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“Seal, kus algab
poliitika, lõpeb

Konkurent: Nordic
Aviation ei jää püsima

mõistus”
“Vähemalt Kuusalus on nii,” ütleb
vallavolikogu esimees EnnKirsman. Ta ei mõista poliitikuid, kes
on vastu vallamaja remondile. 8

airBalticu juht Martin Gauss pakub Nordic Aviationi elueaks paar aastat. “Oleneb sellest, kui kaua nad tahavad sinna raha sisse kühveldada.” 6–7
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stardiraha
Alexelast
Mõjuka reformierakondlase
Rain Rosimannuse äripartner
avalikustas, kuidas Alexela
Oili kopsakas rahasüst aitas
Rosimannusel kütuselisandite
äri käima lükata. ~2, 4–5

94051

dollarit tasus Alexela Oil USA keemiatööstusettevõttele
Golden West Lubricants kauba eest, mida hiljem müüs
Rain Rosimannusele kuuluv ettevõte.

PAAR aastat tagasi Eesti mõjukaimaks isikuks valitud Rain Rosimannus

oma äritegevuse telgitaguseid ei kommenteerinud.
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Aktsiate tagasiost
läheb üha enam moodi

Uued autod kõlbavad
vaid märgisega

Kultuuriministeerium:
kaartidega kõik korras

Tugevalt kukkunud börsid ning

Majade energiamärgisega oleme juba harjunud, sellest aastast
peab Eestis ka uute autode näidistel olema energiamärgis, mis
annab infot auto kütusekulu ja
heitkoguse kohta. ~14–15

Kultuuriministeeriumis oli möödunud aastal kasutusel kaheksa
krediitkaarti. Nende kasutajatest
kõige suurema arve tegi kantsler
Paavo Nõgene, kel kulus kodu-ja
välismaal pea 14 000 eurot. ~10

hääbuvad kasumid toidavad ettevõtete himu osta aktsiaid tagasi,
et paberil paremat kasumit näidata ja loodetavasti aktsia hinda
kõrgemal hoida. 20–21
~
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David O’Brock: Jättesmaavarad kõrvale, on veel hulk teisi võimalusi, kuidas
Ida-Virumaal lisandväärtust luua.
Molycorp Silmeti juht soovitab uurida, kuidas saaks põlevkivi kõrval ära kasutada võimalusi teistes valdkondades, nagu näiteks filmitööstus ja tööstusliku
kanepi kasvatamine. ~18
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Warren Buffett
panustab naftale

ÄRIPÄEV 9. veebruar 2016

Ajal, mil nafta hind on aastate madalaimal tasemel, julgeb Warren Buffett panna naftaärisse ligi miljard dollarit. Investorist vanameistri ettevõte Berkshire Hathaway on alates 3. jaanuarist ostnud 954 miljoni dollari väärtuses USA

toimetaja Ken Rohelaan, tel 667 0254, e-post ken.rohelaan@aripaev.ee

naftarafineerimisfirma aktsiaid.

Kuna Buffett on tuntud selle poolest, et ostab aktsiaid siis, kui hinnad on madalal, on julgustav lugeda, et maailmamajanduse jaoks nii raskel ajal suudab
Buffett oma investeerimisstrateegiale truuks jääda ja
võtta odavamat hinda kui allahindlust meeldiva aktsia ostmiseks.

ÄRIPÄEV EETRIS

Kas Eesti peletab ettevõtja?
Kelle poole saame näidata näpuga selle eest, ettevõtjad ei
taha enam Eestisse tulla? Miks me ei võta vastu raha, mida

investorid oleksid valmis siia paigutama?Kuku raadio saates “Äripäev eetris” otsivad selleleküsimusele vastust Äripäeva ajakirjanikud Marge Väikenurm, Koit Brinkmann jaVilja
Kiisler. KUULA KUKU RAADIOST KELL 13
VENEMAALT pärit ettevõtja
Pavel Galant ei pruugi elamislubasa da, sestei vi bi
päevi
Eestis piisava

arvu

aastas.

TSITAAT
Tugeva tõendamiskoormuse jabüro
kraatliku kadalipu pärast Eestist peletatud ettevõtjad viivad maailma sõnumi, et
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Kuidas teada saada, miks on maja küttekulud ülemõistuse suured?

Rain Rosimannus, suu
puhtaks rääkimine teeb head
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äna kirjutab Äripäev Rain
Rosimannuse äristkütuselisanditega, millele aitas hoogu lükata Alexela Oil. Loo ku-

rioosum seisneb selles, et
Reformierakonna mainekat liiget kahtlustatakse äripartneripetmises. Õhus on ka küsimus, kas Rosimannus kasutas äris ära poliitilist mõjuvõimu.
Äripäeva toimetuse meelest näitavad värske artikliuued aspektid, et RainRosimannus
teenis raha äripartnerilt kaaperdatud toote ja
äripartneri leitud tellijatega.
Rosimannus on alati oma tegemistest napisõnaliselt rääkinud, kuid seekord tõmbub
ta veel rohkem varju. Kui ajakirjanik üritab temaltkui konflikti ühelt osapoolelt korduvalt
kommentaari saada, siis Rosimannus ei vasta.
Sama lugu on Rosimannuse äripartneri Erki
Siitaniga. Seetõttu tekib kahtlus, et mõlemad
üritavad avalikkuse eest midagi varjata. Rosimannuse tegevuse muudavadkahtlaseks läbipaistmatud tehingud ja ettevõtjavaenulik käitumine.
Rosimannuse ja Siitani tegemiste ohvriks
langenud KGB endine ametnik Valeri Smuško rääkis, et nõustus Rosimannuse tulekuga
oma ettevõtte omanikeringi seetõttu, et mehel
on sidemeid.Rosimannus oli sel ajal keskkonnaministri elukaaslane ja mõne aja pärast juba abikaasa.
Mitu kahtlust. Äri tegemise ajaks oliRosimannus lõpetanud töö riigikogu liikmena, kuid

Pakendiaruandlus koos
pakendiekspertiisiga

teda nimetati ikkagi Reformierakonna üheks
mõjuvõimsamaks liikmeks. Rosimannuse nimi ja nägu kerkisid korduvalt esile koalitsiooniläbirääkimistel, kuigi ise ta seda tähtsaks
ei pidanud Rosimannus nimetas end pelgaltvallakirjutaja rolli täitjaks. Sellegipoolest
tekib küsimus, millisel määral kasutas Rosimannus ära oma sidemeid poliitilisel tasan-

Rosimannuse tegevuse muudavad kahtlaseks läbipaistmatud

tehingud.

dil. Alust on kahtlustada, et ta istus korraga
nii ettevõtja kui ka poliitiku toolil.
Viis, kuidas Rosimannus ettevõtjana oma
äripartnerit kohtleb, jätab kentsaka mulje. Esialgu võib tunduda, et Rosimannus täidab lihtsalt temale seatud ootusi: kasutab oma sidemeid ära, et tuua ettevõtteleraha. Kui aga toode on kohal, otsustab poliitik ja ettevõtja, et
kuna temalt tuliraha, on ka tema otsustada,
kuidas ja kellele toode edasi viia. Smuško kirjeldusest tekib arusaamine, et Rosimannus
kaaperdab äripartneri kauba, tellijad ja astub
edasi oma rada. Süüdistusele annavad tuge
kõrvutatavate ettevõtete majandusaruanded.
Vaikimine ei ole kuld. Smuško kirjeldab juhtunut enda vaatenurgast. Ei ole kedagi teist,

kes kinnitaks tema juttuRosimannuse käitumisest. Seetõttu võib kogu juttupidada lihtsalt kaotaja kibestumiseks. Samas viitavad
Äripäevale näidatud dokumendidning Rosimannuse ja Siitanikindlameelne kidakeelsus,
et jutul võib olla tõepõhi.
Rosimannuse soovimatus ajakirjandusele midagi pikalt selgitada ja avatud kaartidega
lauale tulla on mõistetav, kuna Autorollo skandaal on ta meedia suhtes tundlikuks muutunud. Talle võib tunduda, et iga tema sõna pannakse temale ebameeldivassekonteksti. Samas
ei anna vaikiminekübetki selgust ning venitab
piina lihtsalt pikemaks.
Äripäev soovitab Rosimannusel enda nime
ja usaldusväärsuse puhastamiseks selgitada,
miks ja millistel tingimustel tasus Alexela Oil
arve kauba eest, mille müüs hiljem maha Rosimannuse ettevõte.

–

Vaata www.toll.ee

Loe Äripäevast
Kaanelugu “Alexela Oili raha õlitas Rosimannuse

äri” tänases lehes lk 4–5

Andres Kaarmann:
Ajaloolise kolhoosikontori renoveerimine on
küll tore, aga arvestades investeeringu suurust, ei
näe me siin küll vallakonkurentsivõime kasvu.
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Kuusalu vallavolikogu liige investeeriks kohtadesse, mis tooks elanikke juurde. LOE

LÄHEMALT LK 8–9

Skeemimeister loobus ütluste
andmisest. Ees kokkuleppemenetlus
Piret Reiljan
piret.reiljan@aripaev.ee

nud Marko Kalevile mullu süüdistuse kuritegeliku ühenduse organiseerimises, mis tekitas
riigile 825 000 eurot kahju. Asja
kohtueelne uuriminekestis üle
kolme aasta ja selle käigus vahistati Kalev ajutiselt 2012. aasta septembris.

Maksupettuses ja kuritegeliku

ühenduse organiseerimises
süüdistatav Marko Kalev sisuliselt loobus eile kohtus ütluste andmisest, kuna tema kaitsja Andres Simson jättis kasutamata esmaõiguse Kalevi küsitlemisel.

Prokurör Martin Tuulik selgitas, et Kalevi kaitsja ei soovinud kasutada oma esmaõigust
süüdistatava küsitlemisel, mis
tähendab, et sisuliselt ülekuulamisestkeelduti. “Minul prokurörina oli seepeale võimalus taotleda süüdistatavaeeluurimisel antud ütluste avaldamist, kuid ma
eikasutanud seda võimalust, sest
Kalevi eeluurimisel antud ütlused polnud süüdistuse tõendamise seisukohalt olulised,” selgitas Tuulik. Kui teised süüdistatavad või nende kaitsjad soovivad edaspidi kutsuda Kalevit
tunnistama mõne süüdistatava
nii-öeldakaitsetõendina, siis sel-

Järvik pääses süüdistusest. KaMAKSUPETTUSES süüdistatav Marko Kalev.

line võimalus on neil teoreetiliselt olemas, märkis Tuulik.
Eile keeldusid kohtus ütluste andmisest ka süüdistatavad
Alari Sirvi ja Kuldar Lugna. Sirvi puhul otsustas prokurör Tuulik avaldada tema eeluurimisel
antud ütlused, mille ta ka kohtus ette luges.

FOTO: ANDRES HAABU

menetluse. Marko Kalevi, Alari

lusest, kuna nemad on sõlminudkokkuleppe prokuratuuriga
ehk nende puhul jätkub protsess
kokkuleppemenetlusena. Kokkulepete sisu prokurör ei avaldanud, kuna needtuleb enne kohtus avaldada, mida tehakse ilmselt paari nädala jooksul. Süüdistatavad võtavad kokkuleppemenetluse puhul süü vähemalt
mingis osas omaks ja neile määratakse kokkuleppeline karistus.

Sirvi ja Kuldar Lugna süüdistused eraldati eile üldmenet-

Põhja ringkonnaprokuratuur
esitas kütuseäriahela püsti pan-

Peategelane valis kokkuleppe-

lev lõi süüdistusekohaselt kuritegeliku ühenduse, mis koosnes
vähemalt üheksast inimesest ja
mille tegevus oli suunatud maksupettuse toimepanemisele vedelkütuse hulgimüügis. Süüdistusest pääses aga Kalevi äripartner Jürgen Järvik Põhja ringkonnaprokuröri Tuuliku sõnul
ei kinnita tõendid tema osalust
maksukuriteos.

toimetajaKristi Malmberg, tel 667 0111, e-post toimetajad@aripaev.ee
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Äripäeva veebikujundus on parimate seas
Ajalehtede liidu kujunduskonkursi žürii valis eile parima kujundusega paberlehed ja ajalehe veebiküljed. Parima veebikujunduse
kategooria üheks nominendiks valiti mullu sügisel Äripäevas ilmunud veebiraamat “Eesti edulugu nimega Sylvester”.
Tegemist oli ainult veebis Äripäeva tellijatele ilmunud raamatuga, mis koosnes 12 peatükist ja milles ajakirjanik Väinu Rozental tõi
lugejani Eesti ettevõtluse ühe tähelepanuväärsema eduloo ning
seni varjus püsinud põnevad faktid. Raamatu kujunduse autor oli
Merilin Kukk ning toimetajad Kätlyn Koritski ja Aivar Hundimägi.
Veebikujundusekategoorias osales 14 võistlustööd.

RIIGIEELARVE

Eestireservid sulavad
Eesti reservid pole juba mitu aastat kasvanud ja hakkasid eelmisel
aastal Jõuliselt kahanema. Tänavuseks prognoosib rahandusminister reservide sulamise jätku.
Kui mullu kasutati ära 350 miljonit mustadeks päevadeks säästetud eurot, siis tänavu võetakse reservidest esialgse plaani kohaselt ligi 84 miljonit eurot.
Peamine reservide kasutuselevõtu põhjus oli ajutine ajaline nihe
Euroopa toetusega projektidele raha väljamaksmise ja liidu fondidest raha laekumise vahel.

–

Loe veebist
“Skeemimeister loobus kohtus ütluste andmisest” loo tagamaad pikemaltwww.aripaev.ee

VÄLISTURG

Hiina valuutareservid vähenevad
Hiina valuutareservid vähenesid jaanuaris pea nelja aasta madalaimale tasemele, sest Hiina müüs dollareid Jüaani kursi kaitsmiseks. Jaanuari valuutareservi vähenemine oli Hiina keskpangale
ajaloos suuruselt teine.
Singapuris asuva Commerzbanki arenevate turgude analüütik
Hao Zhou ütles, et Hiina keskpangal tuleb valuutareserve müüa, et
et vältida jüaani kiiret odavnemist.
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naiselikult kaunil
Vaata: vmw.monica.ee/suvi—naissaarel
Lisainfo: info@monica.ee; tel; 51 45 118
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Erki Siitan:
See on täiestirumal jutt.Vastupidi, Smuško ise üriptaärsast Talinks orkida jasealtsa detkioahe
puu taha kõigi nende asjadega.
Valeri Smuško kunagine äripartner lükkab tema versiooni Tallinki kütuselisandikatsetusest tagasi

toimetaja Kristi Malmberg, tel 667 0111, e-post toimetajad@aripaev.ee

ALEXELA Oili juhatuse esimees Ain Kuusik põhjendas teise firma arve tasumist sellega, et ettevõte ostis kütuselisandite testpartii. FOTO:

RAUL MEE
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Alexela Oili raha õlitas
Rosimannuse äri. Lisandid USAst
Koit Brinkmann
koit.brinkmann@aripaev.ee

2015. aasta
Bonnieri
preemia

nominent

Mõjuka reformierakondlaseRain Rosimannuse äripartner avalikustab, kuidas Alexela Oili 94 000 USA dollari suurune rahasüst aitas käima lükata Rosimannuse kütuselisandite äri ning et tollasest tehingust
käis läbi ka Hongkongis registreeritud offshore-firma.
Nii sellest tehingust kui ka kütuselisan-

dite müügist Tallinkile räägib suu puhtaks koos Rosimannusega äri ajanud ja lõpuks enda sõnul petta saanud Valeri Smuško. Oma jutu kinnituseks laob ta laualeka
dokumendid.
Smuško ütleb, et tuli seda lugu rääkima,
kuna teda häirib, kuidas Rosimannus nii
Autorollo kui ka muude hapuks läinud äriettevõtmiste juures enda rolli avalikkuse ees
olematuks püüab rääkida.
“Rosimannus võttis minu ettevõtte jaminu kütuselisandi teema vaenulikult üle (vene keeles reiderstvo toim). Alles tagantjärele sain aru, kui suure vea ma tegin, lastes ta
enda ärisse,” põrutab Smuško südametäiega.
Laevainsener-mehaaniku haridusega
Smuško töötas nõukogude ajal KGBs. “Jah,
ma töötasin ENSV KGBs, tegelesin salakaubaveo, ebaseaduslike valuutatehingute jm
–

Rosimannus
võttis minu
ettevõtte ja
minukütuselisandi teema
vaenulikult
üle.
kütuselisandeid
vahendava
OÜ Soroty asutaja
Valeri Smuško

kuritegude uurimisega,” ei häbene ta tollast ametit.
1990ndatealgusajast on Smuško väikestviisi tegelenud kindlustusteenuste vahendamisega. 2006. aastal asutas ta osaühingu Soroty, mis mõni aasta hiljem sai õiguse müüa
USA keemiatoodete kontserni Golden West
Lubricantsi tooteid Eestis.
Seejärel pakkusid ameeriklased tallekogu Baltimaade esindamise õigust. Smuško
hakkas äripartnerit otsima. “Rahaliselt jaka
füüsiliselt poleks ma üksi seda jõudnud teha. Ameeriklaste leping oli üsna range, nad
töötavad ainult ettemaksuga ning ka tellimuse miinimumkogus on ette määratud,”
kirjeldab ta.
Ühe oma tuttava kaudu jõudis ta varem
Silberautos töötanud Erki Siitanini, kellele
Smuško tegi ettepaneku osta ühe krooni eest
49 protsenti Soroty osalusest. Tingimuseks
oli aga, et mõlemad osanikud annavad ettevõttele laenu. “Hakkasime koos tööle, Siitanil olidhead kontaktid ja temast oli palju kasu,” kiidab Smuško praegugi.
Siis ilmus välja Rosimannus. “Siitan rääkis, et tal on üks tuttav, väga väljapaistev inimene, kellel on palju sidemeid ning ta saab
meid rahaliseltaidata. Kas sa tead, kes ta naine on, küsis ta veel minult. Ütlesin, et ei tea.
Keskkonnaminister, sõnas Siitan. Meil oligi seda justvaja, sest meie ühe uue kütuselisandi äri oligi seotud keskkonnaga ehk
heitmete vähendamise uuringutega,” meenutab Smuško.
Mäletatavasti sai 2011. aasta kevadel Keit

Pentusest paljudele üllatuslikultkeskkonna-

minister. Samal ajal jättisRosimannus riigikogu liikme töö ja asus juhtima reformierakondlastega seotudKodanikuhariduseSAd.
Selle kõrvalt jäi tal aega äriga tegelemiseks.
2011. aasta sügisel asutas Siitani ja Smuško ettevõte Soroty tütarfirma OÜ Wonderfuel PRO, mis pidi hakkama müüma uut GoldenWest Lubricantsis nanotehnoloogia baasil välja töötatud kütuselisandit põlemise
katalüsaatorit Prolog Combustion Catalyst
3500 (CC-3500). Eelnevalt tuli aga tellida lisandi uuringud ning teha katsetused. Väikese osaluse OÜs Wonderfuel PRO omandas
ka Rosimannuse OÜ Happy Hydrocarbons.
2012. aasta kevadel tuliRosimannuse firma ka OÜsse Soroty, omandades pool Siitanile kuulunud osast.
Kuid juba hakkasid Rosimannuse-Siitani ja Smuško vahele pinged tekkima. “Nad
tahtsid, et ma annaks osa enda omandusest
Sorotys neile, et nad saaksidfirmas enamusosaluse. Loomulikult ma keeldusin,” räägib
Smuško.
–

Mängu tuleb Alexela Oil. Sama aasta mais
saatsid ameeriklased Soroty kaubatellimusele ettemaksuarve summas 94 000 USA dolla-

rit. Smuško sõnul lubas Rosimannus selleks
Sorotyle raha leida.Kuid augustis maksis arve eest kütuseärimehe Heiti Hääle ning tollal ka transiidiärimehe Oleg Ossinovski firmade osalusega Alexela Oil.
Miks ja millistel tingimustel Alexela Oil
selle arve toona kinni maksis, seda Smuš-

ko ei tea, sest sellega tegelesid Siitan ja Rosimannus. “Mulle öeldi, et seal on Rosimannuse sõber. Sorotyl ei olnud aga Alexela Oiliga
selle arve tasumiseks mingeid kokkuleppeid,” lisab ta.
Alexela Oili juhatuse esimees Ain Kuusik
ütleb toonase makse kohta, et ettevõte ostis
2012. aastal testpartii kütuselisandeid ning
kogu kaup müüdi edasi Eesti turulening hiljem ei ole nad seda kaupa ostnud.
Millegipärast oli aga pärast arve tasumist
ameeriklaste saadetud dokumentides maksjaks märgitud 2011. aasta detsembris Hongkongis registreeritud InnomedInternational
Ltd. Sellestfirmast ei tea Smuško rohkem, kui
et see nimi käib arvel läbi.
“Kui kaup jõudis Tallinna, siis Rosimannus ütles, et see läheb tema lattu, kuna tema muretses raha ja tema hakkab ka toodet
müüma. Seejärel sõlmiski ta Sorotyst mööda minnes minu toodud Venemaa jaValgevene tellijatega lepingud Happy Hydrocarbonsi nimel. Saadud raha läks tema firmasse ning Sorotysse ei tulnudki midagi,” meenutab Smuško.
Ettevõtete majandusaasta aruandeidkõrvutades on näha, et kui Soroty müügitulu
kukkus 2012. aasta 15 650 eurolt 2013. aastal
4209 eurole, siis Happy Hydrocarbons kasvatas 2012. aastal 31 000 euro suuruse müügitulu järgmisel aastal 153 536euroseks. Puhaskasumit teenis Rosimannuse firma 2013.
aastal 70 000 eurot.
Küsimustele, kelle ettepanekul ja miks
Alexela Oil tasus ettemaksuarve ning kas ja
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leheküljel,

16. oktoobrilvalgustas Äripäev neljal

kuidas diislikütusest

kütusekomponentide abiga
kümneid kordi väiksema aktsi sigaraskekütteõli saadi jakes

selle

Vorsprung durch Technik

ärigarikastusid.

