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Investor loodab Etaloni
uuest fondist vähem stressi
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Mikk Talpsepp plaanib agressiivse Etalon Varahalduse kõrvale rahulikumat fondi.
See võiks ka täpsemalt tootluseesmärki täita, ütleb investor Birger Aavik. 4–5
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CON5QLIS
C0N50LIS Group Euroopa suurim raudbetoonist ehituslahenduste tootja
9800 töötajat, 29 riiki, käive 1,4 miljardit EUR (2015)
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Täiendav informatsioon:
www.betoonelement.ee

Mõte ehitada tootmishoone betoonist sai alguse sellest, et mulle isiklikult meeldib betoon kui ehitusmaterjal.
Seda nii esteetiliselt kui ka praktiliselt.
Teiseks oli meil kogemus vanade nõukogudeaegsete betoonehitistega, kus hoolimata kehvast kvaliteedist,
oli sisekllima üllatavalt hea talvel ei läinud liiga külmaks Ja suvel liiga palavaks.
Positiivne on ka see, et betoon on põhiosas kodumaine materjal.
Elementhoone valimise põhiargumendiks oli meie jaoks veei see, et kuna meil on pidev tootmisprotsess
ja pidime laiendama hoonet samaaegselt ise tootes, siis valisime lahenduse, mis ei seganud meie põhitegevust
ja kus ehitusaeg oli võimalikult lühike.
Elementhoone ehitamise plussiks on see, et elemendid toodetakse tehases ette ja nii on paigaldamine suhteliselt kiire.
Kaasaegse tootmishoone ehitamise juures pean kõige olulisemaks kvaliteeti ja minu meelest betoonist hoone
vastab sellele nõudele.
-

Anti Puusepp, Palmse Mehaanikakoda OÜ omanik
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KIIRTEE Tallinnast Helsingisse
Viking Line toob ajavahemikul 10. aprillist 22. oktoobrini Tallinna-Helsingi liinile uue kiirlaeva, millega
reis kestab alla kahe tunni. Katamaraan Viking FSTR on 91 meetrit pikk ning mahutab 850 reisijat ja
kuni 120 sõiduautot.

Laeval on mugavad võimalused tööks ülemise teki aknapoolsete istmete kõrval asuvad pistikud
arvuti laadimiseks. Veelgi mugavamaks reisimiseks soovitame Club Lounge’i, mille piletihinna sisse
kuuluvad ka söök ja jook.
–

Katamaraani lisandudes suureneb Viking Line´i Tallinna ja Helsingi vaheliste reiside arv suvel kuni
12 korrani päevas. Suur väljumiste hulk ja lühike reisiaeg teevad reisimise paindlikuks ning annavad
Soome lahte ületavaile reisijaile üha enam valikuvõimalusi.

Broneeri: vikingline.ee

GASELL

KASULIK

INVESTOR

Masu on parim aeg
oma firma asutada

Sotsiaalmaks läheb
paljudel valesse riiki

Pailapsest on saanud
painaja

“Oli näha, et meie tööandja läheb kiiresti allamäge,” kirjeldab
OÜ Kagu Elekter tegevjuht Karmo Kase 2009. aasta sündmusi,
mil neli elektrimeest otsustasid
oma firma asutada. Nüüd antakse tööd juba 36 töötajale. 6–7

Piiriülese tegutsemise korral tuleb sotsiaalmaksu maksta ainult
ühte riiki korraga. Kuidas aru
saada, millises riigis seda tegema peaks, selgitab rahvusvahelise maksuõiguse advokaat Marko
Saag. 10

Investor Toomase portfelli väärtus kahanes märtsis üle 2%, peasüü on selles Norra lõhekasvataja Lerøy Seafoodi aktsia järsul
kukkumisel. Kannatab kogu lõhetööstus, sest lõhe hind on võtnud suuna alla. 18–19
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PÄEVA TEGIJA

Hilinejad tõid

trahvi-japublikurekordi

Tõll, Piret, Leiger ja Tiiu võivad ajalukku minna mitte üksnes seepärast,
et suutsid ületada üldrahvaliku
kaasaelamise rekordi, vaid ka
seepärast, nad on kõige kallimalt kinni makstud hilinejad. Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad juht Kaido Padar ei saanud küll konfidentsiaalsusele viidates öelda, kui
palju laevatehased hilinemise
eest maksid, aga see summa oli
11 miljonit eurot. Neli laeva pidid
tööd alustama oktoobris. Kuna
nii ei läinud, tuli kulutada
miljoneid asenduslaevadele.
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0,9388

9,6142

59,8715

NordPool
29.87

Euribor
–0,243
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INVESTOR

Üllatav Etalon
Vastuolulise Etalon Varahalduse looja ja investeeringute juht Mikk Talpsepp
üllatas lubadusega tuua peagi turule uus ja konservatiivsem fond. 4–5
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LÜHIDALT
Altkäemaksu andmises süüdistatav

Bratislava ähvardab OEG äri

oma

Margo Tomingas peitis eile Harju ma kohtusfotogra fie st ki valt nägu.

tema esindaja Oliver Nääs.
FOTO: ANDRES
HAABU

Eile andis Olympic Entertainment Group teada, et Slovakkia pealinnas otsustati alates
maist keelata hasartmäng. Samas võetakse

Taga

arvesse hasartmänguga tegelevate ettevõtete tegevuslitsentsidekehtivusaega. Slovakkia
hasartmänguliidu hinnangul on Bratislava viimane otsus õigustühinening liit plaanib otsuse kohtus vaidlustada.
Juhul, kui nad kaotajaks jäävad,peab kõige

KOHTUASI

Tomingas liigub
prokuratuuriga

negatiivsema stsenaariumi korral OEG sulgema oma neli Bratislavas asuvat kasiinot, mille
käive oli mullu kokku 8,2 miljonit eurot.
OEG-l on Slovakkias kaheksa kasiinot, mille
kogukäive oli mullu 16,5 miljonit eurot. Samas
oli ärikahjum 0,04 miljonit eurot. OEG Slovakkia ärides töötab 324 inimest.

kokkuleppele

Eesti kehtestab veokite
teekasutustasu
Riigikogu võttis eile menetlusse liiklusseaduse, autoveoseaduse Ja maksukorralduse sea-

duse muutmise seaduse eelnõu, mis näeb ette
kehtestada veoauto teekasutustasu.
Teekasutustasu määr sõltub veoauto ja selle haagise täismassist, EURO-heitgaasiklassist Ja telgede arvust. Päevane teekasutustasu
määr jääb vahemikku 9–12 eurot ning aastane
teekasutustasu määr vahemikku 500–1300
eurot. Veoautode teekasutustasu kehtestatakse avalikult kasutatavatel teedel sõitmise eest
üle 3500kilogrammise täismassiga veoauto ja
selle haagise puhul. Teekasutustasust on vabastatud kaitseväe, kaitseliidu, välisriigi relvajõudude, politsei-ja piirivalveameti Ja päästeasutuse sõidukid ning vanasõidukid.

154

Koit Brinkmann
koit.brinkmann@aripaev.ee

Eile Harju maakohtus istungil
käinud Margo Tomingas, kes
on altkäemaksu andmises süüdistatavana kohtu all, on valmis kokkuleppemenetluseks.
Tallinna abilinnapea Arvo
Sarapuu väimees Tomingas juhtis altkäemaksuloosse segatud

korda ja ligi 180000
euro eest telliskaitseväe
spetsialist teenuseid
Margo Tomingase juhitud

firmadest.

bussifirmasid ning oli seal juhatuse liige.
“Oleme valmis kokkuleppemenetluse läbirääkimisteks,”
teatas Tomingas eile kohtule.

üle Eesti.

süüdistatakse

Varikule kasutada luksusautod

Liinid, MTG, ATKO Trans, ATKO
Liinid ja Järve Bussipark juha-

Lexus GS300 V6 ja BMWX5 35D.

liikmena endisele kaitseväe peastaabi protokolliteenistuse spetsialistile Kristjan Varikule altkäemaksuna vara andmises ligi 52 000 euro väärtuses.
Varik tellis Tomingase juhitavatelt firmadelt kahe aasta jooksul kaitseväe ürituste ja
kohtumiste jaoks transporditeenuseid ning rentis sõidukeid
154 korda ligi 180 000 euro eest.
Kõikide nende ettevõtete
nõukogus oli ka Keskerakonna
poliitik, praegune Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu.
Põhja ringkonnaprokura-

majandustarkvaras.

MURETU
KVALITEETNE

REAALAJASPABERIVABA

Võta meiega ühendust
www. amelloraama.ee
info@amelloraama.ee

tel 6 191 341

Ic

0)

öelnud,

transpordiettevõtete Harjumaa
tuse

Teostame
raamatupidamist
kliendile sobivas

2.

tuuri eriasjade prokurör Endla
Ülviste on varem ERRile

et süüdistuse kohaselt andsid
Tomingase juhitud ettevõtted

Tomingast

Raamatupidamine

si kahe nädala võrra. Prokurör
ning Tominga kaitsja AB Lextal

Süüdistatav kohtusse ei tulnud
Eile üldmenetluses toimuma pidanud kohtuistungile Varik aga
kohale ei ilmunud.
Variku kaitsja AB Clarus vandeadvokaadiabi SilverReinsaar
märkis, et tal pole infot kliendi
asukohast. Korduvatele katsetele vaatamata ei õnnestunud
kaitsjal kohtus telefoni teel Varikut kätte saada. “Ta kas pole istungist teadlik või on selle
ära

unustanud,”

arvas Reinsaar.

Viimati suhtles ta Varikuga paari nädala eest.
Kohus lükkas istungi eda-

vandeadvokaat Oliver Nääs ütlesid, et peavad selle ajajooksul läbirääkimisi kokkuleppemenetluse tingimuste üle.
Lisaks Tomingalt ligi 52 000
euro väärtuses vara saamisele
võttis Varik süüdistuse järgi altkäemaksuna vara veel ka trükiteenuste, meenete ning toitlustusega tegelevatelt ettevõtetelt.
Kõik kokku oli üle 75 000 euro
väärtuses.

Altkäemaksuasjaga seotud
Sarapuu-Tominga perefirmad
on praeguseks kustutatud.
AS Harjumaa Liinid (kustutatud august 2014) juhatuse
Margo Tomingas, nõukogu liik–

med Arvo Sarapuu, Rein Tomingas, Kethrin Tomingas, Meril Sarapuu.
AS MTG (kustutatud august
2014) juhatuse liige Margo Tomingas, nõukogu liikmed liikmed Arvo Sarapuu, Rein Tomingas, Kethrin Tomingas, Meril Sarapuu.
AS ATKO Trans (kustutatud
august 2014) juhatuse liige
Margo Tomingas, nõukogu liikmed liikmed Arvo Sarapuu,
Rein Tomingas, Kethrin Tomingas, Meril Sarapuu.
AS ATKO Liinid (kustutatud
august 2014) juhatuse liige
Margo Tomingas, nõukogu liikmed liikmed Arvo Sarapuu, Kethrin Tomingas, Meril Sarapuu.
Järve Bussipark AS (kustutatud august 2014) juhatuse liige Margo Tomingas, nõukogu
liikmed liikmed Arvo Sarapuu,
Rein Tomingas, Kethrin Tomingas, Meril Sarapuu.
–

Kuriteoepisoodid jäävad aastatesse 2011–2013. Kaitsepolitsei pidas Variku kinni novembris 2013, samal ajal toimus läbiotsimine ka Tallinnas Ahtri
tänaval ASi ATKO Grupp ruumides.
Ka tollase riigikogu liikme
Aivar Riisalu ettevõte Callarex
Grupp oli algselt kahtlustatavana prokuratuuri nimekirjas kui
Varikule pistise andja.
“Minuni on jõudnud info, et
on käidud, vesteldud minu töötajaga. Mulle ütles kaitsepolitsei, et suhteliselt suure tõenäosusega ei esitata minu ettevõtte
vastu süüdistust, sest seal võib
olla väljapressimise motiiv isiku suhtes,” rääkis Riisalu Äripäevale 2013. aasta novembris.

–

–

–

–

Lenovo V110

Lenovo B50-50

Lenovo YOGA 3 PRO

Parim töövahend

Kiire ja
SSD ket
sülearvi

Inteligentne sülea
mis kohaneb
kõigega

ärikasutajale

Võimas i5 protsessor
ja kiire SSD ketas

rf

inside

inside

CORE i5

CORE i3

15,6" HD matt ekraan, Intel* Core I5-6200U protsessor,
Intel®' HD520 graafika, 4GB operatiivmälu, 128GB SSD ketas,
DVD-kirjutaja, Bluetooth, WiFi AC, lx USB2.0, IxUSBS.O,
HDMI, 3-in-l kaardilugeja, veebikaamera, kaal 2,1kg
Nordic asetusega klaviatuur,
Microsoft Windows 10
"

.599T-

479.-

CORE

15,6" HD (1366x768) matt ekraan, Intel® Core i3-5005U
protsessor, Intel®' HD5500 graafika, 4GB operatiivmälu,
128GB SSD ketas, Bluetooth, WiFi, lxUSB2.0, lxUSB3.0, HDMI,
mälukaardilugeja, veebikaamera, kaal: 2,02kg
Nordic asetusega klaviatuur,
Microsoft Windows 10 Professional
"

399.-

Kuumakse: 166 /48 kuud

Kuumakse: 13.306

13,3" WQXGA+ (3200x1800) IPS puutetundlik 360 kraadi
pööratav ekraan, Intel® Core"' M-5Y71 protsessor, Intel® HD5300
graafika, 8GB operatiivmälu, 256GB SSD ketas, Bluetooth v4.0,
WiFi, 2xUSB3.0, microHDMI, mälukaardilugeja, veebikaamera,
JBL+Waves audio, aku kestvusega kuni 10b 35min, kaal l,2kg
ENG asetusega taustavalgustusega klaviatuur,
Microsoft Windows 10

945.-

/48 kuud

Kuumakse: 30.756

Süle- ja lauarvutite: müük, remont, hooldus / Tarkvara korrastamine
Rakvere:

■iiniifirmrrr
Rägavere tee 37
Tel. 322 3456

Arvuti-, büroo- ja hobikau

TAUST

Kustutatud firmad

Mob. 5130 349
rakvere@itshop.ee

Rakvere:

■beis

F.G. Adoffi 11
(Kroonikeskus)
Tel. 322 5410
krooni@itshop.ee

Pärnu:
—

Tallinn:

MM

Jõhvi:
»

Papiniidu 5A/1

Väike Paala 1

(Sillakeskus)
Tel. 443 3141

(Siemensi maja)

Tel. 6010000

Tel. 335 6253

parnu@itshop.ee

tallinn@itshop.ee

johvi@itshop.ee

Narva mnt. 5
(Bussijaama vastas)

/

/48 kuud

SSD ketaste paigaldus

Tartu:

Viljandi;
vilja

Ringtee 75
(Lõunakeskus)
Tel. 731 0737
tartulk@itshop.ee

(Leola ärikeskus)
Tel. 433 3122
viljandi@itshop.ee

mm

M

Kivi 2

Narva:

MM
Tallinna mnt. 19c
(FAMA keskus)
Tel. 356 6414

Mob. 50 94 085

fama@itshop.ee

epood@itshop.ee

www.itshop.ee
Tel. 443 3141
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Tippkvaliteet

Kaitseprillid
art TU54600

13 €

mõistliku
hinnaga!

Hi-Vis tööjakk
art 675-6618

81

€

TAMREXi tööriiete sarja iseloomustab hea materjalivalik ja kasutusmugavus. Nutikad detaililahendused lisavad maksimaalset funktsionaalsust. Mõistliku hinna ja kõrge
kvaliteedi taga on aastatepikkune
pühendumine. Kliendi vajaduste
järjepidev kaardistamine on aidanud kaasa parimate lahenduste
leidmisele. Head hinda ja kvaliteeti hindav klient leiab TAMREXi
tootesarjast lisaks tööriietele ka
töökindad, -jalanõud, mitmed
isikukaitsevahendid ning laia
valiku töö-ja tuleohutustooteid.

Hi-Vis
kindad
art 44-387

16.50 €
Hi-Vis
tööpüksid
art 676-6618

71

REKLAAM 3

€

Hall tööjakk

Hi-Vis tööjakk

Töökindad

art 670-1804

art 675-5518

art 44-3626

68

81

€

€

2.96

€

tliösariedl KUMPRTEIKS,MNE.
SIDTRÜK,
vpõaimkaulubst
Tamrex

firmasübolkt:

Turvakingad

Hallid tööpüksid

Hi-Vis tööpüksid

Hall poolkombe

art B118T

art 671-1804

art 676-5518

art 672-1804

83

62

€

71€

€

82

€

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.08.2017 või kuni kaupa jätkub!

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

Tel 654 9900 Faks 654 9901
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

VALGA
Vabaduse 39

NARVA

Maslovi 1

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

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

RAPLA
TÜRI
Türi-Alliku Tallinna mnt 2a

KAANELUGUtoimetaja
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Harry Tuul
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Talpsepad
sepistavad

uut fondi

dest, ning enne seda pole mõtet rääkida ka
institutsionaalsest rahast,” lisas ta.
Samas ei julge Talpsepp praegu lubada,
millal täpselt fond käivitatakse ning kui
avalikult seda pakkuma hakatakse. “Algselt
oli plaan sellega startida juba selle aasta esimeses pooles, kuid võimalik, et see jääb Singapuris korraldatavale konverentsile kuluva
aja tõttu ka aasta lõppu,” nentis ta.

