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Sergei Pareiko
mängibbörsil

Riigieelarve tarbimise
poole kreenis

Mullu koondise väravavahi ameti maha pannud Sergei Pareiko
teenis eelmisel aastal börsil rohkem raha kui Jalgpallimurul. Ühe
firma aktsiast kujunes talle tõeline rahamasin. ~16–17,20

Tartu Ülikooli majandusprofessori Urmas Varblase sõnul püsib riigieelarve
liialt tarbimismaksudel, mis eratarbija raskuste korral kohe kokku kuivavad. 6
~
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Jamieraasukesed

Maailma ühe rikkama
koka Jamie Oliveri loodud
äriimpeeriumist pudeneb ühtteist ka Eesti ettevõtetele. ~4–5
FOTO: EPA

FINANTSTEENUSED

GASELL

TÖÖSTUS

Unikaalne panga ja
start-up’i liit

Ka väikese kohas saab
suurt äri teha

Kuidas lepingust
maksimum võtta?

“Et üks universaalpank maailma
serval seda teeb, see ei jää mujal maailmas märkamata,” rääkis TransferWise’i asutaja Kristo
Käärmann koostöö kohta LHVga. ~10

Põlvas asuva projekteerimisfirma Kulgur Projekt juht ja omanik
Meelis Ainsoo leidis suurepärase
niši, millega saab tellimusi Ja partnerid üle Eesti, ilma et ise oleks
vaja kohale minna. 8–9

Lepingu sõlmimine uue partneriga nõuab oskuslikku läbirääkimist. Kui palju võib hinnapakkumisse kasumit sisse kirjutada ja
kuidas kindlaks teha, et uus partner petis pole? ~12–13

~

KOLUMN

Margus Simson: E-teenused peavad
raudkindlalt töötama ja olema lausa
äärmuslikult lihtsad.
Ziraffi juhatuse liige pakub välja uue e-riigi visiooni. ~14

2 TOIMETUS

TEGIJA
Sergei Pareiko
investeerib edukalt
“Miks, miks jälle?” küsis tippjalgpallist lahkunud Sergei Pareiko veel hobi korras investeerides oma kontol esimesi miinuseid tunnistades. Uurides, kust miinus tuli ja mida oleks saanud paremini teha, kogunes kogemus. Nüüdseks
on Pareiko investorina teeninud rohkem kui jalgpalli-
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murul. Nelja aasta eest ostetud Hewlett-Packardi aktsiad tõid juba kahe kuuga sajaprotsendist tootlust
ning poole aastaga hind peaaegu kolmekordistus.
Praegu usub Pareiko rohkem võlakirjadesse. Üks
koht, kust suurema tulupotentsiaaliga võimalusi otsida, on Pareiko hinnangul naftasektor.

TÄNA ÄRIPÄEVA VEEBIS

Kes on tegelikult Liivimaa
parim ratsutaja?
Kas egopõhine juhtimine on jätkusuutlik? Kas universu-

mi direktori tüüpi juhid inspireerivad oma meeskonda? Kas
egopõhisel juhtimisel on alternatiive? UURI ARIPAEV.EE-ST
JUHTIMISTEEMALISE kolumni autorileViljaKi slerile kerkis universumi direktoriga

kohtudessilme etteRaivo
Trassi Hans von Risbieter.

PÄEVA FAKT

8,33
miljardit eurot kulutas riik möödunud aastal, sellal kui tulusid
laekus riigile 7,98 miljardit eurot.
ILLUSTRATSIOON: ANTI VEERMAA

TSITAAT
Ettevõtja ei taha järjepidevalt täita deklaratsioone, ta tahab keskenduda ettevõtte
arendamisele, tootele jateenusele.

JUHTKIRI

Võtame kvoodi täis
ja ukrainlased lisaks!

Juhtkiri 03.02

HOMME
Miks läheb Jaapani köögiga söögikohtadel
Eestis nii hästi?
LOE ÄRIPÄEVAST

K

ui Aivar Hundimägi eelmise
aasta alguses Äripäevas kirjutas, et võõramaalastele tuleb
uks julgelt lahti lüüa ja eelistada võiksime ukrainlasi, ei
teadnud ta veel, et ühel päeval liiguvad peaminister Taavi Rõivase peas samad mõtted.

Tööstus-

Eilne Eesti Ekspress tõi need mõnda aega mõlkunud mõtted avalikkuse ette koos siseministeeriumi asekantsleri Erkki Koorti niinimetatud mõttepaberiga, mis liikleb praegu poliitikute vahel.
Äripäev on kahe käega selle poolt, et sõja
jalustpagevatele ukrainlastele tuleb varjupaika anda. Toimetusele on lähedane Koorti pragmaatiline mõtteviis. “Me peame vaatama 20–30 aastat ette ning sellises ajaperspektiivis on sisseränne vältimatu,” kirjutab Koort.
Ta rõhutab tõhusakeeleõppe vajadust ja märgib õigesti, et tulevaidukrainlasi on siin ees
ootamas oma kogukond, mis teeb sulandumise lihtsamaks. Pluss eestlaste ja ukrainlaste ühineminevik ja sarnane tööharjumus, mis
teeb sulandumise lihtsamaks. Aga eelkõige:
me vajame hädasti rahvaarvu suurenemist nii
rahva püsimise kui ka tööjõuturu seisukohalt.

uudised

www.toostusuudised.ee
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de vältimatusestEestile tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar, kes teeb puust ette ja
punaseks: tööjõupuudus ei ole probleem, mis
ise ennast ära lahendaks. Tööealiste inimeste
arv väheneb aastas 6350 inimese võrra ja pensioniealiste hulk suureneb 3400 inimese võrra. Isegi kui suudame tööealiste osakaalu elanikkonnas paari protsendi võrra suurendada,
jääb meil siiski igal aastal puudu keskmiselt
5000 inimest. Tamsar leiab, et sellest “elevandist elutoas” on poliitikud lubamatultkaua
pingsalt mööda vaadanud hoolimata sellest,
et nimetatudarvud on neile hästi teada.
Tamsari sõnastatud ootusi valitsusele jagab
–

Vaata www.toll.ee

–

ti tekitas palju emotsiooneAlbaania perekonna lugu Postimehes, mis tõi avalikkuse ette,
et Eesti riik kavatseb välja saata Vaos elava perekonna, kes tahaks Eestis elada ja töötada ja
kus kasvavad lapsed oskavad eesti keelt. PeaministerTaavi Rõivas sai särada, kinnitades,
etkeegi ei saada seda peret välja aga kummalisel kombel ei öelnudükski asja menetlev
ametnik sellele perele enne, et nad võiksid seni täidetudpaberite asemel täita ühed teised.
Mis suurendaks oluliseltEestisse jäämise tõenäosust seaduse raamides – ilma isegi inimlikku aspekti arvesse võtmata.Kuigi, olgem
ausad, inimlikus aspektis on Eestil väga palju
–

arenguruumi.
Kolmandaks, Eestis võiks ollamaailma parim ettevõtluskeskkond, et ettevõtlikud ini-

mesed tõesti tahaksid Eestisse tulla ja siia jääda.

Elevant elutoas. Sel nädalal kirjutas sisseränTOL 1AGENTU R

Jirsák
Jakub

Pakendiaruandlus
koostöös audiitoritega

Meil on vaja
inimesi, kes
tahavad
siin elada ja
tööd teha.

Äripäev täiel määral. Esiteks, valitsus peab selgelt välja ütlema: meil on vaja inimesi, kes tahavad tööd teha ja nad on siin teretulnud. Senine ebalevja ebakonkreetnehoiak on olnud
põhjustatud populistlikust murest oma reitingu pärast, mida olemekorduvalt tauninud.
Teiseks, valitsus peab tagama, et Eestisse oleks ka päriselt võimaliktööle tulla. Hilju-

Et ühtki pagulast pole saabunud, on häbiasi.

Sõja jalustpõgenevatele ukrainlastele abikätt
ulatades mõtleksime ühtlasi ikka ka iseendale.
Ukrainlaste eelistamine oleks ka pragmaatiline samm. See aga tähenda, et peaksime pagulaskvoodi uuesti kõne alla võtma. Kvoot tuleb
täis võtta, see on klaar. Ja miks mitte üle sellegi. Tõsiasi, et kogu kisast ja kärast hoolimata
pole Eestisse siiani saabunud mitte ainsamatki pagulast, ei tee Eestile au.
Jah, riikidevaheline koostöö pagulaste dokumentide ja tausta asjus võiks olla palju parem, aga kellegi teise kehvalt tehtud töö ei saa
olla meie eneseõigustus.

Pavel Laberko:
Usun siis, kui näen. Valitsus on erastamisest
rääkinud aastaid, kuid alati on leitud põhjus,miks seda mitte teha.
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Union Bancaire Privee varahaldur kahtleb Venemaa erastamisplaanis. LOE
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Pirita Bermuda niiditõmbaja
tüürib pankrotti. Liikus suur raha
Kaisa Gabral
kaisa.gabral@aripaev.ee

se pidada. “Pärast seda kuulutab kohus pankroti väljaja algab

pankrotimenetlus,” selgitas asjadekäiku Krupp.
Sarlinil on praegu Kruppi
hinnangul üle 300 000 euro
eest kohustusi. Tema igakuine
sissetulek on Soome riigilt saadav pension. Varem töötas Sarlin ehitusfirma Facio kurikuulsale juhileRiho Kalvele kuuluvas
ettevõttes Best Marine, mis võttis Pirital koha sisse kohe pärast
Sarlini endise tööandja Baltic
Boat Centeri pankrotti. Praegu
Sarlin Kalve juures enam ametlikult ei tööta.

Pirital ligi 15 aastat Eesti ja Soome ärimehi tüssanud paadiärimees Kaj Sarlin tüürib isikliku pankroti poole, kukil võlakoorem ja petta saanud võlausaldajad.

Äripäev kirjutas aasta tagasi soomlasest Kaj Sarlinist,
kes Pirital äri ajas ja kelle käes
paadid ja raha haihtusid nagu Bermuda kolmnurgas.
Pärast Sarlini pankroti väljakuulutamist loodavadtemalt tüssata
saanud võlausaldajad taas oma
raha näha.
Eile toimus Harju maakohtus Sarlini eraisiku pankroti läbivaatamine. Ka Sarlin oli kohtus kohal, kuid keeldus kommentaaridest.
Ajutise pankrotihalduri Martin Kruppi sõnulmaksavad suurimad võlausaldajad Massimo
Investments ja Danske Bank
2000 eurot kohtule deposiidiks,
et pankrotimenetlust saaks üld-

Lihtne palgatöötaja tõmbab nii-

te. Sarlin tegutses Pirital pikka
KAADER aastatagusest
videost, kus ajakirjanik üritab
soomlasest paadiärimehe Kaj
Sarliniga intervjuud teha. FOTO:
VEIKO TÕKMAN

aega paadiettevõttes Baltic Boat
Center. Ta väitis, et on selles ettevõttes palgatööl. Tegelikult ta
sisuliselt juhtis ettevõtet ning
oli selle peamine niiditõmbaja,
nagu märkisid Baltic Boat Centeri (BBC) pankrotihaldur Peeter Sepper ja mitu Sarliniga äri

ajanud isikut. Sama väitis ka Sarlinilt tüssata saanud Alo Lilleberg, ALKonsultatsioonide omanik. “See on avalik saladus sadade meremeeste seas, kes on viimased 20 aastat Pirita TOPi territooriumil tegutsenud,” lausus
Lilleberg mullu.
Pankrotihaldur Kruppi sõnul on praegu küsimus selles,
kas Sarlinil on Eestist väljaspool
mingeid varasid, mida pankrotipessa kaasata. “Pärast pankroti
väljakuulutamist saab ka nendele andmetele ligi,” märkis Krupp
ja lisas, et veel on vaja välja selgitada üks õnnetu mootorpaadi omanik.
Kruppi aruandest selgub, et
Sarlin on viimase viie aasta jooksul oma arvelduskontodelt regulaarselt suuri summasid välja võtnud. Krupp märkis, et talle pole veel teada, mis eesmärgil
seda raha on kasutatud. Ka toob
Krupp välja erinevad laenukanded, mille sisu pankrotimenetluses selgitada püütakse.

toimetaja Maire Kasemaa,tel 667 0111, e-post toimetajad@aripaev.ee

MEEDIA

Äripäeva lugu sai Bonnieri nominendiks
Bonnieri preemia žürii valis eile välja kolm uurivat lugu möödunud
aastast, mis kandideerivad tänavusele preemiale.
Tänavuse Bonnieri preemia nominentide seas on ka Äripäeva esitatud Piret Reiljani, Koit Brinkmanni ja Katariina Krjutškova artiklid
“Kütuseärimeeste uued nipid”, “Kütusesegajad tahavad vallutada
Aasia ja Aafrika” ning “Rosimannus väljus Tomingase kütuseärist”.
Artikliseerias avalikustati, kuidas Reformierakonna ja sotside valitsusliidu otsustest sai kasu ärimeeste grupp, kes oli ka seotud koalitsioonikõnelustel osalenud Rain Rosimannusega.
Teine nominent on Eesti Ekspressi esitatud Tarmo Vahteri, Mikk
Salu Ja Margus Järve artiklid IRLiga seotud poliitperekonna pangaarvete saladustest. Kolmas nominent on Eesti Päevalehes ilmunud
Tuuli Jõesaare artiklisari MMSi-skandaalist.
KINNISVARA

400rendilepingut riigivaraga
Maa-amet korraldas 2015. aastal enampakkumisi 522 kinnisasja
rentimiseks ja sõlmis 400 kinnisasja rendilepingut, kirjutas kinnisvarauudised.ee. Rendile antud kinnisasjade kasutusala oli kokku
4192 hektarit Ja rendilepingute aastatasu kokku on 402 572 eurot.
2015. aastal suunati renti kõige enam maid Harjumaal ja kõige vähem Hiiumaal.
KAUBANDUS

Coop Eesti käibe kasv ületas turgu
JaekaubandusorganisatsiooniCoop Eesti (endine ETK) netokäi-

ve oli 2015. aastal 487,8 miljonit eurot, kasvades aastaga 5%, kirjutas kaubandus.ee.
“Meie käive kasvas möödunud aastal 1,5 korda kiiremini, kui oli
Eesti toidu-jaesmatarbekaupade jaeturu üldine käibe kasv,” märkis Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Jaanus Vihand, kelle
sõnul on Coop Eesti turuosa aasta lõpus 20,6 protsenti.

Ene-Liis Semperi lavastuses "El Dorado" lõbutsevad seitse
klouni inimolemuse karidel. Lavastus käsitleb inimest
paradoksina, kelle käitumist juhib süü ja lunastuse lõputu
ringkäik. Lavastus on visuaalselt mitmekihiline ja mänguliselt
ülevoolav, peegeldades maailma, milles me kõik täna elame.
Lavastaja-kunstnik Ene-Liis Semper
Töö kehaga Jüri Nael
Muusikaline kujundus Lauri Kaldoja
Laval Marika Vaarik, Helena Pruuli, Rea Lest, Rasmus
Kaljujärv, Ragnar Uustal, Simeoni Sundja, Jörgen Liik

Piletid N099 veebipoest no99.ee

hävitusretk
Semper
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Asti Piron:
Ma arvan, et selliseid inimesi, kes ei tea, kes Jamie
Oliver on, ning tulevad tema tooteid valima, on väga
vähe. Võib-olla üldse ei olegi.

ÄRIPÄEV 4. veebruar 2016

AVST-Koduluxi turundusjuht ütles, et Jamie Oliveri nimi ja nägu toodetel tekitavad ostjas usaldust.

toimetaja Maire Kasemaa,tel 667 0111, e-post toimetajad@aripaev.ee

KAUBANDUS

Jamie Oliveri
kokandusäri
toidab ka Eesti
firmasid. Ostja
usaldab tuntud
koka brändi
Pille Ivask
kaasautor

Mul on läinud täitsa hästi,
olen müünud raamatuid ja
teeninud veidi raha samas
mõistsin, et ma olen sellest
kulutanud janiisama tuulde
lasknud 40 protsenti.
–

Suurbritannia tippkokk Jamie Oliver on
püsti pannud äriimpeeriumi, milles mängivad oma osa ka Eesti ettevõtted.

Vaevalt on kedagi, kes poleks kuulnud
maailma ühest rikkamast ja tuntumast kokast Jamie Oliverist. Tal on mitu telesaadet, ta
on välja andnud hulga raamatuid, peab mitut restorani ning ka Eesti poelettidel võib
kohata tema pildi ja kirjadega köögitarvikuid ja nõusid, rääkimata ajakirjast.

Jamie Oliver vaatas tagasi viimasele 17 aastale

Eestis mitu maaletoojat. Selgub, et Eestis po-

naela väärtuses tegi Oliveri

leühte kindlat ettevõtet, kes kuulsa Briti telekoka Jamie Oliverinõusid ja köögitarvikuid
maale toob. Võrgustik on üsna killustunud.
Jamie nõudega on õnne proovinud nii
Prisma, AVST-Kodulux kui ka Koduekstra.
Prisma on Jamie Oliveri tooteid sisse ostnud
üksnes ühekordseteks kampaaniateks, aga
AVST-KoduluxASil jaKoduekstral on pikem
kogemus.
Koduekstra turundusjuhtLiina Kivimägi
ütles, et ettevõte on Jamie Oliveri tooteid
müünud kaks aastat. Ettevõte ostab kuulsa
telekoka nimekandvaid tooteid oma partneri Tammer-Tukku kaudu, mis on PõhjaEuroopa üks suurematest hulgimüügifirmadest. Tooteidostetakse eelkõige jaemüügiks
oma kauplustesse.
AVST-Koduluxi turundusjuht Asti Piron
ütles, et Jamie Oliveri nimi ja nägu toodetel
tekitavad ostjas usaldust. “Ta on nii tuntud,
et tekkinud on teatud kontingent, kes brändi ostavad. Seejärel on selline kontingent,
kes usaldab neid tooteid ning teab, et tegu
on kvaliteetsete toodetega. Nad teavad, et
tooted on kvaliteetsed, kuna ta on oma nime sinnaandnud. Ma arvan, et selliseid inimesi, kes ei tea, kes Jamie Oliver on, ning tulevad tema tooteid valima, on väga vähe.Võibolla üldseei olegi,” rääkis Piron.
Piron selgitas, et Eesti tarbija teadlikkus
ning infoväli aina kasvavad, näiteks on üha
rohkem välismaiseidkokandussaateid, mistõttu on tarbija teadlikum sellest, kelle tooteid osta ja kellebrändi toetada. Peamine ost-

311266
ettevõte möödunud aastal annetusi, dividende võttis ta 10 miljonit naela.

jate grupp on Pironi sõnul 30. aastates inimesed, kellel on kindel töökoht jakes sisustavad
oma kodu ja valivad selle tarbeks tooteid.
Ka Kivimägi ütles, et kliendid on Jamie
Oliveri tootesarjad hästi vastu võtnud javälja on kujunenud kindel ostjaskond. Populaarsusele on kindlasti kaasa aidanud Oliveri kokandussaadete näitamineEesti telekanalitel, tema kui tervislikku toitu propageeriva koka imagoning stiilne jasamas lihtne tootedisain.
Ärilise poole pealt ütlesid nii Piron kui
ka Kivimägi, et toodetel läheb hästi. Piron
lausus, etkuna Eestis on turg väike ja killustatud, on raske hinnata, kui kasulik on ettevõttele Jamie Oliveri toodete müük. “Arvan,
et kahjumlik kindlasti ei ole,” lisas ta.
Kivimägi ütles, et Koduekstra jaoks on
Jamie Oliveri toodete müük ennast igati
õigustanud.
Raske aasta. Kui Eesti edasimüüjad jäid äri-

tulemuste asjus üldsõnaliseks, siis Jamie Oliveri enda äri kohta on info väga avalik. Selgub, et pealtnäha väga edukal tippkokal on
praegu üks raskemaid aegu.
Ülemöödunud aasta ei kulgenud ettevõttele Jamie Oliver Holdings just kõige
soodsamas rütmis. Raamatumüügi, teleshow’de ja litsentsilepingute sõlmimisega
tegeleva firma käive oli 37,9 miljonit naela,

TELEKOKK Jamie Oliveri nime ja näoga tooted meelitavad ostjaid ja nende edasimüümine

maksueelne tulu jäi 7,1 miljoni naela juurde, vahendas Daily Mail.
Kui nende numbrite järgi ei tundugi asi
kõige hullem, siis Oliveri teistel ettevõtetel on palju majanduslikke probleeme, mistõttu pidi Jamie Oliveri ettevõte lõppkokkuvõttes tunnistama 12,8 miljoni naela suurust kahjumit.
Näiteks pole eriti hästi käima läinud
Jamie Oliver Holdingsile kuuluv Recipease
Limited, mis vastutab kokanduskoolide
eest. Selgub, et mitukooli on kinni pandud
ja ettevõte võlgneb omanikfirmale 7,1 miljonit naela.
Vilets saatus on tabanud veel teistki valdusfirmalekuuluvat ettevõtet JME Group Limited, mis peaks vastutama pakutava toiduvaliku eest, ent võlgneb Jamie Oliver Holdingsile üle 15 miljoni naela.
Veidirõõmsamates toonides lõpetas aasta Jamie Oliveri 50protsendilise osalusega
Jamie’s Italian Limited, mille käive kasvas
109 miljoni naelani ehk 7 protsendi võrra.
Ettevõttel on Suurbritannias 38 restorani.
Muuseas, Jamie Oliver on ise oma restoraniäri kohta öelnud, et laua peaks broneerima
kolm-neli kuud ette.
Oliveri ettevõtte majandusaasta aruandestvõib näha, et möödunudaastal on ta võtnud 10 miljonit naela dividende ning teinud
annetusi 311 266 naela väärtuses.