Vorsprung
Reval

Rosimannus ja Siitan jäid võlgu
Eelmise aasta oktoobris kirjutas Äripäev, et reformikate ja
sotside tunamullustel koalitsiooniläbirääkimistel Reformierakonna esindajana tähtsalt
kohal istunud Rain Rosimannuse äripartnerid eesotsas Richard Tomingasega edendavad
toona kokku lepitud seadusemuudatuste tulemusena väga
tulusat kütuseäri.

Mehed on avastanud viisi,
kuidas segada diislikütustlisanditega niimoodi, et saadud kütuse aktsiis sulab võluväel lausa
kümneidkordi väiksemaks, kuigi kütus ise on omadustelt ligilähedane oma põhikomponendile diislikütusele. Riigil jääb aga
ainuüksi mõne kuuga nende ja
ka teiste sama nippi kasutavate
kavalpeadest kütuseärimeeste
trikitamise tõttu saamata miljoneideurosid aktsiisitulu.
Eelmise aasta juulis asuta-

sid Rain Rosimannuse osalusega Happy Hydrocarbons OÜ ja
Richard Tomingasele, Kristjan
Oleile ning Sven Viidasele kuuluv Novutech OÜ ettevõtte Novus Greenoil OÜ. Rosimannuse
firmast sai vastloodudkütuseettevõttes väikeosanik 10protsendiga. Novus Greenoil pidi hakkama tootma keskkonnasõbralikke emulgeeritud kütuseid,
mida juba testitiTallinki laeval.
Tallink oligi Tomingase sõnul
tema ja Rosimannuse ühise äri
alguspunkt, kuna Rosimannus
olevat varem Tallinkile Happy
Hydrocarbonsiga maaletoodud
kütuselisandeid müünud. Et ka
Tomingasel ja tema partneritel oli kliendina sihikul Tallink,
pandi seljad kokku.
Pärast artikliilmumist teatas
Rosimannus, et lahkub Novus
Greenoili osanike ringist, kuna
koostööks alust ei ole.

Hiljuti kirjutas Äripäev, kuidas Rain Rosimannuse ja Erki
Siitani meditsiinitehnika ettevõte Dokto Baltic OÜ jäi Leedu
partnerile võlgu üle 100 000 euro ning kuigi aastaid jagati leedukatele lubadusi, jäeti võlg lõpuks maha tuntud firmadematjale.
Veebruaris 2013 kirjutas Äripäev, et aasta varem EASilt 610
000 eurot kompaktparkimislahenduste arendamiseks toetust
saanud 4000eurose osakapitaliga firma SPOT Parking esitas
pankrotiavalduse. Üks ettevõtte
osanikest oli Erki Siitan. EASi tollane juhatuse liige Krõõt Kilvet
pidi nentima, et nad valmistavad
ette otsust jubavälja makstud ligi 300 000 euro tagasinõudmiseks. Sama aasta suvel selgus, et
EAS hagi õigeks ajaks kohtusse
ei esitanud ning toetust polnud
enam võimalik tagasi nõuda.

Tasub teada
Korduvalt Rain Rosimannusele saadetud küsimused, mis jäid vastuseta
03.08.2012. a tasus Alexela Oil
94 051,16 USD suuruse makse
USA keemiatööstusettevõtte Golden West Lubricants, INC kauba
eest. Kauba tellimuse tegi OÜ Soroty. Smuško sõnul ei olnud Sorotyl ja Alexela Oilil selleks mingeid kokkuleppeid, kuid raha
arve tasumiseks olite Teie lubanud organiseerida. Kui kaup Tallinna saabus, siis ei müünud seda
Soroty, vaid Teile kuuluv Happy
Hydrocarbons.

Kuidas selgitate Alexela Oili makset ning miks müüs kauba Soroty
asemel Happy Hydrocarbons?
Smuško kinnitusel olete Teie ja
Erki Siitan petnud Tallinki, müües
kokku 224 000 euro eest põle-

mise katalüsaatori Prolong CC
3500 nime all hoopis teise tootja, Pro One INC sarnast, aga kindlasti mitte samasugust toodet.
Eelnevalt katsetati reisiparvlaeval Romantika Golden West Lubricants INC toodetavat CC 3500.
Kuna nimetatud toodet esindas
2013. a Smuško osalusega ettevõte Long Life Service, siis ei saanud Happy Hydrocarbons mitte
kuidagi CC 3500 Tallinkile müüa.
Ometigi on näiteks 30.04.2014.
a pärineval Tallinki poolt Happy
Hydrocarbonsile esitatud ostutellimusel märgitud kaubaks Prolong
CC 3500.
Kuidas Teil õnnestus Tallinkiga
jätkata Romantikal katsetusi Pro

kuidas on AlexelaOil seotud Innomed Internationali ja Happy Hydrocarbonsiga, AlexelaOili juhtKuusik sisulist vastust ei anna. Ta
kirjutab napilt, et 2012. aastal tundis ettevõte huvi uue kütuselisandi vastu sooviga seda müüa ja lisandinakasutada. “Alexela (ka
kõik suuremad jaemüüjad)kasutab oma kütusteslisandeid, täna on selleks Clean System
3,” lisabKuusik.
Äripartnerid võitlesid omavahel Tallinki lepingu pärast. OÜ Wonderfuel PRO tar-

nis Tallinki reisilaevale Romantika esialgsete katsetuste tegemiseks põlemise katalüsaatorit Prolong CC 3500. Tegemist on nanotehnoloogial põhineva kütuselisandiga,
mis pidi aitama täita 2015. aastal laevanduses kehtima hakkavaid rangeid väävlidirektiivi nõudeid. Kütuselisandid parandavad
kütuste põlemisprotsessi ning vähendavad
kütusekulu jakahjulikku mõju keskkonnale. Tallink on väga suur firma ning selle laevadele lisandi tarnimine oleks tähendanud
väga magusat äri.
Wonderfuel PRO osanike vahel tekkinud
arusaamatuste tõttu püüdsid Rosimannus
ja Siitan Smuško kõrvale lükata ja saada lisandi CC 3500 edasimüügiõigust enda uuele ettevõttele WF Oil Logistics. Smuško ei
jäänud seda kõrvalt vaatama ja võitles esindusõiguse enda asutatud ettevõttele Long
ServiceLife OÜ.
Kui Tallink otsustas kütuselisandite katsetustega Romantikal jätkata, valiti partneriks aga Rosimannuse Happy Hydrocar&

One’i tootega, kui eelnevad esialgsed katsetused baseerusid CC
3500-l?
Kas viisite katsetused lõpuni?
Kuidas ja miks Te Smuškoga
koos äri ajama hakkasite? Miks
teie omavahelised suhted halvenesid?
Kuidas kommenteerite Smuško sõnu, et Teie ja Erki Siitan võtsite temalt firma (OÜ Soroty –
kes jäi ilma kaubast, mille müüsite Happy Hydrocarbonsi kaudu)
ning teema (CC 3500 müük Tallinkile)?

Sarnased küsimused sai kirjalikult ka Erki Siitan, kes jättis samuti
neile vastamata. Küll rääkis ta eelnevalt mõne lause telefoni teel.

bons, kes vahendas juba teiseUSA tootja Pro
One’itooteid.
Smuškol on ette näidata Tallinki 112 000
euro suurune tellimus Rosimannuse firmale, milles on kütuselisandi nimetuseks märgitudProlong CC 3500. Et seda lisandit toodab Smuško kinnitusel ainult Golden West
Lubricants, siis olevat Rosimannus ja Siitan
Tallinki petnud, müües börsifirmale vale nime all hoopis enda toodet.Tallink ostis neilt
seda kütuselisandit kaks korda kokku 224
000 euro eest.
“See on täiesti rumal jutt. Vastupidi,
Smuško ise üritas pärast Tallinkis sorkida ja
sealt saadeti ta kohe puu taha kõigi nende
asjadega. Ma ütlen, et see on nii nõme värk,”
lükkab Siitan telefonisTallinki petmise jutu
tagasi. Kirjalikult saadetudküsimustele Siitan enam ei vasta.
Igatahes juhtis Smuško 2014. aasta suvel
neile asjadele tähelepanu oma kirjas tollasele Tallinki juhatuse esimehele Enn Pandile.
Seepeale olevat Smuškole teadaolevaltkatsetused peatatud.
Tallink Grupi kommunikatsioonijuhi
Luulea Lääne sõnul katsetati reisilaeval Romantika kütuselisandeid, kuid kuna tulemusedei vastanud ühegi toote puhul ootustele, siis nende kasutamisega ettevõtte laevastikus ei jätkatud. “Erinevus kütuselisandi tellimuses esinenud lisandinimes tekkis
seoses sellega, et tellimus esitati eelmise tellimuse põhjal. Üsna peagi saime info muudatuste kohta pakkumises ning koostööd jätkati juba selle alusel,” kinnitab Lääne.
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MÜÜGIJUHI ametikohale
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Kes on kes
Gauss on kirjutanud
23köidet mälestusi
Martin Gauss on juhtinud Läti
rahvuslikku lennufirmat airBaltic
neli aastat ning on tegutsenud
äris kokku 23 aastat.
Lennunduskarjääri alustas
ta 1992. aastal piloodina British
Airwaysi tütarettevõttes Deutsche
BA, kus ta ostis hiljem ka osaluse.
Enne airBalticut juhtis Gauss Ungari rahvuslikku lennufirmat
Malév, lahkudes sealt siis, kui Ungari valitsus otsustas seada riigifirmade juhtidele maksimaalseks brutopalgaks 8000 eurot.
Riik võttis firma üle ja paar aastat hiljem pandi 70aastase ajalooga lennufirma keelatud riigiabi tõttu kinni.
Gauss pakub oma juhiteenuseid
talle kuuluva investeerimis- ja konsultatsioonifirma magau GmbH
kaudu, mis investeerib Euroopa
ettevõtetesse.
Igapäevaseid ülestähendusi
oma elust on ta teinud 1995. aastast peale, neid on kokku 23 köidet.
Gauss sõidab igal nädalavahetusel koju Münchenisse, nelja aasta
jooksul on tal vahele jäänud vaid
üks nädalavahetus.

INTERVJUU

Kertu Ruus
kertu.ruus@aripaev.ee

airBalticu
juht annab
Nordic
Aviationile
paar aastat
eluiga. Jääb
suurtele alla

airBalticu üles töötanud sakslane Martin
Gauss seadis juhi kohale asudes tingimuseks, et valitsus absoluutselt ei sekku, ning
just see tõigi tema sõnul lätlaste lennufirmale edu. MeieNordicAviation Groupileehk
NAGile ta aga ellujäämisvõimalust ei näe.

Martin Gauss, kes esineb 18. veebruaril
Äripäeva Gaselli kongressil, rääkis oma pikast kogemusest ettevõtete ülestöötajana.
Mis teid tiksumas hoiab? Minus on mingi
sisemine energia, millega ma sündisin. Mul

ei ole negatiivseid tundeid ja see energia ei
jäta mind hetkekski. Küllap elu ise motiveerib mind. Ma ei oota päeva ega töönädala
lõppu. Ja ma loodan, et ei pea kunagi pensionile minema.

omanik ise tegevjuht, kuid palus siis kahel
võtmetöötajal ettevõttejuhtimine üle võtta
ning müüs meile kummalegi 10%aktsiatest.
Minust sai osanik ja koos kolleegiga töötasime ettevõtte üles. Pärast 12 aastat kahjumit
oli ettevõte taas plussis. Kui see siis Air Berlinile maha müüdi, oli see kõigi jaoks finantsiliselt edukas samm. Minust sai jõukas mees.

se ajal kunagi pettumust. Malévit tabas sama saatus mis Estonian Airigi, millelt nõuti nii suurte summade tagasimaksmist, mida ta tasuda ei suutnud. Ja naguka Estonian
Airi puhul, ei saanud ettevõtte eesotsas olevad inimesed aru, et nad oleksid midagi valesti teinud.Nad ei saanud minevikku muuta. Läksin Malévisse liiga hilja.

Kui vana te olite? Vaatame…. Olen praegu

Kuidas te saite airBalticu juhiks? Mind kui
konsultanti paluti ajutiselt ettevõtet juhtima
ja nõustusin seda tegema ühe aasta. Nüüdseks olen juhtinud airBalticut neli aastat ja
jaanuari alguses pikendati mu lepingut veel
kolme aasta võrra.

47aastane. 2002. aastal olin ma 33.
Noor mees. Ma olen siiamaani noor meees!
Ettevõte pidi siis päris hullus seisus olema,
kui see 1 euro eest uuele omanikule müüdi? See olikõige hullemas mõeldavas seisus,
sest see ei toiminudfinantsilises mõttes üldse. Tõin endaga kaasa ettevõtte ülestöötami-

se retsepti. Mäletan hästi, kuidas ma kirjutasin Sri Lanka rannas 13-leheküljelist äriplaani. Me taandasimeäri väga lihtsale eesmärgile tahtsime, et meiekliendid meid armastaksid. Sedasama teeb praegu väga edukalt ka Ryanair on klientide vastu sõbralik.
–

Seotud isikud

Alustasin Deutsche BA (tollase
British Airwaysi tütarfirma toim) piloodina ja töötasin end üles, kuni sain lennuoperatsioonide juhiks, mis on lennufirmaskõrgeim positsioon. Siis müüdi Deutsche BA 1
euro eest erainvestorile. Mõnda aega oli uus
punktid?

–

Võlgniku nimi

Mis tunne teid valdas, kui Ungari riiklik lennufirma Malév, mida olite aidanud üles ehitada,2012. aastal pankrotti läks? Kuna olin

juba enne pankrotti lennufirma uuele elule äratada aidanud ja tegevjuhi kohast loobunud, siis ei tundnud ma Malévis töötami-

Seotud isikud
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OÜToomas
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Alarmnet AS (www.alarmnet.ee)Reigo Lee
ANMARERA OÜ .............................Heiki Pajula, Janek Alteberg (endine Janek Panikarovski)
AVEN

Tiina

OÜ

asi oli saada omanikult kelleks on riik
heakskiit meie esmasele äriplaanile, mille
eesmärgiks oli lennufirma ümberkujundada.Teadsin oma varasemast kogemusest, mida võib sekkuminekaasa tuua, seegaseadsin
tingimuseks täieliku vabaduse. Ja see meil
oli, valitsus ei sekkunud absoluutselt.
ne

–

–

–

Mis on olnud teie elu suurimad pöörde-

TAUST.EE võlglaste nimekirja on lisatud:
Võlgniku nimi

Mis oli airBalticu edu retsept? Üks oluli-

OÜ)

juhatuseliige

GLOG

.............................

KONTROLLI OMA ÄRIPARTNERI TAUSTA!
+372 681 4400, inkasso@julianus.ee

Kas Estonian Air oleks õige juhtimisega ellu jäänud, kui EuroopaKomisjonilt poleks
tulnud negatiivset otsust? Ei. Lennuettevõt-

tel, millel on aastas alla 5 miljoni reisija (Estonian Airiga sõitis parimatel aastatel 2011–
2012 ligi 900 000 reisijat aastas toim), on
–

raske ellu jääda, kui ta ei teeninda justmin-

USA hädas oma
maksusüsteemiga
Wall Street Journal kirjutab,
kuidas USAs takerduvad reformid 1986. aastal ellu viidud
maksureformi taha,kuna ettevõtete ja eraisikute maksustamine on tihedalt läbi põimunud ja ühe muutmine ei saa toimuda teiseta.

PresidentRonald Reagani ajal
tehtud reform andis ettevõtete
omanikele võimaluse ettevõtete
maksustamise süsteemist üldse mööda minna ning maksta
saadud kasumitelt maksu hoopis kui eraisiku tulult. Nii olid
maksumäärad madalamad. Re-

formiga kärbiti üksikisiku tulumaks 28%-le ja ettevõtete tulumaksu ülempiir 34%-le.
Kuna maksusüsteem on muutunudnii keeruliseks ja läbipõimunuks, on USA Kongressil raske leida lahendusi näiteks olukordadele, kus USA firmad oma
maksustamise aadressi välismaale viivad, või kärpida ettevõtte tulumaksu määra. Samuti on võimatuvastata küsimusele, kas rikkaim 1% USA ühiskonnast ikka annab maksutuludesse oma jõukuselekohase panuse.
ÄRIPÄEV.EE
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Tasub teada
airBalticu tulemused oodatust
paremad
airBalticu viimase aasta tulemused on parajasti auditeerimisel, Gaussi kinnitusel on need
oodatust palju paremad.
Novembris 2015 sõlmiti kokkulepe, mille kohaselt erainvestor Ralf Dieter Montag-Girmes
lubas Investeerida airBalticusse 52 miljonit
eurot, mis annab talle firmas 20% osaluse. Läti
valitsusele jääb 80% aktsiatest ning valitsus on
võtnud lubaduse panna firmasse 80 miljonit
eurot. Leping ootab allkirjastamist.
132 miljonit eurot lisakapitali on mõeldud
airBalticu Horizon 2021 äriplaani elluviimiseks
ja lennukipargi moderniseerimiseks. airBaltic
on maailma esimene lennufirma, mis lubab pileti eest tasuda bitcoinides.

KÜBERTURVE

Naftatootjad ei kipu
tootmist vähendama
Naftavarude üleküllus mõjutab
endiselt nafta hinda,kuid otsus
vähendada tootmist ei olekaugeltki lihtne.

Küberkuritegevuse hind 445 miljardit

Wood Mackenzie analüütik Robert Plummer. Naftatoodang on
keskmiselt vähenenud 100 000
barreli võrra päevas, mis moodustab vaid 0,1% kogu tootmisest, kinnitab Wood Mackenzie.
Naftariigid on madalate hindadega toimetulekukskasutusele võtnud eri strateegiaid, selle
asemel et tootmist vähendada.
Näiteks Saudi-Araabia on kärpinudriiklikke toetusi ning teatas
plaanist tõsta makse.