Äsja rekordilise languse üle elanud Etalon
Varahalduse investeeringute juht Mikk

Talpsepp paljastas, et kavatseb sel aastal
luua uue konservatiivselt juhitava fondi.
Indrek Mäe
indrek.mae@aripaev.ee

mist. “Selline investeerimisfirma oleks palju

rohkem investorite huvides kui riskifond
enamik investoreid otsib kindlustunnet ja
suurt vara väärtuse kasvu.”
Kui EtalonVarahalduse ja agressiivse investeerimisstrateegia puhul kasutab Talpsepp ka lühikeseks müümist (laenatud
väärtpaberi müümine lootuses, et selle hind
langeb, mille järel saab ta odavamalt tagasi
osta), siis konservatiivse fondi puhul seda ei
tehtaks. “Küll aga kasutaksin jätkuvalt optsioonistrateegiat ning kindlasti ei soovi ma
sel juhul vastuollu minna klassikaliste investeerimispõhimõtetega,” lubas Talpsepp.
–

Äripäev
“Seni on EtalonVarahalduse poole pöördunud üksjagu investoreid, kelle puhul võib
arvata, et riskantne investeerimine ei vasta nende riskiprofiilile,” selgitas Talpsepp
idee tagamaid. “Seda on teatud juhtudel
näha ka Etaloni praeguste aktsionäride ringist, kes küll taluvad volatiilsust väga hästi, kuid eelistaksid seejuures, et nende vara
oleks juhitud konservatiivsemalt,” põhjendas ta uue fondi vajalikkust.
Kui Etalon Varahaldusepuhul on Talpsepa aastane tootluseootus 26 protsenti, siis
konservatiivselt juhitava investeerimisfondi eesmärk on turgude keskmine tootlus.
“Plaan on see saavutada veidikonservatiivsemalt, kui turud ise oma keskmise tootlusnumbri saavutavad,” rääkis ta.
Seejuures plaanitakse dividendiks maksta 40–50 protsenti loodava fondiaastakasu-

Kõigepealt tuleb saavutada usaldus

Samuti ei kaasata

alustamiseks 2 miljonit
eurot nagu EtalonVarahalduse puhul. “Arvan, et mõistlik on alustada rahulikult suhteliselt väikesest kapitalimahust, sest varahalduse äri areneb aastakümnete, mitte paari aastaga,” rääkis Talpsepp. “Oluline on mõistliku ajajooksul tekitada piisav
usaldus, umbes viis aastat on periood, mil
investoritel hakkab tekkima arusaam riski-

Skepsis turuosaliste seas
LHV maaklertegevuse juhi Alo Vallikivi kinnitusel on investeerimishuvi praegu
pea kümne aasta tipus ning uued fondid
on seetõttu kindlasti teretulnud. Sellegipoolest vajab turg tema hinnangul teistest

erinevaid fonde. “Mis on selle loodava fondi eelis?” küsis Vallikivi.
Tema sõnul saab turgude keskmist tootlust teenida kümnete indeksifondidega,
mis pakuvad marginaalseid, alla 0,1protsendiseid aastaseid haldustasusid. “Ma ei
ole kursis loodava fondi strateegiaga, kuid
kui see ei erine kümnete või sadade teiste
fondide strateegiast, siis saab müüa ainult
fondijuhi nime,” märkis Vallikivi ja lisas, et
ka sellisel juhul seistakse mainest tuleneva
probleemi ees. “Pärast väga julgelt juhitud
fondi ja investeerimisstrateegiaga turule
tulekut on väga raske end konservatiivsemale tarbijaskonnale müüa,” viitas ta Talpseppade senise fondi üsna suureleriskile.
Kuigi Etaloni vari jääb Vallikivi hinnangul uue fondiga kaasas käima, on turgude
keskmist tootlust jahtiva fondi riskid ikka-

gi sarnased turu riskidega. “Küll võib karta
suuremaid haldustasusid, sest fondil puu-

dub esialgu mastaabisääst,” arvas ekspert.
Ka Kawe Kapitali portfellihalduri ja juhatuse liikme Kristjan Hänni arvates võib
loodava fondi teenustasu indeksifondidega võrreldes kõrgemaks osutuda. Samuti
tõi ta välja, et kui dividendiks makstakse
suur osa kasumist, tulebarvestada ka dividendilt makstava tulumaksu ja reinvesteeritud kasumiosa vähenemisega. “Kuulsad
Rain Lõhmuse liitintressi sitikad ei saa sellisel juhul väärtuse kasvu huvides oma tööd
korralikult teha.”
Väikeinvestor ja LHV äri- ning varahaldustoodete tippmüüja Birger Aavik leiab, et
plaanitav fond on investori seisukohalt vajalik. “Mikk on juba ammu suhtunud turgudesse ettevaatlikkusega ja seetõttu loodan,
et uus fond suudab vähemriske võttes senisest täpsemini tootluseesmärki täita,” rääkis ta. “Uuelt fondilt on oodata väiksemat
volatiilsust, mis tähendab vähem stressi, ja
seetõttu tekib siin investeerimisvõimalus
rahulikuma investori jaoks.”
Aaviku sõnul erineb loodav fond Etalon Varahaldusest ka hea dividenditootluse poolest. “Etalon on orienteeritud pigem
vara väärtuse kasvule,” ütles ta ja kinnitas,
et panustaks oma vara loodavasse fondi julgelt. “Usaldan fondijuhti ja tema meeskonda.” Ta lisas, et aktiivselt juhitavasse fondi
investeerides peab olema usk, et see suudab
pikas perspektiivis indeksifonde edestada.
Samuti kaasnevad loodava fondi väikse-
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Selline investeerimisfirma
oleks palju rohkem investorite
huvides kui riskifond enamik
investoreid otsib
kindlustunnet ja
suurt vara väärtuse kasvu.
–

Mikk Talpsepp kavatseb luua
konservatiivselt juhitava fondi.
FOTO: ANDRES HAABU
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LÜHIDALT

asutaja Madis Müür kirjutas,
et otsustas Olympic Entertainment Groupi aktsiad maha

Riskantne fond pole
end veel tõestanud

/

“Olympicu müüsin pärast
10sendise dividendi väljakuulutamist ja Läti hasartmängumaksu kuulujuttude levima
hakkamist,” kirjutas Müür Rahaasjade portaalis.
Müür selgitas, et Läti toob
Olympicule suurusjärgus 70%
ärikasumist ning mujal liiga palju raha ei teenita. “Väljavaated on selles mõttes omajagu halvemaks läinud,” märkis Müür.
Sealjuures märkis investor, et
kuigi dividendimäär on OEG-l
5,5% juures, see tema jaoks asja paremaks ei tee. “Pigem jälgin hetkel seisu kõrvalt, väljusin
1,85 juures,”kirjutab ta.
ÄRIPÄEV.EE

Tallinna Sadam teenis trahvidega
üle 10 miljoni euro
“Aktuaalse kaamera” andmeil maksid Poola ja Türgi laevatehas parvlaevade hilinemise
eest Tallinna Sadamale kokku umbes 11 miljonit eurot trahvi.
Remontowa laevatehas, kus valmisid Tõll ja
Piret, maksis väidetavalt üle kuue miljoni euro
trahvi. Leigeri ja Tiiu ehitanud Sefine laevatehasel tuli aga maksta üle nelja miljoni euro.
Kõik neli uut parvlaeva pidid tööd alustama
oktoobrist. Kuna nii ei läinud, pidi Tallinna Sadam kulutama miljoneid eurosid asenduslaevade leidmiseks, lisaks peab Tallinna Sadam
maksma omakorda trahvi majandusministeeriumile. Väidetavalt katab trahviraha varulaevadele kulunud summad.

Sotsiaalkindlustusamet on
saanud ligi 10 000 tööraamatut
Sotsiaalkindlustusameti pressiesindaja Kaili
Uusmaa ütles ERRile, et jaanuari lõpust alates
on ametisse toodud 9536 tööraamatut.
Uusmaa sõnul on see arv täiesti ootuspärane ja paljud suurettevõtted plaanivad ametisse suuremas koguses oma töötajate tööraamatuid tuua.
Sotsiaalkindlustusamet tegi 21. jaanuaril üleskutse, et inimesed, kes ei saa veel pensioni ja
on töötanud enne 1999. aastat, tooksid oma
tööraamatu sotsiaalkindlustusametisse.

0,694

0,6

mai 2015

märts 2017

ALLIKAS: ETALON VARAHALDUS

44%

teenis Etalon Varahaldus
tootlust mullu juunis.

Tänavu märtsis võeti aga

EAS kutsub ettevõtteid kandideerima Eesti ühisstendile
rahvusvahelisel mehitamata süsteemide messil

UMEX2018

miinust pea 32%.

tootluseootusega Aaviku sõnul väiksemad riskid, spekulatiivsust on vähem. “Kui
suure tootluse saavutamiseks tuleb vahel
minnaka vastupidises suunas turuga, siis
uues fondis on tehingud vähem spekulatiivsed ja rohkem trendi järgivad,” ütles ta.
ma

Etaloni vari

Etalon Varahaldus, mille investeeringuid
juhib samuti Mikk Talpsepp, on silma paistnud suure kõikumisega. Nii näiteks suudeti
eelmise aasta juunis teenida 44,16protsendilist tootlust, aga märtsis jäädi 31,95 protsendiga miinusesse.
“Tegemist on viienda märkimisväärse vara kahanemisega Etaloni tegutsemise ajaloos,” ütles Talpsepp viimast tulemustkommenteerides. “Eelmisest neljast oleme edukalt taastunud,” jäi ta positiivseks.
Talpsepp saab aru, et investoreid võivad
sellisedkõikumised närviliseks ajada, kuid
pankrotistumist ta ei karda. “Kui vara edukalt juhtida, ei saa see kunagi otsa halvimal juhul selle väärtus kahaneb poole võrra ja siis omakorda poole võrra, kuid selle
loogika alusel nulli ei jõua,”selgitas ta. Seejuures juhibki ta EtalonVarahalduse agressiivset tütarettevõtet nii, et vara väärtuse kahanemine on aktsepteeritav ja tõenäoline.
Ka Aavik ei näe lühiajalistes kõikumistes probleemi. “Ka eelmist aastat alustati
50protsendilise miinusega ja tootluskõikus
mitu korda, samas aasta lõpetati 39protsendilise tootlusega,” tõi ta näite. “Olen volatiilsusega algusest peale arvestanud, seega ei
–

üllata mind praegune tulemus ja ootan huviga, mida fondijuht 5–7 aastaga saavutab.”
Aasta esimesed kuud on Etaloni jaoks
olnud Talpsepa sõnul halvad seetõttu, et
aktsiaturul on olnud rahulik. “Umbes kuu
pärast USA presidendivalimisi arvestasin
Trumpi ohuga ning hakkasin panustama
langusele,” selgitas ta. “Paraku olid turud
aga erakordselt rahulikud ja volatiilsuse
tõusu ei tulnud sellises olukorras peangi
ma kaotama,” viitas Talpsepp, et tema strateegiat toidavad ebastabiilsus ja paanika.
Ta lisas, et ettevõtte jaoks oleks kõige
mustem stsenaarium see, kui järgnevad 12
kuud tõusevad turud samasuguses rahulikus tempos. Seda ta aga ei usu, sest lähimad
ebastabiilsust külvavad sündmused seisavad ees juba aprilli lõpus ja mai algul, mil
Prantsusmaa valib presidenti. “Kui tuleks
üllatus ja Le Pen saaks võimule, realiseeruks üks kahekümnest riskist, mida praegu aktsiaturgude jaoks näen,” nentis Talpsepp. Lisaks võiks tema hinnangul ebastabiilsust külvata Itaalia pankade kokkuvarisemine. “On vähetõenäoline, et seal probleeme ei teki.”
–

KUULA VEEBIS

Milline on Etaloni kõige mustem stsenaarium?
www.aripaev.ee/eetris

25.-27. veebruaril 2018 Abu Dhabis
www.umexabudhabi.ae
Ühisstendile ootame Eesti ettevõtteid, kes pakuvad
tooteid või teenuseid mehitamata süsteemide valdkonnas.
EAS katab ühisstendi pinnarendi kulud. Stendi ehitus, tootenäidiste
transport ja muud kulud jäävad ettevõtete kanda.

Osalemissoovist palume teatada hiljemalt

10. aprillil 2017.
Ühisstendil osalejate arv on piiratud.

Lisainfo ja registreerumine:
Margit Koll
Eesti ühisstendi projektijuht
Tel.: 627 9759
Margit.Koll@eas.ee

www.eas.ee/messid
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toimetaja Harry Tuul

tel 667 0111
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toimetajad@aripaev.ee

ELEKTER

Võru elektrifirma on särtsu täis
Nelja Võru elektriku
asutatud firma on hea
näide selle kohta, et

Kagu Elektri tegevjuht Karmo Kase ütles,
et nad ei unistagi kasvada üle-eestiliseks
ettevõtteks. FOTO: VÄINU

ROZENTAL

parim aeg ettevõtlusega

alustamiseks on masu
mehed lahkusid eelmisest
töökohast ja käivitasid
oma firma.
–

Väinu Rozental
vainu.rozental@aripaev.ee

Äripäev
“Oli näha, et meie tööandja läheb kiiresti
allamäge, sest hea aeg oli seljataha jäänud,
aga kohustused olid kaelas ja neid ei suudetud täita,” meenutab OÜ Kagu Elekter
tegevjuht Karmo Kase olukorda 2009. aasta kevadel. “Kui aga nullist alustad, siis kohustusi ei ole.”
Seitse aastat tagasi asutatud Kagu Elektri käive ja kasum on kasvanud peaaegu igal
aastal hüppeliselt. Tänu sellele on ettevõte
kaks korda olnud Äripäeva Gaselli TOPis
viimati 254. kohal. 2016. aasta on firma
ajaloos esimene kord, kui käive jäi eelmise
aasta omale alla. Mullu oli käive 4,7 miljonit eurot ja kasumit teeniti umbes 0,5 miljonit eurot.
–

Algus ilma palgata

Kontorihooneesisel suurel platsil on pärastlõunasel ajal näha vaid kaht Kagu Elektri
embleemiga kaubikut, lisaks mõni eriveok.
“Pärast tööpäeva lõppu on parkla autosid
täis meil on koos järelkärudega kokku
50 sõidukit,” seletab Kase. “Kui vaja, saame
kõik mehed korraga objektidele saata.” Kagu Elektri palgalehel on 36 töötajat, elektritöid tehakse üldjuhul Võrust saja kilomeetri raadiuses.
Uude hoonesse Võru linna piiril Võrukivi tehnopargis koliti 2014. aasta mais.
Hoone koos krundiga maksis pool miljonit eurot. “Varem oli meil Piiri tänavalkon–

tor ja ladu asus ligi kahe kilomeetri kaugusel Wermo territooriumil. Hirmus tüütu oli

kogu aeg seda vahet sõeluda,” räägib Kase.
“Praegu kõnnid ühest uksest välja ja teisest
sisse ning oledki laos. Oma maja ehitamine oli ainuõige otsus. Meil on jäänud veel
kaks aastat laenu maksta, siis on hoone täitsa meie oma.”

Kagu Elektri võrdseteks omanikeks on
neli meest, kes enne oma firma asutamist
töötasid elektrifirmas Enerel käidukorraldajana. Sisuliselt samas ametis jätkati algul ka oma firmas.
“Ligi aasta aega olime firma ainsad töötajad,” sõnab Kase. “Tasa ja targu hakkasime pihta. Palka endale eriti ei maksnud,
teenitudraha eest ostsime tööriistu ja seadmeid. Esimesed töölised võtsime palgale
2010. aastal.”
Asutajad on enam-vähem samaealised,
vaid üks mees on teistest ligi paarkümmend aastat vanem. Samas tegevjuht on
seltskonna noorim. Kase sõnul on asjad ise

paika loksunud ehk kes mida paremini osta ise üldjuhtimisega, Kalev Kommer tööriistadega, Heiki
Sohard töökeskkonnaga ning Eiko Jõgi IT
ja sõidukitega.
“Pluss see, et me kõik oleme projektijuhid ka, meil sellist istuvat omanikku ei
ole,” toonitab Kase. “Meil on niimoodi, et
kes hinnapakkumise teeb, tegeleb algusest
lõpuni objekti juhtimisega ja annab objekti
tellijale üle.” Muide, Kagu Elektri nelja asutaja mobiilinumbridki on järjest, erineb
vaid viimane number ehk lõpp 0,1,2 ja 3.

kab, sellega ka tegeleb:

Löögivalmis mitmes vallas

Alates 2013. aastast on ettevõte järjest enam
teinud välitöid: ehitanud elektrijaotusvõrke, vedanud sideliine jms. Välitööde osa on
tõusnud 65 protsendile käibest. Moodustatud on ainult välielektritöid ja ainult siseelektritöid tegevad brigaadid.
“Neid elektrifirmasid on suhteliselt vähe,
kes teevad nii sise- kui ka välitöid,” märgib

Kase. “Mina leian, et peab olema mitmekesine, sest üks üksus toetab teist. Talvel väli-

töidvõib-olla teha ei saagi, kui maa külmunud on, ja suvel on välitööde turg suurem.
Kui läheb mõlemas valdkonnas hästi, on väga hea, aga kui üks ära kukub, siis ei ole ettevõte raskustes kohe.”
Kuna Kagu Elekter on Elektrilevi auditeeritud partner, pöördutakse alati nende
poole suuremate elektririkete korral. “Pärast suuremat tormi küsitakse meilt kohe,
mitu brigaadi saame välja saata,” ütleb Kase ja lisab, et näiteks mulluse juunikuise
tormi kahjustusi likvideerisid nad üle kahe nädala.
“Metsas tuleb elektrikulteha igasugu asju peab saagima murdunud puid ja päästma pehmesse pinnasesse kinnijäänud masinat välja,” räägib ta. “Igale poole tõstukiga ligi ei pääsegi. Siis ronivad mehedraudadegaposti otsa. Muide, raudadega saab töö
kiiremini tehtudkui tõstukiga, aga on füüsiliselt raskem.”
–

TASUB TEADA

Mis on kiire kasvu põhjused?

ESINEMISLAVAD | TELLINGUD
TELGID | SOOJAKUD | PIIRDEAIAD
TRIBÜÜNID | ILMASTIKUKAITSED
LAOHALLID | MÖÖBEL ÜRITUSTELE

Jäätme-

konteinerite
soodusmüük

RENT, MÜÜK ja PAIGALDUS

tel +372 51 75 920 | www.ucrent.ee

240 l konteiner
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Kaasaegsed lamekatused

€
•

•

Saadaval ka teised
mõõdud soodushinnaga.

Tutvu toodetega

www.reostus.ee

•

Lamekatuste ehitus
Hüdroisolatsioonitööd
Lamekatuste remont

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

või meie kaupluses
Punane 56, Tallinn
Tel+372 5551 1611

Lõuna-Eesti juhtiv lamekatuste ehitaja

1.

Koostöö Elektrileviga. Kagu Elekter on alates 2013. aasta suvest
Eesti suurima jaotusvõrguettevõtte Elektrilevi koostööpartner. Et Elektrilevi
hangetel osaleda, peab elektrifirma olema
auditeeritud. Töö maht Elektrilevile on igal
aastal tõusnud. Eelmisel aastal tegi Kagu
Elekter neile töid veidi üle miljoni euro eest,
mis moodustab ligi veerandi aastakäibest.
Välitööd. Kuni 2013. aastani tegi
Kagu Elekter sisuliselt vaid siseelektritöid. Nüüd on välitööde osa
tõusnud umbes 65 protsendini, enam kui
pooled ettevõtte töötajad tegelevad tehnovõrkude rajamisega välitingimustes.
Osalemine tänavavalgustuse
projektis. 2014. aasta sügisel valis
Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK) välja võitjad, kes hakkasid seitsmes linnas ehitama tänavavalgustust ümber leedlampidele. Kagu Elektri ja OÜ Aigren ühispakkumine võitis Valga linna ja Võru I piirkonna hanke. Valgas tehti kokku töid 2 miljoni ja Võrus ligi ühe miljoni euro eest.
Elektriarvestite vahetamine.
Aastatel 2012–2016 tegi Kagu
Elekter allhanget elektritööde firmale ASile E-Service, paigaldades Võru, Valga ja Põlva maakonnas 62 000 kaugloetavat elektriarvestit.

2.

3.

4.

4,2korda
kasvas

OÜ Kagu Elekter
ärikasum aasta-

tel 2013–2015.
Käive kerkis
sama ajaga
2,4 korda.

UUDIS

5. aprill 2017

PANE TÄHELE

MIS ON MIS

OÜ Kagu Elekter
Asutatud 13.04.2009.
Teeb elektritöid.
Tegevjuht Karmo Kase.
Omanikud: Karmo Kase,
Kalev Kommer, Heikki Sohard,
Eiko Jõgi (kõik 25%).
Gaselli TOPis 254. kohal (2013.
aastal oli 742. kohal).
Töötajaid 36.
Investeerinud kokku 1,9 miljonit eurot. Välitööd moodustavad käibest umbes 65 protsenti ja sisetööd 35 protsenti.
Korduvtellijad: OÜ Elektrilevi, maanteeamet, OÜ Embach
Ehitus, ASYIT Ehitus, OÜ Mapri Ehitus, OÜ Selista Ehitus,
AS Semuehitus jt.
Võrumaa TOP 2015 1. koht,
2014 12. koht, 2013. 8 koht.
2010 palgati esimesed töölised (seni olid palgal vaid neli
omanikku).
2013 kvalifitseerus OÜ Elektrilevi koostööpartneriks.
2014 mai rendipinnalt koliti
oma majja Võrukivi tehnoparki.
2015 osteti kõrvalkrunt, kus
ladustatakse materjale.
–

–

Äripäeva gaselli rubriik, kus
kirjutame kiiresti arenevatest
väikefirmadest ja nende omanikest, ilmub kaks korda kuus.
Äripäeva Gaselli TOPi lähteandmeteks on ettevõtte müügitulu ja ärikasum enne makse aastatel 2013, 2014 ja 2015.
2013. aasta müügitulu peab ulatuma 100 000 euroni ja aastatel 2013 2015 kasvama käive ja
ärikasum vähemalt 50%.
TOPi jõudis tänavu 875 ettevõtet.
Gaselliliikumist toetavad
LHVja Markit.
–

LOE ÄRIPÄEVAST

Viimati ilmunud lood
gasellettevõtetest
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toimetaja Harry Tuul

tel 667 0111
toimetajad@aripaev.ee

PEALINN

LÜHIDALT

Sarapuu: Ragn-Sells,

Maksuameti juht selgub peagi

ära vaidle!
Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu tõdeb Ragn-Sells ASi juhatuse esimehe Rain Vääna avalduse peale, et linn ei saa riigihanke tulemusel pakutud hinda suvaliselt muuta.