Vürtsikate väljaütlemiste poolest tuntud Jamie Oliver on öelnud, et pole eriline
ärigeenius.
Mõnikuu tagasi tunnistas ta Briti väljaandele The Guardian, et on tegelikult palju raha tuulde lasknud. Nimelt võinuks tema varandus olla 40 protsendi võrra suurem, ent
ta on selle oma rumaluse tõttu korstnasse
kirjutanud.
Lasi raha tuulde. “Osa inimesi mõtleb, et
ma olen suur ärimees ja strateeg. Tegin mõni päev tagasi natuke arvutusi ja vaatasin ta-

gasi viimasele 17 aastale mul on läinudtäitsa hästi, olenmüünudraamatuid jateeninud
veidiraha samas mõistsin, et olen sellestkulutanud ja niisama tuulde lasknud 40 protsenti,” avaldas Oliver.
Väljaanne SundayTimes on Oliveri varanduse koguväärtuseks hinnanud 180 miljonitBriti naela ehk umbes 340 miljonit eurot.
Kuigi rahakaotamine ning valed otsused on
tippkoka jaoks olnud valusad, peab ta olulisemaks oma vigadest õppimist.
“Ma ei tea, kas seda saab lugeda aktsepteeritavaksvõi ei. See 40 protsenti on ju siiski
üsna palju. Samas mõtlen, kas ma muudaks
midagi?Kas needvead ei andnud mullehead
õppetundi?” küsis Oliver. “Püüan neid vigu
pöörata millekski, midavõibkutsuda U&Aks
ehk uurimiseks ja arenduseks,” rääkis ta.
–

–

on end õigustanud,
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235miljonit

dollariton hinnangutelekoka
liselt
Jamie Oliveri
varanduse väärtus, mis teeb
temast rikkuselt maailma teise
koka. Maailma rikkaima koka
tiitlitkannab jaapanlane Alan
Wong 1,1 miljardi dollariga.

Sündinud: 27. mail 1975. aastal
Suurbritannias.
Perekond: abikaasa Juliette
Norton, neli last.
Huvid: kokandus, tennis, lastega
aja veetmine, kalastamine, suusatamine, aiandus, muusika.
Varanduse väärtus: hinnanguliselt 235 miljonit dollarit, mis teeb
temast maailma rikkuselt teise
koka. Maailma rikkaima koka tiitlit kannab jaapanlane Alan Wong,
kelle varade väärtuseks hinnatakse kokku 1,1 miljardit dollarit.
ALLIKAD: JAMIE OLIVERI FACEBOOKI

„2016 aasta

–

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus kutsuvad
Eesti tootmisetteettevõtteid Ärihommikusöögile, millel tutvustatakse Ida-Virumaa võimalusi
laienemist kavandavatele firmadele.
Ootame Teid 15. veebruaril Jõhvi Kontserdimajas kell 10.45

11.00

Riigi nägemus Ida-Virumaa ettevõtluse arengust

Liisa Oviir, ettevõtlusminister

11.20

Riigi tugi ettevõtete laienemisel Ida-Virumaale
Hanno Tomberg, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimees

11.40

Tööstusparkide tooted ja teenused Ida-Virumaale laienevatele ettevõtetele
Teet Kuusmik, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus juhatuse liige

12.00

Saadaolev tööjõud ja Töötukassa võimalused töötajate koolitamiseks ja ümberõppeks
Anneki Teelahk, Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja

12.20

LEHEKÜLG; FINANCESONLINE.COM

Ehitushinnad ja tähtajad 2016 aastal
Janno Meriloo Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS juhatuse liige.

Teet

12.40

Kuusmik,

SA

Ida -Virumaa

Tööstusala

de

Arendus

juhatuse

lige

Kes on kes
Jamie Oliver

Ärihommikusöök
soodne aeg laieneda Ida-Virumaale“

Tööstusobjektide finantseerimine ja raha hind

Peter Treialt, Nordea Pank Eesti Korporatiivklientide osakonna juht.

Pane tähele
Jamie Oliveri
tervisenipid
Kokka ise! Tee söök algusest
peale Ise, vaid nii on sul täielik
kontroll selle üle, mida sa oma
toidu sisse paned.
Vaata, mida sa sööd! Tasakaalustatud toitumine on väga oluline, pane rõhku sellele, et su
toidus oleks kõiki toidugruppe
õiges koguses.

ütles Koduekstra turundusjuht Liina Kivimägi.

FOTO: ANDRAS KRALLA

Oliver laseks kehtestada
suhkrumaksu
Telekokk Jamie Oliver on viimastel kuudel kära ja müra
põhjustanud ka Briti meediaväljaannetesja isegi Briti alamkojas. Nimelt püüab ta kodumaa

tipp-poliitikutele selgeks teha, et
ilmtingimata oleks tarvis rakendada suhkrumaks, mis peaks
tagama selle, et ülimagusad ja
suhkrurikkad karastusjoogid
muutuksid kallimaks.
Nelja lapse isa Oliver on alati ja igal pool rõhutanud puhta
ning hea toidu olulisust ja tahab
võidelda laste ülekaalulisusega,
mis on Suurbritannias tõsiseks
probleemiks muutunud.
Mujalt hea eeskuju. Oliver on

korduvalt toonitanud, et Prantsusmaal jaMehhikos aitas suhkrumaks võidelda paisuva vööümbermõõduga. “Miks valitsus
neid tõendeid ignoreerib?” päris Oliver, kui kuulis, et suhk-

rumaksu idee Briti poliitikuid
ei vaimusta. Ta süüdistas suurettevõtteid, kelle võimas lobitöö takistab üha kasvava probleemiga võitlemist, kirjutas ajaleht Guardian eelmise aasta oktoobris.
Informatiivsed sildid. Ühe või-

maliku variandina on Oliver väljapakkunud ka selgeid ning ühtselt arusaadavaid toitumisalase
teabega silte, näiteks võiks seal
ollakirjas, mitu teelusikatsuhkrut toode sisaldab.Toitumisekspertide sõnul ei tohiks inimene
tarbidapäevas rohkemkui seitsme teelusika jagu suhkrut.
Mõistagi on Oliveri julged
väljaütlemised saanudka vastukaja. Mitmel puhul on viidatud
sellele, et suhkrumaks tähendaks toitlustuskohtadele suurt
lisakulu ning võib tuua ka pubide sulgemise.

Pane vikerkaar taldrikule!
Ole mitmekülgne: su toit peaks
sisaldama võimalikult laia valikut
toiduaineid, nagu puu-ja juurviljad, kala, kana, punane liha,
pähklid, seemned, täisteratooted ja nii edasi. Kui sa valid oma
toidulauale puu-ja juurvilju, siis
pea meeles, et erinev värv tähistab ka erinevaid toitaineid. Ehk
siis: su kehale pole hea ainult
see, mis on roheline.
Mõista toitu! Selleks, et toituda
tervislikult, on väga oluline aru
saada, mida sa oma toidu sisse
paned ning mida sa sööd.
Väldi tühje kaloreid! On väga
oluline, et sa sööksid õigeid asju,
selliseid, mis su keha vitamiinide, mineraalainete, heade rasvade ning valkudega rikastavad.
Väldi tühje kaloreid, mis ei anna
su kehale tegelikult midagi.
Söö hommikusööki! Hommikusöök on väga tähtis, kuna
see paneb su ainevahetuse tööle ning aitab ergas olla kogu
päeva.
Loe väikest kirja! Uuri, mis
on pakenditel kirjas ning pane
kindlasti tähele, kui palju rasva,
suhkrut ja soola need sisaldavad. Pea meeles, et kõik E-ained
pole pahad, ent kui neid on toidus liiga palju, pole see kunagi
hea märk.
Joo vett! Väldi tühje kaloreid
ning kihisevate Ja magusate Jookide asemel joo hoopis palju
vett. Kaloreid tasub süüa, mit-

te juua.
Ole kehaliselt aktiivne! Selleks, et terve püsida, on väga
tähtis end liigutada ning trenni teha.
Maga! Uni on väga oluline,
kuna see mõjutab väga palju
seda, kuidas me igapäevaelus
hakkama saame ning kui kiiresti oleme võimelised õppima ja

arenema.

Ärihommikusöögil osalemine on tasuta, osalemiseks
palume registreeruda kuni 11. veebruarini

LISAINFO:
Margus Ilmjärv

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Tel.: +372 502 3699
E-post: margus@koda.ee
Teet Kuusmik
SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
Tel.: +372 511 4685

E-post:

teet.kuusmik@ivia.ee

HOMSELE MÕELDES
JUBA TÄNA

UUS
ÄRIHOONE

TALLINNA
TUIKSOONEL
Kesklinna vahetus läheduses,
pidevalt uuenevas Ülemiste
äripiirkonnas valmib õige pea uus
kontorihoone. Leia endale sobiv äripind
just selles modernses hoones!

ÜÜRIINFO:

KODULEHEKÜLG

Viktoria Kitsik +372 5344 7234

www.ulemistearimaja.ee

www.colliers.ee
www.laam.ee

ALLIKAS: JAMIE OLIVERI AMETLIK

REGISTREERIMINE:

Tiit Kaart +372 5645 0932
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EELARVE

Holsmer: maksutõuse ei tule. Väike miinus
Härma
Tuul
Kristel
kristel.harma@aripaev.ee
harry.tuul@aripaev.ee, kristel.harma@aripaev.ee

Harry

harry.tuul@aripaev.ee,

Tasub teada

Reservid kahanesid
neljandiku võrra
Mullu laekus riigile tulusid
7,98 mld eurot ehk 171,3 mln eurot enam kui aasta varem. Maksuamet kogus 7,3% rohkem.
Mittemaksulisi tulusid laekus
852,2 mln eurot, mis on 311,8 mln
eurot vähem kui aasta varem.
Kuludeks suunati 8,33 mld eurot,
kulud kasvasid aastaga 556,8 mln
euro võrra. Kasvust ligi poole
moodustasid pensioni-, ravi-, töötuskindlustus- jm toetused.
Investeeringuteks suunati
468,8 mln eurot, mis on 9,5 protsenti vähem kui eelmisel aastal.
Likviidseid finantsvarasid ehk
hoiuseid ja võlakirju oli riigikassas 1,15 mld euro väärtuses, millest likviidsusreservis oli 733,1 mln
ning stabiliseerimisreservis 398,5
mln eurot. Aastaga vähenes riigikassa hallatavate likviidsete varade maht 347,6 mln euro võrra ehk
23,3 protsenti.

Kuigi Eesti maksumaksjad maksid eelmisel aastal rekordkoguses makse, oliriigieelarve suures puudujäägis, sest kulud kasvasid veelgi rohkem.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Remo Holsmeri hinnangul ei ela riik üle
oma võimete. Ta selgitas, et kulude kasv on
peamiselt seotud investeeringutega, mis on
positiivne. “See ei ole kindlasti struktuurne
probleem, et kulude tase on ületanud tulusid,” ütles Holsmer.
Investeeringute hüppelisse kasvu Holsmer siiski ei usu. “Investeeringute maht iseenesest on ka ju selle aasta eelarves suurem,
kui oli eelmise aasta eelarves, ja uus Euroopa Liidu finantsvahendite periood on avanenud. Ma arvan, et see pilt peab tasakaalus olema,”rääkis Holsmer.
Laenu võtmisesse suhtus Holsmer positiivselt, kuid olenevalt sellest, milleks laenu
võtta. “Kindlasti ei tohiks laenu võtta püsikulude katteks. Euroopa Liidu projektide
kaasfinantseerimiseks on ka riik eelnevatel aastatel laenanud. Siin on küsimus raha
kasutamise otstarbekuses,” rääkis Holsmer.
Samas tunnistas ta, etkulude kasvu tuleb
pidurdada. “Valitsus vaatabkevadel riigireformikäigus üle riigi ametnike poole pealt.
Eesmärgiks on võetud ju see, etriigiametnike arv väheneks sünkroonis erasektoris töötavate inimeste arvuga. Eesmärgiks on võetudteha tööd vähema hulga inimestega, aga
sama tõhusalt,” selgitas Holsmer.Tema sõnul
hoitakse niiviisi tööjõukuludelt kokku 12–15
miljonit eurot aastas.
Ohumärkidena tõi Holsmer esile pensionikassa. “Struktuurselt on see kindlasti väga tõsine teema, nagu üldse demograafiline olukord. Kui suurendatakse kulusid, siis
kuskil peab tegema ka struktuurseidmuudatusi, et mingeid teisi kulutasemeid vähendada,” rääkis Holsmer. Ta kinnitas, et uusi maksutõuse siiski plaanis ei ole ainult need, mis
eelmiselaastal on ära otsustatud.
–

Eesti eelarve kompab ohutsooni. Rahan-

dusministeeriumiandmetel laekuseelmisel
aastal riigile tulusid7,98 miljardit, samas kulusidtehti 8,33 miljardit eurot. See tähendab,
et eelarve oli üle neljaprotsendi ehk 350 miljoni eurogamiinuses.
Õnneks suhtena sisemajanduse kogutoodangusse on olukord parem. Vastasel juhul

RIIGIKOGU rahanduskomisjoni esimehe

Remo Holsmeri sõnul ei
ela riik üle

oma võimete.FOTO: ANDRES HAABU

Varblane: edasine sõltub ekspordist

satuks Eesti ohutsooni, mis ähvardaks Euroopa Komisjoni uurimisega. Nimelt peab
Euroopa Liidu kehtestatud Maastrichti kriteeriumide alusel valitsussektori eelarve
puudujääk olema väiksemkui 3% SKPst. Kuigi Eesti sisemajanduse kogutoodangu lõplikudandmed pole veel kokku löödud, võib
eeldada, et need ületavad 20 miljardit eurot,
mis tähendab, et suhtena SKPsse jääb Eestiriigieelarve puudujääk alla 2 protsendi.
Mis aga paistab selgelt silma, on see, et
eelarve kulud kasvasid rohkem kui tulud.
Kõige suurem tulude kasv tuli maksudest.
Nimelt maksid eestlased mullu pea poole
miljardi euro võrra rohkem makse. Maksu-ja
tolliamet kogus mullu maksudena 7,13 miljardit eurot, mis on 483,1 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Kasv tulenes peamiselt
suuremast käibe-ja sotsiaalmaksu laekumisest. Samas muud tulud langesid 311,8 miljonit eurot, kusjuures peamine vähenemise põhjus oli Euroopa Liidu ja muud toetused, mille kasutus vähenes aastaga tervelt
42,3 protsenti.
Samal ajal kasvasid kulud veelgi rohkem
ehk 556,8 miljoni euro võrra. Kasvust ligikaudu poole ehk 256 miljonit eurot moodustasid väljamakstud pensioni-, ravi-, töötuskindlustus- ning muud toetused.

Eesti riigieelarve püsib kahel
maksuvaalal sotsiaal-ja käibemaksul, mis on liialt tarbijakeskne, ütles Tartu Ülikooli
majandusprofessor ja eelarvenõukoguliige Urmas Varblane.
–

Millest tuleneb, et mullu kasvasid riigi kulud tuludest kiiremini? Üks põhjus seisneb Euroopa

Liidu toetusraha oodatust aeglasemasrakendamises. Vaid 65%
eelmiseks aastaks kavandatud
toetusrahast läks käiku. Tehti
hulkkulutusi, mis edaspidi kaetakse Euroopa Liidu investeeringutoetustega, kuid praegu
maksti kinni meie maksurahaga. See oli suurusjärgus 350 miljonit, mille võrra väheneska Eesti likviidsusreserv.Eks siis loodetakse järgmisel aastal investeeringuid teha rohkem Euroopa
rahast ja see parandab olukorda.
Minu arvates on riik pigistanud
maksutulusid välja väga hästi ja

need on kasvanud oluliselt kiiremini kui majanduslik baas.
Eks see näitab, etriigi maksutulude kogumine on muutunud
tõhusamaks nii sotsiaalmaks
kui ka käibemaksu laekumised
on väga hästi kasvanud. Mittemaksulisi tulusid laekus vähem
sellepärast, et Euroopa raha üks
periood lõppes ära, teinealles algab. Näeme, kui tundlik on Eesti
Euroopa raha suhtes.
–

Kas Eesti riik elab üle oma võimete? Mina arvan, et praegu

laias plaanis on Eesti eelarve tasakaalus. Maksutulud kasvasid
7,3% ja kulud 7,2% sama tempoga. See tähendab, et süvenevat puudujääki ei ole ja pigem
on see seotud jubavarem märgitud sõltuvusega Euroopa toetusrahast jaselle laekumise perioodilisusest. Eestis on harjutud investeerima palju Euroopa rahaga ja see ei ole praegu niisugu–

sel moel laekunud, nagu oleme
harjunud.
Kas sellega kaasnevad ohud?

Pigem on suurem mure selles, et
meie majanduse kasv põhineb
praegu puhtalt eratarbimisel.
Kui meie ekspordisektor ei suuda oma arengut positiivsemale suunale keerata, siis ühel hetkel palgakasv hakkab aeglustuma ja aeglustub ka eratarbimine. Ja kui eratarbimine hakkab
aeglustuma, kannatavad ka tarbimispõhised maksulaekumised: käibemaks ja aktsiisid. Meie
selle aasta eelarve tasakaal sõltub väga sellest, kuidas meie eksporditurgudel aasta teisel poolel
minemahakkab. Ega selline olukord, kus palgatulu kasv on kõvasti kiirem kui kasumi kasv, ei
saa lõpmatult kesta.
Põhiküsimus on ekspordi stabiilsuses, sellestoleneb väga palju selle aasta eelarve tervis.

Ukraina leedulasest majandusminister astub tagasi
Ukraina majandus- ja kaubandusminister Aivaras Abromavicius teatas, et astub üha kasvava korruptsiooni tõttu ametist tagasi. “Mul ja minu mees-

Mul pole soovi olla korruptsiooni sirmiks või
nende inimeste mariokonnal pole soovi olla korruptnettideks, kes soovisiooni sirmiks või nende inivad vana võimu stiilis
meste marionettideks, kes soovivad vana võimu stiilis saada saada omakontrolli
oma kontrolli alla riigi raha. Ma alla riigi raha.
ei taha sõitaDavosi, rääkida seal

Aivaras Abromavicius

meie edusammudest, samal ajal
kui meie seljataga langetatakse otsuseid, mis on üksikute inimeste huvides,” vahendas Ukraina Pravda ministri sõnu.
Abromavicius lisas, et Ukraina üks suuremaid korruptante
on ülemraadas Petro Porošenko
bloki fraktsiooni esimehe asetäitja Igor Kononenko. Ministri sõnul on Kononenko teinud

Tel 613 9737, 503 6450

|

väga palju selleks, et blokeerida

da ministeeriumi töösse,” selgi-

majandusministeeriumi tööd.
Ka süüdistas ministerrahvasaadikut oma inimeste lobistamises
kõrgetesse riigiametitesse ja ministeeriumidesse.
“See ei ole emotsionaalne otsus. Ma leian, et sellise süsteemi
juures ei saa ma olla efektiivne.
Mul ei ole vajalikku toetust, on
vaidkolossaalsed püüded sekku-

tas Abromavicius.

ava@ava.ee

|

Ka Abromaviciuse eelkäija
Pavlo Šeremeta astus 2014. aasta augustis tagasi tema polnud
rahul reformide aeglase elluviimisega.
Leedust pärit ning majandushariduse Tallinnas Concordia ülikoolis omandanud Aivaras Abromavicius juhib Uk–

www.ava.ee

raina majandusministeeriumit
2014. aasta detsembrist. Ta on
töötanud Hansapangas ning
East Capitali grupis.
Ta on abielus Donetskist pärit ukrainlannaga ning kolis
2008. aastal Kiievisse. Porošenko valitsusse asudes vahetas ta
Leedu kodakondsuse Ukraina
oma vastu.
ÄRIPÄEV.EE
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Teeme Ära otsib tuge
ühisrahastusest
Virge Haavasalu

Saksamaa
töötus eriti
madalal
Saksamaa töötusemäär langes
jaanuaris ootamatult rekordmadalale, vahendas Bloom-

virge.haavasalu@aripaev.ee

Teeme Ära sihtasutus plaanib
kahe aasta pärast prügist puhtaks koristada terve maailma
ja otsib selleks tuge ühisrahas-

Teeme Ära sihtasutuse juht
Eva Truuverk ütleb, et liidrid
peaksid olema eestlasliku mõtlemisega, “peast eestlased” nagu Rainer Nõlvak.

