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JOYA
55-80 m

2

,

HESTIA SOLO

BLANKA-1
60-100 m

1500kg

2

5 123.-

4002.- (4708.-)
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5160.-

(6027.-)

xs,

2 tundi kütmist

Vc

24-48 tundi soojust
ahi läbinisti looduslikust Mammutikivist
kiire paigaldus (1-2 päeva)
kõrge kasutegur

nKodukolle
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info@kodukolle.ee
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TALLINN
Pärnu mnt 160i
E-R 10-18, L 10-14
tel: 659 0495
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VEGA-1

1670 kg

55-80 m2 1510 kg
,

5861.-

(6071.-)

(6895.-)

mis

kiire soojenemisaeg
väike puudekulu
tehase garantii 5 aastat
toidu küpsetamise võimalus koldes
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www.kodukolle.ee

60-80 m

1835 kg

2
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mtmRAKVERE
Tallinna 36
E-R 9-18, L 10-14
tel: 325 3988

c&

JÕHVI
Narva mnt 141a
E-R 10-18, L 10-15
tel: 786 8682

EDETABEL

VAIDLUS

INVESTOR

Vallajuhtide tasudes
viiekordne erinevus

Kallim pakkumine
sai komisjonis õiguse

Apple’i aktsiat toidab
uue iPhone’i ootus

Kõikidest omavalitsustegelastest kõrgeimat tasu teenis eelmisel aastal Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas. Edetabelis

Vaidlustuskomisjon leidis, et Tallinnal oli õigus liikluskorraldus-

Apple’i aktsia on praegu kõigi
aegade tipu lähedal just seetõttu, et järgmisest iPhone’ist, mis
peaks välja tulema sügisel, loodetakse superhitti. Kui seda ei
juhtu, võib tagajärg Apple’i aktsiale olla väga valus. 14–15

vahendite hankelt kõrvaldada
KiirWarren.KLJa anda võit Küprosele peidetud omanikega Signaal TMile. KiirWarrenil on aga
veel argumente varuks. 9

on reas kõigi omavalitsusjuhti-

de teenistus Tallinnast kuni Piirissaareni välja. 6
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PÄEVA TEGIJA

EfTENi emissioon
märgiti kõvasti üle
EfTEN Real Estate Fundi juht
Viljar Arakas võib rõõmust
käsi hõõruda: kolmas
emissioon märgiti üle
3,8kordselt. Kokku märgiti aktsiaid 23,8 miljoni
euro ulatuses, mis on fondi seniste avalike emissioonide rekord. Märkimine
oli suunatud üksnes fondi
praegustele aktsionäridele ja märkimises osales fondi 300 aktsionärist 75 protsenti. Fond on plaanis noteerida börsil.
Arakas märkis, et ülekuumenemisohtlikus turuolukorras
astasub tasub
pea külm hoida. Tõsi!
si!
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EUR/USD

USD/EUR

EUR/SEK

EUR/RUB

1,0915

0,9162

9,6290

62,2300

EHITUS

Nurgakiviks
Bauschmidti
kogemus
Veel sügisel praeguseks
pankrotistunud Bauschmidti
omanikeringi kuulunud
kolmik Harly Soppe,
Innar Kõvaskja Karmo
Pärnoja panevad püsti uut
ehitusfirmat. 4–5

10

miljonit eurot ennustab Harly Soppe uue ehitusettevõtte selle aasta käibeks.

FOTO: URMAS LUIK
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NordPool
29,45

Euribor
-0,249

2
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toimetajad@aripaev.ee

LÜHIDALT

Soome õlletootjad taotlevad

aktsiisilangust
Soome õlletootjate hinnangul aitab riigi alkoholipoliitika kaasa vaid piirikaubanduse õitsengule ega too mingit kasu.
Soome õlletootjate ühingu juht Elina Ussa
märkis intervjuus Ylele, et õllele seatud makse tuleb alandada poole võrra. Ta rõhutas,
et Soome uus alkoholiseadus ja Eestis suvel
jõustuv õlleaktsiisi tõus ei suuda vähendada
Eestist Soome veetava alkoholi kogust.
“Sel määral, kuidas 2008. aastast õlleaktsiisi tõsteti, on vaja hakata seda järk-järgult vähendama. Umbes 10–15 protsenti aastas,” rää-

Riigikogus uue seaduse
menetlust juhtiv reformierakondlane
Deniss Boroditš
tunnistas, et kiirustamise tõttu
on osa muudatusi nõrgad, foto:
ANDRES HAABU

kis Ussa. “Eesmärk peaks olema kärpida aktsiisi poole võrra.”
Muidugi tuleb see aktsiisilangetus saavutada
mõõdukalt, kuid sihikindlalt, vastavalt olukorrale, märkis Ussa. “Meie alkoholi maksupoliitika on sektorit Ja tervet ühiskonda silmas pidades paljuski ebaõnnestunud. 2012. ja 2014.
aasta aktsiisitõus ei toonud riigikassasse laias
laastus midagi, ainult elavdas alkoholi piirikaubandust.”

Kaotsi läinud kroonikupüürid
tõid keskpangale kasumit
Eesti krooni sularaha vahetuskohustuse tuludesse kandmise tõttu täienes keskpanga kasum 15,5 miljoni euro võrra. Eesti Panga mullune puhaskasum oli kokku 31,4 miljonit eurot,
millest riigieelarvesse kantakse 7,85 miljonit
eurot, selgus panga majandusaruandest.
Eelmisel aastal moodustas Eesti Pank 29,6
miljoni euro suuruse eraldise Eesti kroonide vahetuskohustuse täitmiseks. Keskpanga aruandes tuuakse välja, et tulevikus ei vahetata tõenäoliselt kõiki emiteeritud kroone
eurodeks, sest osa neist on hävinenud, osa
Jäetud mälestuseks. Nende vahetamise tõenäosus väheneb aasta-aastalt, kirjutas ERRi

uudisteportaal.
Eesti Panga kapital oli eelmise aasta lõpu seisuga 437 miljonit eurot.

RIIGIKOGU

Riigihangete seaduse
eelnõu kukkus läbi
Kolmanda lugemise järel jäeti vastu võtmata riigihangete seaduse
eelnõu, mis sai enim kriitikat alltöövõtjate kaitsmise tõttu.
Marge

ROIGASAIAD OÜ

raamatupidamist
kliendile sobivas
majandustarkvaras.

MURETU
KVALITEETNE

Roigasaedade

PABERIVABA

valmistamine ja
paigaldamine

Võta meiega ühendust
www. amelloraama.ee

tel 509 2933 info@roigasaiad.ee
•

info@amelloraama.ee
tel 6 191 341

Eesmärk on üllas, sest
me kõik teame kurikuulsaid näiteid, kus peatöövõtja jätaballtöövõtjale

Raamatupidamine
üle Eesti.
Teostame

REAALAJAS

Väikenurm

marge.vaikenurm@aripaev.ee

www.roigasaiad.ee

Aitame leida uue
omaniku Sinu ettevõttele
Eestist või Skandinaaviast.
Konfidentsiaalsus tagatud.
Nord Law Consult OÜ
e-post: arneraam@gmail.com
tel: 509 4773

Riigikogus uue seaduse menetlust juhtivreformierakondlane Deniss Boroditš tunnistas enne eelnõukolmandat lugemist, etkiirustamise tõttu on osa muudatustest nõrgad. Lugemisel pooldas eelnõu 49 saadikut,
eelnõu vastuvõtmisest jäipuudu kaks häält.
Boroditš oli enne istungit eelnõu vastuvõtmises kindel.
“Alltöövõtjate regulatsioon, mis tuli viimasel hetkel, ei ole võib-olla piisavalt läbi
mõeldud. Pole ka piisavalt kaasamist toimunud, nii et ka meie näeme siin probleemi. Ka rahandusministeerium ei oska öelda, kuidas see päriselus hakkab välja nägema. Vähemalt õnnestus meil pikk üleminekuperiood paika panna,” rääkis Boroditš ja täpsustas, et üleminekuaeg kestab
2019. aasta jaanuarini. “Juhul kui näeme, et
on puudusi, tuleb see seadus kiiremas korras ära muuta.”
IRLi liige Aivar Kokk sõnas istungil vastuseks, et sarnased nõuded aitavad ära hoida probleeme, nagu on esinenud näiteks
Facio Ehitusega.
Vastasseis täiendusele

Reformierakondlane Arto Aas seevastu nimetas istungil allhankijate lauskontrolli sissetoomist komistuseks. “Mõelge Rail
Balticu hankijale. Üks peatöövõtja ja sadu

maksmata.
riigikogu liige Deniss Boroditš

allhankijaid, kümneid tuhandeid võimalusi vaidlusteks ja nüüd peab hankija hakkama neid vaidlusi lahendama. See võib tähendada hangete veinimist, puudutab miljardeid eurosid. Mõjude hinnang puudub.
Kaks päeva enne teist lugemist selle sissehääletamine on õigustava jäme rikkumine,” rääkis ta.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla juht Agris
Peedu, kes varem rahandusministeeriumis
riigihangete osakonna juhi ning asekantslerina töötas, nimetas mõni päev varem alltöövõtjate regulatsiooni lisanduva bürokraatia musternäiteks.
Kahtleb mõttekuses
Peedu sõnul ei ole mõistlikku põhjust, miks
peaks tellija peatama maksed peatöövõtjale, kui alltöövõtja ütleb, et peatöövõtja ei ole
töö eest tasunud. Peedu hinnangul ei pea
alltöövõtt olema detailidenireguleeritud.
Sama kriitiliselt suhtub Peedu sellesse, et vajadusel tuleks kontrollida, kas pakkuja maksab vähemalt 70% näiteks ehitusvaldkonna keskmisest tasust. Kui nii ei ole,

siis ei saa hankija pakkujat seetõttu kõrvale

lükata, sest tegemist on maksusaladusega.
“Sarnane regulatsioon on lätlastel ja nende
hinnang sellele on alati väljendatud viisaka naeratusena,” lausus Peedu.
Boroditš tõdes, et probleem on õhus.
“Mehhanismi kohta on küsimusi. Ei tea,
milline on maksuameti võimekus seda
kontrollida ja tõendeid väljastada, aga vähemalt oleks see instrument, mis natuke
aitaks turgu korrastada.”

Bürokraatiale hoogu
Ka alltöövõtu regulatsioonist rääkides
nõustus Boroditš Peeduga. “Suurendatak-

se bürokraatiat, kuigi eelnõu eesmärk peaks
olema teha menetlus kiiremaks, läbipaistvamaks ja vähem bürokraatlikuks,” lausus
ta. “Eesmärk on üllas, sest me kõik teame
kurikuulsaid näiteid, kus peatöövõtja jätab alltöövõtjale maksmata. Selles, kuidas
seda lahendama peab ja kas lahendus, mis
praegu seadusesse jäi, annab tulemusi, ollakse eri arvamusel.”
Küll aga ei nõustu Boroditš Peedu kriitikaga, et piirmäärade tõstmine vähendab läbipaistvust. Asjade ja teenuste puhul
kerkib lihthanke piirmäär 20 000 eurolt
30 000 eurole ning langetatakse ehitustööde riigihanke piirmäära 300 000 eurolt
150 000 eurole.
Kui lihthankemenetlusepiirmäär tõuseb
30 000 eurole, siis hankijate ja pakkujate
koormus Peedu sõnul väheneb, aga kaduda
võib ülevaade 30 000 eurost allapoole jäävatest ostudest, mis vähendab läbipaistvust.

urunduse
meistriklassid

interneti

turundustreff.ee

Turundus Facebookis / Wordpress / Sisuturundus internetis

/

Google Adwords

/

Google Analytics

Tööstus-

uudised

www.toostusuudised.ee
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Erik Karu teemandiäri
tehti maatasa
Mait Kraun
mait.kraun@aripaev.ee

Postimehe majandusajakirjanik ja gemmoloog Tõnis Oja
andis Erik Karu teemandiärile
hävitava hinnangu. Karu teatas
meediale saadetud vastulauses, et teemandid on parem kui
oma vara valuutas hoidmine.