Praeguse 35dollarise barrelihinna juures pumbatakse üle
maailma keskmiselt 3,5 miljonit barrelitnaftat päevas. Wood
Mackenzie analüütikute sõnul ei
tasu see aga ennast ära. “Tootjate esmane reaktsioon on säilitada toodangut lootuses, et nafta
müüakse maha siis, kui hinnad
on taas tõusma hakanud,” sõnas

ÄRIPÄEV.EE

Maailma Majandusfoorumi globaalsete riskide raporti prognooside kohaselt võib küberkuritegevus globaalsele majandusele 2016.
aastal minna maksma tervelt 445 miljardit dollarit.
Eksperte teeb jätkuvalt murelikuks ähvardav oht, et rünnakutega
püütakse halvata kriitilisi infrastruktuuri osi, kuid üha enam teeb
murelikuks ka hirm, et rünnakud on suunatud USA ärihuvide vastu.

AUTOD

Venemaa automüük põrutab allamäge
Venemaa automüük jätkas jaanuaris oodatust järsemat langust,
nõudes valitsuselt sektori toetamise Jätkamist.
Uute autode Ja kommertssõidukite müük kahanes jaanuarisaastatagusega võrreldes 29% pärast 46% suurust langust detsembris, teatas Euroopa Ettevõtete Assotsiatsioon Moskvas. Peaminister Dmitri Medvedevi sõnul kavatseb valitsus autotööstust tänavu
toetada umbes 50 miljardi rublaga (650 mln dollarit).

Pane tähele
Tule Gasellikongressile!
Äripäeva Gaselli kongress toimub 18. veebruaril Tallinnas Kultuurikatlas. Üritusele on registreerunud ligi 400 inimest, neist enamik gasellfirmade juhid ja omanikud. Samal päeval ilmub ka tänavune Gaselli TOP.
Kongressil räägivad oma lugusid Martin Gaussi kõrval Indrek Kasela, Kristjan Hiiemaa, Ülle
Indre, Tanel Padar, Roman Zaštšerinski, Louis
Zezeranja Martin Rinne.
Infot ja end kirja panna saab Gaselli kongressi kodulehel

MITU lennufirmatüles

töötanud

Martin Gaussil on
airBalticu järgseks
ajaks suured plaanid. “Tahan teha
midagi suuremat,

kmaui teen praegu,” tunnistas ta.
FOTO:

EPA

SUBARU OUTBACK

SOODUSHINNAD
LAOAUTODELE

git nišši. Kõik lennufirmad peavad konsolideeruma jastrateegilisi partnereid leidma.
Kas NAGil (Nordic Aviation Group) on võimalus? Ei. Ma saan aru küll, mida nad teevad, aga küsimus on selles, kuidas turgu

üles ehitada, kui su koduturg on nii pisike ja
suuremad mängijad on seal ka juba ees, nagu SAS ja Finnair. Annan NAGile paar-kolm
aastat eluiga, oleneb sellest, kui kaua nad tahavad sinna raha sisse kühveldada.

LISAKS

LIISINGUINTRESS

Miks nad seda teevad? Põhjus on poliitili-

ne. Lennuühenduste olemasolu on riigile rahast olulisem. Põhimõtteliselt on Eestil õige
otsus investeerida otselendudesse, kui riik
leiab selleks võimaluse. Aga kasumit on sellegaraske teenida ja kehtiv Euroopa Liidu seadusandlus ei tee asja ka lihtsamaks.
Majandusele on lennuühendusedmuidugi võimsaks tõukeks ainuüksi Lätis hoiab
lennundus üleval 3% SKPst ja 2% kõikidest
töökohtadest.
–

Estonian Airi juhi Tero Taskila 33 000eurone kuupalk oli Eestis suur skandaal. Minu

palk on suuremgi ja see on siinLätis ka suur
skandaal iga kord, kui see jälle avaldatakse.
Minu palk koosneb 50% ulatuses baaspalgast ja 50% ulatuses tulemuspalgast, ja mul
on hea meel, et oleme viimastel aastatel kasumit toonud.

SUBARU OUTBACK

alates

Põhja-Korea kruvib
pinget Aasias

29 500€
A

*

OUTBACK

0

Põhja-Korea lasi pühapäeval
ÜRO sanktsioone eirates välja
kaugmaaraketi, mis näitab, et
rahvusvahelised sanktsioonid
pole suutnud sundida Kim Jong
Uni režiimi oma relvastusprogrammist loobuma.
USA ja Lõuna-Korea teatasid

seepeale, et alustavad kõnelusi THAADi raketikilbi paigaldamiseks Lõuna-Korea territooriumile.Sellele on aga teravalt vastu
Hiina, mis näeb raketikilbis ohtu oma julgeolekule.
Alles jaanuaris katsetas Põhja-Korea tuumalõhkepead.

USA presidendi Barack Obama üleskutsed kehtestada Põhja-Korea vastu veelgi karmimad
sanktsioonid on põrkunud Hiina vastuseisule. Hiina ei toeta
meetmeid nagu energiakandjate ekspordi peatamine, mis võivad olukorra Põhja-Koreas destabiliseerida ja vallandadaüleühise piiri suure pagulaste tulva.
Põhja-Korea teatas, et saatis
satelliidi orbiidile rahumeelse teadusliku eesmärgiga. USA
näeb selles aga ballistiliste rakettide tehnoloogia katsetamist.
ÄRIPÄEV.EE

SUBARU

UUS OUTBACK KOHE KÄTTE!
Alati nelikveolise, hea teelpüsivuse ja turvalise talvevarustusega Subaru Outbacki
saad nüüd Autospiritist vaid 0,9% liisinguintressiga.
Kiirusta valima, sest autosid on piiratud koguses.
Ehitajate tee 122, Tallinn
tel 659 9499

tallinn@autospirit.ee
www.autospirit.ee

Kütusekulu 6,1-7,0 l/100 km,

CO2 heitmed

159-161 g/km.

OUTBACK

3 AASTAT TASUTA
HOOLDUST
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KONFLIKT

Kuusalu vallamaja
miljoniremontajas
poliitikud tülli.
Mõis laguneb

Koit Brinkmann

KUUSALU

koit.brinkmann@aripaev.ee

vallavanemUrmasKirtsi

näitabvallamaja

halba seisukorda –

2015. aasta
Bonnieri
preemia
nominent

akende etteon
pandud kiled, mis

sisse pressivavee
kenasti ämbritesse

Kiiu mõisas asuva Kuusalu vallamajamiljoni euro suurust renoveerimist peab osa kohalikest poliitikutest ebamõistlikuks laenurahakulutamiseks ajal, kui tulevase haldusreformigapole selge,kas vallamaja sinna tulevikus jääbki. Vallavõim leiab aga, et

kuritegelik oleks lasta vallalekuuluval mõisal laguneda.
Harjumaa idaosas asuva Kuusalu valla
vallamaja remondi teema tõttu on pudenenud liikmeid sealsest valitsuskoalitsioonist
ning hiljuti oli see ka volikogu opositsiooni poolt vallavanem Urmas Kirtsile esitatud umbusaldusavalduse üheks põhjuseks.
Umbusaldusavaldus volikogus küll läbi ei
läinud, kuid opositsioon esitasmaavanemale

juhivad. FOTO:

kaebuse volikogu istungil toimunudväidetavate protseduurireeglite rikkumise tõttu.
“Valda ootab väga suure tõenäosusega vähem kui kahe aasta pärast ühinemine janii
kalleid investeeringuid ei tohiks otsustada
kiirustades,” leidsid umbusaldusavaldusele
alla kirjutanud viis volikogu liiget.

ANDRAS

KRALLA

Kolhoosikontori renoveerimisest pole
kasu. Üks allakirjutanutest, IRLi kuuluv

Andres Kaarmann ütles, et vallal tuleks investeerida kohtadesse, mis tooks elanikke
juurde. Selleks on taristu, haridusasutused
jm. “Ajaloolise kolhoosikontorirenoveerimine on küll tore, agaarvestades investeeringu
suurust, ei näe me siin küll vallakonkurentsivõime kasvu,” lisas Kaarmann.
Üsna sarnasel seisukohal on vallamaja remondi suhtesReformierakonna liige Margus
Soom. Reformierakond ja valimisliit Ühine
Kodu moodustasid eelmiste kohalike valimiste järel 14-liikmelisevalitsuskoalitsiooni. Kokku on volikogus 19 liiget.

OK Incure OÜ, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
telefon +372 675 5820, faks +372 675 5899
e-post mail@okincure.ee, www.okincure.ee

NB! Maksekohustusi ei täida nõuetekohaselt:
Helmet OÜ
Henniger Ehitus OÜ
Sushi Silk OÜ

12517694
Vadim Bogomolov
11145351
Carl Terras
11026698
Oleg Vaštšenko
12578709
Alexander Bakalkin, Nadežda Vaarmann
Deepart OÜ
Lexor WR Grupp OÜ
11783270
Vera Rudchenko
11204734
Kaido Kastan
Romeljus OÜ
Alarmnet AS
10062864
Reigo Lee
VS Viimistlus Grupp OÜ
12074802
Veronika Stekolnikova
BGM Festivalid MTÜ
80354597
Emil Oja, Tiina Oja
Kirvesmies OÜ
11961926
Rein Leitmaa
12048897
KLK Baltic OÜ
Mikk Maidla
Claiden OÜ
11403480
Magnus Tammik
HTG MTÜ
80306173
Eero Lotta, Rain Raal
Autonurk OÜ
12719179
Martin Nurk
TLLÕIKED OÜ
11493678
Reget Roomet
12623717
Andres Aigro
Harju Viimistlus OÜ
Temeko Metall OÜ
11810771
Aivar Riisalu, Rain Pihlamets, Kristjan Paavle
RINOPAL OÜ
12330850
Jevgenija Golovina
11329269
All Fresh OÜ
Raigo Miilvee
Valviro.eu OÜ
12803158
Antti Erik Helander
Nordic Facade OÜ
12381177
Annus Korp, Garry Olesk (kuni 22.12.15 juhatuse liige Villu Tamtik)
Wirbelsturm OÜ
12618099
Jari Juhani Sillantie
France Import OÜ
12349819
Patrice JulienBertrand Daniel
&
10110283
Rain Pruul
HK RENT OÜ
Silvernet OÜ
10981275
Sten-Mark Jõe
12613067
Anna Šarfutova
NIKANT OÜ
Westholm Ehitus OÜ
12544975
Mihkel Sarapuu
Rukki Kaubanduse OÜ
12004411
Arvo Aarde
Pilderi OÜ
11196526
Ivo Lõppe
Kohvik Fookus OÜ
12420782
Taavet Bristol, Keio Kotšetov, Lenno Õunapuu
Estonian Fish Export Service OÜ
11905916
Oleg Pronin
Aoreslv OÜ
10576801
Viktor Pavlovitš, Aleksander Golõševski
Restoran
OÜ
12752515
Marek
Maltis
Georghof
Ööklubi OÜ
12566557
Riho Teinveld
Kofikiir OÜ
12375113
Rein Sula
Wilawander OÜ
11098924
Krista Kanniste
OÜ
12382751
Teemo
TVT AIR
Rooger
Metsarõõmu OÜ
11031044
Rasmus Kasemaa, Heiki Saar
nõudeid
OÜ
(11236929) juhatuse liige Alar Seppern vastu
Koondame
SEPMAR

Soomi kinnitusel ei toeta volikogu kolmest Reformierakonna liikmest kaks valla-

maja remonti. Ka lahkus Soom erimeelsuste tõttu eelmisel suvel volikogu eelarvekomisjoni esimehe kohalt.
“Praegu öeldakse ainult, et selle otsuse
lähtedokumendiks on koalitsioonilepingja
ongi kogu diskussioon,” imestas Soom, kelle arvates läheb mõisa renoveerimine tegelikkuses kindlasti palju kallimaks kui praegu välja käidud miljon eurot.
Vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et loomulikult võib lõputult diskuteerida, aga ühel
hetkeltuleb teha otsus ning haldusreform ei
saa olla ettekäändeks, et otsuseid mitte teha.
Arengukava tuleb täita.Kirtsi rääkis, et vallavanemana täidab ta volikogu otsuseid ning

juba2012. aastal vastuvõetud valla arengukavas oli mõisa renoveerimine sees. Samuti otsustas volikogu eelmisel suvelkuni ühe
miljoni euro suuruse laenu võtmise mõisa
renoveerimiseks. Asjad onvahepealjõudsalt

1

miljon eurot plaanib
Kuusalu vald kulutada Kiiu mõisas asuva
vallamaja remondile ja
sisustusele.

Seal, kus algab poliitika, seal lõpeb mõistus. Vähemalt meil
Kuusalu vallas on nii.
Kuusalu vallavolikogu esimees
Enn Kirsman iseloomustas vallamaja remondi vastaseid.

USA majandus senisest
hapram. Võimalik ka surutis
Kaks kvartalit järjest kestnud
majanduslangus paneb küsima, kas USA on teel majandussurutise poole.

Tavalise vaatleja jaoks tundub
see ebatõenäoline. USA majandus on arenevate riikide seas üks
tugevamaid ja on trotsinud palju
raskeid aegu, kirjutas Financial
Times. Näiteks eurotsooni kriis,
stimuleerimisprogrammi lõpetamine, arenevate turgude nõrkus ja eelmiselaastal alanud Hiina majanduse aeglustumine ja
sealseaktsiaturukrahh. USA majandus on iga nimetatud sündmuse ajal jätkanud kasvu.
Vaatamata sellele prognoosivad Wall Streeti majandusteadlased, et majandussurutise tõenäosus on tänavu 20 protsenti.
Need prognoosid toetuvad Hiina ja naftaturu olukorrale.Kuna
majandus on nõrgenenud, või-

20%

13protsenti. Eksport Hiinasse
moodustab sellest vaid 8 protsenti. Selleks, et USA majandus
langema panna, peab Hiina
nõudlus väga järsult langema.

eksperdid.

Investeeringud ohus. Suurema
tõenäosusega võiks Hiina volatiilsus ja nafta odavnemine mõjutada USAd investeeringute vä-

on tänavu tõenäosus,
et USAs tekib majandussurutis, hindavad
Wall Streeti majandus-

vad need faktorid seekord saatuslikuks osutuda.
Üllataval kombel ei ole suurim oht ekspordi vähenemine
Hiinasse. USA on jätkuvalt suhteliselt iseseisev majandus. Eriti võrreldes teiste Aasias asuvate
Hiina kaubanduspartneritega
nende jaoks on olukord eriti valuline.USA sisemajanduse kogutoodangust moodustab eksport
–

henemisekaudu. Lisaks võib see
tekitadaka finantssüsteemi ebastabiilsust. Veel võib välja tuua
asjaolu, et viimasel ajal on USAs
palju investeeritud energiasektorisse. Järskprojektide peatamine võib teha haiget pankadele,
kes andsiduutele energiafirmadelenaftabuumi ajal suuri laene.
Majandussurutis pole eriti
tõenäoline, ent siiski saab öelda, et Föderaalreservi otsus intressimäärasid tõsta võis olla viga.
ÄRIPÄEV.EE
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Kommentaar
Tark oleks aeg maha

visid. Sinna ei ole asja kultuurisündmuseks, sinnapole asja
kogukonna kogunemisteks,
seal on ametnike tööruumid.
Tark tegu oleks praegu aeg maha võtta.

võtta
AndresHeinver

Endine Selveri juht, praegu Selveri tütarfirma
Kulinaaria OÜ juhatuse liige ning Kuusalu
vallavolikogu eelarvekomisjoni liige (volikogusse
ei kuulu)

Mina ei pea õigeks, et vald enda kontori jaoks tahab mõisa ära remontida. Kindlasti on

Kuritegelik oleks lasta
mõisal laguneda

maja väga viletsas seisukorras
jatöötingimused onkehvad,
aga enne peaks arutama alternatiivideüle.
Vallavalitsus ütleb aga, et alternatiiveei ole. Samas peaks
mõisaremont tulema arutluse
alla alles siis, kui on selgeks tehtud, kui suur peaks olema järgmise kümne aasta jooksul valla
töötajate koosseis ning kui palju pinda on neile vaja.
Praegu on valdade ühinemine päevakorral ja kui me räägime võimalikust ühinemisest
Loksa linnaga, siis pean õigeks,
et vallamaja ei jääks praegusesse kohta. Minu arvates tasuks
vallamaja kommertseesmärkidel maha müüa ja nende vahendite alusel leida võimalus uue
pinna tekitamiseks.
Vallaelanikuna leian, et ei
ole kõige otstarbekam panna see miljon eurot asja, mis ei
kanna suuresti kogukonna hu-

Enn Kirsman
Kuusalu vallavolikogu esimees

Kuusalu vald on algusest
peale investeerinud miljoneid eurosid rahvamajadesse, lasteaedadesse, koolidesse, teedesse ja spordihoo-

nesse. Vallamaja on kogu aeg
oodanud. Selle maja ressurss on
otsas. Külmade ilmadega istuvad vallamaja töötajad soojapuhurite kõrval ja temperatuur
on ruumides vaevaltüle kümne kraadi. Sulailmaga jookseb
vesi lampidele ning lööb kaitsmeid välja.
Kui keegi väidab, et seda maja ei ole vaja remontida, siis see
inimene suhtubkuritahtlikult
vallavarasse. Teisalt, kui me seda maja jälle ei remondi, siis
asuvad needsamad inimesed
meid süüdistama, et me ei ole
heaperemehelikult suhtunud
vallavarasse. Pole vahet, kuhu
tulebtulevikus vallamaja, kas

liikunud ning kohe-kohe kuulutatakse välja
mõisarenoveerimise ehitushange.
“Viimane suurem remont oli siin
1970. aastal. Maja on amortiseerunud, soojapidavust ei ole. Siit jookseb vesi läbi,” näitas
Kirtsi akende ette pandud kilesid, mis juhivad sissetilkuvat vett ämbritesse.
Vallavanemakinnitusel ei suurenda miljoni euro suurune laen oluliselt valla võlakoormust, sest samal ajal lõpeb mitu varasemat laenulepingut.

Kogu kära vallamaja remondi ümber peavad vallavanem Kirtsi ja
volikogu esimees Enn Kirsman aga võitluseks 2017. aasta sügisel toimuvate kohalike
omavalitsustevalimiste häälte pärast. “Seal,
kus algab poliitika, seal lõpeb mõistus. VähemaltmeilKuusalu vallas on see nii. Pime usk
on see, mis neid inimesi tagant kihutab,” iseloomustasKirsman.
Loksa linnavolikogu võttis hiljuti vastu otsuse, millega tehti Kuusalu vallale

Poliitiline võitlus.

tuleb Kiiule, Jõelähtmesse
või Loksale, ega siis sellepärast
ei saa me lastaKiiu mõisallaguneda.
Kui ühinemisläbirääkimiste
käigus leitakse, etKiiu mõis ei
ole kõige sobivam vallamajaks,
siis võib siia tullakas või valla
muuseum, mis tegutseb praegurendipinnal ega vasta muuseumi nõuetele, võiKiiu noortekeskus, mis samuti tegutseb
rendipinnal ega vasta nõuetele.
Kuusalu kool kurdab, et ruumi
on vähe, siia saaksid tulla algklassid.
Vallamaja ei ole ainult vallaametnike töökoht. Mida mõtleb valdainvesteerida kaaluv
ettevõtja, kui ta astub vallamajast läbi, eträäkida vallavanemaga paar sõna juttu või uurida müügis olevate kruntide ja
ehitusõiguste kohta? Ükskõik
kui adekvaatset juttu ta vallamajas kuuleb, siis vaadates seda maja praegu, mina pageksin
küll, selg ees, minema.
Me anname endale aru, et
vallamaja remont ei too meile
veoautotäite kaupa populaarsust juurde, aga see töö tuleb
ära teha, sest vastasel korral ei
anna meie valijate lapsed ja lapselapsed meile andeks, kui lasemeKiiu mõisalkokku variseda.
see

ELis räägitakse rahanduse liitmisest
EuroopaLiidus käidi välja idee
luua üleeuroopalinerahandus-

ministeerium, mis suudaks tagada euroalal majandusliku tasakaalu. Idee autorid on Saksa-

maa keskpanga juht Jens Weidmann ja Prantsusmaa keskpanga juht Francois Villeroy de Galhau, kes avaldasid mõtte Süd-

Eesti Näituste messikeskuses (Pirita tee 28, Tallinn)
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“See praeguse Kuusalu vallavõimu otsus
ei ole ainult rumal, vaid minu arvates suisa pahatahtlik. Kui aasta-poolteist on jäänud haldusreformi realiseerimiseni, siis on
mõistlik, kui sellised laenuvõtmised räägitakse eelnevaltvõimalike osapooltega läbi,”
märkis Lootsmann.
Kuusalu vallajuhid leidsid aga, et Loksa
linna volikogu ei peaks sekkuma Kuusalu
valla asjadesse. “Kuusalu volikogu ei lange
iialgi nii madalale, et hakkab seadmaLoksa
linnale eeltingimusi ühinemisläbirääkimisteks,” sõnas Kirsman.

