MAKSUINTRESS

Riigikohus jättis karmi
maksuintressi jõusse
Ettevõtjale ei pruugi riigikohtusjõusse jäänud kõrge maksuintress meeldida, aga
see on õiglane, arvab agentuuri Zavod BBDO omanik Marek Reinaas.
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See auto

6904/87 90

€

võiks olla
päriselt SINU!

6905/874 108
€

6905/8 4,

LOOSIME ühele õnnelikule
püksikandjale
JETTA PÄRISEKS!

6903/874 120
€

Lihtne! Sina ostad Tamrexi kauplusest
SNICKERS Workwear FlexiWork tööpüksid,
meie anname sulle loosikupongi.

6903/4 ,

1 paar pükse

=

1 loosikupong

Mida rohkem FlexiWork tööpükse ostad, seda suurem on võiduvõimalus.

Kui ostad FlexiWork tööpüksid

6902/54

tavahinnaga, saad

loosikupongile lisaks
kapuutsiga pusa
TASUTA kaasa.

6902/4 ,
6902/874, 132
6902/8 4,

art 2823/0400

(pusa väärtus 55

€

FLEXI kampaania

kestab 01.04–15.06.2017. Loosimine toimub 20.06.2017. Kampaania ei kehti laste pükste ostu puhul. Lisainfo

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

Tel 654 9900
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU

Piiri 2

Faks 654 9901

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Maslovi 1

€)

ja kampaania reeglid www.tamrex.ee

e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

TÜRI
Türi-Alliku

RAPLA
Tallinna mnt 2a
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reklaamitoimetaja Marina Altmaa

tel 667 0161
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ROMAN TAVAST
EST.

1923

TÄNA JA TUNNUSTA
TÖÖTAJAID NING KOOSTÖÖPARTNEREID.

m

(a® (a®

Staažimärgid kaua panustanud töötajatele.

Rinnamärgid juhatuse ja nõukogu liikmetele.

Unikaalsed korporatiivehted töötajatele ja koostööpartneritele.

Logomärgid eesliini töötajatele.

Meie kirg on ajatud asjad.
Kui kullassepp ja kunstnik Roman Tavast asutas 1923. aastal märkide, medalite ja auhindade
valmistamise ettevõtte, sai sellest Eesti Vabariigis valdkonna suurim ja hinnatuim tegija.
Me oleme teinud oma tööd südamega ligi sajandi ja teame seetõttu, mida tähendavad aeg ja
traditsioonid. Me oskame neid luua ka oma klientidele. On selleks siis auraha, märk, medal
või kooli lõpusõrmus ükski nendest ei ole pelgalt ehe, vaid tükike aega, millel on rääkida
oma hingega lugu.
-
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INTERVJUU

KAUBANDUS

INVESTOR

Mööblimüüja, kes sai
tuntuks teises vallas

Trump otsib
USA defitsiidi süüdlasi

Vee pealt peaks saama
kasu lõigata

“Seal, kus 99 protsenti inimes-

Valimiskampaanias teisi riike
USA ärakasutamises süüdistanud president Donald Trump lasebki nüüd otsida USA kaubandusdefitsiidi põhjusi ning uurida,
kui suur osa selles on partnerite

Kui on selge, et maailma rahvastiku kasv, elatustaseme tõus ning
vee suur osakaal tööstustes suurendavad nõudlust selle üliolulise ressursi järele, siis maksab otsida võimalusi, kuidas sellelt teenida. 14–15

test nägi hiiglaslikku probleemi,
nägime meie kohe, mida sellega annab teha, milline tuleb tulemus,” räägib mööbliärimees
Andrei Dvorjaninov Keila-Joa
lossi uuest elust. 8–9

ebaausal käitumisel.
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Kirjaneni kriitika pani
sumisema
Eesti Energia on õpikunäide, kuidas
riigiettevõte vabal turul mitte kunagi hakkama ei saaks, kirjutas Graanul Investi juhtja omanik Raul
Kirjanen Äripäevas. Reaktsioon
oli kiire ja võimas, tänase Äripäeva arvamusloos kirjutab Eesti
Energia juht Hando Sutter, et Kirjanen elab endiselt 1990. aastates
ja et Eesti Energia ongi vabaturu
ettevõte. Rahandusminister Sven
Sester teatas, et riigifirmade juhtimine peaks sarnanema erasektoriga ja kavas on suurte ettevõte-

te info avalikustamine nii
nagu börsiettevõtetel.
Loe lisaks lk 12
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EUR/USD

USD/EUR

EUR/SEK

EUR/RUB

1,0681

0,9359

9,5377

60,2869

NordPool
34,00

Euribor
-0,241

MAKSUINTRESS

Riik ei peaks olema
vägivaldne aparaat
Riigikohus jättis jõusse
maksuvõlglaste hirmkõrged
intressid. IT-ettevõtja
Jaan Pillesaar arvab,
et riik võiks leida
heatahtlikuma
viisi, kuidas
inimesed
makse
maksma
panna. 4–5
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KUULUTUSEÄRI

LÜHIDALT

Arco Vara arendusi painab
kiirmüügi oht
Audiitorbüroo PricewaterhouseCoopers
2016. aasta majandusaruande järeldusotsuses tähelepanu sellele,
et kui ei suudeta pikendada lühiajaliste laenukohustuste maksetähtaegu, võib laenude tagatiseks panditud vara minna kiirmüüki, kirjutas kinnisvarauudised.ee.
Arco Vara avaldas auditeeritud majandusaasta aruande 31. märtsil börsile alles pärast seda,
kui oli teatanud 11 kinnisvaravahendaja boikotist kuulutusteportaalile KV.EE.
(PwC) juhtis Arco Vara

Maksuamet hakkab avaldama
ettevõtete käibeid

teates.
Kaubandus-tööstuskoja hinnangul aitab kord
kvartalis ettevõtete lõikes andmete avalikustamine kaasa konkurentsitingimuste õiglasemaks muutmisele ning võimaldab väärtustada töökohti loovaid tööandjaid.

Krediidipank lahkub Läti turult
Tänavu jaanuaris uued omanikud saanud ASi
Eesti Krediidipank nõukogu otsustas ettevõtte muutunud strateegia tõttu sulgeda Läti filiaali ning keskenduda edaspidi pangateenuste pakkumisele vaid Eesti turul, selgus pressi-

teatest.
Krediidipanga Läti filiaal jätkab tegevust tänavu 14. juunini, kuid lõpetab uute klientide
ja hoiuste vastuvõtu alates 31. märtsist. Kõigile Krediidipanga Läti filiaali klientidele makstakse nende hoiustel ja arvelduskontodel olev
raha tagasi.
Krediidipanga Läti filiaali juhataja Arturs Tomsi sõnul on Krediidipangal Lätis umbes 1200
klienti.

APKP PLUSS OÜ

PAKUN
RAAMATUPIDAMISTEENUST

raamatupidamist
kliendile sobivas
majandustarkvaras.

MURETU
KVALITEETNE

Täpsem info
teenuste kohta

REAALAJAS

PABERIVABA

www.apkp.ee

Võta meiega ühendust
www. amelloraama.ee

Tallinn +372 5331 4366
info@apkp.ee

info@amelloraama.ee
tel 6 191 341

ESINEMISLAVAD
TELGID

|

|

SOOJAKUD

TELLINGUD
|

PIIRDEAIAD

TRIBÜÜNID | ILMASTIKUKAITSED
LAOHALLID | MÖÖBEL ÜRITUSTELE
RENT, MÜÜK ja PAIGALDUS
tel +372 51 75 920

|

Valuline lahutus
kinnisvaraäris
11 suurt kinnisvarafirmat otsustasid lõpetada kuulutuste kuvamise
portaalis kv.ee, tuues põhjuseks kuni 400% hinnatõusu. Portaali
juhi sõnul muudeti hindu võrdsemate tingimuste loomiseks.

Alates 10. aprillist avaldab maksu- ja tolliamet
oma kodulehel lisaks tasutud maksude summadele veel ettevõtete käibed ning töötajate arvu kvartaliandmeid, teatas amet pressi-

Raamatupidamine
üle Eesti.
Teostame

3. aprill 2017

toimetajad@aripaev.ee

Bürood
kuulutasid
boikoti

Urmo Andressoo
urmo.andressoo@aripaev.ee

Äripäcv
“Ilma igasuguse etteteatamisetakuni 400%
hinnatõus paneb kaotama igasuguse usalduse partneri vastu,” ütles Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman, kelle sõnutsi võtavad koostöö lõpetavad kinnisvarafirmad endaga lahkudes kaasa 15 000 kuulutust. See tähendab, et Eesti Meedialekuuluv
KV kaotab üleöö kogukuulutuste arvust üle
kolmandiku.
“Me küll lootsime, et seda ei juhtu,kuid
oskasime seda käiku ette näha,” sõnas kinnisvaraportaali KV.EE juhtTarvo Teslon, kelle sõnutsi aga ei vasta Soomani jutt tõele.Tema kinnitusel teavitas portaal kinnisvarafirmasid muutuvast hinnapoliitikast poolteist kuud ette.
Samuti ei nõustu Teslon Soomani välja käidud numbritega tema teada lahkub
portaalist kaheksa ettevõtet 12 000 kuulutusega. Samuti sõnas Teslon, et kuna neil ei
olnud kuulutuste lisamise limiiti jaüht objekti müüvad sageli mitme firma maaklerid, on kaduvatest kuulutustest unikaalsed
umbkaudu pooled.

Seoses kinnisvaraportaali
KV.EE hinnatõusuga otsustas
11 Eesti suuremat kinnisvarabürood, sealhulgas Arco Vara,
portaalist lahkuda, teatas Arco
Vara juht Tarmo Sild.

Kokku tähendab see Silla sõnutsi KV.EE portaalist ca 15 000
müügikuulutuse kadumist.
“Viimane hinnatõus kinnisvarabüroodele oli eelmise aasta
sügisel, selle aasta alguses tõstis KV.EE tavakasutajate kuulutuse hinda 60% võrra. Kui enne
maksis kuulutamine 9,99 eurot kuu, siis hinnatõusu järel
15,99 eurot kuu. Alates 1. aprillist muutub kinnisvarabüroodele KV.EE portaalis kuulutamine kuni 450% kallimaks. Selline hinnatõus ei ole mitte kuidagi põhjendatav ega aktsepteeritav,” kirjutas Sild.
“Suhtumine, kus oluline on

–

Valuline lahutus

Soomani sõnul on tegu teise korraga, kui KV
üritab äkiliselt hinnastamist muuta. “2014
tegid nad samasugusekatse. Toona jõudsid
kinnisvarafirmad KVga konsensusele, etka
nende ärimudel sõltub pakkumiste mahust
ning meile on omakorda KV kasulik. Otsustasime, et elame sõpradena edasi. Tundub,
et need kokkulepped enam eikehti. Kui ühe
korra juhtub, hääkene küll. Kui teist korda
juhtub, siis kaob usaldus lihtsalt ära,” selgitas Sooman, miks suurfirmad otsustasid
koostööst loobuda.
Sooman võrdles kinnisvarafirmade arusaama pikaajalisest koostöösuhtest abieluga. “Kui sul on suhtes ootused paika pandud, siis sa ei saa ühel päeval hakata hinnastama, et toidutegemine maksab 50 eurot,
särgi triikimine 10 eurot ning kui musi tahad, pead veel 5 eurot peale maksma,” rääkis ta, viidates, et kinnisvarafirmade ja
KV.EE vahel on aastaid kehtinud konkreetne paketiloogika.
“Nüüd see pakett lõhuti ja tükeldatining
paketielemendid hinnastati eraldi ära. See
loobki väga jõhkra hinnatõusu,” möönis ta
ja lisas, et enim on uuest mudelist kaotada
just suurematel firmadel, kuna neil on suuremad mahud. “Vahet pole, kas seal on kaks
või neli kuulutust. Tööd on KV-l nendega
täpselt sama vähe,” sõnas Sooman.
Teslon möönab, et hinnatõus võibkinäida suur, kuid seda seetõttu, et KV lõpetas
osaliselt tasuta teenuse pakkumise. “Meie
hinnamudelon selline, et küsime teenustasu maaklerikonto eest. Enne küsisime raha
kuni kümne maaklerikonto eest ning eda-

suurem turuosa ja kasum, mitte pakutava teenuse kvaliteet, ei

Pindi kinnisvara müügipartneri Peep Soomani sõnul
sai KV.EE hinnatõus pikaajalisele partnersuhtele saatuslikuks.FOTO: ANDRES HA BU

sised kontod olid tasuta,” selgitas Teslon,
kelle sõnul valitses seni olukord, kus kümne maakleriga firma maksis teenuse eest sama palju kui saja maakleriga ettevõte. “Konto hind jäi samaks, lihtsalt kõigi eest pidi
maksma hakkama,” lisas ta.
Samuti pandi limiitTesloni sõnul kuulutuste arvule. “Tegime seda seetõttu, et ühe
objekti kohta lisati liiga palju kuulutusi, et
rohkem silmapaista, mis omakordatähendab, et inimene nägi KVd sirvides ühte ja sama kuulutust mitu korda,” selgitas ta.
Kas tõesti kallis?