Väärismetallide investeerimise ja müügiga tegelev ettevõte SMI, mille üks asutajatest
on Armin Karu poeg Erik Ka-

ru, alustas esimest korda Eestis
investeerimisteemantide jaemüüki, teatas ettevõte eelmi-

sel nädalal.
Postimehe majandusajakirjanik Tõnis Oja, kes on diplomeeritud gemmoloog, kirjutas Postimehes avaldatud kommentaaris, et SMIst investeerimisteemante osta ei kõlba. “Paraku mõnisada eurot maksvad
teemandid investeerimiseks ei
sobi ning pealegi ei ole investeerimiseks mõeldud teemantide ega ka teiste investeerimiseks mõeldud vääriskivide soetamine interneti kaudu mõistlik,” kirjutas Oja.

SMI üks asutajatest Erik Karu ütleb, et ka väike teemant
investeeringuks sobilik. Foto: Andras Kralla

20

teemanti pakub SMI
müügiks.

tidega ning kõik teemandid on
HRD Antwerpi sertifitseeritud
ja varustatud vastavate dokuEi vasta kriteeriumitele
mentidega.
Erik Karu ütles Äripäevale, et
Oja lisas, et investeerimiseks
mõeldud teemandid peaksid pisem teemant ei tähenda veel,
vastama mitmelekriteeriumile
et sellesse ei kõlba investeerida.
–hind peab olema läbipaistev,
Kuigi praegu räägitakse palturg peab olema likviidne, kivil ju investeerimisest, ei kõneta
see tema sõnul enamikku inipeaks olemakindlasti kvaliteedisertifikaat ning lisaks peaks mesi, sest nn tavakodanikul
võtma ka ekspertarvamuse kolpuuduvad vahendid, mida inmandalt poolelt.
vesteerida.
SMI pakub oma kodulehel
“Seetõttu alustabki SMI
müügiks kokku 20 teemanti. säästmise vajalikkusest, selgi“Kaalu poolest ei vasta kriteetades, miks ja kuidas võiksime
riumidele mitte ükski (läbi häigakuisest sissetulekust reguda ehk siiski neli), värvi kvalilaarselt kõrvale panna näiteks
teedisoovitusele ei vasta neli ja 50–100 eurot. Sellest veel aga
ei piisa, sest hoides raha (valuupuhtuse kvaliteedile ei vasta kaheksa kivi,” kirjutas Oja. Lisaks tat) sularahas või pangakontol,
on tema hinnangul tagasiostusööb inflatsioon säästud pikahindadekohta liiga vähe inforpeale ära,” ütles Karu. Ta kirjelmatsiooni ning lihvi kvaliteedi
das, et laias plaanis on vabade
kohta pole üldse infot.
vahendite õigesti paigutamiseks kolm võimalust: kinnisvaBelgia teemandid
ra, aktsiad ja maavarad (kuld,
Ettevõte teatas, et müüb maahõbe, teemandid).
ilma ühe suurima ja tunnustaKuna 50–100 euro investeerituma investeerimisteemantimine ei ole esimese kahe variande sertifitseerija, Belgia päritdi puhul Karu sõnul lihtne, siis
olu HRD Antwerpi tooteid. Teselgitabki SMI, miks on igakuiste regulaarsete säästude paigugemist on looduslike teeman-

on

tamine nimetatud maavaradesse lihtne ja kasumlik.

“Investeeringul ja investeeringul on vahe. Samamoodi on
ka vahe nn investeerijatel tavakodanik vs. suurinvestor,” sõnas
Karu. Ta selgitas, et investeering
ei ole üksnes viiekaraadine teemant, ühekilogrammine kuldplaat või luksuskorter Tallinna
vanalinnas. Investeering võib
ka olla üheuntsine hõbemünt,
mille müügihind on praegu ligikaudu 20 eurot.
–

Suurema saab soodsamalt

“Looduslikud investeerimisteemandid on maavarad, nagu ka
investeerimiskuldja-hõbe. Sertifitseeritud jalihvitud teemante ehk briljante on saadaval juba alates 0,01 karaadist. Ent nii
pisikesed teemandid pole investeerimiseks kõige mõistlikumad, kuna nendega kaubeldakse järelturul vähemkui suuremate kividega. Siin võib paralleeli tuua kullaga: investeerimiseks on ratsionaalsem soetada pigem 10grammine kui
0,5grammine kuldplaat, sest
viimase grammi hind on kõrgem tootmise, transpordi ja
kindlustuse tõttu ühe grammiühiku kohta,” kirjeldas Karu.
2014. aastal alustanud SMI
pakub väärismetallidesse investeerimise nõustamist ning
müüb ja ostab tagasi kuldplaate, hõbemünte ja teemante. Ettevõtte asutajad on Erik Karu ja
Bert-Ken Raudberg.

Hotelli põlengus uued tõendid
gu aeg selline teadmine, et tuli
levis mööda hoone välisseinu,
mitte hoone sees,” rääkis Magri omanik Madis Mutso kohtus.
Seesami advokaat Andrus
Kattel taotles Magrilt infot
uuendatud kriminaalmenetluse käigus leitud tõenditekohta, kuid neid saab prokuratuukohtus toimunud teisel eelisrilt välja nõuda ainult kohus. Samas on tavaks, et kriminaalmetungil, kus kohtunik lahendas OÜ Magri ja Seesam Insunetluse materjale avaldatakse
rance ASi taotlusi hotelliomaalles pärast uurimise lõppemist.
niku nõudes varalise kahju hü“Hageja väitis eelmisel korvitamiseks.
ral, et üks meie tunnistajatest
on kaasosaline,” kurjustas SeeMagrist ja Seesamist kohtule antud info erineb selles, kuisami advokaat ja lisas, et ei saa
das tuli hotellist välja pääses ja nõustuda olukorraga, kus hahoones levis. “Meil on olnudkogeja kiidab, et on süüdlase väl-

23.mai

Blisskonverentsikeskus

tunnustamiseks!
Konverentsi peateema on
IT-juhtimine ning IT-juhi roll

ja väljakutsed muutuvas
maailmas, kus ettevõtted
peavad edu saavutamiseks
aina enam mõtlema digitaliseerumisele.

Ettekannetega esinemas
ja arutlusringides osalemas
on Siim Sikkut, Andres Kütt,
Henrik Põder, Erkki Leego,
Gert Jervan, Agnes Roos,
Anti Kuiv jt.

•

VaatlemeEestimajandusearenguidmõjutavaidITtrende

•

TunnustameEestimõjukaimatIT-juhti

•

•

•

•

OmamõtteidjakogemuslugusidjagavadIT-juhid
SaameteadakuidasriiktoetabIT-juhtimisearenguidEestis
RäägimeIT-juhtimisegaseotudrollidest
ArutlusringisräägimeIT-juhtideväljakutsetestEesti
ettevõtetes

KonverentsipäevamoderaatoronRainLaane

Registreeru kohe!
Soodushind kuni 8. maini on 249 eurot

(km-ga298,80eurot).

Info ja registreerimine

KOHTUASI

Spaahotell Bernhardi põlengu kohta algatatud kriminaalmenetlus, mis vahepeal lõpetati, on hotelli kinnistu omaniku
Magri OÜ nõudel uuesti käima
lükatud ning menetluses on
välja tulnud uusi tõendeid, mis
võivad süüdlase kindlaks teha.
See oli jutuks eile Harju maa-

Esitaoma
ettepanekIT-juhi

ituudised.ee/it-juhtimise-aastakonverents

ja kaevanud ja tõendid uurijale

üle andnud, ning tahab kindlustuselt hüvitise kohest väljamaksmist.
Hotelli omanikku esindav
advokaat Tarmo Pilv avaldas
lootust, et uurija jõuab jaanipäevaks oma töö lõpetada.
Esialgu on vaidluska sellles,
millise summa peaks kindlustusselts hotellipõlengus kahju
kannatanud Magrile maksma.
Mai keskpaigaks tuleb Magril
tasuda hotellBernhardi ehitustehnilisele ekspertiisile kuluv
summa 10 000 eurot. Ekspertiisi hakatakse tegema alles pärast seda, kui raha on makstud.
kinnisvarauudised.ee

Reklaamikontakt:
El i iseN ikopensius,eliise.nikopens i us@aripaev .ee,tel5531442
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Bauschmidti
endised omanikud,
nüüd Riser Ehituse
omanikud Karmo
Pärnoja (vasakul)
jaHarly Soppe
püüavad tungida

ehitusturule
peatöövõtjate sekka.
FOTO: ANDRES HAABU

EHITUS

Bauschmidti endised
omanikud lõid uue firma
Läinud septembri lõpuni
Bauschmidti omanikeringi
kuulunud Harly Soppe, Innar
Kõvaskja Karmo Pärnoja panid
püsti Riser Ehituse, millele
ennustavad 10 miljoni euroni
küündivat käivet.

Marge

Väikenurm

marge.vaikenurm@aripaev.ee

Aastaid tagasi Facio Ehituses töötanudHarly Soppe kuulus praeguseks pankrotistunud Bauschmidti juhatusse möödunud aasta oktoobrini, Bauschmidti tütarettevõtte
Baumosti nõukogus on ta siiani. Soppe hinnangul andis Bauschmidtile löögi suundumine välisriikidesse, kuhu mindi“enne, kui
Eestis oli selgroog tugev”.
“Lisaks sattusid portfelli kehvad projektid, mis olid keerulised ehituslikult, rahaliselt ja ka suhetes tellijatega,” meenutas Soppe.

Veel aasta tagasi oli tema sõnul Bauschmidti seis rahuldav. “Sel hetkel ei oleks
osanud praegust seisu kuidagi ette näha.”
Lõid Bauschmidtile konkurendi

Bauschmidti omanik Mait Schmidt meeste
lahkumist pikalt ei kommenteerinud. “Jätkasid taas omakeskis. Ühest vastust mul

ei ole, nemad ikkagi ütlevad selle vastuse.
Võin oma versiooni pakkuda, aga pean seda mõtlema. Pole ausalt öeldes selle peale
eriti… Tähtsamaidki asju siin mõelda ja teha,” oli Schmidt kidakeelne teemal, miks
kolm kaasomanikku Bauschmidti ukse enda taga kinni panid. Schmidt kinnitas, et
tal puudub Riser Ehitusega seos. “Ei ole ka
tulevikus seost.”
Juuli lõpus Nordeconi juhi ametist lahkuv Jaano Vink teab Karmo Pärnoja ja Innar Kõvaskit varasemast. “Kokku ei ole puutunudRiser Ehitusega, nimepidi tean. Seal
on Pärnoja ja Kõvask, meie vanad kolleegid Nordeconist. Täiesti tublid poisid olid,
ühel hetkel tahtsid teha midagi ise ja läksime sõbralikult laiali,” lausus Vink.
R iser Ehitus ilmus äriregistrisse juba mullu veebruaris, kui mehed olid veel
Bau schmidtiga seotud. “Et mitte takistada teiste unistusi ja visioone, siis sai sõbralikult lahku mindud. Et kõik saaks keskenduda oma asjadele,” põhjendas Soppe
detailidesse laskumata, miks ta Kõvaski ja
Pärn ojaga Bauschmidti kõrvale oma ettevõtte tegi. “Firma tulevikunägemuse kohta

TASUB TEADA

Mis juhtus?
Eelmise aasta lõpus saneerimisteate välja
saatnud peatöövõtja Bauschmidt läks märtsis pankrotiteele, võlgu on ehitajal kogunenud 4 miljonit eurot.
Selle kuu teises pooles läheb müüki Bauschmidti tütar Baumost, mis on 30 aastat

tegelenud tee, sillaja tunneliehitusega.
Enne Bauschmidti asutamist aastal 2012
oli firma omanikul Mait Schmidtil pikem side
Nordeconiga. Talle kuulus Nordeconi emafirmas Nordic Contractors 15% aktsiatest.