6. APRILLIL

ÄRIPÄEV.EE

12.-14. veebruar 2016

se vastastest.

ripmon

Kriisiga toimetulekuks on vaja luua rahandusministeerium,
mis oleks efektiivne jaühtne. Samas peaks see olema poliitiliselt
võimas organisatsioon. “See uus
institutsioon võiks aidata luua
tasakaalu vastutuse ja kontrolli
vahel,” selgitasid keskpankurid.

Puhkus algab siit!

ning Lääne-Virumaalt Haljala, Kadrina ja
Vihulavallale ettepanek alustadaühinemisläbirääkimisi. Otsuses oli üheks tingimuseks seatud, et Kuusalu vald loobub miljoni euro suuruse laenu võtmisest Kiiu mõisa remondiks.
Keskerakondlasest Loksa linnapea Värner
Lootsmann kuulub Kuusalu vallavolikogu
opositsiooni ja on seal ka üks laenu võtmi-

i_Tve

deutsche Zeitungi ühisartiklis. Nad kirjutavad, et Euroopa
Liidu riigid on juba märkimisväärses ulatuses andnud Euroopa keskvõimule ära oma õigusi
ja volitusi.
Üldise majandusliku ebakindluse taustal asub Euroopa
teelahkmel, leiavad pankurid.

ST/M?

www.mariahcarey.com

vy IDEAALNE

KINGITUS
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ÜLEVAADE

Paavo Nõgene kulutas krediitkaardiga
tuhandeid eurosid. Ministeeriumi kulud
Virge Haavasalu

virge.haavasalu@aripaev.ee

Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo
Nõgene kulutas eelmisel aastal ministeeriumi krediitkaardiga tuhandeid eurosid,
tehingute väljavõttes sisalduvad nii parkimistasud kui ka taksosõidud.

Paavo Nõgene käsutuses olnud kultuuriministeeriumikrediitkaardi mullust väljavõtet vaadates torkavad silma taksosõidud
kodu- ja välismaal ning isegi mõni parkimistasu pealinna kaubanduskeskuses. Rohketel välisvisiitidel ei olnud lisaks majutuse
eest tasumiseleharvad lõuna-ja õhtusöögid
kolleegidega. Kokku kulutas kantsler mullu
krediitkaardiga pea 14 000 eurot.
Teised olid tagasihoidlikumad. Kultuuri-

ministeeriumis oli möödunud aastal kasutuselkokku kaheksa krediitkaarti. Teisi kaarte kasutati palju tagasihoidlikumalt. “Nendest ühe kasutus lõppes, kuna kultuuriatašee Soomes vahetus jakaardi kehtivusaja lõppemisel loobus kantsler sel aastal uue kaardi tellimisest,” rääkis kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juht Meelis Kompus.
Kompus selgitas, etkultuuriministeeriumis jälgibraamatupidamine atašeede kulusid igakuiselt ja vajadusel täpsustatakse kulude tekkimise põhjusi. Eelmise aasta andmete põhjal täiendas ministeeriumKompuse sõnul äsja välisteenistuses töötavate atašeedekäsiraamatut, kus on täpsustatud krediitkaardikasutamise tingimusi.
“Näiteks peavad atašeed edaspidi krediitkaardiga tekkivad kulud enne sündmuse toimumist kooskõlastama kultuuriministeeriumi välissuhete osakonnaga ning
atašeede asukohalinnas on taksosõidu katminepõhjendatud vaid siis, kui tulebtransportida sündmustega seotud vahendeid või
külalisi,” lausus ta. “Loomulikult on krediitkaardi kasutamine taksos mõistetav juhtudel, kui ühistransport ei tööta, selle kasutamine ei ole ajaliselt võimalik ning pole võimalikkasutada ka saatkonna autot,” lisas ta.

KULTUURIMINISTEERIUMIkantsler
Paavo

Nõgenekulutas mul u asutuse

krediitkaardiga
14 000

eurot. FOTO:

RAUL MEE

Dimitri Mironov, Moskva
Rea Rannu-Ideon, Pariis
Anu Kippasto, Helsingi (asus
ametisse detsembris 2015)
Kersti Kirs, London (asus ametisse märtsis 2015)
Kuulimiit on üldjuhul 3000–
3500 eurot. Limiiti suurendatakse ajutiselt, kui mitu lähetust on
ühe kalendrikuu arvestusperioodis ning lähetuste korral, kui tuleb

Kultuuriministeeriumi krediitkaart oli 2015. aastal juhtkonna
liikmetel
kultuuriminister Indrek Saar
ministeeriumi kantsler Paavo

–

–

–

–

–

–

Nõgene

välissuhete osakonna juhataja
Kadri Jauram
Välisteenistuses viibivatel kul–

Helsingi atašeel palju tegemist. Helsingi
kohta märkis Kompus, et Eestile lähimas

kultuuriatašeega linnas on kultuurisündmusi väga palju. Soomes on suurim eestlastekogukond, ka soomlastehuvieesti kultuuri vastu kasvab. “Seetõttu on ootusedHelsingis töötava atašee suhteskõrged jasündmusi
väga palju, mis tähendabka Helsingis töötavale atašeele väga suurt töökoormust,” märkis Kompus.
Küsimusele, kas mõnel krediitkaardi kasutajal tuvastati mittekohane kaardikasutus, mis tuli endal tagantjärelekompenseerida, vastas Kompus, et selliseid tehinguid ei
ole tuvastatud. “Samas on kulude optimeerimine kahtlemata õige ja ministeeriumile
kokkuhoiukohtadeotsimine pidev tegevus.”
Kompus toonitas, nagu ka mitu Äripäevale krediitkaardiinfot väljastanud asutust, et
nii nagu kõigi riigiasutuste puhul, auditeerib ka kultuuriministeeriumi majandustegevust igal aastal riigikontroll.

Tasub teada
Kultuuriministeeriumi krediitkaartide kasutuspõhimõtted

tuuridiplomaatidel
–

Kui tegemist on töise
aruteluga, siis
võib tegu olla
töise kuluga.
Seda hindab
kuluhaldur.
õhtusöögi eest
tasumist selgitab
riigikontrolli kommunikatsioonijuht

Toomas Mattson

Eike Eller, Brüssel

tasuda ka teiste kultuuriministeeriumist lähetuses olevate isikute
lähetuskulusid.
Kulud on enamasti seotud välislähetustel tekkivate transpordi-,
majutus-, esindus-, projekti-või
vastuvõtukulude katmisega (sh
pidevalt välisteenistuses töötavate atašeede tegevuseks vajalikud

ne Tallinnast, kuid diplomaadil on
õigus valida talle sobivaim mak-

tehingud).

seviis.
Kui krediitkaarti omavatel Inimestel tekib välislähetusel majutusasutuses koos tööalaste kuludega ka tööga mitteseotud kulusid, tasutakse need Isikliku pangakaardiga või peetakse hiljem kinni töötasust.

Eelistatud on arvete tasumi-

ALLIKAS: KULTUURIMINISTEERIUM

Riigikontroll ei hoia kõigel silma peal
lähtudes ise, milliseid mooduseid ta makseteks kasutab, krediitkaart on lihtsalt üks maksevahenditest.

Riigikontroll ei auditeeri igat
krediitkaardi kasutust ega
kontrolli kuludokumente, sest
see on iga asutuse enda ülesanne, ütles riigikontrolli kommunikatsioonijuht Toomas
Mattson.

Kui detailselt kontrollib riigikontroll krediitkaarte? Riigi-

kontroll teeb asutustes kontrollitoiminguid lähtuvalt oma
riskihinnangust. Riskihinnangu koostamisel võetakse muu
hulgas arvesse asutuse tegevuse iseloomu, tehingute arvu ja
suurust. Seejuures analüüsitakse kontrollikeskkonda: hinna-

Miks osa riigiga seotud asutusi
kasutab krediitkaarte ja neid on
lausa mitmel isikul, osa kasutab neid väga harva või eikasuta üldse? Riigikontrolli hinnan-

gul on igati mõistlik, et iga asutus analüüsib oma vajadustest

Tel 613 9737, 503 6450

|

ava@ava.ee

|

takse asutuses loodud sisekontrollisüsteemi ja selle toimivust.
Sisekontrollisüsteemi loomise
ja toimivuse eest vastutab asutus. Riigikontrolli kontrollitoimingud ei asenda asutuse enda
loodudkontrollisüsteemi.
Audit oma iseloomult on väljavõtteline, see tähendab, etkõiki tehinguid ei kontrollita. Riigikontroll ei kinnita kuludokumente, kuludokumentidekinnitamine ja nende hindamine on
asutuse ülesanne.
Riigikontroll hindab, kas asu-

www.ava.ee

tus on järginud majandustehin-

guid tehes vastavaid õigusakte,
asjakohaseid kordasid ja parimat praktikat.
Kas see on lubatav ja eetiline,
et näiteks asutuse krediitkaardiga makstakse välismaal töölähetuses olles enda lõuna- ja
õhtusöögi arveid? Asutuse kre-

diitkaart on ette nähtud töiste kulude tasumiseks.Kui tegemist on töise aruteluga, siis võib
tegu olla töise kuluga. Seda hindab kuluhaldur.
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AS EHITUSTRUST
asutati 2012. a pikka aega

Eesti ehitusturul tegutsenud
ehitusettevõtjate ja
ehitusjuhtide poolt.

TEENUSED
•

•

•

•

Ehituse peatöövõtt
ja projektijuhtimine
Hoonete ehitus
Projekteerimis-ja ehitustöövõtt
Kinnisvaraarendus

Lõunakeskus (Ringtee 75, Tartu)

AS Ehitustrust on kiirelt arenev ettevõte.
Meie meeskonnas töötab täna üle
kahekümne oma ala parima spetsialisti.
Oleme hinnatud praktikakoht erinevate

kõrgkoolide tudengite jaoks.
Toetame kultuuri ja sporti.

OOTAME OMA MEESKONDA
•

•

Multifunktsionaalne hoone (Riia 2, Tartu)

projektijuhti
objektijuhti

Täna suuremad töös
olevad objektid
Multifunktsionaalne hoone
(Riia 2, Tartu)
Hotell (Ülikooli 14, Tartu)
Lõunakeskus (Ringtee 75, Tartu)
•

•

•

Hotell (Ülikooli 14,Tartu)

ehitustrust.ee
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Maria Šarapova magus äri. Suured plaanid
Pille Ivask
kaasautor

TIPPTENNISIST

Maria Šarapova
näitab New Yorgi
kaupluses Sugarpova kommikarpi.
Šarapova

maiustusi

saab osta rohkem
kui

Venemaa tipptennisist Maria Šarapova on
lisaks säravale tennisekarjäärile saavutanud eduka ettevõtluses.
Šarapova agent Max Eisenbud rääkis mõ-

30

riigis ja

äri

plaanitakse veelgi

laiendada. FOTO:
BLOOMBERG

ni aeg tagasi peetud Austraalia lahtistel
tennisemeistrivõistlustel, et nad valmistuvad ajaks, mil Šarapova sportlaskarjäär on
läbi. “Meie plaan on teha Sugarpovast elustiilibränd,” ütles ta. Mees lisas, et praeguse kommiäri kõrval võiks Sugarpova brändi nime all poelettidele jõuda ka kodutarbed ja rõivad.
on seni poelettidele j õudnud vaidkommid, nüüd tahab
Šarapova valikusse lisada šokolaadi. Sobivat
šokolaadivabrikut, mis tema brändi šokolaadi tootma hakkaks, otsis tennisetäht suisa
15 kuud, kirjutas Forbes.
“Lõbus oli kõike proovida,” meenutas
Eisenbud ja lisas, et lõpuks sai otsustatud
Euroopa šokolaaditootja kasuks. Eisenbud
avaldas lootust, et järgneva paari aastaga
toob kommi- ja šokolaadiäri Sugarpovale
20 miljoni dollari suuruse käibe. Seejärel
kaasatakse ettevõttesse investoreid ja laienetakse veelgi.
Šarapova on Sugarpova ainuomanik.
Eisenbudi sõnul on tennisist ettevõttesse investeerinud seitsmekohalise summa. Ettevõte teenibküll kasumit, entkogu raha pannakse praegu selle alla, et firma kasvaks ja
areneks.

Magus äri. Sugarpovabrändialt

Olin 21 aastat
vana ega teadnud, kas saan
enam kunagi
Vigastus pani mõtlema. Šarapova oli juba
tennist
männoore tennisistina veeretanud mõtet hakagida.
ta ettevõtjaks, kuid tegudeni jõudis alles
siis, kui pidi õlavigastuse tõttu mitmekuise
võistluspausi tegema. “Olin 21 aastat vana
ega teadnud, kas saan enam kunagi tennist
mängida. Samas olin teeninud piisavalt raha, et ei peaks elu lõpuni töölkäima ja saaksin toetada ka oma vanemaid,” vahendas
Reuters tennisisti sõnu. “Aga ma armastan
töötamist, mulle meeldib õppida. Ma poleks
iial arvanud, et võiksinkommiärisse minna.
Ma ei teadnudkommidest muudkui seda, et

vigastus pani Maria

Šarapova ettevõtlusele mõtlema

Aavo Pluss
+372 51 60 843
svenpluss@gmail.com
+372 51 32 772

magus mulle väga meeldib,” jutustas Šarapova. Alustuseks pani tennisist kommiäri alla
500 000 dollarit.
Komeedina tennisetaevasse. Maria Šarapovast sai staar peaaegu üleöö, kui ta 17aasta-

sena Wimbledoni turniirivõitis. Sellest ajast
peale on Šarapova kuulunud naistennisistide paremikku.
Šarapova on sõlminud edukaid reklaamlepinguid näiteks Tag Heueri, Nike ja
Porschega. Vähe sellest, ta on ka konkurentsitult kõige populaarsem tennisemängija sotsiaalmeedias: Facebookis on nüüdseks 28aastaselŠarapoval 15 miljonit jälgijat.
Suurt edu naudivad ka Sugarpova kommid: ainuüksi eelmisel aastal müüdi 5 miljonit Sugarpova kommikotti. Kasv on märkimisväärne: 2012. aastal, kui ettevõte te-

•

Metsa ja põllumaa ost

•

Raieõiguse ost

gevust alustas, müüdi 250 000 kommikotti.
Sugarpova komme müüakse 30 riigis, seal-

hulgas Eestis.
Eisenbud ütles, et kui Šarapoval poleks
nii palju tegemist spordis, ostaks ta tõenäoliselt ka moeettevõtte. Millise täpsemalt,
agent ei öelnud.
Šarapova ise onrääkinud, et spordi ja ettevõtlusekokkusobitamine on talle ajaliselt
üsna keeruline. “See on midagi, mille kallal peab vaeva nägema,” ütles ta. “Pärast seda, kui võitsin Wimbledoni, tehtimulle palju koostööpakkumisi. See polnud mulle alguses kuigi mugav,” avaldas tennisist ja lisas, et lõpuks ta harjus ja leidis endale appi
hea meeskonna.
Üldiselt läheb Šarapova kommiäri edukalt, ent olnud on ka mõni tagasilöök. Paljud kriitikud on viidanud, et magusaäri

•

Metsamaterjali ost

•

Metsamaterjali raie ja väljavedu

•

Metsamaterjali transport

•

Kasvava võsa ost ja lõikus

•

•

•

Hakkepuidu tootmine ja müük
Metsamajanduskavade koostamine
Ettemaksu võimalus

on sportlasele kohatu, arvestades, kui suur
probleem on maailmas ülekaalulisus.

töö eest. Šarapova mõistab kriitikuid. “See on arusaadav. Ma ei tea, kas see
on aus kriitika, ent ma mõistan seda. Ainus
viis sellele vastata on aga see, et ma olen
sportlane, kes teab, mis on kehale hea ja
mis mitte. Tervena püsimine on tippsportlase jaoks üks olulisemaid asju. Teisest küljest ma tean, et igaühele meeldivad kommid, mulle samuti,” lausus Šarapova telesaa-

Tasu tehtud

tes CNBC Meets.

“Alates sellest, kui olin väike tüdruk, olen
ma õigesti toitunud. Hommikul sõin putru,
sellele järgnes treening,” kirjeldas tennisetäht ja lisas, et päeva lõpus oli tal alati hea
meel midagi magusat põske pista, sest see
oli justkui tasu tehtud töö eest.

Venemaa plaanib
laenu võtta
Venemaa kaalub välisturult
laenu võtmist, mis paneks aga
proovile lääneriikide kehtestatud sanktsioonid.
Venemaa valitsus teatas, et on

pöördunud üheksa riigi pankadepoole, et need teeksid pakkumise Venemaa naasmiseks kapitaliturule, kust riik võttis viimatilaenukuus kuud enne Krimmi
annekteerimist.
Defitsiidi katteks. “Venemaal tu-

leb ilmselt eelarve defitsiidikatteks rahvusvaheliselt turult raha laenata,” ütles Allianz Global Investors Europe GmbH investeeringute juhtGreg Saichin.
“Probleemiks on sanktsioonid.
Need on jätkuvalt jõus, kuid me
eeldame, et need võidakse parimal juhul täielikult tühistada
või siis halvemal juhul neid vähemaltleevendatakse.”

Venemaa vastu kehtestatud
sanktsioonidpuudutavad konkreetseid ettevõtteid, need ei takista Venemaal laenu võtta, küll
aga kergitavad laenu hinda.
Nomura panga analüütik
Timothy Ash ütles ajalehele
Financial Times, et Venemaa võlakirjade emiteerimineoleksparas väljakutseriigi vastu kehtestatudsanktsioonide režiimile.
“Kui Venemaa valitsus saab
odavalt pikaajalist laenu, mis
siis takistaks tal seda raha edasi saata riigi omanduses olevatele ettevõtetele, olgu need sanktsioonide all või mitte, vähendades sel moel rahalist survet nii
riigile kui ka ettevõtetele ja pankadele,” ütles Ash. “Sellega kõmmutatakse suur auk sanktsioonide finantssurvet puudutavasse osasse”.
ÄRIPÄEV.EE
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KESKKOND

Uued autod peavad
kandma energiamärgist.
Jaotus seitsmeks klassiks
Marge

Männistu

kaasautor

Sellest aastast peab Eestis uuena müüdavate autode näidistel olema energiamärgis,
mis annab ostjale infot auto kütusekulu ja
süsihappegaasi heitkoguse kohta.

