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Eestis on liiga palju
kauplusi

Rublat odavnev nafta
ei kõiguta

Juhtum, kus isegi hea
hind ei ahvatle

Teinekord on tarvis kedagi välist,
kes tekitab suuremaid muudatusi turul, ütleb Rimi Eesti Vaido
Padumäe Lidli tuleku kohta Eesti
turule, mis võib tuua kaasa suuremate kaupmeeste konsolideerumise. 6–7

Paljude teiste toorme müügist

Fordi aktsia on väga odav, dividenditootlus kobe Ja kasumi-hinna suhe hea ja sellegipoolest
aktsia ei ahvatle. Mängu tuleb
terve rida tegureid, mis töötavad
autotootjatekahjuks ja ähvardavad nende kasumit. 14–15

sõltuvate arenevate riikide valuutasid on nafta hinna langus nõrgestanud, kuid rubla tugevneb
juba neljandat kuud. Rubla kurssi on rohkem mõjutanud tootlust
jahtivad investorid. 8

PÄEVA TEGIJA

Eesti Gaas asus
valitsusega võitlusse

–

Äripäev

Eesti Gaas tahab, et õiguskantsler hintõus on õigustatud. Eesti Gaasi nõukogu esimees
Ain Hanschmidt ütles juba Jaanuaris, et kahetseb Eesti Gaasi ostu, kui mõtleb gaasiaktsiisi ootamatule tõusule. “Eks
oleme praegu hirmul,” lausus
Hanschmidt, kelle arvutused
ütlevad, et gaasiaktsiis kosub
2014. aastast kuni 2020. aastani 3,4 korda. Riik loodab aktsiisitõusust saada riigieelarvesse tulu
2018. aastal 6 miljonit, 2019. aastal
11 miljonit Ja 2020. aastal 19 mildaks, kas gaasiaktsiisi

jonit eurot.

Loe lisaks lk 2–3
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VÕLGADEST VABASTAMINE

Pankroti
luksuslik
pale
Pankrotis ärimehe
Kristian Kesneri
elustiil ja varjatult
teenitud tulu
paljastavad
võlgadest
vabastamise
menetluse
kitsaskohtad.
4–5
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TELLIJATELE: Tarneahelakonverents, mille nimi võiks olla “Vähem lolli tööd”.
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Merko sõlmis Norras
4,3miljonilise lepingu
Eile sõlmisid Merko Ehituse kontserni kuuluv
Peritus Entreprenør AS ja Vestre Viken HF projekteerimis- ja ehituslepingu Blakstadi haigla
hoone juurdeehituseks Askeris, mis asub Oslot ümbritsevas Akershusi maakonnas.
Kahekorruseline moodulelementidest hoone
antakse tellijale üle võtmed kätte põhimõttel,
välja arvatud mööbel ja inventar.
Lepingu hind on ligikaudu 4,3 miljonit eurot,
millele lisandub käibemaks. Tööd tehakse aprillist kuni detsembrini 2017.

British Airways alustab täna
otselendudega Tallinnast
Suubritannia riiklik lennukompanii British
Airways alustab täna otselendudega Tallinna
ja Londoni vahel, esialgu sügiseni planeeritud

lennugraafiku kohaselt toimuvad lennud kaks
korda nädalas teisipäeviti ning laupäeviti, teatas Tallinna lennujaam.
“Eesti paistab Suurbritannias silma oma särava restoranimelu ning ainulaadse kultuuri ja
looduse koosluse poolest, seetõttu usume, et
ka paljud Suurbritannia turistid leiavad oma
tee Tallinna nautima teistsugust linnaseiklust,”
ütles British Airwaysi Põhjamaade ja Baltimaade võtmekliendihaldur Satu Kalajainen pressiteate vahendusel.

Nafta hind võttis suuna alla
Nafta hind oli eile miinuses, sest puurimine
USAs kogub taas hoogu.
Investeerimispanga Goldman Sachs andmetel
on USA naftapuurtornide arv kasvanud võrreldes eelmise aasta maiga 336 võrra. USA naftatoodang on 9,13 miljonit barrelit päevas, mis
on 700 000 barrelit rohkem kui eelmise aasta
keskpaigas, vahendas Reuters.
WTI toornafta hind langes eile 0,9%, 47,53
dollarile barreli kohta, Brenti toornafta 0,7%,
50,47 dollarile.

Kaasaegsed lamekatused
•

•

•
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Lamekatuste ehitus
Hüdroisolatsioonitööd
Lamekatuste remont

OÜ Evari Ehitus
Riia 130, 51014 Tartu
Telefon: 738 0927
GSM: 506 0579
E-post: evari@evari.ee
www.evari.ee

Eesti Gaas sõdib valitsuse
Eesti Gaas tahab,
et õiguskantsler
hindaks, kas
gaasiaktsiisi tõus on
õigustatud. Gaasi
senise kallinemisega
on ettevõtted juba
hoobi saanud.
Marge

Väikenurm

marge.vaikenurm@aripaev.ee

Äripäev

“Jaanuaris oli gaasiaktsiisi arve 7000 eurot

suurem, kui oleks eelmisel aastal olnud,” ütles köögiviljakasvataja Grüne Fee juht Raivo Külasepp janentis, et kui gaasiaktsiisi kosumine kiireneb, läheb olukord veel nutusemaks. “Kuna aktsiisitõus halvendab meie
konkurentsivõimet, siis on sellel ka pidurdav mõju investeerimisotsustele.”
Varem kulutas Grüne Fee aastas gaasile
pea 8 miljonit eurot. Kallinev gaas sundis
aga vahetama energiaallikat, misjärel kukkus gaasi eest makstav summa 5 miljonile
eurole. Külasepp ennustab, et hinna tõustes
väheneb selle tarbimine veelgi.
“Lätis on katmikaiandid gaasiaktsiisist
üldse vabastatud. Oleme ebavõrdses olukorras, kui samal turul konkureerida tahame. Toote omahind on kahtlemata kõrgem,” märkis Külasepp ja lisas, et maaeluministerTarmo Tamm lubas, et kaalutakse
ka neile erandi tegemist.
Eesti Gaasi nõukogu esimees Ain
Hanschmidt tunnistas jaanuaris, et kahetseb Eesti Gaasi ostu, kui mõtleb gaasiaktsiisi
ootamatule tõusule. “Eks oleme praegu hirmul,” lausus Hanschmidt, kelle arvutused
ütlevad, et gaasiaktsiis kosub 2014. aastast
kuni 2020. aastani 3,4 korda.

savat aega jätmata.

Otsivad abi

pöördus nüüd õiguskantsleri
poole, kuna eelmise aasta lõpul vastu võeEesti Gaas

Lõuna-Eesti juhtiv lamekatuste ehitaja

tud seadus läheb ettevõtte hinnangul vastuollu põhiseadusega.
Gaasiettevõtte hinnangul riivab alkoholi-, tubaka-, kütuse-ja elektriaktsiisi seadus ebaproportsionaalselt gaasiettevõtjate ja muude gaasi kasutavate ettevõtjate ettevõtlusvabadust. Samuti diskrimineerib
maagaasi-võrguettevõtjaid võrreldes teiste
kütteliikide aktsiisi maksjatega.
Järsk aktsiisitõus rikub veel õiguspärase ootuse põhimõtet ning on vastuolus hea
õigusloome tavaga. Viimast juba seetõttu,
et seadus võeti vastu asjasse puutuvaid isikuid kaasamata, kavandatavate muudatuste mõju analüüsimata ja jõustumiseks piiEesti Gaasi tegevjuht Ants Noot rääkis, et
neist kõige kaalukamaks peab Noot võrdset
kohtlemist. Ta lisas, et peale selle on gaa-

si kasutamine keskkonnasõbralik.

“Ja gaa-

si aktsiis on kõrgem, mis on risti vastupidi-

ne ideoloogiale, kui keskkonna aspekti silmas pidada,” lausus Noot.
Noot leiab, et raha otsides ei arvesta riik
paljude nüanssidega. “Eesmärk on riigieelarve tulusid suurendada. Muid eesmärke
ettevõtlusvabadust, konkurentsivõimet ja
keskkonnaeesmärke ei kaaluta,” lausus ta.
“Kui ettevõtjad ja kodukütjad vaatavad, et
maagaasi maksustatakse kõrgemalt, siis hakatakse võib-ollakütteseadmeid vahetama.
Maagaasi tarbimineläheb alla, mis ei tähenda, et eelarvesse rohkem tulusid laekuks.”

–

–

Investeerimisel küsimärk
Noot rääkis, kuidas tekkis mõte õiguskants-

leri poole pöörduda. “Mõtlesime seda kohe
alguses. Kui õlletööstuse liit ka pöördumi-

TEHNOLOOGIA

Skeleton avab Saksamaal tehase

MEIE
TEAME
KUIDAS

Märt Belkin

divisjon. Tootmisparameetrite
paika saamiseks on Skeleton teinud tööd üle kolme aasta, rääkis Skeletoni asutaja Taavi Madiberkmullu sügisel Äripäevale.
Ta rääkis ka, et aastaks 2020
sihib Skeleton 150miljoni euro
suurust käivet. Tootmisvõimsuse poolest on Saksamaal avatava tehase võimekus ligikaudu
60 miljonit eurot käivet aastas.
Dresdeni lähistele Grosröhrsdorfi otsustas salvestitootja tehase Madiberki sõnul rajada
kolmel põhjusel. “Esiteks, Saksamaa turg moodustab maail-

mart.belkin@aripaev.ee

Energiasalvesteid tootev Ske-

leton Technologies avab sel
kolmapäeval Saksamaal Dres-

deni lähistel tehase, mille nimel on firma juba aastaid tööd
teinud.

Tehase pidulikul avamisel

esindab Eestit ka ettevõtlus- ja

korrektne

pakendiaruanne

www.arukasaruandlus.ee

infotehnoloogiaminister Urve Palo.
Tehas tuleb 30 kilomeetri
kaugusele Dresdenist ning Eesti firmaga samas hoones asub
ka Daimleri energiasalvestite

Tel 613 9737, 503 6450

|

ava@ava.ee

|

maturust pea neljandiku ning

pole seal kohalikku
tootjat. Paljude ettevõtete jaoks
on väga oluline logistiline lähedus ning kohalik inseneritugi,”
rääkis ta sügisel.
“Teine faktor on väga hea
kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavus.Kolmas aspekt seisneb fipraegu

nantseerimistingimustes. Ap-

pi tuli meile Saxonian Development Bank, kes pani projektile
õla alla,” märkis Skeletoni kaasasutaja septembris.
Veebruaris allkirjastas Skeleton Technologies Euroopa Inves-

www.ava.ee

teerimispangaga laenulepingu
15 miljonile eurole, kusjuures
lepingul on garantii niinimetatud Junckeri fondilt.
Allkirjastamistseremoonia
järel rääkis Madiberk, et EIB laenu toel on Euroopa juhtiva superkondensaatorite tootja eesmärk jõuda väärtusahelas järgmisele tasemele saada komponenditootjast täislahenduse
pakkujaks.
Teiseks vajas firma laenu
tootmise laiendamiseks nii Eestis Viimsis, kus tehas valmis
mullu, kui ka Saksamaal.
–
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otsuse vastu
TASUBTEADA

Valitsus arvestab
miljonite
lisaeurodega
Valitsuse otsusega kerkib
maagaasi aktsiisimäär tunduvalt aastatel 2018–2020.
Igal aastal on kasv 25%. Iga eelneva aastaga võrreldes tõuseb maagaasi lõpphind 2,5–5,4
protsendi võrra. Kokku tõstetakse 2020. aastaks selle aastaga võrreldes aktsiisimäära ligi
kaks korda 40,52 eurolt 79,14
eurole.
Riigieelarvesse toob tõus järgmisel aastal eeldatavalt 6 miljonit, 2019. aastal 11 miljonit ja
2020. aastal 19 miljonit eurot.
–

“Eesmärk on riigieelarve
tulusid suurendada. Muid
eesmärke ettevõtlusvabadust,
konkurentsivõimet ja kesk onnaeesmärke – eikaaluta,” pole
gaasiaktsiisi kiire tõusugarahul
–

Eesti Gaasi tegevjuht Ants Noot
(keskel).

se tegi, siis andis see meile julgust juurde,”
ütles ta. “Riigil läheb hästi, kui majandusel
on hästi. Majandustpeaks tegelikult turgutama ja julgustama investeerima.”
Noot märkis, et investorid kahtlevad, kas
Eestisse investeerida, sest ei tea, millal taas
maksumuudatused löögi annavad. “Energiat vajavaid ettevõtteid ei ole mõttekas Eestisse luua.Lihtsalt ei ole mõtet siinäri ajada,
see on kõige kurvem. Uurisin, kuidas Soome kolleegidel on: terve tööstussektor on
maagaasi aktsiisist vabastatud,” sõnas Noot.

FOTO: RAUL

MEE

tööstusettevõtetele on arutatud ja otsused
võetakse vastu koos riigi eelarvestrateegiaga hiljemalt järgmise kuu lõpus.
Erisuste tegemisel ei tohiks keskenduda absoluutnumbritele, leiab Noot. “Lõpuks ongi nii, et neli või viis ettevõtet saavad maksusoodustuse ja samas tuhanded
ettevõtjad ei saa, kuigi proportsionaalselt
on neil gaasikulu suur,” rääkis ta ja lisas, et
päevakorral oli erisuste tegemine ka valdkondade kaupa. “See ei ole ka õige. Miks
näiteks metsatööstus on olulisem kui toiduainetööstus?”
Gaasi ümber hõljub Venemaa aura. “On
viidatud, et gaas ei ole omamaine, tuleb
Gazpromist. Klaipedas on LNG-terminal,
mis suudaks terve Eesti tarbimiserahuldada. Mina ei näe gaasil Vene karu varju,” ütles Noot.

Teevad erandeid

Majandus-ja rahandusministeerium esitavad sel kevadel ettepanekud, mis leevendaksid gaasiaktsiisi tõusu energiamahukatele ettevõtetele. Rahandusministeerium selgitas, et aktsiisimäärade tõusu ning mõju

KINNISVARA

Mida saab 250 000 euro eest?
250 000 euro eest saab Helsingis Kallios väikse kahetoalise korteri, Tallinnas 133ruutmeetrise korteri, Londoni hipsteripiirkonnas Hackneys aga
pole selle raha eest midagi leida, kirjutas Helsingin Sanomat.