“Vastavalt lepingule oli linn
nõus juurdemaksma Ragn-Sell-

si prügiautojuhtide palgatõusu jaoks, mis oleks tähendanud
9% hinnatõusu, kuid ettevõte
nõudis 47% hinnatõusu,” selgitas Sarapuu. Ta rõhutab, et jäätmeveo hind koosneb mitmest
komponendist ja vedamise ku-

lu on vaid üks mitmest. Umbes
sama palju kui vedamise eest
tuleb maksta ka käitluskohale.
Kolmandaks kuluartikliks on
klienditeenindus jakorteriühistutega arveldamine.
Erinevalt Ragn-Sellsi juhatuse esimehest Rain Väänast on
Sarapuu seisukohal, et kesklinnas lepingu ülesütlemisega ja
takistades uue hanke korraldamist soovib ettevõte ise nn vaba turu olukorra tekkides hoopis hinda tõsta.

petanud, valinud ühe kandidaadi välja ja esitanud rahandusministrile,” ütles riigikantselei

kommunikatsioonijuht Kristiina Tiimus ERRile.

Tallink avaldas märtsi tulemused
Tallinki Soome–Rootsi liinil on kõige suurem
reisijate kadu, kuid Eesti–Soome liinil reisijate arv veidi kasvas. Tallink Grupp vedas tänavu märtsis 724 243 reisijat, mis on 5,2% võrra
vähem võrreldes eelmise aasta märtsiga. Seevastu suurenes kaubaveoühikute maht 17,5%
võrra, 31 974 ühikule.

ÄRIPÄEV.EE

–

–

–

–

–

KES ON KES

Kagu Elektri
omanikud

XI Toiduainetööstuse aastakonverents

Milline on

Eesti toidu

väärtus?

www.aripaev.ee/gasell

dajana.
Tegevjuht Karmo Kasel

“Tartu tennisefännid ehitasid eduka tennisehalli” Tartu
firmast OÜst Dorpat Sport
24.01.2017 lehes.
“Soome kaitsevägi päästis
masust” Jõgevamaa firmast
OÜst Ponte 21.02.2017 lehes.
“EASi nõul loodud firma
kasvab mühinal” Pärnumaa
firmast OÜ Rager 21.03.2017
lehes.
LOEVEEBIST

Karmo Kase ja Heikki Sohard
on lõpetanud Väimela põllumajandustehnikumi elektrifitseerimise eriala, Kalev Kommer
ja Eiko Jõgi on lõpetanud Tallinna polütehnikumi elektriseadmete ja -süsteemide eriala.
Kasel on lõpetamata õpingud
Eesti Maaülikooli energiakasutuse erialal.
Enne Kagu Elektri asutamist
töötasid kõik neli aastaid Võrumaa elektrifirmas OÜ Enerel,
Karmo Kase käiduosakonna juhatajana ja teised käidukorral-

on

A-klassi pädevustunnistus, teised töötavad käidukorraldajate ja projektijuhtidena ning neil
on B-klassi pädevustunnistus.
Kase, Sohard, Kommer Ja Jõgi
on võrdsed osanikud elektrifirmas OÜs Võrgu Elektritööd,
mis alustas tegevust 2010. aastal.
ALLIKAS: OÜ KAGU ELEKTER, ÄRIPÄEV

ÜKS KÜSIMUS

Riigile, ettevõtjatele, tarbijatele

Milline vanasõna
iseloomustab teie
tegevust?

26.04.2017 Radisson Blu Hotel Olümpia

Karmo Kase
OÜ Kagu Elekter tegevjuht

Kuidas kelku lükkad, nõnda kelk jookseb. Kelk lippab libedalt ehk firma tegutseb hästi tänu koostööaltile
meeskonnale.

Kui kollektiiv saab omavahelhästi läbija töötajad
on motiveeritud, saavad kõik
tööd tehtud. Firma edukus
sõltub loomulikultka sellest, kui intensiivselt firma
turul tegutseb. Ja see on juba ettevõtte juhi mure. Pead
rohkem osalema hangetel
ja võitlema potentsiaalsete
tööde eest. Elektritööde turul loomulikkukasvu sisuliselt ei ole.

Korraldaja:

9.00
10.00
10.05

Peasponsorid:

–

–

–

10.00
10.05

Registreerimine, hommikukohv
Sissejuhatus

10.15

Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp
Pöördumine
Toiduliidu volikogu esimees Veljo Ipits

TOIDUAINETÖÖSTUS JA
MAJANDUSKESKKOND

I sessioon:

Moderaator Sirje Potisepp

*

10.15

–

Majandusarengud maailmas lähiaastatel

11.05

Urmas Varblane Tartu Ülikooli majandusteaduskonna
rahvusvahelise ettevõtluse professor, akadeemik
Suursponsorid:

11.05

–

Eesti toit välisriikides praktikuna ekspordist

11.30

-

Annika Kõiv Farmi Piimatööstus AS ekspordijuht ning
Ruta Kallaspoolik turundusjuht
11.30
11.55

12.00
13.00

PANETÄHELE

–

–

–

–

11.55

Mida vajab Eesti toit toidupoliitika tulevikusuunad

12.00

Tarmo Tamm maaeluminister
I sessiooni kokkuvõte moderaator
Lõuna, fuajees toodete degusteerimised

-

–

13.00
13.50

“Eesti Parim Toiduaine 2017” väljakuulutamine,
võitjate autasustamine;

Elektriku kolm soovitust
Ole järjekindel. Kui oled kellelegi hinnapakkumise teinud, pead
kogu aeg endast märku andma,
et sinu pakkumisega tegeletaks.
Kui küsid ja hoiad ennast n-ö pildil, on sul lootust seda tööd saada. Kindlasti ei tohiks tagasilöögid sind rivist välja lüüa. Pärast
komistamist või kukkumist tuleb
ruttu püsti tõusta ja edasi minna.
Ära tülitse ehitajaga. Püüa olla
ehitajaga heades suhetes. Enda
emotsioonid tuleb alla suruda.
Kui lähed ehitajaga tülli, siis ära

Toiduliidu parimate eksportivate ettevõtete

loodagi veel kunagi neilt mõnd

tunnustamine

objekti saada.

Tseremoonial osalevad president Kersti Kaljulaid ja

Tegele probleemiga kohe.
Probleem tuleb kohe ära lahendada, ära lase sel süveneda. See
kehtib nii ettevõttes kui ka suhtlemises koostööpartneritega.

Probleemist tuleb rääkida, mitte teise vastu kauna kanda. Olen
näinud ettevõtteid, kus äripartnerid on lasknud omavahelisel
probleemil ussitada, talunud aasta-paar teineteise kõrval töötamist ja lõpuks läinud tüliga laiali.

maaeluminister Tarmo Tamm

TOIDUAINETÖÖSTUS JA
MÕJUTEGURID

II sessioon:

Moderaator: Asso Lankots

Uuring jaekettide ja tarnijate suhetest

14.00 14.30
-

Sponsorid:

Aivar Voog Kantar Emori uuringujuht

14.30

–

Kauplemise head tavad

15.00

Marko Udras Eesti Kaubandus

15.00
15.30

–

–

Klampe

Kui Kagu Elekter alustas, oli
nende esimene elektritöö
meie ehitusobjektil.
Peaaegu kõikidel meie ob-

jektidel ongi elektritöid teinud Kagu Elekter. Meie firmade vahel on usaldusväärne suhe. Koostöö ei kesta pelgalt
ühe pakkumise raames, et kui
hind sobib, siis lepime töös

Tööstuskoja poliitikakujundamise

15.30

Tervislik paus, toodete degusteerimine

16.00

Suhkrumaksude tegelik mõju Soome tarbijatele ja

toidusektorile

Usaldusväärne partner
Võru ehitusfirma OÜ Selista Ehitusjuht

–

ja õigusosakonna juhataja

KOMMENTAAR

Indrek

Riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjon valis maksuja tolliametile uue juhi, kelle isiku rahandusminister Sven Sester avalikustab järgmisel nädalal. “Tippjuhtide valikukomisjon on oma töö lõ-

–

esineja kinnitamisel

VÕI

kokku. Pigem on ikka nii, et
saame neilt alati nõu küsida.
Ja iga järgneva objekti puhul
me teame, et vajadusel saame
nendega arvestada ja hinna
üle mõistlikult läbi rääkida.
Kagu Elektri eestvedajad
olid esimesed, kes otsustasid
meie arendatavasse tehnoparki oma kontori rajada. Täna
ma usun, et võetud riskid on
nad juba maandanud.

Suhkrutalgud

-

toodete reformuleerimine suhkru

näitel
Krista Kalbin Valio Eesti As turundus-ja tootearendusdirektor ja
Marek Viilol Põltsamaa Felix AS turundusdirektor

Toetajad:

16.00

–

Diskussioonivoor: Mida teha ülekaaluga?

16.50

Osalevad: Krista Kalbin AS Valio Eesti, Kristin Salupuu
toitumisnõustaja, Diana Ingerainen Eesti Perearstide Seltsi juht,
Jüri Tamm –EOK asepresident
Lõppsõna ja kokkuvõte moderaator
Pidulik vastuvõtt banketisaalis
-

-

-

16.50

Täpsem info ja registreerimine www.toiduliit.ee

või telefonil +372 6484 621

–

17.00

–

17.15
*

korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel programmi muudatusi

tel 667 0111
5. aprill 2017

toimetajad@aripaev.ee

MEDITSIIN

Meedikute
palgatõusul
kinnitust

Terviseminister
Jevgeni Ossinovski
tahaks maksta

PANETÄHELE

riigieelarvest

Haigekassa nõukogu Järgmine istung on nädal enne seda
21. aprillil. Minister Jevgeni Os-

27.04 peaks kinnitatama riigieelarve 2018–2021 strateegia.

pensionäride eest

on
selle ettepaneku

ravikindlustusmaksu, aga valitsus

sinovski andmetel teeb valitsus
tervishoiu rahastamise otsused
enne seda 10.–11. aprillil.
Üks meedikute jaoks olulisi
punkte, mis 21. märtsi ühiste ka-

rahandusministri Sven Sesteri

IRLi

8 UUDIS

toimetaja Harry Tuul

vastuseisu
tõttu tagasi lükanud.

(pildil)

FOTO:

ANDRAS

KRALLA

vatsuste protokolli kirja sai, oli,
et ravinõudlusest on haigekas-

sa eelarve ja tervishoiuteenuste osutajatega sõlmitavate ravilepingutega 2018. aastal kaetud
94%, 2019. aastal 98% ja alates

2020. aastast 100%.

veel

pole

5479

eurot aastas maksab

HIV-positiivse ravi Eestis,
Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR
ja ravimifirma GSK tehtud
uuringust, mis esimest
korda analüüsis põhjalikult HIV-epideemia kulu
Eesti riigieelarvele.

Arstide ja õdede palgatõus tuleb
uuesti arutusele 21. aprillil, sest
22. märtsil palgatõusu kinnitavat
uudist haigekassast ei tulnud.
Mirjam Esperk Triin
aripaev@aripaev.ee

Tabur

Meditsiini
UUDISED

Terviseminister ja haigekassa nõukogu esi-

mees Jevgeni Ossinovski kohtus päev enne
haigekassa nõukogu istungit tervishoiutöötajate esindajatega. Mõnetunnise istungi tulemusenakinnitati vajadust suurendadakvaliteetse ning õigeaegse arsti-ja õendusabi kättesaadavust. Ühiste kavatsuste
protokollis seisab ka, et arsti-ja õendusabi
kättesaadavust ei suurendataravi kvaliteedi
ning tervishoiutöötajate töö-japalgatingimuste arvel ning tervishoiuasutuste ja töötajate vajadusi ei realiseerita ravi kättesaadavuse arvel.
Ehkki meedikutepalgateema paberile ei
saanud, kinnitas Ossinovski, et tervishoiutöötajate palgatõusuks ollakse valmis. “Leppisime kokku, et tervishoiusektor ootab ära
valitsuse otsused riigieelarve strateegia
kohta aprillis. Seejärel saab sõlmidakollektiivleppe jatagasiulatuvalt 1. aprilli seisuga
tagada ka tervishoiutöötajate palgatõusu,”
selgitas minister.
Päev hiljem, 22. märtsil toimus haigekassa nõukogu istung, kus tervishoiutöötajate
palgateema küll arutusel oli, aga lõplikku
otsust ei sündinud. “Seda ei pidanudki täna tulema,” ütles Ossinovski pärast istungi
lõppu. “Tervishoiutöötajad ütlesid komp-

selgus

romisskokkuleppe sõlmimise juures, et
nad ei saa kollektiivleppele enne alla kirjutada,kui valitsus on langetanud otsused
tervishoiurahastamise numbrite kohta, ja
me mõistame nende otsust,” ütles minister.
“Sellest tulenevalt tegime ettepaneku, et jätame palgarahaks mõeldud summa reservi (23,6 mln eurot toim), kuni valitsus otsused langetab. Kui see on tehtud, saab alla
kirjutada kollektiivleppele ning haigekassa ja valitsus saavad jõustadapalgatõusu tagasiulatuvalt 1. aprillist,” rääkis Ossinovski.
Nõukogu andis ka kinnituse, et reservis
olevat 23,6 miljonit ei suunata mujale ning
see summa hoitakse reservis kuni otsuse
vastuvõtmiseni.
–

Kokkuleppeid muudeti

See, et haigekassa nõukogu otsustamise
jälle edasi lükkas, oli tervishoiutöötajatele
halb uudis. “Päev varem kohtumisel lubas
minister, et teeb nõukogule ettepaneku palgakomponendid kohe ära kinnitada,” ütles
arstide liidu peasekretär Katrin Rehemaa.
“Minister väidab, et otsuse edasilükkamine oli meiega kokku lepitud, sellist kokkulepet aga ei olnud. Võimalust, et palgakomponente tõstetakse hiljemja tagasiulatuvalt
1. aprillist, minister küll 21. märtsil pakkus,
ent see jäivaruvariandiks,” ütles Rehemaa.
“Palgakomponente on kasutatud küll
piitsa, küll präänikuna, et saada võimalus
tervishoiurahastamise otsustega rahulikult
venitada, aga nii need asjad ei käi,” ütles ta.

TÕHUSA PÕLLUTÖÖ JA HEA SAAGI NIMEL
SAMI PÕLLUTEHNIKA!
–

Kuna midagi kindlat ei ole, ei saa arstilustust. See tagaks tervishoiusüsteemi pikade liit Rehemaa sõnul lubada töörahu säiajalise jätkusuutlikkuse. “Ühelt poolt võtab
limist. Minister Ossinovski andmetel teeb see arvesse elanikkonna vananemise trenvalitsus tervishoiurahastamise otsused 10.– de ja teiselt poolt annaks suurema stabiil11. aprillil ja riigi eelarvestrateegia kinnisuse, sest majanduskriisi ajal pensionid ei
tatakse hiljemalt 27. aprillil. “Streigikomilange, erinevalt inimeste palkadest, ja see
tee on ära otsustanud kuupäeva, millalaktsuurendaks ka haigekassa stabiilsetrahassioon algab, kui lubadused taas lubadusteks tust,”rääkis minister.
Tervishoiusektor toetab Rehemaa kinjäävadki,” ütles Rehemaa.
nitusel terviseministri plaani maksta riiEhkki valitsusele presenteeritud ettepanekute pakett on avalikkuse eest suures gieelarvest pensionäride eest ravikindlusosas varjul, on teada, et üks osa sellest on tusmaksu, mis tooks tervishoidu nii vajalitervishoiu rahastamise reformimine. “Kui ku lisaraha. “Kui seda ei tule, siis ei realiseehaigekassa tulubaasi laiendatakse, tahame ru ka punktid, et 2020. aastaks rahastatakparalleelselt vähendada tervishoiukulude se kogu patsientidele vajalik ravija hinnad
killustatust,” avaldas minister. Ehk kulud, katavad tegelikud kulud,” jätkas Rehemaa.
mis puudutavad tervishoidu, aga kaetakse
Seni on valitsus selle ettepaneku eelkõige
mujalt, jääksid edaspidi haigekassa kanda. IRLi rahandusministri Sven Sesteri vastuOssinovski tõi näiteks kindlustuskaitseisu tõttu tagasi lükanud.
se ulatuse. “Meil on hulk isikuid ilma püsiOotavad töörahu
va ravikindlustuskaitseta, samal ajal maksame nende vältimatuabi kinni riigieelarHaiglate liidu juht ja haigekassa nõukogu
liige Urmas Sule ütles pärast haigekassa
vest, tegelikult osutavad teenuseid aga ikkagi haigekassa lepingupartnerid,” ütles ta. nõukogu otsuseta istungit, et tervishoiu“See tähendab, et needkulud võiksid haigetöötajate jaoks tähendab see, et kindlust ei
kassast kaetud olla.”
tekkinud. “Positiivse poole pealt tähendab
Räägitud on ka HIV-ravimite liikumisest see aga, et ei ole välistatudkollektiivlepingu
haigekassa alla jakiirabiteenuse korralduse tingimuste täitmine,” lisas Sule. Ta jätkas,
liitmisest haigekassaga, kuna seegi on seoet haigekassa kahe koosoleku vahelisel ajal
tud eriarstiabiga.
peaks jõutamakollektiivleppeni, mille sõlKust tuleb lubatu elluviimiseks raha?
mimise eeldus on tervishoiu täiendava raÜks terviseministri ettepanek tervishoidu hastamise kindlus järgnevateks aastateks.
lisaraha saamiseks on, et riik maksaks mitSee peaks toimuma riigieelarve strateegia
tetöötavatepensionäride eest 13% ravikindmenetlemise käigus.

Wiru Uks Tallinn OÜ

KIVIKOPAD e. KIVI KAMMID
�
�
�

põllu äestamise käigus esile kerkinud lah~ste kivide
kokku korjamiseks
valmistatud boorterase sulamist SB500, mis tagab
toodete vastupidavuse ja töökindluse
30 mm diameetriga varbadest kivikopad

PAKUME
~~

garaažiuksi
~~

on saadaval kolmes erinevas töölaiuses:
1400 mm, 1600 mm, 1900 mm
~~

Tootevalikust leiad veel:
� rullihaaratsid � rullilõikurid
� piigid � vintsid
� ko~tõstjad � silohargid

Kvaliteetseid Ryterna
BFT ja Somfy
automaatikat
Saksamaist
GfA-Elektromateni
tööstusautomaatikat

Paigaldusele lisaks pakume ka
uste remonti ning hooldust.