Energiamärgistus, midakasutatakse paljude toodete, näiteks hoonete ja kodumasinate energiakulu näitlikustamiseks, on selle
aasta algusest kohustuslikka sõiduautodele.
Autode energiamärgistust reguleerib
keskkonnaministri 2005. aasta määruse
“Uue sõiduautokütusekulust ning eralduva

süsinikdioksiidi heitkogusest kasutaja teavitamise kord” muudatus, mis jõustus selle
aasta alguses. Selle kohaselt on uute sõiduautode müügil kohustuslik tarbijat teavitada iga mudelikütusekulust ja süsinikdioksiidi (CO2) heitkogusest, lisadesnäidise juurde
vastava energiamärgise. Kasutatud autodele on energiamärgise lisamine vabatahtlik.
Keskkonnaministeeriumi kliima-ja kiirgusosakonnapeaspetsialisti Cris-Tiina Türksoni sõnulalustati tööga märgise nimel juba
mitu aastat tagasi. 2014. aastal kutsuti keskkonnaministeeriumieestvedamisel energiamärgise väljatöötamiseks kokku töörühm,
kuhu kuulusid esindajad autode müügi- ja
teenindusettevõtete liidust, tarbijakaitseametist, maanteeametist, majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumist, Säästva Ees-

ti Instituudist, KredExist ja Tartu regiooni
keskkonnaagentuurist.
Koos otsustati, millist infot sõiduautode energiamärgisel esitada. Energiaklasside CO2 heitkoguste vahemikud on määratud
arvestades Eestis olevate sõiduautode õhku
paisatud heitkoguse hulka ning kõige rohkem kasutusel olevate sõiduautode hulka.
Märgis näitab kütusekulu. Energiamärgisel

on toodud sõiduauto mudel jakütusetüüp,
ametlik kütusekulu nii linnasõidul kui ka
maanteel ning CO2 heitkoguse arvväärtus.
Kõige olulisem element energiamärgisel on energiaklasside skaala Ast Gni, mis
tähendab, et autod on klassidesse jagatud
absoluutse CO2 heitkoguse põhjal (väikese CO2 heitkogusega auto on olenemata au-

INFO-AUTO turundusdirekTtoirt Lil ipuu sõnulvalivad
kliendid autot üha

to tüübistklassis A ja suure CO2 heitkogusega auto klassis G). Igal tähel on skaalal oma

teadlikumalt.

kindel CO2 vahemik, mis näitab, kui kütuseefektiivne on konkreetne auto.
Energiamärgisel on nõutav 10 000 kilomeetri läbimise kütusekulu maksumus
eurodes. Hinnang põhineb keskmisel kütusekulul 10 000 kilomeetrikohta. Kütuse hind
on määratud eelmisekalendriaasta hinnangulise keskmisena.
Euroopa Liidus on ligi kümme liikmesriiki loonud riikliku energiamärgise.
Türksoni hinnangul on energiamärgise
eesmärk ostjate tõhusam teavitamine ostetava sõiduautokütusekulust ja eralduva süsinikdioksiidi heitkogusest. “Energiamärgis
peaks aitama ostjal valida keskkonnasäästlikumat ja ökonoomsemat sõiduautot ning
loodetavasti suureneb seeläbi elanike teadlikus sõiduautodeCO2 heitkoguse vahemike
kohta,” märkis Türkson.
Sõiduautot ostes saab ostja ülevaate, kas
tegemist on ökonoomse ja keskkonnasäästliku sõiduautoga. “Euroopa Liit on seadnud
aastateks 2015 ja 2021 uutele sõiduautodele heitkoguste vähendamise eesmärgid. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohaselt ei tohi 2015. aastast alates Euroopa
Liidus esmaregistreeritud autode keskmine
CO2 heitkogus olla rohkem kui 130 grammi
CO2 kilomeetri kohta. See vastab kütusekulule ligikaudu 5,6 liitrit saja kilomeetrikohta bensiinimootori ning 4,9 liitrit saja kilomeetrikohta diiselmootori puhul,” selgitas Türkson.

FOTO:
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Tasub teada
Keskkonnaministeeriumi andmetel oli Eestis arvel olevate autode keskmine vanus 2014. aastal
12 aastat. Möödunud aastal olid
esmaregistreeritud autodest ligi
43 protsenti uued.
2014. aastal oli ELI keskmise uue
sõiduauto süsihappegaasi heitkogus 123 grammi kilomeetri kohta, Eestis oli see 140 grammi kilomeetri kohta.
EL on seadnud 2015. ja 2021. aastaks uutele sõiduautodele CO2
heitkoguse vähendamise eesmärgi. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohaselt ei tohi 2015.
aastast alates esmaregistreeritud
autode keskmine CO2 heitkogus
olla üle 130 grammi CO2 kilomeetri kohta. See vastab kütusekulule
ligikaudu 5,6 liitrit saja kilomeetri
kohta bensiinimootori ning 4,9 liitrit saja kilomeetri kohta diiselmootori korral.
2021. aastaks tuleb uute
sõiduauto de CO2 heitkogust vähendada 95 grammini kilomeetri kohta, mis vastab kütusekulule ligikaudu 4,1 liitrit saja kilomeetri kohta bensiinimootori ja 3,6 liitrit saja kilomeetri kohta diiselmootori korral. Eesmärkide täitmisel
prognoositakse ELis vastavalt 18ja 40protsendist

CO2 heitkogu-

se vähenemist võrreldes aastaga 2007.
Sõiduautod on energiaklassidesse jagatud absoluutse CO2 heitme
põhjal ehk väikese CO2 heitkogusega auto on olenemata auto tüübist A-klassis ja suure heitkogusega auto G-klassis.

Eesti ostja saastenumbri
järgi autot ei vali
Energiamärgise nõue on siinsetele automüüjatele veel liiga
värske muudatus, mistõttu on
praegu raske põhjapanevaid
seisukohti võtta, ütles ASi Info-Auto turundusdirektor Tiit
Lillipuu.

Lillipuu sõnul peaks energiamärgis lihtsamini visualiseerima kütusekulu ja heitmetega seonduvat infot. “Meie tähelepanekute kohaselt on siinsete klientide teadlikkus energiasäästlikkusest aasta-aastalt
tõusnud ja kütuseefektiivsus on
oluline argument auto soetamisel,” märkis Lillipuu.
ASi Mariine Auto juhataja Toomas Saarelaiu sõnul on
autoostjad muutunud teadlikumaks ja valivad autot väga praktilistelkaalutlustel oma vajadustest lähtuvalt. Emotsioonioste
jääb üha vähemaks.
Eesti autoostja ei vali tema sõnul siiski veel autot CO2 saastest
lähtuvalt, kuna siin ei ole CO2
saaste eraldi maksustatud nagu
meie naaberriikides. “Seega saame rääkida ainult kütusekulust
lähtuvatest kliendiostu otsustest,” rääkis Saarelaid. Tema sõnul on Subaru mudelite puhul
tunda, etkliendid eelistavad osta bensiinimootoriga autosid,
kuna uute bensiinimootorite ja
diiselmootorite kütusekulu vahe on muutunud aasta-aastalt
väiksemaks.

Saareleiu sõnul jäävad Eesti autoturu müüginumbrid sel
aastal ilmselt möödunud aastaga samale tasemele. Aasta algul
on ka autode hinnad olnud möödunudaasta tasemel.
“Samas hinnadkindlasti tõusevad, kui Eestisse jõuavad esimesed Euro6 standarditele vastavate mootoritega autod,” märkis Saarelaid.
Autoturul suuri kõikumisi pole. Lillipuu sõnul on üldine seis

Eesti autoturul stabiilne.“Eelmine aasta lõppes kerge miinusega ja arvatavasti jääb maht suures piiris samaks ka sel aastal,”
märkis ta.
AMTELi liikmete kasutatud
autode müük oli kaheksaprotsendises tõusus ehk sarnaselt
uute autode müügimahtudega
stabiilne.
Saarelaid märkis, et autoostja soov on loomulikult sõita
uue autoga. “Kuid otsused langetatakse siiski võimalusi arvestades.”
Möödunud aastal oli märgata kasutatud autode puhul
ostjate suuremat huvi Eesti ajalooga autode vastu. “Ilmselt see
trend jätkub ka sel aastal,” rääkis Saarelaid.
Ta kiitis ka maksuameti tõhusat töödkäibemaksupettuste vähendamisel, eriti Eestisse imporditudkasutatud autode puhul.

Raudteel juhtus 19 õnnetust
2015. aastal toimus kokku 19
raudteeõnnetust, neist 5 olid
maanteesõiduki jarongi kokkupõrked ning 14 otsasõidud raudteel viibinud inimestele.
Traagiliste tagajärgedega ot-

sasõite on jätkuvaltpalju hukkunuid oli 9 ning vigastatuid 5.
–

H

Õnnetuste peamisteks põhjusteks olid sarnaselt eelnevate
perioodidega liiklejate tähelepanematus, hiline reageerimine
ning raudteel viibimine selleks
mitteettenähtudkohas.
Koguni 9 õnnetust toimus
kohas, kus raudteel viibimine

ning selle ületamine on rangelt
keelatud.
Õnnetuste põhjuste analüüs
näitab, et traagiliste tagajärgede vältimiseks peavad ennekõike liiklejad oma liikluskäitumist parandama.

Äripäeva

Veoautode remondi teenused

käsiraamat

Novaforest OÜ, Betooni 11 D
Tel 511 5778, 513 5468

www.novaforest.ee

Mis on mis
Energiamärgise elemendid ja nõuded
Energiamärgist saab luua

olema kergesti nähtav ja ära-

maanteeameti kodulehel avaliku
energiamärgise rakenduse kaudu. Automüüjal on kohustus kinnitada energiamärgis iga uue sõiduauto mudeli näidise külge või selle lähedusse. Energiamärgist tuleb uuendada iga aasta 1. aprilliks.

tuntav

Energiamärgis peab:
olema A4-formaadis

sisaldama automudeli ja kütusetüübi andmeid
sisaldama ametlikku kütusekulu
ja CO2 heitkoguse arvväärtust
sisaldama märgise väljaprindi

sisaldama keskmist kütusekulu
maksumust eurodes 10 000 km
kohta (kütuse hind on määratud
eelmise kalendriaasta hinnangulise keskmisena: bensiin €/l, diislikütus €/l, gaas €/kg, elekter
€/kWh).

kuupäeva

ALLIKAS: “UUE SÕIDUAUTO KÜTUSEKULUST

näitama energiaklassiskaala tähte (Ast kuni Gni)

KOGUSEST KASUTAJA TEAVITAMISE KORD”

×

×

×

×

NING ERALDUVA SÜSINIKDIOKSIIDI HEIT-

Kommentaar

Ootame turu
paariprotsendist tõusu
Ando Rahu
ELKE Auto juhatuse liige

Eesti autoturg on viimased
aastad püsinud stabiilne, sõiduautode turuosa on vähenenud ja tarbesõidukite osatähtsus suurenenud. Oma osa on

siin 2014. aastal firmaautode
käibemaksuseaduse muudatusel. Autode hinnad on püsinud
samal tasemel, pigem andsid
fooni 2015. aastal autofirmade
müügikampaaniad. Selleks aastaks prognoosime kahe-kolmeprotsendist turu tõusu.
Auto ostjale on oluline kvaliteet, vastupidavus, kütusekulu
ja töökindlus.
Aasta-aastalt suureneb uute
autode esmaregistreerimine võrreldes kasutatud autode omaga. Meie andmetel moodustasid 2012. aastal uued
autod 39% esmaregistreerimistest ja aastal 2015 juba 46%.
Ent jätkuvalt on kasutatud
autod populaarsemad. Inimeste teadlikkuskasutatud autodega seotudriskidest on oluliselt kasvanud, kuid meie juurde

satub ikka veelmuudetud läbisõiduga või suure avarii läbi teinud sõidukeid, seetõttu soovitan tungivalt osta usaldusväärsest müügikohast ja kontrollitud ajalooga auto.

Kliendi valik muutub
aina ratsionaalsemaks
Margus

Nõmmik

Amserv Auto juhatuse esimees

Minu hinnangul püsib Eesti automüügiturg suhteliselt
stabiilne. Kliendile on olulised

auto hinna, kvaliteedi ja varustuse suhe ning isiklikud sõidu-

harjumused.
Kindlasti on väga olulised
liisingu-jakindlustustingimused.Kliendid on aasta-aastalt
läinudratsionaalsemaks ning
lisaks auto hinnale osatakse tähelepanu pöörata kogu perioodikulule ehk hooldus-ja kütusekulule. Samas ei kao autoostu
puhul kuhugi emotsiooni tähtsus, mis peabki olema üks ostu osa.

Meie eelmise aasta numbrites oli uute autode müük kasutatudautode omast veidi suurem.

Kliendid on
aasta-aastalt
läinud ratsionaalsemaks
ning lisaks auto
hinnale osatakse tähelepanu
pöörata kogu
perioodi kulule
ehk hooldus-ja
kütusekulule.
Amserv Auto juhatuse esimees
Margus Nõmmik

ÄRIPÄEV.EE

Kuhu müüb Eesti tööstussektor 2016 aastal ja
transpordiettevõtete võimalused, Swedpanga tööstussektori
juht RAUL KIRSIMÄE ja Swedpanga transpordisektori juht
MARKO LUKK
Millised on Eesti veondus-ja laondusettevõtete puudused ja
eelised eksportturgudel, Ernst & Young ärikonsultatsioonide
osakonna konsultant MARTIN MALINOVSKI
Müügivõrgustiku loomine ja arendamine veoportaalide abil,
OÜ Melsum logistika valdkonna konsultant ja koolitaja
MELJO MUSTO
Müügi alustamine Läti ja Leedu turgudel, Omniva Läti
logistikaäri juht JOONA SALUVEER

Ekskursioon Tallinna Lennujaama tagatubades
Soodushind 21. veebruarini või 30 koha täitumiseni.
Soodushind 89 eurot (käibemaksuga 106,80 eurot),
tavahind 129 eurot (käibemaksuga 154,0 eurot).
Vaata lisainfot: www.logistikauudised.ee
Registreeri: tanel@logistikauudised.ee
või tel 513 4004.

16 KARJÄÄR
RAHATAHTLIK HÄKKIMINE
KAITSE OMA PILVE

ÄRIPÄEV 9. veebruar 2016
reklaamitoimetaja MarinaAltmaa, tel 667 0161, e-post marina.altmaa@aripaev.ee

Äripäev on osa 200-aastase ajalooga Skandinaavia
suurimast meediafirmast Bonnier Grupp.
Asutamisest alates 1989. aastal on Äripäev vahendanud
informatsiooni Eesti juhtidele, eesmärgiga muuta
ärikeskkond läbipaistvaks ja kõigile võrdseid võimalusi
pakkuvaks. Tänaseks oleme kasvanud laia tooteprofiiliga
Eesti juhtivaks ettevõtetele suunatud info pakkujaks.
-

09:15 -09:45 Registreerimine ja hommikukohv
09:45 -10:00 Moderaatori avasõnad
10:00 -10:30

10:30 -11:00

11:00 -11:30
11:30 -12:00

Peaga
töötaja

Äripäeva toimetus otsib

Aali Lilleorg ITuudised.ee juht
Ettevõtjate ootused koostööks riigiga
pilvetööstuse alal
Mart Einpalu ITLi pilvetoimkonna juht
Maailmapanga raport. World Bank
“Digital Dividends” report 2016.
Küberturvalisus ja äririsk
Siret Schutting Cybernetica turundusjuht
Pilve turvalisus
Kalev Pihl Sertifitseerimiskeskuse juhatuse liige
Turvaline pilve arhitektuur
Andres Kütt Eesti Vabariigi IT-arhitekt

kelle töö on Eesti vingeimate juhtidele ja ettevõtjatele mõeldud ürituste korraldamine ja turundamine

Sobid sellele tööle, kui sa:
??

mõtled oma peaga ja sul on alati ideid

15:05-15:15
Telia
pilve

ja
loomisel
äri

IKT

Andre
valdkonna
IT
Telia

Visse ning

teenuste
suurkliendi
15:40
Pruulikoda
Lehe
kogemuslugu.
Ettevõtja

juht
-

-16:05

Oled meie juures rahul, kui soovid:
võimalust eneseteostuseks ja oma ideede elluviimiseks

??

KONVERENTSIDE

töö

Sobid

•

12:45 -13:15 Riigipilv turvalisus ja risk ärile.
MKMi esineja kinnitamisel

Kohvipaus

5:40
15:15-1
turvalise
kogemus
praktiline
Eesti

kelle

12:00 -12:45 Lõuna

TEGIJAT

KONVERENTSIDE

mõtled

on

Eesti

vingeimate

sellele

juhtidele
tööle,

omapeaga

ja

ja

kui
sul

TEGIJAT

ettevõtjatele

mõeldud

ürituste

korraldamine

ja
turundamine

sa:
on

alati

ideid

-

13:15 -13:45 Azure’i kasutamine turvalise pilve loomisel
Rain Laane Microsoft Balti regiooni juht
13:45 -14:15 Uus viis salajaste isikuandmete töötlemiseks.

Sharemindi ühissalastuse meetod

Asud tööle ajalehe Äripäev toimetusse, kus oled kogu päeva vältel värskeimate uudistega ümbritsetud.
Koos konverentside toimetuse juhi Marili ja peatoimetaja Meelisega kohtud lõputul hulgal majaväliste
ja ka –siseste Eesti elu edendajatega. Sinu ja Marili korraldada on Eesti tähtsaim ärihiidude
majanduskonverents Äriplaan, samas ka tõeliselt kiiresti kasvanud ettevõtete inspiratsioonikonverents
Gaselli Kongress ning hulganisti teisi üritusi.
CV’d ning motivatsioonikirja kus kirjeldad, kuidas sinu tulles
Äripäeva konverentsid veel paremini tööle hakkavad ootame
hiljemalt 19. veebruariks aadressile marili.niidumaa@aripaev.ee
Küsimuste korral helista 667 0025
-

Dan Bogdanov PhD, Sharemindi looja

-

14:15 -14:45 Kuidas ärikriitilist tarkvara pilvekõlbulikuks

muuta mida vältida?
Raimo Seero Uptime tehnoloogiajuht
-

14:45 -15:05 Aruteluring esinejate vahel
15:05 -15:15 Kohvipaus
15:15 -15:40 Telia Eesti praktiline kogemus turvalise pilve
ja IKT äri loomisel
Andre Visse Telia IT valdkonna ning
15:40 -16:05

16:05 -16:30
16:30 -16.55

suurkliendi teenuste juht
Ettevõtja kogemuslugu. Lehe Pruulikoda
väikefirma on odavalt ja turvaliselt 100% pilves
Gristel Tali Lehe Pruulikoja juht
Ettevõtja kogemuslugu. Voog kolis pilve
säästmaks raha ja kasvatamaks turvalisust
Tõnu Runnel Voogi tegevjuht
Ettevõtja kogemuslugu. Playtechi tarkvara
pilvearhitektuuris andmete turvalisuse
tagamine
Indrek Saar Playtechi tarkvara turvalisuse ekspert
Konverentsi lõpetamine
-

–

16:55 -17:00

Äripäeva Infopank koondab informatsiooni
Eesti ettevõtete ja ettevõtjate kohta. Kogutud
ja süstematiseeritud info baasil pakume
ärijuhtidele lahendusi, mis aitavad vähendada
riske ja suurendada sissetulekuid.

Kuni 9. veebruarini on Pilvekonverentsi
soodushind 219€ (km-ga 262,8€). Alates
10. veebruarist tõuseb hind 249€
(km-ga 298,8€) ja alates 25. veebruarist
on hind 295€ (km-ga 354€).

Peaga
töötaja

Äripäeva Infopank võtab tööle

ÄRIKLIENDI MÜÜGIKONSULTANDI
Kelle ülesanne on seista hea Äripäeva Infopanga
veebiteenuse müümise eest äriklientidele.

Hea kandidaat on aktiivne, tegus, väga hea suhtleja, iseseisev, täpne,
kohusetundlik, tark, ambitsioonikas. Kandideerimisel tuleb kasuks
varasem edukas müügitöö kogemus.

Lisainfo:
Aali Lilleorg aali@ituudised.ee, tel 5053172
www.ituudised.ee/pilvekonverents-2016
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet
Pilvekonverentsil, siis võtke ühendust:
Eliise.Nikopensius@aripaev.ee, tel 5531442

Pakume võimalust töötada osalise tööajaga,
tulemusest lähtuvat head tasu ja põhjaliku väljaõpet.