KV küsib ühe kuulutuse pealt 98 sentikuus.
“Seda ei ole kuskilt otsast väga palju. Maak-

leribürood võtavad tehingutelt 4–5% vahendustasu. Näiteks 100 000eurose korteri
maakleritasu on 4000–5000 eurot. Selline
korter müüakse ära 2–3 kuuga ja KV-le kuluvrahakorteri kohta on ilma ühegi lisateenuseta 2–3 eurot. Kas seda on ühe kuulutuse kohta liiga palju küsida?” küsis Teslon.
Äritüli on loonud olukorra, mille tõttu

jäävad tuhandedkuulutused nüüdsest huviliste silmade eest varju. Soomani sõnul
annavad kinnisvarafirmad täna teada, kuhu koduta jäänud kuulutused üles pannakse. “15 000 pakkumist liiguvad kas uuele või
mõnele olemasolevale platvormile. Kuulutused ei jää ripakile,” kinnitas Sooman.
Tesloni sõnul aga kannatavad boikoti
tõttu suuresti KV.EEst välja tõmbuvate ettevõtete maaklerid ning nende kliendid.
“Maaklerid on lubanud klientidele, et nendekuulutus on üleval Eesti suurimates kinnisvaraportaalides. Nüüd osa inimeste kuulutust KVs enam ei ole. Ehk siis petta saavad
maaklerite kliendid,” sõnas Teslon.
Küsimusele, kas kompromissi ei saanud
leida, vastas Teslon, etpärast uue hinnamudelikohta teate saatmist hakkas portaal ka
kinnisvarafirmadega telefonitsikokku leppima kohtumisi, et asja arutada.“Kui me alguses saime isegi osa firmadega aja kokku
lepitud, siis paari päeva jooksul loobusid
kõik ettevõtted meiega suhtlemast. Me ei
saanudki nendega ühe laua taha,” sõnas ta.

www.ucrent.ee

Tel 613 9737, 503 6450

|

ava@ava.ee

|

ole jätkusuutlik. Selline pidevja
hiiliv hinnatõus on viinud meid
olukorda, kus oleme otsustanud
loobuda KV.EE teenustest ning
otsida alternatiive mujalt,” märkis Sild. “Seoses sellega kaovad
meie kuulutused ka sama grupi hallatavalt soov.ee leheküljelt,” lisas ta.

www.ava.ee

reklaamitoimetaja Marina Altmaa

tel 667 0161
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Spetsialistid soovitavad,
Meistrid eelistavad
Pakkumised kehtivad kuni 30.04. või kuni kaupa jätkub.

hansgrohe kvaliteetne santehnika!
Valamusegisti
Focus 70
EcoSmart 5 l/min
Temperatuuri piiramise
võimalus

Kõrge valamusegisti
Focus 190
Põhjaklapiga
EcoSmart 5 l/min
Temperatuuri piiramise
võimalus

tootekood 31733000

tootekood 31608000

Kampaaniahind 54.Tavahind 72.-

Kampaaniahind 99.Tavahind 134.-

-25%

-26%

Termostaadiga vannisegisti
Ecostat Comfort
Turvalukk 40 º C juures
Hoiab temperatuuri

Termostaadiga dušisegisti
Ecostat Comfort
Turvalukk 40 º C juures
Ecostop nupp: piirab veevoolu 10l/min
Hoiab temperatuuri

tootekood 13114000

tootekood 13116000

Kampaaniahind 167.-

Kampaaniahind 129.-

Tavahind 223.-

Tavahind 174.-

-25%

-25%

Dušikomplekt Croma
Select S Vario

Showerpipe Croma
220 Air 1jet

Valge/kroom
Select-nupp mugav
funktsioonide vahetus

Üladušš 220 mm
(RainAir: vesi
õhk)
Käsidušš Croma 100 Vario
4 funktsiooni

–

3 funktsiooniga käsidušš,
läbimõõt 110 mm
Dušitoru 65 cm
Dušivoolik 1,60 m

tootekood 26566400

-25%

+

Termostaatsegisti Ecostat

Comfort
Hoiab temperatuuri

-25%

Turvalukk 40º juures
tootekood 27185000

Kampaaniahind 69.-

Kampaaniahind 369.-

Tavahind 92.-

Tavahind 494.-

GARANTII GARANTI
5
GARANTI GARANTII

(RainAir:
vesi

+ õhk)

AASTAT

Croma
Käsidušš

AirPower:

Select:
~~~~~~ ~~~~~~~

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

nupuvajutusega
ComfortZone:
väga mugav kasutada

QuickClean:

kiire lubjakivi eemaldamine

100

Vario

suurem nauding, efektiivsem
kasutus

XXLPerformance:
eriline dušinauding
EcoSmart:

veesääst ja kliimakaitse

www.feb.ee / e-post: feb@feb.ee / telefon: 654 8500
TALLINN: Forelli 4 / Tähetorni 108 (hulgiladu) TARTU: Ringtee 61B NARVA: Puškini 5 RAKVERE: Vase 1 / Narva 29 VILJANDI: Puidu 17 PÄRNU: Lina 22
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MAKSUD

Riigikohus jättis karmi

intressi

Reklaamiagentuuri Zavod BBDO
omanik Marek Reinaas arvab, et maksuintresei sak eriti al apo le tu a,

muidu hakkavad ettevõtted

riigilt

n-ö

laenu võtma. FOTO: MEELI
KÜTTIM

“Riik ei peaks olema vägivaldne aparaat, vaid võiks olla
ikkagi hea tahte põhine,” kommenteeris IT-firma Helmes
omanik Jaan Pillesaar riigikohtu otsust jätta kehtima
maksuvõlglaselt nõutav päevane intressimäär.
Marge

Väikenurm

Urmo Andressoo
aripaev@aripaev.ee

Äripäev
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve
kolleegium lükkas ümber detsembrikuise
Tallinna halduskohtu otsuse, et maksuvõlglaselt nõutav päevane intressimäär 0,06% on
vastuolus põhiseadusega. Kolleegiumi otsus tekitab ettevõtjates ja ekspertides vastakaid arvamusi.
“Riik ei peaks olema vägivaldne aparaat, vaid võiks olla ikkagi hea tahte põhine,” kommenteeris riigikohtu otsust IT-firma Helmes omanik Jaan Pillesaar ja lisas,
et teda otsus isiklikult ei häiri, sest ta ei ole
maksuvõlgadega maadelnud. Kuna aga Eesti maksumäärad on juba praegu kõrged, siis
väga eetiliseks ei saa rangemate meetmete
kasutamist Pillesaare hinnangul siiski nimetada. “Viisakam oleks käituda turumajandusereeglite järgi ja saavutada olukord,
kus inimesed hea meelega makse tasuvad.
Kui väänad maksud liiga kõrgeks, siis loomulikult ei tahagi keegi neid väga maksta,” ütles ta.
Pillesaar rääkis, et turumajanduslikul
turul töötavad ettevõtted peavad piisavalt
head teenust pakkuma, et keegi üldse nõustuks neile raha maksma. “Riigis võiks kehtida sama loogika. Et inimesed tunneksid,
et maksukoormus on aus.”
Riiklik intress peabki kõrgem olema

Reklaamiagentuuri Zavod BBDO omanik
Marek Reinaas vaatab asja teisiti. Õigustea-

7,4

miljonit eurot laekus karmi intressi kaudu 2015.
aastal riigikassasse. Kuna intressi ei arvestata
ettevõtlusega seotud kuluna, sisaldab see summa ka tulumaksu, mis lisandub juriidilistele
isikutele. See tähendab, et ettevõtetekogukulu
hilinenud maksukohustuselt pole aastas mitte
21,9%, vaid koos tulumaksuga umbes 27%.

dust õppinuna austab ta riigikohtu otsust.
“Ettevõtjatena võime hinnata, kas see meeldib meile või ei, aga järelikult on sellise intressi küsimine igati õige,” lausus ta.
Ettevõtjatele, kes peavad riigile seda intressi maksma, ei meeldi see aga kindlasti,
nentis Reinaas. Eriti kui nad on vea teinud
kogemata. “Siis on see suhteliselträme,” sõnas Reinaas.

Samas mõistab ta, et kui intressimäära
oluliselt allapoole tuua, võib suur hulk ettevõtjaid riigilt nii-öelda laenu võtta. “Loogika, et riiklik intress on oluliselt kõrgem kui
keskmine pangaintress, on väga mõistlik.”
Reinaas leidiska teise külje: riik võib-olla
ei torma nüüd uisapäisa maksuvaidluste pärast kohtusse, kus pärast lahingu kaotamist
tuleb ettevõtjatele tagasi maksta nii liigselt
sisse nõutud maks kui ka intress.
Reinaas kirjeldas oma kogemusest magusat kohtuvõitu riigi üle. “See oli tol hetkel üks mõistlikumaid rahapaigutusviise,”
naeris ta. “Samal ajal kukkusid kõik bör-

sid ja mujal olevad investeeringud kaotasid oma väärtust, aga maksuametikäes olnud raha tõi mulle päris kena kopika sisse.”
Mõju raske hinnata

Tallinna halduskohus leidis detsembris,
et tähtpäevaks tasumata maksusummalt
0,06protsendilise päevamääraga intressi
nõudmine on põhiseadusega vastuolus ja
intressimäär ei tohi olla suurem kui 0,03
protsenti päevas. Halduskohtule esitas kaebuse äriühing SunTrade, mis oli viivitanud
71 690,79 euro suuruse maksuvõla tasumisega, mistõttu kohustas maksu-ja tolliamet
seda tasuma 30 418,40 eurot intresse, lähtudes maksukorralduse seaduses sätestatud intressimäärast 0,06 protsenti päevas.
Tallinna halduskohtus OÜd SunTrade
esindanud ja riiki võitnud Rask Advokaadibüroo advokaadi Villy Lopmani sõnul andis
riigikohtu otsus vastuse juba aastaid õhus
olnud küsimusele, kas 0,06% määr on põhiseadusega vastuolus või mitte. “Riigikohus leidis, et seadusandjal on lai otsustusruum intressi regulatsiooni ülesehituseloomisel ja selle määra kehtestamisel,” sõnas
Lopman ja lisas, et kolleegiumi otsuse järgipeab aga ka riik arvestama üldisi majandussuhteid, kuna ajaja olustiku muutudes
võib ühel hetkelviivisemäär oma olemuselt
muutuda varjatud maksuks või karistuseks.
Lopmani sõnul on möödunud nädala
kolmapäeval avaldatud otsuse mõju veel
raske hinnata. “Selge on see, et paljud täna kohtus olevad interssivaidlused kas lõpevad või tuleb maksumaksjal ära tõendada, et tema puhul mõjub kehtiv maksuintress siiski varjatud maksu või karistusena,” sõnas Lopman jarõhutas, et riigikohus

nimelt ei välistanud, et mingitel juhtudel
võiksid sellise asjaolud esineda ning sellisel juhul olekski kehtiv intressimäär vastuolus põhiseadusega.
Lopmani sõnul seadis kolleegiumi otsus seadusandjale ülesandeks tagada õiguslikud mehhanismid, mis aitavad välistada intressimäära liiga karmi mõju erandlikel juhtudel. “Seega peaksid maksumaksjad julgemalt taotlema enda maksuvõla ajatamisel intressimäära vähendamist või esitama taotlusi enda intressivõlgade kustutamiseks ebaõigluse kaalutustel,” arvas ta.
Siiski möönis Lopman, et kuna võla ajatamise puhul on intressimäära vähendamine ja
maksuvõla kustutamine maksuhaldurikaalutlusotsus, siis ei ole selge, millistel juhtudel kaebus üldse rahuldatakse.
Kas vastab turutingimustele?

Rahandusministeeriumiasekantsleri Dmitri Jegorovi sõnul mängis kohtuvaidluses
enim rolli aga see, kas intressimäär, mida
maksuamet rakendab, on turutingimuste
taustal õiglane.
Konkreetses vaidluses toodi välja argumente, mis ei sobinud ministeeriumi hinnangul konteksti. Näiteks et intressitasemed on üldpildis langenud. “Kui vaadata,
milliseid tingimusi näiteks pangad rakendavad või milliseid leppetrahve ja viiviseid
määratakse arve tasumata jätmisel, siis me
ei näe, et need oleksid langenud,” lükkas
Jegorov väite ümber.
Jegorov nentis, et riigikohus on praegu
oma sõna öelnud, kuid see ei välista, et millalgi võib teisiti otsustada. “Selleks peaks
muutuma võrdlusbaas. Elu läheb edasi ja
sellega koos peaksid arenema seadused.”

Viisakam oleks käituda turumajanduse reeglite
järgija saavutada olukord, kus inimesed hea meelega makse tasuvad. Kui väänad maksud liiga kõrgeks,
siis loomulikult ei tahagi keegi neid väga maksta.
IT-firma Helmes omanik Jaan Pillesaar
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urunduse
meistriklassid
interneti

jõusse

turundustreff.ee

Turundus Facebookis / Wordpress / Sisuturundus internetis / Google Adwords

/

Google Analytics

TASUB TEADA

Maksuintress peaks laenuintressist suurem olema
Riigikogu seisukoht: Maksuintressi eesmärkide kaalukuse tõttu
peaks maksuintress olema igal
juhul suurem eraõiguslike suhete laenuintressist. Vastasel juhul
ei oleks

maksumaksjal

motivat-

siooni tasuda riigile makse oma
muude laenukohustuste kõrval
esmajärjekorras.

Rahandusministri seisukoht:
Maksuintress peab tagama, et
isikul ei tekiks maksuvõlga. Maksuintressi tasumine ei ole ühestel alustel võrreldav raha laenamisega krediidiasutustest, kuna
eesmärgid, motiivid ning otsused ühe või teise võimaluse kasutamisel on erinevad. Siiski võib
öelda, et maksukohustuse täitmata jätmine on lihtne ja krediidi
andmisel eraõiguslikes suhetes
on just madala krediidivõimekusega klientidele kiiresti väljastatavad ja kõrge riskitasemega laenud kõrgema intressimääraga.

PIIRANG

LÜHIDALT

Justiitsministri seisukoht:
Maksuintress kujutab endast
maksukohustuslase omandipõhiõiguse ja ettevõtlusvabaduse
piirangut. Intressi legitiimseteks
eesmärkideks on kompenseerida raha hilisemat laekumist, motiveerida maksumaksjat makse

Linnugripp

Euroala inflatsioon pidurdas
tugevalt

õigel ajal tasuma ja kompensee-

Seoses Euroopas leviva lindude gripiga tuleb kodulinde alates 1. aprillist pidada sisetingimustes.

rida maksumenetluse kulusid.
Maksuintressi eesmärk ei saa
olla riigile lisatulu teenimine.

toob uued
reeglid
Kui see ei ole lindude heaolu

Õiguskantsleri seisukoht: Intressimäär on ilmselgelt ülemäärane. Seda ka pikaajaliste ja suurte võlgnevuste puhul, sest nõutav intress ei ole kunagi kõrgem
kui põhivõlg. Maksumaksjal on
võimalik intressi tasumist maksude õigeaegse tasumisega vältida. Samas on selgelt ülemäärane maksuintressi arvestamine
aja eest, mil toimub kohtuvaidlus
tasumisele kuuluva maksusumma üle.

Äripäeva Infopank

www.infopank.ee

SunTrade Eesti OÜ

ja tervist silmas pidades võimalik, tuleb neid hoida aia ja võrguga piiratud alal, teatas veterinaar-ja toiduamet.
Piirangud puudutavad kõiki kodus peetavaid linde lisaks kanadele ka hanesid, parte, kalkuneid, vutte ja faasaneid.
Erandkorras tohib kodulinde
pidada väljas ainult juhul, kui
lindude pidamisala on ümbritsetud aiaga ja kaetud võrguga.
Praegu Euroopas leviv viirusetüvi H5N8 inimestele ohtlik ei
ole ja põhjustab ainult lindude
haigestumist.
Pärast väljaspidamise keelu jõustumist hakkab veterija toiduamet linnupidajaid kontrollima.
–

naar-

ÄRIPÄEV.EE

Eurostati reedel avaldatud esialgsel hinnangul aeglustus veebruaris Euroopa Keskpanga
soovitud taseme ületanud hinnatõusu tempo
euroalal märtsis arvatust enam.
See kinnitab Euroopa Keskpanga Juhi Mario
Draghi seisukohta, et keskpanga erakorraliste stiimulite koomale tõmbamiseks on praegu veel vara.
Veebruaris 2%-le kerkinud hinnatõusu tempo
aeglustus märtsis 1,5%-le. Ka alusinflatsioon
aeglustus oodatust enam, veebruari 0,9 protsendilt 0,7%-le. Osaliselt oli aeglustumine tinginud ülestõusmispühade ajastusest, vahendas agentuur Bloomberg.

Kaks Kreeka panka jõudsid
kasumisse
Pärast aastaid kestnud madalseisu ja võlakriisi
on kaks Kreeka panka lõpuks kasumisse jõudnud. Varade poolest Kreeka suuruselt teine
pank National Bank of Greece teenis eelmisel
aastal 53 miljonit eurot puhaskasumit. 2015.
aastal sai pank 2,49 miljardit eurot kahjumit.
Kreeka suuruselt neljas pank Alpha Bank teenis eelmisel aastal 42,3 miljonit eurot kasumit.
2015 oli panga kahjum 1,37 miljardit eurot, vahendas MarketWatch.
2017. aasta pole aga kergelt alanud. Deposiite
on vähenenud 3 miljardi euro võrra ning halbu laene suurenenud 1 miljardi euro võrra.

Urb

Aron

Head koostööpartnerid ja
kliendid!

Fot d:

30. märtsil toimunud Kaupmehe messil tutvustasid oma tooteid üle
60 Kaupmehe koostööpartneri Eestist, Soomest, Rootsist, Ungarist,
Hollandist, Itaaliast, Saksamaalt ja Hispaaniast ning messi külastas üle
650 Kaupmehe kliendi üle kogu Eesti.
Mõnusas vabas õhkkonnas nauditi Eesti Peakokkade Ühenduse liikmete
kokakunsti ning vahetati mõtteidkoostöövõimaluste arendamise üle.

Kaupmees tänab kõiki oma partnereid ja kliente messi õnnestumise eest!
Kohtumiseni Kaupmehes!

Täname!
kaupmees.ee
e.kaupmees.ee
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Trump tahab teada defitsiidi põhjust
USA president Donald Trump allkirjastas reedel korraldused, mille eesmärk on välja selgitada USA
suure kaubandusdefitsiidi põhjused ning kui suur osa selles on partnerite ebaausal käitumisel.
Sirje Rank
sirje.rank@aripaev.ee

pest, midaTrump nimetas “potentsiaalseks
katastroofiks”.
Mis saab välja lubatud piirimaksust importkaupadele, pole praegu veel selge.
Kõik see ei tähenda, et USA ei võiks retoorikale vastavat karmimat kurssi võtta hiljem. Analüüsiks on ette nähtud 90 päeva ja
umbes samal ajahorisondil peaksid käivituma ka kõnelused NAFTA leppe uuendamiseks. Analüüsist saab uue poliitika oluline lähtekoht.

Äripäev
Trumpi läbiv väide presidendikampaanias
oli, et USA laseb ennast ära kasutada ja tei-

sed riigid rikastuvad Ameerika Ühendriikide arvel.
Luubi alla läheb vähemalt 16 riiki eesotsas Hiinaga, mille arvele langeb lõviosaUSA
kaubandusdefitsiidist. Aga ka Saksamaa,
millega USA kaubandusdefitsiit on viimase kümne aasta jooksul peaaegu kahekordistunud ning mis on defitsiidi suuruselt
kolmandal kohal Hiina ja Jaapani järel. Juba varem on Trump Saksamaad süüdistatud
partnerite arvel kasu lõikamises alahinnatud euro kursist.
“Siit algab USA tootmise suur taastulemine,” ning “minu administratsiooni ajal
on USA jõukuse varastamisel lõpp,” kuulutas Trump allkirjastamise tseremoonial,
mööndes seejuures, et paljus sillutas talle
tee Valgesse Majja just ameeriklaste rahulolematus praeguse kaubanduspoliitikaga.

Saksamaalt kostub juba kriitikat
Reedel allkirjastas Trump kaks korraldust
–üks puudutas juba nimetatud defitsiidi
põhjuste analüüsi, kus uuritakse läbi kõik
riigid ja tootegrupid, kus USA-l on defitsiit.
Analüüsitakse, kas rakendatakse ebaausaid
võtteid, kas põhjuseks on kaubanduslepingutes sisalduvad USA-le ebasoodsaid sätted, valuutakursi mõjud, võimalikud WTO
reeglitest johtuvad kitsendused jm.
Teine korraldus tugevdas olemasolevate meetmete jõustamist ebaausatekaubandusvõtete vastu ehk trahviraha kogumist.
Trumpi kaubandusnõukogu juhi Peter Navarro sõnul on aastast 2001 kogumata ca 2,8
miljardit dollarit.
Saksamaa jõudispresidendi värsked korraldused juba hukka mõista. “Need näitavad USA ilmset soovi vabakaubandusest ja
kaubanduslepingutest eemalduda,” ütles
majandusminister Brigitte Zypries nädalavahetusel agentuuri Reuters vahendusel.
“Me peame otsima konstruktiivset dialoogi jaselgitama, et USA kaubandusdefitsiidi