Majandusteadlaste sõnul
näitab see, et finantsturgudel
toimuv pole suutnud Euroopa
suurimat majandust kõigutada.
Töötuse määr langes 6,2 protsendile see on madalaim tase
alates Saksamaa taasühinemisest 1990. aastal. Kokku on Saksamaal töötuid 2,73 miljonit.
Saksamaa tööturu hea seis
näitab, et kodumaine nõudlus
peaks püsima tugev. See peaks
omakorda tagama majanduse
hea ja stabiilse seisu, ütles majandusminister Sigmar Gabriel eelmisel nädalal. Lühiajaliselt võib Saksamaa majandusele hoogu anda ka Euroopa Keskpanga otsus laiendada stimuleerimisprogrammi.

Igaühe panus. Midarohkem vaa-

Tööstus võtab hoogu maha. Tõ-

tamisi kogub Indiegogo veebilehel aktsiooni tutvustav video
kahel järjestikusel päeval, seda
suurem tõenäosus on jõudaplatvormi tähtsate projektide hulka,
mis peaks tooma ka rohkem rahastajaid. Truuverk ütles, et Eesti juurtegaUSAs elav investor Steve Jürventson olevatsamutilubanud projektist Twitteris säutsuda. Truuverk avaldas lootust, et
vahest on Jürventson nõus ka ise
rahaliselt panustama.
Paar aastat tagasi jäi Teeme
Ära maailmakoristuse idee silma USAs paiknevale mõttekojale TED Conferences Brain Trust
nõukogule, kuhu kuulub ka
suurinvestor Bill Gates. Rahastust toona ei saadud, see jäiTruuverki sõnul veidi tagasihoidlikult esitatud taotlusetaha.
Kampaania algab täna ja
peaks lõppema 2019. aasta lõpus.
Nende nelja aasta peale on
arvestatud Teeme Ära SA Eesti
peakorteri eelarveks 20 miljonit eurot, millega peavad saama
kaetud administreerimiskulud,
kõikvõimalikud kohtumised
ja suhtlemised partnerriikides
ning sisseostatavad teenused,
midaei ole võimalikmitterahalise koostöö vormis teha.Truuverk
möönis, et maailmamastaabis ei

si, Saksa ettevõtted on suhteliselt
avatudHiina majanduse aeglustumisele, mis tekitas segadust ka
finantsturgudel. Tugev tööturg
ja madal nafta hind on aga tarbimisele hoogu juurde andnud.
Samas alanes Saksamaa tööstuse
aktiivsusindeks kolme kuu madalaimale tasemele.
See tähendab, et majanduskasvu peab oma õlgadele võtma
sisemaine tarbimine. Arvatakse,
et tarbiminekasvab 2016. aastal
2,3 protsendi võrra, teatas majandusministeerium. Ekspordi kasv, mis on olnud läbi aegade Saksa majanduse tugisammas, aeglustub 5,4 protsendilt
3,2 protsendile.

berg.

tusest.

Sihtasutus Teeme Ära loodab
täna algava ühisrahastuskampaaniaga rahvusvaheliselt tun-

–

nustatud platvormi Indiegogo
kaudu koguda 150 000 eurot,
et sellega leida ja koolitada 150
oma ala professionaali üle maailma, kes organiseeriksid Eesti
eeskujul oma riigis 8. septembril 2018. aastal toimuva koristuspäeva.

KORISTUSAKTSIOON

on eestlaste eeskujul jõudnud ka näiteks

Hongkongi. FOTO: TEEME ÄRA

0,5

miljonit tonni prügi üle

maailma on Teeme Ära
aktsioonidega kokku
korjatud.
ole see suur raha ja seetõttu peab
iga maailmakoristuspäeval osalev riik endale ka ise raha leidma.
Lai haare. Teeme Ära algatusest
on mõne aastaga kasvanud üle-

ilmnekodanikuliikumine. Aktsioonides on kaasa löönud üle
14,5 miljoni osaleja ja need on
toimunud näiteks Sloveenias,
Bulgaarias, Albaanias, Kosovos,
Ukrainas, Rumeenias, Portugalis ja Itaalias. Innustust on saanud India, Brasiilia, Filipiinid,
Hongkongjpt.

Mis on mis
Maailmakoristuse
tegevusplaan
Leida ja koolitada 150 riigis võimekad liidrid, kes on valmis võtma oma eesmärgiks koduriik
2018. aastal ühe päevaga puhtaks
koristada.
Kaardistada kogu maailma prügi. Selleks kaasab Maailmakoristus
oma ala tipptegijaid ning tänapäe-

ÄRIPÄEV.EE

MAKSUD

Maksuamet pani soomlased kaebama
Soomlased kasutavad aktiivselt võimalust kaevata maksuametile kaaskodanike peale, kirjutas Yle. Mullu sai Soome maksuamet
umbes 11 000 vihjet maksuseaduste rikkumise kohta. Seda on üle
kahe korra rohkem kui varasematel aastatel.
Aasta tagasi käivitas amet ka maksurikkumistest teatamise elektroonilise ankeedi ning sel teel vihjamine osutus märksa populaarsemaks, kui amet seda kanalit käivitades ootas. Vihjete koguhulgast on elektroonilisel teel saadetuid umbes 80 protsenti.
11 000 teatest 1200 juhul alustasid maksuametnikud ka põhjalikumat uurimist.

TRANSPORT

Tallinki reisijate arv kasvas aasta alguses
Laevafirma Tallinki reisijate arv kasvas jaanuaris aastaga üle 3%.
Tallink Grupp vedas jaanuaris 556 750 reisijat, teatas firma börsile.
Samal ajal suurenes veetud kaubaveoühikute maht üle 3%, 24 455
ühikule. Veetud sõiduautode maht suurenes 1% võrra, 68 765 ühikule.
Kõige rohkem suurenes reisijate arv aastaga Eesti–Rootsi ja Eesti–
Soome liinil, vastavalt 6,7% ja 6,6%. Läti–Rootsi liinil oli tänavu jaanuaris aga ligi 10% vähem reisijaid kui mullu.
Tallinki aktsia hind tõusis eile Tallinna börsil 0,7%, 0,864 eurole.
Aastaga on hind kerkinud 10%.
KOHUS

Henry Kallas mõisteti Soomes õigeks
Helsingi maakohus mõistis ülemöödunud nädalal õigeks ebaseaduslikus laenuandmises ja turundusalastes rikkumistes süüdistatud noorettevõtja Henry Kallase.
Süüdistused langesid ära peamiselt aegumise tõttu ja otsus vaidlustamisele ei kuulu, mis tähendab, et Soomel tuleb Kallasele ja
tema kaitsjatele maksta kohtukuludena üle 63 000 euro, kirjutas
Eesti Ekspress. Kallas ei tee aga kohtutega lõpparvet, sest Eestis
jätkub tema suhtes rahapesumenetlus.Ta ütles Eesti Ekspressile,
et loodab, et Soome kohtu otsus mõjutab ka Eesti keskkriminaalpolitseid ja riigiprokuratuuri.

ENERGIA
Gazprom võib gaasiturulSaudi Araabiat teha
Ajaleht Financial Times kirjutas, et Gazprom võib gaasiturul kasutada sama taktikat nagu Saudi Araabia praegu naftaturul lüüa
hind alla, et potentsiaalsed konkurendid, eelkõige LNG-tootjad
USAs, turult välja tõrjuda. Teine eesmärk oleks vähendada motivatsiooni uuteks investeeringuteksLNG-projektidesse.
Kuna hinnad on Euroopa gaasiturul juba praegu langenud, on
Gazpromil analüütikute hinnangul suhteliselt kerge need veelgi madalamale suruda, et USA tootjate LNG ei oleks enam konku–

rentsivõimeline.

va tehnoloogiad. Prügiprobleem
kasvab murettekitava kiirusega, ja
ometi pole keegi seni kogu maailmas vedelevat prügi ära kaardistanud.
2018. aasta 8. septembril toimub Teeme Ära prügikoristuspäev ja -kampaania üle maailma.
Tuua oma ala eksperdid ja organisatsioonid kokku, et panna paika plaan, kuidas maailm edaspidi
ka puhas hoida.
ALLIKAS: TEEME ÄRA SA

Aitame
sõnumi
nähtavaks
muuta!
www.avision.ee
+372 6307474
rent@avision.ee

Maxima omanik eitab süüdistust
Eliisa Matsalu
eliisa.matsalu@aripaev.ee

Maxima suuromanik Nerijus
Numaviciuse sõnulkuulis ta tema vastu algatatud kriminaalmenetluse kohta meediast ja
ühtegi kindlat süüdistust talle
esitatud pole.

Maxima emafirma Vilniaus
Prekyba (VP) suuromanikku Numaviciust kahtlustatakse organiseeritud kuritegudes, rahapesus, korruptsioonis ja pettuses.

Leedu prokuratuur teatas uurimisest jaanuari lõpus.
VP direktor Raimonda Kižiene ütles, et loodetavasti aitab uurimine õiglus jalule seada ja ettevõtte maine puhtaks
pesta. “Meil on kahju, et sellised
vastutustundetud valesüüdistused jätkuvalt VP ja selle omanike mainet kahjustavad,” ütles
Kižiene. Tema sõnul on VP Leeduametivõimudele andnud kogu info, mida neilt on tahetud.

ÄRIPINDADE
EHITUS REMONT
SISEVIIMISTLUS
•

www.reparo.ee

VP sattus hiljuti ka teiseuurimise alla. Väidetavalt tegi Šiauliai haigla omanik ebaseaduslikku koostööd Eurovaistine ravimifirmaga, mis kuulub samuti
VP-le ehk Numaviciusele.
Eurovaistine avalike suhete
juht Laura Bielske teatas, et Šiauliai haigla direktorpüüdis Eurovaistine töötajaid ära kasutada
ja panna neid Eurovaistine toodete sekka enda lähikondlasele
kuuluva firma kaupu sokutama.

•

•
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GASELL

Väikelinna firma suur siht.
Haltuura ärgitas ettevõtjaks
Väinu Rozental
vainu.rozental@aripaev.ee

Põlvas projekteerijana töötanud Meelis
Ainsoo asutas buumiaja lõpus oma projekteerimisfirma proosalisel põhjusel ta
ei jõudnud palgatöö kõrvalt haltuuratellimusi ära teha.
–

“Mul oli tekkinud oma kliendibaas, kellele põhitöö kõrvalt projekte tegin,”põhjendab Ainsoo, miks ta 2007. aasta lõpus asutas
projekteerimisfirma OÜ Kulgur Projekt. “Ei
jõudnudhaltuuratöid ära teha ja tekkis mõte, et võiks kogu aeg enda projekte teha. Pealegi makstikõrvalt tehtud projektide eest natuke rohkem, kui teenisin palgatöötajana.”
Kulgur Projekti kontorisse sisenejat võtab
vastu vaikseltnohisev seltskond, silmad naelutatud arvutiekraanidele.Tööruumikeskel
asuvale vahepostile on naelutatud aukiri,
mis annab teada, et Kulgur Projekt on tänavuses GaselliTOPis ehk et tegu on kiiresti areneva gasellfirmaga. “Siin on ruumi aukirjade jaoks veel küllaga,” muigab Ainsoo.
Kulgur Projektile on edu toonud oma niši leidmine puidust elementmajade projekteerimine. Firma kaugem eesmärk on aga
saada kõige eelistatumaks kilpmajade projekteerijaks Eestis.
Oma niši leidmiseni läks aga aega. Esimestel aastatelkulges Kulgur Projekt hirmus
vaevaliselt. Kõigepealt hüppas alt ära kolleeg,
kellega Ainsoo lootis firmat teha. Siis läks aia
tahaesimene suur leping, sest klient tajus lähenevat kriisi ning külmutas ehitusprojekti. Vale oli ka Ainsoo bravuurikas mõte rentida alustavale väikefirmale suur kontoripind. Kui Ainsoole pakuti 2009. aasta algul
erialast projekteerimistööd Tartus, võttis ta
selle vastu ning temast sai taas pooleteiseks
aastaks palgatöötaja.
Uus hingamine saabus 2011. aastal, kui
firmal õnnestus teha esimene kilpmaja projekt.“Kusjuures majatootja ise koolitas meid
välja ja sellest oli palju abi,” tõdebAinsoo.
“Meil mingisugust ettekujutust kilpmajade
–

tehnoloogiast ei olnud, sest see on tavaprojekteerimisest täiesti erinev.”
Ainsoo kinnitusel tunnetas ta õige ruttu, et justkilpmajade projekteerimisest võib
saada nende firma trump. Esimeseks eelduseks oli ettevõtte asukoht. “Me mõtlesime, et
teema, millega valdavalt tegeleme, peaks olema selline, mis ei oleks seotud Põlvaga, kuna Põlva turg on liiga väike. Me arvasime, et
turg peab olema kindlasti suurem,” seletab
Ainsoo. “Samuti soovisime tehaselliseid projekte,kus me ei peaks iga päev kusagil kaugel objektil käima. Et oleks hea, kui me saaksime teha projekte kaugtöö vormis ja tootejooniste tegemine sobib selleks väga hästi.”
Teiseks oluliseks argumendiks oli ekspordipotentsiaal. “Me väga ei näinud võimalust,
et saaksime oma projekteerimisteenust eksportima hakata, küll aga leidsime, et saame
hoopis eksportivatele majatehastele teenust
pakkuda,” räägib Ainsoo. “Mulle väga meeldib mõte, et see raha, mis me teenime, ei tule mitte eestimaalastelt, vaid teistest riikidest, sest enamik kilpmaju eksporditakse.”
Kulgur Projekt teeb koostööd elementmajade tootjatega üle Eesti.
Näiteks Tartu firmadega AS Kodumaja, Puumajatehase OÜ jaPuitpaneel OÜ, Elvas asuva
ASiga Merwood (endine AS RPM), Harjumaal
tegutseva OÜga Q-haus Baltic ja OÜ Nordic
Houses KT, Tallinna firmaga OÜKomforthus
Eesti, Viljandimaal asuva OÜga Pinska ning
Türil tegutseva ASigaProfab Houses.
“Mitmel majatootjal on oma projekteerimisosakond ja nemad ostavad teenust sisse
ainult siis, kui oma projekteerijad ei jõua kõike ära teha,” ütleb Ainsoo.
Ainsoo sõnul on neil konkurente üle Eestiumbes kümmekond.“Põlvas on peale meie
veel kolm projekteerimisfirmat, kuid keegi
teine kilpmaju ei projekteeri,” lisab ta. Kulgur Projekti eelmise aasta käive oli väiksem kui 2014. aastal. “Me ei tegelenud enam
ehituse peatöövõtuga ja keskendusime vaid
kilpmajade projekteerimisele,” põhjendab
Ainsoo. “Üks põhjus oli ka see, et kuna paar
töötajat läksid mulluära, võtsime nende asemele uued, kes tuli esmalt välja õpetada.”
Oluline õpiaeg kogu Kulgur Projekti
Haare üle Eesti.

Mis on mis
OÜ Kulgur Projekt
Asutatud 16.11.2007
Projekteerib puidust elementmaju
Juhataja ja omanik Meelis Ainsoo
Töötajaid 8
Klientideks majatehased üle Eesti
2014. aastal oli Põlvamaa TOPis 30. kohal
2009 – majandustegevus soikus
2010 – kolis kontori Põlvamaale Aarna külla,
palkas esimese töötaja
2011 – palkas teise töötaja
2011 – tegi esimese kilpmaja projekti
2012–2014 kõrvaltegevusena pakkus ehituse
peatöövõtu teenust
2013 – rentis kontoriruumid Põlvas
2015 – asutas Tartu esinduse

Kes on kes
Meelis Ainsoo
Lõpetanud 2004. aastal Tallinna Tehnikakõrgkooli ehituse eriala kaugõppes.
1999–2003 töötas Tallinna projekteerimisfirmas AS Randväli & Karema).
2003–2007 töötas Põlva projekteerimisfirmas
OÜ Marksi Projekt.
2009–2010 kevad töötas Tartu projekteerimisfirmas OÜ Projekt O2.

Loe veebist
www.aripaev.ee/gasell

meeskonna jaoks oli 2014. aasta, mil koolitusfirma Mercuri taustaga koolitaja Felor
Sakias ja ettevõtja Peeter Pärtel aitasid väikefirmal kaardistada võimalikud probleemid ning sõnastada lahendusteed.
“Kui me Meelis Ainsooga esimest korda
kohtusime, oli ta eesmärk saada firma käima nii, et ta ise saaks vähemalt nädalaks
ajaks puhkama minna,” meenutabFelor Sakias. “Pärast aastast koostööd Meelis raporteeris, et tead, ma olinüle kahe nädala ära ja
mitte midagi ei juhtunud.”

19. veebruar Investorid kahtlevad Putini
EÜ

KASUM, DIVIDENDID JA

VmUKGNVERE°NTSIKESLKUS

NEGATIIVNE OMAKAPITAL

LOENGUL KÄSITLEME JÄRGMISI TEEMASID:
VÄLJAMAKSED OSANIKELE
•

•

Dividendide maksustamine (sh kõik võimalikud
maksuvabastused) ja ümberkvalifitseerimise riskid;
Omakapitali väljamaksed ja nende õiguslik käsitlus ning
maksustamine (oma osade/aktsiate tagasiostmine, kapitali
vähendamine ja muud väljamaksed omakapitalist);

NEGATIIVSE OMAKAPITALI TAASTAMINE
•

•

•

•

•

Efektiivne omakapitali struktureerimine;
Negatiivne omakapital ja selle mõju;
Kapitali suurendamine ja sissemaksete tegemine;
Vabatahtliku reservi loomine omakapitali koosseisu;
Allutatud laenu (ja muude laenude) kajastamise
võimalused omakapitali koosseisus

Lektor ATTELA Advokaadibüroo OÜ partner, vandeadvokaat ning TTÜ finantsarvestuse õppetooli
rahvusvahelise maksunduse lektor Marko Saag

Loengul osalemine maksab kuni 11. veebraurini
169 eurot (km-ga 202,8 eurot), alates 12. veebruarist
kehtib täishind 199 eurot (km-ga 238,8 eurot). Kahe
või enama isiku korraga registreerimisel ühest
maksjaettevõttest kehtib hindadele 5% soodustus.
Registreerimine ja info telefonil 6670411.

KULGURPROJEKTI juhataja Meelis Ainsoo peab oma edu aluseks
kilpmajade projekteerimisele keskendumist. FOTO: VÄINU ROZENTAL

©

Raamatupidaja.ee

Välisinvestorid on kõhklevad
Venemaa presidendi Vladimir
Putini plaani suhtes riigifirmades osalusi müüa, et täita nafta
hinna langusest riigieelarves
haigutavatauku.

Ühed kahtlevad, kas selline
müük ikka teokssaab. Teisedküsivad, et kui müüki lähevad osalused strateegiliselt tähtsates ettevõtetes, siis mil määral sekkub
riik firmade juhtimisse.
“Usun siis, kui näen,” ütles
Londonis asuva Union Bancaire
Privee varahaldurPavel Laberko
agentuurile Bloomberg. “Valitsus on erastamisest rääkinud
aastaid, kuid alati on leitud
põhjus, miks seda mitte teha.
Pean väga tõenäoliseks, et see
ei juhtu.”
Nafta hinna langus ja sellest
Venemaa riigieelarves haigutav
auk sunnibaga Putinit eelarvesse lisavahendeid otsima. Esmaspäeval arutas Putin suurfirmade juhtidega võimalikku erastamist.