§S4MI

SAMI MASINAKESKUS OÜ
SAUE 76505, Tule 20, Tel. 528 2732, 521 8462
VALGA 68204, Petseri 40, Tel. 524 1759

Tel 50 44 798
wu@wu.ee

Vaata lisaks
www.wu.ee

reklaamiosakond

tel 667 0105
5. aprill 2017

reklaam@aripaev.ee

Sisuturundus on oma kauba,

Sisuturundus

teenuse, firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.

Hansabay kogub e-poed oma tiiva alla

Esimesel mail avatakse Eesti esimene ekaubanduskeskus, mis ühendab e-poed,
keda Eestis on praegu üle 2500 ja kust vajalikku kaupa otsi nagu nõela heinakuhjast. Uus platvorm on kasulik nii tarbijale
kui ka e-kaupmehele, selgitab Intervjuus
Hansabay müügidirektor Andri Treufeldt.
Mis on e-kaubanduskeskuse Hansabay

idee?
Eestis on kaubavalik väike ja kui on soov
ostmiseks, minnakse
seda otsima tavaliselt Amazonist või mujalt. Samas on meil endal üle 2500 e-poe,
millest paljusid ei tunta. Oma platvormi
ehitamise käigus avastasime põnevaid eväikepoode, kus müüakse ülivahvaid tooteid, millest aga teatakse vähe. Meie soov
ongi koondada e-poed ühele platvormile,
et ostjal oleks lihtsam vajalikku toodet leida ja e-poeomanikel kergem ühiselt platvormilt oma kaupa müüa.
mingi kindla toote

Kuidas

see

SISUTURUNDUS 9

süsteem tööle hakkab?

Kui nägime, et paljud
ostjad trotsivad võõrkeelset teenindust, pikki
tarneid, keerukat suhtlemist garantiiküsimustes
ja kauba tagastamisel,
siis oli selge, et me peame selle ära tegema.

Hansabay müügidirektor Andri

Treufeldt: Üks meie

eesmärk ongi tuua
Eesti klient Eesti
poodidessetagasi ja

näidata, et meil Eestis
on valik olemas.
FOTO:

HANSABAY

Tööle hakkab see lihtsalt. Ostja läheb
Hansabay platvormile, valib välja kauba,
näeb, milline kaupmees seda kaupa müüb,
paneb selle ostukorvi ja saab lisada sinna
ka veel teiste kaupmeeste tooteid, kõik korraga ära tasuda või järelmaks vormistada.
Kaupmees saab tellimusekätte japaneb
paki teele, sest tarnekulude eest on Hansabay juba tasunud. Hansabay on kaupmehele üks müügikanal, mis on eriti kasulik
väiksematele ja keskmistele e-poodidele,
kellel endal ei pruugi turundamiseks vahendeid olla.
Kui on palju erinevaid müüjaid, siis kuidas
on maandatud ostjate riskid?

Ostetud kauba eest summa laekub Hansabay arvele, mis jääb sinna 14 päevaks,
millega garanteeritakse, et kui kaubaga
on mingi probleem, siis ostja saab oma raha tagasi. Seadusest tulenevalt on interneti teel ostetud kaupadele 14-päevane tagastusõigus, mil ostja võib probleemi korral teha avalduse kauba tagastamiseks. Kui
klient on kauba kätte saanud ja sellega on
kõik korras, siis kannab Hansabay raha ekaupmehe arvele. Hansabay kliendid saavad kõik kasutada erinevaid maksuvõimalusi: pangalinki ja krediitkaarti ning valida, kuidas kaupa kätte soovivad saada.
Mis huvi on e-poel ühineda teie e-kaubanduskeskusega?

Hansabayga liitumine on tasuta. Kõik
tooted koos kirjeldustega saab üles laadida ning puuduvad haldus- ja hooldustasud. Väikepood saab kasu ühisest turundamisest: Hansabayd reklaamitakse kõigis meediakanalites ja sotsiaalvõrgustikes.
Kauba müügi pealt tuleb e-poel tasuda
ligi 10%, aga sageli osa kategooriate juures võib tasu jääda isegi väiksemaks kui
selle poe poolt juba pakutav püsikliendi
soodustus. Kindlasti on nii kasumlikum
müüki teha, kui müüa edasi hulgimüügihinnaga mingile suuremale kaubanduskeskusele.
Kui palju teil on juba huvilisi e-poodnikke?

Alguses mõtlesime, et kui me saame
kaupmeest kokku,
siis on hästi. Tegelikult me näeme, et huvi on palju suurem, kaupmehi on liitunud
oodatust rohkem. Meie huvi on, et avamispäeval oleksid erinevad kaubakategooriad
võimalikult laialtkaetud. Kaubavalik peab
olema mitmekesine, üle 150 000 erineva
kaubaartikli oleks avamise hetkeks olemas.
avamise hetkeks sada

Eestis on üle 2500 e-poe, sealhulgas sellised nagu Tallinna Kaubamaja, kellel on
oma e-pood. Kas te noolite selliseid gigante ka?

Päris suuri esmaetapis mitte, pigem tahame koostööd teha keskmiste ja väikes-

tega, kes saavad tänu sellele platvormile
konkureerida kõige suurematega.
Miks peaks klient ostma Hansabayst
Amazoni asemel?

Praegu meile meeldib

mõelda,

et me

konkureerime maailma suurimate sarnaste portaalidega. Üks meie eesmärk ongi tuua Eesti klient Eesti poodidesse tagasi ja näidata, et meil Eestis on see valik olemas, et meil on kõik need ägedad
kaupmehed olemas.
Meie lokaalsel turul on suured eeli-

sed: esiteks saame suhelda oma emakeeles, meil on esmaklassiline klienditeenindus, kiire ja odav tarne.
Ja ei tasu unustada ka seda, mis juhtub
peale müüki, kui tekib ostetud esemega
mingi mure. Palju lihtsam on suheldakohaliku müüjaga kui firmaga, kes asub tuhandetekilomeetrite kaugusel. Kui tuleb
hakata toodet tagastama, siis ei pea ootama mitut kuud ja muretsema, mis mu
kaubast saab, vaid saab vahetada uue vastu kiirelt ja valutult.
Kas teie platvorm on valmis?

Platvorm ei saa mitte kunagi valmis,
aga nii valmis see on, et saab esimesel
mail töölepanna. Praktiliselt kogu funktsionaalsus peab avamise hetkel olemas
olema. Meie platvormil on väga palju mugavusfunktsioone, nagu näiteks turunduskampaaniate kuupäevaline ettemääramine jne. Aga neid ideid, mida tahaksime lisada, on nii palju e-kaubandus ju
kogu aeg areneb.
-

Mitu kaubagruppi teil juba esindatud on?

Meil on praegu mitusada kõige populaarsemat kaubagruppi: rõivad, sport, vaba aeg, elektroonika, kodusisustus, mänguasjad jne. Kui hüpermarketis on sortiment 50000 70000, siis meie alustame
150000ga mis on parem valik kui füüsilises kaubanduskeskuses ja et meile lisandub igal nädalalkümneid kaupmehi ja tuhandeid tooteid, siis sortiment laieneb väga jõudsalt.
–

Kui palju Hansabay muudab e-kaubandu-

se turgu?
Usun, et muudab palju. Kui varem polnud midagi sellist, olid ainult hinnavõrdlusportaalid, kust osta ei saanud, või siis
võimalus minna kaubanduskeskusesse
või siseneda oksjonikeskusesse, siis Hansabay on ilmselgelt Eesti turu jaoks midagi uut. See korrastab, teeb ostmise lihtsamaks ja turvalisemaks, kasvatab väikese
kaupmehe kasu ja aitab tarbijal paremini
orienteeruda. Oli ilmne, et selline asi Eesti turul puudus. Kui nägime, et paljud ostjad trotsivad võõrkeelset teenindust, pikki
tarneid, keerukat suhtlemist garantiiküsimustes ja kauba tagastamisel, siis oli selge,
et me peame selle ära tegema.

TASUB TEADA

HANSABAY NUMBRITES
2018. aastaks prognoositakse käivet üle
10 miljoni euro.
Investorid: Alexey Kiprushenkov, Roman
Villo, Igor Bukatõi. Raha pärineb Eesti ettevõtlusest.
2017.aasta lõpu kasumi prognoos: tulud
ületavad jooksvad tegevuskulud.
Töötajate arv: Meeskonnas on kokku on
üle 20 liikme, neist 8 kontoris, 8 liiget ITarenduses, lisaks kaasatud spetsialistid ja
partnerid (turundus, sisuloome jm).
Investeeringute suurus: esimeses etapis
200 000 eurot, sama palju lisatakse esimesel tegevusaastal.
Prognoositud kaupmeeste arv: aktiivsete e-kaupmeeste arv Eestis üle 2000, neist
600 loodame Hansabayga liita. Kuna Hansabay platvormi on integreeritud ka kõik vajalikud e-poe loomise tööriistad, siis võivad
liituda ka kaupmehed, kellel e-poodi veel
ei ole.
Prognoositud sortimendi suurus: avamise
hetkel 150 000, aasta lõpuks kuni üks miljon eri toodet.
Projekti vedavad juhid:
Alexey Kiprushenkov strateeg,
Kirill Bannov IT-arhitekt,
Andri Treufeldt suhted kaupmeestega,
Roman Villo turundus.
•

•

•

•

•

•

•

•

–

–

–

–

KONTAKT

Liituda saab aadressil
www.hansabay.ee
Telefon: 6 800 100
E-post: myyk@hansabay.ee

Süsteem on üles ehitatud mitmekeelseks,
valmidusega laieneda rahvusvahelisele turule. Lähimad turud on Läti, Leedu (Poola),
Soome, Skandinaavia. Seega loome sobiva
platvormi, et kohalikud tootjad ja kaupmehed saaksid teostada müüki välisriikidesse.

KASULIKtoimetaja
10 KASULIK

Kadri Põlendik

tel 667 0111
5. aprill 2017

toimetajad@aripaev.ee

MAKSUD

Kümned tuhanded maksavad
sotsiaalmaksu valesse riiki
Väljaspool Eestit
tegutsevate töötajate
sotsiaalmaks tasutakse
sageli valele riigile. Kuidas
aru saada, millises riigis
sotsiaalmaksu maksma
peaks?
Marko Saag
ATTELA advokaadibüroo rahvusvahelise
maksuõiguse advokaat

Maksuõiguse advoka t MarkoSa g
ütles,

etvales eri ki makstud sotsiaalmaksei vabasta ka

õiges riigis tekkiva

Mõni aasta tagasi avaldas Soome pensionikeskus pressiteate, mille järgi makstakse tuhandete Soomes töötavate eestlaste
puhul sotsiaalmaksu mõlemasse riiki. Kui
siia lisada ka need, kelle puhul makstakse
sotsiaalmaksuküll ainult ühte riiki, kuid
valesse, ning need eestlased, kes töötavad
mõnes muus riigis peale Soome, võib üsna
kindlalt eeldada, et sotsiaalmaksu valesse
riiki maksmine võib puudutada kümneid
tuhandeid Eestiga seotud töötajaid.
Sellise segaduse põhjus on tõenäoliselt
asjaolu, et paljud ettevõtjad ja raamatupidajad ei ole teadlikud, et Euroopas määravad piiriülese töötamise puhul sotsiaalmaksu tasumise riigi otsekohalduvad
Euroopa Parlamendi jaNõukogu määrused nr 883/2004 ja nr 987/2009. Või kui sedaka teatakse, siis praktikas neid määruseid väga ei loeta ning nendesse ei süveneta. Sellisel teadmatusel ja lohakusel on aga
üsna karmid tagajärjed.
Nimelt ei anna valesse riiki tasutud sotsiaalmaks töötajale selles riigis mingeid
hüvesid ning valesse riiki makstud sotsiaalmaks ei vabasta ka õiges riigis tekkiva
sotsiaalmaksukohustuse eest.
Viidatud määruste rakendamise läbiv
põhimõte on, et piirülese tegutsemise korral tuleb sotsiaalmaksu maksta ainult ühte riiki korraga. See riik peab olema õige
riik ning aktiivsest tegevusest teenitud tulu ei tohi jääda riikide omavaheliste normide koosmõjus maksustamata. Just selleks, et saavutadakõikehõlmav ja ühtne
lahendus, ongi otsustatud instrumendina just määruste kasuks, mida Euroopa
Kohtu praktika keelab kohalikku õigusesse üle tuua.
Probleemid üldreegli kasutuselevõtmisel
Määruse nr 883/2004 artiklis 11 sisalduva

üldreegli järgi tuleb sotsiaalmaksu maksta riigis, kus inimene füüsiliselt töötab.
Kuigi üldreegli rakendamise detailid ei
ole keerulised, kipub aeg-ajalt see lihtsalt
ära ununema.
Kui näiteks Eesti äriühingu juhatuse

liige on Rootsis elav ja tegutsev isik ning
talle makstakse sellise funktsiooni täitmise eest tasu, kuulub see tasu maksustamisele tulumaksuga küll Eestis, kuid sotsiaalmaksu tuleb tasuda selle näite puhul
Rootsis. Kas seda saab teha inimene ise või

sotsiaalmaksukohustuse eest.
FOTO:

RAUL

MEE

Nimelt ei
anna valesse
riiki tasutud

sotsiaalmaks
töötajale selles
riigis mingeid
hüvesid.

PANE TÄHELE

Äripäeva maksukool
15. märts 2017 24. mai 2017
–

Põhjalik praktikule mõeldud rahvusvahelise
maksunduse kursus, mille eesmärk on anda
ülevaade piiriülese äri peamistest maksuprobleemidest ja pakkuda neile lahendusi.

Lektor on advokaadibürooo ATTELA vandeadvokaat, rahvusvahelise maksunduse
ekspert Marko Saag.

peaks Eesti ühing ennast sotsiaalmaksu
tasumiseks Rootsis registreerima, sõltub
juba Rootsi õigusest.
Probleemid töölähetusega
Määruse nr 883/2004 artiklis 12 sätestatakse, et kui isik töötab mõnes liikmes-

riigis ja tema tööandja tegutseb tavaliselt
seal, siis kui tööandja lähetab selle inimese enda nimel tööle teise liikmesriiki, kehtivad endiselt esimese riigi õigusaktid.
See tähendab näiteks, et Eestist töötaja saatmisel Soome tasutakse sotsiaalmaksu edasi Eestis. Ainus tingimus on, et selline töö ei kesta eeldatavalt üle kahe aasta ning teda ei saadeta teist lähetatud isikut asendama.

Tel 613 9737, 503 6450

|

Selle põhimõtte rakendamine on osutunud kõige problemaatilisemaks nende
Eesti ettevõtete puhul, kelle tegevus toimub suuremalt jaolt teistes riikides. Kui
Eesti ettevõtet ei loeta Eestis tavaliselt tegutsevaks, siis selline erireegel ei kohalduks, sotsiaalmaksukohustus ei jääks lähetuse korral Eestisse ning liiguks üldreegli järgi inimesega kaasa.
Samuti tekitab praktikas üsna paljuprobleeme see, kas 24 kuu lõppemisel
saab selle isiku uuesti lähetada samasse
riiki. Selle kohta on halduskomisjoni otsuses märgitud, et kui töötaja lähetus on
lõppenud, ei saa samale töötajale lubada uut lähetust samade ettevõtjate juures
ning samas liikmesriigis enne, kui eelmise lähetuse lõpust on möödunud vähemalt
kaks kuud. Selle põhimõtte juures on teatud juhtudel siiski lubatud teha erandeid.
Mitmes riigis töötamine
Määruse nr 883/2004 artikkel 13 kehtestab reeglid mitmes riigis töötamisele.

Meeles tuleb pidada, et regulatsiooni eesmärk on tagada, et sotsiaalmaks laekuks
kogu aeg ainult ühte riiki.
Vaatame probleemi illustreerimiseks
näidet, kus Läti resident töötab ühe kuu
jooksul nädala Eestis, nädala Lätis, näda-

ava@ava.ee

|

laLeedus ja nädala Rootsis, saades sellise
töö eest vastavas riigis tasu sama riigi töö-

andja käest. Kuigi sellisel juhul on nendel
kõikidel riikidel õigus saada sellele isikule
makstud palgalt tulumaksu, on sotsiaalmaksu õigustatud saama ainult üks riik
kõikidelt tasudelt.
Selle õige riigi valikuks näeb artikkel
13 ette põhjaliku testi, kus tuleb esmalt
määrata inimese elukoht spetsiaalsete
reeglite alusel, analüüsida, kas oluline osa
tegevusest toimub elukohariigis või mitte, ning vaadelda tööandjate asukohti. Kui
selle analüüsi tulemusel tuvastataks näiteks, et sotsiaalmaksu on õigustatud saama üksnes Läti, ei tohiks Eesti tööandjalt
sellisele isikule makstud tasult Eestis sotsiaalmaksu tasuda. Kas seda saab teha töötaja ise või peab Eesti tööandja ennast sotsiaalmaksu tasumiseks Lätis registreerima, sõltub Läti õigusest.
Sotsiaalmaksu tasumise reeglid on tunduvalt keerukamad, kui esmapilgul tundub. Selleks, et määrustes toodutkorrektselt rakendada, tuleb ennast kurssi viia ka
kohtupraktikaga, halduskomisjoni otsustega ning riikide kaupa ka sellega, kas sotsiaalmaksu saab teises riigis maksta töötaja või tuleb ennast seal tööandjal ainult
sotsiaalmaksu tasumiseks registreerida.

www.ava.ee

toimetaja Harry Tuul

tel 667 0111
5. aprill 2017

toimetajad@aripaev.ee

KINNISVARA

UUDIS 11

21.aprillil

Sild Arco Vara kiirmüügiohust:
saame hakkama

Motivatsioon ja äri

HIND

Eliisa Matsalu
eliisa.matsalu@aripaev.ee

Arco Vara aktsia on
poole aastaga
tõusnud üle 13%

Arco Vara arendust Bulgaarias
painab kiirmüügioht. Ettevõtte juhi Tarmo Silla sõnul on olukord kontrolli all.
Kui Arco Vara ei suudapiken-

eurodes
1,35

1,25

KLAAS-JAN REINCKE,
Vivic töödisaini labori asutaja

Vaata: pood.aripaev.ee

dada lühiajaliste laenukohustuste maksetähtaegu, võib lae-

nude tagatiseks panditud vara
minna kiirmüüki, teatas audiitorbüroo PricewaterhouseCoopers (PwC) Arco Vara 2016. aasta majandusaruande järeldus-

LÜHIDALT

1,20

Riigiasutuste kolimisplaan
täpsustub mai lõpuks

1,05

otsuses.
PwC kirjutas, et Arco Vara
majandusaruande järgi eeldab
ettevõte panditud varadest majanduslikku kasu saada. Nende
varade sekka kuuluvad kinnisvarainvesteeringud, põhivarad
ja varud Bulgaarias jääkväärtuses 11,7 miljonit eurot.
Kui aga ettevõte pole võimeline pikendama lühiajaliste laenukohustuste maksetähtaegu,
võib ta olla sunnitud müüma
laenukohustuse tagatiseks panditud varad kiirmüügi korras
madalama hinna eest, kui on
nende bilansiline väärtus eelmise aasta lõpu seisuga.