põhjused ei ole üksnes välismaal,” ütles ta.
Eraldi teemana kritiseeris Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel reedel teravate
sõnadega USA kava viiest Euroopa riigist
imporditud terasplaatidele dumpinguvastased tollid kehtestada. Gabrieli sõnul on
USA valmis oma tootjatele rahvusvahelisi
reegleid eirates ebaausat eelist looma.

Aeglane algus

Retoorikale pole siiski veel jõulisi samme
järgnenud. Trump võttis küll kiiresti tagasi USA allkirja Vaikse ookeani üleselt vabakaubanduslepingult (TPP), mida president
Barack Obama ajal aastaid lihviti, kuid lubadusi nimetada Hiina kohe esimesel tööpäeval valuutaga manipuleerivaks riigiks
või kehtestada Hiina kaupadele 45protsendine trahvitoll ei ole kiirustatud täitma.
Samuti pole ribadeks tõmmatud 1994.
aastal jõustunud vabakaubanduslepingut
Mehhiko ja Kanadaga (NAFTA toim), midaTrump on nimetanudUSA jaokskõigi aegade halvimaks kaubanduslepinguks. Tegelikult plaanitakse üsna tagasihoidlikke
muudatusi, avaldas eelmisel nädalal Wall
Street Journal, olles dokumenti näinud. Lisaks on neil läbirääkimistel kavas aluseks
võtta nii mõnedki põhimõtted TPPst, ütles
reedel intervjuus Bloombergi telekanalile
USA kaubandusminister Wilbur Ross. Lep–

Sünge foon

Kaubanduspoliitikat puudutavad korraldused allkirjastas Trump mõni päev enne esimest kohtumist Hiina presidendi Xi Jinpingiga. See leiab aset selle nädala lõpus Trum-
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Investor kritiseerib Fanvestoryt:
fänne ootab pettumus ja ahastus
Eelmisel nädalal käima lükatud
nn muusikabörs Fanvestory
ei tundu investor Madis Müüri
hinnangul investeerimiskõlbulik keskkond.

Portaali asutajad kirjeldasid Fanvestoryt Äripäeva artiklis kui võimalust “investeerida
teostesse ja jagada tulusid artistidega” ning see on “väga huvitav investeerimisvõimalus,
see ei sõltu majanduskasvust
ega -langusest või börsikrahhidest, sest teoseid esitatakse ikka”. Müüri teevad sellised väited skeptiliseks.
“Üldiselt kui mainitakse, et
mõni investeering majanduslangustele ei reageeri, majandusseadustele ei allu ja ei tooda selle tõestuseks midagi välja, siis see on lihtsalt ja labaselt
vale,” kirjutas Müür finantsportaalis Rahaasjad.ee. “Muusika
kui meelelahutus läheb pigem

luksuskaupade kui esmatarbekaupade valdkonda ja sellisena on see kindlasti just majandustsüklitest sõltuv.”
Müüri hinnangul peaks Fanvestory esile tooma laulude
autoritasud. Ta oli kriitiline, et
ka teisi investoreid huvitavaid
numbreid pole esile toodud:
kui palju saab tasu laulu esitamise eest konkreetses kanalis,
et saaks hinnata laulu tulupotentsiaali, või kui suur osa lugudest võiks investori seisukohalt kasumlikud olla. “Samuti mis alustel üldse loo eluaegset väärtust hinnatakse. Võiks
ju olla välja toodud ligikaudne
oodatavkuulamiste+vaatamiste arv erinevates kanalites aasta
jooksul ja mis selle potentsiaalne tulu on,” selgitas Müür.
Müürile jäi silma ka, et riskidest pole midagi juttu olnud,
mis tema sõnul näitab, et see ju-

ba on risk. Samuti on tema hinnangul teenustasud 3,5–11%
röövellikud. “Alustada vägagi
riskantset kõhutundelt hinnastatud investeeringut kohe kümnendiku äraviskamisega ei saa
ühegi nurga alt investeerimiseks pidada,” märkis ta.
Müürpanustas uudishimust
esimesse loosse 50 eurot, et näha, kuidas asi toimib, kuid rohkem ei ole tal Fanvestory tegemisi jälgida plaanis. Investeerimisest huvituks ta siis, kui keskkonna loojad professionaalsete investorite tagasisidet kuulavad ja toovad esile laulude tuluprognoosid kanalite kaupa. “Pigem on praegu muusikafännidel oodata “Ringvaate” saates
väljalubatud lisapuhkuse asemel hoopis pettumust ja ahastust, kui numbreid aasta-kahe
pärast kokku löövad.”
ÄRIPÄEV.EE
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MIS ON MIS

USA defitsiit
USA eksport oli mullu 2,2 triljonit ja Import
2,7 triljonit dollarit, mis andis kaubandusdefitsiidiks 502 mld dollarit
Viimati oli USA kaubanduskonto ülejäägis
1975. aastal
Kaubandusdefitsiit paisus järsult Hiina liitumise järel WTOga 2001. aastal
Kaubandusdefitsiit Hiinaga oli 2016. aastal
347 miljardit dollarit

90

päeva pärast

peab USA kaubandusdefitsiidi
analüüs valmis
olema.

et tahabUSA

pi kodus Floridas. Twitteri säutsudega lõi
Trump kohtumisele juba sünge fooni, märkides, et see tulebväga raske, ning korrates,
et USA ei saa enam leppida nii suure kaubandusdefitsiidiga ja töökohtadekadumisega. Just Hiinat on Trump selles kontekstis
enim kritiseerinud ja rünnanud.

rikkuse varastamisele lõpu
teha. FOTO:EPA

nu nägemuses on USA suurtest riikidest kõi-

USA president Donald
ütles

Trump

korralduse
allkirjastamisel,

Reedelkordas WilburRoss kriitikat. “Mige vähem protektsionistlik riik ja Hiina on
üks kõige protektsionistlikumaid, hoolimata oma vabakaubandust pooldavast retoorikast,” ütles Ross Bloombergi telekanalile.
Äsja avaldas USA valitsus iga-aastase raporti välisriikidekaubandustõketest ja selle 19 lehekülge Hiina kohta annavad Trumpile omajagu püssirohtu. Kaks korda aastas ilmuva hinnangu kaubanduspartnerite valuutakursi poliitikale avaldab USA
15.aprillil.
Hiina tahab piirangute kaotamist

TURISM

LÜHIDALT

Estravel laieneb USA
turule

Elektrilevi avaldas uue
võrguteenuse hinnakirja

Eesti lennu-ja reisiagentuur
Estravel AS avas USAs Arizona
osariigis Phoenixis tütarettevõtte, teatas ettevõte.
Estravelile kuuluva ettevõtte Preferred Travel Services LLC

büroo ja klienditeenindus asuvad USA suuruselt viiendas linnas Phoenixis, ettevõttes asub
tööle viis inimest.
Estraveli tegevjuhi Anne
Samliku sõnul saavad Eesti Estravelikliendid nüüd reise osta
USA siseturu soodushindadega, mis on kättesaadavad vaid

Elektrilevi avaldas konkurentsiameti kooskõlastatud uue võrguteenuse hinnakirja, mis
hakkab kehtima 1. juulil.
Hind väheneb koduklientidele keskmiselt 4 ja
ettevõtetele keskmiselt 8 protsenti.
Koduklientide jaoks lisandub paketivalikusse
uus pakett “Võrk 2 kuutasuga”, mis loob ligikaudu 130 000 kliendile võimaluse vähendada igakuist võrgutasu. Kliendid, kellele uus pakett kujuneb soodsamaks, viib Elektrilevi ise 1.
juuliks üle, andes kliendile eelnevalt muudatusest teada. Kui klient paketimuutust ei soovi,
saab ta sellest loobuda.
Ühtlasi rakendub 1. jaanuaril 2018 püsitasu tarbimiskohtades, kus tarbimine kas puudub või
on aastas kuni 250 kilovatt-tundi. Neile on igakuine püsitasu korteri puhul 1,5 eurot ja eramutel sõltuvalt peakaitsmest 3–5 eurot kuus.

Ühendriikides registreeritud
reisiagentuuridele või USA residentidele.
Preferred Travel Servicesit
juhib Olja Müürsepp, kes on
20 aastat töötanud USAs American Express Traveli tippspetsialistina.
Estravelil on otse või tütarfirmade kaudu reisibürood viies
riigis lisaks Eestile Lätis, Leedus, Austraalias ja USAs. Kontserni eelmise aasta konsolideeritud käive oli 77 miljonit eurot.
–
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Seadmete esitlus:
Eesti Ehitusmessil 2017,
hall E-48
Hakke/graanul katelde kõrgem klass!

TJ Hooldus OÜ
Leola Ärikeskus, Viljandi, Eesti
Tel +372 515 0247
tjhooldus@gmail.com

www.tjhooldus.ee

Hiina vastus reedel oli hillitsetud. Välismi-

nister Zheng Zequang pareeris, et kaubandusülejääk pole Hiina eesmärk omaette
ning et riik ei nõrgesta selleks kunstlikult
oma valuutat.
“Kui suudame loovalt mõelda ja astuda konkreetseid samme, saame majanduse ja kaubanduse alal palju ära teha,” tsiteeris ministrit Washington Post. Näiteks kui
USA vähendaks piiranguid kõrgtehnoloogia ekspordilt Hiinasse ja lubaks Hiina kapitalil vabamalt USAsse investeerida, aitaks
see vahet tasandada.
Hiina välisministeerium tsiteerib meeleldika USA-Hiina kaubandusnõukogu hinnangut, etkahepoolne kaubandus ja investeeringud lõid USAs aastal 2015 2,6 miljonit töökohta ja säästsid igale Ameerika perele 850 dollarit aastas.
USA meedia andmeileiole Trumpi meeskonnas üksmeelt, kui karmi kurssi Hiinaga võtta. Kui Peter Navarro ja Wilbur Ross
on toetanud agressiivsemaid meetmeid,
siis Trumpi majandusnõukogu juht endine GoldmanSachsi president Gary Cohn on
pragmaatilisem. Lisaks USA ettevõtjate lobitegevus, kes ei ole huvitatud suhete järsust
halvenemisest Hiinaga.

biomass-kütte tehnoloogia ettevõte. FRÖLING -u puukatlad, hakke-ja graanulisüsteemid töötavad kõikjal Euroopa riikides.
Tehas asub Austrias, ja omab üleeuroopalist on-line teenindusvõrku, et kiirelt vahetada infot süsteemide tagaside puhul.
Katlad hakkepuidule graanulile
/

Hakkepuit on väga levinud kütteliik keskkatlamajades kuid võimalik on kasutada puiduhaket ka eramajades ja põllumajandus
objektidel. Hakkepuiduga köetavad katlakomplektid on varustatud vastava automaatika-ja etteandesüsteemidega ning
olemas ka küttematerjali lihtsad lahendused mahutile. Hakkel töötavad katlad on kallimad kui tavalised katlad, kuid tänu
automaatikale ei ole vajadust antud katlaid igapäevaselt teenindada. Tänu kõrgele automatiseeritusele on ainuke mure punkri
täitmine hakkega ja tuha utiliseerimine.
KATLA KIRJELDUS:

nii graanulit

kui haket ja seda ainult menüü vahetusega, mingeid punkri

Tootevalikus on katlad 30

–

ja vahetigude

ümberehitusi ei vajata.

200 kw.

–

T4

24/30
T4 40/50

Hakkpuidukatel T4

EHITUS

Vahi alla võeti Jõhvi
ehitusettevõtja
Viru ringkonnaprokuratuuri
taotlusel võttis Viru maakohus
vahi alla tuntud Jõhvi ehitusettevõtja ja endise poliitiku Alar
Sepperni, keda kahtlustatak-

kes

on

sooritanud maksusüü-

teo, mis on toime pandud pikema perioodi kestel, ning “ne-

se maksukuritegudes,kirjutas

gatiivse tulevikuprognoosi kohaselt võib jätkata uute samalaadsete kuritegude toimepa-

Põhjarannik.

nemist”.

Kahtlustuse kohaselt esitas
osaühingu Sepmar juhatuse
liige Alar Seppern (31) oma raamatupidaja ja veel ühe isiku
kaasaaitamisel maksuametile
teadlikult jaanuarist 2016 kuni jaanuarini 2017 firma käibeja tuludeklaratsioonides maksukohustuse vähendamise eesmärgil valeandmeid, millega
jäi maksmata makse esialgsetel
andmetel üle 190 000 euro ulatuses, vahendas Põhjarannik.
Viru ringkonnaprokuratuuri
ringkonnaprokuröri Rita Hlebnikova sõnul otsustas prokuratuur taotledamehe vahistamist,
kuna tegemist on ettevõtjaga,

Äripäev kirjutas eelmisel nädalalAlar Sepperni ehitusfirma
Best Building majandustulemustest. Käive ja ärikasum kasvasid enam kui kahekordseks.
Best Buildingu käive kasvas
2016. aastal 153 protsenti, 4,78
miljonile eurole. Ärikasum tõusis 167 395 euro võrra, 259 313
eurole (+182 protsenti).
2015. aastal töötas ettevõttes
kaks inimest, 2016. aastal juba
24. Ettevõtte omanikud on Alar
Seppern (49protsendiline osalus) jaLeedu ettevõte UAB Autofina. Juhtkonnale maksti eelmisel aastal tasudeks 5038 eurot.
ÄRIPÄEV.EE

T4

60/75

Automaatne põletuskatel on mõeldud järgmiste materjalide põletamiseks:
hakkpuit vastavalt standardile EN 14961-4 P16A-P45A, klass 2;
puidugraanulid vastavalt standardile EN 14961-2 D06, klass A1.

T4 90/100/110

T4 130/150

-Kvaliteetne kõrgtemperatuuriline põletuskamber põletatud tellistest vooderdusega kahjulike ainete lendumise vähendamiseks ja
põletusprotsessi tõhususe optimeerimiseks.
-Kaheosaline põlemisrest koosneb staatilisest restiosast ja kallutatavast restist tuha ja võõrkehade kõrvaldamiseks.
-3-käiguline soojusvaheti tõhususe optimeerimise süsteemiga WOS
-Täielikult isoleeritud, minimeerimaks soojuskiirguse kadu.
-Tuha automaatne eemaldamine põlemiskambrist ja soojusvahetist suuremasse teisaldatavasse tuhakonteinerisse.
-Alarõhu kontrollsüsteemiga põletusõhu etteanne esmase ja teisese õhu aktuaatoriga.
-Imiventilaator kiiruse ja funktsioonide reguleersüsteemiga töö turvalisus tagamiseks.
-Tigutransportöör pöördklappidega kütuse optimaalseks etteandeks ja maksimaalseks ohutuseks.
-Energiasäästlikud ajamid (sirghammastega silinderrattad) energiatarbimise vähendamiseks.
-Lambda andur.

-katlale T4 monteeritud tuhakast;

-tuhatigu koos käigukasti ja kaardus jäiga välistoruga.
Energiasäästlikud ajamid (sirghammastega silinderrattad) energiatarbimise vähendamiseks
-Väga vaikne töö
-Nutikas automaatsüüde

-Autodiagnostika enne igat käivitamist
-Hakkpuit kuni G50 sobib kõikidele katlatüüpidele
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toimetaja Viivika Rõuk

tel 667 0111
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toimetajad@aripaev.ee

Olen olnud äris
viieaastasest peale. Kogusin lapsepõlves kirjamarke

ja müüsin neid või

vahetasin paremate vastu. Nii see
käima läkski.
Andrei Dvorjaninov

Mööbliärimees Andrei

Dvorjaninkovoos abikaasagaLuxori

mööblisalongis.
FOTO:

ARDO

KALJUVEE

INTERVJUU

Andrei
Dvorjaninov
mööblimüüjast
Keila-Joa
lossihärraks
-

Andrei Dvorjaninov on juba 20 aastat tegelnud
eksklusiivse mööbli müügiga kaupluses Luxor.
Kuid oma tuntust ei võlgne ta sellele. 2010.
aastal ostis Dvorjaninov koos kahe Venemaa
partneriga kuulsa Keila-Joa lossi.
Jaroslav Tavgen
jaroslav.tavgen@aripaev.ee

Hiljem selgus, et täpselt samal päeval 183
oli toimunud mõisa pidulik
avamine täiesti juhuslik kokkusattumus!
Avamisel kanti imperaatori juuresolekul
esimest korda ette “Jumal, keisrit kaitse sa”,
millest sai hiljem Venemaa hümn. Jah, Falli avamisel osales ka Nikolai I.
aastat tagasi
–

ACADBbie
BEAOMOCTM

Hüljatud loss lagunes silmanähtavalt. Kunagi Alexander von Benckendorffile kuulunud ja saksakeelset nime Schloss Fall kandnud mõisa kutsutakse rahvasuus Falli lossiks. Selle taastamine ja muutminekultuuri-, ajaloo-ja turismiväärtuseks sai Dvorjaninovi peamiseks hobiks.
Äripäeva venekeelne ajakiri Drive külastas ettevõtjat, et rääkida temaga mitte üksnes lossist, vaid ka elust.
Rääkige, kuidas te selle kõigeni jõudsite.
Ostsime Falli mõisa 2010. aasta 27. mail.

Kui kaua kestis lossi taastamine? See oli ju