Helsingin Sanomat võttis
võrreldavateks linnadeks Helsingi, Tallinna, Stockholmi,
Berliini ja Londoni. Võrdluse
lähtekorter asub Soomes Kallios: see on kesklinnalähedane
vana kortermajade rajoon, aga
mitte eliitrajoon. Siiski on korterite hinnad seal viimasel ajal
kõvasti kerkinud, kuna see on
saanud loominguliste inimeste lemmikpiirkonnaks.
Helsingis Kallios saab 250
000 euro eest pargivaatega kahetoalise korteri 1940. aastatel ehitatud majas, mis vajab remonti.
Londoni sarnases elamispiirkonnas Hackneys on aga mõttetu 250 000 euroga korterit otsi-

VÕRDLUS
korterite

m2hind pealinnas, eurodes

1647
3855
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Soome
Saksamaa
Rootsi

Inglismaa
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Saksamaa
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%

korteriomanikel

üürnikel

13
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17

17
30
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Eesti
Soome
Saksamaa
Rootsi
Inglismaa

da midagi nii odavatseal ei leidu. Eelmisel aastal oliLondonis
keskmine korteri hind 484 000
naela ehk ligi 560 000 eurot.
Berliinis saab 250 000 euroga kahetoalise korteri. Sellesse klassi mahub näiteks neljanda korruse kahetoaline korter
Kreuzbergi piirkonnas. Korter
vajab remonti, aga kuna piirkond on hinnatud, läheb see
varsti ilmselt uuele omanikule
keskmisest krõbedamast hinnast hoolimata.
Stockholmis saab 250 000
euro eest pisikese ühetoalise
korteri Södermalmil 24 ruutmeetrit parkettpõranda ja rõduga.
Tallinnas võib 250 000 euro
eest saada 133ruutmeetrise korteri Kassisaba ja Telliskivi piirkonna piiril. Tegemist on viiekorruselise kivimajaga värskelt
remonditud majas, mis on jalutuskäigu kaugusel vanalinnast.
–

Avar hinnaskaala

Allikas: Helsingin Sanomat

–
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Mercedes-Maybach, millega sõidab Kristian Kesner ja mida liisib tema 70aastase ema omanduses olev OÜ. foto: Erakogu

VÕLGADEST VABASTAMINE

Pankrotis, aga
Mercedes-Maybachiga
Pankrotis ärimees Kristian Kesner on
pankadele võlgu üle miljoni euro, kuid
sõidab ringi oma ema firma poolt
liisingusse võetud Mercedes-Maybachiga,
elab ema firmale kuuluvas häärberis ja on
teeninud võlausaldajate eest varjatud tulu
see tõstatab ilmekalt küsimuse võlgadest
vabastamise menetluse kitsaskohtadest.
–

Kesneri võlgadest vabastamise menetlus algatati veebruaris 2014, tema pankrot kuulutati välja juba 2011. aastal. Võlgadest vabastamise menetlus on üldjuhul viis aastat
kestev periood, kus võlgnik peaks otse või
usaldusisiku kaudu tasuma suurema osa
oma töö- või ettevõtlustulust võlausaldajatele. Pärast seda võib kohus vabastada isiku
veel üles jäänud kohustustest.
Kesneri usaldusisikuks määrati Vitali Jaroševitš, kes oli siis Kesneri parem käsi
ja variisik. Jaroševitš ütles nüüd Äripäevale, et tema vahendusel pole Kesner sentigi
oma võlgu tasunud. Nüüdseks on Jaroševitš
usaldusisiku rollist veidi enam kui kuu tagasi enda palvel vabastatud, kuna ta ei suhtle enda sõnul juba mõnda aega Kesneriga.
Küsimusele, kas pangad selle umbes kolme aasta jooksul, mil Jaroševitš usaldusisik
oli, temalt küsisid, miks Kesnerilt midagi
ei laeku, vastas Jaroševitš, et korra Danske
pank küsis, sest mullu sai Kesner ühest ettevõttest lühikest aega ametlikult tasu. Pärast panga aktiveerumist tasus Kesner Jaroševitši sõnul ka väikese summa otse võlausaldajatele.
Võlgadest vabastamise menetlusse minnes oli Kesneril täitmata kohustusi Swedbanki, Versobanki, Danske Banki ja SEB ees
kokku ligi 1,3 miljoni euro ulatuses. Enim
on Kesner võlgu Swedbankile üle miljoni
euro. Võlgadesse sattus Kesner pärast vastu taevast lennanud räpakat kinnisvaraäri.
Äripäev kirjutas Kesneri pankrotistumise
ajal, et mustkunstniku osavusega suutis ta
oma äripartneri miljonid kroonid “ära kaotada” ja osa sellestrahast võis jõuda Kesneri
toonaste äripartnerite, vendade Siim ja Sulev Seppiku firmasse.
–

Luksusliku elustiiliga võlgnik
Piret
piret.reiljan@aripaev.ee
Reiljan

Äripäev

Samal ajal kui Kesner on vilistanudkohustuste täitmisele võlausaldajate ees, on tema elustiil püsinud pehmelt öeldes luksuslik. Ta sõidab musta Mercedes-Maybachiga,
mille sissemakse Äripäeva andmetel oli 64

VÕRDLUS

Füüsiliste isikute võlgadest
vabastamise menetluste arv
tõusuteel
Igal aastal on maakohtutes menetlusse võetud järjest rohkem füüsiliste Isikute võlgadest vabastamise menetlusi. Võlgadest vabastamise menetlus kestab viis aastat, misjärel otsustab kohus täitmata jäänud kohustustest vabastamise.
Algatatud menetluste arv
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ALLIKAS: JUSTIITSMINISTEERIUM

000 eurot ja igakuine liisingumakse suurusjärgus 2000 eurot. Autot liisib Äripäevale teadaolevalt Silberautolt ettevõte OÜ
DirectCom, mille emafirma Active Green
OÜ kuulub Kesneri 70aastasele emale Irina
Škoda-Järvile. DirectComi juhatuse liige on
aga Kesneri väidetav poolvend Hando Hanschmidt, kes on süüdi mõistetud ulatuslikus maksupettuses.
Kesner elab Viimsi vallas Haabneemes.
Tema kodu ümbritseb läbipaistmatu aed,
mille taga lõriseb vähemaltkaks suurt koera. Väravast siseneda pole võimalik ja maja
küljes paistab mitu turvakaamerat. Ka see
maja kuulub juba mainitud Kesneri ema ettevõttele Active Green OÜ. 2015. aasta lõpus
asutatud ettevõttelpole veel majandusaasta
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MIS ON MIS

Võlgadest vabastamise menetlus
Füüsilisest isikust võlgnik võidakse vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest.

Menetlus kestab üldjuhul viis
aastat, pärast seda otsustab kohus tema täitmata jäänud kohustustest vabastamise.
Menetluse ajal on võlgnik kohustatud tegelema mõistlikult tulutoova tegevusega ja kui tal sellist
tegevust ei ole, siis seda otsima.
Võlgnik peab viivitamatult teatama kohtule ja usaldusisikule igast

Kristian Kesneri

võlausaldajateleesitletav ja tegelik

elustiil ei lähe kuidagi kokku.
TÕKMAN

FOTO: VEIKO

elu-ja tegevuskoha vahetusest,
mitte varjama saadud tulusid ning
vara, samuti andma kohtu ja usaldusisiku nõudel teavet oma tege-

vuse või selle

otsimise,

oma sisse-

tulekute ja vara kohta.

Võlgniku töö-või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest

saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu nõuded loetakse loovutatuks usaldusisikule. Usaldusisik
peab sellest tasude maksmiseks
kohustatud isikutele teatama.
Töösuhtest või ettevõtlusest saadud tulust peab usaldusisik võlgnikule üle andma 25 protsenti. Kohus võib asjaolusid arvestades
määrata sellest erineva määra.
Võlgnik ei pea usaldusisikule üle andma tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet.

Pärimise teel saadu väärtusest on
võlgnik kohustatud usaldusisikule
üle andma poole.

Riigi Kinnisvara on 2001. aastal loodud Eesti Vabariigile kuuluv 215 miljoni euro suuruse aktsiakapitaliga
kinnisvaraarenduse ning kinnisvarahalduse ja -hooldusega tegelev ettevõte, mille aktsiad kuuluvad
100% Eesti Vabariigile. Aktsiaid valitseb Rahandusministeerium.

Riigi Kinnisvara ASi nõukogu kuulutab välja konkursi

SISEAUDIITORI
ametikohale töökohaga Tallinnas
Nõuded siseaudiitori ametikohale kandideerimiseks:
õigus-, fi nants või majandusalane kõrgharidus
kogemus siseauditite läbiviimisel vähemalt 5 aastat
kogemus vastavus-, fi nants-ja tulemusauditite läbiviimisel
•

•

•

•

•

ALLIKAS: PANKROTISEADUS
•

•

•

PANETÄHELE

KOMMENTAAR

Millisena näitas
Kesner end pankroti
väljakuulutamisel?

Nõuete rahuldamise perioodi võib pikendada

Kesneri pankrot kuulutati välja juunis 2011. Pankroti väljakuulutamisel polnud Kesneril kohtumääruse kohaselt arvelduskontodel raha, samuti puudus
muu realiseeritav vara. Paar ettevõtet, mille osad Kesnerile
ametlikult kuulusid, olid sundlõ-

petatud.
Kesner oli töötu, seega puudusid ka töötasu laekumised.
Kesnerile kuulunud kinnisasjad
võõrandati enne tema pankroti väljakuulutamist

(kuigi tema

maja liikus ta endaga seotud Isitoim) täitemenetluses või
hüpoteegipidaja nõusolekul.

kule

–

ALLIKAS: KOHTUMÄÄRUS, MILLEGA

ALGATATI KESNERI

VÕLGADEST

VABASTAMISE MENETLUS

justiitsministeeriumi eraõiguse

talituse

juhataja

Kui pankrotistunud inimene

on oma vara kantinud kolmandatele isikutele, siis tuleb see
probleem ära lahendada kohustusest vabastamise menetlusele eelneva pankrotimenetluse käigus.

Nimelt on pankrotimenetluses võimalik vara, mis on võlausaldajate kahjustamise eesmärgil antud kolmandatele
isikutele, tagasi võita, et see siis
võõrandada ja saadud tulemi
arvel võlausaldajate nõudeid
rahuldada.
Kohustusest vabastamise
menetluse ajaks ei peaks võlgnikul enam mingit sellist vara olema. Peamine vara on töötasu ning kui seda makstakse isikule mustalt, siis peaks

Kiirlaenufirma kattis Kesneri kulusid

tähelepanu
alla kerkinud seoses temaga seotud kiirlaenuäri MiniCredit pankrotimenetlusega.
Äripäev on kirjutanud, et MiniCreditist viidi sularahas välja miljoneid eurosid, mille
edasine teekond on seni teadmata. On selgunud, et ettevõttes tõmbas niite just Kesner, kuigi ametlikult ta laenufirma palgal
või omanike seas polnud.
“MiniCrediti töötajatelt ja seotud isikutelt saadud selgituste ning kogutud tõendite põhjalt näib, et Kesner on saanud otseselt MiniCreditilt või variisikute kaudu hüvesid ja varalist kasu. Näiteks on ta reisinud
erinevatesse riikidesse, sellekulusid kandis

•

•

Indrek Niklus

aruandeid esitatud, ettevõte on registreeritud Metro Plazasse, kus asub tänini Kesneri
ja tema abiliste kontor. Rohkem omandusi
ettevõtetes Kesneri eakal emal pole.
Kurioosne on, et Kesneri Haabneemes
asuv kodu, viie magamistoaga kahekorruseline maja, müüdi Kesneri pankrotimenetluse ajal täitemenetluse korras Marfin
Panga nõudel maha. See toimus 2012. aastal. Eelnevalt hinnatikuid kestnud müügikatsete jooksul maja kõvasti alla, kuni lõpuks ostis maja meile juba tuttavaVitali Jaroševitši (Kesneri varasem variisik ja endine
usaldusisik võlgadest vabastamise menetluses) nimel olnud osaühing. Aga ka müüja rollis olijaroševitšile kuulunud OÜ, maja
polnud ametlikultKesneri omandis. Sisuliselt jäi aga maja ikka Kesnerile, kelle suhtes
pankrotimenetlus lõpetati 2014. aasta alguses raugemisega, kuna mees oli pealtnäha varatu. Kesneri ema ettevõtte nimele liikus maja mullu märtsis.
Kesneri toonane pankrotihaldur Indrek
Lepsoo kommenteeris, et pankrotiavalduse
esitamise ajaks olikogu Kesnerile kuulunud
kinnisvara, sh ühisvara, müüdud. “Enampakkumisel võivad osaleda kõik ning müügist laekunud summad läksid siis hüpoteegipidajatest võlausaldajatele,” sõnas ta.
Kesneri kasutatavad hüved on

•

pöörduma maksu-ja tolliameti poole, kes saaks vajaliku
uurimise teha.
Lisaks saab kohus inimese
kohustusest vabastamise otsuse tegemisel kaaluda, kas inimene on ikka piisavalt panustanudvõlausaldajatele oma võla tagasimaksmiseks, mistõttu on võimalik, et kohus näiteks pikendab võlausaldajate
nõuete rahuldamise perioodi,
kui ta ei ole veendunud, et inimene on käitunud piisava vastutustundega võlausaldajatele
nõuete tasumisel.
Praegu on justiitsministeeriumil töös maksejõuetusõiguse revisjon, mis kõige muu hul-

gas hõlmabka kohustusest vabastamise menetluse ülevaatamist ja võimalike probleemide
kõrvaldamist.

tema eest MiniCredit. Samuti on Kesner kasutanud MiniCreditipangakaarti ettevõtte-

ga mitteseotudkulude jaoks,” rääkis MiniCrediti pankrotimenetlusega tegelev Cavere
Õigusbüroo juristKerli Kaasik.
“MiniCrediti endine juhatuse liige Vitali Jaroševitš on haldurile öelnud, et pärast
2015. aasta jaanuaris toimunudkogu grupi
(MiniCrediti Eesti, Läti ja Poola äri) müügitehingut saiKesner 50% äri omanikuks. Teine omanik oli tehingu järel lätlane Rolands
Petersons,” märkis Kaasik.
Tehing toimus ajal, mil Kesner pidanuks
oma sissetulekutest võlgu teenindama. Samas oli ta MiniCreditiga arvatavalt seotud
kogu aeg, alates selle asutamisest 2008. aasta lõpus.
Võlgadest vabastamise kitsaskohad