Muidugi, mida vähem
peatöövõtjaid, seda mõnusam oleks, aga keegi
selle järgi ei toimeta.
Ehitustrusti omanik Kaido Somelar
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TÖÖSTUS

LÜHIDALT

HKScan
hakkas
koondama

Euroala majandus hoiab tempot

Rakvere lihakombinaadi omanikfirma Soome lihatööstus
HKScan teatas kogu kontserni
hõlmavast töökohtade kärpimisest, mis puudutab ka Eestit,
teatas ettevõte.
Kokku vähenebHKScani töötajate arv 160 inimese võrra, kellest 60 on Soomes ja teist sama
palju Rootsis. Eestis koondata-

vate arv ei ole teada.
HKScani esimese kvartali
käive kahanes 4 protsenti eelmise aasta sama ajaga võrreldes, 421 miljonile eurole. Ettevõtte kahjum suurenes, miinust
kogunes 6,8 miljonit eurot, aasta tagasi oli kahjum 4,3 miljonit eurot, teatas HKScan börsile.
Selle aasta väljavaateid ettevõte ei muutnud, lootes 2017.
aasta lõpuks jõuda 13,2 miljoni suurusesse kasumisse, mida
on umbes sama palju kui eelmisel aastal.
HKScani president ja juht Jari Latvanen ütles börsiteate vahendusel, et grupi esimese kvartali tulemusedpole rahuldavad,
pidades eeskätt silmas maksustamiseelset tulu ning rahavoogu. “Peamiselt on põhjuseks
Soome turul töödeldud toidu
kategoorias vähenenud hinnamarginaalid,” ütles Latvanen
ja lisas, et suured olid ka administratiivsed kulud.
ÄRIPAEV.EE

Eurostati eile avaldatud esialgsel hinnangul
kasvas euroala SKP selle aasta esimeses kvartalis eelnenud kvartaliga võrreldes 0,5%.
Eelmise aasta viimases kvartalis kasvas SKP
kvartali baasil samuti 0,5%.
Eelnenud aasta esimese kvartaliga võrreldes
kasvas SKP 1,7%, aasta varem 1,8%.
“2015. aastal oli majanduskasvu toibumise taga euro nõrkus. Nüüd on majanduskasv
enam tasakaalustatud sisenõudlus veab ja
eksport toibub, kuna ka rahvusvaheline kaubandus taastub,” kommenteeris agentuurile Bloomberg UniCredit SpA peaökonomist
Marco Valli.
–

Volkswagen tegi võimsa hüppe
Saksa autotootja Volkswagen teatas, et esimese kvartali kasum tõusis 45% võrra, mis annab
märku, et emissiooniskandaal jääb seljataha.
Volkswageni kasum tõusis 3,35 miljardile eurole, peamiseks põhjuseks olid kulukärped
ning suuremad kasumimarginaalid. Ettevõtte käive kasvas esimeses kvartalis 10% võrra,
56,2 miljardile eurole.
2015. aastal selgus, et Volkswagen on oma
diisliautodel kasutanud tarkvara, mis näitab
heitgaaside mahtu tegelikust väiksemana.
Skandaal lükkas ettevõtte suurde kriisi ning
Volkswagen pidi trahve ning kompensatsioone tasuma kokku pea 25 miljardi dollari Jagu.
Volkswagen ootab sellelt aastalt 4% suurust
käibe ja 6–7% kasumi kasvu.

Rootsi-Taani passikontroll lõpeb
Rootsi valitsus lõpetab täna isikut tõendavate dokumentide kontrollimise Taani ja Rootsi vahet sõitvates bussides, rongides Ja laevadel. Kontroll kehtestati 2016. aasta alguses pagulaste kontrollimatu sisserännu ohjeldamiseks Taani kaudu. Sealt edasi on piiril dokumendikontrolli mitmel korral kolme kuu kaupa pikendatud.

Eversheds Sutherland on rahvusvaheline
advokaadibüroo, mis hõlmab üle 60 büroo 29 riigis
Euroopas, Lähis-Idas, Aasias, Aafrikas ja USA-s.
olid erinevad arvamused. Ühtede nägemus
oli Bauschmidti edasiarendamineka välisriikides, aga meie nägemus oli Eesti turule
keskendumine.”
Punkti panid Soppe ja Pärnoja Bauschmidti juhatuses sügisel, Kõvask lahkus
juhatusest läinud märtsi lõpus. Soppe töötas Bau schmidtis ka ehitusdirektorina, teised projektijuhina. “Läbirääkimised jauued
suunad olid kokku lepitud juba varem. Sügisel toimus see sellepärast, et siis lõppesid
objektid, millekureerimise juures sai ise oldud,” selgitas Soppe.
Soppe sõnulsaab Riser Ehitus rahalist tuge tellijatelt, tagatiste andmiseks kasutavad
nad pankade abi.

Konkurendid leiavad, et Riser Ehitusele jagub turul ruumi. Astlanda Ehituse ja
ehitusettevõtjate liidu juht Kaupo Kolsar
on küll kuulnud Pärnoja, Soppe ja Kõvaski
nime, kuid see on ka kõik. Samas usub ta, et
Riser Ehitusele jätkub turul tööd, sest ehitajaid napib. “Kindlasti on ehitajaid vähe,
kliente on oluliselt rohkem, samuti valmidust rohkem tellida,” lausus Kolsar.
Konkurendid tunnustavad algust

Ehitustrusti omanikKaido Somelar tõi esile, et Riser Ehitusel võib minnakeeruliseks
leida alltöövõtjaid. “Töökäsi on täpselt nii
palju, kui neid on. Peatöövõtjaid võib juurde tulla, aga alltöövõtjaid on sama palju.
Midagi
peab peale tahte ehitusturule tulla
Ümmargune käibenumber
veel olema, et endale partnereid saada,” rääSoppe ennustab Riser Ehitusele selle aas- kis Somelar. “Muidugi, midavähempeatööta käibeks umbes 10 miljonit eurot, samu- võtjaid, seda mõnusam oleks, aga keegi selti positiivset kasuminumbrit. “Ehitusturul le järgi ei toimeta.”
on tihekonkurents. Häid firmasid on palju
Neli tööd, mis on Riser Ehitusel praegu
ja tööd on praegu kõigile piisavalt. Keeruli- võidetud, ei ole Somelari arvates vähe. “Nad
semaks läheb olukord siis, kui ehitusmaht alustasid eelmisel suvel uuesti ja võibolla ei ole nende eesmärk väga suureks saapeaks vähenema,” rääkis Soppe.
Ta lisas, et riigihangetel ei suudetakuida ongi parasjagu neliviiskuus tööd tedagi turu solkimist takistada. “Tehakse ha ja ongi hästi.”
Kolsar nõustus Somelariga. “Alustaval etmeelega või ekslikult alapakkumisi ja pärast on tellijatel probleem, et objekt ei val- tevõttel on igal juhulprobleem, et ei ole etmi tähtajaks või ei suudariigihanke võitnud tekujutust ettevõtte maksekäitumisest ja
firmaüldse töid lõpetada,” ütles Soppe. “Tel- võibolla ei suudeta anda piisavalt garanlijad on juba ette hirmul, et mis saab, kui tiisid alltöövõtjatele,” lisas ta.
need firmad võidavad, ja kas objekt saab kuEhitusturul juba tuntud Riser Ehituse
nagi valmis. Selles mõttes on veel riigihannimega firma asutamine näis Soppe sõnul
mõistlik, sest see on alltöövõtjatele ja partgete seaduste korrastamisega palju tööd.”
Peatöövõtule keskenduval Riser Ehitusel neritele tuttav.“Ei olnud põhjust hakata uut
on käes neli tööd: ehitab Kadriorus, Sauel ja välja mõtlema,” lausus ta. Soppe, Pärnoja ja
Rae vallas Järvekülas kortermaju ning re- Kõvask lõid Bauschmidti endise omaniku
konstrueerib TallinnaVeneLütseumi. Sop- Riser Ehituse 2011. aastal. Eelmisel aasta
pe sõnul kavatseb Riser Ehitus võita nii era- jaanuaris sai ettevõte nimeks aga Riser Inkui ka riigihankeid. “Tegutseme mõlemas vest ning juba järgmisel kuul asutasid mehed sellekõrvale taas Riser Ehituse.
sektoris, et riskid oleksid tasakaalus.”
–

Otsime meie Eesti meeskonda

juriste ja advokaate
Oled sobiv kandidaat, kui otsid väljakutseid, mida
pakub töö nii Eesti kui ka rahvusvaheliste klientidega,

hindad võimalust õppida kogenud advokaatidelt, pead
oluliseks kaasaegset töökeskkonda Tallinna südalinnas
ning tunned rõõmu meeleolukatest ühisüritustest.

Sinult ootame:
magistrikraadi õigusteadustes või
selle omandamist 2017. a kevadel
•

•

•

eesti ja inglise keele valdamist,
kasuks tuleb ka teiste keelte oskus

väga head eneseväljendusoskust
kõnes ja kirjas
Kandideeri läbi CV Online

keskkonna või saada CV
koos motivatsioonikirjaga
22. maiks 2017 aadressile
cv@eversheds-sutherland.ee

Chambers Europe
award 2017:

Lisainfo Eversheds Sutherland’i kohta:
www.eversheds-sutherland.ee

Baltic-Wide
Law Firm
of the

year
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VÕRDLUS

Omavalitsusjuhtide töötasu erineb kordades
keskmine
kuutasu, €

omavalitsus

juht

Tallinna linn
Viimsi vald
Pärnu linn
Tartu linn
Saku vald
Ülenurme vald
Narva linn
Rae vald
Rakvere vald
Tartu vald
Saue vald
Kuressaare linn
Kiili vald
Keila linn
Paikuse vald
Tähtvere vald
Mäetaguse vald
Vaivara vald
Viljandi linn
Kuusalu vald
Võru linn
Loksa linn
Kose vald
Tapa vald
Audru vald
Jõelähtme vald
Sõmeru vald
Keila vald
Tõrva linn
Valga linn
Kohila vald
Haapsalu linn
Raasiku vald
Sillamäe linn
Väätsa vald
Helme vald
Lääne-Nigula vald
Põlva vald
Põltsamaa linn
Anija vald
Türi vald
Võru vald
Otepää vald
Tarvastu vald
Paldiski linn
Jõgeva linn
Pühalepa vald
Lääne-Saare vald
Rakke vald
Paide linn
Padise vald
Põdrala vald
Põltsamaa vald
Tori vald
Märjamaa vald
Kadrina vald
Lüganuse vald
Vihula vald
Nõo vald
Hiiu vald
Vigala vald