täiesti lagunenud. Sellise objekti ehitamine

eiole lihtne ettevõtmine.Benckendorff ehitas lossi umbes niisama kaua kui meiegi
viis aastat. Kuid erinevus oli selles, et tema
lõi midagi uut, meil aga kulus hulk aega sellele, et hankida infot, mida see loss endast
üldse kujutab.

–

Oli seda kerge saada? Jah. Kõiki

lossi juures
tehtud töid on väga detailselt kirjeldatud,

SIDE

Estonia kaevandus
saab mobiilside
Eesti Energia tütarettevõte Enefit Kaevanduste Estonia kaevandusse paigaldatakse mobiilsideks vajalikud seadmed, et parandada tööohutust
ja tõhustada kaevandamisprotsesse, teatas Eesti Energia.

Värsked uudised
ehitus-ja
kinnisvarasektorist

Mobiilside kaevanduses käivitatakse selle aasta suvel ja seda saab kasutada igal pool, kus
tehakse kaevetöid.
Enefit Kaevanduste juhatuse esimehe Ahti Puuri sõnul on
mobiilside viimisel maa alla mitu positiivset efekti. “See aitab
kaasa tehnoloogiliste protsesside operatiivsemale juhtimi-

sele ja tõstab tööohutuse taset.
Mobiilside abil saab kiirelt kätte informatsiooni tööde käigust
ja mahtudest, maa-aluste ladude seisust, võimalikest riketest
ning personali ja tehnika asukohast,” selgitas Puur.
Valgusoptilise kaabli kogupikkusega 45 km ehitab välja
Eesti Energia tütarettevõte Enefit Solutions, kes tegi riigihankel parima pakkumise. Töödega alustati märtsis. Järgmistel
etappidel paigaldab Ericsson
Eesti antennivõrgu ja Telia Eesti tugijaamad.
ÄRIPÄEV.EE
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sest lossi

omanik oli Nikolai I sõber ja isikliku kantselei ülem.Kui ametnikud, aadlikud ja poliitikud siinset kohta külastasid,
kirjeldasid nad seda üksikasjalikult. Nad
tahtsid ju Benckendorffile heameeltvalmistada see oli tookord kombeks.
–

Te olete öelnud, et kavatsete ehitada miniPeterhofi. Nii juhtuski. Nikolai I palus kord

arhitekt Andrei Stackenschneiderit, et too
ehitaks ümber tema suvemaja. Muu hulgas
tuli teha ümber ka arkaadid. Juhtus nii, et
praegu on Peterhofis üksnes nende arkaadide koopiad, sest originaalid asuvad meie
mõisas. Ja Peterhofiga ühendab meid veel
ka mereäärne asukoht, maaliline juganing
suur 86hektarine park.
Mida kavatsete siinsele territooriumile veel
ehitada? Teisel korrusel on juba avatud bu-

tiikhotell. Kõrval on külalistemaja, millest
saab samuti hotell. Peale selle on seal väike Rootsi mõis, mille asemele tuleb hotelli
laiendus. Ja veel kavatseme ehitada väikese
hobusetalli. Sportimisvõimalust sinna ei
tule, kuigi esialgu kavatsesime just seda. Seda on keeruline turismiga siduda. See-eest
saavad inimesed lihtsaltratsutada jakogeda vanade aegade hõngu.
Kas te uskusite algusest peale, et suudate
mõisa taastada, või oli see lihtsalt avantüür?
Kui me sellekinnistu ostsime, avaldasid pal-

jud meilekaastunnet. Nad ütlesid: “Siin on
vaja ju nii tohutult lammutada!” Aga meie
nägime asja nii, et midarohkem peab lammutama, seda parem. Seal, kus 99 protsen-

ti inimestest nägi hiiglaslikku probleemi,
nägime meie kohe, mida sellega annab teha, milline tuleb tulemus. Teadsime esimesest päevast peale, mis siia tuleb.
Mis see teie jaoks on? Hobi? Võimalus edendada äritegevust? Missioon? Te ütlesite väga hästi. Kõik kolm, kusjuures kõik need on
omavahel läbi põimunud. Kui ma võtan lossis külalisi vastu, on see minu jaoks nii mis-

sioonkui ka innustus, kuid ka suurepärane
võimalus luua uusi kontakte.
Kui kalliks lossi rekonstrueerimine läks? Kas
saab rääkida selle tasuvusest? Kas tasuvusest saab rääkida, kui te ostate “Mona Lisa”?
Võib ju edasi müüa. Niisuguseid plaane ei
ole. See ei ole “ostan-müün-vahetan”. See
projekt annab meile energiat. Siin on ühi-

–

Pagarid töötavad tõhusamalt
Pagaritööstuses loodi 2016.

aastal puhast lisandväärtust 47,9 miljonit eurot, mida oli peaaegu viiendiku võrra rohkem kui eelnenud aastal, selgub maaeluministeeriumis koostatud pagaritööstuse
2016. aasta ülevaatest.

Miks nii? Kui sa teed seda, mida teevad kõik,
algavad sul probleemid. Kui kõik hakkavad

järjestinvesteerimakinnisvarasse, siis millega see lõpeb?

“Pagaritööstuse ettevõtted
Te alustasite mööbliäriga 1998. aastal?

muutsid tootmist tõhusamaks,
mis kajastus lisandväärtuse ja
tööviljakuse kasvus,” ütles maaeluministeeriumi kaubanduse
ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand.
Pagaritööstuste müügitulu
oli 2016. aastal 188,3 miljonit

eurot ehk 2,4% väiksem kui eelnenud aastal.
“Müügitulu kasvu pärssisid
vähene nõudlus ja tootjahinna
langus,” lisas Kand.
Statistikaameti andmetel tegutseb pagaritööstuses keskmiselt 140 ettevõtet.
ÄRIPÄEV.EE

Oli-

me siis veel Ameerikas, kui keegi meie tutmööblit müüma. Aasta pärast kadus ta kuhugi ära ja jättis kõik
kus see ja teine. Meie aga jätkasime. Alustasime lihtsama mööbliga. Kuid hakkasime
seda kohe tooma USAst.
tavatest hakkas Eestis

Miks just sealt? Meil oli Eestis tol ajal oma
korter, mis vajas sisustamist. Avastasime,
et meile sobivat mööblit turul lihtsalt ei ole.

Aga miks te ookeani tagant Eestisse üldse
tagasi tulite? Meie Ameerika epopöa kulges nii. Elasin 1980. aastate lõpus Soomes

ja korraldasin seal kunstinäitusi. 1990. aasalgas seal majanduskriis ja ma
otsustasin proovida korraldada üht näitust
USAs. Uhkustada ei ole millegagi: külastatavus oli suhteliselt nigel. Kuid mulle meeldis
sealne ilm. Sellepärast jäin sinna ja hakkasin tegelema muude asjadega. Hakkasin tarnima diileriteleautosid Nissanit, Toyotat,
mida Eestis veel peaaegu ei olnud.
Meilsündis tütar, kes pidi paari aasta pärast kooli minema. Ja siis me olime sunnitud otsustama, kas ta hakkab käima Ameerika koolis või me sõidame ära. Oli aasta
2000 ja Eestis arenes siis kõik kiiresti. Leidus suur hulk positiivset energiat, ettevõtluse areng käis täistuuridel. Ning me otsustasime, et meil pole põhjust Floridasse jääda. Seal on kõik nii üksluine.
tate alguses

KÜTTELAHENDUSED TÖÖSTUS~ JA TOOTMISETTEVÕTETELE

–

Kuidas te kohalike firmade konkurentsiga
toime tulite? Kas tulime?
Kui olete seniajani turul, siis järelikult tulite.
No hästi, oletame... Asi on selles, et me ole-

me alati tegelenud sellega, mis meile meeldib. Vastasel juhul ei ole sellel kõigel mingit
mõtet. Ja me alustasime oma äri järk-järgult.

nenud erinevad kiindumused: muusika,

Võtsite laenu? Ei,

kunst, arhitektuur, interjöör, hea köök.

rahaga.

Ta-

LISANDVÄÄRTUS

Marjega (Dvorjaninovi abikaasa toim) tegutseme sageli teistmoodi kui teised. Kui
ma alustasime 1998. aastal Eestis mööbliäriga, öeldi: “Kõik toovad mööblit Itaaliast.
Miks teie tegelete mingi Ameerikaga?” Jälle vastuvoolu. Kuid paljusid neist, kes tõid
oma tooted Itaaliast ja Saksamaalt, praegu
enam turul ei ole.

kogu äri käis meie oma

suvusest saab rääkida tsemenditehase pu-

hul:

see

ehitati, lammutati kümne

aasta

pärast maha ja arvutati siis välja rentaablus. Meie projekt on arvestatud nii 500 aasta peale.
Kas riik aitas rahastada? Saime raha haljastuse ja pargiga seotud tööde, aga ka muu-

seumi jaoks.Kuid meie isiklikudkulutused
on oluliselt suuremad.
“Näha lahendust seal, kus teised näevad
on see teie elu põhimõte? Meie

probleemi”

–

Äri arenes suuremate hüpeteta?

Jah.

Nii

toimib see kõige paremini. Üldse, olen äris
viieaastasest peale. Kogusin lapsepõlves kirjamarke ja müüsin neid või vahetasin paremate vastu. Nii see käima läkski.

heatex@heatex.ee

|

+372 53 670 494

|

Heatex Eesti OÜ

www.heatex.ee

Mida te arvate sellest, mis toimub Eestis
praegu? Eestil puudub hea lennuühendus.

Milline ettevõtja hakkab lendama ümberistumistega? Seetõttu jätavadpaljud inimesed siia tulemata ja meie riik kannab sellest suurt kahju. See asi nõuab parandamist.

TEHNOLOOGIA

Musk tahab ühendada
inimese ja tehisintellekti

TELLII BUSSIREIS MEILT!
•

•

•

nii akadeemikute kui ka neuroteadlaste meeskond.
Wall Street Journal avaldas
sel teemal raporti, mille kohaselt viiks Neuralinki loodav
tehnoloogia inimese ajju elektroodid, mis peaksid parandamille eesmärk on ühendada inimene ja arvuti. The Guardian ma mälu ning kognitiivseid võivahendas, et Neuralink loodi jumeid. Samuti saaks tehnoloogia
ba möödunud aasta juulis ning kaudu saata arvutist inimese ajettevõtte tegevusvaldkond on ju mõtteid ning vastupidi. Lihtmeditsiiniuuringud. Allikate sustatult öeldes tähendaks see
andmeil rahastab firmat Musk seda, et Muski idee on kokku
ise ning projekti on kaasatud panna inimene ja tehisintellekt.
Tesla juht Elon Musk üllatas
avalikkust järjekordse ideega
panna kokku inimene ning tehisintellekt.
Musk säutsus, et lükkas käima ettevõtte nimega Neuralink,
–

Musk pole asja kohta täiendavaid kommentaare andnud,
väites Twitteri säutsus vaid, et
tahab asja laiemalt tutvustada
nädala pärast.
Future ofLife Institute’i korraldatud konverentsil tänavu
jaanuaris märkis Musk, et on
tuleviku pärast mures inimesed peavad laskma end tehisintellektiga ühendada või võtab
tehisintellekt inimeste tööd ja
tegemised üle.

9-52-kohalised bussid
Juhuveod
Tööliste transport

–
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BUSSTRANS OÜ
tel +372 56 40 525, info@busstrans.ee
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reklaamitoimetaja Marina Altmaa

tel 667 0161
marina.altmaa@aripaev.ee

26. mail
Tallinna loomaaia

konverentsikeskuses

2017

mü gitm

Parim

MÜGIKONVERTS
Korraldajad:

09:30 Müügikonverentsi avamine ja Parim Müügitiim 2017
valimise avapauk
konverentsi moderaator ROLAND TOKKO, Eduakadeemia juht

I sessioon: Ideed, millega saad oma müüki kasvatada

09:45 7 müügiideed, mida juba homme kasutada
Parim Müügitiim 2017 finalistid
10:00 Kuidas luua teenindussaalis, poes ja messil kliendiga tõhus
kontakt?
MERILIN MÄNNIK, Tallinna Parim Teenindaja 2017, Denim Dream
10:20 Kuidas ajastada closing'ut?
ELLI VALLA, kinnisvaradivisjoni juht, Sellit
10:40 Müük sotsiaalmeedias, kas Sinul juba on oma taktika?
BRIT MESIPUU, Linna Ekraanid
11:10-11:25
ENERGIAPAUS JA PARIM MÜÜGITIIM 2017 VÕISTLUSE I VOOR

II sessioon: Müügi võtmeküsimused
11:30 Müük ärikliendile, kas B2B asendub H2H müügiga?
KAIDO VESTBERG, Mercuri International Eesti juhtivpartner
12:00 Müügi võimalikkusest maapiirkondades, muuda mõttemalli
MARGUS RINK, Coop panga juht
12:30 Diskussioon: Kas müügitöötajad on tööjõuturult otsas?
RAIN RESMELDT, Uusen CV-Online turundusjuht
KAIJA TEEMÄGI, Elisa Eesti personalijuht
13:00 -13:45
LÕUNAPIKNIK LOOMAAIAS JA PARIM MÜÜGITIIM 2017 II VOOR

III sessioon: Teematoad, kus päevakorras sektoripõhine müük
13:45 -14:45 Teematoad:
Turism
Tööstus, juhib Atria Eesti juht OLLE HORM
Reklaam, juhib Äripäeva reklaamidirektor ASSO LAIDO
Teenindus
Suured B2C äris, juhib müügitreener OLGA MEINSON
Väikeettevõtted, juhib Eduakadeemia juht ROLAND TOKKO
14:45 -15:00 ENERGIAPAUS JA PARIM MÜÜGITIIM III VOOR

IV sessioon; Kuumad teemad müügis
15:00 Debatt: Kas müügitöötaja kodukontorisse?
15:30 Hinnapsühholoogia: vaata üle, kuidas Sa hinda kliendile
presenteerid
INDREK SAUL, hinnameister ja müügi kasvu coach
16:00 Parem ajakasutus ja tööpäeva tõhus organiseerimine
KRISTJAN OTSMANN, aja-ja projektijuhtimise koolitaja, Selge Pilt
16:30 PARIM MÜÜGITIIM 2017 VÄLJA KUULUTAMINE

Info ja registreerimine: www.bestsales.ee
Toetajad:

3. aprill 2017
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toimetajad@aripaev.ee
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Kaupluste käibe kasv aeglustus

Neid asju ei maksa
palgaläbirääkimistel
mitte kunagi öelda
kui palju harjutada, mida täpselt palgaläbirääkimistel
rääkida, on alati oht viimasel hetkel libastuda ja öelda kõige
hullemat asja kõige halvemal hetkel. Paanitsemise asemel
tuleks korralikult end ette valmistada.
Ükskõik,

Jaekaubandusettevõtete käive suurenes
2017. aasta veebruaris 2016. aasta veebruariga võrreldes püsivhindades 1%, teatas statistikaamet. Jaanuaris kasvas müügitulu eelmise
aasta sama kuuga võrreldes 2%.
Enim suurenes käive posti või interneti teel
kaupu müüvates kauplustes, kus müük kasvas
aastaga 39%. Käive vähenes aastaga apteekides ja kosmeetikatarvete kauplustes, arvutite,
raamatute, sporditarvete, mängude Ja mänguasjade kauplustes

Ja kaubamajades.

Kaasaegsed lamekatused
•

•

•

Lamekatuste ehitus
Hüdroisolatsioonitööd
Lamekatuste remont

OÜ Evari Ehitus

51014 Tartu
738 0927
GSM: 506 0579

Riia 130,
Telefon:

E-post: evari@evari.ee
www.evari.ee

Palgaläbirääkimistest kõneleva

raama-

tu “Fearless Salary Negotiation” autor

Josh Doody jagab töökuulutuste portaalis

Lõuna-Eesti juhtiv lamekatuste ehitaja

Glassdoor nõu, kuidas selline vestlus edukalt üle elada. “Arutelu palga üle on koostöö ja eduka koostöö võti on hea suhtlusoskus,” ütleb ta. “Väga oluline on ennast selgeltväljendada, et vältidakaheti mõistmist,
mis võib teha olukorra keerulisemaks ja läbirääkimisi aeglustada.”
Selle asemel et lihtsalt soovitada, mida
öelda, hoiatab Doody võimalike ohukohtade eest, mida parima palga püüdmisel vältida. Seega siin on üheksa asja, mida mitte
kunagi palgaläbirääkimistel öelda.

Meie sisustame sinu kontori!
Pakume nii uut kui vähekasutatud
kontorimööblit

ÄRIPÄEV.EE

PANETÄHELE

Sõnad, mille kasutamist tuleks
vältida

1.

“Praegu” nagu “Praegu ma teenin…”. Üks tüüpilisemaid küsimusi, mida värbajad tööotsija käest
küsivad, kõlab umbes nii: “Milline on praegu sinu palk ja kui palju loodad meie juurde tööle tulles saada?” Ärge minge selle küsimuse õnge.

•

•

•

•

•

Doody nimetab seda kardetud palgaküsimuseks, mis on tema hinnangul petlik, sest
tavaliselt küsitakse seda üsna intervjuu alguses ja paljud kandidaadid ei pea seda palgaläbirääkimiste osaks, kuigi see seda kindlasti on.
“Sellele küsimusele kindla numbriga vastamine võib muuta tõhusa läbirääkimise hiljem väga keeruliseks, sest see võib kandidaadi lõksu ajada,” leiab Doody. Ükskõik
