseline uus
hoone, lisaks ridaelamud.
Elamukompleksi arendaja on
Eesti ja välismaisele kapitalile
kuuluv OÜ Brave Capital.
Kuigi Sunset Residence’i kor-

terid valmivad alles järgmise
aasta kevadeks, on neist 60 protsenti välja müüdud, lisaks on
mõni suuliselt broneeritud.
Brave vaatab uue pinna järele
ringi. “Selles mõttes võib öelda,
et see projekt on väga edukas ja
arendajal on soov Narva-Jõesuus
uue projektiga edasi minna. Loodame, et leiame sobiva maatüki,
kuhu ehitada ilusad majad,” ütles Brave Capitali konsultant Pavel Ivanov.
Tema sõnul on 95 protsenti
ostjatest pärit Venemaalt. Venelased soetavad iga aastaga Narva-Jõesuusse üha rohkem kortereid, hoolimata piiriületusega
seotud ebamugavustest. “Narva-Jõesuu on Peterburist ainult
140 kilomeetri kaugusel ja siin
on tunduvalt turvalisem puhata kui Venemaal. Siin on ilus ja

Siin on ilus ja puhas
rand, kõik räägivad
vene keelt, on olemas
venekeelne kool.
Mõni inimene mõtleb
isegi siia kolida.
Brave Capitali konsultant Pavel
Ivanov

puhas rand, kõik räägivad vene
keelt, on olemas venekeelne kool.
Mõni inimene mõtleb isegi siia
kolida,” märkis Ivanov.
Sunset Residence’i 67 korteritest pooled on stuudiokorterid,
ülejäänud valdavalt kahe-kolmetoalised. Hinnad jäävad vahemikku 79 900 ja 257 900 eurot.
ARIPAEV.EE
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Taust
Hekotek panustab
Venemaa turule
AS Hekotek on puidutöötlemise tehnoloogia seadmeid
projekteeriv ja valmistav masinaehitusettevõte. Pool ettevõttest on inseneribüroo,
pool on tootmisosa. Inseneribüroos projekteeritakse saeveskeid, bioenergeetikaseadmeid, graanulitehaseid, tootmise poole peal valmistatakse konveiereid ja muid abiseadmeid. Hekotek koos Venemaal asuva tütarettevõttega OOO Sorb moodustavad Hekoteki grupi. Ettevõtte omanikud on Rootsi firma
SORB Industri AB (82,5%) ja
Hekotek Produkt OÜ (17,5%).
Äripäeva koostatud Harjumaa edukaimate ettevõtete
TOPis oli Hekotek 3. kohal.

HEKOTEKI tegevjuht Heiki
Einpaul arvab, et Venemaa
kui naabriga tasub hästi läbi
saada, igatahes lepingupartnerina on ta seni neile tulusaks
osutunud. FOTO: ERIK PROZES

tuleb ilmselt sama suur, isegi natuke suurem kui
eelmisel aastal. Kuigi praegu näeme teatavat ebakindlust – on selliseid investeerimisotsuseid, mille
lõplik otsustamine kipub venima. Võib-olla tekib
mingi tagasilöök, võib-olla mitte. Hekotek on ju
selline ettevõte, mis teenindab küllalt kitsast sektorit. Meie kliendigrupp on põhiliselt puidutöötlemisettevõtted ja neid ei ole väga palju. Selles sektoris on praegu Euroopas ja Põhjamaades üksikuid
projekte, mida tehakse. On selline äraootav seis.
Mis on olnud teie edu pant? Meie üks edu võti on
see, et me oleme Venemaal heal positsioonil olnud. Sealne tööstus on nii palju maha jäänud ja
nüüd nad saavad ise ka aru, et vanamoodi enam
ei saa. Ja eks nad vaikselt üritavad midagi ette võt-

ta. Me eriti illusioone endale ei loo, aga oleme endiselt sellises seisus, et kui Venemaal hästi läheb,
siis läheb ka meil hästi. Kui Venemaal kehvasti läheb, siis Lääne-Euroopast me saame nii palju, et
me välja ei sure, aga ilmselt mingeid rekordnäitajaid küll mitte. Ideaalis võikski meie käibest ka tulevikus olla ca 70% seotud Venemaaga ja 30% seotud Lääne-Euroopaga.
Millistes riikides on veel teie kliente? Oleme tarninud Soome, Rootsi, Saksamaale, Poola, Balti riikidesse ning loomulikult on Eesti meie koduturg.
Eksootilisi tarnijaid on olnud, aga need on olnud
juhuslikumat laadi – Venezuelasse oleme tarninud,
Lõuna-Aafrika Vabariiki, Tansaanias ehitatava saeveski projektis osalesime, seal olid eestlastest projektivedajad. Maailm on suhteliselt väike.
Meie müügitöö on suunatud Venemaale ja vähem mujale, sest me oleme siiski väike ﬁrma ja me
ei suuda igale poole müügitööd teha. Me peame
endale aru andma, kus me millist teenust suudame pakkuda. Nii ei ole, et me nüüd arvaksime, et
Venezuela turg on meie jaoks avatud ja me tahame
sinna pidevalt ja palju midagi tarnida.

“Tallinki laeval on koolitust läbi viia lihtsalt
mugav. Tallinki personal on eriline, nende
arusaam vastutusest ja abistamisest on
oluliselt suurem kui kolleegidel maa peal.”
Indrek Rahi
Koolitaja,
OPTI Personaliarendus OÜ juhataja

Kui teie vastu tuntakse huvi üle terve maailma, kas te ei ole mõelnud ettevõtte laiendamisele? Tuleb tunnistada, et see ei ole nii lihtne. Kõige suurem probleem igasuguste laienemiste juures on inimesed. Pädevat personali, kellega koos
seda laienemist teha, peame tegelikult kasvatama ise. Seega plahvatuslik laienemine ei ole võimalik. Meil on praegu 90 inimest tööl ja kuskilt
maalt muutub kvalitatiivselt ettevõtte juhtimine,
on see siis 100 või 150 inimese juures. Kuskil seal
vahemikus peab ettevõte hakkama toimima hoopis teistmoodi.
Anname endale aru ega püüa liiga suureks kasvada. Ega seda turgu nii väga palju ka ei ole. Meil
on ka konkurendid, kes meid n-ö korrale kutsuvad. Venemaal põhiliselt tunnetame Lääne-Euroopa konkurente, siiamaani ei ole tekkinud arvestatavat kohalikku konkurenti. Mõni konkurent on
selline, kellega ükspäev oleme koostööpartnerid,
järgmises projektis jälle konkurendid. Igav ei ole,
tuleb tunnistada.
Kas Hekotekil on veel suurprojekte silmapiiril? Ikka on, aga ei taha ära sõnuda. On olemas sellised megaprojektid, näiteks hiljuti tuli selline ekiri, kus tahetakse, et me pakuksime oma variandi välja sellisele graanulitehasele, mis peaks valmistama aastas poolteist miljonit tonni graanulit. See on kaks korda rohkem kui seni maailmas
kõige suurem Kanadas töötav graanulitehas. Mis
sellest tuleb, me ei tea, aga selliseid küsimusi on,
mis tunduvad esimesel pilgul natuke abstraktsed
ja ebarealistlikud.
Need projektid, mille kohta on lepingud ette
valmistatud, neist hea meelega räägiks pärast seda,
kui lepingud on sõlmitud ja tööd on pihta hakanud. Mis me siin ikka laskmata karu nahka jagame.

Seliga seotud salaraie
asjas üks kahtlusalune.
Arvatav kahju 6000 eurot
KOIT BRINKMANN
koit.brinkmann@aripaev.ee

Suurärimehe ja Reformierakonna mõjuka poliitiku Neinar
Seliga seotud ebaseadusliku
metsaraie kriminaalasjas on
praeguseks üks kahtlusalune.
Lõuna ringkonnaprokuratuuri kinnitusel on kriminaalasja kohtueelse menetluse raames tehtud terve rida toiminguid ning kahtlustatavana on
üle kuulatud üks inimene. Kes
on kahtlustatav, prokuratuur
enne kohtuistungit avalikustada ei saa.
2011. aasta suvel avastas keskkonnainspektsioon, et Otepää
looduspargi Pülme sihtkaitsevööndis on kevadel metsa maha võetud. Ebaseadusliku raie

REFORMIERAKONNA poliitik,
suurärimees ja Tallinna Sadama nõukogu liige Neinar Seli
ütles, et tema teada võeti maha
kuivanud puid vaid liini- ja teekaitsevööndis. FOTO: RAUL MEE

taga oli suurärimees ja Tallinna Sadama nõukogu liige Neinar Seli.
Sama aasta juunis algatati karistusseadustiku § 357 lg
1 järgi kriminaalasi. Hinnanguliselt on loodusele tekitatud
kahju 6000 eurot, seaduse järgi on tegemist olulise kahjuga.
Seli tunnistas selle aasta
juunikuus Maalehele, et puhastas kõigest elektriliini alust
võsa ja mõnda võsastunud sissesõiduteed. “Minule teadaolevalt võeti maha kuivanud puid
vaid liini- ja teekaitsevööndis,
ning kui tõesti ka mõni vööndist väljas olev puu, olen šokeeritud ning kompenseerin tekitatud kahju kohe ning istutan uued puud,” selgitas ta siis.

Korralda merel!
Koolitused,
K
oolitused, seminarid,
seminarid, kliendiüritused,
kliendiüritused, firmaüritused,
firmaüritused,
tähtpäevad ja peod koos laitmatu korraldusega:
• 1-päevased üritused Tallinn-Helsingi liinil sõitvatel kiirlaevadel ja kruiisilaeval
• 1 ööbimisega üritused kruiisil Helsingisse
• 2 ööbimisega üritused kruiisil Stockholmi

Tutvuge meie võimaluste ja
erinevate päevakava näidistega
www.tallink.ee/yritused
Küsige personaalset pakkumist
grupid@tallink.ee
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TULEMUS

Raudtee kaubaveod aina vähenevad
Eesti Raudtee taristul veetava kaubaveomahu vähenemine septembris jätkus, küündides 1,76 miljoni tonnini, mis on tänavu väikseim tulemus.
Võrreldes eelmise aasta septembriga oli vähenemine 24,1%. Tänavu üheksa kuuga on raudteel veetud 19,8 miljonit tonni kaupa,
mis jääb eelmisele aastale 13,6% alla. Vedajatest on EVR Cargo vedanud tänavu üheksa kuuga 14,16 miljonit tonni ehk 9,1% mullusest rohkem.
Septembrikuu vedude vähenemise tingis nafta ja naftasaaduste ja
põlevkiviveo kahanemine.
Transiitveod vähenesid võrreldes eelmise aastaga ligi 13%.

TUNNUSTUS

Majandus-Nobel läks jagamisele
Tänavust Nobeli majanduspreemiat jagavad USA majandusteadlased Alvin Roth ja Lloyd Shapley.
Roth ja Shapley on uurinud turu kujundamise praktikaid.
Auhinnasumma suurus on 8 miljonit Rootsi krooni ehk 923 433
eurot ning majanduspreemia antakse üle Alfred Nobeli surmaaastapäeval, 10. detsembril Stockholmis.
OPOSITSIOONIS tegutse-

nud Tööpartei
juhil Viktor
Uspaskihhil oli eile
põhjust võitu
tähistada.
FOTO: AFP PHOTO/

ENERGIA

Algasid EstLink 2 merekaabli paigaldustööd
Norra firma Nexans Norway AS alustas eile Eesti ja Soome vahelise teise elektriühenduse EstLink 2 merekaabli paigaldustöid kaabli maaletõmbamisega Ida-Virumaal Aseris.
Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul peaks EstLink 2
rajamine andma Eesti ühiskonnale ca 50 miljonit eurot sotsiaalmajanduslikku kasu aastas.

SCANPIX

TOIDUTÖÖSTUS

Leedus haaravad juhtohje
vasakpoolsed. Pöörde ulatus
selgub järgmises ringis
KAISA GABRAL
kaisa.gabral@aripaev.ee

MARTA JAAKSON
marta.jaakson@aripaev.ee

Esialgsete tulemuste järgi kogus Leedu parlamendivalimistel enim hääli Venemaal sündinud ettevõtja Viktor Uspaskihhi juhitav vasakpoolne Tööpartei. Ettevõtja Olari Taal ei välista, et ka Eestis tulevad mõne
aja pärast võimule vasakpoolsed.
“Ma arvan, et sellest, et nüüd
tulevad võimule vasakpoolsed,
ei juhtu mitte midagi. Võib-olla
meil juhtub sama asi mõne aasta pärast,” rääkis Taal. “Küsimus
on selles, et ühel momendil saavutab populism sellise kriitilise
massi, et õhk peab välja tulema.”
Taali arvates ei lähe äri sellest oluliselt hullemaks, kui vasakpoolsed võimule tulevad.
“Ma ei usu, et üheski riigis oleks
mõni poliitik, kes tahaks, et riigil läheks halvasti. Kui näiteks
Kreekat vaadata, siis Kreeka võlakoormuse hüppeline kasv oli
parempoolsete ajal,” nentis Taal.
Pöörde ulatus sõltub koalitsioonist. Eesti Telekomi juhatuse esimehe ja ühtlasi Leedus te-

28.

oktoobril tuleb valimiste teine ring, kus
jaotatakse teine pool
parlamendist.
gutseva Baltika nõukogu liikme
Valdo Kalmu sõnul on see pööre veidi vasakule. “Jälgisin Leedu valimisi nii palju, kui suutsin.
Võib öelda seda, et eks ta veidi vasakule on. Kui vasakule, seda me
veel ei ju tea, oleneb, mis koalitsioon moodustub,” lausus Kalm.
Peaasi, et reforme ei lõpetata.
Kalm ütles, et ta pidas peaminister Kubiliusest lugu. “Selline
pragmaatiline lähenemine. Ta
on majandusinseneri haridusega, ettevõtteid toetav. On raske
uskuda, et praegune vaade sealt
kaob,” rääkis Kalm.
Kui pööre peaks liiga vasakule minema, on Kalmu sõnul oodata maksutõuse. “Kahjuks ka
rohkem populismi,” lisas ta.

Kommentaar
Astmeline maks saab uue impulsi
RAMUNAS KONTRIMAS,
Leedu news2bizi ajakirjanik

Leedu valmised on liikunud
koos kahe vasakpoolse opositsiooniparteiga, kelleks on
Tööpartei ja sotsiaaldemokraadid, selgelt vasakule. Vasak leer veel tuleviku majandusest rääkida ei taha, kuid võimalus on, et astmeline maksustamine saab uue impulsi, kuigi
vasakpoolsed parteid on luba-

nud järskudest maksumuudatustest hoiduda. Valimiskampaania ajal ei olnud puudust lubadustest tõsta palku ja pensione, kuigi ükski võidupartei
ei suutnud mõistlikult seletada, kust raha võetakse. Ka sotsiaaldemokraadid ütlesid, et
uurivad tuumaenergia projekti
ning selle mõju majandusele.
Valimiste pilt võib siiski pärast teist ringi muutuda.

Santa Marial uus pakkeliin
Maitseainetootja Santa Maria AB avas eile Saue tehases uue klaaspurkide pakkeliini, millesse investeeriti 500 000 eurot.
Uuenenud kujundusega klaaspurgid on kauplustes juba aasta algusest, kuid suureneva nõudluse rahuldamiseks vahetab tootja
Saue tehases pakkeliini võimsama vastu välja, teatas ettevõte.
Santa Maria juhatuse esimehe Tiit Nuudi sõnul on investeeringu
suurus 500 000 eurot. “Uue seadme paigaldusega suurenes meie
klaaspakendite tootmisvõimsus enam kui kaks korda,” ütles ta.

“Kubilius on seal ellu viinud
jõulisi reforme ja kulude kärpeid. Osa elanikkonnast on see
viinud muidugi ka stressi,” nentis Kalm. “Peab olema väga efektiivne ja kulutundlik ning kui
see fookus kaob, siis see on kogu ühiskonnale väga ohtlik,”
rääkis Kalm.
Parempoolsed riigifirmadelegi sobivam. Eesti Posti logistikadivisjoni juht Ansi Arumeel
ütles, et nemad jälgivad Leedu
parlamendivalimisi hoolikalt,
sest ettevõte ostis tänavu sealse kullerﬁrma. “Leedu on meie
jaoks oluline turg, seal on meie
kõige suurem tütarettevõte,” ütles Arumeel. “Me ei oska öelda,
kuidas Tööpartei võimule tulek
meid täpselt mõjutab, kuid parempoolne süsteem on olnud
selgelt ettevõtlusele sobivam.”
“Esialgu me jälgime mängu ja
midagi seal veel muutma ei hakka. Ega me ei teagi ju veel, mis
seal täpselt muutuma hakkab,”
rääkis Arumeel. Tema sõnul on
Eesti Post huvitatud eelkõige sellest, et riigis oleks keskkond euroopalik ja lihtne ning majandus areneks ja kasvaks.

Taust
Peaministri
erakond kolmas
ESIALGSETEL ANDMETEL ju-

hib Leedu valimisi Tööpartei
enam kui 20% häältega.
Endise rahandusministri juhitavad sotsiaaldemokraadid
on kogunud üle 18% ,
peaminister Andrius Kubiliuse erakond Kristlikud Demokraadid on saanud ligi 15% .