Venemaa rahandusministeerium on teatanud, et loodab
erastamistest kahe aasta jooksul saada triljon rubla ehk ca
12,5 miljardit dollarit.
“Venemaa oli ja on jätkuvalt
välisinvesteeringutele avatud ja
huvitatud uute välispartnerite
leidmisest,” ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.
Esmaspäeval ütles Putin, et
ostjad saavad olla vaidVenemaal
registreeritud ettevõtted. Peskovi sõnul oli see sõnum kodumaisele auditooriumile, et osalema
ei oodata maksuparadiisides registreeritud firmasid.
“Kui küsimus on välisinvestoris, siis on see üks asi. Kui tegemist on Venemaa investoriga, siis ei tohi see olla järjekordne offshore-skeem,” ütles Peskov.
Sanktsioonid seavad tõkke. Vii-

mane suurem riigi osaluse müük
Venemaal toimus 2013. aasta oktoobris, mil valitsus vähendas
oma osalust teemandikaevan-

dusfirmas Alrosa. Pärast Krimmi annekteerimist 2014. aasta
kevadel, millele järgnesid lääneriikide sanktsioonid, on erastamistehingud edenenud visalt
sanktsioonidkeelustavad ka rea
äritehinguid Venemaa suurettevõtetega, naguRosneft.
“USA ja Euroopa investorid
jäävad erastamisestkõrvale, isegi kui aktsiate hind on väga atraktiivne, kuna kardetakse võimalikke uusi sanktsioone,” ütles Zürichis asuva GL Financiali varahaldur Sergei Vahramej
Bostonis asuv globaalsete investeeringute strateeg George
Hoguet arvab, et peamine välishuvi erastamiste vastu võib tulla Hiinast või võimalik, et ka Vene oligarhidelt.
“Venemaa esimene erastamisraund tõi kaasa ressursside ebaõnnestunud ümberjagamise ja
jõukusekoondumise oligarhide
kätte. Nii sõltub palju sellest, kuidas see seekord korraldatakse,”
ütles Hoguet. “Ostjaid võidakse

–

ev.
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Tasub teada
Projekteerija kolm soovitust
Tee asju, mida teised ei saa
teha. Näiteks koosta töövahendid, juhendid jms, et ettevõte hakkaks võimalikult kiiresti iseseisvalt
toimima. Ettevõtte Juht tegelegu
juhtimise ja arendamisega, mitte igapäevase tööga. Ise astun samasse ämbrisse pidevalt.
Hoia üldkulud väikesed. Projekteerimine on hea selle poolest, et saab suhteliselt odavalt

alustada. Mina sain isa käest vana
läppari ja esimese asjana ostsin
1000 krooni eest kasutatud printeri. Kindlasti tuleks alguses püüda hoida kontorikulud võimalikult
väikesed. Mina tegin selle vea, et
rentisin liiga suure kontori ja lisaks
oli seal elektriküte. Lõpuks sõid
üür ja küte enamiku tulust ära.
Võtakiiresti inimesed palgale. Olen kuulnud, et paljud alusta-

vad ettevõtjad on enne töötajate
palkamist üritanud koguda rahalist puhvrit, et oleks kindlustunne

töötaja(te)le palga maksmisel. Pigem soovitaks võimalikult kiiresti palgata inimesed, sest nemad
saavad pühendada sada protsenti tööajast raha teenimisele. Firma
juhil kulub päris palju aega muude tegevuste peale, mis otseselt
käivet ei tekita.

Taust
Mis on kiire kasvu põhjused?
Aastatel 2012–2014 kasvas OÜ
Kulgur Projekt käive 6,04 korda ja
ärikasum 2,30 korda.
Ehituse peatöövõtt. Aastatel
2012–2014 oli ettevõtte kõrvaltegevuseks ehituse peatöövõtt.
See kasvatas oluliselt käivet, samas kasumimarginaal jäi tagasihoidlikuks. Ehitama hakkas ettevõte tänu ühele Lõuna-Eesti
kliendile, kellele tehti arhitektuurseid projekte Lõuna-Eestis. Alates

2015. aastast pole enam ehituse
peatöövõtu teenust osutanud.
Kilpmajade projekteerimine.
Esimene puidust elementmaja
projekteeriti 2011. aastal ning see
on saanud ettevõtte põhitegevusalaks. Nende aastate jooksul on
koostööd tehtud enam kui kümne Eesti kilpmajatehasega. Tegu
on püsiklientidega, mis tähendab, et uute klientide otsimisega
paaniliselt tegelema ei pea – kui

üks maja tehasest välja läheb, on
kohe vaja järgmist projekti. Kuna
kilpmajad

on põhikonstruktsioo-

nilt üsna sarnased, on neid liht-

sam projekteerida.
Usaldusväärsed töötajad. Viie
aastaga on töötajate arv neljakordistunud. Eelistan uusi töötajaid
valida praktikantide hulgast, sest
praktikaaja jooksul saab inimest
paremini tundma õppida kui napi
töövestluse käigus.

Praktilisest töövahendist leiate
võlaõigusseaduse
üldosa, enamlevinud lepingute
kommentaare,
kohtulahendeid
ja näidiseid

Pane tähele

Kommentaar
Uskumatu ambitsioonikus
Felor Sakias
mentor ja konsultant

Aitasime Meelis Ainsool ja
Kulgur Projekti meeskonnal

kirja panna ettevõtte visiooni.

Loomulikult tundus visioon
saadaeelistatuimaks elementmajade projekteerijaks Eestis
esialgu ambitsioonikas. Aga
eks koolituse mõte oligi see, et
kui sa räägid ja mõtled läbi, siis
lõpuks need asjad muutuvadki
–

–

reaalseks.Kui sa hakkad ise uskuma, siis hakkadka tegutsema eesmärgi nimel.
Meelis on hea näide, kuidas
on võimalik teha väikeses kohas midagi suurt. Meelis tahab
olla parim tööandja. On imekspandav, kuidas Meelis suutis
“meelitada”ühe inimese Tallinnast väikelinnaPõlvasse tööle. Selliseid näiteid on suhteliseltvähe.

Üks küsimus
Milline vanasõna iseloomustab teie tegevust?
Meelis Ainsoo
OÜ Kulgur Projekt juhataja ja omanik

Kui otsid, siis leiad. Et mida-

gi üldse juhtuks, tuleb hakata
kuskilt otsast pihta. Tuleb tegeleda sellega, midaoskad ja mis
meeldib. Ma teadsin, et tahan
projekteerida, aga kuidas täp-

semalt selleks tuli oma nišš
leida. Tuttava kaudu sain teada,
et on puitkilpmajade projekteerimiseks mõeldud programm
Seinapaneel.Kui kuulsin, et üks
majaehitusfirma otsib partneriks projekteerijat, haarasin
võimalusestkinni.
–

Äripäeva gaselli rubriik, kus
kirjutame kiiresti arenevatest väikefirmadest ja nende omanikest,
ilmub kaks korda kuus.
Äripäeva Gaselli TOPi lähteandmeteks on ettevõtte müügitulu ja kasum enne makse aastatel 2012, 2013 ja 2014. 2012. aasta müügitulu peab ulatuma 100
000 euroni ja aastatel 2012-2014
kasvama käive ja kasum vähemalt 50%. TOPi jõudis tänavu
1036 ettevõtet.
18.veebruaril toimub Gaselli
kongress, kus autasustatakse võitjaid. Kongressil esinevad ka lauljamuusik Tanel Padar, investor Indrek Kasela,
Erply asutaja Kristjan
Hiiemaa jt.

j

Lepingud
Näidised ja kommentaarid
www.kasiraamat.ee

erastamisplaanides
leida Hiina riigi kontrolli all firmade seast, kes vajavad ressursse ja keda need varad sel põhjusel võiksid huvitada.”
Varasemate erastamistega
Venemaal on investoritel erinevaid kogemusi. Näiteks kritiseerisid välismaised fondid
2012. aastal VTB Groupiaktsiate
tagasiostu raha kaotanud investoritelt algse IPO hinnaga. Pakkumine kehtis vaid investoritele, kes olid aktsiaid ostnud firma
börsile minekul, kuna Putin vajasväikeinvestorite toetushääli.
Eelarve kriitilises seisus. Vene-

maa riigieelarve on kriitilises
seisus ja arvestades turbulentsi globaalsetel finantsturgudel,
ei ole mõtet jääda ootama olukorra paranemist, ütles teisipäeval Venemaa majandusminister
Aleksei Uljukajev. Venemaa riigieelarve defitsiit, mis on niigi viie
aasta kõrgeimal tasemel, ähvardab kerkida 6%-le SKPst.
Ministeerium teatas, et va-

litsus plaanib pikendada riigifirmade nimekirja, mille osalus
on plaanis tänavu müüki panna.
Rahvusvahelised investorid
vajavad ilmselt aga täiendavat
veenmist.“Tegemist on ettevõtetega, mis on Venemaa majandusele ja julgeolekule väga tähtsad,
mõni on Venemaa jaoks strateegilise tähtsusega. Kas see tähendab siis seda, et Kreml hakkab
osalema otsustes, kuidas neid ettevõtteid juhitakse,” küsis Wells
Fargo Advisorsi rahvusvaheliste investeeringute strateeg Paul
Christopher, kes 1990. aastatel
osales endiste Nõukogude Liidu
vabariikide erastamisprogrammides ja välisinvesteeringute
kaasamises. “Ma pole kindel, kas
see välisinvestoritele meeldib.”
Üheülbane majandus. Vene-

maa majandus on praegu naf-

tast ja toormest suuremas sõltu-

vuses kui endise Nõukogude Liidu ajal. Parimad väljavaated reformideks on olukorras, kus naf-

ta

on 30 dollari tasemel barre-

list, ütles Euroopa Rekonstruktsiooni-ja Arengupanga direktor
Suma Chakrabarti. “Kui hind on
80–90 dollarit, ei ole see võimalik. Kõige suuremadväljavaated
on praegu,” ütles ta.
“See on kurb fakt, et Venemaa
majandus on praegu võrreldes
Nõukogude Liidu ajaga vähem
mitmekesine nii majanduslike
sektorite kui ka tööstuse paiknemise poolest,” ütlesChakrabarti.
Kremlisse esmaspäeval kutsutud firmade seas olid naftakompaniid Rosneft ja Bashneft, pankadest VTB, lennufirma
Aeroflot, teemanditootja Alrosa,
Venemaa Raudteed, vahendas
agentuur Bloomberg. Financial
Times lisas nimistusse veel Venemaa suurima laevandusfirma
Sovcomfloti. Kohtumisel ei osalenud Venemaa suurima laenuandja Sberbanki juht German
Gref ja pank ei ole ka erastamisnimekirjas.
ÄRIPÄEV.EE

Marko Kairjak

Karl Haavasalu
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Käärmann: see ei jää maailmas märkamata!
Kertu Ruus
kertu.ruus@aripaev.ee

Üks küsimus
Miks pangandus kiiremini eiarene?

Veel novembris Helsingis konverentsil “Slush” esinedes oli
Transferwise’i asutaja Kristo
Käärmanni sõnum, et enamik
panku

on väljasurevad sauru-

sed. Nüüd on

pangandusmaastiku lõhkuja sõlminudliidu traditsioonilise pangaga, Eesti kapitalil põhineva LHVga. Ettevõtete sõnul on tegu maailmas
unikaalse liiduga panga jastartup’ i vahel.
“LHV on teinud esimese pangana seda, mida tavaliselt teevad start-up’id omavahel,” kinnitas LHV jaepanganduse juht
Andres Kitter. Nimelt liitis LHV
TransferWise’i teenused enda
omadega LHV kliendid saavad
nüüdsest teha rahvusvahelisi valuutaülekandeid TransferWise’i
hindadega LHV interneti-ja mobiilipangas. Ettevõtete mõte on
ka teineteisekliente endaga liita,
kuigi numbriprognoose kumbki
välja ei öelnud.
TransferWise’i ühe
asutaja Kristo Käärmanni sõnul
on LHV terves maailmas üks kõige progressiivsemaid panku, sest
kuskil mujalpole pank integreerinud start-up’ i oma äppi. “Et üks
universaalpank maailma serval
seda teeb, see ei jäämujal maailmas märkamata,” ütles ta. Käärmann rääkis, et esimest korda
arutas ta ideedneli ja pool aastat

riülene, aga jaepanganduspole
seda kunagi.

Lihtne oleks öelda “regulatsioon”, aga siin on tegelikult
mitu asja. Oluline tegur on näi-

Kristo Käärmann
TransferWise’i asutaja

teks ka tehnoloogiline baas.
Eestis on pangandus õnneks
võrdlemisi noor ja LHV veel paljudest noorem, teised on kiht
kihi haaval teenuseidlisanud,
nii et kaardimajake pole enam
paindlik.
Samuti on äripangadus pii-

Põhjus on motivatsiooni puudumine vähe on panku, kellel oleks ratsionaalne motivatsioon tehaklientidele paremaid tooteid.
–

Mujal maailmas on juba
panga vahetamine üsna tülikas.

TransferWise’i eluvõime
seati kahtluse alla

–

Küps idee.

Andres Kitter
LHV jaepanganduse juht:

LHV ja TransferWise korraldasid koostöö sümboliseerimiseks sõbrakandmisvõistluse. Paremal
esiplaanil kannab Kristo Käärmann LHV jaepangandusejuhti Andres Kitterit. FOTO: ANDRAS KRALLA

tagasi LHV asutajaliikme Andres
Viisemanniga.
Käärmanni kinnitusel sõltub nüüd teiste maailma pankade huvi koostöö vastu sellest,
kui palju nad LHVst oma arengus maas on.
Äripäeva küsimusele, kas
LHV pole tundnud end solvatuna TransferWise’i aastatepikkustest väljaütlemistest “vanade

kohmakate” pankade aadressil,
vastas Andres Kitter, et kui see
jutt kedagi solvab, siis on pangal endal vaja peeglisse vaadata.
Käärmann

sekundeeris, et

ega nad nii kriitilised polegi olnud. “Me nüüd nii halvasti ka pole rääkinud, välja arvatud sellest,
kuidas pangad teenustasusid vahetuskursi sisse peidavad,” sõnas ta.

Pärnu Tarneahelakonverents 2016

Me nüüd nii halvasti
ka pole rääkinud, välja
arvatud sellest, kuidas
pangad teenustasusid
vahetuskursi sisse
peidavad.
TransferWise’i üks asutaja
Kristo Käärmann

Hiljuti seadis Financial Timesi
blogi Alphaville TransferWise’i
elujõulisuse kahtluse alla.

Blogi hinnangul on firma
kõigest üks paljudest rahavahendusfirmadest, mis oma
ärimudeli päästmiseks on sunnitud hüppamapankadega voodisse, vahendas Äripäev eelmise
aasta lõpus. TransferWise alustas
eelmisel aastalkoostööd LHVga
ningpidas läbirääkimisi mitme
Suurbritannia pangaga, et paigutada oma rahaülekande võimalused pankade äppidesse.

TransferWise’i konkurendi
TransferFasti kõneisik Ronald
Liive ütles toona, et selle käiguga proovib ettevõte muutuda
keskseks arveldus-kliiringsüsteemiks.
Selline süsteem on näiteks
SEPAtkorraldav EBA Clearingvõi
ka Euroopa Liidu keskpanga süsteemTarget2.

“Kuna TransferWise on pankasid juba aastaid kritiseerinud, on selle elluviimine neil
väga raske ning aeganõudev,”
ütles Liive.

Tööstuse, logistika, kaubanduse ja infotehnoloogia

valdkonna tegijate suurim kokkutulek!

10.-11. märts 2015 | Estonia Resort Hotel&Spa konverentsikeskuses

Peaesinejad:
Klas Monni, Accenture Põhjamaade tegevjuht, kes räägib
tarneahelajuhtimise lähiaja tulevikutrendidest
jack Quarles, tarneahela juhtimiskonsultant, kes aitab viia
hankejuhtimise uuele tasemele
Chris Gallagher, Ülemaailmse Ostu-ja Tarneahelajuhtimise
Föderatsiooni juhatuse liige, kes jagab nõuandeid, kuidas
transformatsioone algatada ja läbi viia

Miks tasub tulla?
•

•

•

•

•

•

Räägime organisatsiooni, ettevõtte juhtimise, koostöö,
protsesside ja tööjõu transformatsioonist!
Kuuleme erakordselt palju rahvusvahelistest kogemustest
laval on 7 väliseksperti
Kohalikud kogemuslood transformatsiooni läbiviimise kohta
Piilume kolleegide tegevust külastused ettevõtetesse
Ruukki ja AQ Lasertool
Piiratud kohtade arvuga Jack Quarlesi läbirääkimiste koolitus
Networking, kus luua uusi koostöösuhteid
–

–

TRANSFORMA
TSIOON

Lisainfo ja registreerimine:
www.konverentsid.ee,
info@konverentsid.ee

Programmijuht: Peep Tomingas (Eesti Ostu-ja Tarneahelate
Juhtimise Ühingu ProLog tegevjuht)

Toetajad:
Korraldajad:

või telefonil 6177 310
Registreerides 12. veebruarini
kehtib soodushind 399€+km
(km-ga 478,8€, täishind 499€+km)
Oma ettevõtte tutvustamiseks Pärnu Tarneahelakonverentsil, võtke ühendust Eliise.Nikopensius@aripaev.ee

Logistikauudised.ee

Tööstusuudised.ee

Koostööpartner:
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11.-2Ö.MAH PÄRNU KONTSERDIMAJAS

Juhtimiskonverents

PÄRNU JUHTIMISKONVERENTS 2011
Konverentsil räägime:
kuidas arendada, innustada ja avada inimeste piire
kuidas mõõta ja hinnata teadmisi ja oskusi
kui sarnane või erinev on juhi ja õpetaja töö
millised on juhi ja õpetaja rollid erinevates kultuurides
kuidas sarnanevad juhtimine ja koerte treenimine
milliseid juhtimisoskusi on tippjuhid saanud kaasa oma õpetajatelt
kes on Parim juht 2016

KUI

<4

ÕPETA w.