kumma kindla numbri avaldamine tähendab, et järgnevad pakkumised on väga tõenäoliselt selle numbriga seotud. Võib-olla see ettevõte oleks valmis pakkuma palju
kõrgemat palka kui mainitud summa.
“Soovitud” nagu “Minu soovitud palk oleks…”. Veel kord
ärge avaldage oma praegust ega
soovitud palka! Selle vea parandamine on
keeruline.
Üks viis nende numbrite lõa otsast pääsemiseks on Doody hinnangul vaadata motivatsioonipaketi puudujääke. Kui näiteks puhkusetasu, boonused või muu taoline valmistavad pettumuse, saab kasutada neid põhjusena, miks kompensatsiooniks suuremat
palka küsida.
Palganumbri küsimusele soovitab Doody
vastata näiteks nii: “Mul on ebamugav oma
praegusest palgast rääkida. Eelistan keskenduda sellele, millist väärtust suudan teie ettevõttele lisada, mitte kui palju mulle makstakse praeguses töökohas. Mul ei ole konkreetset palgasoovi ja teie teate paremini,
millist väärtust minu oskused ja kogemused
saavad teie ettevõttele pakkuda. Ma tahan,
et see käik oleks minu jaoks suur samm
edasi nii vastutuse kui ka kompensatsiooni mõttes.”
“Vabandust”. “Läbirääkimine on
ebamugav ja me kaldume loomu
poolest keerulise vestluse nurki siluma,” ütleb Doody. Vabandamine võib

2.

3.

–

•

Hea ettevalmistuse korral tunned ennast läbirääkimistel kindlamalt.

tema sõnul jätta teisele poolele mulje, et olete
valmis taanduma. Läbirääkimiste ajal pole vaja
vabandada.
“Ei” ja teised negatiivsed sõnad.
Läbirääkimiste kestel tasub järjepidevalt oma olukorda parandada
ning selleks tuleb Doody sõnul vältida negatiivse varjundiga sõnu ja keskenduda positiivsele. Selle asemel et öelda “ei, mulle nii ei sobi”,
kus on lausa kaks eitust, võiks öelda “mulle sobib paremini…”. Negatiivsed sõnad tõmbavad
tempo alla ja võivad tekitada seinu, mis teevad
koostöö raskeks. Ainult positiivsete sõnade kasutamine on esialgu keeruline, kuid harjutades
läheb see lihtsamaks.
“Jah”. Kuigi eelmise punkti valguses
võib see tunduda nagu täpselt õige
asi, mida öelda, rõhutab Doody, et
seda tuleb lausuda ettevaatusega. “Sageli saate tööpakkumise, mis tundub väga paeluv ja
see võib olla midagi palju rohkemat, kui ootasite. Sellisel juhul on esimene Instinkt võtta pakkumine vastu lihtsalt sellepärast, et see on niivõrd vastupandamatu,” selgitab Doody.
Kuid kas see on ikka liiga hea? Doody hinnangul võib juhtuda, et alahindasite enda väärtust
selles olukorras. Selle asemel, et öelda “Jah”, sõnastage vastupakkumine, et näha, kui palju
suudate seda täiustada. Läbirääkimised peaksid lõppema nii, et ettevõte ütleb teile “jah”.
“Kui nad ütlevad teile “jah” või te ei oska enam
midagi küsida, siis on läbirääkimised lõppenud,” ütleb Doody.
“Hiljem” nagu “Ma saan sellega tegeleda pärast seda, kui olen
tööga alustanud.” Asjade edasilükkajad, see on teile. Doody selgitab, et vahel
on vestluses lihtsam vältida teatud ebamuga-
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MÖÖBLI

LISATARVIKUD

vaid kohti ja lükata neid edasi, kuni palkamine
on kindel. “See viga võib aga väga kalliks osutuda, sest siis ei ole enam samasugust vabadust läbi rääkida ja parandada oma olukorda.
Suruge end ebamugavustundest läbi ja saavutage kohe praegu parim tulemus.”
“Proovima” nagu “Kas võiksime
proovida…?”. Proovima on Doody
sõnul passiivne sõna, mis jätab palju
mänguruumi ja seda pole vaja. Igaühel on lihtne öelda, kas siiralt või mitte, et “proovime” ja
hiljem lisada, et “proovisime, aga ei tulnud välja”. Selle asemel tasuks kasutada positiivsemat
sõnumit, nagu “mulle sobiks paremini”.
“Rohkem”. Kuigi see sõna tundub
olevat vastuolus vestluse eesmärgiga saada rohkem, on see siiski eduka läbirääkimise jaoks liiga üldine. Selle asemel
et küsida rohkem palka või rohkem puhkusepäevi, tuleks minna märksa konkreetsemaks.
“Ärge jätke läbirääkimistel asju kujutlusvõime hooleks. Selle asemel et paluda neil palganumbrit suurendada, öelge, et teile sobib põhipalgaks 5000 eurot,” soovitab Doody.
“Tahan”. Millegi tahtmine nurjab läbirääkimised täielikult. Selle sõna kasutamine võib vähendada kogu teie
eeldust, et teile tuleks rohkem maksta ja väärite konkurentsivõimelisemat palka. Läbirääkimistel kasutage konkreetseid fakte ja olge äärmiselt veenvad. Näiteks võib alustada sellest,
et välja selgitada oma põhipalk selle põhjal, kui
palju keskmiselt sel alal makstakse.
“Võite ju rääkida sellest, mida tahate, aga see
ei ole kuigi oluline. Keskenduge ettevõtte vajadustele ja kuidas teie saate aidata neid täita, et
nad näeksid teie väärtust ja saaksid seda vastavalt kompenseerida,” räägib Doody.
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Petturi saab
tuvastada

Palja õhinaga kaugele ei jõua

Viimasel ajal on sagenenud soodsate ratsa rikkaks investeerimisskeemide pakkumine investeerimishuvilistele. Investeerimisühingu leidmine, mis vastaks kõikidele
kaupleja ootustele, on keeruline, ent siiski mitte võimatu lihtsalt tähelepanu tuleb
pöörata olulisele.
Paljud potentsiaalsed kliendid ei pruu–

gi teadmatusestaga tähelepanu pöörata
kõige olulisemale kas investeerimisteenuseid või investeerimisalaseidkoolitusi pakkuv ettevõte omabka investeerimisteenuste pakkumiseks vajalikku tegevusluba Eestis või mõnes teises riigis. Tegevusloa puudumine on aga ohu tunnus, mis
tihtipeale võib viidata petuskeemide kasutamisele.
Eestis peab selline tegevusluba olema
finantsinspektsioonilt, kes teeb edaspidi
ettevõtte üle ka järelevalvet. Kui tegemist
on mõne muu Euroopa riigi äriühinguga,
tuleks kindlasti kontrollida teiste riikide
finantsjärelevalveasutuste veebilehekülge
või esitada järelepärimine vastava riigi finantsjärelevalvele.
Tegevusluba on oluline märk seepärast, et järelevalve ja dokumentatsioon on
maaklerile tasuline ja tasu on väga suur.
Tõenäoliselt maakler ei riskiks oma klientidekaotamise hirmus sinu rahaliste vahendite kuritarvitamisega. Tegevusluba ja
järelevalve tagavad, et tegemist on tõsiseltvõetava ja turvalise maaklerettevõttega.
–

Hari pidevalt ka ennast

Kõik investeerimishuvilised peaksid teadvustama, et kauplemisega kaasnevad ka
potentsiaalsed riskid. Ei ole olemas ühtset
valemit, kuidas teha vaid kasumlikke investeerimisotsuseid.Alati tuleks kaaluda
ka võimalusi, kuidas riske maandada. Seega tulevad maakleri pakutavad koolitused
alati kasuks.
Samas üksnes veebipõhiste koolituste
järgi maaklerit valida ei tasu, sest koolitusi pakutakse igalpool ja palju, kuid nende
adekvaatsust ja sealt saadavate teadmiste
kvaliteeti on äärmiselt raske kontrollida.
Kauplemisvõimalusi pakuvad väga mitmed maaklerettevõtted ning mida populaarsem valdkond on, seda rohkem teenusepakkujaid üritab turule tulla. Uued
maaklerettevõtted suletakse tihti pärast
paari esimest aastat, kuna ei suudeta järjest rangemate järelevalveliste nõuetega
vastavuses olla.
Seepärast võiks eelistada pikema ajalooga ettevõtet. Risk on kaotada oma investeeritud vahendidkiirelt ja lõplikult
ning seetõttu tuleks enne kauplemise
alustamist investeerimisteenuste pakkujat
kindlasti kontrollida.
Helena Mägi
Admiral Markets Eesti

Tegevusloa puudumine on ohu
tunnus, mis tihtipeale võib viidata
petuskeemide kasutamisele.
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30. märtsi Äripäevas on ärimees Raul Kirjanen võtnud kritiseerida riigi peremeheks olemist Eesti Energia näitel.
Olles töötanud varem mitme suure ettevõtte juhina,kinnitan, et nii selgeid omaniku
ootusi, kui riik on Eesti Energiale andnud, ei ole ma näinud

ühegi teise omaniku puhul.
Teame täpselt, mida riik
Eesti Energialt ootab. Nende
ootuste täitmiseks ja energiasektoris toimuvate tehnoloogia, turgude ning keskkonnatingimuste revolutsiooniliste
muutustega toime tulemiseks
ja konkurentsis püsimiseks on
meil viieaastane nõukogu kinnitatud strateegia, mida oleme
ka meedias korduvalt üle rääkinud. Väited plaanide varjamisest on tahtlikult eksitavad.

saab rohkem ressursitasu. Nii
teenib põlevkivitööstus ka tulevikus riigile tulu tegemist
on pikaajalise vaatega. Nagu
iga teine ressurss, on ka põlevkivi väärt täpselt seda, mida
sellest tehtud toodete eest ollakse valmis turul maksma.
Reguleeritud turul toimetav
Elektrilevi on omaette teema.
Kirjaneni artiklit lugedes jäi
ebaselgeks, millest sõltub võrgutasu Eestis. Võrgutasud kinnitabkonkurentsiamet kõikidele taristute haldajatele sõltumata nende omanikust. Kontsernisisesest ristsubsideerimisest ei saa juttugi olla see on
seadusevastane.
Võrgutasust rahastatakse
Elektrilevi võrguteenust võrgu ülalhoidmist ja elektri kohaletoomist.Elektrilevi tubli töö tunnistuseks on fakt, et
selle aasta juulis langevadjaotusvõrgu tasud keskmiselt
6,7%. See on saanud võimalikuks tänu Euroopas unikaalse kauglugemisprojekti teostamisel kogutava andmebaasi rakendamisel saavutatud võrgukadude vähendamisele ning
efektiivsuse parandamisele.
–

Hando Sutter
Eesti Energia juht

Raul Kirjanen
ei ole märganud,
milline areng on
vahepeal ühiskonnas toimunud.

–

–

Kirjanen elab 1990ndates

Tundub, et Raul Kirjanen elab
endiselt 1990. aastates ega
ole märganud, milline areng
on vahepeal ühiskonnas toimunud. Vaid õhinapõhisusega tänapäeva konkurentsitihedal energiaturul kaugele ei
jõua ja just sellepärast on vas-

tupidiselt Kirjaneni arvamusele nii riigil kui ka Eesti Energial pikaajaline plaan. Riigi
energiamajanduse arengukava
on värskelt kinnitatud aastani
2030 ja selles said sõna sekka
öelda kõik teemast huvitatud
osapooled.
Usun, et meie praegusest
töökorraldusest oleks õppida
paljudel Eesti ettevõtetel.
Ka ei ole kuhugi kadunud
põlevkivi ressursitasud. Nii
Eesti Energia kui ka teised põlevkivitöötlejad maksavad neid
edasi.Küll pani riik 2016. aastal aluse paindlikule ja turuhindadest sõltuvale ressursitasude regulatsioonile. Kui turuhind langeb, kahaneb põlevkivi kaevandamise ressursitasu, kui turuhind tõuseb, maksavad ettevõttedrohkem jariik

Kasumlikud mudelid
Põlevkiviketi puhaskasum oli
eelmisel aastal 81,9 miljonit ja
investeeringud 27,5 miljonit
eurot. Elektrilevi puhaskasum
oli 2016. aastal 60,7 miljonit ja
investeeringud 88,5 miljonit
eurot. Elektrilevi viimase viie
aasta puhaskasum oli kokku
219 miljonit eurot ja sama aja
jooksul investeeriti võrkudesse
kokku 487 miljonit eurot. Oleme jätkuvalt tegutsenud põhimõttel, et kõik meie ärid on
konkurentsivõimelised ning
kasumlikud.
Kirjanen on oma artiklisse lisanud veel eksitavaid nn
fakte. Tema sõnul saab rajada
tuulepargi vaid ühe aastaga.
Tõele au andes kulub ainuüksi tuulepargi Eleringiga liitmi-

seks vajalike ehitusööde tegemiseks vähemalt 30 kuud. See
on avalikult kirjas Eleringi kodulehel.
Eesti Energia on Tootsi tuu-

lepargi ettevalmistamiseks
töid teinud juba kuus aastat
oleme teinud linnustiku, põhjavee jt uuringud, rajanud põhivõrguga liitumise jne.

–

Tegelik põhjus

Miks Kirjanen sellise artiki kirjutas?Selgub, et tema king pigistab taastuvenergia toetuste teemal. Näib, et ajendiks on
graanulite tooraine hind, mida metsameeste vaatest on seni
väheste ostjatega turulkunstlikult madalal hoitud.
Kirjanen jätab eksitava mulje,justkui oleks riik hakanud
Eesti Energiale biomassi kasutamise eest toetust maksma.
Nii see ei ole.Kehtiva elektrituruseaduse alusel võiks Eesti
Energiale kuuluva Balti elektrijaama 11. koostootmisplokk
sarnaselt teiste Eestis tegutsevate koostootmisjaamadega
taotleda toetust biomassi kütusena kasutamise eest. Kuna
valitsus keelas 2012. aastal kuni elektrituruseaduse muudatuste vastuvõtmiseni ettevõttel
toetust taotleda, siis pole Eesti
Energia sedaka teinud.
Auvere elektrijaam ei saa
Eesti siseriiklikku taastuvenergia toetust ei kehtiva elektrituruseaduse ega selle riigikogus
menetletavate muudatustekohaselt. Küll saab võimalikuks
osaleda Euroopa Liidu liikmesriikide vahelises statistikakaubanduses. See õigus tuleneb
kehtivast taastuvenergia direktiivist ning ei ole loodud üksnes Auvere elektrijaama jaoks.
Statistikakaubanduses saavad osaleda kõik kvalifitseeruvad energiatootjad avalike vähempakkumiste kaudu. Ei saa
kuidagi väita, et tegemist on
riigiettevõtte huvides juurutatava seadusemuudatusega.

KOMMENTAAR

Pension teenigu inimesi
Kui kõikjääb nii nagu seni, siis
iga euro meie II sambas annab
kolm korda väiksema pensioni kui iga euro, mida rootslased
on säästnud.
Kuidas nii suured käärid
üldse võimalikud on?
Esiteks, Rootsi pensionifon-

Tõnu Pekk
Tuleva tulundusühistu
asutaja

Ei tohi sundida inimesi

ostma kallist kindlutusle-

dide tootlus on olnud järjekindlalt parem. Teiseks, Rootsi
väljamaksete süsteem on efek-

pingut, mida nad ei vaja.

tiivsem.

inimene telefonis uuriks, kui

Tuleva on veendunud, et
pensionisüsteem peab teeni-

pean “võimalust vahetada väl-

ma inimesi. See näib nii labane tõde.

Hääletu pensionikoguja

Ja ometi. Seletuskirjast kogu-

mispensionide seaduse muutmise eelnõule loen, et rahandusministeerium on asja arutanud pankade, kindlustusseltside ja fondivalitsejatega.
Pensionikogujatest ei sõnagi.
Tõsi, üks küsitlus vanemaealiste pensionikogujate seas
on tehtud. Kui minult võõras

on pensionisammaste eesmärk
iga inimese jaoks. Näiteks, et

pension oleks vähemalt 40%
keskmisest palgast. Kui vaja,
tuleb leida realistlikum number ja see ka inimestele välja öelda.
Kallis sundkindlustus

Teiseks, mõõdetava eesmärgi
oluliseks ma viiepalliskaalal

jamakseid tegevat kindlustusseltsi, isegi kui see tähendab
arvestatavaid lisakulusid”, ei
oskaks ma kohe mõmmigi vastata. Kahtlustan, et nende vastustega pole midagi asjalikku
peale hakata.
Pensionile peab seadma
mõõdetavad eesmärgid, inimeste vabadust oma vara käsutada ei tohi ebamõistlikult piirata ja süsteemi tuleb muuta
läbipaistvamaks.
Esiteks: lepime kokku, mis

nimel on juba lihtsam edasi tegutseda. Ühest küljest: inimesed, kellel on toimetulekuks