Top100

Ball

Eesti Edukate Ettevõtete TOP 100
võitjate avalikustamine ja autasustamine
29. novembril Estonia kontserdisaalis
XXI Sajandi Orkester, dirigent Erki Pehk

Õhtut juhivad Teele Viira ja Marten Kuningas
Pilet kahele: 139 eurot (km-ga 166,8 eurot)
Registreerimine:
telefonil 667 0304 või aadressil registreerimine@aripaev.ee
Projektijuht: Karit Jõgi, karit.jogi@aripaev.ee
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HAKA Plasti

üks omanikke
ja juht Kaul
Augasmägi
kardab, et
infrastruktuuritellimused
lähitulevikus
kahanevad ja
nende toodetavaid plasttorusid enam nii
palju ei vajata.
FOTO: RAUL MEE

LÄÄNE-VIRUMAA ETTEVÕTETE TOP: 3. KOHT

Tootja vaatab tulevikku mõõdukalt
pessimistlikult. Omaniku roll oluline
ALYONA STADNIK
alyona.stadnik@aripaev.ee

Mis on mis
HAKA Plast OÜ
TEGEVJUHT: Kaul Augasmägi
OMANIKUD :

Lääne-Virumaa edetabeli kolmandal kohal olev
plasttorude tootja HAKA Plast kasvatas eelmisel
aastal müügitulu poole võrra.
Järgmise aasta suhtes on ettevõtte üks omanikke ja juht Kaul Augasmägi mõõdukalt pessimistlik ning tõdeb, et kriis on tema ettevõttel veel ees.
Sõidame fotograaﬁga Kadrina poole kohtuma
polüetüleentorusid tootva HAKA Plasti juhiga.
Väravast sisse sõites lehvitab meile härrasmees.
Tõsi küll, see ei ole ettevõtte juhataja, vaid torudest
tehtud maskott, kes tervitab lahkelt kõiki külalisi. Maskott sündis sellel aastal töötajate idee järgi.
Kadrinasse Tööstuse tänavale kolis ettevõte
2010. aasta jaanuaris. “Soetasime oma kodu, siiamaani olime rendipinnal,” selgitab Augasmägi.
Rendipind jäi aga kitsaks ning oli vaja ka suuremat laopinda, nii otsustatigi oma kodu soetada.
Väravatest sisenedes vasakut kätt on 10 000ruutmeetrine laoplats – lageda taeva all erineva läbimõõduga torud, mida valmistavad viis tootmisliini ning millele kulub aastas 4000 tonni toorainet.
Ettevõttes algusest saadik. Kontori teisel korrusel istub ettevõtte juhataja ja üks omanikest Kaul
Augasmägi.
Koos praeguste äripartneritega alustas ta omal
ajal esimesena Eestis plasttorude tootmist. HAKA
Plastist tuli esimene toodang 2003. aasta oktoobris, tööd alustati ühe tootmisliiniga.
Kui vaja, käib Augasmägi ka ise tootmises ringi – annab nõu ning paneb vajadusel käed külge. “Omaniku roll on juhtimises väga oluline,” tõdeb ta.
HAKA Plasti tootevalik hõlmab polüetüleensurvetorusid nii vee kui ka kanalisatsiooni tarbeks,
maaküttetorusid, pontoone ujuvsildade tarbeks
ning kaevutorusid. Samuti on võimalik siit tellida
eriotstarbelisi polüetüleentorusid.
Tubli kasvaja ja eksportija. Aasta-aastalt on ﬁrma kasvanud ja arenenud. “Meie ettevõtet ei saa

Atso Matsalu, Kaul Augasmägi, Heikki Antero Markkanen –
kõik 25%, Gary Christian Sundberg 21,66%
TEGEVUSALA : ehitusmaterjalide tootmine
TÖÖTAJAD : 22
MÜÜGITULU kasvas mullu võrreldes 2010. aastaga 50,5%
ÄRIKASUM enam kui kahekordistus aasta varasemaga võrreldes – kasv 126%

Tulemused
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HAKA Plasti juht ja üks omanik Kaul Augasmägi LääneVirumaa TOPis osalemisest
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Harjumaa ettevõtetega käibe poolest võrreldagi,”
tõdeb Augasmägi ja pärib, miks me valisime just
tema ettevõtte selleks, keda maakonna edetabelis tutvustada.
HAKA Plast OÜ suutis eelmisel aastal oma käivet ligi 51 protsenti kasvatada ning eksport andis 58 protsenti müügitulust. “Õiged otsused tootearenduses ning sellest lähtuvalt õiged investeeringud tootearendusse,” räägib Augasmägi kasvu
põhjustest. “Eelmise aasta kasv ei olnud väga muljetavaldav,” lisab ta.
Ettevõte on investeerinud seadmetesse, kvaliteedikontrolli ja laboriseadmetesse, mis annavad
klientidele kvaliteedikindluse. Kontroll on ettevõttes korralik.
Tuleb olla ettevaatlik. Tuleviku suhtes on Augasmägi pigem pessimistlik. “Majandust tuleb vaadata valdkonniti. Meie valdkonnas ei hammustanud
kriisi nii valusasti,” tõdeb ta ning märgib, et see on
valdkonna eripära. “Meil on kriis ees, kahtlemata
järgmisel aastal,” arvab Augasmägi.
Pessimismiks annab põhjust rahahulga vähenemine selles valdkonnas ja ka see, et Euroopa Liidu abiraha on nende ala projektidesse liiga vähe
kaasatud.
Mis saab edasi ja mida te teha plaanite, kui infrastruktuuritellimused kahanevad? “Tulevik on
tume ja tuleb olla ettevaatlik,” tõdeb Augasmägi.

2010

2011

“Sellega peab arvestama, et see ei tuleks liiga suure ootamatusega.”
Ettevõte ekspordib Soome, Rootsi, Läti ja Leetu.
Juht tõdeb, et kahtlemata tuleb vaadata ka teisi riike ja üritada eksportida. “Selle nimel tuleb tööd teha ja vaeva näha.”
Käive kasvab viiendiku. Küsimusele, millised on
potentsiaalsed turud, kuhu võiks minna, vastas
Augasmägi, et nad vaatavad ringi. “Igale poole ei
saagi minna. Eks peame otsima lähinaabrite juurest neid võimalusi,” pakub ta.
Tänavune aasta on ettevõttel kulgenud plaanipäraselt. “Maht ei ole sel aastal vähenenud. Läheb
prognoosi kohaselt ehk käibe kasv jääb 15 ja 20%
vahele,” märgib Augasmägi.
“Selle käibe kasvu põhjuseks on ka tooraine
hinnatõus,” selgitab ta. “Muidugi ei tea, kuidas viimased kuud lähevad.”
Tooraine hinnad on kahe kuuga tõusnud 30%.
Uus aasta toob languse. Järgmiseks aastaks ei ole
eelarvet veel koostatud, kuid Augasmägi tõdeb, et
kahtlemata ennustavad nad langust, see on kindel.
Mingit tõusu ei julge prognoosida.
Eelmisel aastal oli HAKA Plast Lääne-Virumaa
edetabelis 28. kohal, sellel aastal tõusis kolmandaks. “Me oleme kogu aeg olemas olnud,” märgib
Augasmägi.

Kalender
Kolm nädalat
maakondade
edukamaid
Äripäeva maakondade TOPide
ilmumisajad

08.10
09.10
10.10
11.10
12.10

Harjumaa
Hiiumaa ja Saaremaa
Ida-Virumaa
Jõgevamaa
Järvamaa

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10

Läänemaa
Lääne-Virumaa
Põlvamaa
Pärnumaa
Raplamaa

22.10
23.10
24.10
25.10
26.10

Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Maakonna TOPide TOP
ehk 15 maakonna
edukaim ettevõtja

METOODIKA

Äripäeva TOPide lähteandmed on viimase aasta käive
ja ärikasum/kahjum, käibe ja
kasumi kasv, rentaablus ning
varade tootlikkus. Edetabelisse pääsemiseks peab ettevõte asuma või omama tootmistegevust vastavas maakonnas ning olema tegutsenud vähemalt kolm viimast
aastat.
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Pomemet OÜ
Barliman OÜ
Trovador OÜ
Egesten Transport OÜ
Kunda Nordic Tsement AS
N-Kaubandus OÜ
Kunda Trans AS
Palmse Metall OÜ
OG Elektra AS
RRLektus AS
Pixner OÜ
OG Elektra Tootmine AS
Viru Elektrikaubandus AS2
Sõmeru Vara OÜ
KoPar Baltik AS
Kõpsta Seafarm OÜ
Müüriku Farmer OÜ
Rakiste Tehas AS
HAT-Auto AS
Eswire OÜ
Reinpaul OÜ
Baltic Log Cabins OÜ
Rakvere Põllumajandustehnika OÜ3
Wiru Auto OÜ
Markilo OÜ
Kaarli Farm OÜ
Rakvere Lihakombinaat AS2
Kinnisvara Info AS2
Aru Grupp AS
Benito Puit AS
Aqva Hotels OÜ
Laekvere PM OÜ
Tapa Mill OÜ
HeTi Pere OÜ
Lajos AS
Baltic Fibres OÜ
Rotaks-R OÜ
Imprest AS
Kunrex OÜ
Voore Mõis OÜ
Viljavedaja OÜ
Bellus Furnitur OÜ
Segers Eesti OÜ
Muuga PM OÜ
Dicro Eesti OÜ
Pihlaka AS
Nowap OÜ
JK Otsa Talu OÜ
Lihakarn OÜ
Voglers Eesti OÜ1
Remedium AS2
Vinimex OÜ
Raum OÜ
Raviltos OÜ
Viru Trans AS
Lisako OÜ
Vireen AS
Later GR AS
Hallik AS
Virumaa Metsatööstus AS
M.K. Reis-X OÜ
Rakvere Piimaühistu TÜH
Antaares AS
Arendus & Haldus OÜ
Näpi Metall OÜ
Agorek OÜ
Ferrel AS
Aru Põllumajanduse OÜ
Tamsalu EPT AS
Helter-R AS
Flexa Eesti AS5
Raktoom AS
RTR Teenused OÜ
Duve AS
ESTGREEN OÜ
Voore Farm OÜ
Lavex AS

MAJANDUSAASTA ERINEB KALENDRIAASTAST

2

tegevusala

tegevjuht/juh.liige

põhiomanikud (koos osalusprotsendiga)

masinatööstus
ehitusmaterjalitootmine
ehitusmaterjalitootmine
metallitööstus
teenused
põllumajandus
transport
ehitusmaterjalitootmine
jaekaubandus
transport
masinaehitus
jaekaubandus
jaekaubandus
mööblitootmine
toiduainetööstus
hulgikaubandus
ehitus
metallitööstus
põllumajandus
põllumajandus
metallitööstus
jaekaubandus
tootmine
metsamajandus
puitmajade tootmine
tootmine

Anti Puusepp
Martti Petteri Pernanen
Kaul Augasmägi
Tarvo Lõhmus
Timo Vaaramaa
Priit Toomingas
Erkki Siirak
Meelis Einstein
Ljubov Nurmist
Andres Lume
Bert Sild
Tarmo Terav
Rein Reinvee
Aare Pook
Tarmo Terav
Arles Taal
Raigo Moik
Kert Kirsimäe
Einar Jakobi
Endel Mäesepp
Tauno Supper
Hannes Vares
Raudo Oolma
Paul Tiisler
Christopher David Murphy
Toom Kuusmik

Anti Puusepp 67,60%
JELD-WEN A/S 100%
Atso Matsalu, Kaul Augasmägi, Heikki Antero Markkanen, kõik 25%
Tarvo Lõhmus 87,5%, Ann Lõhmus 12,5%
Enely Vaaramaa 50%, Timo Vaaramaa 50%
DMA Investments OÜ 40%, Prii Invest OÜ 30%
Erkki Siirak 100%
HeidelbergCement Northern European AB 75%
Ljubov Nurmist 66,98%, Natalja Nikulina 30%
Andres Lume 39,82%, Maivi Kaljuvee 38,07%
Bert Sild 90%, Janar Kalda 10%
Oleg Gross 100%
Rein Reinvee 40,47%, Repteks OÜ 23,20%, Toomas Põld 20,76%
Aare Pook 64,55%, Villu Pook 16,36%, Peeter Mark 13,64%
Oleg Gross 100%
Toivo Süsi 33,29%, Enn Silm 33,35%, Ahto Tammsaar 33,35%
Airike Allandi 50%, Sirje Rump 50%
Kopar OY 100%
Nevil Edwin Hewitt 100%
Endel Mäesepp 66,13%, SunTrade Eesti OÜ 33%
Tauno Supper 57,5%, Maia-Liis Supper 32,5%
ELKE Investeeringute AS 71,36%, Hannes Vares 16,64%
Jotwire OY 85%, Raudo Oolma 15%
Paul Tiisler 50%, Rein Möldre 50%
Christopher David Murphy 75%, Andrew David Murphy 25%
Toom Kuusmik 74,30%, väikeosanikud 23,70%

kaubandus
põllumajandus
põllumajandus
toiduainetööstus
kinnisvara
ehitusmaterjalitootmine
hulgikaubandus
majutus
põllumajandus
saematerjalitootmine
metallitööstus
transport
tekstiilitootmine
hulgikaubandus
puidu töötlemine
teenused
põllumajandus
transport
mööblitootmine
rõivatööstus
põllumajandus
tootmine
toiduainetööstus
ehitus
põllumajandus
toiduainetööstus
teenused
hulgikaubandus
põllumajandus
puitmajade tootmine
metsatööstus
transport
metallitööstus
jäätmekäitlus
jaekaubandus
toiduainetööstus
saematerjalitootmine
reisijatevedu
hulgikaubandus
ehitus
ehitus
masinaehitus
ehitus
metallitööstus
põllumajandus
masinaehitus
hulgikaubandus
mööblitootmine
jaekaubandus
transport
hulgikaubandus
kaubandus
põllumajandus
jaekaubandus

Tõnu Paju
Urmas Laht
Kristjan Mitt
Teet Soorm
Eveken Valmann
Juhan Viise
Hanno Muldma
Raivo Tamm
Tõnu Krooben
Kalle Valdlo
Tiit Järvekülg
Lauri Pärna
Tõnu Vaus
Aare Kalson
Timo Hermlin
Jaak Kumar
Indrek Klammer
Janek Köidam
Urmas Aun
Heli Eigi
Rein Pärs
Juha Eero Seppälä
Arvo Saul
Ants Vaikla
Jaanus Kiisk
Tarmo Terav
Klas Allan Mikael Vogler
Laur Kaljuvee
Ants Ossip
Rainis Rõõm
Olga Valter
Tõnu Läänemets
Aivo Saar
Ivo Väär
Raivo Saremat
Pirgit Grinkin
Rein Strauch
Margus Korka
Priit Putko
Jaanus Kull
Andrei Norkko
Ergo Saar
Vello Luts
Tiit Sepp
Andres Lindam
Valdo Simonlatser
Kalev Kivipalu
Kristian Kongensholm Husted
Meelis Toom
Toomas Rummo
Kuno Lahesoo
Vladimir Zubakin
Indrek Klammer
Andres Zopp

Tõnu Paju 100%
3 878 054
173 600
Urmas Laht 100%
4 243 715
201 414
Rakvere Põllumajandustehnika OÜ 100%
1 637 473
419 348
HKSCAN OYJ 100%
140 704 000 6 603 000
Ando Aron 100%
2 693 609
1 248 173
Andres Lindam 50%, Juhan Viise 50%
7 011 662
477 322
Andres Ljaš 50%, Hanno Muldma 50%
8 502 594
597 637
RATO Holding OÜ 96,23%
3 792 730
711 936
Tõnu Krooben 16,67%, Tõnis Hiielaid 16,67%
1 923 579
315 848
Van Der Lugt Industrial Participations B.V. 95%
10 670 317
612 062
Tiit Järvekülg 50%, Helgi Järvekülg 50%
4 280 106
205 123
Einar Vallbaum 100%
7 448 509
315 393
Trendsetter Home Furnishings Ltd 100%
9 155 346
377 012
Aare Kalson 100%
2 501 109
154 704
Lemeks AS 89%, Timo Hermlin 11%
9 267 237
521 134
Timo Heikki Taavetti Hietanen 93,02%
3 330 072
89 985
Indrek Klammer 99,90%
1 910 072
415 413
Eha Puhk 100%
1 569 128
110 935
Caplia Holding OÜ 100%
27 634 122
1 520 163
Segers Fabriker AB 100%
3 930 609
327 855
Rein Pärs 10,63%, osaühingu liikmed
1 700 665
266 434
Dicro OY 90%, Juha Eero Seppälä 10%
1 429 695
105 933
Arvo Saul 100%
3 007 881
195 750
Ants Vaikla 49,84%, Leili Sipsakas 30,12%, Heindri Klimson 20,04%
1 454 559
55 608
Jaan Kiisk 100%
1 965 645
317 217
Oleg Gross 100%
2 314 541
183 991
Voglers Bergteknik AB 40%, Viive Tuuna 30%, Eerik Heinpalu 30%
2 000 865
152 681
Sivar Irval 52,88%, Riina Irval 27,11%, Laur Kaljuvee 20%
3 853 946
105 723
Ants Ossip 100%
1 988 776
181 960
Rainis Rõõm 100%
2 246 547
136 694
Urmas Valter 50%, Olga Valter 50%
2 429 872
208 380
Tõnu Läänemets 100%
1 298 246
116 080
Aivo Saar 100%
2 970 968
59 223
põllumajandusministeerium 100%
1 324 063
338 145
Raivo Saremat, Jaak Strandberg, Tiit Kabonen, Aivar Sobi, kõik 22,5%
2 103 310
78 821
Masa Capital Partners OÜ 71,20%, Laiamäe Talu OÜ 29,80%
5 312 617
125 472
Rein Strauch 50%, Sergei Petrov 50%
2 819 377
52 194
Margus Korka 100%
1 864 292
123 693
11 753 027
34 171
Jaanus Kull 99,86%
2 714 831
59 079
Nordic Vara OÜ 100%
1 317 652
42 638
Ergo Saar 50%, Aivo Saar 50%
1 702 234
27 406
Vello Luts 100%
5 468 046
89 972
Tiit Sepp 33,33%, Jüri Mändla 33,33%, Tarmo Moor 33,33%
1 456 953
71 513
Andres Lindam 50%, Juhan Viise 50%
1 634 390
392 996
3 482 348
53 003
Octopus Consolidated SA 100%
7 508 173
-53 106
F4D Holding A/S 100%
22 303 941
-117 773
Meelis Toom 100%
5 259 903
65 767
Toomas Rummo, Latest Teenused OÜ, Tõnu Rummo, kõik 33,33%
1 351 550
72 449
Kuno Lahesoo 70,03%, Ants Nõlve 12,66%
4 036 165
33 822
Vladimir Zubakin 100%
1 850 917
28 248
Indrek Klammer 100%
1 541 868
153 699
Valve Zopp 60%, Andres Zopp 40%
1 301 247
63 120

KONSOLIDEERITUD

3

KONSOLIDEERIMATA

müügitulu
2011, €

ärikasum
2011, €

koht
2010

15 637 726 1 634 006
48 693 000 6 846 000
6 144 035
766 398
3 631 440
738 236
1 716 633
776 756
1 970 970
796 697
2 902 819
431 332
52 549 000 4 294 000
2 889 321
577 551
2 705 999
706 645
6 206 080
905 284
68 999 665 4 292 649
26 934 351
1 211 855
2 240 836
421 893
7 832 827
1 356 265
22 202 427 1 009 336
3 219 580
254 884
2 425 226
204 230
1 310 754
607 735
1 467 123
478 748
2 246 991
320 869
4 254 808
242 486
2 524 962
343 447
13 613 140
669 636
8 049 820 1 020 387
3 888 384
485 373

21.
15.
28.
9.

25.
26.
18.
3.
30.
16.
36.
6.
27.
77.
54.
69.
35.
17.
61.
22.
1.
10.
46.
90.
24.
20.
45.
40.
14.
37.
59.
58.
72.
7.
87.
8.
76.
4.
5.
32.
66.
12.
42.
19.
78.
64.
43.
39.
57.
83.
81.
52.
60.
65.