Taavi Aas
Alvar Ild
Romek Kosenkraius
Urmas Klaas
Tiit Vahenõmm
Aivar Aleksejev
Tarmo Tammiste
Mart Võrklaev
Aivar Aruja
Aivar Soop
Andres Laisk
Madis Kallas
Aimur Liiva
Enno Fels
Kuno Erkmann
Rein Kokk
Tauno Võhmar
Veiko Luhalaid
Ando Kiviberg
Urmas Kirtsi
Anti Allas
Värner Lootsmann
Merle Pussak
Alari Kirt
Siim Suursild
Andrus Umboja
Peep Vassiljev

Jaan Alver
Maido Ruusmann
Kalev Härk
Heiki Hepner
Urmas Sukles
Raivo Uukkivi
Tõnis Kalberg
Lauri Läänemets
Tarmo Tamm
Mikk Lõhmus
Georg Pelisaar
Jaan Aiaots
Arvi Karotam
Pipi-Liis Siemann
Georg Ruuda
Kalev Laul
Alar Karu
Tiit Peedu
Raivo Meitus
Ants Orav
Tiina Luks
Andrus Blok
Siret Pihelgas
Leemet Vaikmaa
Aivar Uibu
Toivo Tõnson
Kaie Toobal
Villu Karu
Erich Petrovits
Viktor Rauam
Annes Naan
Rain Sangernebo
Reili Rand
Priit Kärsna

4221
3856
3558
3300
3250
3010
3000
2980
2893
2870
2869
2862
2827
2800
2799
2552
2552
2550
2542
2500
2500
2475
2461
2413
2400
2400
2395
2375
2366
2363
2355
2324
2248
2245
2219
2210
2207
2200
2191
2181
2156
2150
2130
2119
2110
2106
2083
2052
2050
2049
2044
2034
2020
2017
2015
2002
2000
1975
1961
1960
1959

elaniku
kohta, €

rahvaarv

423 420
18 041
0,09
39 828
93 687
0,04
0,35
9276
7067
0,43
0,05
58 204
15 794
0,19
1,41
2056
6908
0,42
0,28
10 301
13 449
0,21
0,57
4945
9577
0,29
0,73
3838
2525
1,01
1,46
1748
1700
1,50
0,14
17 860
6496
0,38
0,20
12 430
2634
0,94
0,35
7066
7578
0,32
0,42
5726
6095
0,39
0,70
3424
4681
0,51
0,84
2820
0,19
12 632
0,35
6770
10146
0,23
0,49
4625
13 686
0,16
1,73
1280
1985
1,11
0,54
4054
9575
0,23
0,52
4174
5474
0,40
0,23
9351
0,46
4711
0,55
3872
3321
0,64
0,56
3767
5340
0,39
1,36
1530
7086
0,29
1,26
1631
8127
0,25
1,19
1713
751
2,71
0,55
3650
2286
0,88
0,31
6515
4896
0,41
0,68
2945
1918
1,03
0,50
3922
4544
0,43
1,60
1222
0,01
0,21

TÖÖTASU

Tallinn
kõige ees,
Piirissaare
tagaotsas

omavalitsus

juht

Kehtna vald

Indrek Kullam
Indrek Kesküla
Priit Ruut
Peeter Rahnel
Andres Annast
Raivo Raap
Jüri Ott
Priit Pramann
Taimo Tugi
Eva Kams
Merike Prätz
Varje Ojala-Toos
Leo Aadel
Tiit Kuusmik
Kalmer Poopuu
Raido Liitmäe
Rait Pihelgas
Maano Koemets
Margus Jaanson
Peedo Kessel
Toomas Rõhu
Riho Tell
Ene Maaten
Jüri Saar
Kaido Tamberg
Raul Tohv
Magnus Mõttus
Tõnu Aavasalu
Nikolai Vojeikin
Raul Kudre
Karel Tölp
Aivar Saarela
Veljo Tammik
Aarne Laas
Sirje Tobreluts
Maksim Iljin
Kaido Kõiv
Arto Saar
Enn Kurg
Rein Ansip
Vilmar Rei
Priit Lomp
Aivar Kuuskvere

Väike-Maarja vald
Sauga vald

Abja vald
Saarde vald
Iisaku vald
Kullamaa vald
Puhja vald
Karksi vald
Elva linn
Antsla vald
Lihula vald
Haljala vald
Toila vald
Salme vald
Muhu vald
Ambla vald
Rannu vald
Juuru vald
Nissi vald
Tõstamaa vald
Tamsalu vald
Halliste vald
Pihtla vald
Sangaste vald
Vastseliina vald
Häädemeeste vald
Suure-Jaani vald
Kiviõli linn
Värska vald
Tahkuranna vald
Avinurme vald
Paide vald
Laekvere vald
Laheda vald
Narva-Jõesuu linn
Valgjärve vald
Järva-Jaani vald
Jõgeva vald
Varstu vald
Laimjala vald
Haaslava vald
Rõngu vald
Rägavere vald
Hanila vald
Koeru vald
Viljandi vald
Varbla vald
Vändra vald
Kihelkonna vald
Emmaste vald
Veriora vald
Roosna-Alliku vald
Mustjala vald
Kõlleste vald
Pajusi vald
Urvaste vald
Ridala vald
Kihnu vald
Kernu vald
Koigi vald

Virgo Koppel
Arno Peksar
Andres Teppan
Ene Saar
Sivar Tõnisson
Jaanus Rahula
Raimu Aardam
Tiit Paulus
Enel Liin
Peeter Saldre
Kalle Kolter
Andrus Seeme
Reet Alev
Riho Roon
Helen Koppa
Ingvar Saare
Enn Karu
Margo Hussar

keskmine
kuutasu, €

elaniku
kohta, €

1958
1950
1926
1910
1901
1900
1900
1897
1867
1862
1855
1850
1840
1838
1836
1830
1819
1810
1807
1806
1799
1791
1782
1781
1767
1761
1758
1755
1743
1742
1740
1738
1726
1722
1713
1708
1705
1703
1700
1700
1680
1679
1676
1650
1650
1650
1649
1642
1638
1633
1628
1625
1607
1603
1603
1600
1594
1572
1565
1560
1556

0,44

rahvaarv

4405
4481
4071
2159
3895
1213
1111
2226
3333
5679
3325
2267
2470
2267
1168
1802
2013
1581
1429
2832
1305
3820
1479
1392
1268
1970
2522
5248
5429
1322
2352
1267
1627
1512
1183
2619
1396
1554
4344
1050
692
1971
2688
821
1428
2110
9240
823
2669
750
1200
1366
1037
660
1022
1285
1269
3245
682
1990
955

0,44
0,47

0,88
0,49

1,57
1,71

0,85
0,56

0,33
0,56

0,82
0,75

0,81
1,57

1,02
0,90

1,14
1,26

0,64
1,38

0,47
1,20

1,28
1,39

0,89
0,70

0,33
0,32

1,32
0,74

1,37
1,06

1,14
1,45

0,65
1,22

1,10
0,39

1,62
2,43

0,85
0,62

2,01
1,16

0,78
0,18

1,99
0,61

2,18
1,36

1,19
1,55

2,43
1,57

1,25
1,26

0,48
2,29

0,78
1,63

keskmine
kuutasu, €

elaniku
kohta, €

1551
1548
1546
1530
1519
1504
1503
1500
1494
1489
1488
1479
1475
1467
1465
1458
1457
1456
1450
1446
1438
1438
1433
1421
1417
1415
1411
1409
1408
1403
1400
1381
1361
1358
1354
1350
1349
1334
1331
1327
1311
1300
1300
1295
1271
1255
1250
1250
1246
1238
1231
1211
1206
1185
1130
1075
1065
1023
700

1,55

omavalitsus

juht

Kohtla-Nõmme vald
Mustvee linn
Vormsi vald
Käina vald
Aegviidu vald
Leisi vald
Vara vald
Tõlliste vald
Tabivere vald
Taheva vald
Kambja vald
Raikküla vald
Sonda vald
Noarootsi vald
Pala vald
Puurmani vald
Orissaare vald
Imavere vald
Kanepi vald
Koonga vald
Võhma linn
Viru-Nigula vald
Rõuge vald
Haanja vald
Ahja vald
Hummuli vald
Alatskivi vald
Vastse-Kuuste vald
Nõva vald
Martna vald
Vasalemma vald
Kasepää vald
Ruhnu vald
Lasva vald
Saare vald
Surju vald
Järvakandi vald
Karula vald
Sõmerpalu vald
Orava vald
Meeksi vald
Õru vald
Kõo vald
Mõisaküla linn
Käru vald
Tudulinna vald
Torgu vald
Mooste vald
Tootsi vald
Kohtla vald
Pöide vald
Kallaste linn
Mõniste vald
Mäksa vald
Misso vald
Kaiu vald
Peipsiääre vald
Kareda vald
Piirissaare vald

Riina Sooäär
Max Kaur
Tanel Viks
Omar Jõpiselg
Riivo Noor
Ludvik Mõtlep
Väino Kivirüüt
Madis Gross
Tarmo Raudsepp
Monika Rogenbaum
Ivar Tedrema
Anne Leht
Andrea Eiche
Triin Lepp
Jozsef Weinrauch
Margus Möldri
Vello Runthal
Jüri Ellram
Mikk Järv
Mikk Pikkmets
Anneli Siimussaar
Raido Tetto
Tiit Toots
Juri Gotmans
Peeter Sibul
Enn Mihailov
Andu Tõrva
Lennart Liba
Deiw Rahumägi
Tiiu Aavik
Mart Mets
Jüri Vooder
Jaan Urvet
Juris Juhansoo
Hannes Soosaar
Jaanus Männik
Mart Järvik
Rain Ruusa
Aare Hollo
Riina Sabalisk
Aleksandr Suvorov
Agu Kabrits
Tarmo Riisk
Ervin Tamberg
Elari Hiis
Andrus Toss
Tiit Põld
Ülo Needo
Riina Kukk
Etti Kagarov
Andres Hanso
Gennadi Kulkov
Katrin Roop
Timo Reinthal
Lembit Sikk
Erika Reinumägi
Aleksandr Širokov
Kulno Klein

Liina Miks

1,18
3,89

0,74
2,14

0,76
0,82

0,94
0,68

2,02
0,57

0,97
1,75

1,80
1,34

0,97
0,80

1,62
0,61

1,38
1,09

1,12
0,66

1,31
1,42

1,71
1,10

1,21
3,94

1,85
0,57

1,16
9,86

0,81
1,21

1,43
1,07

1,39
0,75

1,85
2,25

2,78
1,24

1,64
2,09

2,91
3,69

0,86
1,61

0,80
1,40

1,50
1,40

0,74
1,79

0,86
1,61

1,76
7,07

rahvaarv

998
1315
397
2074
709
1974
1839
1588
2198
736
2599
1519
844
815
1096
1509
1827
897
2390
1051
1314
1288
2157
1084
998
829
1279
1165
357
760
2466
1187
138
1684
1116
942
1256
959
1771
719
583
467
1047
790
609
432
339
1457
775
1554
880
808
859
1598
631
1253
660
582
99
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Viimasel aastal enne haldusreformi oli suurimat ja väiksemat tasu
teeninud vallajuhi sissetuleku vahel enam kui viiekordne erinevus.
te, kes olid ametis kogu eelmise aasta. Prae-