piisavalt sääste, peavad saama ise otsustada, kuidas ülejäänud rahaga ringi käia. Neid
ei tohi sundida ostma kallist
kindlustuslepingut, mida nad
ei vaja.
Ja teisest küljest: mõtleme,
kuidas tagada elamisväärne
pension väikese sissetulekuga inimestele. See, et riik ei luba jõukamatelpensionäridel II
samba rahaga katust remontida, ei aita kuidagi vaesemaid.
Kolmandaks, pensionisüsteemi peab tegema lihtsamaks.

Ja kui riik suunab inimesed kohustuslikus korras investeerimisfondi, siis peab riik
pakkuma ka asjatundlikku
nõu, kuidas targalt investeerida ning kuidas raha pärast kätte saada.
Reklaamiseadus käsib finantsteenuste reklaamides
kutsuda üles “vajadusel konsulteerima spetsialistiga”. Mina ei tea siiamaani, kus need
spetsialistid on.
Otsustamine olgu lihtsam

Eelnõus välja pakutu teeks süsteemi keerulisemaks. Inimestel oleks veel raskem mõistlikke otsuseid teha. Sellepärast Tuleva neid ettepanekuid
ei toeta.
Tuleva esindab enam kui
3000 tulevast pensionäri. Kutsume seaduseloojaid meiegakoos mõtlema, kuidas teha
pensionisüsteem inimestele sisuliselt, mitte vormiliseltparemaks.
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Ulmeline kasv
see tuleb lihtsalt
–

Aasta mõjukaim finantsjuht, LHV finantsjuht
Meelis Paakspuu räägib tänases saates, kuidas
on ulmeliselt kasvada ning kas LHV-lt võib
lähiajal üllatusi oodata. Intervjuus avaldab
ta ka, millised on panga plaanid ning kas on
valdkondi, kuhu kindlasti ei laieneta.
Raadiosaadet “Äripäev eetris” saab kuulata Äripäeva veebis, tellida iTunesis ja alla
laadida Soundcloudis.

40

protsenti kinnisvaraportaali kv.ee

kuulutustest ehk ca 15 000 kuulutust kadus portaalist seoes 11 Eesti
kinnisvarabüroo boikotiga protestiks portaali hinnatõusu vastu.

JUHTKIRI

Telia kummastav
vaikimistaktika
Telia ja väikeaktsionäride seitsmeaastase kohtusaaga sarnaste
juhtumite vältimiseks tuleb muuta nii seadust kui ka suhtumist.
Eelmise aasta novembri lõpus rõõmustas Äripäev koos tuhandete väikeaktsionäridega, kui sai lõpu pea seitsmeaastane
kohtuvaidlus, millega Telekomi poolteist
tuhat väikeaktsionäri soovis Telia Companylt õiglast hüvitis oma Telekomi aktsiate eest. Lõpp ei olnud küll selline, kui
aktsionärid lootsid, sest riigikohus ei võtnud arutusele nende taotlustviis korda
suuremale hüvitisele, kui ringkonna kohus välja mõistis. Sellest hoolimata oli ka
ringkonnakohtus välja mõistetud hüvitis
oluliselt suurem, kui oli tüliõunaks saanud esialgne pakkumine.
Neli kuud hiljem ei ole väikeaktsionärid
oma hüvitisest 951 835 eurot sentigi kätte saanud javeelgi enam nende esindajate
pöördumistele suurfirma lihtsalt ei reageeri. Ka Äripäeva küsimustele toimuvakohta
ei ole NASDAQOMXi Stockholmi ja Helsingi börsil noteeritud telekommunikatsioonihiid Telia vastanud.
Äripäev on seisukohal, et üleolev suhtumine väikeaktsionärikui kellessegi vähemasse, kellele ei pea infot jagama või kelle ootused ja tahtmised on teise-kolmandajärgulised, ei tohi juurduda. Kus juurdunud, peab muutuma. Ilmselgelt on Telia valinud vale taktika ning see ei tee neile ei au
–

–

–

ega muuda kuidagi olukorda. Tegelikke
põhjusi, miks Telia ignoreerib nii väikeaktsionäre, ajakirjandust kui ka kohtuotsust,
me ju tea. Ei ole teada, kas Telia võib püüda
kohtuotsuse täitmisestveel mingite nõksudega kõrvale hoida.
Arvestades nõude suurust, ei tohiks selleväljamaksmine kompaniile ülejõu käia.
Saati kui väikeaktsionäre esindava Kawe
Kapitali partneri Kristjan Hänni hinnangul on Telia see, kes väikeaktsionäride arvel ju võitis.
Hirm on halb äripartner
Suurem eksimus Telia poolt on hoiak,
mis selle juhtumiga on võetud. Hea Telia,

väikeinvestor ei ole vaenlane.Eestis on investoreid juurde vaja. Laiska raha ehk raha, mis seisab kontodel, on kogunenud
miljardeid ja selle investeerimine majandusse oleks tõhus lisaressurss.
Üks põhjus, miks raha eelistatakse väikesel leegil kontodel põletada, ongi kartus
selliste juhtumite ees ehk reaalne kartus
oma rahast ilma jääda.
Telia ei ole muidugi ainus ettevõte, kes
oma väikeaktsionäridega kohtuteele on
jõudnud.Põhjused on erinevad, aga kohtuteed on käinud ka Baltika, Tallinna Vesi,

SEB jt. Eks näitab kohtuasjade
et midagi on reguleerimata.

hulk sedagi,

Arvata ja loota võib, et väikeinvestoreid tuleb juurde. Selline perspektiiv, kus
tuumikomanikei riski kaasata kapitali,
sest kardab võimalikke kohtuasju, pole see,
mida vaja. Ja teistpidi investor ei pea elama infopõuas japidevas hirmus, mis paneb
ta kahtlustama iga juhtkonna liigutust.
Arusaadavalt tuleb eriarvamusi ette igal
tasandil ning erinevad nägemused ettevõtte tulevikust võivad ettevõtte omanike teed
lahku viia. Seda juhtub iga päev. Eesmärk
oleks jõuda olukorda, kus need lahkuminekud ja ühinemised saaksid toimuda ilma
kohtuasjadeta.
Paratamatult kõlab väikeaktsionäri hääl
vaiksemalt ja mõnikord võib see tunduda
ebaõiglane. Aga vaevalt jätab ettevõtte juhtkond või omaniketuumik hea mõtte kuulamata või rakendamata lihtsalt sel põhjusel,
et esitajal pole piisavalt esinduslikku pakki aktsiaid.
Ei ole välistatud, et asi on bürokraatias,
mida kohtuotsuse täitmine endaga kaasa toob, ja tegelikult tegeleb Telia aktiivselt
ringkonnakohtu otsuse täitmisega. Aga
sellest saaks ju teada anda. Praegu juhtum
lihtsalt kestab edasi jakeegi sellest ei võida.
–

Läbi põlevad alati kõik teised

Ligikaudu kolmandik tööl
käivatest inimestest kogeb ülemäärast stressi ja tõsiseid läbipõlemise tunnuseid on 15
protsendil. Töö-ja digistressi
peab taluma ning see, kes murdub, ei sobi kollektiivi.
Aeg-ajalt loeme mõne eduka inimese läbipõlemisest. Kas
tõesti on adekvaatne kaasa
tundes lihtsalt ohata: ma
tean, mida ta tunneb, ja jääda

TÖÖSTUSUKSED
TULETÕKKEUKSED
LAADIMISSEADMED
MÜÜKI PAIGALDUS

I

HOOLDUS

5AASTAT EDUKAID PROJEKTE

REPLIIK

Vaimne tervis ikka veel teema,
mis tekitab ebamugavust. Tervisest rääkimine on haigus ja
haigus on nõrkus, mida ettevõtjad endale lubada ei saa.

www.laduks.ee

Anna-Kaisa Oidermaa
kliiniline psühholoog,
Peaasi.ee tegevjuht

iseenda või kolleegi läbipõlemist ootama? Tervisehädad on
igaühe enda asijapigem soovitakse nende ees silm kinni pigistada, siis need ei nakka. Ega
nakata ettevõtte mainet.

Õnnelikumad inimesed on paindlikumad,
produktiivsemad, inno-

Kui

vaatilisemad.

gustama inimesi koju jääma,

Alustaks õigest otsast

viirushaigustega peaks jul-

siis vaimse tervisega on vastu-

pidi. Elust, ka tööelust osavõtmine on oluline paranemisprotsessi osa. Ärevuse, depressiooni või ülemäärase stressiga
töötajaid võiks pigem julgustada sobivas vormis töötama.

tel 6 803 505
Meil kõigil juhtub, et kõik ei
ole kõige paremas korras. Kui
kogeme, et seda ilmset tõsiasja ei pea varjama, vaid sellega
saab elada, on see just see, mis
vaimset heaolu toetab. Õnnelikumad inimesed on paindlikumad, produktiivsemad, innovaatilisemad. Ehk saaks siis
juba praegu selle poole liikuma hakata pakkuda inimestele seda, mis neid õnnelikumaks teeb, ja selle pealt oma
ettevõttes ka kasu lõigata. Kui
teie juures töötaksid sellised
inimesed, kas oleks see siis hea
ka ettevõtte mainele?
–

mob 56 505 898

info@laduks.ee
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toimetaja Juhan Lang

tel 667 0136

HIND

MIS ON MIS

PowerShares Global Wateri
ETF on tõusulainel

Veesektoriga seonduvad
fondid

osaku hind USA dollarites

fondi nimi

26

Summit Global Water Multifactor
WTRX
PowerShares Global Water ETF
PIO
First Trust Water ETF
FIW
Guggenheim S&P Global Water ETF CGW
AllianzGI Global Water
AWTAX
Calvert Global Water Index Fund
CFWAX
PowerShares Water
PHO
Resources Portfolio

24

22,62
22
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juhan.lang@aripaev.ee

lühend

ALLIKAS: BLOOMBERG

20

Alati tasub küsida, kas fond
18

investeerib piirkonda, kus vee

01.04.2014

29.03.2017

kättesaadavus ja tehtavad investeeringud loovad lisaväärtust.

ALLIKAS: BLOOMBERG

SEKTOR

Kuidas
investeerida
vette?
Teadlased otsivad vett teistelt planeetidelt
väga selge põhjusega vesi on elu alus.
–

Fredy-Edwin

Esse

kaasautor

Meie koduplaneedil on vett küllaga ja kuigi see ressurss võib tundudaammendamatu, on tegu piiratud loodusvaraga ning
tulevikkuvaadates atraktiivse investeeringuga.
Pea kolmveerand meie planeedist on
kaetud veega, kuid sellest üle 96% on
ookeanides ning enamik mageveest poolustel jääna kinni, sulades üha kiiremas
tempos ookeanidesse. See tähendab, et
kõigest alla protsendi Maal olevast veest
on joomiskõlbulik. Maailmarahvastiku arvu kasv, inimeste elatustaseme tõus
ning vee kasvav osakaal tööstustes aga
ainult suurendavad nõudlust selle üli-

olulise ressursi järele. Seega on raske mitte nõustuda väitega, et kasvav nõudlus ja
piiratud pakkumine muudavad vee pikas plaanis väga atraktiivseks investeeringuks. Analüütikute ja asjatundjate sõnul
on juba praegu huvi veesektori vastu märgatavalt kasvanud.
Aeg

on küps

Kes uudiseid veidi tähelepanelikumalt

jälgib, teab, kuidas USAs Michigani osariigis Tallinna-suuruses linnas nimega Flint
on seni lahendamata massiline veesüsteemide pliimürgitus. California hakkas alles
sel talvel toibuma viimase 500 aasta kõige rängemast põuast ning Hiinas on teata-

tud lugematutest pinna-ja põhjavee reostusjuhtumitest.
Analüütikute hinnangul on ülemaailmsest finantskriisist piisavalt aega möödunud, et kohalikud omavalitsused hak-

Hiinas on mitmes
kohas joogiveeprobleemi põhjus

reostumises. FOTO:
EPA

kaksid taas investeerima taristutesse ja
uuendama ajale jalgu jäänud veesüsteeme.
Investori jaoks võib olla praegu suurepärane aeg investeerida veeaktsiatesse,
kuid tegu on väga killustunud sektoriga,
sest ühtegi kindlat ja domineerivat ettevõtet ei ole. Jätame Tallinna Vee praegu vaatluse alt välja, sest Eesti investorid niigi teavad selle iseärasusi ning see ei haaku otseselt selle artikli mõttega.
Veega seonduvaid ettevõtteid on tegelikult ridamisi, tegu ei pea olema kohaliku joogiveepakkujaga nagu Tallinna Vesi. Ettevõtete tegevusalad on vägagi laialivalguvad siia alla käivad mainitudkohalikud joogivee tootjad, pakendatud joogivee tootjad, veega seonduvatekeskkonnateenuste pakkujad, pumpade ja filtrite
tootjad ja isegi vee haldamisega seonduva
tarkvara pakkujad. Nimekiri on pikk.
Minu soovitus on investeerida veega
–

Small-talk´i

praktikum

11.05.2017

Kristel Jalak, Kadri Kõiv
€

4 sammu, kuidas kontakteloovalt
suhelda

359 €(km-ga 3430.80 €)
Kehtib kuni 07.04.17
Tavahind: 399 (km-ga 478.80 €)
€

Info ja registreerimine:Harri Jõgis

/

tel: 667 0283

/

e-post:Harri.Jogis@aripaev.ee

/

akadeemia.aripaev.ee

seotud börsil kaubeldavatesse fondidesse ehk ETFidesse, mis võimaldavad laialdast ja lihtsat ligipääsu kogu sektorile. Esimene võimalus on võrrelda fonde riikide põhjal, kuhu nad on oma vara paigutanud. Alati tasub endalt küsida, kas see
fond investeerib piirkonda, kus vee kättesaadavus ja sektorisse tehtavad investeeringud loovad investorile lisaväärtust.
Otsi probleemseid piirkondi

Hea näide on Hiina, kus elab viiendikko-

gu maailma elanikkonnast, kuid kus asub
kõigest 7% taastuvatestveeallikatest. Nendekõrval on kohe India, kus seis pole parem. Suured ETFid üritavadki raha paigutada kohtadesse, kus investeeringu pikaajaline väärtus on kõige atraktiivsem.
Teine võimalus ETFidesse investeerida
on vaadata nende varade allokatsiooni ettevõtte-ja tehnoloogiapõhiselt. Nagu ma

15
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KOMMERTSPANKADE INTRESSITOOTED

Tähtajaline hoius EUR, %
1 kuu

2 kuud

3 kuud

6 kuud

1aasta

9 kuud

2 aastat

3 aastat

üle 5 aasta

min summa

kontakteeruge pangaga

Danske Bank
0,10

0,15

0,20

0,40

0,50/1,50

0,60/1,60

0,70/1,70

-

0,25

0,30

0,35

0,55

0,65

0,75

0,85

-

-

-

-

-

0,01

0,01

0,20

0,35

0,75

-

Versobank
DNB

0,40

0,50

0,60

0,90

1,00

1,80

1,80

1,80

-

0,01

0,05

0,09

0,18

0,21

0,23

0,28

0,33

-

Krediidipank

0,20

0,20

0,20

0,40

0,60

0,80

1,20

1,50

2

BIGBANK

0,45

0,50

0,60

0,80

0,80

1,10

1,40

1,60

-

-

-

0,50

0,75

1,00

1,25

1,75

2,00

-

9 kuud

1 aasta

min summa

Tallinna Äripank

Tallinna Äripank
Citadele Pank

(3)

üle

Inbank

Tallinna Äripank

1 kuu

kuu
püsijäägilt

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00

0,00

0,05 (7)

-

(3)

Citadele Pank

Versobank
DNB
Krediidipank

-

200
150
350
100
100/200
500

(4)

5 aasta

500

2 kuud

3 kuud

6 kuud

kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank

kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank

200

Tähtajaline hoius USD, %

Jooksev hoius EUR, %
keskmiselt
kuu jäägilt

-

0,05

0,05

0,05

0,10

0,15

0,20

200

-

-

-

0,90

1,00

1,30

0,70

0,90

1,10

Citadele Pank

0,35

0,45

0,10

0,11

0,14

0,29

0,39

0,49

200
500
100

0,20

0,20

0,20

0,40

0,60

0,80

100/200 (4)

Versobank
DNB

0,30

Krediidipank

0,01

BIGBANK

-

BIGBANK

-

-

Inbank

-

-

Kursid on päeva jooksul korrigeeritavad; (3) personaalpanganduse klientidele;
(4) internetipangas/kontoris (7) päevalõpu kontojäägilt,

Äripanga jooksva hoiuse intressimäär

on

nüüd 0%

Pankade kontaktandmed
Citadele Pank

Narva mnt. 63/1, Tallinn,

Versobank

tel 770 0000, faks 770 0001,
BIGBANKRüütli 23, Tartu, tel 1333, faks 737 7582,
e-post: bigbank@bigbank.ee, www.bigbank.ee

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

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

Narva mnt 4, Tallinn,
tel 669 0941, faks 661 6037

Hallivanamehe 4, Tallinn,

tel 680 2500, faks 680 2501
DnB pank Tartu mnt 10,Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,

Eesti Krediidipank

Tallinna ÄripankVana-Viru

7, Tallinn, tel 668 8066,

faks 668 8065

BALTI ETTEVÕTETE NOTEERIMATA VÕLAKIRJAD
võlakiri

ISIN kood