Juht jääb optimistlikuks
Tarmo Sild selgitas, et aasta lõpus täitub Arco Varal Bulgaa-

rias asuva korterelamu Madrid Blvd hoonega seotud laenu-

0,90

06.10.2016

03.04.2017

ALLIKAS: BLOOMBERG

Arco Vara juht Tarmo Sild ütles, et Kodulahe ja Iztok Parkside’i
arendus müüvad arvatust kiiremini. FOTO: EIKO KINK

lepingu tähtaeg Kreeka pangaga Piraeus. Laenulepingut on
plaanis sel aastal pikendada või
refinantseerida.
“Oleme sellest börsiteatega
varem teavitanud, vaadake näiteks minukommentaare eelmise aasta neljanda kvartali vahearuandes. Seega esiteks, siin ei
ole uudist,” teatas Sild.
“Arvan, et refinantseerimine õnnestub, kuna Madrid Blvd
hoone üüritulud kasvavad stabiilselt ning hoonel lasuva lae-

nukoormuse suhe hoone väärtusesse pärast juhatuse tehtud
vara allahindlust on 75% juures,” lisas ta.
Teiste arendustega läheb hästi
Sild täpsustas, et Madrid Blvd
laen mõjutab ainult seda arendust ja mitte ühtegi teist Arco
Vara arendust. Sild märkis, et
Arco Vara teised arendused
Kodulahe ja IztokParkside müüvad oodatust kiiremini. “Esialgu me veel hindu ei tõsta ja

kiirmüügioht meid ei kurvasta,” sõnas ta.
LHV analüütik Shana Vida
Gavron usub, et kuigi audiitorfirma märkust tuleb kindlasti
arvesse võtta, on vähetõenäoline, et laenulepingut ei suudeta
pikendada. “Varem on Arco Varal sama ülesanne õnnestunud,
mistõttu LHV kiirmüügiohu pärast ei muretse,” ütles ta. Kui aga
peaks minema vastupidi, usub
Gavron, et Arco Vara jääb oma
tegevuses läbipaistvaks.

Rahandusministeerium esitab täpsustatud
kava riigiasutuste Tallinnast väljaviimise kohta 31. maiks.
Valitsuse kabinetinõupidamisel otsustatu kohaselt on soov Tallinnast välja viia umbes
1000 töökohta Ja igasse maakonnakeskusesse üle viia vähemalt 30–50 ametikohta. Keskerakonna, sotsiaaldemokraatide ning Isamaa
ja Res Publica Liidu koalitsioonileppes oli ette
nähtud sisekaitseakadeemia viimine Narva,
kuid möödunud nädalal otsustati, et Narva rajatakse vaid akadeemia kolledž ning õppekompleksid Tallinnas, Väike-Maarjas ja Paikusel säilivad.

Tartu Kaarsild läheb remonti
Tuleval esmaspäeval algab Tartus Kaarsilla ümberehitus ja sild suletakse. Kaarsilda ootab ees põhjalik uuendamine sild ehitatakse
laiemaks ning rajatakse uued peale-ja mahaminekud. Remont kestab sügiseni, teatas Tartu linnavalitsus.
Kaarsilla remondi riigihanke võitis AS TREV-2
Grupp, tööde maksumus on 779 967 eurot.
–

Merle Tamm
kinnisvaramaakler
+372 513 2262 l merle.tamm@mtestate.ee l www.mtestate.ee

TALLINN, KADRIORG
Terase tn
Müüa ajastutruu

4 toaline korter kõrged
laed, originaalparkett
Üldpind 146m2
Hind 329 000 €
-

MUUGA
Müüa detailplaneeringuga
kinnistud Muuga
sadama lähedal
Suurus alates 8174m2
Hind 15 €/m2

LAAGRI
Nõlvaku põik
Müüa läbimõeldud
planeeringuga maja
Tallinna külje all.
Üldpind 211,3m2
Kinnistu 1500m2
Hind 329 000 €

NÕMME, Valdeku tn
Müüa või üürile anda funkstiilis eksklusiivne maja.
Üldpind 568m2
Kinnistu 1493m2
Hind 699 000 €
Üür 2950 € kuu
kommunaalkulud
+

KIVILOO MÕIS
Müüa restaureeritud
mõis 35 km kaugusel
Tallinnast.
Üldpind 999m2
Kinnistu 142 600m2
Hind 1 200 000 €

PIRITA, Kaunis tn
Üürile anda renoveeritud
ja möbleeritud maja.
Üldpind 169m2
Kinnistu 690m2
Hind 2000 € kuu
kommunaalkulud
+

16 aastat kinnisvaravahendamist ! Lisaks veel teisi kinnisvarapakkumisi. Küsige infot !

MT ESTATE KOOSTÖÖPARTNER HISPAANIAS

Uued
korterid
Pärnus!
Peatselt müügis!
Registreerige huvi!

Kui soovite
kinnisvara

OSTA,
MÜÜA,
ÜÜRILE ANDA
või

ÜÜRIDA,
siis võtke
ühendust.
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18.04
Bliss
konverentsikeskuses

Peaesineja

Brian Egerup

Kjærulff (Taani)

Oma kogemuslugusid

tuntud äri-ja

ettevõtted.

jagavad

avaliku sektori

Konverents otsib vastuseid järgmistele küsimustele:
•

•

•

•

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

Info ja

registreerimine:

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

Soodushind 249 €(km-ga 238,8)
kehtib kuni 10. aprillini. Kiirusta!
Lisainfo: Aali Lilleorg, aali@ituudised.ee, tel 505 3172.
Reklaamimüügi projektijuht Eliise Nikopensius,
eliise.nikopensius@aripaev.ee või tel 553 1442.
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Rosneft loodab sanktsioonid
maha raputada

kogemus

Pärast Krimmi kriisi kehtestas Euroopa Liit
Vene naftagigandile Rosneftile sanktsioonid.
Nüüd avaneb Rosneftil võimalus neist priiks
saada, kirjutas Reuters.
Rosneftil aitab siin teed rajada Iraan. Nimelt
kehtestati seoses Iraani tuumakatsetustega sanktsioonid mitmele Iraani pangale, kuid
nüüd tunnistas Euroopa kohus, et pangad otseselt katsetustega seotud polnud.
Sellest otsusest loodab ka Rosneft kasu lõigata. “Meil pole Ukraina kriisiga mingit pistmist,”
teatas Rosneft Reutersile. Rosnefti hinnangul
võitsid Iraani pangad kohtus seetõttu, et polnud mingeid tõendeid selle kohta, nagu oleksid nad midagi valesti teinud.
Nüüd püüab Rosneft annulleerida Euroopa
üldkohtus 2014. aastal kehtestatud sanktsioonid, mille põhjustas Krimmi annekteerimine.

kinost
Eesti inimesed saavad kõige

positiivsemad teeninduskogemused kinokülastustest, paki
saatmisest ja saamisest, tank-

la-

ning apteegikülastusest,

selgus Kantar Emori uuringust.

Kinode, pakifirmade, tanklasoovitusindeksid
on kõige kõrgemad, näitas Kantar Emori 54 ettevõtet hõlmanud soovitusindeksi (NPS) võrdlusuuring, mis tehti märtsis.
Kantar Emori kliendikogemuse ekspert Lele Aak selgitas,
et 2598 Eesti elanikku vanuses
15–74 hindas oma teeninduskogemusi viimaste kokkupuudete põhjal vahetu kontakt
ettevõtte esinduses, kontoris,
kaupluses; suhtlus telefoni või
e-posti teel.
te ja apteekide

Tallinna Lennujaama taristu arendusdirektor Tõnu Mühle usub, et remondi ajaks lühenev lennurada
ei tohiks lennukitele takistuseks saada. FOTO: ANDRAS KRALLA

TARISTU

Lennujaamas
läks ehituseks

“Kuigi kinokülastajad on kinoteenuseidka varem väga kõrgelt hinnanud, ei ole nende positsioon olnud nii tugev ja ühtlane,” kommenteeris Aak. Kinodest eespool (edetabeli esikohal) on vaid pakiveoteenuste pakkuja.
ÄRIPÄEV.EE

r

35

mart.belkin@aripaev.ee

Äripäev

miljonit eurot lähevad maksma
lennujaama lennuraja tööd.

Eile algas ehitus lennuraja läänepoolses
osas, mis tähendab, et 3480 meetriga Baltikumi pikim lennurada jääb oktoobrikuuni kilomeetri jagu lühemaks, kasutada
saab vaid 2330 meetrit. “Sellega peaks enamik lennukeid hakkama saama ja kõiki on
teavitatud,” rääkis lennujaama taristu arendusdirektor Tõnu Mühle.
Samal ajal läheb käima ka öötöö lennuraja keskmises osas. Nii on sügiseni neljal
kuni viiel öölnädalaslennurada öösel 00.30
kuni hommikul 06.00 suletud. Sarnased
tööd toimusid ka eelmisel aastal ning siis
pigistas lennujaam kohati silma kinni jalasi
mõnel lennukil maandudaka veidi hiljem.
Sel aastal on aga töödrohkem ning seetõttu ükski lend hiljaks jääda ei tohi.
Mulluste tööde ajal tulikohati ette, et hiljapealejäänud piloodid pidid lennuki maha panema hoopiski Helsingis või Riias. Tänavu pakub lennujaam ka ise alternatiivi
öösel on lahti Tartu lennujaam. Tõsi, sealne
lennurada on vaid 1800 meetrit pikk ning
kõik lennukid sinna suunduda ei saa.
–

Reisijasildu kõigile ei jätku

siiski, et reisijaid tööd
eriti ei mõjuta kõik lennufirmad teavad
ehitustöödest ette juba aastaid ning teavet
olukorra kohta jagataksepilootidele ka lennundussüsteemide kaudu.
Küll aga mõjutab lennureisijaid see, et
eile algas ka rekonstrueerimistöö perroonil
ehk lennukite seisuala juures. Juuni keskpaigani on suletud mõni lennukite seisukoht terminaliläheduses ja kasutuses on vähem reisijasildu. Kui korraga väljub või tuleb sisse enam kui kuus lendu, mis tipptundidel ikka juhtub, tuleb reisijatel lennukini
paarsada meetritbussiga reisida. Buss tuleb
kasutusele võtta seetõttu, et perroonil tavainimene jalgsi liikuda ei tohi.
Lennuraja tööd maksavad kokku ligi 35
miljonit eurot ning neid teeb Lemminkäinen Eesti. Lisaks juurde ehitatud osale ning
täies osas renoveeritud asfaltkonstruktsioonile saab lennurada ka uued tuled. Seni olid kasutuses halogeenvalgustid, nüüd
aga leedvalgustid. Nende mastid hakkavad
Lennujaam loodab
–

Britid on üha pahasemad droonide peale ning
nende tehnikavidinatega seotud kaebuste arv
üha kasvab.
Politsei andmetel esitasid britid möödunud
aastal seoses droonidega 3456 kaebust, aasta
varem oli see arv 1237.
Birminghami ülikooli professor David H Dunn
märkis Press Associationile, et droonide tulekuga muutub nii inimeste arusaam privaatsusest, üldine turvatunne kui ka kuritegevuse
ampluaa. Ta märkis, et kui varem ehitasid inimesed oma maja ümber aia või kõrge müüri,
et oma tegevust teiste eest varjata, siis droonide tulek on seda kõvasti muutnud.

–

Eile läks Tallinna lennujaamas taas suuremaks
ehituseks, ELi nõukogu eesistumise alguseks
juulikuus on suurem osa töid tehtud.
Märt Belkin

Droonid põhjustavad pahameelt

MAASTIKUTÕSTUKID

J3

KAHVELTÖSTUKID

VIRNASTAJAD
■■

KARUD

FORKLIFT.EE

TALLINN
53434946
53040810

PÄRNU

JÕHVI

54004436

5029762

__

TARTU
5090770
53083083

seejuures ulatuma Ülemiste järveni ehkpaljukaugemale kui praegu.
Uued tuled annavad isegi pea kolmandiku ehituse kogumaksumusest. Mühle
tõi välja, et kalliks teevad selle tehnoloogia
ning keerulised juhtimissüsteemid. “Süvistuled tulevad asfaldi sisse ehk nad peavad taluma lennuki koormust kuni 400
tonni,” rääkis ta. Teise kolmandiku maksumusest annavad asfalditööd ning ülejäänud
osa tehnosüsteemid ja keskkonnarajatised.
–

.

Vilnius läheb täiesti kinni

Sellises mahus nii lühikese ajajooksul öösiti ehitamine on üsna harukordne Riia
lennujaamas tehti sarnaseid töid paar aastat tagasi, ent sealne lennurada suleti juba
kell 22. Vilniuses on sarnased tööd sel aastal ning sealläheb lennujaam kaheks kuuks
täiesti kinni, kõik lennudkäivad läbi Kaunase. “Me ei saa sellist asja kahjuks endale lubada,” rääkis lennujaama äriarendusjuht Priit Koff. Tallinnas lähevad tööd tema
sõnul kiiremini tehnoloogia ja hea planee–
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rimise tõttu.
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Reisijaterminalis tehtavad muudatused
saavad alguse jubaväljast sel nädalal alustas Viamer Grupp hoone ette terminalipealesõidu ringristmiku rajamist. Ehitusaeg on
aprill ja mai, ringristmiku valmimise täht-
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aeg on 1. juuni.

Terminalihoone läheb lõuna suunas laiemaks ning seal teeb kokku 5 miljonit eurot
maksvaid töid Astlanda Ehitus. Üks märgatavamaid muutusi on see, et praegu terminali keskosas olevjulgestuskontrolli ala liigub hoone lõunaserva. Uus turvakontrolli ala on senisega võrreldes kaks korda suurem ning saab ka uued julgestusliinid.Läbilaskevõime peaks oluliselt suurenema, kuna rohkem inimesi mahub end kontrolliks
ette valmistama.
Praegu toimub turvakontroll terminali keskosas ning väravate juurde saamiseks
tuleb kontrollist läbi tulles tagasi pöörata. Edaspidi toimub liikumine otse väravate suunas.
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toimetaja Peeter-Eerik Ots

tel. 667 0169
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peeter-eerik.ots@aripaev.ee

KOMMENTAAR

KOLUMNISTIDE KOLMAPÄEV

Pensionil algab
uus karjäär

Igor Rõtov

Karjäärinõustajate juures käib üha enam
50+ inimesi ja see ei ole mööduv nähtus.
Mitmed küpsemas eas inimesed, sh sellised, kes on kolinud Eestisse tagasi pärast
välismaal tehtud kena karjääri, kogevad

Eestis peale enda töötukassas arvele võtmist, et neile pole siin sobivat kohta.

Viisakalt pöörduvad nad riigi pakutava
tööturu teenuse poole, aga pool aastat hiljem on neile selgeks tehtud, et alusta aga
poe kassast, kuigi neil oleks kogemusi jagada kindlasti paljudes kohtades.
Riigil puudub nn rätsepatööna pakutav
karjääriteenus, mis keskenduks inimestele, tema võimetele ja võimalustele. Selline,
mis vaatab, kus see inimene võiks kõige
enam väärtust luua, kus ta tänu oma kogemusele kasulik oleks.
Sotsioloogid kirjeldavad lehekülgede
kaupa tuleviku kompetentse, mida võiks
lihvida, kuid nende omandaminepole ülemäära lihtsaks tehtud: meediaalane
kirjaoskus, disainmõtlemine, algatusvõime ja ettevõtlikkus, enesejuhtimine jne.
Juba 45aastased spetsialistid puutuvad
kokku kartusega neid tööle võtta. Selline
väärt kompetentside raiskame, oskamatus
pakkuda inimestele eneseteostuse võimalusi riigina, on sürreaalne vaatepilt.
Sama kehtib avaliku sektori tegijate
kohta. Nõustaja juurde jõuavad endised
edukad riigitegelased, silmapaistvad inimesed, kes ühel hetkel, kui 50 aastat on ette löönud, tunnevad, et võimalused ahenevad drastiliselt.
Seda süsteemi, mis toetaks ümberõpet
selle sõna tõsises tähenduses ja aitaks luua
karjäärisildasid erinevate erialade vahel,
meil lihtsalt ei eksisteeri (kui välja arvata
üksikud programmid, nagu valiIT.ee).
Vastutusrikkad ametid

Hiljuti oli huvitav ahhaa-elamus, kui kohtusin külla tulnud Euroopa ettevõtete
personalijuhtidega. Need olid peamiselt
60–75aastased lustakad härrasmehed, värvilised lipsud ees, nägu nalja täis.
Näidake mulle Eestis ettevõtet, kes julgeks personalijuhiks palgata rohkem kui
60aastast meest?

Olukord palju enne ei muutu, kui ka vanemaealised ise julgelt sõna ei võta, kui
nad ei räägi oma edulugudest, ei julgusta,
ei inspireeri teisi oma tegudega, kui nad
eelistavad olla nii-öelda kapis, sest vanus
on piinlik asi.
Unistan ajast, mil meil avatakse esimene puhvet, kus teenindajaks saab töölealates vanusest 70+, kus kõik naudivad aja,
eluküpsuse ja mängu ilu nii, nagu oleme
harjunud nägema Itaalia või Prantsusmaa
söögikohtades.
Tiina Saar-Veelmaa
karjäärinõustaja ja psühholoog

Sotsioloogid kirjeldavad lehekülgede kaupa tuleviku kompetentse, kuid nende omandamine
pole ülemäära lihtsaks tehtud.

|

Meelis Mandel | Aivar Hundimägi

Toimetus:
e-post: aripaev@aripaev.ee
tel: (372) 667 0111
Reklaamiosakond:
e-post: reklaam@aripaev.ee
tel: (372) 667 0105
Tellimine ja levi:
e-post: register@aripaev.ee
tel: (372) 667 0099
Tellimine internetis:

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

www.aripaev.ee/tellimine

–

|

Raivo Hein | Tarmo Tanilas

edasilükkumisest ning viis mu
mõtted aktsiatelt eemale. Sõitsin lähedal asuvasse söögikohta ja otsustasin keha kinnitada.