Märt Belkin
mart.belkin@aripaev.ee

Kõikidest omavalitsustegelastest kõrgeimat tasu teenis oodatult Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas, kes sai keskmiselt 4221 eurot kuus. Kalleim vallavanem oli
aga Viimsi toonane juht Alvar Ild, kes teenis
kuus keskmiselt 3856 eurot. Viimsi oli nii
rahvaarvu kui ka teenitud maksutulu poolest Eesti suurim vald, edestades näiteks ka
Viljandi ja Kuressaare linna.
Ülevaade kajastab neid omavalitsusjuh-

Tel 613 9737, 503 6450

|

guseks on enamikvaldu omavahelliitunud
ja paljud eelmise aasta omavalitsusjuhid
pole enam ametis.
Eesti lõikes erinevad vallajuhtide palgad kordades. Näiteks pisikese 100 elanikuga Piirissaare vallavanem Liina Miks
teenis keskmiselt 700 eurot kuus. Eelmise aasta keskmisest palgast 1146 eurot
vähem said ka Võrumaa piirivalla Misso,
Raplamaal asuva Kaiu, Peipsiääre ja Järvamaal asuva Kareda valla juhid. Ülejäänud
vaatluses olnud 176 omavalitsusjuhti teenis üle Eesti keskmise. Kui tasusid vaadata suhtes rahvaarvuga, torkavad silma just
väikevallad näiteks ühe elaniku kohta tee–

–

ava@ava.ee

|

–

nis Ruhnu vallavanem Jaan Urvet 9,9 eurot
ning Piirissaare juht 7 eurot kuus. Võrdluseks sai Aas iga tallinlase kohta kuus alla
sendi. Mõistagi on tema käsutada suur aparaat ametnikke ja linnaosavanemaid, samas
kui väikevallas töötab vaid paar inimest.
Alla 1000 elanikuga omavalitsuste juhtidest teenis suurimat töötasu Valgamaal
asuva Põdrala valla juht Aivar Uibu, kelle
keskmine töötasu oli 2034 eurot kuus. 181
omavalitsuse seas oli tema tasu siiski alles 52. kohal. Kõige rohkem lisatasusid teenis Järvamaal asuva Väätsa valla juhtLauri
Läänemets: aasta peale oli tema põhipalk
20 332 eurot, millele lisandus muutuvpalk
6292 eurot.

www.ava.ee
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MEDITSIIN

Prisma lahkub Lätist ja Leedust

Kahe abivahendifirma juhte
kahtlustatakse kelmuses

Soome kaubanduskontsern Suomen Osuus-

kauppojen Keskuskunta (SOK) sulgeb Läti ja
Leedu poed kolm Lätis ja neli Leedus, vahendas Läti rahvusringhääling LTV.
SOK asepresident Jorma Vehviläinen selgitas,
–

et Prisma keti poode on Leedus Ja Lätis liiga
et see äri tulevikus tulus oleks. Lätist lah-

vähe,

Kadi Heinsalu
kadi.heinsalu@aripaev.ee

Haigekassa Harjumaa piirkonna

Telesaatest “Pealtnägija” märtsis alanud uurimine abivahendite väidetava müügipettuse
kohta on toonud asjaosalistele
kriminaalasjas kahtlustuse, kirjutas Meditsiiniuudised.
ASi Gadoxi juht Marko Tilk

juht Ado Viik ei oska veel
tekkinud kahjusid täpselt hinnata,
uurimine võib kesta kuni aasta.

kumist kannustas ka Riias avariiliseks tunnistatud kaubanduskeskuse kasutamisloast ilmajäämine. Eestisse Jääb Prisma kohale. Samuti
jätkavad nad 16 kauplusega Peterburi turul.

FOTO: EIKO KINK

KÕIK KAPID POOLE HINNAGA

sai kahtlustuse aprilli lõpus,
sest ta on menetlusosaline kri-

minaalasjas, mis alustati karistusseadustiku kelmuse paragrahvi järgi. Esialgse kahtlustuse järgi on mitu aastat esitatud
haigekassale võltsitud arveid
eesmärgiga suurendada käivet
ja kasumit. Täpselt sama kehtib Tervise Abi OÜ juhi Andre
Legušsi kohta, lisati politseist.
Uurimine käib nii politseis
kui ka haigekassas, asutused muu hulgas võimaldavad lepinteevad omavahelkoostööd.Kolgut üles öelda ühekuulise ettemas uurimine on alanud sotteatamisega. Gadoxi ja Tervisiaalkindlustusametis.
se Abiga nii juhtuski ja 1. maist
Haigekassa Harju piirkonna nad enam haigekassaga suhjuht Ado Viik rääkis, et tehtud tes ei ole.
Kui Gadoxiga on Viigi sõnul
kahju ei oska veel öelda ja võimaliku pettuse asjus on nenasi selgem, siis Tervise Abi pude poole pöördunud alla kümhul on tal raske öelda, kas telene inimese. “Justkui väga palju
saates petmist kirjeldanud tööpole, aga kannatajaks ei olnud taja oli saanud väljaõppe kõrsiiski inimesed, vaid haigekasgemalt poolt või oligi see müüsa,” rääkis ta.
gipunkt ainus, mis kogu firmaUurimine on Viigi sõnul alles
le nii-öelda vee peale tõmbas.
“Ausaks tegutsemiseks olid kõik
järgus, kus püütakse välja selgitada kahju suurust. “Võib juhtuvõimalused olemas ja julgen täda, et seda jätkub terveks aasnaseni uskuda, et enamikmedtaks,” selgitas ta. Viigi sõnul on seadmetega tegelejatest on nii
ka käitunud,” lisas Viik.
aga selge, et toimunud on labane pettus. “Anti küll dokumenTeenus ära ei kao
te, kuid mitte õigeid ja kõiki. Me
märkasime juba paar aastat taGadoxi ja Tervise Abi asemel
gasi ilminguid, tegime märkusi, saavad võimaluse teised teenukuid ei võrrelnud siis dokumenseosutajad. Abiseadmete müük
te inimeste arvetega,” lisas ta.
on avatud kohustus ja raha“Pealtnägija” saate ajaks lisi lepinguid ei ole. Nii otsis
märtsi alguseks oli ka haigekasApotheka kett juba töökuulusal lõppenud põhjalik uuring tuse kaudu ortoosispetsialiste. Apteegiketid kokku on niija jõuti samale järeldusele: toimunud on pettus. Seetõttu saaöelda haigekassa toetusega setis haigekassa kolm päeva enne ni müünud tehnilisi abivahentelesaadet kõigile abivahendideid vaevu poole tuhande euro
firmadele uued lepingud, mis eest aastas.

Teeme ruumi uuele kaubale

“Usun, et kõik apteegiketid
näevad siin võimalust,” rääkis
Viik. Ta lisas, et ükski Eesti piirkond ei tohiks jääda vastava teenuseta, kuna senigi olid teenuseosutajad dubleeritud.
Marko Tilk möönis, et nende ettevõttel läheb kahtlemata
raskeks. “Osa inimestega olen
jubatöölepingu peatanud. Aga
arvestades, kui suure osa käibest moodustas meil haigekassa leping, on kogu firma jaoks
võimalik veel mustem stsenaarium,” lisas ta.
Sotsiaalkindlustusametis
käib aga oma uurimine. Seal
avastati ebakõlasid viie ettevõtte tehingutes suurusjärgus
6000 eurot. On lõpetatud ühe
ettevõtte kontroll ja väljastatud leppetrahvi nõue. Summaks määrati valemi alusel ca
13 000 eurot. “Andsime ettevõttele võimaluse summat vähendada poole võrra, kui nad
töötavad välja sisekontrolli tegevuskava, mis välistab edaspidiste rikkumiste toimepanemise,” lisas ameti esindaja.

TASUB TEADA

Pidepunktid juhtumi
kohta
Haigekassal on õigus tasumise ülevõtmiseks siis, kui teenus
on teenuste loetelus ja
teenus on kindlustatule osu-

-50%

tatud.
Mõned partnerid:
-

on mingil põhjusel jätnud

uued teenused (seadmed) loetellu võtmata
- müüvad uusi tooteid neile sobiva loetelus oleva vana (vahel
ka enam mittekasutatava) teenuse nime all
-

E–N 10–17 R 10–18
Tähetorni 21-i, Tallinn,
Tel 552 6608

www.

.ee

esitavad arve haigekassale

postipaki väljasaatmisel, mitte

pärast paki vastuvõtmist.
Sageli ei vormistata piisava

tõendusega kauba üleandmist, millega müüja ei kaitse ennast. Näiteks sularahaga
müügi korral jääb allkirjasta-

mata üleandmise-vastuvõtmi-

se dokument.
On olemas tarkvarad, mis seovad müügi korraga retseptikeskuse, lao, maksete ja raamatupidamisega.
ALLIKAS: HAIGEKASSA HARJUMAA

PIIRKONNA JUHT ADO VIIK

POLIITIKA

Trump ja Putin silusid telefoni teel suhteid
USA president Donald Trump
ja Venemaa president Vladimir

Putin pidasid esmaspäeval telefonivestluse, mis Valge Maja
hinnangul oli väga hea vestlus.

Selle jooksul lepiti kokku, et
püütakse teha tihedamatkoostööd Süürias ning terrorismivastases võitluses.
“President Trump ja president Putin olid ühel meelel, et
kannatused Süürias on kestnud liiga kaua ning et kõik pooled peavad pingutama, et vägivallale lõpp teha,” teatas Valge
Maja kahe liidri telefonivestlusest tehtud kokkuvõttes. “Telefonivestlus oli väga hea ja selle
jooksul räägiti muu hulgas turva- või rahu taastamise tsoonidest, et saavutada püsiv rahu
humanitaarseteljapaljudel teistel põhjustel,” vahendas agentuur Bloomberg.
Paistis, et pooled on üle saanud suhete pingestumisest, mille tekitas USA ootamatu raketi-

protsessi, toetuse eest Süüria

Venemaa presidendiga
kokku suuremas

ning sekkumise eest Ukrainas.

koostöös terrorismiga
võitlemisel. FOTO:

JohnMcCain jaLindsey Graham

BLOOMBERG

rünnak vastuseks keemiarelva
kasutusele Süürias. Suhete stabiliseerumine võib avada tee
USA ja Venemaa suhete paranemisele ja laiemale koostööle,
mida Trump oma valimiskampaanias lubas.
Trump ja Putin arutasid ka
kohtumist Saksamaal G20 tippkohtumisel, teatas Kreml.
Telefonivestluse positiivne
toon oli kontrastis jäise õhk-

suhtes pigem karmimat joont
sekkumise eest USA valimis-

USA president
Donald Trump leppis
telefonivestluses

konnaga, mis valitses samal
päeval toimunudVladimir Putini kohtumisel Saksamaa kantsleri Angela Merkeliga, kus olid
esil teravad erimeelsused nii
Ukraina konfliktis kui ka muudel teemadel.
Kongress hoiab karmi joont

Trumpi võimalusi Venemaaga

suhteid parandada piirab USA
Kongress, mis toetab Venemaa

diktaatorile Bashar al-Assadile
Vabariiklastest senaatorid
kutsusid teisipäeval oma kolleege üles astuma reaalseid samme
Venemaa karistamiseks destabiliseeriva käitumise eest. “Praegu
pole õige aeg Venemaale signaali saata, et kõik on unustatud ja
andestatud,” ütlesid McCain ja
Grahamühises avalduses.
Trumpi jaPutini telefonivestluses lepiti kokku, et Trump saadab USA esindaja Venemaa toetatud kõnelustele Süüria tuleviku üle, mis toimuvad Kasahstanis. Arutati ka väga ohtlikult pingestunud olukordaKorea poolsaarel.
Kremli teate järgi oli USA ja
Venemaa liidrikolmas telefonikõne asjalik ja konstruktiivne.
ÄRIPÄEV.EE
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PANE TÄHELE

Võtmetöötajate
kogemusfestival
Toimub 8. juunil Erinevate Tubade Klubis Telliskivi loomelinnakus.
Kohal on Eesti parimate ettevõtete keskastmejuhid, kellega
kogemusi ja Ideid vahetada.
Esinevad Tele2, Viasati, CGI
Eesti, Prisma, Enics Eesti ja Äri-

päeva võtmetöötajad.