REKLAAM

emiteerimis-lunastamis-kupongimäär
kuupäev

tähtaeg

EE3300111038
EE3300110980

1.12.2016
24.10.2016

1.09.2017
1.10.2017

EE3300110659
EE3300111046

10.03.2015
1.12.2016

15.03.2018
1.06.2018

Mainor Ülemiste

EE3300110691

16.06.2015

26.11.2018

Uvic
PlusPlus Capital

EE3300110782
EE3300110840

27.11.2015
25.01.2016

27.11.2018
1.02.2019

10,00%

Finora Capital
PlusPlus Capital

EE3300110972
EE3300111079

22.09.2016
20.12.2016

22.05.2019
1.10.2019

9,25%

IuteCredit Europe A8

EE3300111020
EE3300111053

28.11.2016
1.12.2016

15.10.2019
1.12.2019

Creditstar

PlusPlus Capital
Finora Capital
Creditstar

Creditstar

intressimakse
sagedus

8,00%

10,00%
9,75%

11,00%
7,00%
13,00%
12,00%
14,00%

12,50%

nimi-emissiooni

väärtus, €

maht, €

kvartaalne
kvartaalne

1 000
100

3 000 000
3 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

4 000 000
12 000 000

kvartaalne

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

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

FONDID

REKLAAM
30.03

LHV Varahaldus
ost

mainisin, siis on tegu väga laialivalguva
sektoriga ja kaks ETFi võivad teineteisest
erineda nagu öö ja päev.
Investoritele on loodudka tavalisi indeksifonde ja aktsiafonde. Oleme Äripäe-

põhjalikult kajastanud passiivse investeerimise eeliseid aktiivse investeerimisega võrreldes ja minu hinnangul ei tasuks ka veefondide puhul erandit teha.
Kuigi vette investeerimiseks on fonde alla
kümne, on valik hea japeaks rahuldama
erinevate investoritüüpide vajadusi.
ETFi investeerimise asemel on võimalus paigutada raha otse ettevõttesse. Sellisel juhul tulebarvestada suuremate riskide ning piiratud kasuga, mis tulenebkogu veesektori arengust. Suurematest veesektori ettevõtetest väärivad väljatoomist
prantslaste Veolia Environment ja Suez,
ameeriklaste ITT ja Tallinna Vee omanikfirma United Utilities.
vas

Väiksematest tegijatest mul täpne ülevaade puudub, kuid näiteks investeerimisajakiri Barron’s soovitab konsulteerimisja inseneriteenuseid pakkuvat California
firmat Tetra Tech. Firma käibest 40% moodustavad USA kohalike ja föderaalvalitsuse tellimused ning 30% rahvusvahelised
projektid.
Neli analüütikut soovitab Tetra aktsiaid hoida ning neli osta, müügisoovitused puuduvad. Aktsia keskmine hinnasiht
on 49

dollarit, mis 28. märtsi seisuga viitas

23% tõusupotentsiaalile.
Kuna veesektor on tõepoolest nii laialivalguv, kuid suure potentsiaaliga haru,
siis peab investor enne investeerimist tegema tubli eeltöö. Samas ma ei kahtle, et
kodutöö järel on tekkinud ka selge nägemus, kuhu oma raha panna. Minu eelistatud meetod osta ETFi osakuid on kõige
lihtsam ja laisem.
–

–

Pensionifond L, EUR
Pensionifond M, EUR
Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR
Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR
LHV Pensionifond 25, EUR
LHV Pensionifond 50, EUR
LHV Pensionifond Intress, EUR
LHV Pensionifond 100 Pluss, EUR

LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

müük

NAV

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

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

1,60

1,60

1,60

2,62

1,12

4,49

3,97

4,29

1,26

1,26

1,26

1,86

0,72

2,90

3,36

3,72

1,28

1,28

1,28

1,80

-0,09

0,21

2,24

2,56

1,40

1,40

1,40

3,01

1,36

5,66

4,45

5,03

1,19

1,19

1,19

1,30

-0,08

0,06

2,24

2,81

1,62

1,63

1,63

3,28

1,87

7,17

5,80

6,21

1,09

1,09

1,09

3,94

0,82

2,29

2,97

3,75

fondi maht

472 160 154
70 354 793
60 717 380
118 608 994
20 644 755
9 115 701
12 598 985

1,30

1,30

1,30

5,55

0,75

2,49

3,64

4,43

0,93

0,93

0,93

1,59

-0,01

0,28

1,45

2,35

225 639 769
4 256 882

1,74

1,76

1,76

8,83

0,57

3,35

4,99

6,28

4 695 354

0,79

0,80

0,80

2,04

-0,12

-0,17

0,95

1,98

534 096

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

11,05

11,16

11,16

-1,56

0,89

-7,00

6,38

10,07

9,97

10,07

6,30

16,07

6,25

4,45

11 687 607,21
3 874 990,27

LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR

6,43

6,37

6,43

6,30

16,07

6,25

4,45

-

ost

müük

NAV

1,12

1,12

1,12

6,35

1,87

7,41

4,4

4,85

0,98

0,98

0,98

9,69

2,73

11,61

6,32

6,29

Nordea Pensions Estonia

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR
Nordea Pensionifond B, EUR

30.03
riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

211 118 501,69
28 331 346,83

1,00

1,00

1,00

4,04

0,94

3,86

2,66

3,28

23 331 962,61

Nordea Pensionifond C, EUR
Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

0,88

0,88

0,88

2,24

-0,4

-0,3

1,89

2,23

1,56

12,83

3,79

16,29

8,39

8,35

13 340 727,96
10 666 268,20

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,81

0,80

3,64

0,67

3,27

3,41

3,56

2 283 796,85

ost

müük

NAV

1,54

1,57

Trigon Asset Management

AKTSIA

E-kaubanduse gigandi Amazoni aktsia hind rühib järgmise tipu suunas, kuna analüütik
prognoosib aktsiale 1100 dollari suurust hinnasilti.

Amazoni aktsia tõusis eelmisel nädalal 4,8% võrra ning
sel aastal on tõustud 18% jagu.
Loop Capitali analüütik Blake Harper usub aga tõusu jätku ning teatas, et kuna Amazoni väljavaated on niivõrda head,
võib hind tõusta isegi 1100 dollarile. See tähendaks praegusega võrreldes 24% suurust hinnatõusu. Praegu maksab Amazoni
aktsia umbes 889 dollarit.

24

protsendi suu-

rust tõusu prognoosib Amazoni
aktsiale Loop
Capitali analüütik Blake Harper.

ÄRIPÄEV.EE

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

18,98

19,65

19,27

6,83

0,97

12,76

8,72

1 459 755,90

Trigon Uus EuroopaFond C, EUR

30,32

31,40

30,78

11,85

10,30

24,07

7,83

11,19

93 493 800,78

Trigon Venemaa Top Picks Fond C, EUR

25,67

26,58

26,06

21,61

4,83

78,66

21,75

3,31

16 028 736,13

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,

FactSeti küsitletud analüütikute seast on see üks optimistlikumaid hinnasihte Amazonile.
Harper kirjutas klientidele
saadetud teates, et ettevõte on
niivõrd uuenduslik ja mitmekülgne, et sel on veel palju ruumi areneda ning uutele turgudele siseneda.
Harper märkis, et eriti tasuks
tähele panna Amazoni pilvebisnist Amazon Web Servicesi
(AWS), mis võib tulevikus osutudaüliedukaks ning jõuda 200
miljardi dollari suuruse turuväärtuseni.

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud
13,88

Trigon Balti Fond C, EUR

Amazoni aktsiale on seatud
eriti optimistlik hinnasiht

30.03
%

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

Tea, mis toimub!
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toimetaja RainerSaad

tel 667 0097
3. aprill 2017

toimetajad@aripaev.ee
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OMX TALLINN

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

Pettumuse tõi
lõhekasvataja

1122,20

+0,35%

~

1130

1085

1040

995

Kuu ajaga on Lerøy Seafoodi aktsia langenud
üle 20 protsendi ja see tähendab karuturgu.
On lausa üllatav, kuidas mu portfelli prii-

Et oma kasumit kaitsta, panin Lerøy puhul
paika müügistrateegia.

musest on saanud põlualune, ja seda veel
nii lühikese ajaga. Põhjuseks on lõhe hin-

na langus, analüütikute hinnasihtidekärped ning üldine pessimism, mis on praegu suur. Kuid kõige sellejuures näenka

helgemaid toone.

950
04

Lerøy aktsia on tipust
kukkunud üle 20%

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.

Norra kroonides

500

väärtus 273 0210,11 eurot
53% aktsiad / 40% raha / 7% võlakirjad

300
28.03.2016

31.03.2017

Microsoft
Berkshire Hathaway B-aktsia
Olympic EG

tori suhtes negatiivsemaks, kuid enamik

usub, et lõhepidu jätkub.Lõhekasvatajate
aktsiate hind on viimase viie aastaga kasvanudkeskmiselt neli korda. Nordea analüütik leiab, et pidu on selleks korraks läbi, kuid ta on üks vähestest, kes on andnud
suuremale osale sektori aktsiatele müügisoovituse.
Ei ole halba ilma heata

Värvilised metallid

30.03

50,26

t

551,25

1960
5881

478,25

Plii LME
Nikkel LME

t

471,50

Tina LME

20050

Masuut (1% väävel), t
Maagaas Henry Hub, btu, USD

306,75

Tsink LME

2848,5

Mootoribensiin,

Diislikütus,

t

Kerge kütteõli,

Põllumajandus
nael 453,59 g

Väärismetallid
USD/unts,

=

Valge suhkur NYSE LIFFE,

138,10

USD/t

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

477,20
2097,00

147,00

Rapsiseemned NYSE LIFFE Pariis

10010

3,191

31.03

Kohv NYBOT, USc/nael

2349,5

Hongkongi dollar
India ruupia

Kuld COMEX

1240,96

Baltic Horizon Fund

–0,04

Apple

–0,13

Tallink

–0,21

Apranga
Statoil
Lerøy Seafood

–0,38

Pärast mitu kvartalit kestnud rahapõletamist suurenesid sularahavarud neljandas kvartalis 1,7
miljardile dollarile.
Eelmisel aastal teatas BlackBerry, et lõpetab telefonide tootmise
ning annab selle edasi kolmandatele osapooltele, sest nii on ettevõttele odavam.

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
Jõudsid plussi. Kaks Kreeka
suurpanka jõudsid eelmisel aastal laenukahjude vähenemise tõttu kasumisse.

Projekt viibib. Arco Vara projekt
Bulgaarias on ajagraafikust maas.

SINU ARVAMUS

Tegi Buffettile ära. Amazoni asutaja Jeff Bezos on nüüd maailma
rikkuselt teine inimene. Kaugel
pole ka esirikkur Gates.

Kommenteeri Toomase investeerimisotsuseid, jaga oma kogemusi või esita küsimusi veebilehel www.aripaev.ee või e-kirjaga
aadressil investor.toomas@aripaev.ee
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VALUUTA
Austraalia dollar
Bulgaaria leev
Hiina jüaan

31.03

sulgemis-

0,19

Ryanair

Tallinn
aktsia

Alumiinium LME
Vask LME

0,37

Viimased tehingud

Kuigi Lerøy aktsia hind sulab börsil nagu

USD/t
52,62

aktsiate päevane muutus protsentides

ALLIKAS: BLOOMBERG

BÖRS

Nafta IPE, bbl
Nafta NYMEX, bbl

tanud ja sellega peaaegu põhja läinud BlackBerry sai eelmisel
aastal suurima käibe hoopis tarkvaraüksusest, mille käive ulatus
670 miljonile dollarile.
BlackBerry tegevjuhi John Cheni
sõnul võib selle tulemusega igati rahule jääda Ja see täidab eesmärki, milleks on üksuse käibe
30% aastakasv. BlackBerry eelmise aasta kasum aktsia kohta oli
4 senti, mis on rohkem, kui analüütikud oskasid oodata, kirjutas

–0,14%

378,1

350

BÖRSIKAUBAD

USD

seljatamas.

päevane muutus

Et oma kasumit kaitsta, panin Lerøy puhul
paika müügistrateegia. Müün kolmandiku
aktsiatest siis, kui sellehind on jõudnud 350
kroonile, ja kolmandiku siis, kui selle hind
tõuseb tagasi 400 kroonile. Tegelikult oleks
ma pidanud aktsiastkasumit võtma, kui see
olirekordkõrgel 480 krooni juures.Tekkis
aga rahulolu ja siis tundus, et aktsia jätkab
ainult tõusu.
Analüütikud on muutunud lõhesek-

31.03

1127,74
955,95

Algselt nutitelefonide äriga alus-

investeeringutel?

varakevadine lumi, näitab suhtelise tugevuse indeks (RSI), et aktsia on üle müüdud.
Arvestades hinna järsku langust, tundub
loogiline, et mingi hetk võib põrge tulla.
Ka meeldib mulle see, et Lerøy dividend
on sel aastal krooni võrra suurem kui eelmisel aastal. Olen aastate jooksul mitu
korda Lerøy aktsiaid juurde ostnud ja aktsiate keskmine hind on 213,8 krooni. Praeguse dividendi juures (13 krooni) teeb see
dividenditootluseks 6 protsenti, mis on
minu arvates hea näitaja. Lerøy on juba
mitu aastat olnud suurim dividendimaksja minu portfellis.

Kütused

02

Pärast mitu aastat kestnud koondamisi ja äritegevuse ümberkorraldamisi on BlackBerry raskusi

PORTFELL

400

–

12

raskusi

Kuidas läheb Toomase

Panin paika müügiplaani

10

TULEMUS
BlackBerry seljatab

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

HIND

450

Lõhekilo maksis jaanuaris 80 Norra krooni, praegu on see pisut alla 64 krooni. Lerøy
aktsia käekäik sõltubpaljuski sellest, mis lõhe hinnaga toimub, seetõttu pole ka imestada, et aktsia hind on sel aastal suuna alla
võtnud. Järsult on kasvanud ka tootmiskulud, mis praegu moodustavad umbes 50%
igast müüdud kilost, kuid vaatamata sellele on kasumimarginaal jätkuvaltajalooliselt kõrge.
17. märtsil teatas Norra valitsus, et käib
välja uued regulatsioonid, mille tõttu võib
Lerøy olla sunnitud kalatagavarasid vähendama 20% võrra. “Meie pole valitsuse
ettepanekuga rahul, kuna pikaajalisteks
investeeringuteks on vaja piisavalt tagavarasid,” protestis Lerøy selle peale.
Uue ettepaneku eesmärk on muuta
Norra kalasektor tõhusamaks ja innovatiivsemaks, kus ettevõtetel on korraga vähem varusid ja seetõttu tuleb valitsusel
neile ka vähem toetust maksta, kui varud
peaksid raisku minema. Peale lõhe tootmise avaldab see negatiivset mõju ka hiljuti Lerøy omandatud merisiiaüksuse
tootmisele.

08

perioodi madalaim

investor Toomas

Lõhe hinna järsk langus

06

perioodi kõrgeim
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P/E arvutatud viimase nelja kvartali vahearuande (kui on olemas, siis rahvusvahelise raamatupidamisstandardi(IAS)
kohase) konsolideeritud koondkasumi emaettevõtja osa põhjal
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Värsked börsiuudised: www.aripaev.ee/bors

Turuülevaade: investor.aripaev.ee

reklaamitoimetaja Marina Altmaa

tel 667 0161
3. aprill 2017

marina.altmaa@aripaev.ee

M

KÖÖGID

Ö

Ö

B

VANNITOAD

INFO@LIIWIMOOBEL.EE

|

E

REKLAAM

L

GARDEROOBID

WWW.LIIWIMOOBEL.EE | (+372 ) 5860 0686

Esmaspäev, 3. aprill 2017
nr 64 (5662) 3 eurot

TALLINN: Abc Motors AS Paldiski mnt 105, tel: 674 7700 | LAAGRI: City Motors AS Pärnu mnt 541, tel: 626 4070 | TARTU: City Motors AS Jõe 9A, tel: 7367893 | PÄRNU: Pereauto
OÜ Pärlimõisa tee 24, tel: 447 7300 | VILJANDI: Rael Autokeskus OÜ Tallinna mnt 97, tel: 433 0987 | HAAPSALU: Tradilo OÜ Tallinna mnt 73, tel: 473 1383 | KURESSAARE:
Warma Auto OÜ Tallinna 82a, tel: 453 0122 | RAKVERE: Wiru Auto OÜ Kreutzwaldi 7, tel: 329 5560 | NARVA: Albion Motors OÜ Kerese 40G, tel: 356 9333.
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