Korraldajad:

Täiendavat infot Äripäeva Infopanga ja
konkursi kohta saab telefonil 6670 195.
Toetajad:

CVd ja sooviavaldust ootame hiljemalt 16. veebruariks
aadressil elis.suik@infopank.ee.
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ÄRIPÄEV 9. veebruar 2016
reklaamitoimetaja MarinaAltmaa, tel 667 0161, e-post marina.altmaa@aripaev.ee

Seminariruumide rent
TEL 667 0105
korraldaja,

ruumi suurus

istekohti

hind/ühik

hinna sees

lisatasu eest

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

soodustused

majutus-

kontaktandmed

lisainfo

kohti

Oru
95 m2
Oru 1
60 m2
Oru 2
15 m2

100

kokkuleppel

100

dataprojektor,
grafoprojektor,
pabertahvel,

faks,

TV, video, ekraan,

ne,

10

CD-mängija, internet, wifi, sülearvuti
kasutamine

kohvipausid

JÄNEDA MÕIS OÜ 10 eri
Lääne–Virumaa
suurusega
73602 Jäneda
konverentsiruumi
tel 384 9750
info@janedaturism.ee
www.janedaturism.ee

10–250 10–25 €/h
ja kokkuleppel

wifi, dataprojektor,
pabertahvel, markerid, grafoprojektor

120
paljundus,
kohvipausid,
toitlustamine

TOOSIKANNU
PUHKEKESKUS
Jõeküla, Käru vald,
79218 Raplamaa.
Tel 489 8160;
www.toosikannu.ee;
info@toosikannu.ee

Seminarisaal
Jahisaal 80 m2
Ale-Sepa
seminarisaal
Peamaja saal
150 m2

60
30
20

dataprojektor,

toitlustus,

ekraan, wifi,

kohvipausid,
majutus,

CENTRUM
HOTELL
Tallinna 24,
71008 Viljandi
tel 4351100
faks 4351130
bron@centrum.ee

Punane 66 m2

30–50

58 €/p

Roheline 38 m2

20–30

38 €/p

50

www.oruhotel.ee

koolitusruum Sviit

pabertahvel, TV,
video

100

6

wifi, DVD mängija,
pabertahvel, markerid

7 €/h

paljundus,

kokkuleppel

toitlustami-

ulukisafari,
lasketiir

dataprojektor, paljun-

Tasuta valvega parkla, hea ligipääs
ühiskondliku transpordiga,
toitlustamine hubases
à la carte restoranis, mitmekülgne
valik kohvipause, võimalik korraldada firmapidusid
ja tähtpäevi. Uutele klientidele iga kolmas
saali kasutuskord TASUTA!

hind
kokkuleppel

talvel
kuni
100
inimest,
suvel
kuni
180
inimest

56

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

Seminarisaalides toolide-laudade paigutus vastavalt
Teie soovile. Toosikannu Puhkekeskus asub
looduskaunis kohas metsade sügavuses Käru vallas
Raplamaal 80 km kaugusel Tallinnast.
Pärast seminari on võimalik käia saunas, matkata
ATV
või mootorsaaniga, osaleda ulukisafaril või lasta
püssi meie lasketiirukompleksis.

majutus koolitusel osaleja-

damine,

tele,

kohvipausid,
toitlustamine

püsikliendisoodustus koolitusruumile

Asume Villjandi kesklinnas Centrumi
kaubanduskeskuse 3. korrusel.
Suur tasuta parkla.
Hea ligipääs ühiskondliku transpordiga.
Toitlustamine hubases restoranis Cassata.
Hotellis on baar, saun ja ilusalong.
Leiame koos teile sobivaima lahenduse!

www.centrum.ee

AS Äripäev on Eesti ärimeedia turuliider. Anname välja
kolme ajalehte, arvukalt raamatuid, käsiraamatuid
ja infolehti. Oleme Eesti suurim ärikonverentside
korraldaja. Viimastel aastatel oleme investeerinud
internetitoodetesse ning sisenenud mitme ajakirjaga
tarbijaturule. Meie meeskonnas tegutseb rohkem kui 200
võimekat töötajat alates tippajakirjanikest kuni erinevate
valdkondade tippspetsialistideni. Äripäeva omanik on
Põhjamaade suurim meediakontsern Bonnier.

Peaga
töötaja

Pidupäeva meeskond ootab
aktiivset müügiinimest,
kelle ülesandeks on Pidupaev.ee ja Seminarroom.eu müük telefoni teel.
Kui Sulle meeldib inimestega suhelda, lahendusi välja mõelda, oled visa
ja suudad end ka ise motiveerida ning valdad korrektselt eesti keelt, siis
saad kindlasti hakkama.

Omalt poolt pakume müügialast väljaõpet, arendavat ja inspireerivat
töökeskkonda. Enda palka saad ise kujundada, ehk osaliselt sõltub see
sinu ja meeskonna tulemustest. Sind ootab rõõmsameelne meeskond
ja mugav kontor kesklinnas tasuta parkimisvõimalusega, soodsad
sportimisvõimalused, puhkus juulis ja talvine lisapuhkus.
Tööpäev kestab neli tundi (8.45-12.45 või 13.00-17.00).

9
Äripäeva teabekirjastus annab välja digitaalseidkäsiraamatuid 26
eri teemal, mis täienevad regulaarseltka paberil. Käsiraamatud on

mõeldud juhtideleja tippspetsialistidelepraktiliseks töövahendiks.
Parimate asjatundjate koostatud väljaandedtagavadkindlustunde,
et midagi olulist ei jäätähelepanuta. Lisaks teeme erialaseid ajakirju
ja infolehti, temaatilisi uudisveebe ning korraldame konverentse ja
seminare.

Äripäeva käsiraamatud on
kõrgelt hinnatud

Võimalus kuuludaedukasse

müügitiimi

Kutsume tööle

ÄRIKLIENDI
KONSULTANDI
müüma digitaalseid käsiraamatuid tippspetsialistidele ja

juhtidele

Võimalus areneda jaavardada

silmaringi

Tööaeg 4 tundi päevas
(08.45-12.45 või 13.00-17.00)

€
Võimalus oma töötasu ise

Tule meile tööle, kui Sa:
•

väärtustad enesearengut

•

oled aktiivne suhtleja

•

oled kohusetundlik, ambitsioonikas ja tulemustele orienteeritud

•

valdadkorrektset eesti keelt niikõnes kui kirjas.

Kasuks tuleb eelnev müügikogemus.

Kui tunned, et tahad kuuluda Äripäeva Pidupäeva meeskonda,
saada CV ja sooviavaldus hiljemalt 15. veebruariks aadressil
ann.vainlo@aripaev.ee märgusõna „Pidupäev“.

PÕHJUST,

MIKSKANDIDEERIDA:

Vaata lähemalt

-

www.käsiraamat.ee

kujundada

Võimalus osaleda Äripäeva
konverentsidel

30 kalendripäevapuhkust juulis
ja talvist lisapuhkust

Võimalus Äripäeva spordiklubi
kaudu soodsalt sportida

Kuidas kandideerida?
Saada oma eestikeelneCV koos motivatsioonikirjagahiljemalt

Lisainfo telefonil +372 510 5486, Ann Vainlo.

23. veebruariks e-posti aadressile konkurss@aripaev.ee.
Lisainfo telefonil 6670042, Merlin Jänes.

Töökoht asub kesklinnas koos

tasutaparkimisvõimalusega

18 ARVAMUS

ÄRILAUSE

Pavel Galant:
Äri ei aeta kodus diivanil istudes.
Eesti elamisluba taotleva Vene ettevõtja sõnul pole ühtegi riiki, kus tema oleks kohapeal 180 päeva
aastas. Eestis nõutakse ettevõtluse eesmärgil tähtajalise elamisloa saamiseks 183 päeva pikkust
kohalviibimist.

ÄRIPÄEV 9. veebruar 2016
toimetaja Ken Rohelaan, tel 667 0254, e-post ken.rohelaan@aripaev.ee

VASTUKAJA

KOLUMN

Sotsiaalministeerium plaanib inimeste rasvumiseohjeldamiseks suhkru- jarasvamaksu.

Ida-Virumaa võimalused:

6 põhjust, miks toidumaksud ei
tööta

filmid, marjad, kanep

Sirje Potisepp

toiduliidu juht

Toiduliit on igasuguste toidumaksude kehtestamise vastu järgmistel põhjustel:

1. Vastavalt Euroopa Liidu õigusele ei saa magusamaksu kehtestada ainultpontšikutele,
kommidele ja limonaadideleehk valitud toiduainetele.Maksustada saab toiduainekoostisosa
ehk suhkrut.Kuna suhkrut sisaldavad mõningal määral väga suur hulk toiduaineid (sh leib,
kohupiim, lihamarinaadid), siis selle tulemusena muutuks kallimaks märkimisväärne osa meie
igapäevasest toidulauast.
2. Meil on juba toidumaks. Mitmetes riikides
on toiduainete käibemaks oluliselt madalamkui
Eestis (20%). Näiteks Soomes 14%,Saksamaal 7%.
Inglismaal on osa põhitoiduaineid aga käibemaksust hoopis vabastatud.
3. Tooraine ehk suhkru, soola vms maksustamine muudabkallimaks ainultkodumaised tooted. Samal ajal on meil poelettidel ohtralt importtooteid, mis hakkavad pakkuma tarbijale
odavamat alternatiivi.Kuni meil on saadaval taskukohasemad alternatiivid, ei saa toidumaksu
kehtestamine olla efektiivnevahend ülekaalulisusega võitlemisel.
4. Toidumaksude rakendamine toobkaasa väga keerulise reguleerimismehhanismi. Tekib palju maksude vältimise võimalusi ja optimeerimisi, mis asja eesmärgistpigem kaugemale viivad.
5. Ühtegi toiduainetei saa pidada halvaks või
heaks, on vaid valed tarbimisharjumused. Kui tubaka puhul on olemas selge seos kopsuvähi ja
suitsetamise vahel, siisühe või teise toiduaine
ning ülekaalulisuse puhul sedaväita ei saa. Seega
on paralleeli tõmbamine tubakaaktsiisi efektiivsuse ning toidumaksudeloodetava mõju vahel
pehmelt öeldes küündimatu.
6. Ohtralt kasutatavad näited, kus maksu kehtestamine on vähendanud ühe või teise toote tarbimist, ei analüüsi, kuidas see mõjutas inimeste tervisenäitajaid või kuidas muutus tarbijate
menüü.

LUGEJA ARVAB
Ettevõtja peab iga kulu täpselt
põhjendama ja erisoodustust tasu-

ma. Ehkki seeraha on tema enda
raha, st et kulutab iseenda teenitud
raha. Riigi jaavaliku sektori, sh SA
ja MTÜ inimesed jms asjapulgad,
kes kasutavad raha, mida nad ise
pole teeninud, teevad omakulutusi
üsnagi loominguliselt.
Kommentaar artiklile “Paavo Nõgene kulutas
krediitkaardiga tuhandeid eurosid”
loewww.aripaev.ee

V

Üks asi veel. Kuna keegi arvas, et hea idee on
ehitada puiduküttel elektrijaam, siis on selleks
vaja stabiilset toormega varustamist. Tooksin välja, et tööstuslikkanep annab hektari kohta neli korda rohkem põlemismaterjali kui mets ja seda saab täielikult ära kasutada näiteks õli tootmiseks. Erinevalt pelgalt puidu ahju ajamisest
saaks tööstuslikukanepiga luua rohkem lisand-

anasõna hoiatab, et kõiki mune
ei tohi panna ühte korvi. Kahjuks
tundub mulle, et viimase 17 aasta jooksul, mil olen Ida-Virumaal

töötanud, on nii juhtunud.
Mul ei ole midagi põlevkivi vastu. Olen selles
valdkonnas töötanudkuus aastat, arvan, et põlevkivist saab toota palju väärtuslikke kemikaale, mida siis maailmas edukalt turustada. Mind
üllatab, et kuigi põlevkivi ja selle kaevandamine on piirkonnale sedavõrd olulised, ei ole senini piisavalt teadmisi, kui palju on sellistpõlevkivi
ressurssi, mida on majanduslikult mõttekas kaevandada. Samuti ei teata piisavalt, millised teised maavaradkaasnevad otseselt põlevkivi kaevandamisega või mida võiks täiendavaltkaevandada.Kui tahetakse kaevandada, siis tuleks kogu ressursist välja võtta maksimaalne väärtus, et
õigustada selle mõju keskkonnale. Näiteks põhjalikult tuleks uurida musta kilda ehk argilliidi, fosforiidi jaraudläigu ehk hematiidivarusid.
Kõiki neid maavarasid saanuks põhjalikult uurida selle hulga raha eest, mille võrra hinnati alla
Eesti Energia Utah’ projekti varad.
Jättes maavarad kõrvale, on veel hulk teisi võimalusi, kuidas Ida-Virumaal lisandväärtustluua.
Seal on suur hulk inimesi, kel on keemia, energeetika või ehituse alal kõrgharidus ja kes ei karda oma käsi mustaks teha, kui nad saavad selle
eest korralikku tasu. Kui valitsus oleks investeerinud erinevatesse ideedesse Narvas sama palju raha, kui kaotati Jordaaniapõlevkiviprojektis, siis
võiks Narvas õitseda näiteks filmitööstus vajalike
stuudiote javõtteplatsidega, kus saaks teha suuri Venemaa ja Euroopa filme ning telesarju. Selle tööstuse jaoksvajalikud inimesed on juba olemas ja ootavad investeeringut.

väärtust.

David O’Brock
Molycorp Silmeti juht

Tööstuslik
kanep annab hektari
kohta neli
korda rohkem põlemismaterjali kui mets.

Põllumajanduse kasutamata potentsiaal. Kui
vaatame põllumajandussektorit, siis Ida-Viru-

maal on palju erinevat liiki kasutamata ja endiste
kaevanduste kohal taastatud maad, mida saaks
kasutada näiteks marjakasvatuseks. Maailmas on
aastakümneid tuntud puudust jõhvikatest, mida saaks kasvatada maakonnarabades. Vaarikad,
sõstrad ja muud marjad kasvavad hästi.Kõik see
on tööjõumahukas ja võiks andarakenduse suurele hulgale töötahtega pensionäridele ja noortele töötutele.

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.

Kiiret lahendust ei ole, see on pikk javaevaline tee. Ise olen
üritanud aidata Sillamäed muuta kohaks, kuhu inimesed ei tule ainult tööle, vaid kus nad tahaksid elada, pere luua ja saada kogukonna liikmeks. Seda saab teha ainult valitsuse, eraettevõtluse ja kodanike tihedaskoostöös. See ei tähenda, et probleemi saab lahendada ainultrahaga, sest projekti edu ja jätkuvareng vajab järjepidevat toetamist.Näiteks Tallinna ja Ida-Virumaa vaheline rongiliiklus on tore, samas on see
sätitud nende järgi, kes elavad Narvas ja töötavad
Tallinnas. Mina tahaksinnäha ajakava, mis lubaks hommikul Tallinnas istuda rongile ja jõuda hommikul enne kümmet Ida-Virumaale tööle. Praegu ei ole see võimalik.
Ida-Virumaaga seotud otsustajad takerduvad liiga tihtiväikestesse detailidesse ja nendega
seotud takistustesse. Meid ei peata teel olev mägi, vaid tilluke kivi meie kingas. Kahjuks võib see
mõjutada otsustamist, kas üldse midagi teha või
mitte. Ida-Virumaa inimesed on leidlikud, nad
on korduvalt teele sattunud takistustega toime
tulnud. Mina usun, et kui inimestele antakse võimalus teha midagi suurepärast või mitte midagi, siis nad täidavadneile seatud ootused. Mina
usun endiselt, et on võimalik midagi suurepärast
korda saata, ning ootan sama ka kõigilt teistelt,
kellega kokku puutun.
Areng vajab rohkem koostööd.

REPLIIK

Nutiseadmed sihivad tervishoidu
Muutused hakkavad sündima
mitte niivõrd nutitelefonides
ja tahvlites, vaid pigem nendega ühendatud kehal kantavates seadmetes nutikellades, tarkades käevõrudes ning
meid ümbritsevates sensorites, mis jagavad nutiseadmetele uut põnevat infot.

juhatuse
Hiiepuu
liige
Elisa
Andrus

Usun, et nutitelefonide atraktiivsus tõuseb vanema generatsiooni hulgas pärast seda, kui nutiseadmetega ühendatud nutikellad ja muudkehal
kantavad targad seadmed hakkavadjälgima inimeste elutähtsaid tervisenäitajaid, ennetades
sel kombel tervisega seotud oh-

te ning tõstes seeläbi vanurite
turvatunnet.
Nutiseadmed tervise heaks.

–

Peatoimetaja: Meelis Mandel
Väljaandja: AS Äripäev
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
telefon:
(372) 667 0195,
(372) 667 0222

Ida-Virumaa alaarengule ei ole ühte ainsat lahendust. See ei ole ainult valitsuse probleem. Selle on tinginud sündmuste jada, kus raha ja võimuga inimesed on erinevatel põhjustel teinud
otsuseid, mis ei soodusta Ida-Virumaa arengut.
Näiteks, kuidas on võimalik, et üle 60 000 haritud elanikuga linnas ei ole alaliselt töötavat teatrit? Tänan kultuuriministrit selle eest, et ta hiljuti tegi esimesed sammud, et luua Narvasse teatrikeskus.

Suuremad muutused
sünnivad pigem nutitelef onidega ühendatudkehal kantavates
seadmetes.

Tervishoid on valdkond, kus
pole seni veel läbimurret saavutatud, kuid see on aja küsimus, mil seadmed, rakendused
janendega liidetudprotsessid
muudavadoluliselt meie arusaama, kuidas ennetada tervisega seotud probleeme ja tõsta
meie kõigi teadlikkust tervislikumatest eluviisidest.
Palju on räägitud targast kodust, kuid ka siin näen ühe teerajajana erinevate sensorite
tungimist meie külmutuskap-

pidesse, pesumasinatesse, küttesüsteemidesse, mis ühendatakse tulevikusmeie nutiseadmetega ning mis võimaldavad
luua täiesti erinevaidnutikaid
viise, kuidas jõuab meiekodudesse toit, pestakse pesu või
hoitakse kütte-ja energiakulu
kontrolli all.
Tahvlite atraktiivsust tõstab
edaspidi videopildi veelgi jõulisem tungimine mobiilseadmete ekraanile ning see seab üha
kõrgemaid nõudmisi tahvlite
ekraanidele japrotsessori jõudlusele.
Näen, et tahvlitest saab inimeste personaalne TV.
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LUGEJA LEMMIKUD www.aripaev.ee
IRLi karuteene Eesti riigile. Äripäeva
meelest on ohtlik, et Eestist on saamas riik,
kuhu ettevõtja ei taha tulla.
Nädal graafikutes: magus rendiäri ja
alkoränne. Kes rikastuvad hooneid välissaatkondadele välja üürides ja kui palju
meie alkoholist viivad koju kaasa soomlased, saab näha eelmise nädala graafikutest.
Schengen: Euroopapüüab välispiiri

pidama saada. Süüriast terendav uus pagulaste laine sunnib Euroopat pingutama,
et oma piirideta ühisturgu kaitsta, mille kollapsil oleks tugev negatiivne mõju Euroopa
majandusele ja koostööle tervikuna.

Venezuela saudisid nurka ei surunud.
Saudi Araabia naftaministri kohtumine
Venezuela naftaministriga ei viinud mitte
ühegi kindla kokkuleppeni.