Kesneri elustiil ja varjatud tulud tõstatavad

õigustatud küsimuse võlgadest vabastamise menetluse kitsaskohtadest. Jurist Kaasiku sõnul on MiniCrediti pankrotitoimkond
edastanud Kesneri tegeliku varalise olukorra kohta infot ka viimase võlausaldajatele. Pangad ise aga ei saa teemat ja oma võimalikke tegevusi kommenteerida, viidates
pangasaladusele.
Kesneri omaaegne pankrotihaldur Lepsoo kommenteeris, et tema volitused Kesneri pankrotihaldurina lõppesid juba kolm
aastat tagasi ning ta pole Kesneriga pärast
seda suhelnud.“Eks see on kindlasti probleem, et võlgniku usaldusisikuks saab tihti isik, kes seisab tõenäoliselt eelkõige võlgniku, mitte võlausaldajate huvide eest,” sõ-

•

kogemus erikontrollide läbiviimisel

kogemus siseauditi funktsiooni ülesehitamisel
kogemus töös Auditikomiteega (sh komitee tehniline teenindamine)
tunneb siseauditi standardeid ja metoodikaid
tunneb riskijuhtimise loogikat ja ülesehitust
tunneb sisekontrollisüsteemi toimimise mehhanisme

tunneb valitsemis-ja juhtimiskultuuri
meeskonna juhtimise kogemus
väga hea eesti keele oskus, erialase võõrkeele oskus vähemalt B2 tasemel

Oluline on:
•

•

•

•

•

•

oskus olla eeskujuks ja käituda eetiliselt
tunda korruptsiooniennetuse meetmeid
hea suhtlemisoskus
tugev analüüsivõime
tugev äriloogika
kõrgel tasemel eneseväljendus-ja

Riigi Kinnisvara AS pakub:
•

•

väljakutseid ja arengut kasvavas ettevõttes
tänapäevast töökeskkonda ja toetavat

meeskonda
•

positsioonile ja tööülesannetele vastavat

kompensatsioonipaketti

argumenteerimisoskus

Kasuks tuleb:
•

Kandideerimiseks palume esitada:

siseauditi sertifikaadi omamine või selle

•

CV ja motivatsioonikiri

omandamine lähitulevikus
Konkursil osalemiseks palume esitada kandideerimisdokumendid hiljemalt 2. aprill 2017. a
siseaudiitor@rkas.ee Lisainformatsioon konkursitingimuste kohta:

e-posti aadressile

piia.kallas@rkas.ee, tel 606 3404

Riigi Kinnisvara AS ei avalikusta kandideerijate nimesid ega muid isikuandmeid.

MÜÜA VÕI RENTIDA

KOLM TEGUTSEVAT TANKLAT.
Asukohad: Tallinna tn 81, Loksa linn;
Tankla kinnistu, Jäneda küla, Tapa vald;
Võru 27, Põlva linn.
Iga tankla tegutseb läbi oma äriühingu.

Võimalikud on soetamisel või rentimisel erinevad variandid.

nas Lepsoo.
Ta lisas, et mis puudutab võlgadest vabastamise menetluse kestel võlgniku elustiili, siis siin on ka võlausaldajatel oluline
roll täita ning kontrollida, kas võlgnik ja
usaldusisik täidavad oma kohustusi või mitte. “Kui on teada, et võlgnik oma vara ikka
varjab, siis saab kohus võlausaldaja taotlusel lõpetada võlgadest vabastamise menetluse,” ütles Lepsoo.

INFORMATSIOON: +372 5055145 või info@okoil.eu
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toimetaja Viivika Rõuk

tel 667 0111
28. märts 2017

toimetajad@aripaev.ee

Rimi Eesti värske tegevjuht Vaido Padumäe ütles, et on eriti rahul Rimi puu- jaköögiviljavalikuga ja seda eelist proovitakse konkurentide eest kaitsta, foto; Andres Haabu

KAUBANDUS

Rimi Eesti
uus juht: Lidl
võib tuua
ühinemislaine
ABK Konstruktsioonid OÜ
Alphabaltic Media OÜ (www.alphabaltic.ee)........................................... Mārtiņš Kozlovskis
AoresLV OÜ
ArukseMetall OÜ
ATLANTOARENDUS OÜ
AVST-Kodulux AS

protsenti kasvas
Kauplusi on palju, sest ükski konkurent pole alla andnud ning on proovinud oma turuosa hoida jakasvatada üha uute kaupluste avamisega. Selle tulemusena müük ruutmeetri kohta hajub ning lõppkokkuvõttes
maksab tarbija sellekõik kinni, selgitas Padumäe intervjuus Äripäeva teemaveebile
kaubandus.ee.
“Arvasin juba 3–4 aastat tagasi, et Eesti

Bonaparte OÜ.
Carmelita Kaubandus OÜ.............................Siiri Visnapuu, Katrin Veldi, Scharlett Hansson

Seotud isikud

(www.ebcehitus.ee)..

Finled

GranVia

Griffel Katrin

Inno
Joonas
Ivanov, Aleksei Danilin
Viktor
AileTarum

Carmelita Kaubandus
OÜ

D.T.Transporditeenused
OÜ

OÜ

Sir Visnapu,,.

Veidi,
Scharlett

Hansson

Quatro Food OÜ http://www.chateau.ee/ ...............................Rainer Härm, Marika Pabstel

Jane

Märtinš Kozlovskis
Aleksander Golõševski, ViktorPavlovitš
Reikko Virit

OÜ

(www.furgotec.ee)

ISOmat
OÜ
Kratt
Resto
OÜ

Kaarel
Ago

Jevgeni

Toomas

Carlos
Heinar Mos,

Gerli

järjest turuosa, kuid möödunud aasta oli
murranguline Rimi võitis turuosa oma
peamistelt konkurentidelt. Eelmisel aastal
avasime ja uuendasime kauplusi ja see andis edukusele oma osa. Käive kasvas eelmisel aastal 5,7%.

Ailiste

Otstavel
Ärge

Sevtšenko

Männisalu

Leonardo Castro Suarez
Sulev Kirsipuu

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

eelmsiel aastal Rimi käive,
sel aastal võib
Säästumarketi-

temini-Rimiks
ümberehitus

käibele tagasi-

Mis on selle aasta suuremad eesmärgid?

Säästumarketid on oma aja ära elanud,
kliendid ootavad teistsugust ostukeskkonda, kui Säästumarket suutis pakkuda.
Praegu avame igal kolmapäeval mini-Rimi kaupluse, mis on ümber ehitatud Säästumarketist. See protsess kestab meil aasta
lõpuni ja see on number üks eesmärk sellele kulub palju auru. Ümberehituste aasta
annab käibele tagasilöögi ning sel aastal ei
–

löögi anda.

PANKROT

KTG Digitalprint OÜ (endine Printec Grupp OÜ) http://printec.ee/
............................Kaspar Terav (endised juhatuse liikmed Taavi Müürsepp, Tanel Müürsepp
Furgotec OÜ

Kuidas on Rimi rahul möödunud aastaga?
Eelmise aasta tulemustega olemerahul. Teatavasti on Rimi Eestis kaotanud mitu aastat

5,7

maarit@kaubandus.ee

Võlgniku nimi

EBChitusAS

Seotud isikud

te vahel konsolideerumine,

–

Maarit Eerme

TAUST.EE võlglaste nimekirja on lisatud:
Võlgniku nimi

turul võiks toimuda suuremate kaupmeeskuid seda ei ole
juhtunud.Usun, et varem või hiljem see siiski toimub,” ütles Padumäe.

Rimi Eesti värske tegevjuht
Vaido Padumäe arvab, et
Eestis on liiga palju kauplusi ja
konsolideerumine on tulekul.

Jüri Mõisa osalusega
restoran lõpetas töö
Tallinnas Viru tänava alguses
asuv Al Bastione, mille üks osanikke oli ettevõtja Jüri Mõis, on
uksed sulgenud söögikoht on
–

pankrotis.

Jüri

Mõis ütles ajakirjale
et pankroti põhjus
oli juhtimises, samuti ei olnud
toidud seal tema hinnangul päriselt itaaliapärased, vaid “justkui keskmise venelase arusaam
Itaalia toidust”.
“Läksin tegelikult sinna olukorda päästma, kui juba suitsu
tuli, aga mind ei lastudki niiöelda köögipoolele. Olin passiivne osanik, püüdsin olla ak-

Kroonika,

tiivne, aga oma aktiivsust ei õnnestunud realiseerida,” kommenteeris Mõis.

Al Bastione enamusosanik
oli K-Invest OÜ, mis kuulub Meelis Kajandule, kellel oli ettevõttes 49% suurune osalus. Mõisale kuulus JMB Investeeringute
OÜ kaudu 23% restoranist. Veel
kuulusid ettevõtte omanikeringi Aigar Ojaots ja Itaalia kodanik Amleto Diana.
Äripäeva restoranitestis an-

dis 2014. aastal toidukriitik HeidiVihma Al Bastionele 24 punkti 30st.
ÄRIPÄEV.EE
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ole turuosa kaitsmine lihtne. Prognoosida
on keeruline, kuid meie eesmärk on olemasolevat positsiooni hoida.
Ei ole saladus, et tööjõuga on keeruline
ja seda eriti Tallinna piirkonnas. Seega panustame iseteeninduskassadesse.

ÜKS KÜSIMUS

Kas oleksite valmis
kaupluste lahtiolekuaega vähendama?

Kas teie hinnangul on Eestis liiga palju toi-

See aeg võiks olla riigi reguleeritud.

du kauplusi? Kauplusi võiks Eestis tõesti olla

vähem, aga ma ei oska konkreetset numbrit
välja tuua.Kõik konkurendid on proovinud
turuosa võita ja kaitsta uute kaubanduspindade avamisega. Lõpptulemus on see,
etkõik on sunnitudkaasa minema, et enda
positsiooni kaitsta. Selle tulemusena müük
ruutmeetri kohta hajub ning lõppkokkuvõttes maksab tarbija selle kinni, sest see
sunnibkõiki kaupmehi hindu kergitama.
Efektiivsuse mõttes on Eestis efektiivse kauplustevõrgustiku piir ületatud. Ma
usun, et kauplus ei pea iga nurga peal olema. Arvasin juba 3–4 aastat tagasi, et Eesti
turul võiks toimuda suuremate kaupmeeste vahel konsolideerumine, kuid seda ei ole
juhtunud. Usun, et varem või hiljem see siiski toimub.Võib-olla on ajendiks see, kui turule tuleb väliskonkurent, näiteks Lidl. Teinekord on tarvis kedagi välist, kes tekitab
suuremaid muudatusi turul.

Konkurentsis ei saaks
keegi endale lubada, et alustab ise lahtiolekuaja piiramist. Miks mitte näiteks nädalavahetusel tunde reguleerida. Need tunnid ja müügid teenivad liiga vähe lisaväärtust. Statistika näitab, et
esimesed ja viimased tunnid
on kõige väiksema käibega.
Mina toetan seda, et
kaupluste lahtiolekuajad
oleksid rohkem reguleeritud. Eesti kliendil on väga
mugav.Kindlasti õnnestuks
oma oste paremini planeerida, et teha need ära lühema
ajajooksul. See tööjõud, kes
kaubanduses töötab, on arvestatav, ning ka nemad tahavad perega olla.

Kui tahaksite kedagi osta, siis keda? Oleme
Jaanus Vihand
Coop Eesti Keskühistu juht

hoidnud silmad-kõrvad lahti, kuid praegu
ei ole olnud ühtegi sellist ettevõtet, kes oleks
valmis turul alla andma. Kõik hoiavad oma
positsioonist kinni.

Ajalugu näitab, et vaba turg

reguleerib kõige paremini
taolisi asju.
Kui tarbijad tahavad hilis-

Miks on Rimi kaubavalikus nii palju omakaubamärgi tooteid? Usun, et saame nii pakkuda kliendile soodsamat ja paremat hinda.

tel tundidelpoes käia, siis järelikult on see hea. Ega me
lollustega tegele, analüüsime neid asju kõvasti ja kui
asi ära ei tasuks, seda ei tehtaks.

Need tooted on saadaval ainult Rimi kauplustes ja see aitab kliendi lojaalsust suurendada. Omakaubamärgitooted on midagi,
mis on Euroopa jaekettide strateegia osa.
Eestis ja Baltikumis ei ole see veel hea kuvandi teema, kuna nende toodete pakkumine algas odavamast segmendist.
Bränditud toodeteriiulil on konkurents
oluliselt tugevam, aga ruumi on mõlemale.
Rimi ei taha olla kasvulava, kus testidakõiki uusi asju, mida tootjad suudavad turule
tuua. 5% uutest toodetest jääb ellu. Oleme
arvutanud välja kulu ühe toote lansseerimisest kuni eemaldamiseni ning see jääb
suurusjärku 5000–7000 eurot. Peame mõtlema, kas uus pakutav toode loob kliendile
lisaväärtust ja kas seda tasub proovida või
mitte. Nende toodetega, mis on kuskil juba
kanda kinnitanud ning teevadka turundustegevusi, oleme kaasas käinud.
Kuidas suhtute alkoholi müügi piirangusse
ning alkoholiosakonda vaheseinte paigutamisesse? Meetmena on see mõjus, ehk-

ki Eestis läbi proovimata, kuid me ei taha
olla nõus sellega, et sedarakendatakse nii
suure kiirusega. Ma arvan, et alkohoolsed
tooted võiksid olla muust kaubast eraldatud, kuid küsimus on, kuidas seda teha nii,
et see ei tekitaks j aekaupmehele liiga suurt
investeeringut. Oleme arvutanud, et investeering vaheseintesse on kuskil 600 000–
800 000 eurot.

MÄRKA JA KIIDA
TEENINDAJAT!