ESINEJAD:
Ben Hodges (USA armee Euroopa vägede ülemjuhataja)
Andreas Schleicher (OECD)
Cx
Gerard 0’Shea, Maksim Vasjukov (Delovoy Peterburg)
Üllar Jaaksoo (NOW! Innovations)
Ain Hanschmidt (Tallink Grupp)
Olari Taal (Merko Ehitus)
Hannes Tamjärv (Rocca ai Mare kool)
Taavi Veskimägi (Elering AS)
Kuni 15. märtsini registreerimine
Anu Välba (ERR)
soodushinnaga 674€+km (km-ga 808,8€).
Mikk Marran (Eesti Välisluure Teabeamet)
Konverentsi täishind on 899€+km.
Katerina Kanelidou (Creative Empowerment)
Kui ühest ettevõttest registreerub vähemalt 2 osalejat,
Rein Raud (õpetlane)
lisandub 5% allahindlus kehtivast hinnast.
Rasmus Rask (La Muu)
Margit Sutrop (Tartu Ülikool)
Lisainfo ja registreerimine www.konverentsid.ee,
Sigrid Melts (coach), Priit Kruus (Kinoteater),
info@konverentsid.ee või telefonil 56 99 2025
Pauliine (koolitüdruk) ja teised!
(projektijuht Liina Lilleniit).
-

:

Programmijuht: Toomas Tamsar

Korraldaja Äripäev
-

Toetajad: (i; krediidiIINFO

f

NOORUS
30RI

Mfi*

Ä
Vt|£

0

Kui soovite tutvustada enda ettevõtet Pärnu Juhtimiskonverentsil,
siis võtke ühendust eliise.nikopensius@aripaev.ee
Creen Fuel Energy
Energia, mis teenib tulu

Koostööpartnerid: AVIS
Ülemiste City

7Kohvipoissi
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RAUDBETOONI

tootmises on normaalnekasum 5%,

seega tuleks läbirääkimiste alguses
hinnapakkumises
küsida 10% kasumit, ütles ASiLasbet
juhatuse esimees
AndrusKoolme.
FOTO:

ANDRES HAABU

KOOSTÖÖ

Kuidas lepingu sõlmimise ajal mitte
petta saada? Nutikad läbirääkimised
Lennart
kaasautor

Käämer

mides on mõlemad pooled kursis üksteise kuna tellijalt on saadud leping samuti kõige
eesmärkide ja võimekusega ning võib kiiremadalama hinnaga. Kahjuks ka riik jariigihanke seadus soosivad seda,” rääkisKoolme.
mini asja kallale asuda.
Hoonete raudbetoonelementetootva ASi
Esimesel kohtumisel tasuks Roosaare sõLasbet juhatuse esimeheAndrus Koolme sõnul müüa ennastkui ettevõtet, luues endast
nul kestavad läbirääkimised uute firmadepilt kui usaldusväärsest ja kompetentsest
ga märgatavalt kauem kui vanade partnepartnerist. “Oluline on olla atraktiivne, etteisel osapoolel tekiks võimalikult suur huvi ja
ritega. Koolme ütles, et esimene pakkumine peab olema hinnaga, mis rahuldaks ettesoov tehingut teha,” ütles Roosaar.
võtet javõimaldaks saada ka kasumit. “RaudRoosaar märkis seejuures, et nende ettebetooni tootmises võib normaalseks kasuvõttel mainega probleeme ei ole. “Ennast upimiks lugeda 5 protsenti, see tähendab, et tamata võin öelda, et partnerite silmis oleme
usaldusväärsed.Lisaks oleme piisavalt suur
hinnapakkumises tuleks kasumiks märkiettevõtte, et olla teisele osapoolele atraktiivdakuni 10protsenti,” märkis ta.
Koolme lisas, et Eesti mõistes on hea, kui ne,” lisas ta. Iga tehingu sõlmimisel on tähtis olla väärikas kuulaja. “Tasub olla kuulaja
lepingu saab kätte 2–3protsendise kasumiga. “Sõltuvalt sellest, kui pakkumine ületab rollis, et teiselt osapoolelt võimalikult palju
nõudlust, võib kasum olla null võituleb tooinformatsioonikätte saada. Oluline on esitata kahjumiga, et töötajaid ülal pidada. Kasudaküsimusi ja lasta teiselpoolel ennast avami lisamisel peab tunnetama turuolukorda. da nii palju kui võimalik,” rääkis Roosaar.
Kaks korda suuremat hinda ei saaküsida, siis
Kui tehing peaks luhtuma, tuleb säilitakaob tellija ära,” rääkis Koolme.
da oma hea maine ja mitte laskuda ebaviisakustesse. “Ei ole harvad juhtumid, kui teiValitakse ikka odavaim pakkumine. Koolne osapool asub aasta pärast mõnele teisele
me sõnul on ettevõttel õnnestunud mitu leametikohale tööle ning kui kogemus olipositiivne, naastakse meie juurde,nii et saame
pingut teha otse tellijaga, mis on kõige kindlam viis raha kätte saada. “Eestis on kahjuks rääkida koostööst hoopis muul teemal. Auskujunenud välja olukord, kus tavaliselt vatust teise osapoole vastu ei tohi kunagi unuslitakse alltöövõtja või elementide tarnija tada,” rääkis Roosaar.
ainult madalama hinnaalusel. Me saame aru
Koolme sõnul on ettevõte koostööpartneka ehitajatest, kellel ei olegi muud võimalust, reid otsinud ka väljastpoolt Eestit messidel,

Kasumi lisamisel peab
tunnetama
turuolukorda.
Pettuste eest pole võimalik end täielikult Kakskorda
kaitsta, kuid korralik eeltöö aitab kõige suuremat hinhullema ära hoida. Lisaks taustauuringule
daei saaküsija ettemaksule tasub kasutada kindlustust,
da,siis kaob
samutiaitavad tarnijate tootekvaliteetikontrollida inspektorid.
Tekkide japatjade tootmise ja ekspordiga
tegeleva ASi Wendre juhi Vahur Roosaare sõnul sõltuvad läbirääkimistetaktika ja edasised otsused paljuski läbirääkimistetüübist.
“Eriläbirääkimistel ja personaliläbirääkimistel on erinev iseloom,” märkis ta. Samuti sõltub taktika sellest, kas tegu on klientidevõi tarnijatega. “Asi algab sellest, kes millisel eelpositsioonil on ja kummal osapoolel
on rohkem tarvis kokkulepet saavutada. Sellest lähtuvalt tuleks validaka taktika, mida
oma huvide maksimaalseks saavutamiseks
kasutada,” ütles Roosaar.
Roosaare sõnul mängib läbirääkimiste
taktika valimise juures rolli ka see, kas tegu
on värske või juba ammuse partneriga. Mõistagi tuleb esimesel puhul läheneda mänguliselt, samas kui vana tuttavaga tehingut sõl-

tellija ära.
ASi Lasbet juhatuse
esimees Andrus
Koolme

•

•

•

•

•

Doosan treikeskused ja

töötlemiskeskused
Hartford töötlemiskeskused
FACCIN rullvaltspingid
Microcut teach-in treipingid
Baykal painutuspingid
ja giljotiinid

•

Fermat sisetreipingid

•

Mitsubishi laserlõikepingid

ICP Solutions OÜ pakub
tööstuslikke jahutus-,
külmutus-, soojus-tagastus-, taastuvenergeetikaning koostootmislahendusi oma ala maailma
juhtivatelt seadme tootjatelt!Ehitame ning
paigaldame hakkepuidu
katlamaju, tööstuslikke
soojuspumpasi, biogaasi
lahendusi ning erinevaid
soojusvaheti lahendusi.

samas ei ole needuusi kliente juurde toonud
ning on osutunud pigem tühja tuule tallamiseks. Vahel on juhtunud, et möödub mitu aastat, enne kui mõne kontaktiga tehinguks läheb. “Kõige rohkem leiabkliente siiski tutvuste ja soovituste kaudu. Kaasa aitab
ka see, kui nõudlus on suurem, kui tehased
suudavad toota,” sõnas ta.
Läbirääkimised raami sees. Räpina Paberi-

vabriku juhataja Mihkel Peedimaa sõnul
peab nende ettevõttes ostuläbirääkimisi
müügijuht, kusjuures läbirääkimisteks on
seatudkindel raamistik, millest kaldumisel
peab konsulteerima juhatusega.
Kuna ostjate suhtumine on riigiti ja ka ettevõtteti erinev, kasutab ettevõte Peedimaa
sõnul erinevaid tehingustrateegiaid, mis sõltuvad partneri päritoluriigist. “Hea müügijuhi üks omadustest on võime saada enne
lõplikku hinnapakkumist aru, millise ostjaga on tegemist,” märkis Peedimaa.
Näiteks rootslased tahavad Peedimaa sõnul saadakogu ettevõtte töötajate heakskiitu, belglased on keskmisest kõvemad kauplejad ning soomlaste seas on kõrges hinnas, et
eestlased mõistaksidäri teha nende emakeeles. Austerlaste puhul onkõrges hinnassmalltalk, loetles Peedimaa. Seejuures ei tohi Austria avatud suhtumist segamini ajada Saksa pragmaatilise jasirgjoonelise vaimuga.

Meilt saab täisteenuse,

mis hõlmab planeerimist, tasuvusanalüüse,
projekteerimist ning projekti
elluviimist peatöövõtu meetodil.

Duroc Machine Tool OÜ

Tel 736 6648

info@duroc.ee www.duroc.ee

ICP Solutions OÜ
tel: +372 6535716, +372 56 566 425
info@icp-solutions.eu
www.icp-solutions.eu
•
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Petuskeeme
aitab vältida

Tasub teada
Kuidas pidada
paremaid

läbirääkimisi?

taustauuring ja

ettemaks

Esimesel kohtumisel müü ennast kui ettevõtet, luues endast
pilt kui usaldusväärsest ja kompe-

tentsest partnerist.

Räpina Paberivabriku juhataja Mihkel Pee-

dimaa sõnul toimub nende ettevõtte tarnijate valik kogemuse ja usaldusväärsuse alusel. Kuna suurem osa ettevõtte tarni-

jaid on suurettevõtted, pole tarnekindlus ja
usaldusväärsus üldiselt probleemiks. “Meie
ettevõtte enamik kliente on kas suurtööstused või suured pakendimüüjad Euroopas,”
ütles Peedimaa.
Mõistagi selgitatakse enne lepingute sõlmimist jatehinguid väljapartneri rahaline
olukord. “Kui on ette näha probleeme, näiteks on firmal pikaajaline kahjum, siis palume partnerilt ettemaksu või proovime
saada krediidikindlustust. Kui neist kumbagi ei saa, jätamepigem müügi katki,” rääkis Peedimaa.
Uue kliendi usalduse võitmiseks on üks
võimalikke taktikaid Peedimaa sõnul kutsudaklient enda juurde, et partner saaks ettevõtte igapäevaeluga lähemalt tutvuda.“See
aitab kliendil veenduda, et ettevõte toimib,”
selgitas Peedimaa.
Pettuste vältimiseks on Peedimaa sõnul
kõige lollikindlamad meetodid ettemaks,
krediidikindlustus ja taustakontroll. “Aasia
partnerite korral tasub kindlasti rääkida
mõne kohaliku tuttava või konsultandiga
või EASi esindusega, sest just Aasias on tõe
väänamine üpris levinud,” ütles Peedimaa.
Ta tõi näiteks, et kui tehakse suur päring,
küsitakse lepingu allkirjastamiselkohapeal
raha ja pärast sedahaihtutakse. “Meil on üks
selline juhtum olemas, kuid meil õnnestus
pettust tänu kohalikele tuttavatele vältida,”
tõi ta näite. Samuti annab kliendi või tarnija külastamine kindlustunde koostöö alustamiseks või siis katkestamiseks.
ASi Wendre juhi Vahur Roosaare sõnul
tuleb iga lepingu juures jälgida, mis tüüpi
tehingutespetmine võimalik on ja kui suur
on risk. “Pettuste vältimiseks on oma reeglid, mille kasuks räägib ka kogemus. Kui
oleme müüja rollis, uurime partneri tausta
ning ilma rahalise katte garantiita ei toimu
meil ühtegimüügitehingut,” rääkis Roosaar.
Ta rõhutas, et iga ostu puhul on vajalik
põhjalik taustakontroll, veendumaks, et
partner on usaldusväärne. “Meil on aastate
jooksul olnud erinevaid kogemusi ning sada protsenti ennast pettuste eest kaitsta pole võimalik.Küll aga oleme suutnud mitmel
korral välistada kahju tänupiisavale eeltööle,” märkis Roosaar.
Variant on kasutada mõnd kindlustuse
riski maandamise instrumenti, samuti on
võimalik tarnijaid kvaliteedi suhtes kontrollida, saates nende tooteid inspekteerima
spetsialistid, lisas Roosaar.

Tähtis on olla tehingu sõlmimisel väärikas kuulaja. Kuulaja rollis
saad teiselt poolelt kätte rohkem
informatsiooni oluline on esitada
küsimusi ja lasta teisel poolel ennast nii palju avada kui võimalik.
Läbirääkimistaktika sõltub sellest, kas tegu on klientide või tarnijatega. Sellest lähtuvalt, kummal poolel on kokkulepet rohkem
vaja, tuleks valida ka taktika, mida
oma huvide maksimaalseks saavutamiseks kasutada.
Läbirääkimiste taktikavalikul
mängib rolli ka see, kas tegu on
värske partneri või juba ammu
tuntud poolega. Esimese puhul
tuleb läheneda mänguliselt, samas kui vana tuttavaga tehingut
sõlmides on mõlemad osapooled
kursis üksteise eesmärkide ja võimekusega ning võib kiiremini asja
kallale asuda.
Välispartnerite korral kasuta erinevaid tehingustrateegiad, mis
sõltuvad partneri päritoluriigist.
Näiteks rootslaste puhul on oluline saada kogu ettevõtte töötajate heakskiit, belglased on keskmisest kõvemad kauplejad ning
soomlaste seas on kõrges hinnas,
et eestlased mõistaksid äri teha
nende emakeeles.
Kui tehing luhtub, säilita siiski
austus partneri vastu ja ära lasku
ebaviisakustesse.
–

Kui on ette
näha probleeme, näiteks on
firmal pikaajaline kahjum,siis palume partnerilt
ettemaksu
või proovime

saada krediidikindlustust.
Räpina Paberivabriku juhataja

Mihkel Peedimaa

ja Mihkel Peedimaa sõnul pole nende ettevõte lõuna- ja õhtusöökidele, linnatutvustustele ning muule meelelahutusele
läbirääkimiste ajal erilist rõhku
asetanud. Pikaajalise koostöö-

partneriga heade suhete hoidmisele aitab see siiski kaasa.
ASi Lasbet juhatuse esimees
Andrus Koolme ütles, et Eesti
piires pole mõtet läbirääkimiste meelelahutuslikule poolele
rõhku panna kõik teavad kõiki
ja see nipp ei tööta. Samas tagab
see turvatunde lepingute sõlmimisel. “Õnneks liigub pettureid
üha vähem ja on julgem kokkuleppeid sõlmida,” ütlesKoolme.
–

OliverKruuda Terele terendab pankrot

Šveitsi tööstuskontserni ABB
kasumimarginaal paranes viimases kvartalis ning firma teatel on tänavu oodata Hiinaskasvu jätkumist.

ABB majandusaasta neljandakvartali tulemused olid positiivseks üllatuseks pärast viimaste aastate stabiilset langust. Ettevõtte kulude kärpimise programm aitas suurendada kasumimarginaali. Samal ajal kahanes aga firma puhaskasum
70 protsenti, 204 miljonile dollarile. See sisaldas 496 miljoni
dollari ulatuses restruktureerimise kulusid.
“Jätkasime 2015. aastal kasvuvõimalustelekeskendumist ning
püüdsime samal ajal vähendada
negatiivse turuolukorra mõju,”
rääkis ABB kontserni juht Ulrich
Spiesshofer pärast tulemusteteatavaks tegemist.
ABB-le on viimasel ajal löögi andnud Hiina majanduse jahenemine ja USA naftatööstuse
uute investeeringute vähenemine. Tellimused vähenesid möödunud kvartalis 12 protsenti
ning ülimadal nafta hind ja valuutakursside muutus rõhusid
tugevalt käibele.
Goldman Sachs märkis oma
teates, et kuna ABB siiski üllatas positiivselt oma tulemustega, siis on oodata ka aktsia hinna mõõdukat tõusu.
ÄRIPÄEV.EE

Eesti kunagisel suurimal piimanduskontsernil Tere on kaks valikuvõimalust: Oliver Kruuda müüb tööstuse lähimal ajal pankade survel maha või lasevad võlausaldajad ettevõtte pankrotti, kirjutas
Postimees.
Tegelikult oli ligi 30 miljoni euro suuruse laenu maksetähtaeg juba
20. oktoobril, aga siis otsustasid pangad anda Kruudale kolm kuud
armuaega, mis on nüüd samuti möödas. Praegu pole sündikaatlaenu andnud DNB Pank ja Nordea otsustanud, mida Terega edasi teha.
ENERGIA

Uus elektrimüüja 1200tarbijal
Eleringi hallatava Andmelao statistika järgi vahetus veebruari alguses elektrimüüja 1200 tarbimiskohas. Eesti Energia osakaal
kogu tarbimisest oli 61,7 protsenti, Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell oli 11,4 ja Elektrum Eesti OÜ-l 10,2 protsenti.
Kokku on leping elektri tarbimiseks olemas 579 000 tarbimiskohas, mis on ligikaudu 1000 võrra enam kui jaanuari alguses.

KEEMIATÖÖSTUS

VKG alustas suurkoondamist
Eile esitas Viru Keemia Grupp töötukassale esimese teate 138 töötaja töölepingute kollektiivsest ülesütlemisest VKG Kaevandused
OÜs. Kõige enam on plaanis koondada allmaa koristustöölisi (30)
ja allmaa elektrilukkseppi (20). Töölepingud öeldakse üles märtsist aprillini, vahendas töötukassa.
Ettevõttel plaanis lõpetada kokku tööleping 508 töötajaga.

LEMMIKUD
tööstusuudised.ee loetuimad uudised
Vaata, kes töösturitest enim dividende võtsid. Kui aasta tagasi

teenisid esimesed 250 ettevõtjat omanikutulukokku 151,6 miljonit eurot, siis seekord on koondsumma 190,2 miljonit eurot.
Favor asus valgusteid tootma ja tõi turule kaubamärgi Leden. Leden kasvas välja ettevõtte enda vajadusest efektiivse val-

gustuse järele.
Kui palju teab Eesti juht tarneahelate juhtimisest? Teadmised tarneahelate juhtimisest on ettevõtete vahel Eestis ebaüht-

laselt jaotunud.

Kuidas tagada
partneri korrektne
maksekäitumine?
Enne lepingu sõlmimist ja tehingut selgita välja partneri rahaline
olukord.
Kõige kindlam viis on leping sõlmida otse tellijaga.
Pettuste vältimiseks tasub küsida
ettemaksu.
Iga ostu korral on vajalik põhjalik taustakontroll, veendumaks, et
partner on usaldusväärne.
Välispartnerite puhul on abiks
mõne kohaliku tuttava või konsultandiga suhtlemine, kes aitab petturi välja peilida.
Hea võimalus on kasutada kindlustuse riskimaandamisinstrumente, samuti saab tarnijate toodangu kvaliteeti kontrollida, saates nende tooteid Inspektoritele.

Välismaisele partnerile tasub
ka meelelahutust pakkuda
Räpina Paberivabriku juhata-

PIIMATÖÖSTUS

ABB üllatas
positiivselt

Välistellijatele meelelahutuse pakkumisega on Koolme sõnul teine lugu, eriti kui nad pole varem Eestis käinud. “Enne
meelelahutuse planeerimist tasub endale selgeks teha kliendi
iseloom, vähem määrav pole ka
vanus,” ütles Koolme ja lisas, et
tema praktikas on ette tulnud
kohtumisõhtuid nii soliidsel tasandilkui ka juhuseid, kus klienti huvitab ainult peatäis viina.
Wendre juht Vahur Roosaar
tõi näite teisest äärmusest. “Käisin koostööpartneriga läbirääkimistel Hiinas. Mäletan, et meil
olid kavas läbirääkimised, mis
polnud meie jaoks teab mis olulise kaaluga, ning olime oma

Hiinapartneri ettepanekuga juba eos päri. Millegipärast aga oli
meie hiinlastest partneritele tehing sedavõrd suure kaaluga või
arvasid nad, et kokkulepet on
keeruline saavutada, igal juhul
ootas meid Hiina jõudes ees pidulik õhtusöök restoranis, mille tarbeks oli kinni pandud terve
saal,” meenutas ta. Vastaspool oli
esindatud kahekümne inimesega, kes olid õhtusöögile saabunud abikaasadega. “Meie olime kahekesi ja terve õhtu üritatimeie olemist võimalikult mugavaks teha. Üksjagu nähti vaeva ka meie moosimisega. Kokkuleppe saavutmiseks nähti ebamõistlikultpalju vaeva.”

Kvaliteet,
mis
kestab!
METALLIMÖÖBEL
TOOTED:
•

GARDEROOBIKAPID

•

ARHIIVIKAPID

•

TÖÖRIISTAKAPID

•

TÖÖKOJA SISUSTUS

•

ARHIIVIRIIULID

•

NAGIPINGID

Falkonet Metall OÜ
Tel +372 605 4060
info@falkonet.ee
www.falkonet.ee
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Mait Palts:
Töökohapõhiselt tulumaksu jaotada on proovitud
ja see töötab.
Kaubandus-tööstuskoja juht leiab, et maksujagamise muutust tuleb vaadata kontekstis, mida
soovitakse saavutada pärast reformi.

ÄRIPÄEV 4. veebruar 2016
toimetaja Vilja Kiisler, tel 667 0150, e-postvilja.kiisler@aripaev.ee

Reklaamimaailma legendi Paul Feldwicki arvektlsmi orignaliede vaisdtardipunkt,tõeliso kbusieh,ästid teosaud,kirjtas turndsveBb stMarketing.