Sünnipäevaks saadud Apollo
kinkekaardid ning pool tundi
vaba aega vedasid mind paar
nädalat tagasi kaubanduskeskusesse värske kirjandusega

Riskivaba rikastumine

tutvuma.
Uusi raamatuid sirvides
köitsid mu tähelepanu kaks
nahktagides ning teksades neljakümnendale eluaastale lähenevat tursket atleedivälimusega meest, kes enesekindlal
sammulkassale lähenedes teatasid: “Meil on vähe aega! Vaadake oma arvutist järele, kus
on teil see aktsiatega rikkaks
saamise õpik!”
Müüja naeratas viisakalt ja
päris: “Kas te peate silmas seda
Roosaare raamatut?” Nõutus
vaatas vastu mehepoegade silmadest, kuniks otsustati helistada sõbrale. “Pidi jah Roosaare olema!”
“Äkki soovite meie soodsa hinnaga ilukirjandust ka?”
päris müüja mõni hetk hiljem
Roosaare raamatut klientidele
ulatades. “Milleks? Me tahame
vaid jõukaks saada ja kiiresti!”
Järgneva paarikümne minuti jooksul küsiti aktsiatega
rikkaks saamise raamatut veel
kahel korral. Kõigepealt tundis
teose vastu huvi tagasihoidlik tudengieas prillidega noormees ja pärast teda üks krapsakas pensionäriproua.
Lahkusin poest vastakate
tunnetega. Ühelt poolt on muidugi tore, et inimesed oma finantsasjade peale mõtlevad
ja end harida soovivad, teisalt
tundus see kuidagi kahtlaselt
eufooriline. Miks tulid välimuse, soo, vanuse ning mõttemaailma poolest nii erinevad inimesed selge eesmärgiga hankida rikkaks saamise õpik nüüd,
kui maailma aktsiaturud kaheksa aastat ilma suuremate
korrektsioonideta tõusulainel
on seilanud?
Ootamatult saabunud SMS
teatas planeeritud kohtumise

Toitu oodates kirjakasti saabuTarmo Tanilas
Swedbanki vanem investeeringute juht

Ilusa elu lootuses ollakse sarnaselt kümne aasta
taguse buumiajaga taas nõus investeerimisobjekti
likviidsuses järeleandmisi tegema.

nud sõnumeid sirvides leidsin
üllatusena nende seast ka mitu äriprojekti. Avasin neist esimese: “Väga eriline investeerimisvõimalus, millega teenite investorina 20% aasta baasil tagatud puhast tulu, kokku
tervelt 30% tulusust pooleteist
aasta jooksul!”
Mulle jäi arusaamatuks,
kuidas on võimalik teenida nii
suurt tagatud tootlust, kui projekti alles alustati ning selle
realiseerimisel võisid ju tekkidaka takistused. Riskidest polnud sõnagi juttu ning sulgesin teate.
Avasin järgmise sõnumi:

“Meie projekt X on täies ulatuses rahastatud ja meil on väga
kahju, et sa otsustasid selle investeerimisvõimaluserahastamises mitte osaleda. Järgmistes projektides osalemiseks ava
endale kohe investeerimiskonto!” No mis ma sellestkohe ikka avan, enne tahaks projektist ja riskidest ka midagi teda saada?
Ja nagu võluväel tuligi uus
pakkumine: “Juba sel nädalal
avame magusa 21% tootlusega
projekti! Kas sina tead, mis riigi arendusprojektiga on tegemist? Vastaja võida raha investeerimisprojekti paigutamiseks!” Ettekandja tõi toidu, mis
katkestas mu imelised seiklused investeerimismaailmas.
Koju jõudsin seitsme paiku. Pärast õhtusööki ja väikest
jalutuskäiku silmitsesin sotsiaalmeedia teateid ning pidin
üllatusest pikali kukkuma. Finantsvabaduse grupi liikmetele pakuti lahkelt koolitust, kuidas harjutuste ja meditatsiooni abil enda küllust ning ra-

havoogu suurendada. Iga euro, mis Väekeskuse külluse laekasse pannakse, pidi sõnumi
kohaselt kinkijani Universumi
kaudu vähemalt 1000kordselt
tagasi tulema!
Silma jäid ka vanad tuttavad krüptoraha kaevandajad
ning oivalist elu lubavad binaarsed optsioonid. Pidin juba arvuti sulgema, kui saabus
päeva nael kinnisvarainvesteeringute bussituur! Korraldajad lubasid lahkesti käia kahe päeva jooksul Eesti erinevates piirkondades koos bussirahvaga vaatamas üle 20 erinevat kinnisvaraobjekti, millel
on potentsiaal pakkuda kapitali tootlust vähemalt 20%! Pakett sisaldas kohta bussis, neljasöögikorda, kontakte kinnisvarainvestoritega, õhtust
koolitust, motivatsioonilaksu
ja mõtteidrasketest hetkedest
ülesaamiseks ning uusi tutvusi
–

“go getter” inimestega.
Vaata portfell üle

Sulgesin arvuti ja jäin mõttesse. Ühe päeva kogemus näitas,
et olematud intressimäärad,
suur vaba raha hulk ja tasapisi ligi hiiliv inflatsioon on inimeste riskitaju uinutanud.
Ilusa elu lootuses ollakse
sarnaseltkümne aasta taguse buumiajaga taas nõus investeerimisobjekti likviidsuses järeleandmisi tegema. Samal ajal
ei maga ka turu pakkumise
pool, sest investeerimisprojektide pildid lähevad üha ilusamaks ningpakutavad tootlusenumbrid järjest suuremaks.
Veel ei ole hilja oma investeerimisportfelli riskitase üle vaadata, et turu langusfaasi pöördudes mitte haiget saada.
Ilusa elu ülesehitamist võiks
alustada kõrge intressiga tarbimislaenude tagasimaksmisest,
mis garanteerivad kohe riskivabaltkahekohalise tootlusenumbri.

VASTULAUSE

Riik kaitseb üksikuid ebaefektiivseid ettevõtteid
Arvamuslugu Äripäevas oli
mõeldud, juhtimaks otsustajate ja avalikkuse tähelepanu
teatud kitsaskohtadele, nii nagu mina neid näen. Olen tähelepanu juhtinud ka varem riik
ei tegele piisavalt konkurent-

Raul

Kirjanen

Graanul Invest

–

LOE TÄISVASTUST VEEBIST

sile avatud majanduskeskkonna loomisega, vaid kaitseb üksikuid riigiettevõtteid ja nende
ebaefektiivsust.
Ma kahjuks ei saanud ühe-

Tere, Hando. Miks sa isiklikult
ründad?

legi tõstatatudküsimusele

oled seisukohal, et see on turumajandus, oskad ehk veel mõnda ärisektorit riigis esile tuua,
mille äririski riik enda kanda
on võtnud?
2. Tootsi Suursoo maa küsimus. On ju selge, et avalikku
maa enampakkumist ei toimunud.Kui maa kuulub riigile ja
riik plaanib seda võõrandada,
siis peaks riigi huvi olema see
võimalikultkallilt müüa ja välja selgitada turuhind. Miks seda ei tehtud?
3. Statistikakaubandus iseenesest on Eestile hea võima-

ter “Palja õhinaga kaugele ei
Äripäeva tellija eelised
ostukeskkond privileeg.aripaev.ee ja
soodsaim võimalus soetada
Äripäeva raamatuklubi raamatuid.
Äripäev veebis: www.aripaev.ee
Trükk AS Kroonpress

Anvar Samost

Ilusa elu lootuses

vastust (ÄP 03.04. Hando SutPeatoimetaja: Meelis Mandel
Väljaandja: AS Äripäev
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
telefon:
(372) 667 0195,
(372) 667 0222
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jõua”), aga kuna teema läks teravaks ja meil on Eesti Energiaga ka üks pikaajaline elektrileping sõlmitud, siis lugesin läbi Eesti Energia aastaaruande.
Mõningad märkused:
Eesti Energia ja turumajandus

1.2016 ressursitasude muutmine (tagasiulatuvalt alates 2015. aasta keskelt). Kokku “kingitus” maksumaksjalt45 miljonit eurot. Kui sa

www.aripaev.ee

lus, kuid praegu on selgelt
ühes suunas suunatud ja turukonkurentsi moonutav, statistikakaubandus on praegu reguleeritud ja see on kasulik
ainult Eesti Energiale.
4. Elektrituruseaduse menetlus. Teemat on menetletud
nüüdseks juba üle viie aasta, ja
kui kõik ülejäänud teemad on
olnud avalikud, siis Eesti Energiat puudutavaid teemasid ei
ole kunagi arutatud. Miks?
Tuulepargi arendus võtab
aega 5–6 aastat. Elektrituruseadus reguleerib praegu juba olemasolevate jaamade toetusi, mitte arendusprojekte.
Kas on reaalne pidada tuuleparki olemasolevaks jaamaks,
kui jaam hakkab tööle alles
2020. aasta lõpus?
5. Puidu masspõletamine,
kus ootamatult muutus riigi
seisukoht selle mõttekuse üle
–pärast pikka kabinetinõupi-

damist Eesti Energia esindajaosavõtul. Kas selliselt toimib

te

turumajanduse tingimustes
tegutsev ettevõte?

Põhimõtteliselt on Eesjuhatus kinnitanud
audiitoritele, et Eesti Energia
kasuks võetakse seadus vastu
Eestis jariigiabi luba Euroopa
tasemel.
Sellest ka minu arvamusloos toodud ettepanekud;
1)võrgud ja tootmine tuleb
eraldada, sest võrgutasude pikaajaline rahavoog subsideerib täna tootmist;
2) Eesti Energia bilansis olevad investeeringud tuleks õiglaselt ja konservatiivselt turuhinda hinnata;
3) riik peaks lõpetama Eesti Energia poputamise ja talle regulatiivse ebamõistlikult soodsa keskkonna loomise, mis on tänaseks viinud ettevõtte keerulisse seisu;
4) poliitikud ei tohiks alluda Eesti Energia survele ja
peaksid lähtuma majanduskeskkonna huvidest.
ti Energia
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ÄRIPÄEV EETRIS

Etaloni must
stsenaarium
Etalon Varahalduse investeeringute Juht
Mikk Talpsepp räägib tänases saates viimase
kahjumi tagamaadest ning annab ülevaate
sellest, milline võiks välja näha kõige sügavam
põhi. Samuti selgub saatest, milline uus plaan

on MikkTalpsepal.
Raadiosaadet “Äripäev eetris” saab kuulata Äripäeva veebis, tellida iTunesis ja alla
laadida Soundcloudis.
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Metsaraadaja kannatused:
Talpseppade õpikunäide

miljonit eurot oli veebruaris posti
või interneti teel kaupasid müüvates kaupluste müügitulu jooksevhindades. 2016. aasta veebruariga
võrreldes on suurenemine 40% ja
eelmise kuuga võrreldes 1%.

Etalon Varahalduse teekonna jälgimine annab hea ettekujutuse
investeerimise olemusest ja tuletab meelde põhitõdesid.
“Lähikuudel ootan, et turud mõistaksid
mõnda väga paljudest riskidest või et need
riskid avalduksid,” kirjutab Mikk Talpsepp
EtalonVarahaldusekuukommentaaris.
“Näiteks oli mulle üllatus, et turge ei ole
siiamaani huvitanud see, et…”
Sõnakuulmatud turud pole aga siiamaani kahjuks asjadest õigesti aru saanud
ja vendade Talpseppade investeerimisettevõte on pöörases miinuses: viimasel kuul
–31,95%. Võib-olla saavad sõnakuulmatud
turud ükskord asjadest õigesti, see tähendab Talpseppade moodi aru. Aga võib-olla ei saa ka.
Äripäeva meelest on Etalon Varahalduse käekäik investeerimise õpikunäide,
millega tasub tutvust teha kõigil, kes lähevad finantsturgudele suurt kala püüdma.
Seda isegi hoolimata tõsiasjast, et ettevõtte varade maht on kõigest 2 miljonit eurot
ning sinna on oma raha pannud vaid ligikaudu 70 inimest. Etaloni teekonna jälgimine annab hea ettekujutuse investeerimise olemusest ja tuletab meelde kõige
tähtsamaid põhitõdesid mis kummatigi
lähevad meelest ära kõige kergemini.
Esiteks, oma raha kasvamise või kahanemise eest vastutab esmajoones ikkagi investor ise, mitte see, kelle kätte on ta
–

oma raha kasvamise usaldanud. Mitte et

investeerimisettevõttel, fondil, mis tahes
muul mingit vastutust ei oleks. Ent lõpuks
vastutab oma naha ja karvadega ikkagi
see, kes raha turule viis.
Teiseks: risk on investeerimise pärisosa.
Mida suuremat tootlust minnakse püüdma, seda suuremateks kaotusteks tuleb
valmis olla. Investor peab alati olema valmis selleks, et ta kaotab kogu investeeringusse pandud summa.
Kolmandaks: kes liiga ahneks läheb,
leiab ennast varem või hiljem lõhkise küna ees. Munade jaotamine eri korvidesse
on kõige käepärasem viis riske hajutada.
Viimaks: kui miski lubab lõpmatut kasvu ja kiiret rikastumist, olete sattunud
pettuse ohvriks.
Ka riskidest on hoiatatud

Vendade Talpseppade kiituseks tuleb öelda, et nad pole võltslubadusi mitte kunagi andnud. Vastupidi, nad on algusest peale kinnitanud, et riskid on suured ja investorid võivad kogu oma raha kaotada. Nad
on truult iga kuu oma käekäigust aru andnud ja põhjendanud, miks nad teevad nii
ja mitte teisiti. Nad on täies rahus talunud
kõiki nende suunas lendu lastud kriitika-

nooli neid on olnud palju janii mõnigi on olnud päris mürgine ning jäänud
truuks valitud strateegiale.
MikkTalpsepp meenutab negatiivsetele stsenaariumitele panustamise kire poolest suuresti Eesti kinodeski näidatud filmi “The Big Short” (“Suur vale”) peategelast, kellesse mõnel kriitilisel hetkel peale tema enda veel vaevalt keegi uskus, kuid
kelle meelekindlus lõpuks mõõtmatult
rikkaks meheks tegi (mitte et sellest lõpuks teab kui palju rõõmu oleks olnud).
–

–

Vali, keda järgid

Kuidas lõpeb Etaloni sõit, ei tea praegu
keegi. Küll aga on Talpsepad märganud, et
turul on nõudlust ka konservatiivsemate
rahapaigutusvõimaluste järele, ja neid kavatsevad vennad pakkuma hakata.
Irvhammastel on muidugi hea õiendada, et kui ühes ahjus raha ära põleb, eks
siis tulegi selline ahi ehitada, kus nii kergesti põlema ei lähe ja otseteed korstnasse ei lenda. Muidugi võib igaüks globaalsel turul investeerida, kuhu aga tahab: terve ilm on lahti. Aga tegelikult on hea, et
keegi sellel võssakasvanud, st vähe võimalusi pakkuval Eesti turul nii kirglikult sihte lahtiraiub.

REPLIIK

Mis teha, kui tulevik ei huvita
Tulevikuvõtmes inimesi mõtlema panna on ikka kuradima
raske. Kriis või konflikt on üks
võimalus kodanike nõudlikkust
tõsta, nagu juhtus 2013. aastal valitsuserakonna rahastusskandaali järgselt.
Kuid kuidas n-ö rahuajal enda tulevikku kujundada? Kui

paljud 30- või 40aastased üldse enda eakapõlve peale täna
mõtlevad, veel parem selleks
mingeid plaane teevad? Leian,
et avaliku arutelu käigus tulevikku vaatavate ettepanekute
väljatöötamine on selleks hea
viis. Siis saab asuda lahendus–

Teele Pehk
Koostöö Kogu juhataja

te kallal

tööle. Vastasel juhul
jäämegi paremast tulevikust
unistama ja süsteemi kiruma.
Peenhäälestus ei aita

Traditsioonilise, taga-

järgi korrigeeriva pensionisüsteemi asemel
peaksime fookusesse
seadma arengut toetava
mudeli väljatöötamise.

list võtta ei ole, need tuleb välja
mõelda ja sõnastada, arvestades eakapõlve mõjutavaid uusi
tegureid.

Traditsioonilise, tagajärgi

Uus käsitlus eakusest on vajalik, sest vananemine on muutunud. See tähendab, et tuleb

ka sotsiaalkindlustuspoliitikat
uudsel viisil käsitlema hakata. Vananemine puudutab igaüht ja seega ei ole keegi meist
vabastatudkaasamõtlemisest.
Vähenev rahvaarv ja suurenev
surve ettevõtjatele sotsiaalsüsteemi ülalpidamiseks see on
paratamatus. Lahendusi riiu–

korrigeeriva pensionisüsteemi
asemel peaksime fookusesse
seadma arengut toetava mudeli väljatöötamise. Siin on ettevõtjatel uue mudeli loomisel
võtmeroll, sest ettevõtjatel on
võimalikpanustada juba praegu eakate tööhõivesse, aga mõjutada ka noori sütitades ettevõtlikkust ja tõstes finantskirjaoskust, soodustades elukestvat enesetäiendust.
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AKTSIA

Rootsi väikeinvestor on
H&Mi usku
Kodune rõivakett
H&M on rootslaste
seas populaarseim
aktsia, mille soetavad
enesele nii alustavad
investorid kui ka
lastele aktsiaportfelli
koostavad vanemad.

VÕRDLUS

Perekond Perssoni käes suur
otsustusõigus
protsentides

Stefan Persson
ja perekond

muud 48,3

38,8
kapital

Swedbank
Robur 3,1

Alecta 2,2

State

70,3

Street 1,1

hääleõigus

Swedbank
Robur 1,5
Lottie
Tham 2,6

Rank

sirje.rank@aripaev.ee

Stefan Persson
ja perekond

muud 23,4

Alecta 1,1

Sirje

Lottie Tham
5,4

State
Street 2,2

Äripäev
HIND

Mullu lisandus 50 000 uut aktsionäri, millega H&M lõiVolvo aktsialt üle rahva lemmiku tiitli.Tihti investeeritakse aga emotsiooni ja firma senise eduloo põhjal. Kas H&Mi
edulugu jätkub, sõltub võimest kaasas käia
tarbija ostuharjumuste ja eelistustega, mis
digiajastul eriti kiiresti muutuvad.
Möödunud nädalal üllatas H&M oodatust paremate esimese kvartali tulemustega. Ent niipea, kui firma finantsjuht Jyrki
Tervonen oli telekonverentsil analüütikutega möönnud probleeme varude realiseerimisel, läks tõusuga alustanud aktsia börsil üle 6% langusesse. Aktsia kukkus pea nelja aasta madalaimale tasemele ja oli punases ka eile.
Laovarud on mullusega võrreldes pea
30% suuremad.Kui müük aprillis ja mais ei
parane, võib see teises kvartalis nõuda ag-

H&Mi aktsia hind investorit
ei rõõmusta
Rootsi kroonides

400

ressiivsemaid allahindlusikui eelmine aasta samal ajal, hoiatas Tervonen. Sellest kannataks kasum. Lisaks viitab laovaru kasv, et
kaubal pole kuigi head minekut.
Probleemid on klassikalised kust tuleb
müügi kasv? Kuidas paranevad marginaalid? Kaup on jäänud lattu. Ja konkurents on
tihe madala hinnaga müüjaid on palju.
Lisaks on H&M tundlik dollari kursi
liikumisele, kuna ostab 80% kaubast sisse Aasiast, mis arveldab dollaris. Tugevam
dollar tähendab kõrgemat sisseostuhinda.
Küsimusi tekitab ka järjest uute kaupluste
avamine (tänavu ca 430) ajal, mil ostja kolib üha enam internetti.
–

352,6
350

–

224,9

300

250

200
07.04.2015
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Analüütikud skeptilised

Pangaanalüütikud on ridamisi langetanud
H&Mi aktsia hinnasihti viimaste seas DNB
–

Markets, Danske Bank, Swedbank, JPMor-

gan, Deutsche Bank jt. Agentuuri Bloomberg koondatud 38 analüütiku arvamusest
on 28,9% müügi- ja 42,1% ostusoovitused.
28,9% soovitas aktsiat hoida.Keskmine hinnasiht oli 255,77 Rootsi krooni (eile kauples
aktsia tasemel 225 krooni).
H&Mi detsembrist veebruarini vältava esimese kvartali kasum enne makse oli
3,2 miljardit Rootsi krooni (aastatagusega
võrreldes langus 3,6%), mis ületas analüütikute ootusi. Kuid müügis jäid eesmärgid
täitmata. Ning ka märtsi müük valmistas
pettumuse oodatud 11% asemel oli kasv
kohalikes valuutades 7%.
“Kui sul on väga küps kaubamärk, jõuad
ühel hetkel punkti, kust edasi kasvada
on väga raske,” kommenteeris agentuurile Bloomberg Londonis asuva GlobalDa–

PANGANDUS

LHV: Londonis on praegu hea aeg kohal olla
Märt Belkin

Kõige suurem eesmärk

mart.belkin@aripaev.ee

“Turu avanemine on alles ees,
praegu oleks hea aeg ise kohal
olla ja sellest osa saada,” põhjendas LHV Pangajuht Erki Kilu
Londonisse minekut. Makseteenuste turul seal tema hinnangul väga palju konkurente
ees ei ole.

on saada naelamaksete
süsteemi liikmeks japakkuda reaalajas toimivaid
makseid.
LHV Panga juht Erki Kilu

Siis oleksime üks väheseid pan“Kõige suurem eesmärk on ku, kes suudaks reaalajas paksaada naelamaksete süsteemi kuda
ja naelamakseid,”
liikmeks ja pakkuda reaalajas ütles LHV Pangajuht.
toimivaid makseid. Lisaks saaEt naelamakseid pakkuma
me pakkuda teenuseid, mis ikhakata, alustab LHV Londoniska ettevõtetele vajalikud on vase Suurbritannia filiaali looluutavahetus, likviidsuse juh- mist, mille järel saab avada vatimine, võib-olla ka finantseejalikud kontod Inglise Pangas
ning liituda naelamaksete süsrimine,” rääkis Kilu. Makseteenuste puhul on juttu olnud ka teemidega, teatas LHV börsile.
“Filiaaliloomise taotluse esikliiringust.
Euromaksete süsteemi aktamine võib võtta pool aastat.
tiivne otseliige on LHV juba Järgmine etapp on Inglise Panpraegu. Suur osa Euroopa firmagas kontode avamine teist sadest tegutseb aga nii
kui ma palju. Kui maksesüsteemika naelaturul. “Seni me ei ole dega liitumine veel otsa pansaanud naelateenust pakkuda. na, räägime pooleteiseaastasest

euro-

–

–

euro-

protsessist,” ütles Kilu. Teenus

peaks hakkama tulu teenima
2018. aasta teises pooles.
Turu avanemine alles ees

Makseteenuste turul eriti palju konkurente ees ei olegi, nen-

tis Kilu: tegutsevad paar suurpanka, nagu Barclays ja Royal
Bank ofScotland (RBS), ja mõni
väiketegija. “Valdavalt on kõik
keskendunud oma klientidele
ja nende teenindamisele. Turu
avanemine on alles ees, praegu oleks hea aeg ise kohal olla
ja sellest osa saada,” rääkis Kilu.
LHV naelamakseteenuseid
hakkavad kasutama ka näiteks
TransferWise ja Coinbase, mis
on euromaksete turul ka praegu panga kliendid. “Kliente on
veel, nendekahe ettevõttega on
meil lihtsalt kokkulepe, et saame need nime välja öelda,” märkis Kilu. Euromakseteenuste vahendajaid on LHV teenindanud
juba üle viie aasta.