Vaido Padumäe
Rimi Eesti tegevjuht

TULEMUSED

Selveril suurim nii

www.heateenindus.ee

Peatoetaja:

ISESÕITVAD AUTOD

LÜHIDALT

Avarii
ehmatas
Uberit

Elektrit toodeti aastaga
kolmandiku võrra rohkem

Sõidujagamisteenusepakkuja

hüdroreservuaaride väiksem täituvus, mis
avaldus ka mullusega võrreldes oluliselt kõrgemas elektri hulgituru hinnas, parandades
Eesti elektritootjate konkurentsivõimet.
Tootmine fossiilsetest kütustest suurenes
veebruaris aastases arvestuses 42 protsenti,
tootmine taastuvatest allikatest kahanes aga
8 protsenti.
Elektritarbimine kasvas veebruaris 2016. aasta sama ajaga võrreldes ühe protsendi, 754 gi-

Uber, mis tegeleb ka isesõitvate autodega, otsustas peatada
autode testimise tänavatel, kui
üks neist sattus avariisse USAs
Arizonas.

Internetti jõudnud piltidelt
oli näha, et isesõitev Volvo maastur on kaldunud paremale küljele keset tänavat, juures märkimisväärselt mõlkis auto, vahendab BBC. Õnnetuses keegi viga
ei saanud.
Kuigi Uberi toodetavate
autode roolis on alati inimene,
kes saab vajadusel juhtimise üle
võtta, oli auto õnnetuse toimumise ajal isesõitmise režiimis.
Politsei esindaja sõnul pole teada, kas juht kontrollis sel ajal
sõidukit või mitte.
Politsei teatel juhtus õnnetus seetõttu, et teine auto ei andnud Uberi autole vasakpöörde
ajal teed.
ÄRIPÄEV.EE

käive kui ka kasum

Sisemaine elektritoodang kasvas veebruaris
aasta varasemaga võrreldes kolmandiku võrra, 991 gigavatt-tunnile, teatas Elering pressi-

teates.
Toodangu kasvule aitas kaasa Põhjamaade

gavatt-tunnini.

Soome tarbijate kindlustunne
rekordtasemel
Märtsis oli Soome tarbijate kindlustunne reteatas Soome statistikaamet.
Kindlustunde indikaator oli 22,9 võrreldes
10,4ga eelmise aasta märtsis. Nii kõva näitu
nähti Soomes viimati 2010. aasta septembris.
Märtsis oli 46% Soome tarbijatest kindel, et
Soome majandusel läheb sel aastal paremini,
vaid 11% arvas, et asjad lähevad allamäge. Eelmise aasta märtsis olid samad näitajad 36% ja
26%. Oma majandusolukorda arvas paranevat
31% ning halvenevat 9%.
kordtasemel,

2015. a, mln eurodes

Selver AS
Rimi Eesti
Food AS
Coop Eesti
Keskühistu
Prisma
Peremarket AS

käive

kasum

382,4

8,46

367,9

1,03

298,7

2,18

197,4

0,84

Aprillikuus kõik:
lillevaasid
purskkaevud
aiapostid
-

ALLIKAS: INFOPANK.EE

-

-

Võib-olla on ajendiks
see, kui turule tuleb väliskonkurent, näiteks Lidl.
Teinekord on tarvis kedagi välist, kes tekitab suuremaid muudatusi turul.

-20%
Ilusat kevadet!

Rimi Eesti tegevjuhi Vaido Padumäe hinnangul ootab ees konsolideerumisi.

INVESTEERING

PARIM KOMPRESSORITE

Vene raha tuleb
Eesti turismiärisse
Venemaa miljonärile, Sillamäe
sadama kaasomanikule Andrei
Katkovile kuuluv OÜ Termak
Real Estate ostis möödunud
nädalal Narva-Jõesuus 1,8 hektarit maad ja hotelli Liivarand,
ostuhinda ei avaldata.
OÜ Termak Real Estate juha-

taja Filipp Dolžkov andis teada,
et nad tahavad Liivarannast te-

ha kolmetärnihotelli, kuhu tuleb 69 numbrituba ja spaa, kirjutas Põhjarannik. Tema sõnul
saab Liivarannast spaahotelli Noorus eraldi korpus, kus on
elamine odavam. Tegevust on
plaanis veelgi laiendada ja ehi-

JA VAAKUMPUMPADE

HOOLDUSMEESKOND EESTIS

tada Nooruse kahe korpuse vahele veepark.
Veepargi ehitus läheb esialgsetel hinnangutel maksma 7,5
miljonit eurot ning ettevõtjal
on kavas küsida selleks EASilt
kuni 30% toetust, mida esimesel katsel saada ei õnnestunud.
Hotelli plaanib Narva-Jõesuus ka Sillamäel ja Narvas
Aquaphori veefiltreid tootevOÜ
Westaqua-Invest, mis on samuti osa Venemaa ettevõttest. Juhatuse liige Valeri Lavrov ütles, et
neil on projekt spaa ja basseini-

ga hotelli ehitamiseks.
ÄRIPÄEV.EE

KÜSI LISA: 615 5550 VÕI

INFO@KOMPRESSORIKESKUS.EE

Hooldame ja remondime
erinevate tootjate suruõhu-,
madalsurve-ja vaakumseadmeid.
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toimetaja Viivika Rõuk

tel 667 0111
28. märts 2017

toimetajad@aripaev.ee

VALUUTA

Rubla trotsib nafta hinna langust
Vaatamata nafta hinna langusele
on Vene rubla tugevnenud
keskpanga kõrged
intressimäärad meelitavad
suuremat tootlust jahtivat raha.
–

Sirje Rank

Venemaa

sirje.rank@aripaev.ee

keskpanga juht
Elvira Nabiullina on

Äripäev

suutnud Venemaa

majandust väga
keerulisel ajal
edukalt lootsida.

Reedel üllatas Venemaa keskpank mõõduka
baasintressimäära kärpega, mis oli esimene muudatus seitsme kuu jooksul, kuidrubla tugevnes edasi. Ja rubla tugevus teeb muret, sest õõnestab Venemaa ekspordikonkurentsivõimet ning vähendab riigi tulu energiakandjate müügist.
Veebruari algusest on rubla kurss keskmiselt 58,4 rubla USA dollari eest. Aasta algusest on rubla dollari suhtes tugevnenud
üle 7%. Eile kauples rubla tasemel 56,81 rubla dollarist ja 61,69 rubla eurost.
Nädalapäevad tagasi, 20. märtsil Saksamaal toimunud G20 rahandusministrite
kohtumisel kurtis Venemaa rahandusminister Anton Siluanov, et rubla on majanduse alusnäitajatega võrreldes USA dollari
suhtes 1012% üle hinnatud.
Inflatsioon pidurdus oodatust kiiremini

Reedest intressikärbet põhjendas Venemaa
keskpank oodatust kiirema inflatsioonitempo aeglustumisega. Veebruaris alanes
kaks aastat tagasi 17%-le viskunud hinnatõus 4,6%-le ning aasta peale teisendatult
võis inflatsioonitempo olla juba alla 4%, vahendas Bloomberg. See on rekordiliselt madalnäit. Suuresti on selle tinginud rubla tugevnemine, kuid mitte ainult. Olulised mõjurid on ka heast saagist tingitud toiduainete hinna langus ja nõrk kodumaine nõudlus. Samas inflatsiooniootused veebruaris
kasvasid, ületades keskpanga sihiks seatud
4% taseme mitu korda.
Keskpank kärpis reedelbaasintressimäära 25 baaspunkti võrra, 9,75%-le, ja lubas lisa, kuid mitte tingimata uue kärpetsükli
algust. Kärped jätkuvad, kuid ilmselt mitte igal intressinõupidamisel, ütles keskpanga juht Elvira Nabiullina, kelle Venemaa president Vladimir Putin sel kuul veel
viieks aastaks ametisse nimetas. Nabiullina
on suutnud Venemaa majandust väga keerulisel ajal edukalt lootsida ja tema otsust
2014. aastal rubla kurss ujuma lasta on palju tunnustatud.
Kärpe poolt kõnelesid ka majandusnäitajad tööstustoodang kahanes veebruaris ootamatult esimest korda pärast eelmise
aasta jaanuari ja jaemüük oli languses juba
26. järjestikust kuud. Tööstustoodang kahanes 2,7% pärast 2,3% suurust kasvu jaanuaris, jaemüük kahanes 2,6% ja ehitus 4,5%.

FOTO:EPA

Mikrotasandi
ning struktuursed reformid on

tõsiselt viibinud
ning peamiselt
just need, mis
on seotud ärikeskkonnaga,
kus Venemaa
näitajad on jätkuvalt nõrgad.
BluebayAsset Ma-

nagementi strateeg
Timothy Ash

Majanduslangusest toibumine on edenenud visalt, ehkki 2016. aasta SKP langus
oli prognoositust väiksem 0,2% pärast
2,8% suurust langust 2015. aastal. Kõrged
intressimäärad pidurdavad tarbimist ja investeeringuid. Palgad on aga tõusma hakanud jatarbijakindlus veidi paranenud, kirjutas Bloomberg.
Rahvusvaheline Valuutafond prognoosibVenemaal SKP kasvu tänavu 1,1% ja tuleval aastal 1,2%.Sanktsioonide mõjuks SKPle on IMF rehkendanud 2015. aasta raportis 1–1,5 protsendipunkti aastas, mis võib
keskpikas perspektiivis kumuleeruda 9%le SKPst.
–

Lootus rämpsreitingust lahti saada
Positiivsetest uudistest tõstis reitinguagentuur S&P sel kuul Venemaa riigireitingu väljavaate positiivseks, mis võib tähendadaVe-

nemaale investeerimisjärgureitingu taastamist. See kaotati, kui nafta hinna kollaps ja
sanktsioonid viisid majanduse langusesse.
Praegu on Venemaa reiting samal tasemel
Bulgaariaga ehk investeerimisjärgu reitingust sammu kaugusel.
S&P tõstis esile Venemaa majanduse stabiliseerumist ning kohanemist nafta madala hinnaga. Valitsus on suutnud jätkata
eelarve defitsiidi vähendamist.Tänavuseks
prognoositakse defitsiiti 2% tasemel SKPst,
aastaks 2020 sihib valitsus tasakaalus eelarvet. Selle sihi saavutamine sõltub S&P hinnangul vähemalt osaliselt maksu-, pensio-

–

ni-

ja tööturu reformidest. Kuna need on
ebapopulaarsed, siis ilmselt jäävad need
enamikus 2018. aasta presidendivalimiste
järgsesse aega, eeldab agentuur.
Bluebay Asset Managementi strateeg Timothy Ash on skeptilisem kui S&P. “Mikrotasandi ning struktuursed reformid on
tõsiselt viibinud ning peamiselt just need,
mis on seotud ärikeskkonnaga, kus Venemaa näitajad on jätkuvalt nõrgad. Poliitikas, mis ergutaks majanduskasvu, pole me
veel suuremat muutust näinud,” kommenteeris ta Bloombergile.
Ka Venemaa keskpanga juht on rõhutanud, et ilma reformideta, mis looks eeldused kiiremaks kasvuks, on Venemaa majanduse kasvupotentsiaal vaid 1,5–2% aastas.

dollarit barreli kohta
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VÕRDLUS

Carry trade ahvatleb

Venemaa keskpanga kõrged intressimäärad

on aga magnetiks tootlust jahtivatele investoritele, kes näevadvõimalust teenida suurtest intressimäärade vahest.
“Carry trade (laenatakse madala intressigavaluutat ja ostetakse riskantseid varasid
toim) jääb atraktiivseks ka arvestades tulevasi intressikärpeid,” kommenteeris Bloombergile Danske Banki ökonomist Helsingis
Vladimir Miklaševski. See on olnud rubla kursi olulisem mõjutaja kui nafta hind.
Paljude teiste toorme müügist sõltuvate
arenevate riikide valuutasid on nafta hinna
langusnõrgestanud, kuid rubla on tugevnenud neljandat kuud.

–

Seminariruumide rent

HIND

Brenti toornafta hind on
aastaga tõusnud

Rubla on aastaga kallinenud
dollari kurss rubla suhtes
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ALLIKAS: BLOOMBERG

Vaata veel SEMINARIRUUM.EU

TEL 667 0105
korraldaja,

ruumi suurus

istekohti

hind/ühik

hinna sees

lisatasu eest

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

majutus-

soodustused

lisainfo

kokkuleppel

tasuta valvega parkla, hea ligipääs
ühiskondliku transpordiga,

kohti
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kokkuleppel

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

paljundus,
faks,
toitlustamine,

kohvipausid

100

toitlustamine hubases
à la carte restoranis, mitmekülgne
valik kohvipause, võimalik korraldada firmapidusid

ja tähtpäevi
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Haapsalu Uksetehase juhatuse esime s Ago So mre
kinnitab, et mingit
kriisi ole,vaid
turg kasvab. FOTO:
ei

MEELI

MAJANDUSPOLIITIKA

Nobelist: Trump on mõistatus

KÜTTIM

Nobeli majanduspreemia laureaadi Bengt Holmströmi hinnangul raputas Donald Trumpi
saamine USA presidendiks kogu maailma majandust.
Senini on veel teadmata, milline on president Donald Trumpi majanduspoliitika, nentis

Nobeli majanduspreemia lau-

reaat Bengt Holmström, esine-

des Yle hommikuprogrammis
“Ykkösaamu”.
“Esiteks oli huvitav, et börsid sööstsid üles, intressimäärad kasvasid. Ta lõi sassi erinevaid sfääre. Need olid positiivsed uudised eelkõige pankadele. Teiseks raputas ta seisku-

nud olukorda kogu maailmamajanduses,” rääkis majandusteadlane.
Holmström lisas, et paraku
puuduvad Trumpi administratsioonis praktiliselt akadeemiliste ringkondade esindajad ja
seepärast pole presidendi plaanidest mingit infot, märkis ta.
ÄRIPÄEV.EE

ÄRA KULUTA RAHA EDEVUSELE
VAID OMA TEGEVUSELE!
Raamatupidamine

REGISTRAATORID

üle Eesti.

Teostame
raamatupidamist
kliendile sobivas
majandustarkvaras.

MURETU
KVALITEETNE

0,5 €

REAALAJASPABERIVABA

(sisaldab km)

Võta meiega ühendust

0

TÖÖSTUS

Eestis kasv, Lätis kriis
Jaroslav Tavgen
jaroslav.tavgen@aripaev.ee

Läti uksetootja kurdab, et nende sektorit on tabanud hullem
kriis, kui oli 2008. aastal. Samas kinnitavad täiesti vastupidist tema Eesti kolleegid, kes
naudivad kindlat kasvu.