HEA TEADA

TransferWise’i uue
töötaja stardipakett
Tavaliselt saab uus töötaja
TransferWise’i koti, milles esemed varieeruvad: märkmik,
pastakas, termotass, pleed, sall,
uue töötaja märkmik, kus on
Info tiimide, väärtuste ja kommunikatsioonikanalite kohta. Lisaks sõnastik sõnadega, mida
TransferWise’is kasutatakse.
Uus töötaja saab ka aastaraamatu “The Wise Way”, mis võtab eelneva aasta kokku, kus on
lugusid klientidest, töötajatest
ja huvitavat statistikat, mis an-

nab ülevaate, kus ollakse oma
eesmärkide saavutamise teekonnal.

TransferWise’i sisseelamisprogrammijuht
Birgit Jürgenson

aitab uutel töötajatel
enesekindlust kasvatada. FOTO:
ANDRAS KRALLA

INTERVJUU

Mis toob teie inimesed hommikuti ikka ja jälle TransferWise’i tööle? Töö ise on väljakut-

Naine, kes õpetab
TransferWise’is
uued töötajad
ujuma

serohke, meil on kiiresti muutuv töökeskkond ja ettevõttena oleme kasvanud väga
kiiresti. Pidevalt kerkib pinnale uusi probleeme, millega tegeleda ja mida lahendada. See annab ka meile töötajatena võimaluse pidevalt kasvada ja areneda.
Tahame teha finantsmaailmaausamaks
ja läbipaistvamaks. Tunne, et aitame inimeste elu paremaks teha, on suur motivaator. Loomulikult on olulineka tiim meil on
üle 50 rahvuse ja väga nutikas tiim. Kolleegid inspireerivadki pidevalt olema parem.

TransferWise’is uute töötajate sisseelamise ehk
onboarding’u eest vastutav Birgit Jürgenson rõhutab,
et kui uus talent jõuab ettevõttesse, siis see ei ole
protsessi lõpp, vaid alles kõige algus.
Mari Sarapuu

Milline on suurim kasu sellest, kui uus kolleeg kiirelt kollektiivi sulandub? Oluline

mari.sarapuu@aripaev.ee

on, et ta hakkaks võimalikult kiiresti tooma tulemusi, muutuks produktiivseks ja
Viimase pooleteise aasta jooksul on Jürgen-

son aidanud kollektiivi sisse eladarohkem
kui kolmesajal inimesel seega võib öelda,
et TransferWise’i onboarding-programm
on Eestis üks läbimõeldumaid ja põhjalikumaid.
Birgit Jürgenson esineb 8. juunil võtmetöötajate kogemusfestivalil JAH!, kus räägib täpsemalt sellest, millise probleemi ees
nende ettevõte kaks aastat tagasi oli, kuidas
nad on pidevalt täiustanud uue töötaja sulandumist organisatsiooni ja kuidas kõik
Eesti ettevõtted võiksid nende kogemusest
kasu saada.
–

Järgneb intervjuu Birgit Jürgensoniga.

elaks oma rolli sisse. Uue info omandamise
aegvõiks olla võimalikultlühike, sest asjade
ärategemine annab töötajale parema tunde
ja enesekindluse.
Kui anda algusest peale uuele töötajale
tugi jamingi stardiprojekt, mida hakata ellu viima, siis ta tunneb end väga kiirelt kasulikuna ja loob sellekäigus endaleka kontaktivõrgustiku. Tema panus organisatsiooni kulgeb kiiremini jasujuvamalt.
Milline on väga hea töötaja? See on inimene,
kes on lahendustele orienteeritud.Meie moto on “We get it done”. On oluline, et inimene
ei jää toppama probleemi juurde, vaidhakkab otsima lahendusi. See teeb ta töös edukaks ja heaks.

–

Teil TransferWise’is on väga hea onboarding, aga kuidas teile tundub, milline on
olukord Eestis? Mul ei ole kindlasti tervik-

pilti kogu Eestist, aga kui kellelgi on väga
hea töötajate sisseelamisprogramm, siis
vahetaksin hea meelega temaga sel teemal
mõtteid.
Sellisel kujul nagu meil ei ole ma veel
onboarding’ut näinud. Minu teada on meie
protsess üks läbimõeldumaid ja põhjalikumaid. Kuna pidime värbama väga palju
uusi inimesi väga lühikese ajajooksul, tuli tagada see, et inimesed võimalikult hästi
sisse elaksid ja saaksid aru meie kultuurist.
Olete värvanud pooleteise aastaga 300 inimest. See on hull tempo. Millised on kolm
õppetundi, mida sellest kogemusest saite?Üks õppetund on kindlasti see, et on-

boarding ei välta vaid esimesed paar nädalat, see kestab mitu kuud ning kogu selle
ajal on kõige olulisemroll tiimil jatiimijuhil. Personaliosakonnal on kindlasti oma
panus, aga suurema osa ajast veedab inimene oma tiimis.

Kõige olulisem on, et juhid võtaksid vaskui nende tiimi tuleb uus inimene, siis tuleb läbi mõelda, kuidas toetada
uut töötajat mitte ainult esimestel nädalatel, vaid esimeste kuude jooksul. See sõltub
rollist, kuid vähemaltkolm kuud inimene
alles kompab, üritab aru saada, mis ettevõte see on ja mis on tema roll seal.
Järgmine õppetund oli arusaam, mis selgines ajajooksul, et onboarding ei ole ainult
uuele töötajale info andmine, vaid lõppeesmärk on aidata tal enesekindlust kasvatada.Kui inimene ei ole oma võimetes kindel,
siis ta ei julge võtta riske, ei julge otsustada.
tutuse

Sellega võiks arvestada kõik, kes loovad uut
keskkonda uuele inimesele.
Kus meie tööandjad töötajate sisseelamisel enim eksivad? Mõnikord tehakse see viga, et esimesed kolm nädalat omandab uus

töötaja vaid uut infot. Aga oluline on, et ta
saaks tööletulleskohe mingi väikseülesande, mis ära teha ja millepõhjal saab ta ka kohe tagasisidet.
Tihti on uuel töötajal nn petise sündroom, sest kõik teised on juba kaua tööl olnud ja teavad, mida teevad, ning uus töötaja
üritab alles kõigest aru saada. Enesekindlus
kasvab, kui ise püstitada ülesandeid ja nende täitmise pealt siis näha oma võimekust
ja areneda tagasiside põhjal. Oluline on ka
oma võrgustiku kasvatamine, et tekiks kontaktid tiimi sees javäljaspool tiimi.
Mida peaks uue inimese värbamisel tähele panema? Sageli unustatakse värbamisprotsessi kõrval ära, etkui talent jõuab majja, siis see ei ole protsessi lõpp, vaid alles

algus. Tuleb mõelda, kuidas aidata talendil sisse elada, et ta saaks oma potentsiaali
maksimaalselt rakendada, et hiljem kiirelt
ka oodatud tulemusi tuua.
Kindlasti on ettevõtteid, kus sellele ei
mõelda ja uus inimene visatakse nii-öelda vette. Loomulikult võib ta kohe ka ujuma hakata, kuid oluline, et see tal liiga
kaua aega ei võtaks tihti oleks võinud selle emotsionaalse pingutuse ja energia millessegi olulisemasse suunata.
Onboarding ei ole kindlasti käehoidmine, vaid pigem väljamõtlemine, millised on
ressursid, mida inimene vajab. Kindlasti ei
ole vaja mikromanageerimist, pigem andagi töötajale õiged ressursid ja autonoomia
ise tegutsemiseks.
–

–

Kuidas panna inimest vastutust võtma? Inimest paneb vastutust võtma selge eesmärk
see, et ta saab aru, kuhu ettevõte liigub ja
kuidas tema töö sellesse panustab.
–

Teiseks on mastery eneseareng ja sise–

mise progressi tunne, et on võimalus kas-

vada ja areneda.
Kolmandana toon esile autonoomia, et
ise saan otsustada nende asjade üle, millega minul on kõige lähem seos et mind
usaldatakse ja mul on õigus neid otsuseid
langetada.
–
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Signaali pakkumine
jäi miljonihankel peale

Brüssel:
Brexit
ei tule
valutu

Facebook palkab 3000

MARI METS
mari.mets@aripaev.ee

moderaatorit

Riigihangete vaidlustuskomis-

jon jättis eilse otsusega rahuldamata Tallinna enam kui 5
miljoni eurosel hankel odavama pakkumise teinud ettevõtte
kaebuse ning kehtima jäi linna

Euroopa Liidu pealäbirääkija
Suurbritannia lahutuskõnelustel kordas eile, et Euroopa Liidu
eesmärk ei ole Suurbritanniat
lahkumise eest karistada, kuid
valutu see ei tule.
Pealäbirääkija Michel Barni-

kauaaegse partneri, Küprosele peitunud salaomanikega ASi
Signaal TM võit.

Rahandusministeeriumi all
asuv riigihangete vaidlustuskomisjon nõustus Tallinna transpordiameti põhjendusega ning
leidis, et hankelt välja tõrjutud
OÜ KiirWarren.KL pakkumus
on liiga madala hinnaga ning
firma ei suutnud veenda transpordiametit, et suudab lubatud
hindadega lepingut viis aastat
täita, kui amet KiirWarrenile
arupärimisi tegi.
See oli transpordiametile
esimene kord lükata hankel tagasi pakkumine põhjendusega,
et see on liiga odav. Amet leidis,
et neil pole piisavat kindlust,
et KiirWarren suudab lubatud
hinnaga pealinna olulisi ristmikke hooldada.
Kaotaja jätkab vaidlust

KiirWarreni osanik ja juht Kim-

mo Liivak ütles, et lepingu järgi pidi Tallinna liiklusmärkide

ja fooride hooldamise-paigaldamise teenuse osutamise periood 60 kuud algama praeguseks juba möödunud kuupäeval 1. märtsil 2017.
“Hankija on aga otse ära
öelnud, et kavatseb Signaal
TMiga lepingu ikkagi sõlmida.
KiirWarren.KL pöördub järelevalve teostamiseks rahandusministeeriumipoole. Kui rahandusministeerium leiab, et hankija võib selles hankes sõlmida hankelepingu, siis Kiirwar-

Riigihangete vaidlustuskomisjon Tallinna hanke saatust ei muutnud

ja võitjaks jäi senine teenusepakkuja signaal TM. FOTO:

RAUL MEE

er avaldas eile kohustused, mis
Suurbritannial tuleb täita, enne kui algavad kõnelused Suurbritannia ja Euroopa Liidu suhetest brittide lahkumise järel.
Briti nael nõrgenes, kuna
Brüsseli jaLondoni vahel on vallandunud sõnasõda veel enne,
kui kõnelused alanud on.
“Mõned on loonud illusiooni, et Brexitil ei ole olulist mõju igapäevasele elule või et läbirääkimised on võimalik kiiresti ja valutult ära pidada nii
see ei ole,” ütles Barnier ajakirjanikele.
SuurbritanniaBrexiti minister David Davis lükkas üsna jäigalttagasi väljavaate, et riigi arve liidustlahkumiselvõib küündida 100 miljardile eurole. Nii
arvutas välja ajaleht Financial
Times. Davis hoiatas, et läbirääkimiste käik ei ole Euroopa Liidu dikteerida. Ka Barnier hoiatas, et kõneluste kokkuvarisemine pole välistatud.