E-teenused nähtamatuks

on

EDUKAS EESTI

on

NÕUANNE

Turundajad võtavad originaalsust

liiga tõsiselt
Paul Feldwick
Briti reklaamiguru

See on üsna levinud viga, et turundajadvõtavad originaalsust liiga tõsiselt. Kui mõtleksime
reklaamist rohkem sellisel viisil, nagu mõtleme

meelelahutusest, saab pilt palju selgemaks.
Võtamekas või filmid, mis võidavad Osca-

reid see on ju samuti auhind loovtöö eest. Kas
Oscari saavad alati ainult originaalsed filmid?
Mitte tingimata. Tõeliselt loeb vaid see, kui hea
see töö on ja kui hästi on see tehtud. Kvaliteet võidab alati originaalsuse.
Hea tõestus on näiteks Pixar. Ma lugesin hiljuti Pixari asutaja Ed Catmulliraamatut, mis on
tõeliselt hea lugemine justloovuse ja loomingulisuse seisukohalt.Kindlasti on Pixarifilmid
originaalsed ja mitmes mõttes sensatsioonilised, sest sisaldavad ideid, mis on uued ja huvitavad. Aga mitte ainult see ei tee neid heaks. Nad on
head eelkõige seepärast, et on hiilgavalt teostatud ja väga kvaliteetselt tehtud. See on väga suure töö ning pikaajalise arenduse tulemus. Originaalne idee on vaid stardipunkt. Sama idee põhjal saaks kindlasti ka väga halva filmi toota.
Ma leian, et peame oma tavapäraseid mõtteid
loovusest veidike ümberkujundama. Loomingulisus ei seisne vaid inimeste šokeerimises ja
millegi uuega üllatamises, vaid peaks palju rohkem olema kooskõlas sellega, mis inimesi tõeliselt haarab, nende kujutlusvõimet toidab ja enesetunnet tõstab. Sealjuures tekitadeska positiivseid tundeid ja assotsiatsioone brändiga, mida
reklaamime.
Minu vaadereklaamide efektiivsusele on väga
lihtne reklaam peab kas mõjutama ärilisi näitajaid või tarbijate käitumist ning kõik muu on teisejärguline. Reklaami tõeline eesmärk peaks alati seisnema pikaajaliste väärtuste ja tulemuste
saavutamises jätkusuutliku brändiehitamises
ning stabiilseterahavoogude ja kasumi tekitamises. Kui me kaotame need eesmärgid ja mõõdikud silmist, siis on meiebrändil ja ettevõttelüha
raskem pikas plaanis kasumlikult tegutseda.
–

–

–

E

ril e-kirja,kus on öeldud, et riik esitab 15. veebruaril tuludeklaratsiooniautomaatselt ja sa saad
nädal hiljem oma kontole tulumaksutagastuse. Kui sind huvitab, kuidas summa kujunes, siis
jõuad leheküljele, kus on lihtsas keeles näidatud
sinu kaks tulu ja viis mahaarvamist. Kui seal näidatud andmed sobivad, siis sa ei pea midagi tegema, ei vajutama ühtki nuppu või midagi täitma. Leheküljel on välja toodud veel kaks olulisemat tulumaksuga seotud muudatust ning näidatud, kuhu sinu maksuraha kulub. Lisaks on leheküljel öeldud aitäh selle eest, et sa riigile tulumaksu maksid. Kes peab deklaratsioonis midagi täiendama, sel jääb alati võimalus katkestada
automaatne deklareerimine ning teha vajalikud
täiendused.

esti e-teenused on saanud maailmas palju kiita. Tegelikult oleme tä-

napäevast kaugele maha jäänud
Eesti riigi (ja ettevõtete) e-teenused
võiksid olla palju uudsemad ja pa–

remad.
Tänane kasutaja ei oota e-teenusteltfunktsionaalsuste paljusust. Funktsionaalsuste olemasolu on hügieenifaktor. Ideaalselt teenuselt ootab
kasutaja vaid üht seda, et teenus säästaks võimalikult palju aega, looks võimaluse tegeleda
tõeliselt olulisega. Iga inimese jaoks on olulised
eri asjad: hobid, meelelahutus, perekond, kas või
söömine jamagamine. Mitte kunagi ei ole tähtsaks osaks elust maksudeklaratsioon, juhiloa
uuendamine või dokumendi aegumistähtaeg.
Et säästa aega, peavad e-teenused olema raudkindlalt töötavad ja lihtsad, lausa äärmuslikult
lihtsad. Sellist lihtsust ei saavutata ilusa disainiga, vaid lihtsustades juurteniriigis toimuvaid
protsesse.
–

Abiellumine. Praegu saab inimene pärast jah-sõna ütlemist abielutunnistuse, millega ta hakkab
käima mööda ameteid ning vahetamadokumente. See tähendabkolme nädala jooksul umbes kaheksa töötunnikaotamist, sest ükski amet ei tööta väljaspool tavapärast tööaega.

Riik teab vähemaltkuu ette, millal inimene abiellub ning millise nime endale võtab.

Riik

teab, millised dokumendid tuleb vahetada.Jook-

sutamise asemel võiks riik algatada nimevahetuse kümme päeva enne abiellumist ning anda inimesele teada, et seoses peatse abiellumisega on
tal vaja ka uut ID-kaarti, passi ja juhiluba. Dokumentide uuendamiseks vajalik riigilõiv võetakse
inimese pangakontolt e-arve alusel, ning kui kasutajal on soov, siis on tal võimalik anda ka ettevõtetele teada peatsest nimevahetusest. Pärast
jah-sõna ütlemist muutub inimese nimi rahvastikuregistris jamujal, tühistuvad vanad ja aktiveeruvad uued dokumendid. Needantakse pidulikult üle koos abielutunnistusega. Inimene ei
pea teadma, et selle teenuse taga oli mitu ametit,
tema jaoks oli see Eesti riigilt pärit teenus. Kaheksast töötunnist jäi järelenähtamatu 0-kliki teenus, mis võttis inimeseltvaid mõne sekundi.

Margus Simson
Ziraff OÜ juhatuse liige

–

Inimene ei
vaja juhiluba, vaid
tahab autoga sõita.

90–95% kasutajatest ei muuda ettevalmistatudtuludeklaratsioonis mitte midagi. Miks me sunnime poolt miljonit inimest
minema 15.veebruaril e-maksuametisse ja vaatama lehti, kus kõik on õige ja riigile teada?Selle asemel võiks saata igale inimesele 1. veebrua-

Tuludeklaratsioon.

LUGEJA ARVAB
Riigiametnikel on käes liiga palju
krediitkaarte, mida nad saavad
kasutada ka puhkusel olles ja ka
siis,kui nad teenistusülesandeid
eitäida. Samuti tuleb üle vaadata
krediitkaartide limiidid, mis on
suuremadkui kasutaja kuupalk.
Kommentaar artiklile “Õhuväe krediitkaartide
kulud salajased”

1. Riik on inimese
jaoks üks. Praegu on teenused ametipõhised.Kui
lapse sünd puudutab viit asutust, siis peab inimene need kõik läbi käima. Selle asemel tulebkasutada võimalikult palju inimese elukaare sündmusi lapse sünd, kooliminek, abiellumine, pension jne. Selliste sündmuste taha loob riik ühe
teenuse, mis toimib tervikuna.
2. Riigi kasutajakogemus peab olema nähtamatu, aga looma turvatunde. Ülaltoodud näited
teevad riigi teenuste kasutamise nähtamatuks.
Kasutaja ootab siiski kindlustunnet ta tahab
saada õigel hetkel teada, et kõik on hästi, deklaratsioon on esitatud või et lapse nimi on õigesti
kirjutatud.
3. Riigi teenuste aluseks on inimese vajadused. Kõikide teenuste ülesehitamise aluseks peab
olema teenusprotsesside lihtsustamine ja kasutajategelik vajadus inimene ei vaja juhiluba, vaid
tahab autoga sõita. Samamoodi ei tohi asutuste sõnavara jõuda inimeseni, vaid teenuste sõnastus peab olema sõbralik ja arusaadav ka 9. klassi õpilasele.
4. Riik on kättesaadav võimalikult ühest kohast. Ja kõikjalt. Kui abiellumine on ühine teenus
üle paljude ametite, siis ei saa see teenus olla kättesaadav mujalt kui ühisest keskkonnast. Eestis
on teenuseidühendav keskkond eesti.ee. Olemasoleva eesti.ee-ga ei ole siin küll midagi teha, vaid
uus tuleb ehitadaüles uute põhimõtete, struktuurining kasutajanõuete alusel. Muu hulgas
peavad riigi teenused olemaideaalselt kasutatavad kõikide seadmetekaudu eesti.ee peab äpina
olema iga inimese taskus.
E-teenuste uued põhimõtted.

–

–

–

ARTIKKEL ILMUB TALLINNA KAUBAMAJA, DANSKE BANKI, TELI A,
ACE LOGISTICSI, COMBIMILLI NING ÄRIPÄEVA ARVAMUSKONKURSI
EDUKAS EESTI RAAMES.
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Üheksakümnendate tagasitulek

loewww.aripaev.ee

Veebruariga algasid vist uues-

Peatoimetaja: Meelis Mandel
Väljaandja: AS Äripäev
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
telefon:
(372) 667 0195,
(372) 667 0222
Toimetus:
e-post: aripaev@aripaev.ee
tel:(372) 667 0111
Reklaamiosakond:
e-post: reklaam@aripaev.ee
tel:(372) 667 0105
Tellimine ja levi:
e-post: register@aripaev.ee
tel:(372) 667 0099
Tellimine internetis:
www.aripaev.ee/tellimine

Äripäeva tellija

eelised –

ostukeskkond privileeg.aripaev.ee
ja soodsaim võimalus soetada
Äripäeva raamatuklubi raamatuid.
Äripäev veebis: www.aripaev.ee
Trükk AS Kroonpress
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 ningedastamine mis tahes kujul

on

ilma ASi Äripäev kirjaliku nõusolekuta keelatud.Kaebuste korral ajalehe sisu
kohta võitepöörduda Pressinõukogusse,
pn@eall.ee või tel (372) 646 3363.

ti 1990ndad: laekuvad regulaarsed teated röövimistest,
mõrvadest jakurjategijate
omakohtu vohamisest.

Sel ajal, kui Kelly Sildaru tegi Ameerikas vigursuusaajalugu, tõmbas autotäis Lõuna-Eesti noormehi ninatäis ning läks
bemmiga Vao külla pagulaskeskusse korda rikkuma. Tungisid purjuspäi sisse, provotseerisid kaklust. Enne politsei saabumist põgenesid. Kõigil varasem kriminaalkaristus.
Saabus nädalavahetuse teine
peoõhtu, seekord Pärnus. Kaks

Mari Mets
ajakirjanik

mehehakatist (18- ja 20aastane), kes olidÜhendkuningriigistkoju käimas, tellisid Pärnus
ööklubi ette takso, paludes sõita Pulli külla. See sõit jäi taksojuhile viimaseks, sest noormehed tapsid taksojuhi, veeretasid laiba Pulli maanteekraavi ja
röövisid takso.

Ei saa pahaks panna, kui mõnest lääne
seriaalist jookseb läbi
mõni Eesti päritolu

Krimisõdalased. Samal ajal ko-

kurjategija.

guvad Eestis populaarsust Odini sõdalased, mis on pärit justkui Põhjamaadest, kuidkodumaise touch’i annavad Eestis
sellele ikka liikmed ise staažikad kurjategijad. Sõdalased lu–

bavad hakata Tallinna tänavatelkorda pidama, et sisserändajad siin kurja teha ei saaks ning
ikka teaksid, millised kombed
siin valitsevad. Isehakanudkorravalvurite seas paistavad silma
suureks kasvanud ja ampluaad
laiendanud lapskurjategijad,
varem kangialustes välismaalasiröövinud pätid ning tänavalkäijate peksjad.
Niiviisi ei saagi varsti enam
pahaks panna, kui mõnest lääne seriaalist jookseb jälle läbi
Eesti päritolu tegelane, näiteks
kullaröövel või muidu pahade
kavatsustega kurjategija.
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LUGEJA LEMMIKUD www.aripaev.ee
90ndate tagasitulek. Veebruariga algasid
vist uuesti 1990ndad: laekuvad regulaarsed teated röövimistest, mõrvadest ja kurjategijate omakohtu vohamisest.
Vestlus maksuametiga paneb OÜtajad
tööjõumaksetasuma. Aasta lõpus hakkas vähemalt 157 isikut senise näiliku teenuse osutamise asemel deklareerima töö-ja
juhatuse liikme tasu väljamakseid.

Suurfirma toob oma IT-keskuse Eestisse. Rahvusvaheline suurfirma arvato
Financial Solutions avab järgmisel nädalal
Tallinnas oma IT-arenduskeskuse.
Maxima suuromanik korruptsiooniskandaalis. Balti rikkaim mees, Maxima
suuromanik Nerijus Numavicius on seotud
Leedu ühe suurima haigla ja ravimifirmaketi korruptsiooniskandaaliga.

XVI Gaselli Kongress
18. veebruaril 2016
Kultuurikatlas
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Hea tervis teeb edukaks
Meil on vaja personaalset meditsiini. Funktsionaalse tervise

nõustajaid, kes võtaksid inimese tervisemurede lahendamisel
arvesse kõiki faktoreid, mis elus
rolli mängivad. See on meditsiini uus suund, mis näiteks USAs
teeb kiiret võidukäiku.
Nüüdisaegne meditsiin on
hiilgavkõiges, mis puudutab
inimeste kokkulappimist ja tõsiste jamade kiiret likvideerimist. Kuid krooniliste, salamisi
ligihiilivate probleemide vastu
ei saa me meditsiinilt kahjuks
palju abi. Leevenevad sümptomid, kuid mitte algpõhjused.
Individuaalne lähenemine on
kallis? Ei pruugi olla! Kõik on
prioriteedi küsimus. Hea tervis
on investeering. Terve inimene

jaksab rohkem tööd teha ja tema töö on tulemuslikum.
Selleks, et kulusidkokku
hoida, on vaja online-keskkonda, kust inimene saab jälgida, kuidas muutused tema elus
(näiteks toitumises) on tema
tervisenäitajaid parandanud.
Selleks, et end jälgida, tuleks
käia kord kvartalis (hiljem kord
aastas)keskuses (näiteks perearsti juures) ja anda vajalikud
analüüsid.
Lisaks analüüsidele (vere,
uriini, sülje jms)peaks arvesse
võtma ka üldist tervislikku sei-

Janno Joona
ettevõtja

näärme ja soolestiku mikrofloora olukorraga. Järelikult
minu puhul D-vitamiini suukaudne manustaminetulemusi
ei anna. Siis võib südamerahus
suukaudse toidulisandi apteeki
jättaning võttakasutusele uue
strateegia süüa rohkem muna, kala ja seeni, planeerida reisi soojale maale või külastada
tervislike lampidega solaariumi. Nii saame teha ka paljude
teiste biomarkeritega, mis tervise olukorda peegeldavad. Alates kolesteroolist ja lõpetades
sportlastele olulise kreatiniini
kinaasiga.
Kõik testid ei pea olema verest. Mõni tehakse süljest, mõni uriinist, mõni väljaheitest ja
mõni isegi juustest.
–

On vaja online-keskkonda, kus inimene
saab jälgida,kuidas ta
tervis muutub.
sundit, sh vaimset tervist (uni,
tuju jms). Seejärel saadetakse tulemusedlaborisse, kus tuvastatakse analüüside järgi näitajad, ja inimene saab graafilisest keskkonnast näha, millises
suunas tema tervis liigub.
Näiteks vereproovi võtmisel selgub, et minu D-vitamiini
tase on madal. Sellist olukorda
ma kindlasti ei taha, kuna madalD-vitamiini tase on paljude haiguste juurpõhjus. Seejärel hakkan ma D-vitamiini suukaudse lisandina juurde võtma.
Ja mõnekuu pärast lähen annan uue vereproovi. Siis aga selgub, et D-vitamiini tase on veelgi kukkunud. See on üsna tavaline stsenaarium, seotud veres leiduva kaltsiumi, parakilp-

Veeda inspireeriv päev
kiiresti kasvavate ettevõtete seas!

Tulemus silma ees. See annab

inimesele motivatsiooni vajalikke muutusi ellu viia, kui ta
ees on visuaalsed tulemused ja
näitajad liiguvad õiges suunas.
Kui me arendame online-keskkonna, kus iga soovija tervise
olukord näha, siis ei pea keegi
vaidlema, mis on õige ja mis vale. Sest tervis on meie kõige kallim vara. Kui oleme terved, siis
oleme edukad!

Oma loo räägib:

PRFoodsi juht, investor ja metseen
Indrek Kasela

„Maailma

ARTIKKEL ILMUB TALLINNA KAUBAMA-

JA, DANSKE BANKI, TELI A, ACE LOGISTICSI,
COMBIMILLI NING ÄRIPÄEVA ARVAMUSKON-

vastu

KURSI EDUKAS EESTI RAAMES.

uudishimulik“

KOMMENTAAR

Kingitus kõige nõrgemale
2015. aasta lõpus tegi riik kümnetele tuhandetele ettevõtjatele kingituse ja vähendas halduskoormust. Vastu võeti uus

raamatupidamise seadus, mille järgi võivad mikroettevõtjad
alates järgmisest aastast raamatupidamise aastaaruandes esitadaandmeid vaid minimaalses mahus.
Mikroettevõtjaks nimetatakseühe osanikuga osaühingut, millebilansimaht on väiksem kui 175 000 eurot, müügitulu alla 50 000 euro aastas,
omakapital suurem kui kohustused ning mille osanik on ühtlasi juhatuse liige.
Mikroettevõtja peab
2016. aasta raamatupidamise aastaaruandes avalikustama vaid kaks põhiaruannet (bilanss jakasumiaruanne) ning
avaldama aruande lisades väga
piiratud informatsioonimaksimaalseltkuni kolme lisakaudu.
Kingitud hobuse suhu ei vaadata? Audiitori positsioonilt
vaadates võib öelda, et aas-

taaruanne muutubformaalsu-

seks, kuna sellise infohulgaga
ei ole kolmandal osapoolel võimalik saada piisavat ülevaadet

Eva

Jansen-Diener

PwC juhtivaudiitor

On ebaselge, kas
mikroettevõtjal tuleb

lühema aruande eest
raamatupidajale vähem maksta.
ettevõtte finantsseisust ega teha järeldusi.
Kui mikroettevõtjal ei ole tagatisega pikaajalisi kohustusi,
bilansiväliseid jatingimuslikke
kohustusi, juhtkonnale antud
laene ega garantiisid ning ei ole
toimunud tehinguid omaosadega,piisab vaid viie reaga bilansi ning lühikese kasumiaruande avalikustamisest. Tegevusaruannet koostama ei pea.
Seadusemuudatuse eesmärk
on kiiduväärt, aga pole selge,
kas mikroettevõtjal tuleb tulevikus lühema aruande koosta-

mise eest raamatupidajale vähem maksta.Võib küll eeldada,
et nõutava minimaalses mahus
aruande koostamise oskus on
jõukohane igale ettevõtjale, eeldades, et ettevõtte bilansi ja kasumiaruande lugemise ja koostamise oskus on omandatud
käsikäes äritegevusega.
Äkki ei lähegi elu lihtsamaks.

Ei ole veel selge, kas mikroettevõtjatel õnnestub vältida teatud
statistikaaruannete valimisse
sattumist.
Seetõttu võib statistikaaruannete täitmise maht hoopiski samas ulatuses kasvada, sest
varasemast detailsest raamatupidamise aastaaruandest automaatselt statistikaaruannetesse
ülekantud andmed ei ole enam
kättesaadavad.
Sellisel juhul ei oleks kindlasti tegu halduskoormuse vähenemisega.
Loodame siiski, et ettevõtjate koormus andmete esitamisel tulevikus siiski pigem väheneb ning maksu-ja tolliameti
ning statistikaameti algatus vähendada ettevõtjatelt küsitavate andmete esitamisekoormust
saab teoks.

Gaselliliikumist toetavad

gasel.ripve

Gaselli Kongressi toetavad

Kongressi soodushind 189 eurot (käibemaksuga 226,8 eurot).
Lisainfo ja registreerimine: telefon 667 0251, e-post kertu.ruus@aripaev.ee, gasell.aripaev.ee
Kui soovite tutvustada enda ettevõtet Gaselli Kongressil, siis võtke ühendust Eliise.Nikopensius@aripaev.ee
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TÕUSJA

LANGEJA

China National Chemical
nõustus lõpuks ostma
pestitsiiditootja.

Taani ravimifirma
kvartalitulemused jäid
analüütikute ootustele alla.

Novo Nordisk

Syngenta

412,6 CHF

+

5, 17% _

450

358,9 DKK

-

4 ,95% _
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toimetaja Rainer Saad, tel 667 0398, e-post rainer.saad@aripaev.ee

PERSOON

Jalgpallikoondise
puurilukust investoriks.
Kindlustab võlakirjadega tulevikku
Juhan Lang
juhan.lang@aripaev.ee

EESTI jalgpallikoondise endine

väravavaht

Sergei

Pareiko onkoolitanud endast eduka
väärtpaberiinvestori.FOTO:

Mullu novembris Eesti koondise väravavahi ameti maha pannud ja ühtlasi tippjalgpallist lahkunud Sergei Pareiko näguripäevi kartma ei pea, sest aastate jooksul on ta
omandanud väärt investeerimiskogemuse
võlakirjaturgudel ja aktsiabörsidel.