XVI Gaselli Kongress
18. veebruaril 2016
Kultuurikatlas

KOMMENTAAR

Konkurentsi tõttu vajab
maksusüsteem uuendamist
Laialt levinud tulumaksu optimeerimise tõttu ei toimi
Euroopa Liidus ettevõtte tulumaks selliselt, nagu see on
mõeldud. Levinud viis maksu-

koormuse vähendamiseks on
näiteks kasumi ümbersuunamine,kasutades kontsernisisestes laenudes turutingimustest
erinevat intresside skeemi.
Eestis on ettevõtete jaotatud
kasumi maksustamiselpõhinev maksusüsteem kehtinud juba üle 15 aasta. Selleks et meie
maksumudelit teistele ELi liikmesriikidele soovitada, on vaja
täpseltvälja tuua nii selle tugevused kuika nõrkused.
uus uuring. Viimane süsteemne uuring ettevõtete jaotamatakasumi mittemaksustamise mõjude kohta tehti 2010. aastal. Praegune olukord on selline, et tootlikkuse
kasv on meil jubamõnda aega
pidurdunud. Pärast tulumaksureformi olimeil investeeringute kasv 39 protsendipunkti võrra kõrgem kui Lätis ja Leedus,
praeguseks on ka see näitaja
Balti riikides ühtlustunud.
Viis aastat viimase uuringu
möödumisest on piisav aeg selleks, et mõeldavärskema uurinAeg teha

Aivar
riigikogu

Sõerd
liige

(Reformierakond)

Juba lähiaastatel võib
olukord minna meie
jaoksveelgi ebasoodsamaks.
gu tellimisele.Aktualiseeritud
uuring aitaks paremini ja faktiliste andmetega argumenteeritult tuua esile meie maksusüsteemieeliseid ja selgitada ka
need kitsaskohad, kus meie tulumaksusüsteem ei toimi või ei
toimi selliselt, nagu see oli algselt mõeldud.
Üks probleem on näiteks see,
et olukorras, kus mitmed riigid,
millega me siin regioonis oleme konkurentsis töökohtade ja
investeeringute pärast, on jõudsalt langetanud ettevõtte tulumaksu määraja sedaka olukorras, kus näiteks riigieelarve seis
üksikisiku tulumaksumäära
langetada ei luba. Meil on siin

vähe paindlikkust, sest meie
printsiip on selline, et ettevõtte
ja üksikisiku tulumaksu määr
peab olema ühesugune. Jaotatudkasumi tulumaks on 20/80,
mis praegu ei ole enam konkurentsivõimeline maksumäär.
Investeerimisel on küll võimalik edasi lükatakasumi maksustamise hetke, aga kui investor vaatab kogu tsüklit tervikuna, alates investeerimisotsusest
kuni kasumi väljavõtmiseni,
siis pole konkurentsieelis kõrge
jaotatud kasumi maksumäära
tõttu enam piisav.

Veeda inspireeriv päev
kiiresti kasvavate ettevõtete seas!

Kehv väljavaade lähiaastateks. Meie maksusüsteemi mii-

nuseks on ka valdusühingule
makstava dividenditopeltmaksustamine dividendivaldusühingu aktsionäridele edasijagamisel, juhul kui valdusühingu osalus dividendimaksvas ettevõttes on alla 10%.
Juba lähiaastatel võib olukord minnameie jaoksveelgi
ebasoodsamaks, kui riigid jätkavad ettevõtte tulumaksu langetamist. Kuna riigid on mõistnud, et ettevõtte tulumaks töötab vastu majandusarengule,
siis näeme ka edaspidi maksumäärade langetamisi.

KOMMENTAAR

Milleks Eestile märk?
Eesti märgi konkurss üritab lahendada probleemi, mida pole olemas, ning lükkab loovtöö väärtustamise Eestis terve
ajastu võrra tagasi.

Eesti otsib taas oma märki.
Seekord veeretatakse ebamugav vastutus riigi õlgadelt maha selle asemel, et leida töö tegijaks kogemustega agentuur
või disainer, käib rahvalik konkurss. Terve Eesti sai osaleda,
žüriivalis parimad välja ning
rahvahääletuse ja tele-show (!)
abil selgub võitja. Riigi poole
pole hiljem võimalust süüdistavat näppu näidata. Ise tegite,
ise valisite.
Siiamaani on palju nalja saanud konkursitööde keskmise
tasemega. Probleem on aga oluliselt mitmekihilisemkui amatöörlikud logod.

Tajo Oja
Fraktali partner ja juhtiv disainer

–

Logo, mis päästab maailma.

Eesti märgi otsingu juured on
mõtteviisis, et logo on ülim lunastus kõikidele muredele. Logo on vaja. Päris asjadel peab
olema logo. Ilma ei saa. See fetiš piirab, kammitseb ja aheldab meid.
Sellised konkursid taandavad logo väärtuse lihtsalt ilu-

Sellised konkursid
taandavad logo väärtuse lihtsalt ilusaks
kringliks.
saks kringliks. See on missivõistlus, kus võidab esteetiliselt kauneim. Kas see logo on ka
sisuliselt elujõuline, polegi nii
oluline.Kas meil on üldse logo vaja? Seda küsimust isegi ei
küsita. Tele-show saab peetud,
võitja valitud, auhinnaraha
makstud, EASis üks lehekülg
aastakokkuvõttesse juurdekirjutatud. Prožektorid kustuvad,
juhtmed rullitakse kokku ning
saabki joone alla tõmmata. Ehk
paneb keegi selle uue märgi hiljem ka oma särgi peale.
Aga. Minu tegelik mure on
valusam.
Selle konkursiga ütlebriik

Oma loo räägib:

selge kõlava häälega, et tasuta konkursid on väga okei viis
loovlahenduste tellimiseks.
Milleks maksta disainerile tema töötundide eest, kui ta on
ehk valmis tasuta kaasa lööma?
Küsime kõigilt, maksame ühele.
All jooksevad subtiitrid: disainer, sinu töö ei ole päris töö.

Piloot, investor
ja lennufirma airBalticu juht
Martin Gauss

„Ettevõtete ülestöötaja“

Konkurss eilahenda loovprobleemi. Professionaalide

töö väärtustamine eeldab valikute tegemist. Portfooliote võrdlemist, suhtlemist, valikuid ning vastutust. Vastutus
on disainiprotsessi osa. See paneb sind sisuliseltkaasa mõtlema. Sa pead peeglisse vaatama,
südamesse vaatama, disainerile silma vaatama, oma ülemusele silma vaatama. Sa pead usaldama teist poolt. Tegema päris
otsuseid. Rääkima oma hirmudest ja muredest.Kui sa vastutad oma valikute ning tegude
eest, hakkavad sündima päris
asjad päris tähendusega. Mitte
ükski konkurss ei suuda sellega
võidelda.
Konkursid ei lahenda
loovprobleeme. Konkursid lahendavad vastutusprobleeme.
ALLIKAS: TAJO OJA BLOGI

Gaselliliikumist toetavad

gasel.ripve

Gaselli Kongressi toetavad

Kongressi hind 239 eurot (käibemaksuga 286,8 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

20 INVESTOR

TÕUSJA

LANGEJA

Aktsiaturgudehirmuindeks

Jefferies langetas turvafirma
aktsia hinnasihti.

võttis suuna üles.
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toimetaja Rainer Saad, tel 667 0398, e-post rainer.saad@aripaev.ee

Indeks
S&P 500 aktsiate tagasiostuindeks mõõdab
indeksi 100suurima tagasiostmise määraga
ettevõtte käekäiku börsil
punktides

14 000

13 125

13 140,66
10.02.2015
12 250

11 375

10954 ,95
05.02.2016
10 500

2015

2016

ALLIKAS: BLOOMBERG

125 mld

dollarit kulus IBMil alates 2005. aastast oma aktsiate soetamisele. Võrdluseks: teadus- ja arendustegevusele kulus vaid 111miljardit.

VÕTE

Aktsiate
tagasiostmine
ilustab pilti.

Investoril
vähe kasu
Fredy-Edwin

kaasautor

Esse

Ligi seitse aastat pärast finantskriisi põhja
on ettevõtete taskud rahast pungil ja oma
väärtpabereid ostetakse tagasi buumiaja
tempos. Üldiselt võetakse aktsiate tagasiostmist positiivse uudisena, kuid üha enam
on näiteid, et see meetod ei ole efektiivne.
Möödunudaasta neljanda kvartali andmed pole veel lõplikult selged, kuid esimesed üheksa kuud näitasid, et ettevõttedkulutavad oma väärtpaberite tagasiostmisele
peaaegu samas tempos kui 2007. aastal enne finantskriisi.
Miks seda tehakse? Selleks on kaks peamist põhjust aktsia hinna kergitamine ja
kasuminumbri suurendamine aktsia kohta. Isegi kui firma kogukasum ei muutu,
siis kauplemises olevate aktsiate arvu vähendamisega suudetaksekasumit aktsia
kohta suurendada. Ettevõtete juhtkonnad
pööravad sellele palju tähelepanu, sest investoreid ja analüütikuid huvitab just kasum aktsia kohta.
Mõistagi on ka teisi põhjusi. Ühel juhul võidakse üritadarahulolematuid investoreid rõõmustada. Kuna vähem aktsiaid on kauplemiseks börsil, siis ühe aktsia suhteline väärtus tõuseb. Üsna tüüpiline on ka olukord, kus ettevõttel on lihtsalt liiga palju raha ja parema plaani puudumisel hakatakse oma väärtpabereid kokku ostma. Investoritele on seda plaani lihtne maha müüa, sest nemad üldjuhul võidavad sellest.
Ettevõte võib hakata aktsiaid tagasi ostma ka aktsia madala hinna tõttu. Kui juhtkond tunnetab, et investorid on alahinnanud firma väärtpabereid, võivad nad usu

Tasub veel meeles
pidada, et Apple laenab raha, et oma aktsiaid tagasi osta.
märgina neid turultkokku osta. Üldine
loogika näeb ette, et see parandab investorite arvamust firma suhtes ja aktsia hind
tõuseb.

–

Apple on kulutanud miljardeid ilma tule-

museta. Ameerika Ühendriikides on ette-

võtted läinud ostuhulluse teed ja teatavad
üha uutest tagasiostuprogrammidest. Praeguses seisus, kus aktsiaturud on languses, võimeoodata selle tendentsi jätkumist.
Analüütikud on mures ettevõtete kasumi
kesise kasvuväljavaate pärast ja selle vastu
võitlemiseks ostavad ettevõtted oma aktsiaidkokku.
Hea näide on Microsoft. Eelmisel aastal ostis firma tagasi üle 3% aktsiatest, mis
oli kolmanda kvartali tulemuste juures
määrava rolliga. Kuigi puhaskasum kahanes aastases võrdluses 1,3%,siis kasum aktsia kohta hoopis tõusis 3,1% ja lõi analüütikute ootusi. Negatiivne asi muutus hoobilt
positiivseks. Mullukolmandas kvartalis ostis Microsoft aktsiaid tagasi 4 miljardi dollari väärtuses.
Aktsiate tagasiostmise vallas on aga kuningas Apple. Firma kulutas 2013. majandusaastal 23 miljardit, aasta hiljem lau-

sa 45 miljardit ja mullu 35 miljardit dollarit aktsiate tagasiostmisele. Kokku teeb see
kolme aasta peale 103 miljardit dollarit.
Võiks ju arvata, et kuna nad on nii hullumeelselt kulutanudraha oma väärtpaberite soetamisele, siis võiks aktsia hind kõrgel
taevas olla.Kahjuks mitte.
Apple’i aktsia on kukkunud umbes
94 dollarile, olles tagasi 2012. aasta suve tasemel.Fakt on see, et Apple on tegelikult
raisanud väga palju raha ja mitte midagi vastu saanud. Näiteks eelmise aasta kolmandas kvartalis kulutati 4 miljardit dollarit aktsiate tagasiostmisele keskmise hinnaga 128,08 dollarit. See on lausa 36% kõrgemkui praeguneturuhind.
Tasub veel meeles pidada, et Apple laenab raha, et oma aktsiaid tagasi osta. Neil
võib küll bilansilehel kirjas olla, etraha on
216 miljardit, kuid sellest otsest raha koduturul USAs on veidi vähemkui 17 miljardit.
Mulle jääb küll selgusetuks, kuidas nende
tagasiostuprogramm on investoreid aidanud või nende investeeringu väärtust suurendanud.
Ostetud aktsiad kohe tagasi töötajatele.

Apple ei ole ainuke, kes pole vaatamata kulutatud miljarditele suutnud oma aktsiale
elu sisse puhuda. IBM on teine ilmekas näide. Reutersi hiljutisest analüüsist selgus, et
firma on alates 2005. aastast oma aktsiate
soetamiselekulutanud 125 miljardit dollarit. Sama ajajooksul kulutas firma teadusja arendustegevusele 111 miljardit.
See oleks veel vastuvõetav, kui IBM oleks
heal järjel, kuid nendekäive kahaneb ja
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Eratarbijad peaksid arvestama,
et elektrienergia hinnale lisandub lepingus ka käibemaks.

Euroopa Keskpanga negatiivne

Euribor on EKP sammude tõttu
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intressimäär survestab eurot

EUR/USD

Nord Pool Eesti

27,28

-5,70%

1,1101

_

100

Euribor 6 kuud

fi

-

-0,104%

0,90%

1,15

0,1225

52

1,10

0,0450

28

1,05

-0,0325

4

1,00
04

06

08

12

10

0,002_

-

0,2000

1,20

76

aasta põhja langes USA dollar
eile Jaapani jeeni vastu.

21

nõrgemaks.

-0,1100
04

02

06

08

12

10

02

04

06

08

12

10

02

RAHA

reklaam

Kommertspankade intressitooted
jooksev hoius
pank

keskmiselt
kuu jäägilt

%

kuu
püsijäägilt

1 kuu

0,00
0,00

Citadele Pank

-

0,10
0,25

-

Versobank

0,01

DNB
Krediidipank

0,10

(7)

6 kuud

-

Inbank

-

tähtajaline hoius %
9 kuud
1 aasta

2 aastat

3 aastat

2 kuud

3 kuud

%,

0,50/1,5
0,65

0,60/1,60
0,75

0,05

0,1

0,70

0,60

0,90

1,00

0,70/1,70
0,85

1,20

200
200

-

-

1,0

1,40

1,50

1,80

0,05

0,05

-

0,25

0,40

0,55

0,70

0,80

0,03

0,10

0,50

0,80

1,10

1,20

300
100/200 (4)

0,45

0,50

0,60

0,80

0,80

1,10

1,40

1,60

500

0,60

0,90

1,20

1,50

2,00

2,25

500

-

-

0,90

USD

9 kuud

1 aasta

min summa

0,20

200
200

0,10

0,15

0,05

0,10

0,45

0,70

0,90

1,1

0,15

0,30

0,40

0,50

500
300

0,10

0,20

0,50

0,70

0,90

100/200 (4)

-

0,35

0,10

Krediidipank

0,05

-

0,30

Versobank
DNB

-

0,10

1,00

jooksul korrigeeritavad; (3) personaalpanganduseklientidele; (4) internetipangas/kontoris (7)

päevalõpu kontojäägilt, Äripanga jooksva hoiuse intressimäär on nüüd

Pankadekontaktandmed

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

suurtegija kolmel
viimasel aastal on
–

ettevõttel selleks
kulunud 103 miljardil dollaritF.OTO: EPA

uute toodetega ei suudeta turule tulla.Kuigi firma aktsia on kümne aasta peale 51%
plussis, siis 2013. aasta tipust on väärtpaber

kukkunud umbes 43%.
Investoriteltasub tähelepanelikult jälgida, kui palju on ettevõtte kauplemises olevate aktsiate arv vähenenud. Isegi kui firma teatab, et ostis näiteks 5% aktsiatest tagasi, siis see ei tähenda, et aktsiaid kohe 5%
vähem on.
Paljud firmad premeerivad töötajaid
aktsiaoptsioonidega või kasutavad aktsiaid
mõne ühinemise või ülevõtmise rahastamiseks. See on ka loogiline, sest näiteks Silicon Valleys, kus suur hulk tehnoloogiaettevõtteidpesitseb, võtavad osariik ja föderaalvalitsus maksudenaumbes 50% töötajale makstavast preemiast endale. Ettevõtted ei taha lihtsalt niisama oma maksukoormust suurendada japangakonto seisu
vähendada, mistõttu premeeritaksegi töötajaid eelkõige aktsiaoptsioonidega.
Tavainvestorid aga peavad sellel silma
peal hoidma, sest nii kaob aktsia loodetud
väärtuse tõus ära.

Kuigi firma pressiteade võib kõlada uh-

kelt, et justnii mitu miljardit dollarit sai
“investoritele tagastatud”, siis tegelikult on
tegu nende samade investorite lihtlabase
lollitamisega.
Aktsiate tagasiostuprogrammide kadu
pole näha. Tugevalt kukkunud börsid ning
aeglustuvad või lausakahanevad kasumid
vaid toidavad ettevõtete juhtkondade himu
osta aktsiaid tagasi, et paberil paremat kasumit näidata ja loodetavasti aktsia hinda
kõrgemal hoida.

150
350

0,02

-

6 kuud

0,40
0,55

Kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank
Citadele Pank

APPLE on aktsiate
tagasiostmisealal

min summa

0,01

-

tähtajaline hoius

1 kuu

pank

-

0,50

0,20

-

0,20
0,35

-

0,40

0,01

-

0,15
0,30

-

0,01

BIGBANK

on päeva

3 kuud

Kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank
Tallinna Äripank (3)

Kursid

2 kuud

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
08.02

Tallinn
aktsia

sulgemishind, EUR

muutus
eelm, %

Arco Vara
Baltika
Ekspress Grupp

1,050

0,00

0,296

3,14

1,270

0,79

Harju Elekter

2,690

0,00

Merko Ehitus
Nordecon

7,950

0,13

Olympic EG
PRFoods
Pro Kapital Grupp
Silvano FG

Tallink Grupp
Tln Kaubamaja
Tallinna Vesi
Trigon PD
Skano Group

1,020

käive,

P/E

P/B

ROE

EUR

0,99

1 575
2 430
1 395

5,0

137 874
3 219
6 036

13,8

-

9,8

0,71

1,0%

1,37

0,0%
3,1%
5,6%

7,8%
3,9%

13,7

23,0

hind, EUR

14,2%

0,82
1,07

0,91

Alma Media
Citycon

3,27

-3,25

18,2

2,7

3,7

2,15

-2,89

12,4

0,9

6,5

Elisa Comm.