63.
73.
13.
75.
53.
71.
41.
48.
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TRANSPORT

Kütus kergitab
vägisi hindu.
Tihe konkurents
hoiab hullema ära
MARILIIS PINN
kaasautor

30

protsenti keskmiselt on bensiini hind
tõusnud viimase
viie aastaga. Diisel
kallines kiireminigi.
Septembris kallines
kütus aasta varasemaga võrreldes
10,5% võrra.

Transpordi poolel
on konkurents hindu tagasi hoidnud.
Vaatame, kas see
hoiab hinnatõusu
tagasi ka järgmisel
aastal.
Kadarpiku talu juhataja
Veiko Pak

Kuigi kliendid pole hinnatõusust huvitatud ning
logistika- ja transporditeenuse pakkujad üritavad sellest hoiduda, pole ilmselt 2013. aastal sellest pääsu. Transporditeenuste hinna määravad sisendhinnad, mis pidevalt kerkivad ja suurim osa
on siin kütuse hinnal. Tihe konkurents vedajate turul hoiab hinnatõusu samas tagasi.
Teraviljatootmisega tegeleva Tartu Mill ASi logistikajuht Keio Laarman usub, et hinnad tõusevad järgmisel aastal, kuid täpsemateks ennustusteks on veel vara.
Koostööpartnerid seni veel vaikivad. Kadarpiku talu juhataja Veiko Pak kindlasti hinnatõusu
ei oota, kuid maailma asju vaadates pole see tema
sõnul üllatav. “Vaadates muutunud maailma, palgasurvet ja muud negatiivset, poleks hinnatõus üllatav. Kõik oleneb konkurentsist. Transpordi poolel on konkurents hindu tagasi hoidnud. Vaatame,
kas see hoiab hinnatõusu tagasi ka järgmisel aastal,” ütles Pak. Õnneks on talu Paki sõnul väike ja
seega koostööpartnereid vähe, ka pole keegi neist
veel teatanud plaanist hindu tõsta.
Diivanite tootmisega tegeleva Sofahouse OÜ
juhatuse liikme Tõnis Urmi sõnul hinnad ilmselt
tõusevad. “Kütuse hinnad on kõige suurem probleem,” lisas ta.
Addinol Lube Oil OÜ ostujuhi Maret Mandeli sõnul on transpordi hind otseses seoses kütuse hinna
muutumisega, aga olulised on veel mitmed teisedki faktorid, seetõttu on keeruline transpordi hinna muutumist ennustada. “Arvata on, et pikas perspektiivis hind ikkagi tõuseb. Võrreldes hindadega

Novaforest OÜ
Betooni 11 D
Tel 513 5468, 511 5778

Osakoormate vedu
tagaluukautodega
TALLINN–
HELSINKI–TALLINN
Enne kl 12 tellitud veos
järgmisel tööpäeval sihtkohas!
tel: +372 505 5074
info@mltransport.ee

www.mltransport.ee

Veoautode remondi teenused
www.novaforest.ee

5–6 aastat tagasi, on praegu näiteks täiskoorma
hind Saksamaalt Eestisse üle 10% kõrgem,” lisas ta.
Tähtis on hoida hind stabiilne. Veoteenuse pakkujaid on väga palju, nende peamised marsruudid ja ettevõtte ülalpidamiskulud on erinevad ja
need tegurid avalduvad Mandeli sõnul selgelt ka
veohindades.
“Meil on aastate jooksul kujunenud välja iga
sihtriigi jaoks kindlad koostööpartnerid, kes on

suutnud pakkuda parimat hinna ja kvaliteedi suhet.
Kontrollime pidevalt turuhindasid – kas hanke
või lihtsate hinnapäringute kaudu. Meile on oluline hoida transpordi hind võimalikult madal ja stabiilne, et meie kliendid ei peaks muretsema toodangu igakuise hinnamuutuse pärast. Koostööd
teeme selliste vedajatega, kes suudavad pikaajaliselt pakkuda soodsat veohinda, kuid ei luba endale allahindlust veo kvaliteedis,” ütles Mandel.

NTN EST AS – rahvusvaheline
NVOCCi operaator

Tea, mis toimub!
logistikauudised.ee

Teie kauba
merevedu on
meie mure!
Rahvusvahelised
mereveod
osakoorem- ja
täiskonteineritega.

www.n-t-n.ee

Kontakt:
NTN EST AS
Osmussaare 8 – C 309
13811 Tallinn, Estonia
tel +372 606 9121
fax +372 606 9120
info@n-t-n.ee
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Kas plaanite 2013. a teenuste
hindu tõsta või mitte? Miks?
AUTOVEOD
MEELIS MÄSAK

kiirelt reageerima, kui turuolukord peaks muutuma.

OÜ Iizmar juhataja

PIRET PRÄÄTS

HEIKI HÜTT

Paraku ei saa Pakker Avio väga kindla veendumusega sellele küsimusele vastata. Lennutunni hinnas on kaks väga
olulist komponenti: lennukikütuse hind ja lennujaama tasud.
Viimased on seotud riigiettevõtete otsustega.
Nafta hind maailmaturul on
aga asi, mis kohe kuidagi ühe
väikelennuﬁrma tahtele ei allu ning viimased aastad näitavad, et kütus saab ainult kallimaks minna.
Me ei planeeri lennutunni
hinna tõusu, aga vastavalt eeltoodule peame me hinnatõusuga reageerima, kui kulukomponendid kallinevad.

Ei plaani küll. Ei ole vajadust. Ei
oska veel täpselt tulevikku ennustada, vara veel.

RAUDTEEVEOD
RAIN DORBEK
ASi EVR Cargo esindaja

Kuna infrastruktuuri tasu on
ASi EVR Cargo jaoks käesoleval aastal märkimisväärselt
tõusnud, oleme sunnitud järgmisel aastal tõstma oma veoteenuse tasusid.
Kui palju täpselt, ei ole veel
selge, kuid otsus peaks sündima peagi, sest peame oma
kliente teavitama vähemalt kuu
ette. Ka on meil kliente, kelle
jaoks hind siiski ei tõuse.

ASi Pakker Avio büroojuht

TRANSPORDITEENUS
RAUL RAHT

KATRIN ARU

OÜ HALDJAOJA esindaja

AS Baltic Rail esidnaja

Oleneb üldisest majandusseisust Euroopas 2012. aasta lõpus, kui on lepingute uuendamise aeg.

LENNUNDUS
ILONA ESKELINEN
Estonian Airi kommunikatsioonijuht

Estonian Air ei plaani piletihindu tõsta. Küll aga jälgime
turul toimuvat ja oleme valmis

MÖÖBLITOOTJA

Sofahouse’i
juht Tõni Urm
nimetab kõige suuremaks
probleemiks
kütuse hinda.
FOTO: VEIKO
TÕKMAN

KRISTINA LAANEOTS
DHL Expressi müügi- ja turundusjuht Baltimaades

Ikka.
Miil OÜ juhatuse esimees

KULLERTEENUS

Hetkeseisuga plaani pole, kuigi hinnad ümberringi tõusevad.
KARI JUVAS
Stella Groupi tegevjuht

Sisendhinnad tõusevad ja
seetõttu mõtleme ka hinna
tõusule. Kui suur ja millal see
olema saab, näitab selle aasta
viimane kvartal.

Järgmise aasta hindu korrigeeritakse, võttes arvesse eelmise aasta inflatsioonitaset
ning kulude kasvu. Hinnatõus
erineb riigiti, Eestis on see 4,9%,
mis jääb eelmise aasta inﬂatsioonimäärast natuke allapoole. Usume, et meie kullerteenuste hinnad järgmiseks aastaks
jäävad konkurentsivõimeliseks,
eriti arvestades teenuse jätkuvalt kõrget kvaliteeti. Lisaks investeerime pidevalt oma võimekusse ja infrastruktuuri parendamisse nii maailma kui ka kohalikul tasandil.

ehk senisest kaks korda enam.
Logistikuid paneb muretsema,
et seaduse kohaselt peaksid jäämurdmise kinni maksma ka näiteks suvel Tallinna külastavad
kruisiilaevad, mis seda teenust
aga ei vaja ega kasuta.

Projektid idapiiri paremaks ületamiseks
Maksu- ja tolliamet (MTA) osales Kiievis toimunud konverentsil,
kus arutleti tollikoostöö teemadel Euroopa Liidu idapiiril. ELi ja selle idanaabrite ühine huvi on tolli koostöö parandamine ja moderniseerimine, kiire ja turvalise kaubavahetuse arendamine ning riskianalüüsi ja salakaubavastase võitluse edendamine.
MTA peadirektori Marek Helmi sõnul lepiti konverentsil kokku mitme ühise projektide elluviimine ELi liikmesriikide ja nende idanaabrite vahel. “Üks näide on mõni nädal tagasi Eesti-Vene piiril koostöös Venemaa tolliga alustatud piiriületuse kiirliini projekt
AEO staatusega usaldusväärsetele ettevõtjatele, mille kasutuselevõttu lubasid kaaluda kõik kohtumisel osalenud riigid,” ütles Helm.

TEE-EHITUS

Teelõik valmis kuu enne tähtaega
Nordecon AS ehitas enne tähtaega valmis Rakvere–Väike-Maarja–
Vägeva–Rakke maantee 13kilomeetrise teelõigu. Ettevõtte sõnul
on tegemist sel aastal Eestis ehitatutest ühe tasasema teelõiguga.
“Leping Ebavere–Rakke teelõigu ehituseks sõlmiti mullu juunis
ning praeguseks on kogu 13 kilomeetri pikkune lõik saanud uue
asfaltkatte,” lasusus Nordecon ASi teedeehitusdirektor Jaanus
Taro. “Samuti on parandatud uute kraavide abil kogu objekti veerežiimi ning võsa eemaldamine ja mahasõitudel vaatevälja puhastamine suurematest puudest aitas parandada oluliselt nähtavust.”

MAANTEED
PAKIVEDU JA LOGISTIKA

Eesti teed on lihtsalt vanad

RISTO EELMAA

Teedeehitajate konverentsil vastasid tee-ehituse tipud eelmisel
nädalal küsimusele, miks lagunevad teed Eestis kiiremini kui Põhjamaades.
Teede heaolu määravaimaks vaheks peetakse seda, et Soome
teed ehitatakse tugevamale pinnasele. “Kui nad ehitavad teid graniidi peale, siis on see üks asi ja võib öelda, et need kestavad lihtsalt kauem,” selgitas ta.
Samuti leiti, et Eesti teed on Soome teedega võrreldes lihtsalt vanad. “Kui meil on teekatete keskmine vanus üle 20 aasta, siis Põhjamaades – ma julgen arvata – on see vanus mingi 5–6 aastat,” selgitas Lemminkäinen Eesti ASi juhatuse liige Sven Pertens.
TREV-2 juhatuse esimees Erki Mölder leidis aga, et tegemist võib
olla ka poliitilise küsimusega, kas kasutada oma või importmaterjale.

Itella SmartPOST OÜ tegevjuht

Logistikas, nagu mitmes teises valdkonnas, on kulud suuresti sisendite hindadest sõltuvad. Me ei tea praegu, millise hinnatõusulaine toob tegelikult endaga kaasa elektrihinna tõus. Samuti ei kujuta ette,
kui palju tõusevad kütuse hinnad, mis logistikavaldkonda väga otseselt puudutavad.
Oleme saavutanud pakimahud ja turuosa, mis võimaldavad tegutseda kasumlikult ja
jätkusuutlikult. Juhul, kui üldine hinnatõus ei mõjuta meie sisendhindasid oodatust enam,
siis oma teenuste hindasid järgmisel aastal ei tõsta.

Merevedu ähvardab kallinemine
Riik plaanib tõsta uuest aastast merevedusid puudutavaid
tasusid.
Senised tuletorni-, navigatsiooni ja jäämurdjatasu asendataks veeteetasuga, mis tooks riigieelarvesse kuni 20 lisamiljonit

PIIRIÜLETUS

Eesti sadamatesse sisenemine
kallineks kuni kuus korda ning
see on ﬁrmadele juba klientide
näol maksma läinud.
Näiteks väetisetransiidiga tegelev DBT kaotas seetõttu kaks
klienti.

LEMMIKUD
logistikauudised.ee loetuimad uudised
Laevade sisenemine Eesti sadamatesse muutub kuni kuus
korda kallimaks. Valitsus on saatnud riigikogule menetlemiseks meresõiduohutuse seaduse muutmise, mis tõstab Eestit külastavate laevade veetasu kuni kuuekordseks.
Mitsubishi tehast hakatakse varustama Muuga kaudu. 12.
oktoobril väljub Transiidikeskuse Muuga konteinerterminalist
esimene rong Mitsubishi varuosadega Kaluuga koostetehasesse. Järgmisel aastal plaanitakse Kaluuga tehasesse saata autoosadega kolm konteinerrongi nädalas.
11. korda valitakse aasta logistikategu . OÜ Sensei kuulutas 11.
korda välja aasta logistikateo valimise. Tänavusele konkursile
oodatakse logistikategude tutvustusi 15. oktoobrini.
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Jäämurdeteenuse
hankel jälle uus tähtaeg.
Soome ostab teenuse sisse
PIRET REILJAN
piret.reiljan@aripaev.ee

Veeteede amet lükkas juba
teist korda edasi 10 aastaks jäämurdeteenuse ostmise riigihanke tähtaja, et Tallinna Sadam saaks hankel osaleda.
Eelmisel nädalal selgus, et
Tallinna Sadama korraldatud
vähempakkumisele jäämurdja
ostmiseks laekus 9. oktoobriks
oodatult üks pakkumus. Äripäeva andmetel pakuti sadamale Soome ettevõtte Arctia 1998.
aastal valminud jäämurdjat, mis
seisab naabritel jõude.
Sadama nõukogu esimees
Neinar Seli tunnistas, et majandusministeerium on kavandanud sama jäämurdja ostmist
konkursita ehk otsustuskorras,
kuid selle seaduslikkus jäi pärast advokaatidega konsulteerimist siiski kahtluse alla.
Seli omakorda delegeeris pärast eelmisel nädalal pakkumuse saamist jäämurdja ostmise otsuse majandusminister Juhan Partsile, öeldes, et Tallinna
Sadam ei taha sattuda kellegi
“hammaste vahele”.
“Me ei taha olla siin takistuseks, aga me ei taha olla ka hammaste vahel, et oleme midagi valesti teinud mõne hankega või
mida iganes,” rääkis Seli möödunud teisipäeval Tallinna Sadama
nõukogu koosoleku järel.
Ansip: sadam kogugu veel argumente. Niisiis peab nüüd
Parts otsustama, kas ainus pakutud jäämurdja ostetakse. Ostu eeldus on edukas osalemine
riigihankel, et kindlustada sadamale põhitegevuseks ebavajaliku jäämurdja tasustatud töö
10 aastaks.
Riigihanke maht on mõnikümmend miljonit eurot, Tallinna Sadamale müügiks pakutud jäämurdja hind pole teada,
kuid varem on Tallinna Sadam
rääkinud maksumusest kuni 50
miljonit eurot.
18. septembril veeteede ametis väljakuulutatud riigihanke
tähtaeg oli esmalt 1. oktoober,

LEAGILE
6.NOVEMBRIL
TALLINNA TELETORNIS
Konverents kulusäästlikust (Lean)
ja agiilsest (Agile)
tarneahelate juhtimisest.
SOOMLASTE jäämurdja Botnica, mida Äripäeva andmetel Tallinna

Sadamale pakuti. FOTO: ARCTIA

5,9
MILJONIT eurot kulub Eestil

tänavu jäämurdmisele.

seejärel 12. oktoober ja nüüd 22.
oktoober. Hanke lühike tähtaeg
oli ka põhjus, miks see Äripäevale silma jäi. Hiljem selgus, et hange on vajalik selleks, et Tallinna
Sadam saaks osta jäämurdja ja
seda riigile edasi rentida.
“Soomlased kavatsevad jäämurdja teenust sisse osta ja
müüvad siis oma, nendele kuuluva jäämurdja eestlastele maha. Miks nii? Kui ta soomlastele
ei sobinud, miks ta meile peaks

rohkem sobima?” kommenteeris möödunud nädalal valitsuse
pressikonverentsil peaminister
Andrus Ansip. “Ma saan ka Tallinna Sadama otsustajate kõhklustest suurepäraselt aru. Ja kui
neil on kõhklused, siis kogugu
veel argumente ja langetagu otsus ainult siis, kui nad on veendunud.”
“Möödunud neljapäeva seisuga ei olnud kõnealuse hanke juures ükski isik ennast hankes osalejaks registreerinud, millest tulenevalt pidas amet vajalikuks
pikendada pakkumuste esitamise tähtaega veelgi, eesmärgiga saada hankele võimalikke
pakkujaid,” kommenteeris hanketähtaja pikendamist veeteede
ameti avalike suhete vanemspetsialist Malle Lõhmus.