Pikemas plaanis ei pea LHV
Londoni üksus piirduma vaid
makseteenuste vahendajatega,
aga saaks korrespondentpangana teenindadaka teisi panku
või krediidivahendajaid, kellele
on oluline, et igal kliendil oleks
konto et laenuandmistkiirendada. Teenuseprofiili laiendamine on Kilu sõnul siiski hilisem eesmärk, mitte esmasiht.
Kas uuest ärisuunast ja naelamaksete turule sisenemisest
võidab ka LHV Eesti klient?
“See ei ole otseselt seotud. Ilmselt võib see teenustasu mõttes
paremaks muutuda, aga see ei
ole põhieesmärk,” märkis Kilu
ja tõi välja, et tegelikult ei tehta
Eestist Ühendkuningriiki kuigi palju makseid, kuna Suurbritannia pole Eesti jaoks niivõrd suur kaubanduspartner.
–

Siht suuremale turule
Viimasel paaril aastal on LHV
sulgenud oma peamiselt pan-

gandusega tegelenud kontorid Helsingis, Riias jaVilniuses.
“See on olnud teadlik valik, et
väiksemad ärid välisturgudel
ära lõpetada ja võtta ette suurem turg, panna sinna suurem
fookus,” rääkis Kilu.
Londoni kontor keskendub
makseteenuste vahendajate teenindamisele ja naelamaksetele.
“Pikemat tulevikku on raske ennustada. Usun, et tegevust, õppimist ja kogemuse saamist on
piisavalt. Ärisuund võib kindlasti aja jooksul muutuda, aga
selleksläheb aastaid,” ütles pangajuht.
Suurbritannia jaepangandusärisse LHV paari lähiaasta
jooksul kindlasti minna ei kavatse.

Sel aastal on uue ärisuuna
kulud seotud peamiselt maksesüsteemidega liitumise ja ITinfrastruktuuri arendamisega
ning jäävadLHVjuhi sõnul alla
miljoni euro. LHV andis börsile

teada,

et tänavust kasumiprognoosi uus äri veebruari hinnanguga võrreldes ei mõjuta, kuna
kahe esimese kuu kasum ületas
plaani miljoni euroga.

Kümmekond töötajat
LHV Londoni filiaali kavanda-

takse pooleteise kuni kahe aasta jooksul palgata alla kümne
inimese.

“Tegevuste arenedes tekivad
töökohad pigem sinna kui siia.
Selles mõttes saab turule lähemal olla ja inimesed on kogu
aeg kohal,” rääkis Kilu.
Lisaks laiendab pank Tallinnas asuvat tarkvaraarendusüksust. “Selle tiimi suurus on meil
kuus-seitse inimest,” ütles LHV
Pangajuht.
Seni pole veel selge, kas
Ühendkuningriigi filiaali võetakse juhtima mõni sealne inimene või keegi Briti kogemusega Eesti inimene. “See on üks lähiaja otsuseid,” ütles Kilu.
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TASUB TEADA

H&Mi turud
osakaal,

–

%

Aasia ja

Euroopa ja

Aafrika

Okeaania

69

14
Ameerika

17

Kõige olulisemad turud,
Saksamaa
USA
Suurbritannia
Prantsusmaa
Hiina
koduturg Rootsi

%

käibest

17
12
7
6
5
alla 5

Sära kuhtub

Uus kauplusekett

Kunagi oli H&Mi ärikasumi marginaal sektori
kõrgeim, aastast 2010 on see peaaegu poole võrra vähenenud.
Viimase kahe aastaga on H&Mi aktsia kukkunud üle 30%.

Praegu on Jooksva 12 kuu marginaal,

%

12,5

H&M
Inditex
Next
sektori keskmine

17,3
20,4

8

ALLIKAS: BLOOMBERG

H&M kavatseb sel aastal avada üle ma ilmaligikaudu430 u ktauplust. Lisaks

tullakse turule täiesti
FOTO:

3,6

ta

uue

kaupluseketiga.

BLOOMBERG

jaekaubanduse analüüsi osakonna juht

Maureen Hinton. “Tuleb leida uusi turge ja
uusi kliente ja reageerida erinevatele tarbi-

jate eluosadele.”

protsenti kahanes H&Mi esimese

Kas kriis?

kvartali kasum aastatagusega

Analüütikute arvates on H&M pearivaalile
Inditexile, millele kuuluvad Zara kauplused, mitmeti allajäänud. Näiteks internetipoodide arendamisel H&M on eelistanud kontseptsiooni, mis arendab kauplusi
ja internetipoode paralleelselt. Ja ka kiiruselt, kuidas kaup letile jõuab, on Inditex olnud edukam.
“Firmal on olnud suurepärane ajalugu.
Kuid praegu on H&M oma läbi aegade raskeimas kriisis ja neil on raske laeva uuele
kursile saada,” tsiteeris Svenska Dagbladet
Avanza ökonomisti Claes Hembergi.

võrreldes.

–

H&Mi päevad sektori
liidrina on läbi. Nüüd ollakse üks teiste seas.
Nordneti analüütik Joakim Bornold

Alates 2009. aasta keskpaigast firmat
juhtinud järgminepõlvkond suuromaniku Stefan Perssoni poeg Karl-Johan Persson,
ei nõustu, et firma on sügavas kriisis.
“Ma arvan endiselt, et me suudame oma
eesmärgi täita, kuid jah, see on raskemaks
muutunud,” ütles ta kvartalitulemuste avaldamise järel. Aasta nõrgast algusest hoolimata sihitakse kohalikes valuutades ikka
10–15% müügi kasvu, ütles ta Bloombergile.
Niisamuti on Persson kindel, et firma
suudab kasumimarginaali suurendada.Sellele aitavad kaasa kontrolli alla saadudkulud, oodatav müügi kasv ning jätkuvad investeeringud ja ümberkorraldused logistikas ja laonduses. Euroopa kaupluste jaoks
on kavas rohkem sisse osta Türgist, Portugalist ja Itaaliast, Aasia kauplusi varustada
Aasiast ning USA kauplusi Lõuna-Ameerikast. “Mis ei tähenda, et me poleks seda varem teinud. Nüüd investeerime ja keskendume sellele veelgi enam,” ütles Persson.
Sügisel tuleb H&M välja uue kaupluste ketiga Arket, mille esimene pood avatakse
Londonis ja mille hinnatase on kõrgem kui
põhikaubamärgi H&M kauplustes. Selles
müüakse mitte niivõrd kiirmoe, vaid ajatuma joonega rõivaid meestele, naistele ja lastele. Samuti vähemal määral sisustuskaupu ja teiste tootjate kaubamärke. Kus võimalik, tuleb kauplustesse ka kohvik, milles
pakutakse tervislikku Skandinaavia toitu.
Londoni järel tulevad kauplused Brüsselis,
Kopenhaagenis ja Münchenis ning 18riigis
käivituvad ka uue keti internetipoed.
See on kaheksas eraldi kett, mille eel
on käinud H&M, COS, The
Other Stories,
Monki, Weekday, Cheap Monday ja H&M
Home. Nende edu on innustanud välja tulema uue kontseptsiooniga.
Mõned analüütikudkiidavad, teised, nagu Nordneti analüütikjoakim Bornold, leiavad, et pigem oleks oodatud mingit spordirõivaste kaubamärki. “Praegune ei tundunud eriti innovatiivne,” ütles ta Rootsi lehele Expressen.
“H&Mi päevad sektori liidrina on läbi,” ütlebBornold. “Nüüd ollakse üks teiste
seas.” Kuid Bornold ei arva, et H&M on kriisis, lihtsalt sära on kuhtunud. Ja aktsionärid on kannatlikud, sest paljudele meeldivad H&Mi tooted.
H&Mi aktsia hinna ja 12 kuu oodatava
kasumi suhe on 18,Inditexil 28. Kuid ka hispaanlasel on oma probleemid firma brutokasum langes neljandas kvartalis kaheksa aasta madalaimale tasemele.
H&M on Rootsi börsil üks parimaid dividendimaksjaid, kuid viimased aastad pole
H&Mi aktsia suutnud täita ootusi, et kurss
saab ainult tõusta.

Ehituse 8, Haljala, Lääne-Virumaa
Tel +372 56 444 07
info@realisatsioonikeskus.ee
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MUUSIKABÖRS

Fanvestory: meie statistika ongi keeruline
Tanel Padar on
esimene artist, kelle
lugu muusikabörs
Fanvestory müüma
hakkas. FOTO: MARKO

Eelmisel nädalal käima lükatud nn muusikabörs Fanvestory teatab esimese loo edukast levikust, kuid möönab, et
tegemist on juriidiliselt keerulise valdkonnaga, mille tulude ja
võimaliku “tootluse” ennustamine on keeruline.
“Esimene koostöö Tanel Pa-

MUMM/MEEDIAFOTO

dariga osutus erakordselt edukaks: müüsime fännidele pakutava osaluse välja poole tunniga ja kolm päeva hiljem oli teos
kogunud YouTube’is juba üle
30 000 kuulamise,” teatas ettevõte.
Investor Madis Müür kirjutas

finantsportaalis Rahaasjad.

ee, et ei pea seda investeerimis-

kõlblikuks keskkonnaks, kritiseerides, et konkreetset infot
autoritasude kohta pole võimalik saada, selgub vaid, et summad on väga väikesed. Müüri
hinnangul peaks Fanvestory esile tooma laulude autoritasud, et
saaks võrrelda, kuidas teenistus
ajas muutub. 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.
Fanvestory teatas, et nende platvormi kaudu vahenda-

tavate toodete kohta käiva statistika kogumine ja avaldami-

ne on komplitseeritud kolmel
põhjusel. “Esiteks, statistilised
andmed on erinevate kanalite
vahel fragmenteeritud ega ole
üheselt võrreldavad, näiteks ei
saa YouTube’i ega Spotify “striimile” ühest hinda määrata, kuna see sõltub väga erinevatest te-

ÄRA KULUTA RAHA EDEVUSELE

guritest. Teiseks, teose statistilised “tulemused” tehakse avalikuks ja tulud kantakse õiguste
omanikele üle erineva intervalliga, reeglina 1–12 korda aastas,
kuid sageli pika viitega. Seega ei
saa üheselt öelda, kui palju mingi teos konkreetsel perioodil tulu teenis. Kolmandaks, kollektiivsed esindusorganisatsioonid kaitsevad enda liikmete huve ja statistika tehakse kättesaadavaks ainult umbisikuliselt ja
suurusjärkude kaupa, et mitte
avaldada tundlikku informatsiooni liikmete kohta,” põhjendas ettevõte.
Müür panustas 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.
ÄRIPÄEV.EE

VAID OMA TEGEVUSELE!

REGISTRAATORID

0,5 €
(sisaldab km)

0€
KASUTATUD KONTORI-JA PROFIMÖÖBLI MÜÜK.
E–N 10–17, R 10–18
Tähetorni 21j, Tallinn
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|
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KUU ÜLEVAADE

Lõhekasvataja
vedas
Toomase
portfelli alla
Lerøy Seafoodi
aktsia kukkumise
peamine põhjus on
lõhe odavnemine.

PORTFELL

Kokkuvõttes peaaegu kogu portfell plusspoolel
investor Toomase aktsiaportfell seisuga 31.03.2017
aktsia

kogus

soetus

hind €

€

väärtus

€

%

kasum

portfellist

tõus

€

%

FOTO: LEROYSEAFOOD.

Microsoft

COM

Apple
Lerøy Seafood

Apranga
Statoil

Ryanair
Berkshire. B-aktsia
Tallink
Olympic EG
LHV, allutatud võlakiri
Inbank, allutatud võlakiri
Baltic Horizon Fund

421
94
850
6000
615
221
55
11900
5000
10
7
7430

9,48
4,65

14,55

26 029,91
12 768,57
34 849,36
15 360,00
9837,69
3215,55

137,08

156,48

0,85

0,95

15,70
56,90

61,83
135,84

21,35

41,00

1,89

2,56

12,8

16,00

11,8

293,70
138,73

5,59

19418,35
7419,92
16 702,71
4026

3,58

1965,69

24,97

1,17

607,75

23,31

8606,27

3,13

1066,87

14,15

11 305,00

4,12

1249,5

12,43

12,69

92,04

35,52

1,64

1,82

9100,00

3,31

878,82

10,69

1000
1000
1,3456

1092,55

10 925,50

3,98

925,5

9,25

1091,72

7642,04

2,78

642,04

9,17

1,30

9651,57

3,51

–346,23

–3,46

Minu portfelli väärtus
kahanes märtsis üle
2%, milles on peasüü
Lerøy Seafoodi aktsia
järsul kukkumisel.
Investor Toomas
investor.toomas@aripaev.ee

Äripäev

ALLIKAS: BLOOMBERG, ÄRIPÄEV

18.04.2017
Ruti Einpalu
€

229 €(km-ga 274.80 €)

Info ja registreerimine:Renate Steinberg

Arendav
tagasiside
Kuidas pidada arendavaid ja motiveerivaid
tagasiside vestlusi?
/

tel: 667 0282

/

e-post:Renate.Steinberg@aripaev.ee

/

akadeemia.aripaev.ee
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Portfelli seis oli märtsi lõpus 274 709,58
eurot. Lisaks lõhekasvatajale tegi suure
languse ka Berkshire Hathaway B-aktsia,
mis näib tõmbavatpraegu hinge pärast
novembris alanud rallit. Tõusuhoog ei näi
aga raugevat Apple’il, mis oli ka sel kuul
minu parim aktsia.
Kui lõhekasvatajat mitte arvestada, siis
oli märts täiesti tavaline kuu, kus suurematest sündmustestvõib välja tuua igakevadise dividendihooaja alguse ka minul
on meepoti juurde asja.

EDETABEL

KOMMERTSPANKADE INTRESSITOOTED

Lerøylt üsna ehmatav number

Tähtajaline hoius EUR, %

hinna muutus märtsis protsentides
1 kuu

2 kuud

3 kuud

4,87
2,94

Apple

Microsoft
Ryanair

1,89

Baltic Horizon Fund
Tallink

1,48
1,06

Aitäh USA tehnoloogiasektorile!

Portfelli parim aktsia oli märtsis Apple,
mis tõusis peaaegu 5 protsenti. Kaugele
ei jäänud mahaka Microsoft, mille aktsia
kallines 3 protsenti.
Apple on tõusnud jubaneljandat kuud
järjest ning tegemist on olnud minu portfelli tõelise priimusega. Kuigi nutikellad
Apple’ile suurt edu ei toonud, purustab
iPhone’ide müük jätkuvalt rekordeid ning
tulekul on ka uus, kaheksas iPhone, mis
tõotab tulla menukamkui eelmised mudelid. Kuna täpselt pole teada, mida uus
telefon endast kujutab, on selle ümber palju õhinat. Minu arust kajastub see ka praeguses aktsia hinnas.
Microsoft on samuti sel aastal tugeva esitusega olnud. Aktsia on tõusnud rekordkõrgele, kuid ainult 3% analüütikutest soovitab seda müüa. Seevastu osta
soovitab seda 71% ja hoida 26%. Aktsia on
aastaga tõusnud 20%, kuna ettevõttel läheb pilvetehnoloogiaga aina paremini.

1aasta

9 kuud

2 aastat

3 aastat

üle 5 aasta

min summa

kontakteeruge pangaga
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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

-

-

-

0,75

1,00

1,25

1,75

2,00

-

9 kuud

1 aasta

min summa

Tallinna Äripank

Tallinna Äripank
Citadele Pank

(3)

-

200

200
150
350
100
100/200
500

0,50

500

–15,05

Berkshire, B-aktsia
Olympic EG

–2,77

Apranga
Statoil

–1,49

–1,15

ALLIKAS: BLOOMBERG, ÄRIPÄEV

keskmiselt
kuu jäägilt
-

0,00

-

0,00

-

-

0,00

0,00

0,05 (7)

-

(3)

Citadele Pank

Versobank
DNB
Krediidipank

-

Norra krooni aktsia kohta dividendi

Esimesed dividendid teada
Minu portfelli kuuluvatest Tallinna börsi ettevõtetest on praegu dividendist teatanud Tallink (3 senti aktsia kohta) ja Olympic EG (10 senti aktsia kohta). Arvestades
aktsiate hulka, saan dividendiTallinkilt
357 eurot ja kasiinofirmalt 500 eurot, mis
on sama palju kui eelmisel aastal.
Meele teeb rõõmsaks ka Lerøy, mis teatas aasta alguses, et suurendab sel aastal dividendi 1 krooni võrra, 13 kroonile.
Kokku teeks see dividendi üle 1000 euro,
mis on igati hea tulemus aitab praegust
aktsia hinna langust pehmendada.
–

Mis turgudel edasi saab?

näib, et ebakindluse meeleolud
taanduvad ning aktsiaid ostetakse iga
väiksema languse ajal hoopis juurde. Keegi suurt pauku kuskilt ei oota. Kuid eks
ebakindlust jagub näiteks Prantsusmaa
valimised, kus võimule võib saada euroskeptik Marine Le Pen, või euroala riikide võlakoorem, mis jätkab endiselt kasvaPraegu

–

0,05

0,05

0,10

0,15

0,20

200

-

-

-

0,90

1,00

1,30

0,70

0,90

1,10

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

-

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

Hallivanamehe 4, Tallinn,

mnt 4, Tallinn,

Eesti KrediidipankNarva

tel 770 0000, faks 770 0001,

tel 680 2500, faks 680 2501

tel 669 0941, faks 661 6037

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

DnB PANKTartu

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

Tallinna ÄripankVana-Viru

e-post: bigbank@bigbank.ee, www.bigbank.ee

7, Tallinn, tel 668 8066,

faks 668 8065

BALTI ETTEVÕTETE NOTEERIMATA VÕLAKIRJAD
võlakiri

ISIN kood

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

Finora Capital
PlusPlus Capital

EE3300110972
EE3300111079

22.09.2016
20.12.2016

22.05.2019
1.10.2019

IuteCredit Europe A8

EE3300111020
EE3300111053

28.11.2016
1.12.2016

15.10.2019
1.12.2019

PlusPlus Capital
Finora Capital

Creditstar

intressimakse

emiteerimis-lunastamis-kupongimäär
kuupäev

Creditstar

REKLAAM
sagedus

8,00%

10,00%
9,75%

11,00%
7,00%
10,00%

13,00%
9,25%

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

FONDID

REKLAAM
03.04

LHV Varahaldus
ost

müük

riski-% aasta
algusest
aste

NAV

12 kuud

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

Pensionifond L, EUR
Pensionifond M, EUR

1,60

1,60

1,60

2,61

1,25

4,93

3,95

4,25

1,26

1,26

1,26

1,85

0,84

3,08

3,37

3,73

Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR
Pensionifond XS, EUR

1,28

1,28

1,28

1,80

0,06

0,32

2,31

2,59

1,41

1,41

1,41

3,00

1,49

6,40

4,42

4,98

1,19

1,19

1,19

1,29

-0,01

0,10

2,27

2,83

Täiendav Pensionifond, EUR
LHV Pensionifond 25, EUR

1,62

1,63

1,63

3,22

1,89

7,22

5,78

6,17

1,10

1,10

1,10

3,91

0,97

2,76

2,94

3,74

LHV Pensionifond 50, EUR
LHV Pensionifond Intress, EUR
LHV Pensionifond 100 Pluss, EUR

LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

fondi maht

472 780 602
70 443 892
60 800 709
118 763 703
20 638 399
9 119 285
12 617 545

1,30

1,30

1,30

5,48

0,90

3,36

3,55

4,42

0,94

0,94

0,94

1,59

0,16

0,38

1,49

2,36

225 966 968
4 264 268

1,74

1,76

1,76

8,66

0,75

4,87

4,79

6,23

4 716 501

0,79

0,80

0,80

2,00

-0,01

-0,15

0,96

1,99

536 966

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

11,16

11,28

11,28

-0,55

0,71

-7,54

6,43

10,07

9,97

10,07

6,35

17,14

5,68

4,29

11 805 760,19
3 883 792,87

LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR

6,44

6,37

6,44

6,35

17,14

5,68

4,29

-

ost

müük

NAV

1,12

1,12

1,12

6,32

2,07

0,98

0,98

0,98

9,63

3,09

Nordea Pensions Estonia

03.04
riski-% aasta
algusest
aste

mist.