Läti uksetootjaBrodoor omanik Juris Saldaks rääkis Läti
Delfile, et sektoris, kus tegutseb tema ettevõte, on käes karmim kriis, kui oli 2008. aastal.
Äripäeva venekeelne sõsarleht
Delovõje Vedomosti uuris Eesti ukse- ja aknatootjatelt, kas
ka neid kimbutab samasugune
madalseis.
Kriis? Pole kuulnudki!

“Ma küll niimoodi ei väidaks,”
ütles akna- ja uksetootja Viking Window juhatuse liige
Toomas Agasild. “Eelmisel aastal oli meil küll väike, aga siiski
kasumi kasv. Turg kasvab, ehkki mitte kõige märkimisväärse-

15

protsenti kasvas eelmisel
aastal Haapsalu Uksetehase kasum.

Uksetehase juhatuse esimees
Ago Soomre, kelle sõnul liigub
turg tõusujoones. Tema ettevõtte käive kasvas eelmisel aastal 4% võrra (2015. aastal oli käive 8,93 miljonit eurot). Kasum
kerkis mullu veelgi jõudsamalt,
üle 15%.

www. amelloraama.ee

€

info@amelloraama.ee

tel 6 191 341

KASUTATUD KONTORI-JA PROFIMÖÖBLI MÜÜK.
E–N 10–17, R 10–18
Tähetorni 21j, Tallinn

www.

|

Tel 552 6608

.ee

Turg ju kasvab

mas tempos.” Suur osa Viking
Window toodangust läheb ekspordiks, põhiliselt Suurbritanniasse, Iirimaale ja Norrasse.
Seejuures jäi erinevalt varasematest kasvuaastatest eelmisel
aastal Suurbritannia müük samale tasemele. Põhjuseks Brexit,
märkis Agasild. “Britid on hakanud investeerimisotsuseid tegema pikema otsustamise peale,”
selgitas ta.
Kasvanud on ka Eesti turg,
mille taganttõukajaks on praegunekinnisvarabuum, leidis Viking Window juht.
Kriisi ei näe ka Haapsalu

“Mingit kriisi pole, kõik on okei,
turg kasvab. Me sõltume täielikult Balti ja Skandinaavia turu seisust, aga seal turg kasvab.
Planeeringute horisont on meil
väga lai ja mingit suurt ohtu ma
ees ei näe,” rääkis Haapsalu Uksetehase juht.
Erinevalt Viking Windowst
jaguneb Haapsalu Uksetehase
käive peaaegu võrdselt sise- ja
välisturu vahel. Ettevõtte suurim turg on Soome ja see kasvas mullu ka enim. Teised riigid, kuhu Haapsalu firma toodangut müüakse, on Läti, Leedu, Rootsi ja Taani.

DRYING KILNS
WITH HEART,
FOR THE EARTH
moc.ongelomret.www

PANGANDUS

Eesti pangandust ohustab enim
naaberriikide majanduskeskkond
Suurima võimaliku mõju ja ulatusega risk, mis ohustab Eesti pangandust, lähtub endiselt
suurpankade emapankade majanduskeskkonnast, teatas finantsinspektsioon.
Säilinud on risk, et kinnis-

varahinnad emapankade koduturul võivad langeda, selgub
finantsinspektsiooni pangandussektori ülevaatest. Lisaks
on Rootsis kodumajapidamiste võlg suurenenud kiiremini
kui nende sissetulekud. Riskide realiseerumise korral kanduks selle mõju ka Eesti pangandusturule.
Riskide kandumist üle piiri
peaks samas kindlasti vähendama Eesti pankade hea kapitaliseeritus ja kasumlikkus ning

pankade kuulumine euroala
ühtsesse kriisilahenduskorda.
Eestis tegutsevate pankade
laenuportfelli aastakasv 2016.
aasta neljandas kvartalis veidi aeglustus, 9,4%-lt 9%-le. Seda mõjutas finantsettevõtete
laenuportfell, sealhulgas grupi
sees antavad laenud, mille kasv
kahanes 12,4%-le. Ilma finantsasutuste laenudeta kiirenes ettevõtete laenujäägi kasv 7,2%-lt
7,4%-le. Eraisikute laenuportfelli suurenemine on hoogustunud terve aasta, kerkides aasta lõpuks 5,1%-le. Seda on toetanud eluasemelaenud, millekasv
on elavnenud 5,2%-le.
Pankade laenukvaliteet on
hea ja paranes neljanda kvartali jooksul veelgi: viivislaenude

osakaal laenuportfellis kahanes
3,7%-lt 3,4%-le.
Pangad ja filiaalid teenisid
neljandas kvartalis 77 miljonit
eurot kasumit, 5% vähem kui
kolmandas kvartalis. Pangandussektori tulud olid aga 3%
suuremad. Peamine tululiik,
intressitulud, kasvas 1% ja teenustasutulud 3%. Tulude ja kulude suhe tõusis veidi teist kvartalit järjest, 48,9%-le.
2016. aastal teenis pangandussektor kasumit 361 miljonit
eurot. 2015. aastaga võrreldes
kahanes kasum 40%, sest tolle
aasta näitaja oli erakordselt kõrge suure dividenditulu tõttu. Ilma selleta oleks pankade kasum
olnud 2016. aastal 12% suurem.
ÄRIPÄEV.EE

TERMOLEGNO puidukuivatid ja hakkekatlad

MADE IN ITALY

Esindab JS Inseneribüroo OÜ

JS Inseneribüroo OÜ / JS Engineering LLC
372 6 237 800 fax:+ 372 6 237 801 info@jsengineering.ee www.jsengineering.ee
Jaanus Salla 51 45 059 jaanus@jsengineering.ee • Sven Kooli 53 002 624 sven@jsengineering.ee
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toimetaja Peeter-Eerik Ots

tel. 667 0169
28. märts 2017

peeter-eerik.ots@aripaev.ee

KOMMENTAAR

KOLUMN

Maksuerisustel
võib olla mõte

Eesti astub rahapesuteelt eest ära

Arvestades praeguse valitsuse koosseisu ja seniseid maksupoliitilisi samme ning
valitsusjuhigi varasemaid väljaütlemisi,
on tõenäoline, et mingil kujul viiakse piirkondlikud maksuerisused taas ellu.
Põhiküsimus on, kuidas oleks võima-

lik rakendada regionaalset arengut toetavad maksuerisused viisil, mis tõepoolest
aitaksid ääremaade arengule laiemaltkaasa ega oleks lihtsalt uudne võimalus registrikannetega skeemitada.
Teine küsimus on, mille arvel kaetakse vähenenud maksulaekumine riigieelarvesse ja kas see tooks kaasa täiendavaid
makse mujal.
Mida muuta, kui toimib niigi

Kuigi 1990ndatelõpu investeeringutest

lähtuv maksuerisus näib regionaalarengu
seisukohast mõistlik, oleks see tänapäevases süsteemis asjatult keeruline. Liiatigi ei
tundu mõistlik hakata praegust investeeringuid toetavat ning lihtsat üldist maksusüsteemi muutma.

Ilmselt oleks nutikam maksuerisused
tegelikke arenguvajadusi arvestaval viisil ehk inimressursside tasandil. Seejuures võib küll arutleda võimaluste üle suurendada piirkonniti maksuvaba tulu või leidaka muid
struktuurseid lahendusi, kuid seesugused
muudatused näivad tõhusust arvestades
pigem sobimatud.
Maapiirkondades tegutsevatel ettevõtetelvõiks olla ulatuslikum võimalus oma
töötajate motivatsiooni ja tegevustõhusust
tagada, eriti kui see puudutab samas piirkonnas elavaid inimesi. Seejuures võiks
soodustadakoolitusi ka mittetööalastes
valdkondades, sest töötajate kompetentsi kasvatamine piirkondades, kus on üldine tööpuudus kõrvuti kvalifitseeritud tööjõu nappusega, võib nii lahendadakorraga kaks probleemi.
Teine erisoodustusmaksujuht, mille
kaotamine muudaks ääremaa atraktiivsemaks, on ettevõtte sõiduvahenditekasutamine isiklikuks otstarbeks. Olukorras,
kus nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil on keeruline tagada kvaliteetset infrastruktuuri ja ühistranspordivõrgustikku, ei ole ettevõtte auto erakasutusse andmine mitte erisoodustus, vaid ettevõttele oluline vahend töötaja tegevustõhususe tagamisel.
Madalapalgalistele tehtud soodustuste mõjul jääbpiirkonda palgalisana täiendavaid käibevahendeid, mis omakorda
toetab kohalikku ettevõtlust.Laekumata
jäänud maksud teenib riik tasa sellega, et
piirkondlik majanduskasv vähendab otsetoetuste vajadust.
sisse viia maapiirkondade

Kaarel Vaidla
OÜ Teravik arendusnõustaja

Ilmselt oleks nutikam maksuerisused sisse viia maapirkondade tegelikke arenguvajadusi arvestaval
viisil ehk inimressursside tasandil.

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

Äripäeva tellija eelised
ostukeskkond privileeg.aripaev.ee ja
soodsaim võimalus soetada
Äripäeva raamatuklubi raamatuid.
Äripäev veebis: www.aripaev.ee
Trükk AS Kroonpress

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:

Toimetus võtab endale õiguse kirju ja
kaastöid vajaduse korral lühendada.
Toimetus kaastöid ei tagasta. Kõik ajalehes Äripäev ja tema lisades avaldatud artiklid, fotod, teabegraafika (sh päevakajalisel, majanduslikul, poliitilisel või religioossel teemal) on autoriõigusega kaitstud
teosed ning nende reprodutseerimine, levitamine ning edastamine mis tahes kujul
on ilma ASi Äripäev kirjaliku nõusolekuta
keelatud. Kaebuste korral ajalehe sisu kohta võite pöörduda Pressinõukogusse,
pn@eall.ee või tel (372) 646 3363.

www.aripaev.ee/tellimine

–

dusi tuleb välispartneritele selgitada.
Suuremaid ja väiksemaid
õppetunde, kuidas meie finantssüsteemi tulevikus paremini kaitsta, võib siit saada mitu. Toon välja kaks olulisemat.

Erinevatel hinnangutel on ülemaailmse rahapesu maht 2–5

protsenti maailmamajanduse
kogutoodangust, suurusjärgus
1,5–3 triljonit dollarit aastas.
Ükski riik ega pank ei ole rahapesu eest kaitstud.

Möödunudaastal nägime,
kuidas rahapesu tõkestamisega seonduvvõib meid mõjutada ka siis, kui probleem ei ole
meie enda eksimustes. Mitmes
siinse regiooni pangas põhjustasid korrespondentsuhete lõpetamise ja tõsised raskused
dollarimaksete teenindamisel
ilmselt esmajärjekorras Ameerika Ühendriikide finantsjärelevalve rakendatud suured
trahvid pangandussektorile
rahapesu tõkestamise probleemide tõttu. Teiseks põhjuseks
on meie geograafiline paiknemine ja see, et meie maine
seostub kaugemalt vaadates
siinse regiooni riskirohkemate riikidega.
Rahapesu tõkestamise väljakutsete mahamagamise tagajärjed võivad olla skaala väga erinevatel astmetel. Leebematel juhtudel võivad tagajärjedpiirduda vajadusega juhtumi kohta selgitustööd teha. Samas võib süsteemne või pidev
suutmatus selles valdkonnas
ahendada riigi finantssüsteemi võimalusi saada laenu, takistada ettevõtetel investeeringute tegemist ning halvendada rahvusvahelise äri tegemise
võimalusi.

Veel kord
Madis Reimand
politsei-ja piirivalveameti rahapesu
andmebüroo juht

Kurjategijate
peletamiseks Eesti
finantssüsteemist
peaks riik kaalu-

ma vara halduskonfiskeerimise
võimaldamist ka
nendel juhtudel,
kus vara on otsese
kuritegeliku tegevusega seostamata, kuid esinevad
muud rahapesule
viitavad objektiivsed tunnused.

Mõistagi on riigi maine ra-

hapesu tõkestamise valdkonnas jariigi maine üldiselt tugevas vastastikuses seoses.
Eesti mainimine rahvusvahelises meedias Vene-Moldova rahapesuskeemi kontekstis
äratab kindlasti välisriikide finantsinstitutsioonide tähelepanu ja mitte positiivses mõttes. Riigi esindajatel ja finantsasutustel tuleb vastata teemaga seotud küsimustele ning
olukorda ja sellest tehtud järel-

–

järelevalve

Võtmeroll Vene-Moldovarahapesuskeemiga sarnaste juhtumite ärahoidmisel tulevikus
on finantssüsteemil endal. Finantssüsteemi osalistel on võimalus ja kohustus tunda oma
kliente ja monitoorida nende
tegevust, et tuvastadakahtlasi tehinguid. Kindlasti peaks
Eesti olema tulevikus valmis
sellise mahu ja mustriga skeeme paremini ära tundma ja tõkestama.
Juba 2014. aastal sõnastas
finantsinspektsioon rahapesu tõkestamise oma prioriteedina. Tänu finantsinspektsiooni jõulisele sekkumisele ning
koostööle Taani finantsjärelevalvega on Eestis juhtumi keskmes olnud Taani pangagrupi kohaliku filiaali tegevus ja
suhtumine rahapesuga seotud
riskidesse ja nende tõkestamisse muutunud.Eeldada võib,
et suuna muutusele aitas kaasa ka pangagrupi väärtusskaala ning hea maine tähtsaks pidamine.
Ainult hästi mehitatud, piisavate ressurssidega ning tugevate õiguslike mõjutusvahenditega järelevalve suudab tagada, et rahapesu tõkestamise
reegleid järgivad kõik süsteemi
osalised. Ühtsetele reeglitele
peavad alluma kõik rahapesu
tõkestamise süsteemi osalised
alates finantseerimisasutustest
kuni äriühinguteenuse pakkujatenivälja.
Rahapesijad rahast ilma

Rahapesu on kuritegu, mis
praktikas eeldab, et tuvastatakse vara päritolu kuriteona karistatavast teost. Rahape-

su ainus eesmärk on seda seost
varjata. Sääraste rahvusvaheliste mastaapsete juhtumite korral on üliraske, kui mitte
võimatu konkreetsetes tehingutes liikuvat vara kindla kuritegeliku tegevusega siduda.
Kõne all on ligi sada riiki, sajad
pangad, tuhanded ettevõtted
ning kümned tuhanded ülekanded.
Praegu on riigil võimalus
esialgse rahapesukahtluse korral külmutada pangakontodel
olev raha kuni 90 päevaks. Kui
selle ajajooksul ei selgu piisavalt infot eelkuriteo kohta, tuleb vara vabastada.
On väga väike tõenäosus
sellise skeemi toimimise ajal
saada 90 päeva jooksu lähteriigist andmeid, mis viitaksid vara kuritegelikule päritolule, et
oleks võimalik alustada kriminaalmenetlust ning raha arestida.
Kui tahta sellistele skeemidega võidelda, siis tuleb tekitadareaalne rahast ilmajäämise
oht. Kurjategijate peletamiseks
Eesti finantssüsteemist peaks
riik kaaluma vara halduskonfiskeerimise võimaldamistka
nendel juhtudel, kus vara on
otsese kuritegeliku tegevusega seostamata, kuid esinevad
muud rahapesule viitavad objektiivsed tunnused.
Kui näiteks vara tegelike kasusaajate kohta on esitatud valeandmeid või on esitatud fiktiivseid või võltsitud dokumente, siis peaks tõendamiskoormise ümber pöörama ning vara suhtes õigustatud isikul lasuks endal kohustus vara legaalset päritolu tõendada. Kui
legaalset päritolu ei tõendata,
siis vara konfiskeeritakse.
Tugeval järelevalvel põhinevja kogu turu lõikes süsteemne rahapesu tõkestamine
koos reaalse varast ilmajäämise ohuga aitaks Eestil tulevikus
rahapesuga seotudriske märkimisväärselt vähendada.