“Ütlen ausalt, et eelmisel aastal, kui ma
veel mängisin jalgpalli, siis suurema osa rahast teenisin jubainvesteerimisest,” avaldas
äsja 39aastaseks saanud legendaarne puurilukk. Huvi investeerimise vastu sai alguse juba aastate eest, veidi pärast 30. sünnipäeva.
Just siis sündis mõte leida midagi, mis
aitaks endal japerel edukalt edasi elada ka
pärast profikarjääri lõppu. Peast käis läbi
mõte alustada oma äri või koos kompanjonidega kuhugi investeerida. Ei kulunud kaua,
kui endise vutistaari mõtteisse kerkisid aktsiad ja võlakirjad. Iseseisvalt turgude kohta
juurde õppides ja lugedes, kasvas huvi asja
vastu iga päevaga. Kasuks tulid jalgpalluri
karjäärist lahutamatud pikad lennureisid,
kus järjest rohkem sattusid näppu investeerimisajakirjad.
Kuna tippsort neelas kogu aja, siis jäi börsil toimetamine aastateks üksnes hobiks. TõsisemalthakkasPareiko investeerimisega tegelema ligi kaks aastat tagasi, kui peas kuju-

ANDRAS KRALLA

nes kindel teadmine, millal võiks sportlasekarjäärile puntki panna.
Börsil saadudkaotuste meenutamine võtab Pareiko pikalt mõtlema. “Ma nendest
graafikutest ei saanud mitte midagi aru,”
meenutab ta algusaegu. “Miks, miks jälle?
Miks ma läksin sinna ja hakkasid jälle langema? Miks ma ei lähe siis, kui nad hakkavad tõusma? Üks või kaks korda ostsin siis,
kui olid kõrgemad hinnad.Midagi kaotasin,
aga need olid minimaalsed summad.Kui nägin oma kontol miinust, hakkasin mõtlema,
miks niimoodiläks, kus tegin valesti.”
Instinkt kujuneb välja. Oma vigade analüüsimine viis kuldaväärt põhimõtteni mitte in-

vesteerida ajal, kui väärtpaberite hind on tipu lähedal. “See on selline ohtlik koht, kus
need, kes alustavad investeerimist, saavad
kohe karistada,” hoiatas ta. “Oma igapäevase
kogemuse kaudu ja tänu materjalidele sain
enam-vähem selgeks, millal on vaja aktsiaid
osta ja millal onvaja väljuda ning oodataparemat aega. Aga see on rohkem juba instinkt
ja kogemusega tuleb see tunne.”
Neli aastat tagasi õnnestus tal aga leida
tõeline rahamasin. Ühel päeval Äripäeva venekeelset sõsarlehteDelovõje Vedomostitsirvides jäita pilk lehe tagumiselküljel pidama
Hewlett-Packardi aktsial, mis olilisatud turu
suurimate langejate edetabelisse. See äratas
kiiresti huvi ning jalgpalluri enda analüüsi
põhjal paistis kukkumine põhjendamatu.
Järgmisel päeval soetatud tehnoloogiagigandi aktsiad teenisidki juba kahe kuuga

Kes on kes
Sergei Pareiko
Eesti jalgpallikoondise väravavaht 1996–
2015.
2015. aastal mängis ta FC Levadias.
Mänginud jalgpalli Poolaja Venemaa kõrgliigas.

Tõmbas karjäärile ametilikult joone alla
2015. aasta 17. novembril, mil tegi kaptenina
nullimängu Kariibi mere väikeriigi Saint Kitts ja
Nevis vastu.

100%-list tootlust ning poole aastaga hind
pea kolmekordistus. Ehkki Pareiko kasseeris enda sõnulkasumi sisse jubasiis, kui hind
oli alles kahekordistunud, tekitas justtäppi
läinudpanus motivatsioonija arusaamise, et
temagi võib edukalt investeerida. “See summa, mis ma teenisin, oli jubapäris suur, olin
väga õnnelik,” rääkis ta.
Viimaste tehingute puhul ta kahjumit
aktsiatest enam välja ei võtnud, vaid ootas
niikaua, kui hind taas vähemalt ostutasemeni kerkis. Olgu pealegi raha investeeringu all mõnda aega kinni ning teenigu alternatiivsed investeeringud paremat tootlust.
Kuigi praegu Pareiko investeerimiskontolt ühtegi aktsiat ei leia, hoiab ta börsidel
iga päev silma peal. Peamiselt on ta toimetanud koduturul ning USAs, Saksamaal ja Venemaal. Tallinnabörsiltkuuluvad tema soosikute hulka eeskätt dividendiaktsiad.Enda

lemmikutena loetleb Pareiko Tallinna Vee,
Tallinna Kaubamaja, Tallinki, Arco Vara ja
Merko Ehituse aktsia.
Sissetuleku tagavad võlakirjad. Pareiko on
rohkem siiski võlakirjade usku. Ühest küljest räägib nende kasuks kindel intress, mis
tagab, et kindlal ajahetkel laekub kontole
teatud summa, millest lähtuvalt on võimalik ka pere eelarvet planeerida ja jooksvaid
kulusid katta.
Praegu on vutisangar koostanud ligi veerandsajast võlakirjast koosneva jälgimisnimekirja ning soosingus on pigem suurema tulupotentsiaaliga, ent see-eest riskantsemad vekslid. Üks koht, kust praegu suurema tulupotentsiaaliga võimalusi otsida, on
Pareiko hinnangul naftasektor. Tehinguid
teeb ta aastas paarikümne ringis.
Internetiajastul infokanalite nappuse
üle ta ei kurda. Igapäevase lugemisvara hulka kuuluvad nii Bloomberg kui ka finantsportaal investing.com, samuti jälgib ta huviga Äripäeva loodud investor Toomase tegemisi. “Mõtlen ka, et miks ja millal ta tegi
väga huvitav, kuidas teised inimesed mõtlevad,” lausus ta.
Ühtki eeskuju Pareikol investeerimismaailmas siiski pole elu on lihtsalt tõestanud,
et parimadki eksivad ningkõige kasulikum
on usaldada ainult iseenda kogemust. “Kui
sa tahad sellega profina tegutseda, siis pead
ikka rohkem endasse uskuma,” rõhutas ta.
Info hankimiselekulub Pareiko kinnitusel hommikul 15–20 minutit, pisut päeval

–

–
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Eratarbijad peaksid arvestama,
et elektrienergia hinnale lisandub lepingus ka käibemaks.

Euroopa Keskpanga negatiivne

Euribor on EKP sammude tõttu
olnud tugevas languses.

intressimäär survestab eurot

EUR/USD

Nord Pool Eesti
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RAHA

Tasub teada
Sergei Pareiko 12 investeerimismõtet

1.
2.
3.
4.

Turud ei olekasiinod.
Ikka on numbrite taga
põhjused. Ei ole niisama
langemine ja niisama tõusmine.
Ilma eesmärkideta ei
saa mitte midagi teha.
Trenn annab sulle
jõuduja emotsiooni
terveks päevaks. Kui sul
juba hommikul on hea tuju, siis
mõtled terve päeva positiivselt.

Negatiivse mõttega

ei tohiks üldse minna
investeerima. Räägitakse, et sinu mõtted materialiseeruvad elus. Kui sa tuled ja mõtled, et
täna midagi ei saa, siis nii juhtubki.
Samamoodi on jalgpallis.
Kõige tähtsam on
pere. Ei tohi olla nii, et
ainult õhtul voodis küsid naiselt, kuidas tema päev läks.
Peab olema tõeline pereelu. Selle
kõrvalt tuleb leida aknad, kus võid

5.

tegeleda sellega, millega vaja.

6.

Elu osta ei saa. Nautige seda elu, mis teil on,
armastage neid inimesi, kes on teie ümber. Olge sõbralikud ja liikuge oma eesmärkide
suunas, aga ärge unustage neid,
kes on teie kõrval.
Turul peab olema
külm pea. Võta väike paus, mõtle veel üks
kord, teine kord, kolmas kord ka
üle ja pärast seda juba tee otsus.
Spordis on samamoodi paanika
on esimene olukord, kus üldse ei
peaks reageerima. On vaja rahulikult võtta.

7.

–

Kui hakkad
teenima
rohkem, siis
tahad rohkem
ja rohkem ja
su maailm
läheb kinni. Sa
näed enda ees
ainult numbreid ja graafikuid seda
muidugi ei
peaks olema.
–

investor Sergei
Pareiko sellest, et
tuleb piiri pidada

8.

Spordis sa võid kaotada mingi mängu,
aga investeerimisel seisavad sinu ees sinu raha, sinu perekonna raha. Kõigega ei tohi riskida.
Halvad ajad tuleb
üle elada. Spordis
võib tulla olukordi, kus
sa ainult kaotad ja kaotad ning kukud kuskil tabelis allapoole. Ei ole
vaja alati hakata midagi sellepärast välja vahetama või muutma.
Vahel on lihtsalt aeg selline ja see
hetk on vaja üle elada. Samamoodi investeerimisega.
Ainult sina vastutad. Nii jalgpallis kui ka investeerimises kui sa intuitiivselt tunned,
et otsus on õige, ei tohi sa mingil
juhul viivitada. Kui sa venitad, siis
sulle lüüakse. See on sinu otsus,
mitte kellegi teise. Ka väravavahina vastutan ainult mina ise oma
tegude eest.
Elus võiks ollaka
varuvariant. Kar-

9.

10.
–

11.

jääri lõpetamine on
tippsportlastele valus ja ohtlik moment. Siis peaks ikkagi huvitama
muud asjad ka, mis hoiaksid sinu
tuju üleval, aitaksid tunda end
elus kasulikuna ning teenida raha.
Vastasel juhul pole kriis kaugel.
Kõige tähtsam

12.

on huvi. Kui huvi

ei ole, siis mille
jaoks on seda üldse vaja? Kui on
huvitav, siis aina huitavamaks läheb, ja see motiveerib sind ise-

enesest.

ning veidi ka õhtuti, kui avanevad USA turud. Küll on ta mõelnud sellelegi, et tulevikus päevas 2–3 tundiaktiivsele kauplemisele pühenduda.

Kommertspankade intressitooted
jooksev hoius
pank

maalustega kuvari ees istuda Pareiko ei soovi. Samuti ei tohiksrahateenimine mingil juhul segadapereelu ega trenni tegemist. “Kui
hakkad teenima rohkem, siis tahadrohkem
ja rohkem ja su maailm läheb kinni,” leiab ta.
“Sa näed enda ees ainultnumbreid ja graafikuid seda muidugi ei peaks olema. Töö on
töö, aga sa eipea olema terve öö arvuti ees ja
teenima-teenima ning unustama need, kes
terve elu sinuga koos käivad. Kui pärast tekib mingi suur terviseprobleem, siis sa hakkad seda mõistma.”
Pareiko sõnul toetavad teda investeerimisel abikaasa japoeg. Esimest hoiab ta oma investeeringutega ka kursis. Senine kogemus
on tõestanud, et raha aktiivselt võlakirjade
j aktsiate abilkasvatades on võimalik elada
sama kenasti kui hästimakstud tippjalgpallurinaPoolas või Venemaal. Olgugi, et Pareiko on profikarjääri seljataha jätnud ja unistab päevakaupleja ametist, pole sugugi kindel, et teda tulevikus enam pallimurul näha
ei võiks. “Kuna olen suurema osa oma elust
mänginudjalgpalli, siis tahaks sealollaikkagi,” tunnistas ta. “Mõtlen ka ise, kuidas võiksin mõneleklubile kasulik olla. Aga kellelegi
ma ei hakka helistama, et võtkemind tööle.
Kõik teavad, et olen lõpetanud.Kellel on vaja,
leiavad mu numbri. See ei ole mingi saladus.”
–
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päevalõpu kontojäägilt, Äripanga jooksva hoiuse intressimäär on nüüd

0%

Citadele Pank Roosikrantsi 2, Tallinn,

Tartu mnt 10, Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,
e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee
Eesti Krediidipank Narva mnt 4, Tallinn,
tel 669 0941, faks 661 6037
Tallinna Äripank Vana-Viru 7, Tallinn,
tel 668 8066, faks 668 8065
DnB PANK

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

NOTEERIMATA
VÕLAKIRJAD
BALTI ETTEVÕTETE NOTE
ERI MATA VÕLAK
I RJAD
võlakiri

ISIN kood

emiteerimiskuupäev

lunastamistähtaeg

IuteCredit Europe A6

EE3300110584
EE3300110725
EE3300110808

29.09.2014
15.09.2015
8.12.2015

15.09.2018
15.09.2017
15.12.2017

Mainor Ülemiste
Uvic
PlusPlus Capital

EE3300110691
EE3300110782
EE3300110840

16.06.2015
27.11.2015
25.01.2016

26.11.2018
27.11.2018
1.02.2019

Cofi (Inbank)
IuteCredit Europe A5

kupongimäär

reklaam

intressimakse
sagedus

7,00%
16,00%
16,00%
7,00%
10,00%
13,00%

nimiväärtus

emissiooni maht

kvartaalne
kvartaalne
kvartaalne

EUR 1000
EUR 1000
EUR 1000

5 000 000
506 000
530 000

kvartaalne
kvartaalne
kvartaalne

EUR 1000
EUR 1000
EUR 1000

5 000 000
1 300 000
4 000 000

BÖRS
03.02

Tallinn
aktsia

sulgemishind, EUR

muutus
eelm, %

Arco Vara
Baltika
Ekspress Grupp

1,050

-3,67

0,295

0,34

1,250

0,81

Harju Elekter

2,640

1,54

Merko Ehitus
Nordecon

8,000

0,00

1,010

1,00

Olympic EG
PRFoods
Pro Kapital Grupp
Silvano FG

Tallink Grupp
Tln Kaubamaja
Tallinna Vesi

Hulluks ei tohi minna. Päevad läbi kottis sil-

reklaam

Trigon PD
Skano Group

käive,

P/E

P/B

ROE

EUR

2 625
244
1 375

5,0

22 565
10 772
2 374

13,5

-

9,6

0,71

1,0%

1,36

0,0%
3,2%
5,7%

7,8%
3,9%

13,7

22,8

hind, EUR

14,2%

0,80
1,08

0,90

Alma Media
Citycon

3,39

-0,29

18,8

2,8

3,5

2,21

0,73

12,7

0,9

6,3

Elisa Comm.

33,52

-1,06

21,9

5,8

3,9
-

Finnair
Fortum

5,12

-2,10

-

1,2

12,12

-12,43

-

0,8

-

HKScan

3,45

-0,86

24,6

0,4

14,2

5,7%
78,9%

Kesko
Neste Oil

35,37

-1,83

34,7

1,7

4,2

28,62

0,21

-

2,6

2,3

Nokia
Olvi

5,83
22,10

0,60
-0,67

21,9

2,3
2,5

2,9

8,0%
3,0%

1,40
1,05

8,5

0,75

0,0%
24,0%
2,3%

PKC Group

14,19

-1,87

-

2,3

4,9

12,8
13,8

12,3%
22,8%

1,57
3,14

6,0%
6,6%

Stockmann

6,58

0,46

-

0,5

-

Stora Enso

7,63

0,73

-

1,2

-

0,0%
0,0%

UPM Kymmene
YIT

15,70

-2,18

-

1,1

4,5

4,58

-1,42

10,7

1,1

3,9

2,220
1,250

-0,45
-1,57

6 359
33 842

5,3
6,3

0,870

1,40

6,720
13,700

0,60
0,74

210 405
15454
15 375

0,500

0,00

-

-

0,750

0,00

-

-

-

0,41

10,4%
-28,9%

0,93
0,64

viimase nelja kvartali vahearuande (kui on olemas, siis rahvusvahelise raamatupidamisstandardi (IAS)
kohase) konsolideeritud koondkasumi emaettevõtja osa põhjal

03.02
P/E

muutus
eelm, %

P/B

Grindex

5,00

-0,99

Latvijas Gaze

9,85

0,31

10,7

-1,79

8,3

-

divid.
tootlus

0,4

-

0,7

-

1,2

-

EUR/SEK

EUR/RUB

9,3647

85,7027

Austraalia dollar
Bulgaaria leev
Hiina jüaan

AUD

1,548

BGN

1,956

CNY

7,192

Hongkongi dollar
India ruupia

HKD
INR

8,527
74,390

Kanada dollar

CAD

130,580
1,523

Korea won
Norra kroon
Poola zlott

KRW

1329,870

Rumeenia leu

Jaapani jeen

Apranga
City Service

JPY

NOK

9,514

PLN

4,398

RON

4,509

SGD

1,563

GBP

0,753

CHF

1,112

Taani kroon
Tai baat

DKK
THB

7,462

Tšehhi kroon

CZK

Türgi liir

TRY

27,025
3,214

Ungari forint

HUF

310,550

USA dollar

USD

39,199

1,093

P/B
3,1

divid.
tootlus

2,53

0,00

-

0,00

10,1

Invalda
Linas Agro

3,600

0,00

-

0,655

-0,15

12,0

Panevezio Statybos
Siauliu Bankas

0,900
0,296

0,00
0,68

4,5

1,4
0,6

Snaige

0,286

0,00

-

1,2

-

TEO LT (Telekomas)

0,992

0,61

2,6

6,9

0,8
0,9
0,6

-

16,8

5,1
-

-

BÖRSIKAUBAD
03.02

Kütused

Singapuri dollar
Suurbritannia nael
Šveitsi frank

P/E

1,650

Euroopa Keskpank

VALUUTA

-

03.02
muutus
eelm, %

sulgemishind, EUR

aktsia

Riia

-

Vilnius

P/E arvutatud

7,14

divid.
tootlus

26,5%
16,6%
8,8%

29 876
611

11,1

-1,81

Olainfarm

P/B

2,45

0,00

sulgemishind, EUR

P/E

22,0%
-2,0%

1,760
0,380

aktsia

muutus
eelm, %

aktsia

-14,7%
8,2%
5,9%

0,79

03.02

Helsingi

divid.
tootlus

Värvilised metallid

02.02

USD/t

USD

Nafta IPE, bbl

33,38

Alumiinium LME

1524

Nafta NYMEX, bbl

30,41

4601

t

358,00

Vask LME
Plii LME

293,50
281,75

Nikkel LME
Tina LME

Mootoribensiin,

Diislikütus, t
Kerge kütteõli, t
Masuut (1% väävel),

t

143,75

Maagaas Henry Hub, btu, USD

Põllumajandus

03.02

Tsink LME

120,10

Kakao NYBOT, USD/t
Nisu NYSE LIFFE, USD/t
Rapsiseemned NYSE LIFFE Pariis

1674

Väärismetallid
USD/unts, unts

=

USD/t

8500
14910

2,025

nael 453,59 g
Kohv NYBOT, USc/nael
Valge suhkur NYSE LIFFE,

1766,5

400,40
2761,00

106,00
366,5

=

03.02

31,105 g

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX
Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

1131,86
865,10
494,30

14,50
Allikas: Bloomberg, kella 17 seisuga
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reklaamitoimetaja Marina Altmaa, tel 667 0161, e-post marina.altmaa@aripaev.ee

SEMINARI AJAKAVA:
09.30-10.00

Registreerimine ja hommikukohv

10.00-11.00

Mida peab teadma Soome (maksu) seadustest?

11.00-12.30

Maksuarvestuse jaraamatupidamise
korraldamine Soomes
CH Konsultatsioonid OÜ juhataja Christer Haimi

12.30-13.30

Lõuna

13.30-14.30

Kuidas ülepiirilisel tegutsemisel maksustamise
probleeme ennetada? Eesti MTA vaade
Maksu-ja tolliameti maksude osakonna
konsultant Liia Rannala

AJAKAVA

14.30-15.00

09:00 Registreerumine ja hommikukohv
09:25 Avasõnad

Paberite praktikum. Täidame tähtsaid dokumente.
CH Konsultatsioonid OÜ juhataja Christer Haimi

15.00-15.30

Soome siseriiklik pöördmaksustamine ja
käibemaksureeglid
Leinonen OÜ nõustamisüksuse juht Tõnis Elling

Tule kuulama! Praktilised teadmised ja
kogemuslood automatiseerimise arendamiseks

SUUR PILT
09:30 Riigi prioriteedid aitamaks kaasa ettevõtete

automatiseerimisele.
Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi
majandusarengu osakonna juhataja KAUPO REEDE
10:00 Mida annab robotiseerimine tööstustele?
IMECC juhatuse esimees JÜRI RIIVES
10:30 Kuidas selgitada välja, kas tootmisprotsess
vajab automatiseerimist?
IMECC konsultant PRIIT SAAREMETS
11:00 Kohvipaus

TASUVUSANALÜÜS
11:30 Milliseid tasuvusanalüüsi mudeleid otsuste

tegemisel kasutada.
IMECC konsultant PRIIT SAAREMETS
Automatiseerimine
ei vaja alati suuri investeeringuid.
12:00
Virtuaalettevõte arendusjuht MARKO KOKLA
12:30 Lõunapaus

ROBOTISEERIMINE ETTEVÕTTES
13:30 Kuidas luua tehase automatiseerimise plaan.
IMECC tegevjuht TÕNU LELUMEES ning Norcari insener
ja TTÜ Mehaanikateaduskonna dotsent MARTINŠ SARKANS
14:15 Millist võitu toob automatiseerimine ettevõttele.
IPTE Automation tegevjuht JAAN JEEBERG
15:00 Kohvipaus

ROBOTID VÕI INIMESED TÖÖJÕU TRENDID
-

15:30 Millised on tööjõu trendid tööstuses.
Hansavest juhataja RAINER PAKS
16:00 Arutlusring: Kuidas leida tootmisesse uusi insenere ja juhte.
•

•

•

•

Arengufondi tegevjuht PRIKO KONSA
IMECC juhatuse esimees JÜRI RIIVES
Hansavest juhataja RAINER PAKS
IPTE Automation tegevjuht JAAN JEEBERG

16:45 Päeva kokkuvõte

Seminari soodushind viimast päeva 159 eurot
(km-ga 190,8 eurot). Tavahind 209 eurot (km-ga 250,8 eurot).