Helm: kütuse sahkerdamine
üle piiri ei tohi tagasi tulla
Eesti piiril toimunud kütuseralli oli ebaseaduslik ja see ei
tohiks tagasi tulla, arvas maksu- ja tolliameti (MTA) peadirektor Marek Helm.
Ta rääkis ETV hommikuprogrammis “Terevisioon”, et MTA
vastab koos rahandusministeeriumiga õiguskantsler Indrek Tederi kriitikale novembriks.
Helmi sõnul on MTA vaatenurgast oluline, et ametkond
hoiaks suve jooksul saavutatud
tulemust.
“Ehk need meeletud sõiduautode järjekorrad, mis olid aastaid probleemiks meie maantee-

14. LOGISTIKA
AASTAKONVERENTS
2012:

piiripunktides, on nüüdseks kadunud,” ütles Helm. “Selline ebaseaduslik tegevus (kütuseralli –
toim) ei tohi minu arvates maanteepiiripunktidesse tagasi tulla,”
rõhutas saatekülaline.
Õiguskantsler Indrek Teder
saatis eelmisel nädalal rahandusminister Jürgen Ligile kirja,
milles väidab, et MTA tegevus
piiripunktides Venemaalt standardpaagis sissetoodava kütuse
maksustamisel ei vasta õiguspärasuse põhimõttele ning hea halduse tava nõuetele.
Teder tunnustas oma kirjas
ühelt poolt vajadust võidelda pii-

riäärse ebaseadusliku kütuseäriga, kuid teisalt rõhutas, et seda
saab teha vaid õiguspäraselt ja
hea halduse tava järgivalt.
Helm märkis, et ta näeb õiguskantsleri soovitustes uusi
nüansse, mida praegune seadus
ei sisalda, näiteks kütuse toomine oma tarbeks või toomise sageduse määratlused. “Praegu
on õigusruumis selline regulatsioon, kus tolliametnik peab
hindama konkreetse isiku käitumist ja vastavalt sellele võtma
otsuse, kas maksustada või mitte,” selgitas ta.
ARIPAEV.EE

9.00–9.30
Registreerumine ja hommikukohv Teletorni tipus
9.30–10.30
Konkursi Aasta Logistikategu 2012
kolme võidutöö esitlused ja autasustamine
10.30–11.15
LEAGILE=Lean+Agile
INGRID JOOST, Lean Enterprise Estonia

11.15–12.00
Kus jookseb Leani piir? Miks Agile vajab Leani?
JARI KUKKONEN, Vitalonga

12.00–12.45 Lõuna Teletorni restoranis
13.15–14.00
Tulemusjuhtimise tipptehnikad vs kõhutunne
MAREK JA ALEKSANDER BANKIIR, Leanway

14.00–14.45
Leagile tuleristsed
ANDRES VÄLLI, Kaitseliidu tagalakeskuse ülem

14.45–15.15 Kohvipaus
15.15–17.45
AGILE & SCRUM töötuba

ALEK KOZLOV ja HANNO JARVET

Korraldajad:

17.45–18.00
Konverentsipäeva kokkuvõte
KAIDO KUBRI, Sensei koolitusjuht

Konverentsi hind:
ühe osaleja tasu, kui ühest firmast osaleb vähemalt kolm inimest – 220 eurot
(käibemaksuga 264 eurot); ühe osaleja tasu – 240 eurot (käibemaksuga 288 eurot);
PROLOG-i liikmetele ja aasta jooksul vähemalt ühel Sensei üritusel osalenutele soodustus 10%.
Lisainfo ja registreerimine telefonil 5134 004 või www.seminar.aripaev.ee
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INSPIRATSIOONIHOMMIK ETTEVÕTETE ÜRITUSTE KORRALDAJATELE

25. OKTOOBRIL
9.00-12.00

Kuidas ettevõtte
üritusest
korraldada
meeldejääv

SÜNDMUS?
HINGEGA ÜRITUSED
Royal Service juht PRIIT MIKK
Ettekande käigus saab kuulaja vastused küsimustele: mis on üritusturundus ja kuidas see erineb
peokorraldusest; miks kasutada eriüritusi kommunikatsiooni vahendina; kuidas kaasata töötajaid; mida teha,
et üritusest saaks meeldejääv sündmus.
ÜRITUSTE OLULISUS ETTEVÕTTE KULTUURI EHITAMISEL
Nortal Eesti personalijuht KAIRI PAUSKAR
Kairi jagab Nortali kogemusi, milliseid üritusi on nende ettevõttes korraldatud. Tutvustab, miks üldse on vaja
nii palju üritusi korraldada, ning mis on ürituste roll ettevõtte kultuuri ehitamisel. Jagab Nortali kogemust
mida peaks ürituste korraldamisel tegema ettevõte ise ja mida võiks tellida üritusturundus ettevõtetelt.
Ettekande jooksul tuuakse näiteid väga erineva eelarvega ürituste korraldamisest ja veel palju detaile, mis
ühe suurepärase ürituse korraldustöö juurde käib.
MEELDEJÄÄVAD JA MEELEOLUKAD TRÜKISED

Energiaturu avanemiseni on jäänud loetud päevad.
Viimane võimalus vaadata veelkord üle riskid ja ohud,
võimalused ja eelised. Vaielda selgeks olulised teemad
ja sõlmida kokku lahtised otsad. Olla kohal, kuulda,
näha, hinnata ning oma sõna sekka öelda.
Äripäeva ja Advokaadibüroo GLIMSTEDT

ENERGIA
KONVERENTS:
Energiaturu
piiritlematud
piirid

22. novembril 2012
Nordic Hotel Forum
konverentsikeskuses

Trükiﬁrma esindaja
Kohapeal saab tutvuda erinevate kaasaegsete lahendustega, millistest materjalidest ja millisel kujul on
võimalik valmistada meeldejäävaid kaarte, kutseid, muid ettevõtte trükiseid, mis muudavad ühe sündmuse
meeleolukaks.
INSPIREERIV RINGKÄIK NORTALI KONTORIS

Kohal on:

Kõiki osalejaid ootab pärast hommikuseminari põnev majakülastus Nortali kontoris, mis on omaette
inspiratsiooniallikas.

ENERGIATURU LOOJAD

Inspiratsioonihommik toimub 25.oktoobril Nortal Eesti ruumides, aadressil
Lõõtsa 6C. Osalemistasu on 59 eurot + km. Lisainfo ja registreerumine
portaalis sekretar.ee või e-posti aadressil tiive.saarniit@aripaev.ee

Eleringi elektriturgude osakonna juhataja INGRID ARUS

10.00-10.30 Elektrituru andmelao loomise valu ja võlu
10.30-11.00 Elektriäri Lätis ja Leedus
Eesti Energia energiamüügi juht KARLA AGAN

l

13. novembril hotellis Meriton

Kuidas leida müügitalente?

11.00-11.15 Kohvipaus
11.15-11.45 Elektribörsi loomise kogemused Eestis,
Leedus ja Lätis
NordPoolSpot regioonijuht HANDO SUTTER

11.45-12.30 Elektriost finantsinstrumentidega
NASDAQ OMX Finland juht JUKKA NYGREN

12.30-13.30 Lõuna

ENERGIATURU KUJUNDAJAD
13.30-14.30 Arutlusring: Kas Eesti peaks tootma oma
elektri ise?

10.00–10.45

Kuidas leida massist säravad silmad?
Koolitaja ja konsultant ALAR OJASTU
10.45–11.20 Millist palka ootavad müügitalendid? Fontese tasutiimi juht IRJA RAE
11.20–12.00 Milline tööpakkumine müüb? CV Keskuse värbamiskonsultant RENITA KÄSPER
12.00–13.00 Lõuna
13.00–13.45 Kuidas müügitalent intervjuul ära tunda? Minu Kohv OÜ juht TÕNIS KUSMIN
13.45–14.45 Praktikute 3 lugu müügitalentide värbamisest

t5FMFGPOJNààKBUFPUTJOHVMTRIINU PRAKS Elisa Eestist arvab, et töövestlus
ei näita, kas inimene hakkab müüma või mitte

t3BBNJTUWÊMKBTUÚÚLVVMVUVTFE1JMUFOÊJUBCKBLPNNFOUBBSFKBHBC

 $SFBUVN0Ã5FHFWKVIUKB1BSUOFSMOONIKA KIOP

t,VJEBTUÚÚUBCWJEFPLVVMVUVT MAGNUS VAHT Starmanist
o 5ÚÚUVCBEFTWBMNJWBELPOLSFFUTFEMBIFOEVTFETJOVKBPLT

t4JOVNààHJUBMFOEJQSPöJM

t4JOVBUSBLUJJWOFWÊSCBNJTTÜOVN

t,VJEBT$7EFIVMHBTUNààHJUBMFOUàMFTMFJEB 
15.30–15.45 Vestlusring ja seminari kokkuvõte
Soodushind 169 eurot +km, tavahind 199 eurot +km
Programm ja registreerimine www.bestsales.ee,
Info: aira.tammemae@aripaev.ee, telefon 502 5548

Põlevkivi – majandus- ja kommunikatsiooniminister JUHAN PARTS
Taastuvenergia – Eesti Taastuvenergia Koja juht RENE TAMMIST
Gaas – Eesti Gaasi juhatuse liige RAUL KOTOV
Tuumaenergia – MTÜ Eesti Tuumajaam tegevjuht KALEV KALLEMETS

ENERGIATURU VALVURID
14.30-15.00 Eesti elektri- ja gaasiturg Riigikontrolli
kriitilise pilgu läbi
Riigikontroll Tulemusauditi osakonna peakontrolör TARMO OLGO

15.00-15.30 Õiguskantsleri 2012.a eelisvaldkond –
elektrienergia kättesaadavus
Õiguskantsler INDREK TEDER

15.30-15.45 Konverentsi lõpetamine

Konverentsi hind kuni 16.11.2012 199 eurot (km-ga 238,80 eurot).
Tavahind 299 eurot (km-ga 358,80 eurot). Registreerides korraga ühest
maksjaettevõttest kaks või enam osalejat kehtib lisasoodustus 5%. Lisainfo
ja registreerimine telefonil 667 0020, 56 99 2025, projektijuht Liina Lilleniit
või www.seminar.aripaev.ee
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Seminariruumide rent
TEL 667 0105
korraldaja,
kontaktandmed

ruumi suurus (m2)

istekohti

hind/ühik

hinna sees

lisatasu eest

majutuskohti

soodustused

lisainfo

TÄHETORNI
HOTELL ***
Tähetorni 16, 11625
Tallinn
tel 677 9100 / 110
faks 677 9096
tahetorn@neti.ee
www.thotell.ee

konverentsisaal,
80 m2,
sisaldab tasuta 9 m2
lisaruumi;
koolitusruum Sviit,
70 m2, sisaldab
tasuta
19 m2 lisaruumi;
võimalus kohandada
väiksemaid (35 m2)
seminariruume
olenevalt soovist ja
inimeste arvust

50

kokkuleppel,
teeme Sulle sobiva
hinna

wifi, TV, VHS-/DVDmängija, CD-mängija,
ekraan,
grafoprojektor,
pabertahvel, paberid,
markerid

dataprojektor,
paljundus,
toitlustamine,
kohvipausid

80+

kokkuleppel,
püsikliendisoodustus
koolitusruumile,
koolitusel
osalejatele majutus
40% odavam

Asume kesklinnast 9 km kaugusel Nõmmel.
Väga head parkimisvõimalused,
ühistransport bussiga nr 10, 20,
looduskaunis ümbrus, meid ümbritsevad
terviserajad ja Nõmme seikluspark koos
basseinidega. Hotellis on à la carte restoran,
kus saab korraldada ka tähtpäevi,
pidustusi ja ärilõunaid. Hotellis on hubane
baar ja saun. Küsi kindlasti hinnapakkumist!
Leiame koos Sinuga sobiva lahenduse!

HOTELL ORU***
Narva mnt 120b, Tallinn
tel 603 3302
faks 601 2600
sales@oruhotel.ee
www.oruhotel.ee

Oru,
95 m2
Oru 1,
60 m2
Oru 2 ,
15 m2

100

kokkuleppel

dataprojektor,
grafoprojektor,
pabertahvel,
TV, video, ekraan,
CD-mängija, internet,
wifi, sülearvuti
kasutamine

paljundus, faks,
toitlustamine,
kohvipausid

100

kokkuleppel

tasuta valvega parkla, hea ligipääs
ühiskondliku transpordiga,
toitlustamine hubases à la carte restoranis,
mitmekülgne valik kohvipause, võimalik
korraldada firmapidusid ja tähtpäevi

ESTONIA MEDICAL
SPA HOTELL
A. H. Tammsaare 4a
Pärnu
tel 447 6905
faks 447 6901
sales@spaestonia.ee
www.spaestonia.ee

Rohelise maja
seminariruumid
Jakobsoni II korrusel, 80 m2:
seminaristiilis
diplomaadistiilis
teatristiilis

küsi
personaalset
pakkumist,
soodustused
kokkuleppel

Paikneme Pärnu ajaloolises villarajoonis
jalutuskäigu (1 km) kaugusel kesklinnast
ning kõigest 300 m kaugusel kuulsast
Pärnu supelrannast.

6
50

16

50
10

dataprojektor,
grafoprojektor,
videomakk, televiisor,
pabertahvel,
interneti püsiühendus,
wifi

30
25
40

19 €/tund,
102 €/päev

Brackmanni
klubiruum
IV korrusel, 30 m2

15

13 €/tund,
70 €/päev

pabertahvel, televiisor,
interneti püsiühendus,
wifi

Pargi maja
seminariruumid:
Waldhof, V korrusel
80 m2

40

19 €/tund,
102 €/päev

dataprojektor, grafoprojektor, pabertahvel,
televiisor, interneti
püsiühendus, wifi

Steiner, VI korrusel,
50 m2

35

16 €/tund,
70 €/päev

grafoprojektor, pabertahvel, videomakk,
televiisor,
interneti püsiühendus

HOTELL DZINGEL
Männiku tee 89, Tallinn
tel 610 5300
www.dzingel.ee
hotell@dzingel.ee

A-saal 45
B-saal 52
C-saal 200
D-saal 117
E-saal 35
F-saal 55
G-saal 70
H-saal 22

30
20
200
70
20
30
45
20

65 €/päev
65 €/päev
195 €/päev
125 €/päev
50 €/päev
65 €/päev
100 €/päev
50 €/päev

TV, video, grafoprojektor, pabertahvel,
CD-mängija, wifi

toitlustamine
gruppidele,
kohvipausid,
koopiad,
video-dataprojektor,
sünkroontõlkeaparatuur

560

kokkuleppel

Hea ligipääs ühistranspordiga,
tasuta valvega parkla 100 autole ja viiele
bussile, kaks sauna, tasuta wifi,
soodsad kohvipausid ja lõunasöögid,
võimalik korraldada firmapidusid ja
sünnipäevi.

WAIDE MOTELL
Käo küla, Rõngu vald
Tartumaa
tel 730 3606
info@waide.ee
www.waide.ee

seminarimaja, 70 m2
teatristiilis
klassistiilis
U-kujulisena
lisaks kaks grupitööruumi, 20 m2 ja
24 m2
kaminasaal, 110 m2
teatristiilis
klassistiilis
U-kujulisena

15 €/tund

pabertahvel, markerid,
grafoprojektor,
wifi, TV, video-, DVD-,
CD-mängija,
joogivesi, parkimine

dataprojektor, arvuti,
paljundus, printimine,
kohvipausid, toitlustamine, transport

58

kokkuleppel,
küsi pakkumist,
soodustus
osalejate
majutusel

Asume Tartu maakonnas Elva linna
lähedal. Pakume majutus-, toitlustus- ja
seminariteenuseid.

60
40
30

90
60
40

60 €/päev

teater 40
seminar 30
teater 100
seminar
60

16 €/tund,
80 €/päev

AS TAASTUSRAVIKESKUS VIIKING
Sadama 15, Pärnu
tel 443 1495,
info@viiking.ee
www.viiking.ee

Christina 62

FRA MARE
THALASSO SPA
Ranna tee 2, Haapsalu
tel 473 4019, 472 4600
faks 472 4601
framare@framare.ee
www.framare.ee

seminariruum, 45 m2 25
panoraamisaal,
80
77 m2

JÄNEDA MÕIS OÜ
Lääne–Virumaa
73602 Jäneda
tel 384 9750
info@janedaturism.ee
www.janedaturism.ee

10 erineva suuruse- 10–250
ga konverentsiruumi

Victoria 108

Tervislik ja maitsev toitlustamine
restorani buffet-lauas, kohvipauside valik
ja grupimenüüd.
Estonia termide sauna- ja basseinikeskus
aurusaunakompleksiga (hamam), sentoala koos Jaapani vanni ja soolasaunaga,
erinevad basseinid ning Soome saun.
Uuringud, konsultatsioonid, protseduurid
ja iluhoolitsused.
Majutusteenuse tellinud
seminarigruppidele konverentsiruumide
kasutamine tasuta!

Seminarigruppide toitlustuse korraldame
peamaja suures saalis buffet-lauas.
Grupimenüüdest saate valida sobiva.
Õhtud saab sisustada ettetellitud matkaga
lähiümbruse matkaradadel, ekskursiooniga
Hellenurme vesiveskisse või Tõravere
observatooriumisse.

TV, VHS/DVD, grafoprojektor, dataprojektor
(ainult Victoria saalis),
ekraan, paber- ja
magnettahvel,
markerid, wifi,
sülearvuti kasutamine

toitlustamine,
kohvipausid,
helivõimendus,
paljundamine

19,50 €/tund,
84,50 €/päev

pabertahvel, TV,
ekraan, grafoprojektor,
videomakk, wifi,
paberid, pliiatsid

dataprojektor, toitlus- 226
tus, majutus, day-spaa
basseini- ja saunapark,
spaateenused.
Seminaripakett
al 47,93 € ühele

10–25 €/h ja kokkuleppel

wifi, dataprojektor,
pabertahvel, markerid,
grafoprojektor

paljundus,
kohvipausid,
toitlustamine

23 €/tund,
119 €/päev

263

120

kaks tundi
rendisauna
tasuta; majutus ja
raviteenused 15%
letihinnast
soodsamalt

Pakume Eestis ainulaadset uuringupaketti
“Tervisepass” ja selle laiendatud versiooni
“Juhtide tervisepass”.
NB! Majutuse tellinud seminarirühmadele
on saali kasutamine koos tehnikaga tasuta.

Toitlustamine à la carte restoranis,
mitmekülgne valik kohvipause,
spaateenused, day-spaa − basseinija saunapark (infrapuna-, soola- ja
aurusaun, kaks Soome sauna, sanaarium,
mereveebassein, välibassein, lebola),
võimlemissaal.
kokkuleppel

Tallinnast 70 km, looduskaunis ja
rahulik keskkond, külalistemaja,
saunad ja spaateenused, suusa- ja
matkarajad, suusalaenutus.
Musta Täku Talli kõrts on peopaigana
parim, laudades kuni 300 kohta!
Kiire pakkumine ja sujuv teenindus.
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Peaga
töötaja

Äripäeva teemaveebide osakond otsib seoses töömahu
kasvamisega oma meeskonda ettevõtlikku

tööstusuudiste
toimetajat,
kelle ülesanne kirjutada valdkonnas kordaminevaid
uudiseid ning korraldada harivaid seminare ja
meeldejäävaid aastakonverentse.
Teemaveebid on Äripäeva kiiresti kasvav osakond,
kuhu peale tööstusuudiste saidi kuuluvad
best-marketing.ee, bestsales.ee, logistikauudised.ee,
ehitusuudised.ee, raamatupidaja.ee, sekretar.ee,
ituudised.ee ja kaubandus.ee.
Tulevased tööülesanded:
• uudiste otsimine-kirjutamine toostusuudised.ee-sse
• saidi tegevuse haldamine ja arendamine
• külastuste organiseerimine ettevõtetesse
• ideede leidmine sündmuste korraldamiseks ja oma
projektide juhtimine
• läbirääkimiste pidamine koostööpartnerite, toetajate
ja reklaamipartneritega
Tulevaselt kolleegilt eeldame:
• huvi tööstusvaldkonna vastu
• soovi kirjutada
• projektijuhtimise oskust
• sõbralikku koostööstiili
• ettevõtlikkust ideede leidmiseks ja rakendamiseks
• tähtaegade austamist
Pakume:
• liikuvat, põnevat ja väärtust loovat tööd
• toredaid ja toetavaid kolleege
• loomingulisust ja iseseisvust
• osalist kodus töötamise võimalust
• täienduskoolitusi
Ajakirjanduslik töökogemus ei ole oluline, kuid eeldame
huvi kirjutamise vastu.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Palun saada oma sooviavaldus aadressil egle.raadik@aripaev.ee hiljemalt
31. oktoobriks. Lisaküsimused on oodatud samal aadressil või
telefonil 56 489 863, Egle Raadik-Gonchev, teemaveebide osakonna juht.