VASTUKAJA

Kohtutäiturist ei tohi teha ettevõtjat
Tänuväärne, et praeguses Eestis leidub inimesi, kesjulgevad ja peavad oluliseks arutleda täitemenetluse jätkusuutlikkuse üle.
Kohtutäitureid ei tee mure-

likuks teenistuse vähenemine,
vaid riigi passiivne kaasamõtlemine protsessis, mis on hädavajalik praeguses Eestis usutava tsiviilkäibe tagamiseks ehk
täitemenetluses.
Täitemenetlus ei ole aga
kaugeltki vaid kohtutäiturite,
vaid eelkõige riiklik mure. Seetõttu peaks mõtlema pigem
kohustuse maksmapanemise
ennetamisele.
Täitemenetluses on tsiivilasjades täitmisele suunatud lahendite arv vähenenud viimase seitsme aasta jooksul 50%.
Seega riigi otsus tuua täitemenetlus tervikuna riigi alt erakätesse (2001. aastal) on end
õigustanud. Inimesed, kes otseselt või kaudselt täitemenetlusega kokku puutuvad, on

Mati Kadak
Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite
Koja esimees

Kohtutäitur ja ettevõtja
ei ole võrdse massiga õiguste-kohustuste kaalul.
muutunud distsiplineeritumaks, arvestavamaks, läbirääkimisvõimelisemaks, probleeme vältivamaks.
Eestis on praegu 36 eri liiki
täitedokumente. Seega ei puutu täiturid kokku vaid kohtulahendite täitmisega. Täitemenetluse üksiksätete muutmine puudutab otseselt väga paljusid eluvaldkondi ning see ei
ole vaid horisontaalne suhe kohus-võlgnik-sissenõudja.
Kohtutäituri institutsioon
on loodud selleks, et õiguskindlatest allikatest pärine-

vaid dokumente täitaja teha
seda nii, et ei rikutaks seadust.
Eestis on keskmine nõuete
täitmise protsent olnud tõusev
alates reformimisest 2001. aastal. Esimese kuue kuuga suudetakse täita ca 30% nõuetest,
viiendalaastal tõuseb see üle
60%. Vaadates neid numbreid
ei saa aru, kust levib jutt Eestikohtutäiturite suutmatusest
täita lahendeid?
Tasustamine muutmisele
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on seisukohal, et
terve tasustamise põhimõte
tuleb ümber vaadata ning restruktureerida. Säärane juhis
on riigile edastatudkorduvalt.
2017. aastal vähendatikohtutäiturite tasusid, analüüsimata, milliseid tagajärgi see endaga toob. See on murettekitav.
Eelnõus, millele juhtis tähelepanu Ülar Maapalu 20.
märtsi Äripäevas, oli tõepoolest täitmise efektiivistami-

se ja inkassoturu korrastamise
eesmärgil sisse viidud võimalus inkassoteenusega tegeleda.
Kuid ka palju muud, nagu arestivaba miinimumi lahtisidumine miinimumpalgast, fakti tuvastamine, riigivara müük,
arvelduskonto nähtavus jne.
Kohtutäitur ei ole olnud alates 2001 ega saa olema ka tulevikus ettevõtja. Kohtutäituri ülesanne on täitedokumente
täita, eesmärk ei ole majanduslik kasu. Ettevõtjale pakub riik
kiiret asjaajamist, toetab arengut nii riigi sees kui ka väljaspool ning ootabkuulekat maksulaekumist. Kohtutäiturile
pakub riik seadusega võimuvolitust isikute vaba tahte vastaselt nõuderahuldamiseks ning
ootab vastukaaluks 2/3 võrra suuremat maksu laekumist
teenitud tulult, ausust, väärikat käitumist ka töövälisel ajal
jne. Seega ei ole kohtutäitur ja
ettevõtja võrdse massiga õiguste-kohustuste kaalul.
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ÄRIPÄEV EETRIS

Uued tuuled
ühisrahastuses?
Mida on Eesti ühisrahastusel Põhjamaadelt
õppida see on värske raadiosaate teema.
Sellest, mida räägiti Helsingis Põhjamaade
suurimal ühisrahastuskonverensil ning kui
palju on sellest õppida Eesti ühisrahastusel,
räägib Fundwise’i asutaja Henri Laupmaa.
–

Raadiosaadet “Äripäev eetris” saab kuulata Äripäeva veebis, tellida iTunesis ja alla
laadida Soundcloudis.

TÄPSUSTUS

JUHTKIRI

Pangaprojekt kurnab
pealinlaste rahakotti

Äripäev kirjutas eile ekslikult, et Mari Martinile
kuuluv KM Ideas OÜ teenis 2015. aastal kahjumit. Tegelikult oli firma 18161 euroga kasumis.
Toimetus palub vabandust.

Uhke nimega Eesti Ühistupank on juba neelanud ligi miljon eurot
tallinlaste raha, aga linn ei taha veel oma kallist viga tunnistada.
Tallinna linna pingutused saada hoog
sisse ühistupangale on läinud pealinna
maksumaksjale maksma juba pea miljon
eurot. Lõviosa sellest on kulunud ühistupanga nõukogu ja juhatuse liikmete töötasuks.
Äripäev soovitab eksperimendi nimega
Eesti Ühistupank kohe lõpetada, sest panka
(vähemalt sellisel kujul) pole ühelt poolt vaja, aga kindlasti pole selle vastu ka mingisugust usaldust.
Panga loomise argumendiks ei saa kuidagi olla vajadus osutada finantsteenuseid
sihtrühmale, kes kümnete teiste finantsasutuste jaoks laenukõlbulikuks ei osutu. Pangad teenivad laenude teenindamise pealt ning kindlasti ei jäetaks ukse teha
kedagi, kelle maksejõus kahtlusi pole. Kui
ühistupank sihib maksejõuetut sihtrühma,
on see niivõrd halb äriplaan, et finantsinspektsioon ei tohiks tõsise näoga tegevusloa
väljastamist isegi kaaluda.
Teine küsimus on usaldus. Pank, mille vaimne isa on korruptsioonikahtlustusega kohtu all olevja linnapea ametist sama kohtuasjaga seonduvaltkõrvaldatud
Edgar Savisaar ning mille asutajate hulka
kuuluvad kohtusaalidest tuttavad näod
Priit Toobal, Lauri Laasi, Ester Tuiksoo, Villu
–

Reiljan, Alar Nääme ei ole mitte mingi trikiga usaldusväärne asutus.
Kolmandaks finantsid ehkpanga omakapital ja tegevuskulud. Praegu on Tallinn,
st Tallinna maksumaksja, lasknudKeskerakonnal oma rahaga seda kahtlase eesmärgiga tsirkust kinni maksta.Vaevalt et tegevlinnapea nime saanud Taavi Aas ei näe,
mis perspektiiv panka ootab, aga ei ole tema poolt märgata ühtegi pingutust jaburdus lõpetada jamiljonid linnale olulistesse
projektidesse suunata.
–

Tegevlinnapea kõhklused
Kas Taavi Aasa otsustamatust mõjutab argument, et linna pangast võib ühel hetkel
veel kasu tõusta, kui on vaja motiveerida
ametnikke või parteisõdureid suure toetu-

se, aga kaheldava mainega erakonda mitte

hülgama, või on siin midagi veel, me ei

tea. Tõenäoliselt ei tihkaAas panga juhtorganitesse palgatud inimesi töökohast ilma
jättaja tegevusloa saamata jäämine oleks
talle isegi kergendus. Palgakuludelt kok-

kuhoidmiseks suutis panga nõukogu jaanuaris sammu teha ning palgalisena jätkab nõukogus vaid esimees.
Ka äsja üle Eesti käinud Vene-Moldova rahapesuskandaali valguses ei ole va-

ja Eesti panganduse ega ka riigi mainet
silmis naeruvääristada. Ainuüksi seda, et ühistupanga asutajatel on Moskva niiditõmbajatega sularahalised ja erakonna tasandilkoostöösuhted
loodud, on kaugemalt vaatajatel ilmselt väga raske mõista.
Teisalt on palju juttu olnud miljonitest eurodest, mis seisavad inimeste ja ettevõtete pangakontodel, sest napib kohti, kuhu säästud investeerida. Ühisrahastusplatvormid on popid ja miks mitte ka
ühistupanka samuti ühe võimaliku investeerimisobjektina näha. Kohalik omavalitsus osanikuna võib muudes tingimustes
mõjuda isegi usaldusväärselt.
Ja ühistupank kui selline ei oleks midagi
enneolematut või keelatut, selles pole küsimus. Ka Tallinna linnavolikogu opositsioonis olevad erakonnad protestivad Keskerakonna harrastatava munitsipaalkapitalismi vastu, mida teostatakse maksumaksja
rahaga, mitte ühistulise tegevuse arendamuu finantsmaailma

mise vastu.

Taavi Aas, kui soovite projekti elujõudu

testida, saate teha seda nii, et viige Tallinna
linn ühistupangast võimalikultkiiresti välja, ning kui erakapital soovib jätkata, soovi-

me neile vaid jõudu.

REPLIIK

Töötaja või tööandja
Eesti ja ka teiste riikide tulevikuideaaliks on õnnelikud inimesed, kõrge keskmine elu-

–

peaasi, et inimene on julge

Rudolf Stenar Saluoks
investor

iga ning jätkusuutlik majan-

duskasv. Need näitajad sõltuvad inimeste isikupärast ja kasvatusest.

Praeguses koolihariduses

pannakse hindeid suures osas
sõnakuulelikkuse järgi ehk kes
teeb ära õpetaja antud ülesand, saab parema hinde. Enda arvamuse kujundamine ja
avaldamine jäetaksetagaplaanile. Sõnakuulelikest viielistest
võivad saada muidugi lojaalsed töötajad, kuid kui neil puu-

dub oma arvamus, siis ei teki
enam innovaatilisi lahendusi,
mis aitaks majandusel pidevalt
kasvada.
Lase avaldada arvamust

Peame välja õpetama julgeid noori, kes ei
pelga enda arvamust
avaldada ning seejärel
oma ideid ellu viia.

Pakkudes õpilastele võimalusi arvamust avaldada ning otsuseid vastu võtta, paraneks
ka õpilaste rahulolu. Kui noor
ennast juba koolis õnnelikuna ei tunne, pole ta eluga rahul
ka tulevikus. Hea meeleolu vähendab stressi ning inimesed
püsivad vaimselt terved.
Pikaks ning samas õnnelikuks eluks on tarvis ka oma ke-

ha terve hoida. Noori tuleb julgustada leidma oma viis, kuidas terve püsida. Tartu koolijuhidplaanivad loovainetes,
sealhulgas kehalises kasvatuses, hindedkaotada ning see
aitaks õpilastes spordi vastu
huvi äratada.
Tähtis ei ole õpilasi koolitada töötajaks või tööandjaks,
vaid inimesteks, kellele meeldib siin elada ning kes tahavad
elu paremaks muuta.
Peame välja õpetama julgeid noori, kes ei pelga enda
arvamust avaldada ning seejärel oma ideid ellu viia.

www.laduks.ee
TÖÖSTUSUKSED
TULETÕKKEUKSED
LAADIMISSEADMED
MÜÜKI PAIGALDUS

I

HOOLDUS

5AASTAT EDUKAID PROJEKTE
tel 6 803 505

mob 56 505 898

info@laduks.ee
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21.aprillil

Viinistu kunstimuuseumis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Motivatsioon

18.APRILL
Bliss konverentsikeskuses

ja äri

9:15-10:00 Hommikukohv, Äripäeva raamatupood,
giidiga ringkäik kunstimuuseumis ja mõtisklused motivatsioonist

Konverents otsib vastuseid järgmistele küsimustele:
•

TEADUS, MOTIVATSIOON JA ÄRI
10:00

Tööõnne võimalikkusest

10:45

TIINA SAAR-VEELMAA, karjäärinõustaja ja psühholoog
Kas töö või talent?
MAIT RUNGI, Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna dotsent

11:30

Eesti meesjuhtide karjäärid sooaspektist

-

teadus ja praktika.

•

•

•

millised on peamised kogemused ja õppetunnid mobillsete rakenduste
arendamisel?
kuidas mobiilsete rakenduste abil äri edendada?
kuidas maksimaalselt ära kasutada asjaolu, et enamik kliente on mobiilis?
millised on peamised vead, mida mobiilse IT arendamisel vältida?

Oma kogemuslugusid jagavad tuntud äri-ja avaliku sektori ettevõtted.