32,09

4,1

-1,69

21,0

5,5

Finnair
Fortum

4,67

-5,47

-

1,1

12,23

-1,29

-

0,8

-

HKScan

3,40

-0,87

24,3

0,4

14,4

5,6%
78,9%

Kesko
Neste Oil

35,72

-1,11

35,0

1,6

4,2

26,53

-4,22

-

2,2

2,5

Nokia
Olvi

5,28
22,00

-2,85
-0,63

21,8

2,1
2,5

3,0

8,1%
2,9%

8,4

0,74

0,0%
23,6%
2,3%

PKC Group

14,86

-1,46

-

2,4

4,7

12,9
13,9

12,3%
22,8%

1,59
3,17

5,9%
6,5%

Stockmann

6,40

-1,77

-

0,5

-

Stora Enso

6,87

-2,83

-

1,0

-

10,4%
-28,9%

0,89

0,0%
0,0%

UPM Kymmene
YIT

14,46

-3,34

-

1,0

4,8

5,12

-3,12

1,2

3,5

2,220
1,270

-3,48
1,60

3 001
31 665

5,3
6,4

0,853

-1,04

6,770
13,800

0,00
0,73

72 944
410 146
14 809

0,479

-0,21

0,750

0,00

-

4 306
0

-

0,41

0,64

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

08.02
P/E

muutus
eelm, %

P/B

Grindex

5,01

-0,79

Latvijas Gaze

9,95

1,43

10,8

Olainfarm

7,25

0,00

8,4

-

divid.
tootlus

0,4

-

0,7

-

1,2

-

EUR/RUB

9,4307

85,8419

AUD

1,573
1,956

CNY

7,300

Hongkongi dollar
India ruupia

HKD
INR

8,648
75,525

Kanada dollar

CAD

129,110
1,549

Korea won
Norra kroon
Poola zlott

KRW

1343,410

Rumeenia leu

Jaapani jeen

Apranga
City Service

JPY

NOK

9,589

PLN

4,435

RON

4,480

SGD

1,564

GBP

0,772

Taani kroon
Tai baat

DKK
THB

Tšehhi kroon

CZK

Türgi liir

TRY

27,062
3,272

Ungari forint

HUF

310,690

USA dollar

USD

1,110

CHF

1,105
7,463
39,459

P/B
3,1

divid.
tootlus

2,55

0,00

-

-0,60

10,1

0,8

-

Invalda
Linas Agro

3,500

2,04

-

0,8

-

0,659

0,00

12,0

0,7

-

Panevezio Statybos
Siauliu Bankas

0,899
0,295

0,00
-0,67

4,5

1,4
0,6

Snaige

0,286

0,00

-

1,2

-

TEO LT (Telekomas)

0,990

0,10

2,6

6,9

-

16,8

5,1

-

BÖRSIKAUBAD
08.02

Kütused

Singapuri dollar
Suurbritannia nael
Šveitsi frank

P/E

1,650

Euroopa Keskpank

EUR/SEK

13,5

-

08.02
muutus
eelm, %

sulgemishind, EUR

aktsia

Riia

-

Vilnius

P/E arvutatud

BGN

-

1,40
1,07

11,3

Austraalia dollar
Bulgaaria leev
Hiina jüaan

divid.
tootlus

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

110 221
1 437

VALUUTA

P/B

2,47

1,71
-2,56

sulgemishind, EUR

P/E

22,0%
-2,0%

1,780
0,380

aktsia

muutus
eelm, %

aktsia

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

0,80

08.02

Helsingi

divid.
tootlus

Värvilised metallid

05.02

USD/t

USD

Nafta IPE, bbl

33,63

Alumiinium LME

Nafta NYMEX, bbl

30,17

t

351,00

Vask LME
Plii LME

4668
1790

312,50
300,25

Nikkel LME
Tina LME

8505
15100

Mootoribensiin,

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

t

149,75

Maagaas Henry Hub, btu, USD

Põllumajandus

08.02

Väärismetallid
USD/unts, unts

=

116,35

USD/t

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

1714

Tsink LME

2,153

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

1533

395,60
2817,00

105,00
357,5

=

08.02

31,105 g

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX
Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

1190,41
924,30
508,05

15,33
Allikas: Bloomberg, kella 17 seisuga
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reklaamitoimetaja Marina Altmaa, tel 667 0161, e-post marina.altmaa@aripaev.ee

Eduka s Ee st i
ootab uusi ideid
Eesti arengu kiirendamiseks.
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.

10 000,

Võitja saab
teise koha omanik 3000 ja kolmas 2000 eurot.
Kaastöid võib saata
29. veebruarini 2016 (kaasa arvatud).
Laekunud tekste avaldame jooksvalt
Äripäeva paberväljaandes ja veebis.
Toimetus jätab endale õiguse tekste
toimetaja ja lühendada.

Edukas
Eesti

19. veebruaril ilmub Äripäeva vahel
A 4-formaadis kuukiri

Kõikidele tellijatele!

OMA MAJA
TEEMAD

?Suht lus ehit usel

–

mida t eevad

omanik ud valesti, suheldes ehit aja,
ar endaja ja omanik ujär eleval vega ja
missuguseid ehit usv igu seet õt tu võib

t ekk ida.

?Minimajad

?K olumn sellest

–

?Majad rat ast el

eluase minimaalsel
pinnal, mis on võimalik ära mahutada,
missugused näit ed on Eest ist ja
–

mida oodat a

lühendada.
ja
toimetaja

2 0 1 6. ehit usaast alt hinnad,
laenuint r essid, ehit use tt e võt e t e
hõi vat us jms.
suv ilad, mida
saab aut o järelhaagisena endaga
puhk usele k aasa võt t a.
–

maailmast .

?Eramu Nõmmel

–

puit ar hit ek tuur

k onk ur sit öö, põne va

i

välislahendusega hoone, mis jätab
mulje, nagu olek s see kok k u ehit at ud
liist udest .

Järgmine Oma Maja number ilmub 8. mär tsil.
Rek laami projektijuht:
Sirle Kübar
E post: sirle.k ubar @aripaev.ee
Telef on: 66 7 005 3
-

investeerimisfondid I NVE STOR 23
Dow Jones USA

16 204,97

OMXHelsinki

OMX Stockholm

1300,05

-1 29% _
,

EPIII samba indeks

3036,38

-2, 26% _

-2, 11%_

163,71

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

04

06

08

10

12

2600,0
04

02

06

08

12

10

02

06

08

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

12,56
15,83

Avaron Ida-Euroopa Võlakirjafond A, EUR

13,09

aasta
algusest

tootlus (p.a)

NAV

riski-

12,32
15,83

12,32
15,83

10,37
2,65

-3,89
0,01

12 kuud
-3,38
2,94

13,09

13,09

3,93

0,45

5,88

aste

%

3 aastat

5 aastat

5,32
5,91

2,53
5,06

42 141 293
10 387 430

7,61

-

7 487 624

04.02
ost

müük

NAV

riski-

aste
Balti Kasvuportfell, EUR

-

-

Võlakirjaportfell, EUR

-

-

seisuga 31.12.2015.Võlakirjaporfelli mahu info

1,50
12,30

on antud

%

aasta

algusest

ÄRIPÄEV 9. veebruar 2016

tootlus (p.a)

12 kuud

3 aastat

fondi maht

%

04

06

08

10

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

02

Fondivalitsejad

fondi maht

%

CompensaLife

on antud

02

05.02

Avaron Asset Management

Kasvuporfelli mahu info

12

10

reklaam

müük

0, 39% _

155,00
04

DID
FONDID
FON

ost

-

5 aastat

-

-4,20

2,40

3,90

2,50

6 937 992

-

0,20

-0,30

1,30

2,40

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

05.02

Danske Capital AS
ost

müük

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

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

fondi maht

%

12 kuud

3 aastat

1,03

1,04

1,04

4,98

-2,08

-3,01

2,87

5 aastat

2,44

1,22

1,23

1,23

7,36

-3,80

-4,21

3,66

2,44

13 522 757
211 018 811

0,91

0,92

0,92

1,51

0,23

-0,48

1,85

2,35

4 722 051

1,61

1,65

1,62

10,08

-6,78

-6,11

5,31

3,53

4 489 444

0,80

0,79

2,12

0,09

-1,37

1,45

1,96

533 688

0,78

Info teiste Danske Capitali ja Danske Invest fondide kohta

on avaldatud

veebilehel www.danskecapital.ee.

05.02

LHV Varahaldus
ost

müük

NAV

riski-

aste

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

12 kuud

fondi maht

%

3 aastat

5 aastat

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

1,49

1,50

1,50

3,24

-1,59

1,20
1,26

1,21
1,27

1,21
1,27

2,20
1,93

-0,05
0,97

Pensionifond XL, EUR
Pensionifond XS, EUR

1,29

1,30

1,30

3,61

-2,10

1,17

1,18

1,18

1,71

0,76

1,47

1,49

1,49

3,73

-1,95

3,36

10,18

10,29

10,29

-10,21

-26,25

8,11

8,11

13,72

-12,04

-6,83

5,13

5,18

5,18

13,72

-12,03

-6,83

-0,68

-2,49

ost

müük

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

8,03

348 282 563
49 820 450
53 052 349

1,50

2,99

2,54

2,02
0,43

3,06
2,51

3,30
3,39

1,87

3,49

2,66

0,46

2,73

3,67

84 541 404
17 665 659

4,58

3,43

7 442 821

4,95

6,71

10 507 768,36

-0,68

-2,49

-

1 309 900

07.02

MandatumLife
NAV

riski-

aste
Investeeringute haldusteenus:
Turvaline, EUR

115,74

115,16

115,16

-

Konservatiivne, EUR

113,36

112,24

112,24

-

Tasakaalustatud, EUR

112,81

111,14

111,14

108,24

106,12

106,12

116,82

114,53

144,77
Mandatum Life Fixed Income Abs, EUR
Mandatum Life Nordic High Yield Abs, EUR 89,56

Progressiivne, EUR
Agressiivne, EUR

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

12 kuud

3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

-2,86

-3,58

0,67

-

-

-2,06

-4,74

0,68

-

-

-

-1,66

-5,89

0,76

-

-

-

-1,34

-7,03

1,09

-

-

114,53

-

-1,59

-8,30

2,33

-

-

144,05

144,05

-

-1,07

-1,88

1,42

89,11

89,11

-

-12,82

-12,52

100,13

99,63

99,63

-

-4,38

119,70

117,35

117,35

-

-4,69

Investeerimisportfellid:

Mandatum Life Convertible, EUR
Mandatum Life Europe Equity, EUR

2,53

-

-

-

-

-7,85

-

-

-

-12,05

-

-

-

05.02

Nordea PensionsEstonia
tootlus (p.a)

ost

müük

NAV

aste

aasta
algusest

1,00

1,01

1,01

7,06

-4,36

12 kuud
-4,95

0,83

0,84

0,84

10,51

-6,75

-6,32

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

0,93

0,94

0,94

4,42

-1,76

-3,69

1,97

0,87

0,88

0,88

2,04

0,56

-0,52

2,45

2,87

1,26

1,28

1,27

12,95

-9,34

-8,86

5

3,49

19 457 390,90
12 745 862,66
7 300 507,53

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,75

0,77

4,03

-1,53

-2,49

2,82

0

1 677 799,56

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

0,76

riski-

%

11. märts, Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus

fondi maht

%

3 aastat

MUUDATUSED RAAMATUPIDAMISE
ALGDOKUMENTIDES

5 aastat

3,26

2,94

3,88

2,99
2,57

165 691 505,75
18852 831,81

LOENGUL KÄSITLETAVAD TEEMAD:
•

•

•

•

05.02

AS SEB Varahaldus
ost

müük

NAV

riski-

SEB Energiline Pf, EUR

0,778

0,785

0,785

9,98

-5,43

SEB Konservatiivne Pf, EUR

0,894

0,903

0,903

1,82

SEB Optimaalne Pf, EUR

0,831

0,839

0,839

5,69

SEB Progressiivne Pf, EUR

0,991

1,001

1,001

SEB Aktiivne Pf, EUR

0,986

1,006

1,164

1,187

aste

SEB Tasakaalukas Pf, EUR

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

3 aastat

5 aastat

-0,08

-1,81

-0,06

1,25

-1,94

-5,86

0,53

0,99

7,30

-3,34

-6,27

1,70

1,12

0,996

11,86

-7,41

-9,06

3,36

1,20

21 315 066,34
404 452 671,98
16 803 286,06

1,176

5,74

-1,85

-5,48

1,25

1,33

13 996 565,43

0,77

ost

müük

NAV

1,597
114,1

1,597
115,241

1,597
114,1

SEB Strategy Defensive Fund

111,958

111,958

111,958

3,16

SEB Strategy Growth Fund

116,278
115,212

117,441
116,364

116,278
115,212

11,92
8,55

riski-

aste
SEB Strategy Balanced Fund

SEB Strategy Opportunity Fund

Vahendatavate fondide tagasivõtmis-ja

väljalaskehindusaab

32 872 587,66
57 708 873,37

05.02

ASi SEB Pank vahendatavadfondid
SEB Corporate Bond Fund, EUR

•

12 kuud
-7,36

2,56

2,11
5,71

aasta
algusest
%

tootlus (p.a)

12 kuud
-1,66
-3,31

3 aastat

0,07

-1,28

2,24

-4,63
-2,26

-10,91
-6,82

3,57
3,6

0,13
-0,98

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

seisuga 31.10.2015.

2,41
3

•

fondi maht

%

fondi maht

%

5 aastat

3,89

287 800 000,00
896 500 000,00

1 794 400

Seni kehtinud reeglid raamatupidamise algdokumendi,
raamatupidamiskirjendi ja paranduste osas.
Seadusemuudatuste sisu ja olemus.
Algdokument kas ja kui palju on vaja seda seadusega
reglementeerida?
Allkiri ja/või kinnitusmärge kas on vajalik rekvisiit
dokumendil? Kellele ja miks?
Raamatupidamiskannete parandamine
kas ja kuidas peaks reglementeerima?
Seadusemuudatuste ohud ja võimalused
raamatupidajate tööle ja aruandlusele.
–

–

Lektor EBSi dotsent, Majandusarvestuse
Õpetajate Kogu juht Ülle Pärl

Loengul osalemine maksab kuni
3. märtsini 139 eurot (km-ga 166,80 eurot),
alates 4. märtsist kehtib täishind 169 eurot
(km-ga 202,80 eurot).
Kahe või enama isiku korraga
registreerimisel ühest maksjaettevõttest
kehtib hindadele 5% soodustus.

000,00

367 200 000,00
624 400 000,00

–

Registreerimine ja info

telefonil 6670411.

Äripäev

OMX TALLINN

TEGIJA TURUL

52 nädalat

Johanna Kyrklund:
Et kuld edasi ralliks, on vaja muutust
Föderaalreservi poliitikas.

Nr 27 (5387) 09.02.2016

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

889,99

-

0, 12%

1

910

885

860

835

810
04

Schrodersi investeerimisstrateegia juhi sõnul saaks kulla hinna ralli jätkuda siis, kui Föderaalreserv ei tõsta intressimäärasid. Eile
tõusis kuld kolme kuu kõrgeima tasemeni.

06

08

10

perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

12

02

912,40
815,45

INVESTOR TOOMASE BLOGI

IPOd kõrvetasid
investorite näppe

Portfell
Kuidas läheb Toomase
investeeringutel?

päevane muutus

–1,12%
väärtus
228 411

O

salemist aktsiate esmasel
avalikul pakkumisel ehk
IPO-l on enamasti peetud
heaks investeerimisotsuseks, samas eikinnita seda
sugugi 2015. aastal börsile tulnud USA firmade aktsiate käekäik.

€

26% raha
74% aktsiad
Investor Toomas on Äripäeva välja
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.
aktsiate päevane muutus, protsentides

Olympic EG

Tallinna Vesi
Berkshire Hathaway B-aktsia
Apple
Apranga

Tallink
Statoil
iShares Europe Stoxx 600
Leroy Seafood
Microsoft

1,71
0,73
0,11
0,02
0
–1,04
–1,81
–2,79
–3,37
–3,48
–4.88

Konservatiivse investorina
jääksin praegu aktsiate
esmaste avalike pakkumiste suhtes
äraootavale
seisukohale.

Volkswagen
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.

investor Toomas

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

Mulle jäi silmakonsultatsioonile ja analüüsile spetsialiseerunud Renaissance Capitali IPO andmestik, millest selgus, et paljud Nasdaqil või NYSE-l noteeritudettevõtted on saanud leige vastuvõtu osaliseks. Renaissance Capitali andmetel kauples 170
USAs 2015. aastal börsile tulnud firmat aastalõpu seisuga keskeltläbi 2% esmasest pakkumishinnast madalamal, mis on nõrgim näitaja pärast kriisiaasta 2011 IPOde
11%-list negatiivset tootlust.
Kümnest suuremast IPOst on miinuspoolel koguni üheksa ettevõtte aktsiad,
vaid krediidiinfo vahendaja TransUnioni
aktsia püsib veel napilt plussis.
Suurimad debütandid USA börsil. Eelmise

aasta oktoobris suurima, 2,8 miljardi dollarilise IPOga turule tulnudFirst Data Corporationi aktsia sattus langustrendi alles jaanuaris. Seevastu suuruselt järgmised, Tallgrass Energy ja Columbia Pipeline Partners,
läksid naftasektori nõrkusega kohe kaasa
ning on kaotanud oma väärtusest vastavalt
poole ja kolmandiku.
Börsil mullu alla miljardi dollari tõstnud ettevõtetest suurim ja üldarvestuses
neljas on oma IPOga suurimat elevust tekitanud Ferrari, mis alates oktoobrist on
kostitanud investoreid halbade uudistega.
52dollarilise IPO-hinnaga aktsia kaupleb
New Yorgi börsil praegu 37 dollarikandis.
Helget tulevikku ei tõota ka suuruselt
viienda IPOga turule tulnudkeemiakompanii Univar, mille aktsia on kaotanud ligi poole oma väärtusest. Kuuenda, üle
800miljardilise IPO taga seisab tehnoloogiasektori esindajana Fitbit.Füüsilist aktiivsust mõõtvate rakenduste tootja aktsia

PALK

Pangajuht tahab oma
boonust vähendada
Šveitsi pank Credit Suisse tea-

tas esimesest aastakahjumist
pärast 2008. aastat ning seetõttu tahab panga tegevjuht

Hind
Fitbiti aktsia on praeguseks
sügavas languses
dollarites
60,0

47,5
05.02.2016

15,73

35,0

22,5

18.06.2015

29,68
10,0
ALLIKAS: BLOOMBERG

tõusis algul 20 dollarilt 50-le, kuid sellega
investorite optimism rauges. Edasine pool
aastat on toonudaktsia tipust 70% alla.
Ka IPOde koguhulk vähenes 2014. aastaga võrreldes 38% ning ebasoodsa meeleolu
tõttu turgudel on edasi lükkunud mitme
ettevõtte aktsiate esmapakkumine. Wall
Street Journal toob näitena välja sellised ettevõtted nagu luksuskaubamajade kett Neiman Marcusja toidukaupade jaemüüja Albertsons.
Mis saab edasi? Taas on tõusmas tähelepa-

nu keskmesse tehnoloogiafirmad üle miljardi dollariplaanivad IPOga koguda Nutanix, Okta, Twilio ja Coupa. Mõningast kindlustunnet ja lootust turgude meeleolu paranemisele võib ehk anda samas sektoris Atlassiani detsembrikuine IPO, mis on
suutnud vaatamata turgude langusele esimesed kaks kuud väärtust säilitada.
Eelmise aasta uustulnukate volatiilsus
on küll pakkunud häid kauplemiskohti,
aga kui spekulatiivsed aspektid kõrvale jätta, siis konservatiivse investorina jääksin
mina praegu aktsiate esmaste avalike pakkumiste suhtes äraootavale seisukohale.
–

oma boonust vähendada.
“Ma olen teinud nõukogule ettepaneku vähendada
oluliselt oma boonust,” ütles
CreditSuisse’i tegevjuht Tidjane
Thiam pühapäeval avaldatud
teates. “Juhtkonnast oleks suurim boonuse kärbe just minul.
Ma ei saa nõuda, et teised tooksidohvreid.”
Kuigi Thiam ütles, et on teinud ettepaneku vähendada
boonust oluliselt, ei öelnud ta,
kui palju see võiks täpselt olla.
Eelmise nädala neljapäeval
teatas Credit Suisse, et kogu eelmise aasta peale kogunes maksueelsetkahjumit 2,9 miljardit
franki. Pärast tulemusteavalikustamist kukkus panga aktsia
madalaimale tasemele alates
1991. aastast.

PANE TÄHELE
Buffett panustas naftale. Investeerimisguru on peaaegu miljardi
panustanud Philips 66 aktsiatele.
Jaapankartis intressisõda. Jaapani keskpank kartis enne nega-

tiivse intressimäära kehtestamist,
et see võib kaasa tuua intressisõja
teiste keskpankadega.

15 kuu põhjas. Euroopa suuremad börsid langesid eile 15 kuu
madalaimale tasemele.

Loe veebist
Värsked börsiuudised

www.aripaev.ee/bors
Turgude ülevaade

investor.aripaev.ee

03.03 ja 17.03.2016
Täpsem kava aadressil
pood.aripaev.ee
Koolituse hind 799 eurot

+

km

Info ja registreerimine: Kaire Kaljur,
telefon 667 0440,
e-post kaire.kaljur@aripaev.ee

VESTLUSTE LÄBIVIIMINE
Kas formaalsus või pühendamist ja
vastastikku kasulikku koostööd toetav
juhtimistööriist?
Koolitaja on