Eesti Haigekassa eesmärk on ravikindlustushüvitiste võimaldamine lähtuvalt ravikindlustuse seadusest, muudest õigusaktidest ja haigekassa eelarves ettenähtud ravikindlustuse kuludest. Haigekassa on 787 miljoni eurose eelarvega avalik-õiguslik organisatsioon, millel on 1,2 miljonit klienti, 3000 koostööpartnerit ja 215 töötajat.
Eesti Haigekassa kuulutab välja avaliku konkursi

juhatuse liikme
kandidaadi leidmiseks, kes vastutab ﬁnants- ja infotehnoloogia valdkonna
toimimise eest.
Kandidaadilt eeldame:
• akadeemilist kõrgharidust
• vähemalt kolmeaastast juhtimiskogemust (organisatsiooni või suure
organisatsiooni eraldiseisva üksuse juhtimisel)
• häid teadmisi ja kogemusi eelarve planeerimisprotsessist
• analüüsioskust
• väga head läbirääkimisoskust
• teadmisi infotehnoloogiavaldkonnast
• head arvutioskust
• väga head eesti keele oskust kõnes ja kirjas
• kesktasemel inglise ja vene keele oskust
Eelise annab:
• ravikindlustuspõhimõtete tundmine
• teadmised tervishoiuvaldkonnast
Konkursil osalema on oodatud heade juhiomaduste ja analüüsivõimega aktiivsed,
sihikindlad ja tulemustele orienteeritud kandidaadid.
Juhatuse liikmega sõlmitakse ametileping kuni viieks aastaks.
Koos CVga tuleb esitada järgmised andmed ja dokumendid:
• motivatsioonikiri
• kõrgharidust tõendava dokumendi koopia
• ametitasusoov
• muud osaleja arvates olulised dokumendid või materjalid
Osavõtuks palume CV koos muude dokumentidega esitada
Eesti Haigekassale aadressil Lembitu 10, 10114 Tallinn, või digiallkirjastatult
aadressil annely.mendel@haigekassa.ee Ümbrikule või e-kirjale lisada
märge “Juhatuse liikme konkurss”.
Dokumentide esitamise tähtaeg on
28. oktoober 2012.
Lisainfo telefonil 620 8434,
www.haigekassa.ee

Ä R I PÄ E VA KO O L I T U S

31. oktoobril

MÜÜGIPSÜHHOLOOGIA

Politsei- ja Piirivalveamet ühendab endas politsei, piirivalve ning kodakondsuse ja migratsiooni valdkondi,
tagamaks turvalist elukeskkonda Eestis. Kui turvalisus on Sinu jaoks oluline ning Sa soovid anda oma panuse, oled
oodatud kandideerima vabadele ametikohtadele Politsei- ja Piirivalveametis.

Kuidas klientidele õigesti läheneda?

Ootame oma meeskonda

Koolitus annab: t BSVTBBNJTF LMJFOUJEF PTUVMPPHJLBTU
psühholoogiast;
t PTLVTF NÊÊSBUB LMJFOEJUààQF
t àMFWBBUF MFWJOVE WJHBEFTU NJMMF
tõttu kliente kaotatakse;
t PTLVTF WBTUBUB LMJFOEJ PPUVTUFMF
t WÜJNF SBLFOEBEB NààHJUÚÚT FOEB
UÊJU QPUFOUTJBBMJ

AIRA TAMMEMÄE

Koolituse hind on 279 eurot (+ km). Info ja
registreerimine telefonil 667 0100,
elektronposti aadressil
koolituskeskus@aripaev.ee
või koduleheküljel
www.koolitus.aripaev.ee

ARENDUSANALÜÜTIKUT INFOARHITEKTI
kelle põhieesmärgiks on organisatsiooni tööprotsesside
ja neid toetavate infosüsteemide analüüsimine, IKT
arendusvajaduste täpsustamine ning konsultatsioon
IKT arendustellimuste koostamisel.

kelle põhieesmärgiks on organisatsiooni tervikvaatest
lähtuvalt tagada arhitektuurne infovarade ja infomudeli
tervikpilt ning nõustada IKT arendusvajaduste,
andmemudeli või andmete semantika kirjeldamisel.

Ootame Sind kandideerima, kui:
- Sul on kõrgharidus ja 2 aastat erialast töökogemust;
- Sa valdad kõrgtasemel eesti keelt ja väga heal erialasel
tasemel inglise keelt;
- Sul on väga hea arvuti kasutamise oskus
kontoritarkvara ning äriprotsesside modelleerimise ja
analüüsi tarkvara tasemel;
- Sul on teadmised ja kogemused agiilsetest
arendusmeetoditest, protsesside kirjeldamisest ja
modelleerimisest ning mudelil saavutatud tulemuse
rakendamisest reaalse protsessi kujundamisel;
- Sul on üldteadmised IT infrastruktuuri, levinumate
operatsioonisüsteemide ja andmebaasitehnoloogiate
osas;
- Sul on väga hea suhtlemis- ja koordineerimisoskus,
hea analüüsi- ja üldistusvõime.

Ootame Sind kandideerima, kui:
- Sul on IT-valdkonna kõrgharidus ja 2 aastat
erialast töökogemust;
- Sa valdad kõrgtasemel eesti keelt ja väga heal
erialasel tasemel inglise keelt;
- Sul on väga hea arvuti kasutamise oskus
kontoritarkvara ning andmearhitektuuri
modelleerimise tarkvara tasemel;
- Sul on teadmised ja kogemused agiilsetest
arendusmeetoditest, andmebaasidest,
äriprotsesside juhtimisest;
- Sul on teadmised vähemalt kahest järgmisest
valdkonnast: Business Architecture, Process
Architecture, Data Architecture;
- Sul on väga hea suhtlemis- ja koordineerimisoskus,
hea analüüsi- ja üldistusvõime.

Kasuks tuleb:
- teadmised protsesside kirjeldamise meetoditest
(nt BPMN, UML, IDEF, YAWL, EPC);
- praktiline töökogemus teenustepõhise arhitektuuriga
organisatsioonis.

Kasuks tuleb:
- teadmised arhitektuuriraamistikest
(nt TOGAF või Zachman);
- praktiline töökogemus teenustepõhise
arhitektuuriga organisatsioonis.

Omalt poolt pakume suurepärast eneseteostuse ja arenguvõimalust ning huvitavat ja vastutusrikast tööd
motiveeriva töötasuga Eesti suurimas avaliku sektori organisatsioonis töö asukohaga Tallinnas.
Elulookirjeldus ja motivatsioonikiri saada hiljemalt 31. oktoobriks e-posti aadressil anneli.villemson@politsei.ee.
Täiendav informatsioon: Anneli Villemson, telefon 612 3450, e-post anneli.villemson@politsei.ee.
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Alexela Gruppi kuuluva OÜ SKT Keskkonnateenused omanik kommenteerib Tallinna abilinnapea,
ATKO Grupi omaniku Arvo Sarapuu vetot Tallinna Prügila aktsiate ostul.

toimetaja Vilja Kiisler tel 667 0182, e-post vilja.kiisler@aripaev.ee

ÜKS KÜSIMUS

KOLUMN

Valitsus otsustas tõsta tuleva aasta 1. aprillil
maavarade kaevandamisõiguse tasu.

Kui pikalt peaks maksude ja tasude
tõstmisest ette teatama?
HINDREK AUVÄÄRT
OÜ Saare Dolomiit-Väokivi juhataja

Et turul teiste samalaadsete tootjatega konkureerida, peaks igasuguseid sisendeid suutma
ikkagi vähemalt paar aastat ette näha. Aga antud olukorras ei ole see võimalik ja selge on see,
et ega see meie elu kergemaks ei tee.
Meil on küll kohati nii, et mõni leping võib olla mitmeaastane. Kui nüüd vahepeal midagi päris drastiliselt muutub, teeb see ettevõtja elu väga keeruliseks.
OLEV KAUTS
ASi Kagu-Eesti Turvas tegevjuht

Valitsuse kavandatud hinnatõusud peaksid
olema vähemalt aasta ette teada. Meie oma tegemistes ja investeerimisplaane tehes lähtusime
ikka sellest varasemast kavast ehk sellest, et kaevandamisõiguse tasu määrad on ﬁkseeritud kuni 2015. aastani.
Ilmselge on see, et nüüd tuleb otsuseid teha
tulevaste investeeringute arvel. Ja meie konkurentsivõime muutub taas kehvemaks.
JÜRI TRUUS
ASi Ikodor juhataja

Kunagi ju lepiti kokku, et need tasud külmutatakse 2015. aastani, ja nüüd järsku on tekkinud
must auk, kuhu on vaja raha panna. Valitsus
peaks ikka ette teatama vähemalt kaks aastat.
Hinnasurve tuleb meie sisenditele kohe, sest
kõikide materjalide ja toorainete hinnad ju tõusevad. Samas oleme pidanud juba tükk aega elama vanast rasvast, kuna konkurents turul on endiselt suur.

LUGEJA ARVAB
Kas poleks riigimeestel aeg kokku leppida teenused, mida maksuraha eest pakutakse, seada neile
katteallikad ja vastavalt laekumisele neid teenuseid ka osutada.
Praegu ei saa ma aru, mida minult
saadud maksudega tehakse.
Kommentaar artiklile “Eelarve lisaeurod tulevad
ettevõtja taskust”

Meelitame Euroopa noored
helged pead Eestisse tööle

K

ui varem valisid noored endale
kõigepealt sobiva töö ja seejärel
elukoha, siis tänapäeval käib
asi pigem vastupidi. Sellepärast
peame teadma, kuidas Eesti Euroopa noortele ligitõmbavaks muuta.
Ka telekommunikatsioonis on osale töökohtadele töötajate leidmine väga aeganõudev, kuigi
mitte võimatu. Minu kui ettevõtte juhi vaatekohast – liigagi aeganõuev. Puudutab see eelkõige
IT-sektorit – programmeerija, arendaja või projektijuhi leidmiseks võib kuluda pool aastat kuni aasta.
Riik peab tööjõupuudude IT-sektoris üle vaatama. Kui meil on samal ajal nii tööpuudus kui
ka töötajate puudus, siis järelikult on vakantsi, et
õppekavade väljatöötamisel või töötajate ümberõppe planeerimisel paeguseks tööhõives tekkinud kääre vähendada. Iga riigi selge huvi peaks
olema tööhõive kasvamine. Siin on riigil võimalus õppekavade koostamisel teha senisest palju
enam koostööd ka ettevõtjatega.
Kõigepealt elukeskkond. Rääkides tööjõust,
alustaksin hoopis noortest – ja mitte ainult Eesti, vaid kogu Euroopa noortest. Kas me teame, kui
tõenäoline üldse on, et tööd otsiv Euroopa noor
vaataks Eesti poole? Eelkõige tuleb meil küsida,
kas Eesti elukeskkond näib noorele ihaldusväärne ja kas ta tahaks siin elada. Täiesti omaette küsimus on juba, kas riik on teinud selleks piisavalt, et Eesti riigi atraktiivsust Euroopa noore silmis tõsta.
Miks ma nii küsin? Olen veendunud, et kui
varem valisid noored endale kõigepealt sobiva
töö ja seejärel elukoha, siis tänapäeval toimetab
noorsugu teistpidi. Esmajärjekorras valitakse välja sobilik elukoht ning alles seejärel vaadatakse ringi sobiva töö järele. Mõni riik on sellest juba
ka aru saanud. Näiteks Stockholmi linna elukeskkonda reklaamivat videoklippi on YouTube’is
vaadatud üle maailma peaaegu kolm miljonit
korda. Klipi sõnum on konkreetne: “Siin on tore,
tule sina ka!”
Miks näiteks Peterburi või Madridi noor soovib praegu elama ja töötama minna Londonisse, aga mitte Tallinna? Eesti riigil on aeg hakata tegutsema ja analüüsima, milline on Eesti riigi ja meie suuremate linnade konkurentsivõime
ning kellega meie noore pealekasvava tööjõu tin-

SAMI SEPPÄNEN
Eilsa juhatuse esimees

Miks Madriidi noor
soovib elama minna
Londonisse, aga mitte Tallinna?

gimustes konkureerivad. Selle põhjal saab juba
välja selgitada, kuidas eristuda ja teha nii, et suudaksime Euroopa linnadega võrdväärselt konkureerida. Selge on see, et noored tahavad liikuda –
küsimus on vaid selles, kuhu nad lähevad ja kus
on nende jaoks huvitav.
Eesti on Euroopa üks väiksematest tööjõuturgudest ja seetõttu ka vägagi dünaamiline tööhõive trendides. Kui aastatel 2007/2008 iseloomustas Eestit tõsine tööjõupuudus, siis kõigest poolteist aastat hiljem pärast nn majandusmulli lõhkemist ehk aastal 2009 oli olukord kardinaalselt muutunud. Tööpuudus tõusis 15 protsendini.
Selleks, et Eesti saaks oma tööturu dünaamilisusega hakkama, on vaja, et riigi tööjõuturg oleks
võimalikult avatud. Kui jääme suletuks, saab peagi taas Eesti majanduskasvu pidurdavaks teguriks tööjõu nappus. Nii nagu see oli ka viis aastat tagasi.
Kiire kohandumine. Praegu käib ettevõtete
areng erakordselt kiires tempos ning turu olukorda silmas pidades tuleb ﬁrmal oma tegevusviise pidevalt uuendada. Selle tõttu vajab ettevõte paindlikke, kiiresti kohanduvaid töötajaid, kes
on pidevalt valmis muutustega kaasa tulema.
Arvan, et selliseid inimesi on palju nende hulgas, kes tahavad oma elu jooksul elada rohkem
kui ühes kultuuris või ühiskonnas. Kui vaatame Euroopa noorte seas aasta-aastalt üha kasvavat töötuse protsenti, siis meil on, keda siia tööle meelitada.
Mida saaks riik veel ära teha? Lähenedes küsimusele äritegevuse põhiprintsiipide kontekstis on vaja korraga kolme asja: toodet, protsessi
ja kommunikatsiooni. Viimase paari-kolme aasta jooksul on Eestit puudutavad välismeedias ilmunud uudised olnud valdavalt positiivsed ehk
toode on hea, aga kommunikeerida võiks rohkem. Välisinvestorid ja ettevõtjad imestavad, kui
lihtsalt ja kiirelt käib Eestis äritegevuse alustamine. See võiks nende hinnangul kirja minna lausa
oma valdkonna maailmarekordina.
Miks aga oleme aga jäänud minevikku teises
olulises teemas? Kui me räägime töö- ja elamislubade kättesaamisest, siis see on praeguses Eestis keeruline ja aeganõudev tegevus. Jõuda tuleks aga selleni, et ka töö- ja elamisloa saab maailmarekordit väärival kiirusel – siis oleks ka protsess paigas.

REPLIIK

Hinnatõus sööb konkurentsivõimet

LOE WWW.ARIPAEV.EE

Peatoimetaja:
i
Meelis Mandel
Väljaandja: AS Äripäev
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
telefon: (372) 667 0195,
(372) 667 0222,
faks: (372) 667 0265,
(372) 667 0165
Trükk AS Kroonpress
Toimetus:
e-post: aripaev@aripaev.ee
tel: (372) 667 0111,
faks: (372) 667 0265
Korrespondent Tartus
Väinu Rozental,
vainu.rozental@aripaev.ee
Reklaamiosakond:
e-post: reklaam@aripaev.ee
tel: (372) 667 0105,
faks: (372) 667 0200
Seminarid, käsiraamatud,
Raamatuklubi ja infolehed:
tel: (372) 667 0207,

Heiti Hääl: Poliitikud ja ärimehed ongi
erinevad inimtüübid ning demagoogiapilotaažis jääme kindlasti poliitikutele alla.

faks: (372) 667 0290
Tellimine ja levi:
e-post: register@aripaev.ee
tel: (372) 667 0099,
faks: (372) 667 0300
Tellimine internetis:
www.aripaev.ee/tellimine
Ainult Äripäeva paberlehe tellija
saab lugeda Eesti parimat majanduslehe digiversiooni internetis,
iPadis ja nutitelefonis.
Äripäev veebis: www.aripaev.ee
Toimetus võtab endale õiguse kirju ja
kaastöid vajaduse korral lühendada. Toimetus kaastöid ei tagasta. Kõik ajalehes
Äripäev ja tema lisades avaldatud artiklid, fotod, teabegraafika (sh päevakajalisel, majanduslikul, poliitilisel või religioossel teemal) on autoriõigusega kaitstud
teosed ning nende reprodutseerimine, levitamine ning edastamine mis tahes kujul
on ilma ASi Äripäev kirjaliku nõusolekuta keelatud. Kaebuste korral ajalehe sisu
kohta võite pöörduda Pressinõukogusse,
pn@eall.ee või tel (372) 646 3363.