KADRI AAVIK, Helsingi ülikooli külalisteadur
12:15–13:00 Lõunapiknik rändrahnude vahel

TEEMATOAD MOTIVATSIOONIST
13:00-14:30

Mindfulnessi tehnikad
ANNI KUUSIK, kliiniline psühholoog ja mindfulnessi treener

Mängides loovuse ja ühise eesmärgini
ALEKSEI RAZIN, GAME clubi loovjuht
Kuidas teha üks motiveeriv esinemine?
Esineja kinnitamisel
Anna hoogu oma väljakutsele
RUTI EINPALU, juhtide coach

14:30-14:55 Energiapaus, giidiga ringkäik kunstimuuseumis

Esinevad:
Peaesineja Mobtimizers asutaja ja tegevjuht Brian Egerup Kjærulff (Taani)
Mobi Lab tegevjuht Veiko Raime
Telia digikanalite arendusjuht Martin Mürk
Piletilevi juht Jaanus Beilmann
Rahva Raamatu arendusjuht Toomas Aasmäe
Apollo Holding e-kaubanduse müügi-ja arendusjuht Andre Kaibald
Tallinna Lennujaama turundusdirektor ja äriarenduse juht Eero Pärgmäe
ERRi IKT arendusdirektor Jaanus Lillenberg
jpt

(ENESE)JUHTIMINE JA MOTIVATSIOON
15:00
15:30
16:00

Kuidas leida ja aidata teistel leida oma tee?
KAIRI OJA, vabakutseline ajakirjanik
Kuidas motiveerida projektiorganisatsioone?
HEDE KERSTIN LUIK, juhtimistreener

Disain

+

Teadus

=

vaata kava ja

registreeru:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tööelamus

KLAAS-JAN REINCKE, Vivic töödisaini labori asutaja

16:30-16:45 Mõtisklused motivatsioonist
AIRA TAMMEMÄE, programmijuht

Programm ja registreerimine
pood.aripaev.ee

Soodushind 249 €(km-ga 298,8 kehtib kuni 10.aprillini
€),

Lisainfo: Aali Lilleorg, aali@ituudised.ee, tel 505 3172
Reklaamimüügi projektijuht Eliise Nikopensius,
eliise.nikopensius@aripaev.ee, tel 553 1442

Korraldajad:

reklaamitoimetaja Marina Altmaa

tel 667 0161
28. märts 2017

marina.altmaa@aripaev.ee
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Äripäeva Infopank
Kõigi Eesti ettevõtete
taust ja seosed
Äripäeva Infopangast!
Majandusaasta

Tasutud maksud

Seotud uudised
Äripäevast

aruanded

Maksuvõlg

Peamised
~~~~~~~~~~~~~~

MAKSURAPORT

EMTAK tegevusala

Esitatud
deklaratsioonid

Kontaktandmed

Krediidiraportid
ÄRIANALÜÜTIKA

Üldinfo

ETTEVÕTTE INFOKAART

ÄRIPÄEVA INFOPANK
Finantsnäitajad

Osalemine
Äripäeva TOPides

Asutamise aeg

Endine
tegevjuhtkond

SIHTRÜHMADE
MOODUSTAMINE

Tegevjuhtkond

Sihtrühm
isikutest

ETTEVÕTTE SEOSED