Facebooki juht Mark Zuckerberg teatas eile, et
ettevõte plaanib tööle võtta 3000 moderaatorit, kelle ülesandeks saab jälgida Facebooki sisu ning vägivaldsed ning kohatud postitused eemaldada.
3000 moderaatorit liituvad juba 4500 moderaatoriga, kes jälgivad Facebooki postituste
sisu. “Moderaatorid aitavad meil muutuda paremaks ning eemaldavad Facebookist sellised
asjad, mida me sinna postitada ei luba, nagu
näiteks vihakõne või laste väärkohtlemine,”
vahendas Business Insider Zuckerbergi sõnu.

Äri viis profiratturi kohtu ette
Kunagine tuntud profirattur Janek Tombak astub kelmuses süüdistatuna kohtu ette, vahendas ERR Põhja ringkonnaprokuratuuri teadet.
ERRile teada on Tombaku süüdistuse taga
tema ebaõnnestunud äritegevus, ta tegeles

spordiriiete, sealhulgas firma Doltcini ratturite
rõivaste maaletoomisega.
1999. aastal sõlmis Tombak profilepingu
Prantsusmaa Jalgrattaklubiga Cofidis, ta osales kahel korral olümpiamängudel maanteesõidu grupisõidus.

Tehnoülevaatajad said karistuse

–

ren.KL jätkab vaidlust, sest riigihangete vaidlustuskomisjon
(VAKO) ei tuvastanud, et pakutud hinnad on liiga madalad.
Samuti lükkas VAKO ümber
hankija seisukoha, nagu poleks
Kiirwarren.KL pakkunud nõutud asju,” lisas Liivak.
VAKO sisuline argument oli
Liivaku sõnul see, et hankija
võib küsida mis tahes informatsioonipakkuja äri kohtaja pakkuja peab seda andma, sh seda, millistest komponentidest
koosneb ja kui suur on ettevõttele teenuse omahind. “Selline lähenemine on põhimõtteliselt vale ja ohtlikkõigile turuosalistele.”
Täiendavalt ei nõustu
KiirWarren senise tulemusega,
kuna viieaastase hankeperioodi orienteeruvat mahtu arvestades olid KiirWarreni ja konkurendi pakkumised tegelikult samas suurusjärgus. “Seetõttu on

igal juhul alusetu rääkida liigselt madalatest hindadest,” ütles Liivak.
Magus hange

Äripäev kirjutas teisipäeval, et
Tallinna liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja hooldamise hanke võitja teenib viie aastaga 5–8,5 miljonit eurot. Pakkumise esitas kaks firmat, kuid
neistki ühe hääletas komisjon
sobimatuks.
Võitis juba aastaid Tallinnas samu teenuseid osutanud
Küprose firmale Luce Invest Limited kuuluv Signaal TM, mida juhib viie aasta eest maanteeameti peadirektori asetäitja kohalt skandaalse suusareisi
tõttu ametist lahkuma sunnitudAndri Tõnstein. Kaotas Kimmo Liivaku, Tiit Ploomi ja Peeter
Seermaa firma OÜ KiirWarren.
KL, kes samu teenuseid pakkunud aastaid Tartus.

FINANTSID

ÄRIPÄEV.EE

Viru maakohus tunnistas kokkuleppemenetluses süüdi kaks Sillamäe tehnoülevaatajat.
Pavel Milovidov ja Viktor Plotnikov võtsid sõidukite ja nende haagiste korralisele ülevaatusele esitajatelt korduvalt altkäemaksu ja võltsisid dokumente, märkides tehniliselt mittekorras mootorsõidukid tehniliselt korrasolevaks, kinnitades andmeid oma allkirjaga.
Milovidovi puhul leidis tõendamist 66 võltsimisepisoodi ning altkäemaksuna võttis ta kokku vähemalt 4800 eurot.
Plotnikovi puhul tõendati 32 võltsimisepisoodi ning altkäemaksuna võttis ta vähemalt 435
eurot.

Kvaliteet,
mis kestab!

Eesti Energia peab võlakirjade
tuleviku otsustama sügisel
MIS ON MIS

MÄRTBELKIN
mart.belkin@aripaev.ee

Eesti Energia võlakirjad

Eesti Energia otsustab sügisel,
mida teha tuleval aastal aeguvate võlakirjadega võimalik
on refinantseerimine kohalike
pankade toel, välistatud pole
ka lunastamine.
–

Võlakirjadega võetud laetükk ehk 500 miljonit eurot tuleb tagasi maksta
alles 2023. aastal, ent kaks väiksemat osa 152 ja 106 miljonit
eurot aeguvad vastavalt 2018.
ja 2020. aastal.
“Tegeleme võimalike variantidega: kas maksta tagasi või refinantseerida ja kui refinantseerida, siis kuidas,” rääkis Eesti Energia finantsdirektor Andri Avila.
nust suurim

–

–

–

Mõju reitingule

Järgmisel aastal aeguva väljalaske kohta tuleb lahendus leida juba sel sügisel, sest reitinguagentuurid vaatavad likviidsuspositsiooni aasta ette ning vas-

tasel juhul võib see reitingule
kehvasti mõjuda.

Välja antud 15. novembril
2005, kupongimäär 4,5%. Maht
106,3 miljonit eurot, tähtaeg
18.11.2020.
Välja antud 28. märtsil 2012
(suurendamine 2014. aastal), kupongimäär 4,25%. Maht 152 miljonit eurot, tähtaeg 02.10.2018.
Välja antud 15. septembril 2015, kupongimäär 2,384%.
Maht 500 miljonit eurot, tähtaeg
22.09.2023.

Avila märkis, et näiteks 152
miljonit eurot ehk tuleval aastal aeguvate võlakirjade jääk
on üsna pisike ning seda saaks
refinantseerida ka regionaalsel pangandusturul. “Võlakirja jaoks on see tegelikult väike,
nii et selleks tuleks näiteks 2020
ja 2018 võlakirjad kokku panna
ja siis üritada refinantseerida,”
rääkis ta. Kahe väljalaske maht
kokku on 258 miljonit eurot.
Kui tahta aga refinantseerida

Kõik võlakirjad on noteeritud
Londoni börsil.
Lisaks on Eesti Energia pikaajaliste võlakohustuste seas Euroopa Investeerimispangalt saadud
laenud nominaalväärtuses 260

miljonit eurot.
Eesti Energia reiting on agentuuri Moody’s hinnangul Baa3
stabiilse väljavaatega, S&P järgi on reiting BBB negatiivse väl-
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javaatega.

2018. aasta võlakirju

eraldi, siis

on praeguses intressikeskkonnas üks variant mõelda krediidiliiniavamisele.
Välistatud pole aga sugugi, et Eesti Energia otsustab võlakirjad vähemalt osaliselt lunastada. “See sõltub nii tulevikuinvesteeringutest kaasa arvatud Tootsi ja sellest, kuidas
meil uute arendusinvesteeringute finantseerimine lõplikult
kujuneb,” rääkis Avila.
–

–

•
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Kuidas teha nõuetele vastav
Enne e-poe avamist
tasub ära teha
kodutöö ning
kasutada ressurssi
pigem eelnevale
asjaajamisele kui
hakata hiljem aega
ja raha kulutama
ametkondadega
vaidlemisele.

Artikkel ilmus Äripäeva käsiraamatus “Dokumendinäidised
äritegevuses”

Janika Pajula
advokaadibüroo Premium advokaat

Käsiraamatus on üle 300 äritegevuses vajaliku dokumendi
näidise koos Juristide kommentaaridega.
Sealt leiab abi keeruliste doku-

E-poe avamine on lihtne kauplemise
–

alustamiseks vajalike funktsioonidega
platvormi saab soetada isegi tasuta. Järjest
levinum on ka kaupade ja teenuste pakkumine sotsiaalmeediavahendusel.
Mida tuleks aga silmas pidada, et kaupade müük internetis oleks nõuetekohane ning tegevus ei läheks vastuollu õigusaktidega?
Nõuded sõltuvad isikust

E-kaupleja võib olla nii eraisik kui ka juriidiline isik. Sõltuvalt sellest, kes on müüja,
selgub maksuõiguslikreeglistik ning see,
kas müügile rakendub tarbijakaitseõigus.
Kui e-poes müüb kaupu eraisik ning ta
ei tegele ettevõtlusega, näiteks müüb enda
või oma pere kasutatud asju ega teeni sellega tulu, siis ei kuulu tema tegevus maksustamisele.Kui aga e-poe pidaja on ettevõtja, siis tuleb arvestada maksukohustuse tekkimise ja tarbijakaitse nõuetega.
Peale selle tuleb kõigil juhtudel järgida isikuandmetekaitse nõudeid, arvestada võimalike autoriõigustega ning teatud
kauba kaugmüügi piirangutega.

mentide koostamisel üheteistkümnes valdkonnas: müük, kinnisvara, töövõtt, kasutusse andmine, võlgade sissenõudmine, logistika ja eksport, intellektuaalne omand, kohtudokumendid, asjaajamine, arhiivindus ning personalitöö. E-käsiraamatust saab dokumendipõhjad alla laadida ja kohe kasutada.

Käsiraamatu

peatoimetaja

on

ER Invest OÜ jurist Eva Laks.
Vaata lähemalt: http://kasiraa-

mat.ee/et/dokumendinaidised
Mida saate aastalitsentsi
eest?
Ligipääsu igal kuul uuenevale
e-käsiraamatule
Võimaluse kasutada e-nõuandekeskust
Paberväljaande

Paberväljaande täiendusi Iga
kolme kuu järel
E-uudiskirja Õigusuudised 10
korda aastas

E-poodi avades tuleb läbi mõelda, milliseid pilte, taustamuusikat jm ostjate tähelepanu püüdmiseks kasutada. Paraku tuleb küllaltki tihti ette juhtumeid,kus e-poes
kasutatakse internetist leitud pilte ja muusikat, mille omanikultvõibühelpäeval saabuda kopsakas rahaline nõue autoriõiguste
rikkumise eest.
Pildi-ja helimaterjal telli ise

Probleemide vältimiseks tuleks e-poes kasutatavad materjalid tellida vastavatelt teenusepakkujatelt. Piltide, muusika jm tellimisel on oluline sõlmida kirjalik leping,
millega autor annab teose varalised õigused
üle e-poe pidajale. Vastasel juhul võib hil-

jem saabuda halb üllatus, kus hoolimata juba tasutud summadest hakkab autor nõudma iga-aastaste litsentsitasude maksmist.
Mida tuntum kaubamärk, seda suuremaidkonkurentsieeliseid see ettevõttele annab.Kui e-poe arendamisel on tehtud suur
töö ning pood on tuntuks saanud, siis võivad konkurendid hakata kaubamärki ära
kasutama.
Kaubamärk tuleks aegsasti registreerida

Probleemide ennetamiseks tuleks kaubamärk registreerida, esitades taotluse patendiametile. Registreeritud kaubamärgi
omanikul on sellekasutamiseks ainuõigus
ning ta võib keelata teistel identse ja sarna-

Kauba kaugmüügi puhul
tuleb arvestada mõningate
piirangutega, et mitte sattuda
õiguskaitseorganite huvi alla.
FOTO: ANDRES HAABU

Müügitingimus-

te koostamisel
tuleb olla täpne, et

vältida probleeme
tarbijakaitseametiga.