Eesti Energia avaldatud pakettide põhjal kujuneb elektrienergia hinnatõus suureks,
nii umbes 50%. Kuna võrguettevõtted plaanivad hinda tõsta15–20%, siis keskmine hinnatõus peaks tulema umbes 25–
35%.
Eesti juurdepääs Skandinaavia elektriturule on piiratud ülekandevõimsusega, mis
on 350 MW. Läti suuna ühendused on 750 MW, aga Läti impordib elektrienergiat rohkem kui
ekspordib ning seetõttu väga
suurt abi lõunasuunalt oodata ei ole. Pigem aitab Läti turu

VAIDO LEOSK
ASi E-Betoonelement juhataja

Investeeringud ühendustesse ehk Estlink 2
on aasta hiljaks jäänud.

suurem nõudlus elektrienergia
hinda kõrgemal hoida ka Eesti
turul. Venemaa elektrienergia
pakkumisi ei oska arvata, kuid
Leedu turul, mis energiat Venemaalt ostab, on keskmine turuhind kõrgem kui Eestis. Piiratud pakkumise tingimustes ongi müüjatel võimalik hinda kergitada.
Ettevõtetel tuleb hinnatõusuga kohaneda. Eesti turu kontekstis on kõik võrdses olukorras: hind tõuseb kõigile, kes vabaturult elektrienergiat ostma hakkavad. Inﬂatsioon kas-

vab ja selle tulemusena ka palgatõususurve. Seega on tõusev
elektrienergia hind paras pähkel eksportivatele ettevõtetele,
sest suureneb nii otsene elektrienergia kulu kui ka inﬂatsioon.
Odav hüdroenergia Norrast ei saa Eesti ettevõtetele kättesaadavaks, sest olemasolev
ühendus ei suuda tagada nõudluse katmist. Investeeringud
ühendustesse ehk Estlink 2 on
aasta hiljaks jäänud. Toodete omahind tööstuses kasvab
elektrihinna tõusu tagajärjel ja
seega kahaneb toodete konkurentsivõime välisturgudel.
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LUGEJA LEMMIKUD www.aripaev.ee
OLLILA: MAJANDUST ÄHVARDAB KATASTROOF! Endine Nokia juht, nüüd Shelli pal-

PROKURATUUR LÕPETAS REFORMI KRIMASJA NÕRKADE TÕENDITE TÕTTU. Riigi-

gal olev Jorma Ollila maalis süngeid tulevikunägemusi nädalavahetusel Jyväskyläs esinedes, kirjutab Keskisuomalainen.

prokuratuur lõpetas Silver Meikari arvamusartikli väidete põhjal alustatud kriminaalasja, kuna tõendid pole piisavalt
veenvad süüdistuse esitamiseks.

EELARVE LISAEUROD TULEVAD ETTEVÕTJA
TASKUST. Ettevõtjate meelehärmiks plaa-

nib riik uuest aastast eelarvesse lisaraha
leida mitmete tasude tõstmisega.

JOAKIM HELENIUS: MINU KOLM EBAÕNNESTUNUD ÄRI. Riskikapitalist rääkis oma

KOMMENTAAR

Menetluse alustamine keeruline. Äriühingul või avaliku
sektori organisatsioonil võib
kriminaalmenetluse alustamise taotlemine õnnestuda harva,
kuivõrd Eesti õiguskaitseorganid eeldavad sageli, et juba enne kuriteoavalduse koostamist
on tehtud põhjalik, kõiki aspekte hõlmav analüüs.
Näiteks on Põhja prefektuuri
majanduskuritegude talituses
2011. aastal alustatud kriminaalmenetlusi 765, samal aastal
on isiku avalduse või muu info
alusel alustamata jäetud kriminaalmenetlusi 558. See tähen-

MARILIN PIKARO
atesteeritud finantspettuste uurija, Ernst & Young
Baltic AS

Kannatanult eeldatatakse avalduse
esitamisel sisuliselt
eelneva uurimise läbiviimist.
dab, et ligi pooltel juhtudel ei
ole kriminaalmenetlus alustatud, mis ettevõtte jaoks tähendab muu hulgas ka potentsiaalse süüteoga tekitatud kahju hüvitamata jätmist.
Usun, et ükski organisatsioon ei pöördu avaldusega õiguskaitseorganite poole veendumuseta, et potentsiaalne
süütegu on aset leidnud. Peamine raskus on selle veendumuse ning juhtumiga seotud
asjaolude kirjeldamine sellisel
viisil ning detailsuses, mis viiks
ka tegelikkuses kriminaalmenetluse alustamiseni.
Seadusest tulenevalt on politsei ülesanne süütegude avas-

tamine ja menetlemine ning
prokuratuur peaks kriminaalmenetluse juhina suunama
uurijat tõendite kogumisel. Traditsiooniliselt on majandus- ja
ametialaste kuritegude kohtueelne menetlemine kuulunud
spetsiaalselt sellele valdkonnale spetsialiseerunud ametnike
tööülesannete hulka, kellel kogemus ja erialane kompetents
võimaldavad keerukate juhtumite lahendamisel koguda piisavalt asjakohaseid tõendeid.
Kohtupraktikast nähtub, et majandussüütegude puhul on isegi prokuratuuril ja kriminaalpolitseil olnud raskusi piisavate tõendusmaterjalide kogumisega, samas eeldatakse kannatanult juba avalduse esitamisel
sisuliselt eelneva uurimise läbiviimist.
Petlik statistika? Kas tõesti
oleks vajalik igale äriühingule
isikliku uurija ametikoha loomine, kelle tööülesanneteks
oleks potentsiaalsete pettusejuhtumite tuvastamine, andmete analüüs, tõendite kogumine ning õiguskaitseorganitele sobival moel esitamine? Justiitsministeeriumil tuleks kaaluda statistika avaldamist ka
kriminaalmenetluse alustamata jätmiste kohta ning sellisel
juhul ei pruugi kriminaalstatistika langustrendi näidata.

KOMMENTAAR

Hoiustamishalvatust
põhjustab eelkõige hirm
Intresside pidev alandamine
on olnud osa Euroopa Keskpanga poliitikast, mille eesmärk on võlakriisile lahendus leida, raha uuesti ringlema, majandus toimima panna. Taanlased on astunud veelgi radikaalsema sammu: nad
on hoiuseintressi negatiivseks
muutnud, st hoiustaja peab
peale maksma selle eest, et ta
raha pangas hoiab. Tõsi, see ei
puuduta esialgu mitte eraisikut, vaid ﬁnantseerimisasutusi,
ja Taani keskpanga eesmärk oli
esmajärjekorras peatada euroala raha pagemine Taani pankadesse.
Loogikat ei paista. Ent ikkagi
on see maailmas, kus paberrahaga järjest vähem ja virtuaalse rahaga aina rohkem toimetatakse, suhteliselt pretsedenditu nähtus. SEB juht Riho Unt
arvab Tartu Postimehes, et siinsed pangad (sic!) ei ole negatiivseks intressiks valmis. Mis ei välista, et ühel hetkel nad võivad
ikkagi seda olla, kui majanduslik paratamatus selleks sunnib.

toimetaja Vilja Kiisler, tel 667 0150, e-post vilja.kiisler@aripaev.ee

Äriteenused

Igale ettevõttele oma uurija?
Justiitsministeeriumi statistika kohaselt on 2012. a kaheksa kuu kuritegevus olulises
languses võrreldes aasta varasema ajaga. Majandusalased
süüteod on vähenenud 160 juhtumi, kelmused 45 ning ametialased süüteod 9 juhtumi võrra. Kas Eesti on muutumas ausa äritegevusega riigiks või on
statistiliste näitajate taga muud
(majandus)kuritegevust mõjutavad tegurid?
Põhjusi, miks statistilised
näitajad langustendentsi näitavad, on kindlasti mitmeid,
kuid sooviksin lähemalt peatuda ühel — kriminaalmenetluse alustamise keerukusel majandusalaste süütegude kahtluse korral.
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kolmest ärist, mis ebaõnnestusid.

VILJA KIISLER
arvamustoimetaja

Raha sulamine on
fakt, aga paraku ei
pane see tegutsema,
vaid naelutab paigale.
Eesti hoiustaja selleks praeguse
seisuga ilmselgelt valmis ei ole:
hoiuste maht on viimaste aastate jooksul pidevalt suurenenud ning viimati jõudnud enneolematule, 4,6 miljardi euro
tasemele.
Hoiustaja käitumises loogikat justkui ei paista: kriisiaegne sissetulekute vähenemine ning hinnatõusud peaksid
hoiustamist ju pigem vähendama kui suurendama. Ent seal,
kus on mängus emotsioonid,

ei maksa loogikat otsida. Börsiinvestorit kannustavat väidetavalt ahnus ja hirm, aga ilmselt on samavõrd tõene väita, et
samad ajed valdavad ka hoiustajat. Küsimus on pigem selles,
kumb võitu saab – kas hirm või
ahnus. Hoiustajal on hirm ilmselt ahnusest suurem, muidu ta
tegutseks.
Muutus on valus. Hirm on
halb nõuandja, kui ta ei pane
tegutsema, vaid muudab hoopis liikumisvõimetuks. Eesti
hoiustajat ongi tabanud justkui
halvatus: raha sulamine pangakontol negatiivse reaalintressi
tulemusena on ju fakt, see ei pane aga paraku tegutsema, vaid
hoopis naelutab paigale.
Siiski ei peaks mõistmine, et
elame maailmas, kus tulevikku
ei ole endisel viisil kontrollida
enam võimalik, tingimata hirmu tekitama. See, et miski on
põhimõtteliselt teistsugune, ei
tähenda veel, et ta on tingimata halvem. Muutus on ebamugav, muutuse tulemus ei pruugi seda olla.

reklaam

TEL 667 0105, reklaam@aripaev.ee

Aruut OÜ pakub
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MDF, vineer, puit,
spoon, mööblidetailid,
klaas, värv, peits,
lakk, kõrgläige.
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Reklaami tellimine:
reklaam@aripaev.ee
Tel 667 0105 • faks 667 0200

Vakants.ee
SUURIM

TÖÖKUULUTUSTE LEHT EESTIS

www.vakants.ee

Viimistlus ja mööblidetailid
tel 59 055 506, www.aruut.ee
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SEMINAR

VÄHENDADA ETTEVÕTTES
ENERGIAKULU
SEMINAR, MIS AITAB LEIDA LAHENDUSED
KASVAVATELE ENERGIAKULUDELE

Energiaauditi läbiviimine ettevõttes ning tulemuste kasutamine
OÜ PV Energia juhatuse liige VILLU PELLA
Energiakulu monitoorimise võimalused ettevõttesl
OÜ Enetic juhatuse liige OVE TÜKSAMMEL
Tallinna Sadama kogemus: kuidas energiakasutuse monitoorimisega kulusid vähendada
OÜ TS Energia juhatuse liige KUUNO KÜLASALU
Millised on lahendused ja võimalused büroohoonete
energiakulu vähendamisks
OÜ Innopolis Insenerid tegevjuht OIVO MANNINEN
Eesti ettevõtete kogemused tootmisest vabaneva
energia taaskasutamise
OÜ Nordic Energy Solutions juhatuse liige INDREK RAIDE
Elioni kogemus: taastuvenergia kasutamine ettevõtte energiavajadustes
AS Elion võrguarednustalituse direktor TOIVO PRAAKEL
ABB kogemus: Päikeseenrgia kasutamise võimalus
tootmisettevõttes
AS ABB projektimüügijuht ILJA RULJOV

Seminari soodushind kuni 22.10.2012 registreerudes 159 eurot (km-ga 190,80 eurot). Hiljem
registreerujatele 199 eurot (km-ga 238,80 eurot). Hind sisaldab hommikukohvi ja lõunapausi.
Täpsem info seminari kohtatel 5134 004, e-post tanel.raig@aripaev.ee, registreerimine tel 667 0099

www.seminar.aripaev.ee
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TÕUSJA

LANGEJA

Amazon.com on väidetavalt läbirääkimas, et osta
Texas Instruments.

Tehingu nurjumine Santanderiga head RBSi aktsiale ei
teinud.

Texas Instruments

28,16 USD

RBS

265,20 GBp

+3,23% 
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toimetaja Raivo Sormunen, tel 667 0166, e-post raivo.sormunen@aripaev.ee
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AKTSIA

Kolmelatine,
mis on väärt 8.
Olainfarmi juht:
meie firma eest
on pakutud 160
miljonit eurot
RAIVO.SORMUNEN
raivo.sormunen@aripaev.ee

Iseenesest on
ülevõtmisobjekte selles
sektoris
alati
nappinud
ning hind
võib olla
realistlik.
SEB Geneerilise Farmaatsia Fondi
juht Meelis
Angerma

Olainfarmi eest on kõige agaramad investorid pakkunud 160 miljonit eurot, mis on ligi 2,7
korda enam firma praegusest börsihinnast,
kirjutas Läti ajaleht Telegraf, mis avaldas möödunud nädala lõpus pika intervjuu Läti ravimifirma juhi ja suuromaniku Valērijs Maliginsiga.
Aktsia, mida leidub enam kui kolme miljoni
euro eest ka LHV Panga teise ja kolmanda samba
pensionifondides, tõusis eile päevaga 3,3% (3,10
latini) ning tõenäoliselt kütab investorite meeli
veel mõnda aega.
Olainfarmi 40. aastapäeva juubeliintervjuus
ütles Riia börsiﬁrma suuromanik, et ettevõttes
on käinud kosilasi nii idast kui ka läänest ning
tõi eksootilisena välja koguni Tsiili investorid. Samas aga lisab Maligins, et vahet pole, kas aktsia
maksab 40 santiimi või 8 latti, suuromanikud ettevõtet müüa ei kavatse.
Küll aga peab ta siiski positiivseks, et Olainfarm on nn kasvuaktsia, kuna sellega käivad kaasas pankadest paremad krediiditingimused ning
vajadusel on ka võimalik soodsamalt uute aktsiate emiteerimisega raha kaasata.
Ravimiﬁrma juht peab Olainfarmi aktsia
praegust börsihinda odavaks, mida ilmestab
vaid napp kuuene P/E (hinna ja tulu) suhe, samas
kui sektoris on see keskmiselt 10–15 juures.
Telegraﬁ ajakirjaniku provotseerimise peale, millal võib Olainfarm olla väärt miljard eurot (ehk praegusest turuväärtusest viisteist korda
enam), märkis Maligins, et see võib juhtuda
paarikümne aastaga, kuid tema jaoks on tähtis
eelkõige protsess ja ﬁrma areng.
Aktsia hinnasihid sellest ei muutu. Ehkki selline nn aktsia ülesrääkimine oleks Eesti tingimustes ennekuulmatu, pole Olainfarmi puhul see harukordne.
SEB Geneerilise Farmaatsia Fondi juhi Meelis
Angerma sõnul oli tegemist Olainfarmi-stiilis sõnavõtuga ja ettevõtet tundvad investorid ei peaks
laskma end sellest häirida. Samas lisas Angerma,

et ettevõte vajab tähelepanu ja selleks on tugevad
avaldused omal kohal.
Intervjuus välja käidud ülevõtmispakkumise
hindu peab fondijuht, kelle fondis on Olainfarmil üks suuremaid osakaale, reaalseteks. “Iseenesest on ülevõtmisobjekte selles sektoris alati nappinud ning hind võib olla realistlik.”
Olainfarmi analüüsiva Kristo Oidermaa sõnul jääb LHV poolt oktoobri alguses aktsiale antud 3,5–3,8-latine hinnasiht (ja ostasoovitus) Maliginsi intervjuu peale muutumatuks.
Samas toob aga vanemanalüütik paralleelina välja Sanitase börsilt lahkumise. Nimelt maksis Kanada börsiﬁrma Valeant Pharmaceuticals
möödunud aasta kevadel Leedu ravimiﬁrma investoritele tervelt 81protsendise aktsiapreemia
ning ka kasumisuhtarvude poolest maksti mitu
korda praegusest Olainfarmi suhtarvudest kõrgemat hinda.

Aktsia
Olainfarm - suhtarvude poolest odav
majandusnäitajad mln lattides

Müük
Puhaskasum
Varad
Omakapital

2011

2012 prognoos
LHV Panga ja Swedbanki baasil

36,7
6,4
41,5
27,2

48,2
8,0
50,3
34,5

0,49
0,06
6,1
1,6

0,57
0,10
5,3
1,2

aktsia näitajad lattides

Kasum aktsia kohta
Dividend aktsia kohta
P/E
P/B

Liikumine võrreldav
ameerika mägedega

15.10.2012

3,1

aktsia hind lattides
3

Kiire kasv jätkub. Olainfarm loodab keskpikas
perioodis näidata aastas keskmiselt 10–15% müügikasvu. Maliginsi sõnul on tegemist pigem konservatiivse stsenaariumiga ning ta näeb, et kasv
võiks ulatuda pigem 20–25, kui mitte 30 protsendini. Seda kinnitas ravimiﬁrma ka eile õhtul börsile. 2012. aastaks ootavad LHV Panga ja Swedbanki analüütikud Olainfarmile keskmiselt 48,1
miljoni latist (69,2 mln eurost) käivet ja 8 miljobi latist (11,5 mln eurost) kasumit, mida on vastavalt 31% ja 25% enam kui aasta eest.
Analüütikute hinnasihid näevad aktsiale
praeguselt hinnatasemelt umbes viiendikulist
hinnalisa.

19.10.2007

2,65
2

1

0
2008

2009

ALLIKAS: BLOOMBERG, LHV, SWEDBANK

2010

2011

2012

NUMBER

18

ELEKTER

VALUUTA

INTRESS

Elektri hind on aktsiaturgudest
tunduvalt püsimatum.

Euroala kriis kogub tuure, euro
langeb.

Euroopa Keskpanga baasintressimäärade langetamine
surub Euribori alla.

EUR/USD

Nord Pool Eesti

39,91

Euribor 6 kuud

1,2971

-1,11% 

0,414%

+0,01% 

70,0

kuu tippu tõusis päevasiseselt eile Olympic EG
aktsia, mille hind küündis 1,55 euroni. Päeva lõpetas aktsia nullis, 1,52 euro peal.