~~~~~~~~

Sihtrühm
Omandused

ettevõtetest

~~~~~~~ ~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~

Nõukogu liikmed

Äripäeva Infopank

|

~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~

www.infopank.ee

|

e-post info@infopank.ee
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toimetaja Juhan Lang

tel 667 0136
28. märts 2017

juhan.lang@aripaev.ee

Uute autode hinnad kannatavad
turule jõudvatekasutatud autode
suure arvu tõttu. FOTO: EPA

AUTOTÖÖSTUS

Ford hoiatab
autoturu
allakäigu
eest
Maailma suurimaid autotootjaid Ford
andis esimesena selgesõnalise hoiatuse,
et uute autode turg hakkab kahanema
ning koos sellega ka tootjate kasum.
Fredy-Edwin

kohta. Eelkõige tulenevadkehvemad tulemused suurenenud ehituskuludest, kallinenud dollarist, tõusvatest autogarantii
hindadest ning tooraine kallinemisest. Tagatipuks teevad kahju ka vähenevad müüginumbrid.
USA suuruselt teise autotootja kasumihoiatus on taas selge signaal investoritele
ja Wall Streeti analüütikutele, et autotootjad on väga selgelt haavatavad autotööstuse tsüklilisusest.Ford on mitu aastat järjest nautinudrekordkasumeid ja lubanud
investeerida miljardeid dollareid isesõitvate ja elektriautode arendamisse.

Esse

kaasautor

Mängus on rida tegureid, mis töötavad

autotootjate kahjuks ning ilmestavad sektori tsüklilisust.
Ford teatas neljapäeval, et firma prognoosi kohaselt tulevad esimese kvartali tulemused oodatust nõrgemad, mis on seni kõige tugevam signaal, et maailmakaks
suurimat autoturgu USA ja Hiina on
saavutanud tipu. Fordi prognoosi kohaselt
kukub uute autode müük mõlemas riigis
nii sel kui ka järgmisel aastal.
Fordi juhtkonna sõnul prognoosivad
nad selle aasta tegevuskasumiks 9 miljardit dollarit ehk 14% vähemkui 2016. aastal. Peamised põhjused on suurenevad
kulud ning investeeringud isesõitvatesse autodesse ja teistesse uutesse tehnoloogiatesse. Lisaks teatas juhtkond, et esimese kvartali kasum aktsia kohta jääb 30 ja
35 sendi vahele, mis on vähemkui mullu
ja märkimisväärselt vähemvõrreldes analüütikute prognoositud 47 sendiga aktsia
–

–

Kasutusrendi buum

Tsüklilisus ei ole ainult Fordi mure, sest
möödunud kvartalis vähenes ka Fordi koduturu kahe peamise konkurendi General
Motorsi ja Toyota kvartaalne kasum. Põhja-Ameerikas on läinud lahti tõsine hinnasõda ja see mõjutab kõiki autotootjaid.
Osaliselt tingib hinnasõja asjaolu, et
üha rohkem satub turulekasutatud autosid, mis ahvatlevad tarbijaid ning kahjustavad autotootjate bilanssi. Toyota ning
BMW on jubaväljendanud muret kasutatud autode turu mõju pärast nende uutele

Hiina ja
Põhja-Ameerika

turu langusest
on mõjutatud

kõik autotootjad ja seetõttu
tundub terve
sektor praegu
päris trööstitu.

autodele ning kontserni finantstulemustele.
Ühendriikides on viimasel paaril aastal puhkenud autode kasutusrendi buum.
Veebruaris osteti 32,3% ehk pea iga kolmas
auto kasutusrendiga. 2015. aasta peale oli
keskmine näitaja 28% ning selle aasta esimesed kuud on selgelt suurema protsendiga. Kasutusrent on edasimüüjatele kasumlikum kui näiteks auto liisimine, sest auto
jääb nende omandusse, hiljem müüakse
see maha ning klient tuleb tihedamini tagasi poodi uut autot ostma. Uuringud näitavad, et inimesed lähtuvad auto ostmisel eelkõige kuumakse suurusest, ja kasutusrendi puhul on kuumakse suurusjärgu
võrra odavam kui liisingu puhul.
Kasutusrendibuumil on ka negatiivne mõju, sest aastatepikkuse ralli tulemusena on nüüd kasutatud autode turul tugev ülepakkumine, mis toobkaasa kasutatud autode hinna alanemise. See omakorda survestab uute autode hinda.
Kuid selle trendi tõttu on kõige suuremad kannatajad hoopis Jaapani autotootjad Toyota, Honda ja Nissan. Investeerimispanga Jefferies analüütikute sõnul on
umbes 30% nende firmade uutest autodest

müüdud kasutusrendiga. Fordil on see tase umbes 22% ja on aastatega samuti tõusnud.
Probleem ei ole selles, et inimesed ei
suuda oma finantskohustusi täita, vaid
mureks on autode keskmine hind pärast
kasutusrendiaja lõppemist. Autotootjad
peavad siin korrektuure tegema.
Firmad kaotavad raha

Veebruaris teatas Toyota, et alandas kasumiprognoosi 845 miljoni dollari võrra suuresti seetõttu, et kasutusrendiautode tegelik turuväärtus on langenud. Jefferiesi analüütikute arvutuste kohaselt võivad Jaapani suured autotootjad kaotada
kuni 2,5 miljardit dollarit tegevuskasumis, kui kasutusrendist tulevate autode
turuväärtus kukub 15%. Analüütikute sõnul on Nissan kõige agressiivsemalt kasutusrenti promonud, mistõttu on ka nende
risk suurim.
Teine suur häda on USA Föderaalreserv, mis liigub baasintressimäärade tõstmise teed ja esialgu pole näha, millal nad
peatuks. Karmi konkurentsi tingimustes
on üha enam autotootjaid hakanud pakkuma 0% intressimääraga autolaene. Ge-
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Pankade kontaktandmed
Citadele Pank

Narva mnt. 63/1, Tallinn,

Versobank

Hallivanamehe 4, Tallinn,

mnt 4, Tallinn,

Eesti KrediidipankNarva

tel 770 0000, faks 770 0001,

tel 680 2500, faks 680 2501

tel 669 0941, faks 661 6037

e-post: info@citadele.ee, www.citadele.ee

DnB PANKTartu

mnt 10,Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,
e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee

Tallinna ÄripankVana-Viru

BIGBANKRüütli 23, Tartu, tel 1333, faks 737 7582,
e-post: bigbank@bigbank.ee, www.bigbank.ee

7, Tallinn, tel 668 8066,

faks 668 8065

BALTI ETTEVÕTETE NOTEERIMATA VÕLAKIRJAD
võlakiri

tähtaeg
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16.06.2015

26.11.2018
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12,50%

nimi-emissiooni
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1 000
1 000

4 000 000
12 000 000
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1 000

5 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

1 500 000
4 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
100

1 000 000
5 000 000

kvartaalne
kvartaalne

100
1 000

1 000 000
15000 000

Redgate Capital AS Pärnu mnt 10, Tallinn 10148, tel 66 68 200, bonds@redgatecapital.eu, www.redgatecapital.eu

VÕRDLUS

P/E suhtel suund alla

intressimääraga.

Nüüd on aga baasintressimäärad tõusmas ja asjatundjate arvates võtavad firmad
finantshoobi tõenäoliselt enda kanda, et
mitte kliente konkurentidele kaotada. See
omakorda mõjutab negatiivselt autotootjate kasumirida.
Aga tulemeFordi aktsia juurde. 16.
märtsist on see kukkunud nädalaga üle
8%, mis on teinud niigi odava aktsia väga
odavaks. Fordi dividenditootlus on nüüd
juba 5,1% ja ettevaatav kasumi-hinna suhe
(P/E) kõigest 6,8. Aktsia on kõigest 30% firma raamatupidamislikust väärtusest.
Sellega head uudised ka lõpevad. Ilmselgelt ootab autotööstust ees raske aeg ja
Fordi aktsia odavnemine on vaid aktsionäride reaktsioon sellele ootusele. Hiina ja
Põhja-Ameerika turu langusest on mõjutatudkõik autotootjad ja seetõttu tundub
terve sektor praegu päris trööstitu.
Pikaajalise investeeringuna võiks praegust languse ära kasutada ja osta, samas
järgneva 5–10 aasta jooksul oodatakse
autotööstuses revolutsiooni, kus ohjad võtavad isesõitvad ja elektriautod ning tõe-

emiteerimis-lunastamis-kupongimäär
kuupäev

Creditstar

neral Motors, Toyota ja teised pakuvad juba kuue-ja seitsmeaastaseid autolaene 0%

ISIN kood
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Fordi viimase viie aasta P/E suhe
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Pensionifond L, EUR
Pensionifond M, EUR
Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR
Pensionifond XS, EUR

9

Täiendav Pensionifond, EUR
LHV Pensionifond 25, EUR
LHV Pensionifond 50, EUR
LHV Pensionifond Intress, EUR

6
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riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

tootlus (p.a), %
3 aastat
5 aastat

1,60

1,60

1,60

2,62

0,89

4,27

3,90

4,24

1,26

1,26

1,26

1,86

0,55

2,75

3,32

3,70

1,28

1,28

1,28

1,80

-0,20

0,17

2,26

2,56

1,40

1,40

1,40

3,01

1,12

5,46

4,36
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1,19

1,19

1,19

1,30

-0,14

0,04

2,26

2,83

1,61

1,62

1,62

3,28

1,42

6,45

5,87

6,16

1,09

1,09

1,09

3,94

0,64

2,58

3,11

3,72

fondi maht
470 775 312
70 226 759
60 627 700
118 197 951
20 597 330
9 077 949
12 572 183

1,30

1,30

1,30

5,55

0,53

3,02

3,88

4,40

0,93

0,93

0,93

1,59

-0,11

0,28

1,45

2,35

225 056 916
4 231 341

1,73

1,75

1,75

8,83

0,24

4,29

5,35

6,22

4 685 243

0,79

0,80

0,80

2,04

-0,20

-0,11

1,00

1,97

533 606

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

10,95

11,06

11,06

-2,42

-0,82

-7,12

6,41

9,97

9,87

9,97

5,27

15,98

6,38

4,22

11 617 722,21
3 830 034,84

LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR

6,37

6,31

6,37

5,27

15,98

6,38

4,22

ost

müük

NAV

LHV Pensionifond 100 Pluss, EUR

3
2012

müük

LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

-

Nordea Pensions Estonia

näoliselt muutub kogu autode ostmise ja
omamise kontseptsioon. Paraku pole teada, kes sellest revolutsioonist võitjana väljuvad. Seetõttu on üsna riskantne tehaka
pikaajalisi investeeringuid.
Vaata, kust otsast tahad, autosektor
praegu ei meelita.

24.03
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algusest
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12 kuud

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

1,12

1,12

1,12

6,35

1,39

7,46

4,55

4,77

0,97

0,97

0,97

9,69

2,13

11,56

6,52

6,2

209 947 230,71
28 128 881,86

Nordea Pensionifond B, EUR

0,99

0,99

0,99

4,04

0,53

3,74

2,75

3,21

23 227 890,97

Nordea Pensionifond C, EUR
Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

0,88

0,88

0,88

2,24

-0,68

-0,46

1,91

2,2

1,53

1,56

1,55

12,83

3,06

16,37

8,65

8,2

13 270 920,01
10 587 958,10

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,81

0,80

3,64

0,28

3,08

3,49

3,5

2 272 493,32
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müük
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Trigon Asset Management

VALUUTA

Dollariindeks nõrgenes eile
nelja kuu madalaimale tasemele, sest Trump pole suutnud
oma valimislubadusi täide viia.
Eile varahommikul reagee-

ris dollar sellele, et Trump pole suutnud läbi suruda tervishoiureformi. Peale selle on hakatud kahtlema, kas ta ka oma
teisi valimislubadusi ellu viia
suudab.
Barclaysi vanemstrateeg Shin
Kadota ütles CNBC-le, et dollarile avaldavad Trumpi käigud
praegu suurt mõju. “Pärast tervishoiureformi tagasilööki on
tekkinud kahtlusi Trumpi lubadustes,” sõnas ta.
Dollariindeks, mis mõõdab

Levib arusaam,justkui
näitaks tervis-

hoiureformi
läbikukkumine,

et ka teised
Trumpi luba-

dused võivad
rööpailt maha
joosta.
RBC Capital Marketsi USA peaökonomist Tom Porcelli

dollari käekäiku teiste
suuremate valuuta suhtes, langes 0,4%, 99,258 punktile, mis
on madalaim pärast novembri
keskpaika. Jaanuaris oli dollariindeks 104punktil, mis oli 14
aasta kõrgeim.
“Levib arusaam, justkui näitaks tervishoiureformi läbikukkumine, et ka teised Trumpi lubadused võivad rööpailt maha
joosta,” ütles RBC Capital Marketsi USA peaökonomist Tom
Porcelli.
Euro kauples eile 1,0850 dollaril, mis on kõrgeim tase pärast 8. detsembrit. Jeeni suhtes
nõrgenes dollar üle 1 protsendi.
USA

ÄRIPÄEV.EE

riski-% aasta
algusest
aste

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

19,05

19,73

19,34

6,83

1,36

12 kuud
13,64

13,01

8,79

1 469 161,98

Trigon Uus EuroopaFond C, EUR

30,35

31,43

30,82

11,85

10,42

25,73

8,74

11,40

93 506 146,02

Trigon Venemaa Top Picks Fond C, EUR

24,69

25,57

25,07

21,61

0,83

71,62

22,22

2,41

15 852 699,78

Trigon Balti Fond C, EUR

Dollar jätkab nõrgenemist

24.03
%

5 aastat

Fondivalitsejate kontaktandmed

Maaklerifirmade kontaktandmed

LHV VarahaldusAS Tartu mnt 2,

LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,

Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402,

info@lhv.ee, www.lhv.ee
Nordea Pensions Estonia AS Liivalaia
45/47, Tallinn 10145, tel 710 1250, faks 710
1251, eesti@nordea.com, www.nordea.ee

Trigon Asset Management AS
Viru Väljak 2, Tallinn 10111
tel. +372 667 92 00, www.trigon.ee

faks 680 0402

www.bestmarketing.ee
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OMX TALLINN

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

Teoorias ilus,
praktikas raske

1126,13

-0,14%

~

1130

1085

1040

995

Ärilehe loodud rantjeeportfell on hea eeskuju neile,
kes tahavad endale luua passiivset sissetulekut.
Nädalavahetusel jäi minu silm pidama
Ärilehe koostatud rantjeeportfellil, kus oli
välja arvutatud, kui palju raha läheks vaja
finantsvabaduse saavutamiseks.
Artiklis oli toodud õpetus sellekohta, kuidas aktsiatesse investeerimisega iga
kuu teenida Eesti eelmise aasta keskmine
netokuupalk 924 eurot. Kuid ära ei oldud
unustatudka teisi kulusid nagu ravikindlustuse aastamakse, tulumaks ja igakuine
laenumakse koos intressiga.

Elus võib
juhtuda ootamatusi, näiteks
kukub pärandus
sülle või tuleb
loteriiga peavõit.

950
04

HIND

vesteerib finantsturgudele. Toomas alustas tegevust 2002. aasta alguses, mil tema käsutusse anti
investeerimiseks miljon krooni. Toomase investeerimisotsused langetab Äripäeva börsitoimetus,
investeerimismõtteid jagab investor Toomas Äripäeva tagumisel leheküljel ja veebis.

tõusnud 13%
kroonides
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3,076

25.03

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

Väärismetallid
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Kakao NYBOT, USD/t
Nisu NYSE LIFFE, USD/t

497,10
2167,00

147,25

Rapsiseemned NYSE LIFFE Pariis

unts 31,105 g

Kuld COMEX

Hongkongi dollar
India ruupia

1259,64

Müüs: 9. jaanuaril 250 iShares Stoxx Europe 600 aktsiat hinnaga 36,36 eurot aktsia.
Tehingusumma oli 9090 eurot. Teenustasu
oli 14,06 eurot.
Müüs: 9. jaanuaril 442 Ryanairi aktsiat hinnaga 14,68 eurot aktsia. Tehingusumma oli
6488,56 eurot. Teenustasu oli 14,06 eurot.

PANE TÄHELE
Kaotas miljardi. Credit Suisse ei
saa Mosambiigile laenuks antud
miljardit Šveitsi franki tagasi.
Dollar jätkasnõrgenemist.

Trump pole suutnud oma valiSINU ARVAMUS

mislubadusi täita ja see nõrgestab dollarit.

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

Rubla trotsib langust. Vaatamata nafta hinna langusele on Vene
rubla tugevnenud.

P/E

P/B

ROE

25.03

Helsingi

divid.
tootlus

aktsia

25.03
muutus
hind, EUR

Arco Vara

1,240

0,00

610

14,5

4,9%

0,72

0,8%

Citycon

Baltika
Ekspress Grupp

0,315

0,96

67,3

4,1%

2,77

0,0%

Elisa Comm.

1,340

2,29

11 011
7 347

9,1

9,1%

0,83

3,0%

Harju Elekter
LHV Group

3,750

-1,32

20,0

5,7%

1,13

9,560

0,42

17 769
14 293

12,7

20,8%

Merko Ehitus
Nordecon

8,900

0,56

25,8

5,0%

1,270

0,00

3 761
0

13,5

eelm,

P/E

P/B

divid.
tootlus

%

2,19

-1,17

12,2

0,8

9,2

33,03

0,27

20,5

5,4

4,2

Finnair

4,32

0,93

-

0,6

-

4,0%

HKScan

3,45

-0,58

-

0,5

4,1

2,64

0,0%

Neste Oil

35,79

-1,30

-

2,5

2,8

1,29

7,2%

Nokia

4,96

0,04

-

1,4

-

1,20

Olvi

26,90

0,19

17,1

2,8

2,6

Olympic EG

1,860

0,00

145 075

9,8

8,9%
26,6%

2,59

2,4%
8,1%

PKC Group

23,54

0,51

42,1

3,6

3,0

PRFoods
Pro Kapital Grupp

0,395

-0,50

34,9

1,9%

0,67

0,0%

Stockmann

7,18

-2,05

-

0,5

-

1,980

0,00

2 125
0

-

-2,7%

1,29

0,0%

Stora Enso

10,87

-1,90

-

1,5

-

1,71

114 915
99

11,5

24,2%

2,78

3,4%

6,36

-1,70

-

1,4

3,5

111,1

Silvano FG

2,970

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

805,15

Skano Group

0,520

0,00

Tallink Grupp
Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

0,958

-0,83

18,09

395,75

Singapuri dollar

SGD

1,513

BGN

1,956

Suurbritannia nael

GBP

0,866

CNY

7,441

Šveitsi frank

CHF

1,072

HKD
INR

8,393

DKK
THB

7,438

70,652

Taani kroon
Tai baat

37,353

JPY

120,090

Tšehhi kroon

CZK

27,021

CAD

1,445

Türgi liir

TRY

3,918

Korea won

KRW

1210,370

Ungari forint

HUF

309,810

Norra kroon
Poola zlott

NOK

9,179

USA dollar

USD

1,081

PLN

4,270

Rumeenia leu

RON

4,553

Kanada dollar

EUR

%

980,67

1,418

Jaapani jeen

käive,

eelm,

Plaatina NYMEX

Euroopa Keskpank
AUD

muutus

hind, EUR

–1,24

–1,25
–2,05

=

VALUUTA
Austraalia dollar
Bulgaaria leev
Hiina jüaan

25.03

sulgemis-

–0,83

Viimased tehingud

Tallinn
aktsia

Alumiinium LME
Vask LME

0
0
–0,2

Olympic EG
Baltic Horizon Fund
Apple

BÖRS

USD

Meediasegmendi käive kasvas
aastaga 6%, 42,2 miljonile eurole, sh tulu digitaalsetest ja onlinekanalitest 12%.EBITDA ulatus 4,8
miljonile eurole, mis jäi eelmisest
aastast küll 3% maha, kuid ületas
eelarvet 7%.

aktsiate päevane muutus protsentides

BÖRSIKAUBAD

24.03

–0,80

27.03.2017

–

Värvilised metallid

kogutuludest.

Microsoft
Tallink
Berkshire Hathaway B-aktsia
Statoil
Lerøy Seafood

väärtus 274 413,09 eurot
53% aktsiad / 40% raha / 7% võlakirjad

gi kui annaks, ei pruugi olla laenuintress
1,3 protsenti, nagu artiklis mainitud. Samas tähendaks pangast 800 000 euro laenu saamine seda, et mu enda igakuine
sissetulek või tagatis peab väga suur olema seega, kui sissetulek suur, siis milleks peaksin veel laenu võtma? Äkki mulle
meeldib töölkäia ja iga kuu raha teenida
ja siis seda aktsiaturgudele investeerida.
Kuna enamasti laekub dividendkas

27.03

–0,74

100

Minu 275 000eurose portfelli juures on aktsiate osakaal 160 000 eurot ja pooled ettevõtted dividendimaksjad, kellelt saan iga
aasta umbes 6000–7000 eurot dividende.
Kuijagada see 12 kuu peale, jääks see kõvasti alla keskmisele netokuupalgale.
Ma pole ka mõelnud enda portfelli ümber teha nii, et seal oleksid ainult dividendi maksvad ettevõtted, kuigi sellised firmad mulle meeldivad. Arvan, et Ärilehe
arvutus on ülevaatlik ning peaks pakkuma huvi eelkõige neile, kel finantsvabaduse siht silme ees luua dividendiaktsiatega endale passiivne sissetulek. Samas on
algus sellele keeruline, eriti 800 000 euro
laenamine.
Elus võib juhtuda ootamatusi, näiteks
kukub pärandus sülle või tuleb loteriiga peavõit. Miks siis mitte panna see raha
aktsiaturgudele dividende teenima!

Kütused

–0,21

Apranga

–0,12%

Mina keskmist palka ei saaks

–

Ryanair

senti ühe aktsia kohta ehk kokku
summas 1,8 miljonit eurot,” seisis
Ekspress Grupi börsiteates.
Grupi eelmise aasta käive kasvas
võrreldes 2015. aastaga 2%, 62,8
miljonile eurole. EBITDA (kulumieelne kasum) suurenes 8%, 8,5
miljonile eurole.
Meediakontsern märkis aruandes, et käibe poolest oli aasta eriti edukas meediasegmendi veebipoolele, kus käive suurenes võrreldes eelmise aastaga 12%, ulatudes 18,6 miljonile eurole ning
moodustades pea 30% kontserni

125

korra või kaks aastas, oleks sissetulek ebakorrapärane. Mõnel kuul võib seetõttu tulla suurem summa ja teisel mitte midagi.

Ma ise kahtlen, kas ükski pank annaks 800
000 eurot laenu aktsiate ostmiseks. Ja ise-

1127,74
955,95

Meediakontsern Ekspress Grupp

päevane muutus

ALLIKAS: BLOOMBERG

Teoorias kena, aga praktikas raske

02

jaotab dividendideks 1,8 miljonit eurot.
“Juhatus teeb ettepaneku maksta 2016. aasta eest dividende 6

investeeringutel?

30.03.2016

12

dividendi

PORTFELL

Vaja oleks laenata 800 000

teerida. Ilma pangalaenuta on summa aga
märksa väiksem: 250 000 eurot.
Portfelli koostamisel olid kriteeriumid
järgnevad: ettevõte, kuhu investeeriti, pidi
olema tavainvestorile tuttav ning stabiilne ja hea dividendimaksja. Riskide hajutamiseks on portfellis aktsiaid viiest sektorist: energeetika, pangandus, telekommunikatsioon, hasartmängud, ravimid. Aga
et üldpilti mitte liiga kirjuks muuta, piirdutikümne aktsiaga.
Välja oli toodudka ettevõtteid, mis
võiks portfellis olla. Nendeks olid: EDF,
Fortum, Royal Dutch Shell, Statoil, Nordea, Swedbank, Tele2, Telia, OEG, GlaxoSmithKline.Kõik need ettevõtted on stabiilsed dividendimaksjad.

10

DIVIDEND
Ekspress Grupp maksab

Investor Toomas on Äripäeva välja mõeldud tegelane, aga tema käsutuses on reaalne raha, mida ta in-

Statoili aktsia on aastaga

Kuidas läheb Toomase

Ärileht arvutas välja, et keskmise netopalga saamiseks oleks vaja võtta pangalaenu
800 000 eurot ja siis see aktsiatesse inves-

08

perioodi madalaim

175

investor Toomas

06

perioodi kõrgeim

Trigon PD
Baltic Horizon Fund

13,900

-0,71

9,490

0,00

0,630

5,00

1,300

0,00

YIT

14,6

-23,0%
5,4%

0,52

64 528
7 403
79 503

0,79

0,0%
8,4%

15,1

19,4%

2,94

6,5%

15,0

15,4%

2,32

4,2%

426
3 020

134,6

-2,1%

1,18

0,0%

-

-

-

-

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

aktsia

sulgemis-

muutus

hind, EUR

eelm,

P/E

P/B

%

aktsia
Apranga

25.03

Riia

25.03

Vilnius

divid.
tootlus

Grindex

4,85

-0,41

12,7

0,4

-

Latvijas Gaze

8,40

0,00

11,5

0,6

-

Olainfarm

9,25

-0,54

11,9

1,4

-

sulgemis-

muutus

hind, EUR

eelm,

P/E

P/B

2,68

-0,74

-

2,8

4,5

Invalda

4,200

1,94

-

1,0

-

Linas Agro

0,650

0,15

15,9

0,6

-

Panevezio Statybos
Siauliu Bankas

0,960

0,00

-

1,5

-

0,514

-0,39

1,9

1,1

-

Snaige

0,250

0,00

-

0,5

-
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EUR/SEK

EUR/RUB

9,5095

62,2001

LHV Group

Harju Elekter

+0,42%

–1,32%

divid.
tootlus

%
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