Mina müüsin kolmandiku aktsiatest
maha juba jaanuaris ning suurendasin vaba raha hulka 40 protsendini, kuna rekordkõrgele tõusnud aktsiaindeksid ei
lasknud enam rahulikult magada.

6 kuud

-

BIGBANK

-

Creditstar

Arvan, et Microsoft liigub õiges suunas ja
mulle see meeldib!

3 kuud

0,05

Citadele Pank

BIGBANKRüütli 23, Tartu, tel 1333, faks 737 7582,

Praegu näib, et ebakindluse meeleolud taanduvad ja aktsiaid ostetakse iga väiksema languse
ajal hoopis juurde.

2 kuud

kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank

0,01

BIGBANK

annab Lerøy Seafood lohutuseks
aktsia hinna languse eest.

1 kuu

kuu
püsijäägilt

kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank
Tallinna Äripank

13

Tähtajaline hoius USD, %

Jooksev hoius EUR, %

–1,62

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

12 kuud

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

4,22

4,79

13,7

6,07

6,22

211 545 615,58
28 433 725,97

8,62

1,00

1,00

1,00

4,03

1

4,3

2,58

3,24

23 348 027,95

Nordea Pensionifond C, EUR
Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

0,88

0,88

0,88

2,25

-0,35

-0,33

2,01

2,23

1,55

1,58

1,57

12,56

4,27

19,3

8,02

8,23

13 347 308,20
10 721 532,97

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,80

0,81

0,80

3,58

0,75

3,68

3,38

3,54

2 289 679,31

ost

müük

NAV

Nordea Pensionifond B, EUR

Trigon Asset Management

VÕLAD

nüüd otsitakse lahendust
pankrotimenetlusest. Seadrilli aktsiad, mis olid kord laevamagnaat John Fredrikseni
kroonjuveel, langesid 40 protsenti, napilt ühele dollarile.
Kolme aastaga on aktsia kaotanud 95 protsenti kunagisest
et

väärtusest.

14

miljardi dollari

eest on Seadrillil
võlgu ja kohus-

tusi.

testama.

Juba veebruari alguses hoia-

tas Seadrill, et ees on võimalik
pankrot ning et pangad ja teised laenuandjad nõustusid restruktureerimisteemakuni juulikuuni läbi rääkima. Praegu
peab kontsern Reutersi teatelläbirääkimisi 40 pangaga.
Seadrill tunnistas, et investorite väljavaated on siiski üsna kehvad.
äripäev.ee

riski-% aasta
algusest
aste

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

19,78

19,39

6,81

1,61

12,86

8,96

1 462 297,66

Trigon Uus EuroopaFond C, EUR

30,41

31,49

30,88

11,85

10,65

24,09

6,94

11,21

94 208 510,70

Trigon Venemaa Top Picks Fond C, EUR

25,76

26,68

26,16

21,38

5,20

79,76

20,30

2,98

16 016 252,24

19,10

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,

Seadrilli lükkas pankroti
äärele madal nafta hind, mis
on pannud naftaettevõtteid
karmimat hinnapoliitikat keh-

03.04
%

12 kuud
13,87

Trigon Balti Fond C, EUR

Norra naftapuurija Seadrill
vaagub pankroti äärel
Naftapuurija Seadrill hoiatas,
et tema aktsia võib kaotada kogu väärtuse ning ettevõte valmistub võimalikuks pankrotiks, kirjutas uudisteagentuur
Reuters.
Ettevõttel on 14 miljardi dollari eest võlgu ja kohustusi, nii

(4)

3 kuud

Inbank

Lerøy Seafood

Konkurentsitult suurim langeja oli märtsis portfelli raudvarasse kuuluv Lerøy Seafood, mis kukkus üle 15%. Põhjuseks on
lõhe hind, mis on sel aastal võtnud suuna alla. See on mõjutanud kogu Norra lõhetööstust, sest ka teiste lõhekasvatajate
aktsiad on järsult kukkunud. Näiteks on
Lerøy konkurendi Salmari aktsia hind aasta algusega võrreldes 30% madalam ja Marine Harvest 17% madalam. Lerøy aktsia
on aga sama ajaga kukkunud üle 20%, mis
näitab, et aktsia on juba karuturule jõudnud.
Pangad tõmbasid Lerøy aktsia hinnasihti allapoole. Näiteks Nordea langetas “hoia”-soovituse “müü” peale koos
380kroonise hinnasihiga. Swedbank langetas “osta”-soovituse “neutraalseks”, SEB
“osta”-soovituse “hoia” peale.
Teine Norra ettevõte Statoil oli märtsis samuti miinuses, langedes üle 1%. Statoil on Lerøyga pisut sarnane, kuna sõltub
suuresti toorainest. Kui Lerøy puhul on
selleks lõhe, siis Statoilil nafta, mille hind
jätkas märtsis kõikumist. Kõikumine polnud suur, kuid aktsia hind jäi siiski miinuspoolele.
Märtsis käisin kuulamas Statoili juhti,
kes rääkis Oslos nafta hinna languse mõjustnaftatootjatele, sealhulgas Statoilile endale. Oli hea tõdeda, et ajal, mil teised
oma investeeringuid vähendavad, kasutab Statoil praegust turu madalseisu ära ja
suurendab investeeringuid.

6 kuud

Danske Bank

–

Nukrad uudised Norrast

REKLAAM

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

dised.ee
KllCMMTOC
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toimetaja Rainer Saad

tel 667 0097
5. aprill 2017

toimetajad@aripaev.ee

INVESTOR TOOMASE BLOGI

OMX TALLINN

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

Ootuste ja
reaalsuse ebakõla

1118,23

-0,36% ~

1130

1085

1040

995

Novembris kärgatas Donald Trumpi nimeline
pauk, millele finantsturud tugevalt reageerisid.
Nüüd on sellest pea viis kuud möödas ja
esialgne optimism on asendunud argipäevase realismiga.
Trumpi-ralli tähendablühidalt seda, et
aktsiad, dollar ja võlakirjade tootlus tõusevad, jakuigi ralli näitab viimasel ajal
vaibumismärke, siis on aktsiaturud valimispäevast alates endiselt üle 10% plussis.
Seda aga ei tasu võtta märgina, et investorid usuvad endiselt Trumpi. Kui võtta turud detailsemalt ette, on näha, et investorid ei ole üldse kindlad Trumpi võimes
oma poliitikat ellu viia.
Põhimõtteliselt on olukord selline, kus
ühelt poolt tuleb arvesse võtta maailmamajanduse sel aastal kiirenenud kasvu
ning teiselt poolt Trumpi lubadustest tekkinud minibuumiUSAs. Tulemuste järel
jooksid investorid panustama Ameerika
edule, kuid see efekt on kadunud ning teised Trumpist tulenenud arengud mandumas või hoopistükkis kadunud.

Maailmamajanduse kasv
hoiab optimismi
elus ja aitab
Trumpi tegemistega kaasnevat
pettumust sum-

VÕRDLUS

mutada.

0,055

950
06

peeso

kurss USA dollari suhtes

0,060

0,05294

investeeringutel?
päevane muutus

0,045

–0,22%

0,040

väärtus 273 715,14 eurot
53% aktsiad / 40% raha / 7% võlakirjad

08.11.2016

04.04.2017

Ryanair

Madalamate maksumäärade ootuses
peaksid kõige suurema maksukoormusega ettevõtted olema suurimad võitjad,
kuid Goldman Sachsi andmeil on pärast
esialgset tõusu nende firmade aktsiad j ää-

BÖRSIKAUBAD

BÖRS

Loota tuleb globaalsele majanduskasvule

4.04

USD

Värvilised metallid

3.04

USD/t

Nafta IPE, bbl
Nafta NYMEX, bbl

50,69

t

554,00

Mootoribensiin,

Diislikütus,

53,68

t

Kerge kütteõli,

479,00
t

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

Põllumajandus
USD/t

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

465,60
2085,00

147,00

Rapsiseemned NYSE LIFFE Pariis

Hongkongi dollar
India ruupia

–0,05

Berkshire Hathaway B-aktsia
Tallink
Olympic EG

–0,42

Apranga

1127,74
955,95

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

Võitis hanke. Iraani lennufirma
tellis Boeingult 3 miljardi dollari
eest lennukeid.

P/E

P/B

ROE

divid.
tootlus

muutus
hind, EUR

Citycon

9,0

9,1%

0,82

3,0%

17 226
5 741

19,9

5,7%

1,13

4,0%

-HKScan

12,7

20,8%

2,64

0,0%

26,4

5,0%

1,32

7,0%

-0,76

43 931
520

13,8

1,23

1,300

4.04

aktsia

Elisa Comm.
Finnair

0,10

+

Helsingi

0,8%

0,55

Müüs aktsiad. Olympic Entertainment Groupi Leedu ja Valgevene üksuse juht Saulius Petravičius müüs märtsi lõpus 30 000
euro eest 16 000 firma aktsiat.

SINU ARVAMUS

0,0%

9,100

PANE TÄHELE

Ostab firma. Rootsi-Šveitsi masinatööstusettevõte ABB teatas, et
ostab Austria kontserni Bernecker
Rainer Industrie-Elektroniki. Tehnigu maksumus jääb asjasse pühendatute hinnangul kahe miljardi dollari juurde.

2,81

9,550

–1,65
–1,86

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.

0,72

Merko Ehitus
Nordecon

–0,19

Viimased tehingud

4,1%

-0,53

Olympic EG

–0,05

4,9%

3,740

eelm,

P/E

P/B

%

divid.
tootlus

2,21

-0,18

12,3

0,9

9,1

33,42

-0,18

20,8

5,5

4,2

4,60
3,54

-0,43
0,00

Neste Oil
Nokia

37,17

4,94

Olvi

0,7
0,5

4,0

0,57

-

2,5

2,7

-0,20

-

1,4

-

27,78

0,36

17,7

2,9

2,5

-

-

1,790

-1,65

308 628

9,4

8,9%
26,6%

2,50

2,3%
8,4%

PKC Group

23,55

-0,04

36,18

3,6

3,0

0,395

0,00

988

34,9

1,9%

0,67

0,0%

Stockmann

7,75

1,84

-

0,5

-

1,930

0,00

-

-

-2,7%

1,26

0,0%

Stora Enso

11,21

0,72

-

1,5

-

-0,34

22 562
520

11,2

24,2%

2,71

3,4%

111,1

=

Kuld COMEX

1256,55

PRFoods
Pro Kapital Grupp

Plaatina NYMEX

960,30

Silvano FG

2,900

Skano Group

0,520

-8,61

Tallink Grupp
Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

0,947

-0,42

13,900

-0,71

9,550

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

810,10

18,31

396,75

Singapuri dollar

SGD

1,490

BGN

1,956

Suurbritannia nael

GBP

0,853

CNY

7,342

Šveitsi frank

CHF

1,068

HKD
INR

8,286

DKK
THB

7,437

69,281

Taani kroon
Tai baat

36,658

JPY

118,640

Tšehhi kroon

CZK

27,044

CAD

1,423

Türgi liir

TRY

3,883

Korea won

KRW

1191,090

Ungari forint

HUF

308,680

Norra kroon
Poola zlott

NOK

9,147

USA dollar

USD

1,066

PLN

4,228

Rumeenia leu

RON

4,550

Kanada dollar

Apple

14,6

Harju Elekter
LHV Group

1,401

Jaapani jeen

–0,04

68,3

0,76

Euroopa Keskpank
AUD

Baltic Horizon Fund
Microsoft

-

1,330

4.04

0,16

1 024
2 660

0,00

unts 31,105 g

VALUUTA
Austraalia dollar
Bulgaaria leev
Hiina jüaan

EUR

%

-0,31

Tsink LME

136,95

käive,

eelm,

1,250

3,128

USD/unts,

muutus

hind, EUR

0,320

20130

Väärismetallid

Arco Vara

sulgemis-

Baltika
Ekspress Grupp

2767,5

0,4

Lerøy Seafood

4.04

2307
10030

Tina LME

=

Valge suhkur NYSE LIFFE,

Plii LME
Nikkel LME

310,25

nael 453,59 g
Kohv NYBOT, USc/nael

1959
5847

0,43

Statoil

Tallinn
aktsia

Alumiinium LME
Vask LME

472,25

4.04

aktsiate päevane muutus protsentides

ALLIKAS: BLOOMBERG

nud S&P 500 indeksile tervikuna alla. Sama kehtib ka väiksemate firmade kohta,
mis on keskendunud koduturule ja kel pole võimalustkeerukate valemitega kasumeidvälismaal hoiustada.
Dollar on pärast esialgset rallit samuti tugevalt järele andnud. Trump lubas esimesel päeval Valges Majas nimetada Hiina valuutamanipulaatoriks (mida ta pole
seni teinud). Pärast valimisikallines dollar kuue nädalaga kaubavahetuse suhtes
tundlikeAasia valuutade korviga võrreldes üle 3%. JPMorgani dollariindeksiandmeil on nüüd dollar tagasi seal, kus oli enne valimisi.
Sama kehtib Mehhiko peeso kohta, mis
algselt tegi läbi ülisuure languse, kuid on
nüüd tagasi valimiseelsel tasemel.
Ralli on sumbunudka kõiges, mis puudutab taristuinvesteeringuid, inflatsiooni, tervishoidu. See aga ei tähenda, et USA
aktsiatel peaks halvasti minema. Maailmamajanduse kasv hoiab optimismi elus
ja aitab Trumpi tegemistega kaasnevat
pettumust summutada.

Kütused

PORTFELL

0,050

dus lööb õitsele ja jätab ülejäänud maailma kaugele maha. Nüüd on aga eufooria
taandunud, sest USA aktsiate tootlus alates presidendivalimistest on samal tasemel ülejäänud maailmaga ning Euroopast
isegi veidi maas. Dollar on tagasi andnud
umbes poole oma valimisjärgsest tõusust.
Üks olulisiralli tegureid oli ka lootus,
et Trumpi administratsioon alandab ettevõtete maksukoormust ja lubab tuua välismaale peidetud kasumid koju tagasi.
Kirjutasin hiljuti, kuidas poliitikute
kraaklemised Washingtonis masendavad
investoreid ja kahandavad usku progressi.
Just nii on ka läinud.

02

Rootsi kontsern Volvo Group pidas eile Göteborgis aktsionäride
koosolekut, kus kinnitati ka uus
dividend.
Saksa finantsportaali mydividend
andmetel saavad Volvo aktsionärid sel korral mullusest 8,3 protsenti rohkem raha: dividend tõuseb kolmelt kroonilt 3,25 kroonile
(umbes 34 eurosendile). Dividendi tootluseks arvutati 2,55 protsenti. Viimati tõstis Volvo dividendi 2011. aastal.
Eile ennelõunal kukkus Volvo aktsia Stockholmi börsil 0,62 protsenti, 127,4 Rootsi kroonile.
Maailma suuruselt teise veokitootja käive kahanes mullu ligi
301,9 miljardile Rootsi kroonile
(2015. aastal oli see 312 miljardit).
Puhaskasum kahanes 15 miljardilt
13 miljardile. Seevastu kasvas kasumimarginaal 6,5%-lt 7%-le.

Kuidas läheb Toomase

Pärast Trumpi võitu loodeti, et USA majan-

12

Volvo maksab
suurema dividendi

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.

investor Toomas

Argipäev on tagasi

10

BÖRS

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

Mehhiko peesol on taastunud
presidendivalimiste eelne tase
Mehhiko

08

perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

Trigon PD
Baltic Horizon Fund

14,5

-23,0%
5,4%

0,52
0,79

0,0%
8,4%

15,1

19,4%

2,94

6,5%

0,10

96 404
29 337
149 621

15,1

15,4%

2,33

4,2%

0,630

0,00

-

134,6

-2,1%

1,18

0,0%

1,276

-0,04

17 849

-

-

-

-

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

aktsia

sulgemis-

muutus

hind, EUR

eelm,

P/E

P/B

%

muutus

aktsia
hind, EUR

divid.
tootlus

Grindex

4,99

1,22

13,1

0,4

-

Latvijas Gaze

8,49

0,00

11,6

0,6

-

Olainfarm

9,60

1,59

12,4

1,4

-

eelm,

P/E

P/B

%

2,64

-1,86

-

2,7

4,5

4,250

0,00

-

1,0

-

0,651

-0,31

15,9

0,6

-

Panevezio Statybos

0,954

-2,15

-

1,5

-

Siauliu Bankas

0,516

0,98

1,9

1,1

-

Snaige

0,273

22,97

-

0,5

-
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EUR/SEK

EUR/RUB

9,6142

59,8715

Ekspress Grupp

Skano Group

+0,76%

–8,61%

divid.
tootlus

Invalda
Linas Agro

Apranga

4.04

Riia

4.04

Vilnius

LOE VEEBIST
Värsked börsiuudised: www.aripaev.ee/bors

Turuülevaade: investor.aripaev.ee
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Teras

•

Roostevaba teras

•

Alumiinium

Üle 100-eurostele tellimustele
transport Eesti piires tasuta.
CE nõuetele ning EN1090
standardile vastav
lõikusteenus.

Kiireim laserlõikus kogenud tegijatelt!
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