25

-0,001 

1,80

57,5

1,425

45,0

1,350

32,5

1,275

1,35

0,90

0,45

1,200

20,0
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RAHA

reklaam

Kommertspankade intressitooted
pank

jooksev hoius %
keskmiselt
kuu
kuu jäägilt (10)
püsijäägilt

Sampo Pank****

0,01

Swedbank***

0,10 (7)

1 kuu

0,01**

0, 01

-

-

Swedbank

2 kuud
0,10
-

0,10

0,15

3 kuud

6 kuud

tähtajaline hoius %
9 kuud
1 aasta

2 aastat

3 aastat

min summa

0,30

0,50

0,50

0,50

Kontakteeruge pangaga

0,16

0,41

0,56

0,81

0,81

0,81

65/300(4)
190

0,20

0,45

0,60

0,60

0,85

0,85

6000

Tallinna Äripank

0,05

0,15

0,20

0,40

0,60

0,90

1,20

1,30

-

200

Tallinna Äripank (3)

0,05

0,35

0,40

0,60

0,85

1,15

1,50

1,60

-

200

0,15

0,20

0,25

0,55

0,65

0,80

-

-

320

1,00

1,20

1,40

1,70

1,90

2,10

100

0,90

1,20

1,40

1,60

1,90

2,40

350

Nordea Pank

0,10

Citadele Pank

-

Versobank

-

0,05

0,60

0,10

0,70

0,80

DNB

0,25 (7)

-

0,50

0,70

0,90

1,05

1,20

1,30

1,40

UniCredit Bank

0,10 (9)

-

0,60

0,70

0,75

0,90

1,15

1,40

-

-

SEB

0,01

LHV Pank

0,20 (10)

Krediidipank

0,01

-

0,01

BIGBANK

-

-

300
300/3000 (9)

0,05

0,07

0,10

0,25

0,40

0,70

0,95

1,20

0,70

0,80

0,90

1,20

1,20

1,20

1,80

-

0,15

0,25

0,30

0,55

0,75

1,00

1,20

1,20

0,30

0,35

0,40

100***
500
100/200(4)

0,60

0,60

1,30

1,70

2,00

300-1500

BIGBANK

-

-

-

-

-

0,60

0,60

1,30

1,70

2,00

1500-30 000

BIGBANK

-

-

-

-

-

0,65

0,65

1,35

1,75

2,05

üle 30 000

Pankade kontaktandmed

tähtajaline hoius %, USD
pank
Sampo Pank
Swedbank

1 kuu
0,15

2 kuud

3 kuud

6 kuud

0,25

0,35

0,65

0,70

0,85

-

1 aasta

min summa

0,15

0,35

0,55

0,80

250

0,10

0,15

0,20

0,40

0,60

0,80

8400

Tallinna Äripank

0,15

0,25

0,35

0,65

0,80

0,95

200

Citadele Pank

0,40

0,80

1,00

1,20

1,40

100

Versobank

0,40

0,70

1,00

1,20

1,50

500
300

0,25

UniCredit Bank

0,25

0,50
0,30

SEB Tornimäe 2, Tallinn, tel 665 5100
SWEDBANK Liivalaia 8, Tallinn,

Swedbank

DNB

-

9 kuud

0,35

0,60

0,90

1,20

0,35

0,50

0,70

1,00 300/3000(9)

SEB

0,05

0,05

0,10

0,35

0,55

0,70

LHV Pank

0,40

0,50

0,70

0,90

1,10

1,20

200
700

Krediidipank

0,15

0,20

0,30

0,55

0,70

0,90

100/200 (4)

kursid on päeva jooksul korrigeeritavad * maks 1999 eurot ** juriidiline isik ***avades tähtajalise hoiuse
internetipangas, on intressimäär kuni 0,10% kõrgem (3) personaalpang. klientidele (4) kontoris (6) internetipanga
tähtajalistele hoiustele (7) päevalõpu kontojäägilt; (9) juriidilisele isikule/ eraisikule (10) LHV Pangal minimaalselt jäägilt
**** 2- ja 3aastaste hoiuste intressimäärade tutvumiseks kontakteeruge pangaga

tel (24h) 631 0310, e-post: info@swedbank.ee
TALLINNA ÄRIPANK Vana-Viru 7, Tallinn,
tel 668 8088, faks 668 8089
NORDEA PANK Liivalaia 45/47, Tallinn,
tel 628 3300, faks 628 3201
e-post: tallinn@nordea.com
SAMPO PANK Narva mnt 11, Tallinn,
tel (24h) 680 0800, e-post: info@sampopank.ee,
CITADELE PANK Roosikrantsi 2, Tallinn,
tel 770 0000, faks 770 0001, e-post: info@
citadele.ee
BIGBANK Rüütli 23, Tartu, tel 1333,

faks 737 7582, e-post: bigbank@bigbank.ee,
www.bigbank.ee
VERSOBANK Pärnu mnt 12, Tallinn,
tel 680 2500, faks 680 2501
BANK DNB Tartu mnt 10, Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,
e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee
AS UNICREDIT BANK EESTI FILIAAL Liivalaia 13,
Tallinn, tel 668 8300, www.unicreditbank.ee,
e-post: kliendiinfo@unicreditgroup.ee
LHV PANK Tartu mnt.2,
tel. 680 0400, fax 680 0402,
e-post: lhv@lhv.ee, www.lhv.ee
EESTI KREDIIDIPANK Narva mnt 4, Tallinn,
tel 669 0941, faks 661 6037

BÖRS
Tallinn
aktsia

Tasaub teada
Kuidas osta
Läti-Leedu aktsiaid
Riia ja Vilniuse börsidelt on
väärtpaberite ostmine sama
lihtne ja soodne nagu Tallinna
börsilt.

Euroopa Keskpank

muutus
eelm, %

käive,
EUR

P/E

ROE

P/B

divid.
tootlus

Arco Vara

1,930

-3,98

13 094

-

-13,0%

0,40

Baltika

0,550

-1,79

8 786

-

-41,9%

2,26

0,0%

Ekspress Grupp

1,040

0,00

5 911

29,0

2,7%

0,78

0,0%

0,0%

Harju Elekter

2,320

-2,11

2 574

10,8

8,4%

0,91

3,0%

Järvevana

0,465

0,00

0

-

-0,1%

0,56

0,0%

Merko Ehitus

5,890

-0,17

295

-

-4,3%

0,94

0,0%

1,160

-0,85

2 320

-

-8,8%

1,28

0,0%

Olympic EG

1,520

0,00

185 514

11,8

25,0%

2,95

6,6%

Premia Foods

0,665

0,76

2 874

598,2

0,1%

0,65

16,5%

Silvano FG

3,010

-0,99

52 675

11,4

18,1%

2,06

0,0%

Tallink Grupp

0,685

0,00

45 011

8,5

7,7%

0,65

0,0%
6,2%

Nordecon

VALUUTA

15.10
sulgemishind, EUR

Tln Kaubamaja

5,640

0,00

10 560

10,4

16,9%

1,76

LÄTI tervishoiuminister Ingrid

EUR/SEK

EUR/RUB

Tallinna Vesi

8,800

0,00

39 799

9,0

28,2%

2,54

9,5%

Trigon PD

0,293

0,00

0

-

-75,6%

0,57

0,0%

Circene lõikamas veebruaris
läbi linti, mis avab Olainfarmi
ravimitootmise laienduse.
Börsifirma suuromanik Valērijs
Maligins on talle toeks.

8,6591

40,1885

Skano Group

1,310

0,00

0

2,9

26,6%

0,78

0,0%

FOTO: OLAINFARM

Austraalia dollar

AUD

1,2661

Rumeenia leu

Bulgaaria leev

BGN

1,9558

Hiina jüaan

CNY

8,1318

Hongkongi dollar

HKD

10,0540

INR

68,7660

MINIMAALNE TEHINGUTASU

India ruupia

on pankades 3 euro juures ja
väärtpaberite haldustasu 0–10
eurot/aastas.
AVADA tuleb väärtpaberikonto
ning arvelduskonto.
INTERNETIPANGAS tuleb otsida
investeerimise (börside) alajaotus, kus tuleb välja valida soovitud väärtpaber ning sisestada
ostukogus (ostetavate väärtpaberite arv).
LISAKS tuleb ära märkida, kas
väärtpabereid soovitakse osta
turu- või limiithinnaga.
Limiithinna puhul saab sisestada maksimumhinna, mida oled
nõus väärtpaberi eest maksma ning see on soovitatav ebalikviidsemate aktsiate puhul
(kuhu kuuluvad ka enamus Balti börsifirmade aktsiaid).

Jaapani jeen

JPY

102,1000

Kanada dollar

CAD

1,2682

Korea won

KRW

1439,8200

Rootsi kroon

SEK

8,6591

Singapuri dollar

SGD

1,5838

Suurbritannia nael

GBP

0,8075

Šveitsi frank

CHF

1,2091

City Service

Taani kroon

DKK

7,4591

Invalda

2,340

0,00

Tai baat

THB

39,7820

Linas Agro

0,568

0,00

Tšehhi kroon

CZK

24,9310

Snaige

0,514

-0,19

TEO LT (Telekomas)

0,663

0,30

hind, EUR

muutus
eelm, %

LTL

3,4528

Türgi liir

TRY

2,3463

LVL

0,6962

Ungari forint

HUF

278,5300

USA dollar

USD

1,2971

Venemaa rubla

RUB

40,1885

NOK

7,4100

PLN

4,0868

15.10

4,5740

Läti latt
Poola zlott

Vilnius

RON

Leedu litt
Norra kroon

P/E arvutatud viimase nelja kvartali vahearuande (kui on olemas, siis rahvusvahelise raamatupidamisstandardi (IAS)
kohase) konsolideeritud puhaskasumi põhjal

aktsia
Apranga

sulgemishind, EUR

muutus
eelm, %

2,09

1,46

-

3,5

5,1

1,780

-1,11

6,9

1,1

12,9

-

1,1

-

3,5

1,2

-

-

2,0

-

11,4

1,8

8,7

Kütused

15.10

Värvilised metallid

12.10

P/B

Helsingi

divid.
tootlus

15.10

aktsia

BÖRSIKAUBAD

P/E

P/E

P/B

divid.
tootlus

Elisa Comm.

17,77

0,62

13,1

3,8

Finnair

2,07

0,98

-

0,4

-

Fortum

14,07

0,57

9,6

1,3

-

Neste Oil

10,99

0,27

-

1,2

3,2

2,00

2,30

-

0,8

10,0

Nokia

7,3

PKC Group

13,54

-1,10

10,6

1,8

4,4

Nafta IPE, bbl

114,35

Alumiinium LME

1997,5

Stockmann

15,40

-0,90

22,6

1,3

3,2

Nafta NYMEX, bbl

90,36

Vask LME

8175,5

Stora Enso

4,72

0,13

19,9

0,7

-

Mootoribensiin, t

1079,00

UPM Kymmene

8,72

0,46

23,5

0,6

6,9

YIT

15,41

0,52

14,1

2,1

4,5

USD/t

Plii LME

2166

Diislikütus, t

1057,75

Nikkel LME

17305

Kerge kütteõli, t

1014,75

Tina LME

21800

Masuut (1% väävel), t

655,00

Tsink LME

1939,5

Maagaas Henry Hub, btu, USD

Põllumajandus

3,495

15.10

Kohv NYBOT, USc/nael
Valge suhkur NYSE LIFFE, USD/t
Kakao NYBOT, USD/t
Nisu NYSE LIFFE, USD/t
Rapsiseemned NYSE LIFFE Pariis
Allikas: Bloomberg, kella 17 seisuga

Väärismetallid

15.10

USD/unts, unts = 31,105 g

nael = 453,59 g

161,70
556,00
2360,00
199,20
470

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX
Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

1735,85
1630,00
634,50
32,82

bbn.ee

26 INVESTOR investeerimisfondid
Dow Jones USA

13 335,71

ÄRIPÄEV 16. oktoober 2012
toimetaja Romet Kreek, tel 667 0192, e-post turud@aripaev.ee
reklaamiosakond, tel 667 0105, e-post reklaam@aripaev.ee

OMX Stockholm

+0,05% 

2048,84

+0,51% 

EPI II samba indeks

149,13

+0,76% 

13500

1200

2700
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raamatupidaja.ee
9. novembril

1064,14

OMX Helsinki

Radisson Blu Hotel Olümpias

Lemmiklektori loeng:

Püsiva tegevuskoha
tekkimine teises riigis
ning sellega kaasnevad
maksukohustused

1700
11

01

03

05

07

09

-0,10% 

132
11

01

03

05

07

09

09

11

01

03

05

FONDID

07

reklaam

Avaron Asset Management

12.10

ost

müük

12 kuud

3 aastat

3,17

3,29

3,22

-

17,75

15,59

12,17

-

14 153 898

Avaroni Privaatportfell B, EUR

12,87

12,87

12,87

-

9,31

9,01

19,75

-

4 464 172

Avaron Ida-Euroopa Võlakirjafond A, EUR

10,14

10,14

10,14

-

-

-

-

-

4 383 351

ost

müük

12 kuud

3 aastat

Kasvuportfell, EUR

-

-

1,22

-

11,70

8,20

9,30

0,20

4 765 661

Võlakirjaportfell, EUR

-

-

11,69

-

5,70

8,20

5,40

-

467 035

Avaron Areneva Euroopa Fond A, EUR

NAV

riski- % aasta
aste algusest

tootlus (p.a) %

fondi maht
5 aastat

Compensa Life

11.10
NAV

riski- % aasta
aste algusest

tootlus (p.a) %

fondi maht
5 aastat

Kasvuporfelli mahu info on antud seisuga 30.09.2012. Võlakirjaporfelli mahu info on antud seisuga 28.09.2012.

Käsitlemisele tulevad teemad:

MARKO SAAG,
Advokaadibüroo Glimstedt
advokaat

Mida loetakse püsivaks tegevuskohaks?
Millal tekib püsiv tegevuskoht teises riigis?
Kuidas arvutada püsivale tegevuskohale
omistatav kasum?
Millised on püsiva tegevuskohaga seotud
maksuriskid?

Danske Capital AS

12.10
ost

müük

NAV

riski- % aasta
aste algusest

tootlus (p.a) %

fondi maht

12 kuud

3 aastat

Sampo Pension 25, EUR

0,94

0,95

0,95

1,06

7,70

8,43

4,08

1,69

10 310 117

Sampo Pension 50, EUR

1,08

1,10

1,10

1,54

8,26

9,27

4,03

0,84

138 543 174

Sampo Pension Intress, EUR

5 aastat

0,86

0,87

0,87

0,68

6,61

7,02

3,91

3,38

3 138 682

Vabatahtlik Pensionifond
Sampo Pension 100 Pluss, EUR

1,35

1,38

1,36

8,09

10,86

13,31

7,11

1,58

2 845 109

Vabatahtlik Pensionifond
Sampo Pension Intress Pluss, EUR

0,75

0,77

0,75

2,97

7,43

7,85

3,57

0,00

144 149

Info teiste Danske Capitali ja Danske Invest fondide kohta on avaldatud veebilehel www.danskecapital.ee.

Loengu soodushind kuni 02.11.2012 registreerudes 159 eurot (+km),
hiljem 199 eurot (+km). Lisainfo ja registreerimine telefonil 667 0411 või

ERGO Funds

www.seminar.aripaev.ee

12.10
ost

müük

NAV

riski- % aasta
aste algusest

tootlus (p.a) %

fondi maht

12 kuud

3 aastat

ERGO Pensionifond 2P1, EUR

0,90

0,91

0,91

0,01

4,71

4,95

3,90

4,37

8 237 435,38

ERGO Pensionifond 2P2, EUR

1,07

1,08

1,08

1,96

7,70

8,64

4,56

-0,22

37 179 272,00

ERGO Pensionifond 2P3, EUR

0,60

0,60

0,60

-

5,94

7,26

-

-

1 254 648,59

ERGO Pensionifond 3P1, EUR

0,82

0,83

0,83

2,12

8,80

11,31

-

-

460 426,88

ERGO Pensionifond 3P2, EUR

0,85

0,87

0,86

2,86

9,56

12,76

-

-

504 062,96

ERGO Pensionifond 3P3, EUR

0,80

0,82

0,81

3,86

8,01

10,75

-

-

518 650,24

ost

müük

riskiaste

% aasta
algusest

12 kuud

Pensionifond L, EUR

1,32

1,33

1,33

2,07

11,16

9,08

6,28

2,76

134 654 271

Pensionifond M, EUR

1,07

1,08

1,08

1,37

9,65

8,14

6,09

4,91

20 780 750

Pensionifond S, EUR

1,15

1,16

1,16

0,81

7,60

6,98

5,67

7,33

31 215 324

Pensionifond XL, EUR

1,11

1,12

1,12

2,26

11,41

8,84

5,64

2,43

32 668 452

Pensionifond XS, EUR

1,07

1,08

1,08

0,74

7,82

7,36

6,06

7,06

7 511 769

Täiendav Pensionifond, EUR

1,23

1,24

1,24

8,13

11,64

9,94

6,36

0,07

4 161 589

LHV Pärsia Lahe Fond A, EUR

8,03

8,11

8,11

13,62

10,91

13,69

5,32

-

-

LHV Pärsia Lahe Fond B, EUR

5,13

5,18

5,18

13,68

10,91

13,67

5,32

-

3 775 236

5 aastat

LHV Varahaldus

12.10
NAV

tootlus (p.a) %
3 aastat

fondi maht
5 aastat

LHV Maailma Aktsiad Fond A, EUR

7,74

7,82

7,82

15,19

7,65

2,57

0,29

-6,61

-

LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR

4,95

4,99

4,99

15,19

7,63

2,55

0,29

-

1 245 698

ost

müük

riskiaste

% aasta
algusest

12 kuud

Nordea Pensionifond A, EUR

0,90

0,91

0,91

2,28

8,94

11,62

5,55

0

Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

0,72

0,73

0,73

2,96

9,9

13,13

0

0

4 549 250,14

Nordea Pensionifond B, EUR

0,87

0,88

0,88

1,53

8,71

10,6

5,01

0

9 588 442,20

Nordea Pensionifond C, EUR

0,81

0,82

0,82

0,80

5,94

7,27

3,88

0

1 825 159,69

Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

1,05

1,07

1,06

12,47

10,4

15,66

7,1

0

2 781 840,62

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,69

0,71

0,70

0,00

7,16

9,27

0

0

430 982,40

Nordea Pensions Estonia

12.10
NAV

tootlus (p.a) %
3 aastat

fondi maht
5 aastat
42 711 955,22

Fondivalitsejad
AVARON ASSET MANAGEMENT Narva mnt

5–58, Tallinn 10117, tel 664 4205, faks 664
4201, info@avaron.ee, www.avaron.ee
DANSKE CAPITAL AS Narva mnt 11, Tallinn 15015,
tel 675 2295, faks 675 2895,
funds@sampopank.ee, www.danskecapital.ee,
www.sampopank.ee
ERGO FUNDS AS A. H. Tammsaare tee
47, Tallinn, tel 610 6500, faks 610 6501,
funds@ergo.ee, www.ergo.ee
AS GA FUND MANAGEMENT Roosikrantsi 11,

Tallinn 10119, tel 680 2680, faks 680 2681,
info@gafm.ee, www.gafm.ee

45/47, Tallinn 10145, tel 710 1250, faks 710
1251, eesti@nordea.com, www.nordea.ee

AS GILD PROPERTY ASSET MANAGEMENT

TRIGON FUNDS Viru väljak 2, Metro Plaza 5.

Swiss House, Roosikrantsi 11, Tallinn 10119,
tel 680 2630, faks 680 2631,
info@gildrealestate.com
www.gildrealestate.com
LHV VARAHALDUS AS Tartu mnt 2,
Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402,
info@lhv.ee, www.lhv.ee
NORDEA PENSIONS ESTONIA AS Liivalaia

korrus, Tallinn 10 111, tel 667 9200,
faks 667 9201, fond@trigon.ee, www.trn.ee
AS SEB VARAHALDUS Tornimäe 2, Tallinn
15010, tel 665 6565, faks 665 7122, fondid@
seb.ee, www.seb.ee

VERSOBANK AS Pärnu mnt 12, Tallinn,
tel 680 2500, faks 680 2501
SAMPO PANK Narva mnt 11, Tallinn,
tel 630 2104
SEB ENSKILDA EQUITIES Tornimäe 2, Tallinn,
tel 665 6622, faks 665 6802

MANDATUM LIFE INSURANCE BALTIC
SE Viru väljak 2, Tallinn. tel 681 2300,

SWEDBANK INVESTEERIMISFONDID AS

Liivalaia 8, Tallinn 15038, tel 631 1606,
faks 631 1636, funds@swedbank.ee
www.swedbank.ee/fondid

Maaklerifirmad
COMPENSA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP SE

Roosikrantsi 11, Tallinn, tel 610 3000,
faks 610 3010 info@compensalife.ee,
www.compensalife.ee
LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,
faks 680 0402

info@mandatumlife.ee,
www.mandatumlife.ee
SWEDBANK AS Liivalaia 8, Tallinn,
tel 631 0310, faks 631 0410
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20,1
miljardit dollarit kulutab Jaapani telekom
Softbank USA kolmanda telekomi Sprint Nexteli 70% osaluse ostmiseks. Tegu on suurima
välismaise ülevõtmisega Jaapanis.