Lisainfo ja registreerimine:
Martin Kivimäe, telefon 56667056,
e-post martin@toostusuudised.ee

VIIMAST PÄEVA SOODUSHIND
Seminaril osalemine maksab kuni
4. veebruarini 169 eurot (km-ga 202,8 eurot),
alates 5. veebruarist kehtib täishind 199 eurot
(km-ga 238,8 eurot). Kahe või enama isiku korraga
registreerimisel ühest maksjaettevõttest kehtib
hindadele 5% soodustus.
Registreerimine www.raamatupidaja.ee
või telefonil 6670411

investeerimisfondid INVE STOR 19
Dow JonesUSA

OMX Stockholm

16 153,54

1318,1

-1 ,80%_

-

OMX Helsinki

3133,71

0, 17%_

EPIII samba indeks
-1 ,01%_

165,26

18000

1780

3650,0

178,00

17375

1630

3387,5

172,25

16750

1480

3125,0

166,50

16125

1330

2862,5

160,75

15500

1180

02

04

06

08

10

2600,0
02

12

04

06

08

10

12

02

04

06

08

DID
FONDID
FON

müük

12,34
15,76

Avaron Ida-Euroopa Võlakirjafond A, EUR

12,10
15,76

13,02

13,02

tootlus (p.a)

riski-

12,10
15,76

10,37
2,65

-5,59
-0,43

12 kuud
-5,23
2,92

3,93

-0,05

5,63

aste
Avaron Areneva Euroopa Fond D, EUR
Avaroni Privaatportfell B, EUR

aasta
algusest

NAV

13,02

%

fondi maht

%

3 aastat

5 aastat

4,58
5,65

2,23
4,99

41 392 917
10 342 045

7,41

-

7 200 615

01.02

CompensaLife
ost

müük

NAV

riski-

aste
Balti Kasvuportfell, EUR

-

-

Võlakirjaportfell, EUR

-

-

seisuga 31.12.2015.Võlakirjaporfelli mahu info

1,52
12,29

on antud

%

aasta

algusest

tootlus (p.a)

12 kuud

3 aastat

fondi maht

%

0,02% _

ÄRIPÄEV 4. veebruar 2016
02

04

06

08

toimetaja Juhan Lang, tel 667 0111, e-post toimetajad@aripaev.ee
reklaamiosakond, tel 667 0105, e-post reklaam@aripaev.ee

10

Fondivalitsejad

02.02

ost

on antud

155,00
12

12

reklaam

Avaron Asset Management

Kasvuporfelli mahu info

10

+

5 aastat

-

-3,50

2,80

3,90

2,90

6 937 992

-

0,20

-0,30

1,30

2,30

912 905

AvaronAsset Management Narva mnt 7D,
B-korpus, Tallinn 10117, tel 664 4205, faks
664 4201, info@avaron.ee, www.avaron.ee
ASGA Fund Management Roosikrantsi 11,
Tallinn 10119, tel 680 2680, faks 680 2681,
info@gafm.ee, www.gafm.ee
LHV VarahaldusAS Tartu mnt 2,
Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402,
info@lhv.ee, www.lhv.ee

Nordea

Pensions E stonia AS Liivalaia

45/47, Tallinn 10145, tel 710 1250, faks 710
1251, eesti@nordea.com, www.nordea.ee
AS GILD Property Asset Management
Swiss House, Roosikrantsi 11, Tallinn 10119,

tel 680 2630, faks 680 2631,
info@gildrealestate.com
www.gildrealestate.com

AS SEB Varahaldus Tornimäe 2, Tallinn

15010, tel 665 6565, faks 665 7122,
fondid@seb.ee, www.seb.ee
Danske Capital AS Narva mnt 11, Tallinn 15015,
tel 675 2295, faks 675 2895,
funds@danskebank.ee, www.danskecapital.ee,
www.danskebank.ee

Maaklerifirmad
Compensa Life Vienna
Insurance Group SE
Roosikrantsi 11, Tallinn, tel 610 3000,
faks 610 3010 info@compensalife.ee,
www.compensalife.ee

seisuga 31.12.2015.

LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,
faks 680 0402
Versobank AS Pärnu mnt 12, Tallinn,
tel 680 2500, faks 680 2501
Danske Bank 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, info@mandatumlife.ee, www.mandatumlife.ee

02.02

Danske Capital AS
ost

müük

12 kuud

3 aastat

1,04

1,05

1,05

4,98

-1,67

-2,33

3,02

2,56

1,23

1,24

1,24

7,36

-3,07

-3,08

3,88

2,67

13 579 504
212 620 258

0,91

0,92

0,92

1,51

0,26

-0,42

1,90

2,35

4 723 575

1,63

1,67

1,65

10,08

-5,51

-4,15

5,64

3,83

4 551 783

0,80

0,79

2,12

0,13

-1,22

1,45

NAV

riski-

aste
Danske Pension 25, EUR
Danske Pension 50, EUR
Danske Pension Intress, EUR
Vabatahtlik Pensionifond
Danske Pension 100 Pluss, EUR
Vabatahtlik Pensionifond
Danske Pension Intress Pluss, EUR

0,78

Info teiste Danske Capitali ja Danske Invest fondide kohta

on avaldatud

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

fondi maht

%

5 aastat

1,98

527 772

veebilehel www.danskecapital.ee.

02.02

LHV Varahaldus
ost

müük

NAV

riski-

aste

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

12 kuud

3 aastat

5 aastat

Pensionifond L, EUR
Pensionifond M, EUR
Pensionifond S, EUR

1,50

1,52

1,52

3,24

-0,89

2,30

3,21

2,75

1,20
1,26

1,21
1,27

1,21
1,27

2,20
1,93

0,17
0,90

2,30
0,36

3,13
2,47

3,39
3,42

Pensionifond XL, EUR
Pensionifond XS, EUR

1,30

1,31

1,31

3,61

-1,17

2,93

3,78

2,92

1,17

1,18

1,18

1,71

0,71

0,42

2,71

3,69

85 338 587
17 665 567

Täiendav Pensionifond, EUR

1,49

1,50

1,50

3,73

-0,86

5,07

5,00

3,70

7 513 732

10,14

10475 859,52

LHV Pärsia Lahe Fond A, EUR
LHV Maailma Aktsiad Fond A, EUR
LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR

350 745 664
49 926 788
53 009 227

10,25

10,25

-10,56

-25,86

4,66

6,77

8,24

8,33

8,33

13,72

-9,68

-2,73

-0,20

-1,93

-

5,27

5,32

5,32

13,72

-9,68

-2,73

-0,20

-1,93

1 345 067

ost

müük

02.02

MandatumLife
NAV

riski-

aste
Investeeringute haldusteenus:
Turvaline, EUR

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

12 kuud

ootab uusi ideid
Eesti arengu kiirendamiseks.

fondi maht

%

Osalemiseks palume saata arvamusloo
koos oma fotoga aadressil arvamus@aripaev.ee.

Kolmele paremale artiklile on Äripäev koostöös EMT ja Elioni,
Tallinna Kaubamaja, Danske Banki, Combimilli ja ACE Logisticsiga
välja pannud väärikad auhinnad.

fondi maht

%

3 aastat

5 aastat

116,21

115,63

115,63

-

-2,46

-3,18

0,76

-

-

Konservatiivne, EUR

114,52

113,39

113,39

-

-1,06

-3,59

0,95

-

-

Tasakaalustatud, EUR

114,73

113,03

113,03

-

0,02

-3,95

1,23

-

-

Progressiivne, EUR
Agressiivne, EUR

110,76

108,59

108,59

-

0,96

-4,41

1,76

-

-

1,19

-5,12

3,19

-

-

120,13

117,77

117,77

-

145,27
Mandatum Life Fixed Income Abs, EUR
Mandatum Life Nordic High Yield Abs, EUR 90,04

144,55

144,55

-

-0,73

-1,51

1,49

89,59

89,59

-

-12,36

-12,23

-

-

-

101,66

101,15

101,15

-

-2,92

-5,98

-

-

-

123,01

120,60

120,60

-

-2,05

-8,72

-

-

-

teise koha omanik 3000 ja kolmas 2000 eurot.

Investeerimisportfellid:

Mandatum Life Convertible, EUR
Mandatum Life Europe Equity, EUR

2,64

-

02.02

Nordea PensionsEstonia
ost

müük

NAV

riski-

%

tootlus (p.a)

aasta

aste

algusest

fondi maht

%

1,01

1,02

1,02

7,06

-3,47

12 kuud
-3,36

0,84

0,85

0,85

10,51

-5,17

-3,57

Nordea Pensionifond B, EUR
Nordea Pensionifond C, EUR
Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

0,93

0,94

0,94

4,42

-1,34

-2,86

2,07

2,74

0,87

0,88

0,88

2,04

0,68

-0,5

2,54

2,92

1,29

1,31

1,30

12,95

-7,28

-5,22

5,8

4,09

19 546 513,95
12 761 018,53
7 457 469,75

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,76

0,77

0,77

4,03

-0,99

-1,82

3,04

0

1 686 124,10

ost

müük

NAV

riski-

0,792

0,800

0,800

9,98

-3,65

12 kuud
-5,24

3 aastat

SEB Energiline Pf, EUR

3,29

1,47

SEB Konservatiivne Pf, EUR

0,895

0,904

0,904

1,82

-0,03

-1,77

-0,04

1,30

SEB Optimaalne Pf, EUR

0,835

0,844

0,844

5,69

-1,42

-5,35

0,74

1,23

21 427 361,33

1,003

1,013

1,013

7,30

-2,22

-5,04

2,13

1,56

SEB Aktiivne Pf, EUR

1,012

1,032

1,022

11,86

-5,02

-6,21

4,36

1,98

409 143 534,19
17 223 056,15

SEB Tasakaalukas Pf, EUR

1,170

1,194

1,182

5,74

-1,35

-4,90

1,46

1,57

14 068 895,88

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

3 aastat

5 aastat

3,6

3,25

4,51

3,52

aste

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

fondi maht

%

5 aastat

ost

müük

NAV

riski-

aste
SEB Strategy Balanced Fund
SEB Strategy Defensive Fund
SEB Strategy Growth Fund
SEB Strategy Opportunity Fund

Vahendatavate fondide tagasivõtmis-ja

1,601
114,759

1,601
115,907

1,601
114,759

2,11
5,72

%

aasta

tootlus (p.a)

algusest

0,38
-0,41

12 kuud
-1,48
-2,65

3 aastat

2,49
3,27

112,171

112,171

112,171

3,16

0,26

-1,1

2,36

118,334
116,422

119,517
117,586

118,334
116,422

11,92
8,56

-2,94
-1,23

-9,12
-5,66

4,33
4,07

väljalaskehindusaab

33 484 159,19
57 740 063,93

02.02

ASi SEB Pank vahendatavadfondid
SEB Corporate Bond Fund, EUR

167 239 271,61
19 170 609,45

02.02

AS SEB Varahaldus

SEB Progressiivne Pf, EUR

Kaastöid võib saata 29. veebruarini 2016 (kaasa arvatud).
Laekunud tekste avaldame jooksvalt Äripäeva paberväljaandes ja
veebis.Toimetus jätab endale õiguse tekste toimetaja ja lühendada.

vaadata www.seb.ee/fondikursid. Fondide mahud on

seisuga 31.10.2015.

®

Telia

Äripäev

fondi maht

%

5 aastat

3,98

287 800 000,00
896 500 000,00

1 794 400

000,00

367 200 000,00
624 400 000,00

IžT

combimill

kaubamaja
Bank

Edukas

Äripäev

OMX TALLINN

TEGIJA TURUL

52 nädalat

Daniel Ang:
USA nafta peaks löögi enda peale
võtma ja sealsed kärped hakkavad
üldist pakkumist vähendama.

Nr 24 (5384) 04.02.2016

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

891,31

+

0,61%

t
zr

910

885

860

835

810

Phillip Futuresi investeerimisanalüütik on üks neist, kes arvab, et aasta teises pooles hakkab nafta hind hoogsalt tõusma. Seda prognoosivad ka suurpangad Goldman Sachs, UBS ja Societe Generale.
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perioodi kõrgeim
perioodi madalaim
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912,40
815,45

INVESTOR TOOMASE BLOGI

Hobiinvestoreid saagu
Eestis palju

Portfell
Kuidas läheb Toomase
investeeringutel?

päevane muutus

–0,49%
väärtus
233 553

E

€

26% raha
74% aktsiad

ndine tippjalgpallur Sergei
Pareiko on hea kinnitus sellele, et ükskõik millise eluala
esindajastvõib saada edukas
investor. Loodetavasti kuju-

Investor Toomas on Äripäevavälja
mõeldud tegelane, aga tema käsutuses on reaalne raha, mida ta investeerib finantsturgudele. Toomas alustas tegevust 2002. aasta alguses, mil tema käsutusse
anti investeerimiseks miljon krooni. Toomase investeerimisotsused langetab Äripäeva börsitoimetus, investeerimismõtteid jagab investor Toomas Äripäevatagumisel
leheküljel ja veebis.

neb investeerimisest eestlaste seas aina populaarsem hobi.
Tänane Äripäeva investorilugu räägib
sellest, et Pareiko on end üheksa aasta jooksul investeerimisalal omal käel koolitanud
ning teenis jubamullu suurema osa rahast
võlakirja-ja aktsiaturgudelt. Kuna tundsin
end selles artiklis mitmelkorral ära, siis tahan innustadakõiki oma rahaasjades ohjad haarama. Nii nagu seda on teinud õpetaja Kristi Saare, saatejuht Marko Reikop ja
tippjooksja Roman Fosti.

aktsiate päevane muutus, protsentides

Prioriteedid investorina paigas.

Statoil
Tallink
Leroy Seafood

Tallinna Vesi
Apranga

Berkshire Hathaway B-aktsia
Olympic EG
iShares Europe Stoxx 600
Volkswagen
Apple

2,59
1,4
1,23
0,74
0
0
0
–0,39
–0,73
–2,02
–3,13

Microsoft
Viimased tehingud
ostis: 14. jaanuaril 285 Statoili aktsiat hinnaga
100,50 Norra krooni aktsia. Tehingusumma oli
28 642,50 NOKi ja komisjonitasu 134,40 NOKi.
ostis: 5. jaanuaril 19 Volkswageni aktsiat hinnaga 130,8 eurot aktsia. Tehingusumma oli
2485,2 eurot. Swedbanki vahendusel tehtud
tehingu teenustasu oli 14,06 eurot.

Sinu arvamus
Kommenteeri Toomase investeerimisotsuseid, jaga oma kogemusi või esita küsimusi veebilehel www.aripaev.ee või e-kirjaga
aadressil investor.toomas@aripaev.ee

Kui pole tahtmist hakata
päevakauplejaks ega võtta

üleliigseid
riske, siis jääb
alles ka vaba
aeg ja ööuni.
investor Toomas

Intervjuu
Pareikoga kummutab hulga müüte, mis investeerimise ümber tihtilugu keerlevad.
Esiteks, alustamine on täielikultkättevõtmise asija selleks ei pea olema finantsala
spetsialist. Kogemus tulebväikeste sammudega ja mis parata, ka eksimustega.
Teiseks, silmapaistvate tulemuste saavutamiseks pole tarvis hakata päevakauplejaks ega näpistada aega pere ja kodu arvel. Mõnest tunnist nädalas piisab täiesti,
et oma portfellil silm peal hoida.Kolmandaks, kui muuta investeerimine oma põhitööks, siis ei pea see muutuma närvesöövaks ametiks. Kui prioriteedid on elus paigas, siisinvesteerimine ainult toetab nende
järgimist ja oma unistuste täitmist.
Kõhutunne peab töötama. Tundsin Pareiko intervjuud lugedes mitmelkorral ka enda põhimõtteid ära. Kuigi turgude liikumine ahvatleb sageli järsemaidpöördeid tegema, püüan siiski kindlaks jäädapikaajalisele perspektiivile.
Kindlasti pean Pareikoga täielikult
nõustuma selles, et instinkt on oluline tegur, milleta investeerides tõenäoliselthakkama ei saa. Olenküll püüdnud aastate

Tasub teada
Investor Toomase soovitused
algajale investorile
Pane paika kindel eesmärk ja koosta sellest
lähtuvalt tegevusplaan.
Investeeri üksnes kannatlikku raha ja ole valmis kaotusteks.
Tark ei torma pikaajaliselt investeerides
pole väiksematel turukõikumistel tähtsust.
Investeeri ainult ettevõtetesse, mille protsesse ise täielikult mõistad.
Tunne iseennast ja investeeri vastavalt oma
iseloomule.
–

jooksul lähtuda väga ratsionaalsetest põhimõtetest, kuid lõpliku otsuse tegemine või
tegematajätmine taandub tihtilugu kõhutundele. Need otsused tekitavad aga minu
fännide hulgas kõige rohkem küsimusi ja
lõplikult on asja põhjendada keeruline.
Ühe viimase aja näitenavõin ehk tuua
Statoili aktsiate osakaalu suurendamise
oma portfellis, mis rajanes küll suuremalt
jaoltratsionaalsetel kaalutlustel, kuid parajal määral ka sisetundel.
Investeerimine lubab öösiti magada.Le-

gendaarne väravavaht Pareiko on hea eeskuju ükskõik millise tegevusvaldkonna
inimesele, kuidas võtta vastutus oma rahaasjade eest jaseejuures protsessist täitrõõmu tunda. Investeerimisega alustamiseks
ei pea olema finantsgeenius, samuti pole
tarvis pirakat algkapitali.
Kui pole tahtmist hakata päevakauplejaks ega võtta üleliigseid riske, siis jääb alleska vaba aeg ja rahulik ööuni. Peaasi, et
eesmärgid paigas ja reeglid enda jaoks läbi mõeldud.
Ainus asi, mis võib ehk takistuseks saada, on hirm ebaõnnestumiste ees. Seegi
hirm on aga samm-sammult edasiliikumisega kergesti ületatav.

TEHNOLOOGIA

Lenovo kasvatas
jõudsaltkasumit
Maailma suurima personaalarvutite tootja Lenovo puhaskasumi kasv ületasmöödunud
kvartalis analüütikute ootusi.

Lenovo majandusaasta kolmandakvartali puhaskasum
tegi aastaga 18,6% hüppe ning
küündis 300 miljoni dollarini.
See ületas pikalt Thomson One
Analyticsi küsitletud analüütikute 226,3 miljoni dollarist kasumiprognoosi, vahendasMarketWatch. Samal ajal vähenes
aga Hiina elektroonikatootja
käive aastaga 8,5%, 12,9 miljardile dollarile.
Möödunudkvartalis jäi
Lenovo viimasekuue aasta
suurimasse kahjumisse, kuna
nõudluse kasv sülearvutite ja
nutitelefonide järeleaeglustus
ning USAs toimunudülevõtmistega seonduvadkulud olid
suured.
Lenovo aktsia hind on aastaga börsil langenud ligi 38%.
PANE TÄHELE
Nafta hinnale prognoositakse
tõusu. Analüütikute sõnul kerkib
nafta hind aasta lõpuks 50%.

ABB kasumimarginaal paranes. Raskustes Šveitsi tööstuskontserni kasumimarginaal tõusis möödunud kvartalis.
Tallinki reisijate arv kasvas.
Jaanuaris vedas laevafirma Tallink
3,3% rohkem reisijaid kui möödunud aastal samal ajal.

Loe veebist
Värsked börsiuudised

www.aripaev.ee/bors
Turgude ülevaade

investor.aripaev.ee

08.03.2016
Täpsem kava aadressil
pood.aripaev.ee
Koolituse hind 379 eurot (+km)
Info ja registreerimine:
Kaire Kaljur, telefon 667 0440,
Kaire.Kaljur@aripaev.ee

COACHING `U ALUSED
Töövahendid meeskonna edukaks
juhtimiseks
Koolitaja: KAUPO SAUE