Jaano Vink: Raske on surve suurust
ennustada. Kuid selge on see, et vahepealne pisut helgem periood hakkab läbi
saama ning iga täiendava kasumiprotsendi eest peab veelgi enam pingutama.
Nordecon ASi juhatuse esimees sisendhindade tõusu ei prognoosi, kuid leiab, et kasumi eest
tuleb järjest enam võidelda.

FONDID

reklaam

Mandatum Life

12.10
ost

müük

NAV

riski- % aasta
aste algusest

tootlus (p.a) %
12 kuud

3 aastat

fondi maht
5 aastat

Investeeringute haldusteenus:
Turvaline, EUR

112,29

111,73

111,73

-

6,31

7,97

-

-

Konservatiivne, EUR

109,52

108,44

108,44

-

3,14

5,14

-

-

-

Tasakaalustatud, EUR

108,65

107,05

107,05

-

1,38

3,58

-

-

-

Progressiivne, EUR

103,12

101,10

101,10

-

-1,08

1,48

-

-

-

Agressiivne, EUR

107,32

105,22

105,22

-

-0,59

1,98

-

-

-

Mandatum Life Fixed Income, EUR

137,14

136,46

136,46

-

7,21

9,09

5,75

-

-

Mandatum Life Global Food, EUR

119,48

117,13

117,13

-

-8,69

-8,42

4,12

-

-

Mandatum Life Emerging Opportunities, EUR 106,22

104,14

104,14

-

6,72

7,05

-

-

-

Mandatum Life Global Equity, EUR

134,19

131,56

131,56

-

1,26

4,16

2,43

-

-

Mandatum Life Europe Equity, EUR

150,02

147,08

147,08

-

8,69

10,38

3,45

-

-

riskiaste

% aasta
algusest

12 kuud

Investeerimisportfellid:

Swedbank Investeerimisfondid AS
ost

müük

12.10
NAV

tootlus (p.a) %
3 aastat

fondi maht
5 aastat

Pensionifond K1, EUR

0,79

0,80

0,80

2,11

5,81

6,76

3,72

1,30

39 069 647,03

Pensionifond K2, EUR

0,86

0,87

0,87

3,32

7,77

8,22

4,92

-0,84

148 325 201,65

Pensionifond K3, EUR

0,99

1,00

1,00

5,78

9,34

10,83

6,32

-2,05

370 683 253,37

Pensionifond K4, EUR

0,73

0,74

0,74

9,55

10,82

13,81

Pensionifond V1, EUR

1,14

1,16

1,15

4,01

8,62

10,29

5,46

-2,16

9 002 098,24

Pensionifond V2, EUR

0,87

0,89

0,88

7,19

9,74

11,94

6,31

-4,68

16 408 070,38

Pensionifond V3, EUR

1,00

1,02

1,01

12,05

10,62

13,69

6,31

-8,37

31 973 036,88

Kesk-Aasia Aktsiafond, EUR

3,91

4,00

3,94

20,71

2,14

-0,46

-1,18

-17,91

5 871 883,11

Ida-Euroopa Aktsiafond, EUR

7,82

8,02

7,90

23,78

29,65

12,47

2,08

-23,23

26 003 520,10

Ida-Euroopa Kinnisvara Af, EUR

3,04

3,12

3,08

23,14

18,06

7,29

-7,48

-28,72

7 247 219,37

Fondifond 100, EUR

9,28

9,51

9,37

14,69

12,10

17,03

6,49

-7,79

60 681 913,51

Fondifond 30, EUR

10,71

10,99

10,82

5,54

9,99

12,20

4,77

-1,09

14 053 089,69

Fondifond 60, EUR

10,13

10,38

10,23

9,38

11,20

14,72

5,93

-4,18

50 672 476,19

Venemaa Aktsiafond, EUR

15,22

15,61

15,38

26,35

17,66

23,33

7,53

-10,16

52 444 129,60

ost

müük

SEB Energiline Pf, EUR

0,706

SEB Konservatiivne Pf, EUR

24 070 659,65

AS SEB Varahaldus

12.10
NAV

riski- % aasta
aste algusest

0,713

0,713

2,98

6,38

8,49

0,896

0,905

0,905

0,87

4,94

5,93

SEB Optimaalne Pf, EUR

0,812

0,820

0,820

1,02

3,73

5,25

3,17

SEB Progressiivne Pf, EUR

0,932

0,941

0,941

1,69

5,67

6,79

SEB Aktiivne Pf, EUR

0,875

0,893

0,884

13,29

10,45

1,115

1,137

1,126

3,90

5,17

SEB Aktiivne Fondifond A, EUR

6,832

6,970

6,901

11,380

SEB Dünaamiline Fondifond A, EUR

8,232

8,398

8,315

7,940

SEB Tasakaalukas Fondifond A, EUR

10,481

10,693

10,587

3,740

9,910

SEB Ida-Euroopa Võlakirjafond A, EUR

12,892

12,892

12,892

5,440

17,220

SEB Tasakaalukas Pf, EUR

tootlus (p.a) %
12 kuud

3 aastat

fondi maht
5 aastat
7 567 854,86

4,25

4,52

50 874 883,89

3,69

-3,21

254 968 143,84

14,51

5,93

-6,30

13 071 270,69

6,76

3,70

-1,92

10 004 712,23

11,030

16,980

6,790

-8,600

3 826 657,00

9,740

14,020

5,510

-6,080

5 808 368,00

11,840

5,510

-0,040

1 052 344,00

16,480

9,420

4,900

61 781 476,00

11 153 213,36

SEB Geneerilise Farmaatsia Fond A, EUR

9,238

9,424

9,331

13,110

10,120

10,870

4,690

-3,230

2 483 439,00

SEB Kasvufond A, EUR

6,225

6,350

6,288

22,430

20,080

13,950

2,230

-8,810

13 327 349,00

98,720

99,214

98,720

3,810

-0,620

-0,930

-3,630

-

33 493 094,80

1,474

1,474

1,474

2,970

10,230

12,230

5,550

4,380

380 230 000,00

SEB Danish Mortgage Bond Fund, EUR

127,543

127,543

127,543

3,100

2,820

5,340

5,510

-

88 900 000,00

SEB High Yield Fund, EUR

124,919

126,168

124,919

3,900

11,380

19,030

-

Vahendatavad Fondid *
SEB Guarantee Fund 80, EUR
SEB Corporate Bond Fund, EUR

SEB Short Bond Fund EUR

- 1 802 190 000,00

1,270

1,270

1,270

0,130

-0,220

-0,110

-0,020

-

SEB Strategy Balanced Fund

103,101

103,101

103,101

-

3,220

-

-

-

50 790 000,00
-

SEB Strategy Defensive Fund

104,030

104,030

104,030

-

2,470

-

-

-

131 030 000,00

SEB Strategy Growth Fund

102,363

102,363

102,363

-

2,470

-

-

-

-

SEB Strategy Opportunity Fund

102,057

102,057

102,057

-

2,240

-

-

-

-

SEB Global Chance/Risk Fund, EUR

0,757

0,773

0,765

15,980

10,610

19,770

10,260

-2,630

83 460 000,00

SEB Eastern Europe Fund ex Russia, EUR

2,724

2,780

2,752

20,440

22,360

15,640

5,260

-8,900

119 470 000,00

SEB Eastern Europe Small Cap Fund, EUR

2,504

2,554

2,529

17,250

7,710

2,030

0,640

-10,830

81 170 000,00

SEB Russia Fund, EUR

9,554

9,748

9,651

25,370

11,590

14,520

4,790

-3,930

278 660 000,00
14 570 000,00

SEB Ethical Europe Fund, EUR
SEB Europe Chance/Risk Fund, EUR

2,182

2,226

2,204

18,580

17,190

20,480

5,420

-7,650

1160,096

1183,532

1171,814

18,800

16,040

21,140

5,310

-8,500

14 150 000,00

3,202

3,266

3,234

18,390

16,870

21,760

6,110

-7,210

165 830 000,00
67 000 000,00

SEB Europe Fund, EUR
SEB Nordic Fund, EUR

6,610

6,744

6,677

22,510

19,150

24,970

7,680

-4,420

162,910

166,202

164,556

21,460

16,820

21,050

-

-

39 880 000,00

SEB North America Chance/Risk Fund, EUR 3,748

3,824

3,786

17,550

12,560

23,030

13,660

-0,220

179 200 000,00

SEB Japan Chance/Risk Fund, EUR

0,360

0,368

0,364

21,520

-6,060

-7,470

-1,200

-9,830

26 420 000,00

SEB Asia ex. Japan Fund, EUR

6,644

6,778

6,711

18,820

12,280

21,410

11,700

-0,770

170 510 000,00

SEB Nordic Small Cap Fund, EUR

SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund, EUR
SEB Concept Biotechnology, EUR

3,302

3,368

3,335

17,900

23,260

32,510

7,530

-4,350

57 500 000,00

45,916

46,375

45,916

20,300

27,160

42,020

-

-

100 690 000,00

3,750

23 570 000,00

SEB Medical Fund, EUR

3,258

3,324

3,291

11,300

15,420

25,710

16,530

SEB Asset Selection Fund, EUR

13,411

13,681

13,546

9,950

-5,930

-5,230

-1,520

- 1 309 070 000,00

SEB Key Select, EUR
SEB Listed Private Equity Fund, EUR

9,636

9,684

9,636

3,150

0,090

-1,160

-2,320

-

93 300 000,00

157,523

160,705

159,114

20,130

22,990

26,300

8,030

-

185 650 000,00

* Vahendatavate fondide tagasivõtmis- ja väljalaskehindu saab vaadata www.seb.ee/fondikursid. Fondide mahud on seisuga 30.06.2012.

Trigon Funds

12.10
ost

müük

NAV

riski- % aasta
aste algusest

tootlus (p.a) %
12 kuud

3 aastat

Arenevate Turgude Agrisektori Fond, EUR

85,44

88,06

87,18

29,31

-9,61

-11,23

-15,39

Balkani Fond, EUR

12,08

12,51

12,27

29,53

30,81

7,53

-0,55

Arenevate Turgude Finantssektori Fond, EUR 163,01

fondi maht
5 aastat
2 116 457
-17,99

6 513 931

168,00

166,34

23,47

18,80

20,19

2,05

Uus Euroopa Kasvufond, EUR

11,99

12,41

12,17

28,30

12,50

5,89

-4,83

-17,81

4 194 947
1 751 580

Uus Euroopa Väärtusfond, EUR

19,48

20,17

19,77

17,92

20,10

18,24

10,51

-8,96

15 866 331

Venemaa Top Picks Fond, EUR

20,05

20,76

20,35

35,56

7,67

13,24

14,82

-5,00

9 559 886

Äripäev

TEGIJA TURUL

OMX TALLINN
52 nädalat

Ben Bernanke: Meie poliitika ei paranda mitte ainult USA majandust,
vaid USA tarbimist ja kasvu suurendades on sellel mõju ka globaalse
majanduse kasvule.

Nr 188 (4606) 16.10.2012

USA Föderaalreservi juht tõrjub kriitikat, nagu kahjustaks nende likviidsusprogramm arenevate turgude majandusi.

TÕUSJAD

Microsoft üha rohkem
Apple’i nägu ja tegu

Texas Instruments

28,42 USD

+4,18%
LSR Group GDR

4,95 USD

+3,02%
Akzo Nobel

43,33 EUR

+2,97%
Nokia

2,01 EUR

+2,71%
O’Key GDR

9,65 USD

+2,66%
Comptel

0,39 EUR

+2,63%
Olympic EG hasartmängutulud kasvavad
Baltimaades. Kolmandas kvartalis teeniti 8,4 miljonit eurot, mida on 14,1% rohkem kui aasta tagasi.

A

pple oma toodete, teenuste ja
kogu “ökosüsteemiga” on olnud
edu ja kasutusmugavuse musternäidis, mida kadestavad paljud ettevõtted üle maailma. Kadedus närib ka Microsofti, kelle kõik viimased
sammud viitavad sellele, et ﬁrma üritab Apple’i
ärimudelit üle võtta.
Möödunud nädalal tuli üks oluline uudis, mis
seni minu peas veerenud mõtet vaid kinnistas.
Microsofti tegevjuht Steve Ballmer ütles oma igaaastases aktsionäridele läkitatud kirjas peaaegu,
et nad tahavad olla rohkem nagu Apple.
Mitte et ta oleks seda otse öelnud, aga mida
muud järgnevast lausest ikka välja lugeda: “Tuleb aeg, kui me ehitame kindlaid tooteid kindlaks eesmärgiks, nagu me teeme seda Xboxi ja
Surface’iga.” Selles suunas Microsoft liigubki,
pakkudes riistvara, mis kasutab spetsiaalselt selle seadme jaoks mõeldud tarkvara, ja luues samaaegselt tervet “ökosüsteemi”.
Järgmisel nädalal avalikuks saav Windows 8
on selle ehe näide. Microsoft üritab luua nii telefonis, tahvelarvutis, sülearvutis kui ka lauaarvutis töötavat operatsioonisüsteemi, mis oleks ühtviisi mugav ja praktiline. Selleks on Microsoftil
muidugi hea baas olemas, sest arvutimaailmas
domineerib Windows 90% turust.

Tulevik? Tegelikult pole Apple’i jäljendamine
Microsoftile mingi uus samm. Kes mäletab, siis
nende muusikamängija Zune (mis väliselt meenutas väga iPodi) jõudis samuti turule iPodi populaarsuse tipul ja ebaõnnestumine on selle projekti kohta viisakalt öeldud. Selles valguses saab
näha, kui edukaks osutub Microsofti tahvelarvuti Surface, mis on tegelikult vastureaktsioon iPadi populaarsusele.
Microsoft teeb ka Xboxist muusikamängija/keskuse/poe, mis peaks idee poolest hakkama
konkureerima Apple’i iTunesiga.
Tegelikult on kõik Microsofti sammud õiged.
Jäädes edasi puhtalt tarkvaratootjaks, kukuks
ta ilmselt veelgi enam, sest mobiilsete seadmete turul, kust tuleb praegu kasv, domineerivad
ju Apple ja Google. Minu jaoks on küsimärk vaid
Ballmer, kes 12 aastat on seda vankrit kraavi juhtinud.

FREDY-EDWIN ESSE
fredy-edwin.esse@aripaev.ee

Minu jaoks on küsimärk vaid Ballmer,
kes 12 aastat on seda
vankrit kraavi juhtinud.
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LANGEJAD

TEO lõi priske
kasumiga ootusi
Leedu börsil noteeritud telekomifirma TEO LT
teatas kolmandas kvartalis oluliselt kasvanud
kasumist, mis üllatas analüütikuid.
TEO käive kasvas kolmandas kvartalis aastataguse perioodiga võrreldes 2,9% võrra, 189,77 miljoni litini. See klapib Swedbanki prognoosiga,
kes ootas 3% käibe kasvu.
Leedu telekomi kolmanda kvartali käive tegi aga oluliselt järsema hüppe, küündides 45,27
miljoni litini, mida on 11,4% rohkem 2011. aasta
tulemusest. Swedbank ootas seejuures kasumi 1%
kasvu, 41,05 miljoni litini.
Firma juhtkonna sõnul on kõnede käibe vähenemise täielikult kompenseerinud interneti-, TVja IT-teenuste kasv. Samas jälgiti kolmandas kvartalis väga rangelt kulusid, mis kasvasid aastaga
2,5% võrra, mistõttu saavutati ka parem EBITDA
marginaal võrreldes mullusega.
Üheksa kuu peale ulatub TEO käive 570,5 miljoni litini, mida on 2,9% rohkem. Firma puhaskasum on pärast üheksat kuud 123,55 miljonit litti,
mis on 5,3% võrra enam aastatagusest ajast.

ANALÜÜS

Ralliv Olympic
sundis Swedbanki
soovitust alandama
Swedbanki Balti aktsiaanalüüsi osakond otsustas alandada heade hasartmängutulu
numbritega välja tulnud Olympicu aktsia soovitust, sest aktsia on teinud kõva tõusu.
Analüüsiosakonna juht Marek Randma ütles,
et 10,4% kasv erines marginaalselt nende prognoosist, mistõttu teisi prognoose ei muudeta.
Swedbank ootab jätkuvalt, et Olympic teenib
sel aastal käibena 138 miljonit eurot ning EBITDA kasumina 36 miljonit. Panga prognooside
põhjal on 2012. aasta EV/EBITDA suhe 5,0 ning
P/E suhe 11,8, mis Randma sõnul on endiselt madal.
Samas on Olympicu aktsia tõus olnud viimastel kuudel sedavõrd suur, et Swedbank alandab
aktsia soovituse “tugev osta” pealt “osta” peale.
Hinnasiht jäetakse endiselt 1,70 euro peale.

ÄRIPÄEVA KOOLITUSKESKUS
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Tallinna börsi üldindeks, kajastab põhi- ja
lisanimekirja aktsiate liikumisi.

Praktiline kursus tootmisettevõtetele
Alustab 30. jaanuaril 2013
Koolitaja on JARI KUKKONEN

www.koolitus.aripaev.ee

Soodushind 1749 eurot +km kehtib kuni 30. november 2012 registreerunutele,
alates 1. detsember 2012 registreerunutele kehtib hind 1849 eurot +km.
Info ja registreerimine telefonil 667 0099 või e-posti aadressil koolituskeskus@aripaev.ee

Ruukki

0,46 EUR

-6,12%
HKScan

3,47 EUR

-3,07%
RBS

265,90 GBp

-1,85%
AT&T

35,00 USD

-1,78%
Wells Fargo

33,70 USD

-1,61%
SAS

6,35 SEK

-1,55%
Möödunud nädal oli
hiljuti uusi tippe vallutanud USA börside
jaoks nelja kuu halvim nädal.
Nasdaq langes 2,94%, Dow
Jones 2,07% ning S&P 500
2,21%.