LAEN

Läti ärimees mahitas Le Peni
parteile Vene raha
Euroopa meedia nimetab Lä-

Eesti

Pressifoto
näitus
Märtsis Tallinnas Viru Keskuses
Pärnu Keskuses

Aprillis

Mais Narvas Astri Keskuses
Juunis Tartus Lõunakeskuses

Raamat "Eesti Pressifoto 2017"

ti pankurit Vilis Dambinšit vahemeheks Prantsusmaa presidendiks kandideeriva äärmuslase Marine Le Peni ja Venemaa
ärimeeste vahel.
Läti kunagise ühe esime-

se kommertspanga Lainbanka endine president Vilis Dambinš vahendas Vene ärimeeste ja
prantslaste äärmuspartei Rahvusrinne vahel poliitilise laenu
andmist, mis jäi aga ära, kirjutavad Läti ajakirjanikud väljaandest Re:Baltika, kes uurisid
teemat koos Prantsuse uuriva
väljaande Mediapart kolleegidega. Meedia andmeil olid laenu tingimusedki juba kokku lepitud, kuid ülekannet ei toimunud, sest pank jäi tegevusloata.
Ajakirjanike andmeil kohtus
Euroopa Parlamendi liige, Rahvusrinde liige Jean-Luc Schaffhauser eelmise aasta märtsis

Genfis Läti ettevõtja Vilis Dambinšiga, et arutada raha laenamist Marine Le Peni presidendikampaaniaks.
Varem, 2014. aastal oli Rahvusrinne saanud 9 miljonit
eurot laenu Venemaal tegutsenud EsimeseltTšehhi-Vene Pangalt (ETVS). Paraku keelas Tšehhi keskpank 2016. aasta märtsis
Euroopa Vene Pangal (Tšehhis
tegutsenud ETVSi tütar) laenude
väljaandmise. Mõni nädal hiljem määras Venemaa keskpank
ETVSis uue ajutise juhtkonna,
et uurida panga likviidsusprobleeme, ning sama aasta juulis
peatati ETVSi tegevusluba.
Kuna eelmist laenuandjat
enam polnud, pakkus Dambinš kohtumisel Schaffhauseriga välja idee küsida raha mõnest
teisest keskmise suurusega Venemaa pangast, näiteks Strategijast. Rahvusrinde dokumenti-

de põhjal andis partei krediiditaotluse sisse 2016. aasta 15. juunil, kuid paraku jäi seegi pank
21. juunil litsentsita.
“Dambinš soovitas meile mitut panka. See oli meile tundmatu territoorium, aga meil
polnud muud valikut, sest pärast esimest juhust(ETVSi laen)
ei saanud me enam koostööd
teha Venemaa suurpankadega,
see oleks olnud liiga politiseeritud. Ja ma ise ei tahtnud sellesse oma nina toppida,” tunnistas Schaffhauser Mediapart’ile.
Eurosaadik rõhutas, et pärast kohtumist Läti ettevõtjaga
andis ta paberid üle vaatamiseks partei juristidele, kuid asi
ei liikunud kuskile poole. Rahvusrinde laekur Wallerand de
Saint-Just kinnitas väljaandele samuti, et laenu nad ei saanudki.
ÄRIPÄEV.EE
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e-pood?
se kaubamärgi

kasutamise samade või sar-

naste kaupade tähistamiseks.
Kuigi e-poe pidamisega alustamisel

võib kaubamärgi registreerimine tunduda tülikas ja ebavajalik kulutus, siis kaugemale mõeldes võib osutuda kaubamärgi õigeaegne registreerimine hädavajalikuks.
Müügitegevuse maksustamine

Maksukohustuse väljaselgitamiseks tuleb
läbi mõelda oma tegevus ja selle eesmärk.
Eraisiku isiklike asjade müük on maksuvaba, kuid juhusliku tegevuse (näiteks kui
kaupu või teenuseid ei müüda igapäevaselt, vaid konkreetsete ürituste eel, mõni kord kuus või aastas jms) tulemusel saadud tulult tuleb tasuda tulumaksu, mille
määr on 20%.

Kui tegemist on ettevõtlusega teenitud tuluga, siis maksustatakse see nii tulumaksuga (20%) kui ka sotsiaalmaksuga
(33%) isegi juhul, kui ettevõtlus on äriregistris registreerimata.
Ettevõtlusega on tegemist juhul, kui tegevuse eesmärk on kasu saamine, tegemist on iseseisva majandus- või kutsetegevusega, plaanipärase ja järjepideva tegevusega, oma tegevuse reklaamimise ja potentsiaalseteleklientidele suunamisega.
Oluline on teada, et ka registreerimata ettevõtlusega tegeledes tuleb ettevõtlustulu
deklareerida ja maksud tasuda.
Müügitingimused täpselt paika

E-poele on ette nähtud rida nõudeid, millist infot tuleb ostjatele avaldada. Ettevõtjapeab avaldama oma tõesed andmed, vähemalt: ärinimi, registrikood, kontaktaadress ja muud kontaktandmed, sealhulgas e-posti aadress. Midarohkem andmeid on avaldatud, seda usaldusväärsem
mulje jääb.
Sõltuvalt sihtgrupist tulebkoostada ka
e-poe müügitingimused. Asjakohane on
eristada müüki tarbijatele ja müüki ettevõtetele. Kui koostada ühtsed müügitingimused, tuleb arvestada, et sõltuvalt tingimuste sõnastusest võivad tarbijate õiguste kaitseks mõeldud soodsamad sätted kohalduda kõigile ostjatele.
Täpselt tuleb järgida tarbijakaitsenõudeid. Müügitingimustes on kohustuslik
kirjeldada müügiprotsessi ja maksetingi-

musi, anda tarbijale seaduses sätestatud
lepingueelne teave, juhisedpretensioonide esitamiseks ja taganemisõiguse teostamiseks, tehes tarbijale kättesaadavaks ka

lepingust taganemise vormi.
Kohustuslik on esitada toodete kirjeldus eestikeelsena ning avaldada tuleb
kauba müügihind ja ühikuhind. Tarbijale peab olema antud teave ka vaidluste lahendamise mehhanismide kohta, esitades
vaidluste lahendamisega tegeleva üksuse
kontaktandmed.
Müügitingimuste koostamisel tuleb olla täpne, et vältida probleeme tarbijakaitseametiga, kes teeb e-poodide tegevuse
üle järelevalvet, ning ka klientidega, kes
muutuvad oma õigustest järjest teadlikumaks. Kliendile on oluline, et e-pood oleks
usaldusväärne ning müügiprotsess ja võimalike probleemide lahendamine arusaadav.

Efektiivne
töökorraldus ladudes
31. mai 2017

VÄÄRTUSLIKUD KOGEMUSLOOD

Reklaami jaoks on vaja luba

E-poel on kohustus esitada info ka isikuandmete töötlemise eesmärkide, töödeldavate isikuandmete koosseisu, isikuandmete töötlemise korra ja viisi ning isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise lubamisekohta.
Reklaamija pakkumisi võib tarbija eposti aadressile saata ainult siis, kui ta on
selleks oma kirjaliku teadliku nõusoleku
andnud.
Kui tarbija annab teada, et ta ei soovi
enam pakkumisi ja e-kirju saada, tuleb seda aktsepteerida, hoolimata sellest, et varem on nõusolek antud.
Pakkumiste edasisaatmise puhul on tegemist agressiivse kauplemisvõttega, mis
on keelatud.

Keskendume tänavu efektiivsusele ja toome kuulajateni palju
väärtuslikke kogemuslugusid. Räägime näiteks tarneahela
optimeerimisest, oma logistika mõjudest ettevõtte efektiivsusele,
laost väljuva kaubavoo optimeerimisest ja laoprotsesside automatiseerimisest. Pikemalt peatume ka VMI´l kuuleme näidet
tootja ja logistikakeskuse vahelisest VMI-st.
–

-

Kaupade müügi piirangud
-

Kauba kaugmüügi korral tuleb arvestada võimalike piirangutega. Postipakkides
on keelatud saata näiteks relvi, narkootikume ja retseptiravimeid. Samuti on keelatud tubakatoodete kaugmüük. Alkoholi müügil tuleb tagada, et oleksid täidetud
samad nõuded mis tavapoes välistada
tuleb, et ostja on alaealine.
Kui saadetakse keelatud kaupa, siis
peab valmis olema selleks, et tuleb anda
selgitusi nii õiguskaitseorganitele kui ka
maksu-ja tolliametile.

-

-

–

-

-

-

TÖÖKESKKOND
-

Peitke ära kohviautomaat

Uuringus osalenud katseisikutest peaaegu kõik jõid päevas
viis või enam tassi kohvi. Kofeii-

ni abiga nadüritasid end virgutada ja keskenduda, kuid kohviefekt andis vastupidise tulemuse: minutilise ergutuse jä-

Ettevõtte efektiivsus läbi oma logistika
Maxima Eesti operatsioonidirektor MARKO PÕDER
Laost väljuva kaubavoo optimeerimine tegevuste seosed ja KPI-d
Magnum Logistics logistikajuht RAIVO ROOLAID
–

Laoprotsesside automatiseerimine
Ericsson Eesti siselogistika juht REIN ROOSMÄE
Millised tegevused/väärtused viivad tööohutuse uuele tasemele
Itella Estonia tegevdirektor MEELIKE PAALBERG
Lean ja 5S ladudes

me istume palju, joome
üle mõistuse palju kohvi, hingame sisse kehva

õhku.
Twente ülikooli teadlane Elizabeth C Nelson

rel saabus väsimus ja töövõime
alanes. Seejärel marssis inimene jälle kohviautomaadi juurde
uue portsjoni järele.
Katses muutsid uurijad teekonna kohviautomaadi juurde keerulisemaks, pannes teele
veenõusid, kuhu oli ahvatluseks
lisatud puuvilju, ürte ja marju.
“See pisike kavalus aitas kohe
vähendada kofeiini tarbimist,”
selgitas Nelson.
Teise eksperimendi ajal testiti magusa mõju töö tulemuslikkusele. Üks testgrupp näksis
muffineid, teine aga jõi juurvilja- või puuviljasmuutit. 20 minutit hiljem anti kõigile ekspe-

rimendis osalenutele lihtne tähelepanuülesanne. “Tulemus
oli šokeeriv. Muffinigrupis tegid inimesed 45% rohkem vigu,” jutustas Nelson ja lisas, et
suhkur aitab küll kiiresti energiat saada, kuid selle mõju on
väga lühike.
Taimed elavdavad õhkkonda

Uuringu ajal asetas Nelson taimed kontoris nii, et need oleksid nähtavad kõigile töötajatele. Tulemusena tundsid need
inimesed, kes istusid taimedele lähemal, stressitaseme alanemist. “Niimoodi toimivad mitte ainult elus-, vaid ka kunsttaimed, samuti looduspildid,” rõhutas uurija. “Kui muuta töötingimusi paremaks, saavad inimesed võimaluse laadida patareisid ka keset tööpäeva jakoju
jõudes on neil energiat tegelda
muude ettevõtmistega.”
ÄRIPÄEV.EE

5S juurutamine ja võit efektiivsuses
DHL Estonia laoteenuste juht RAIT ELVAK

-

“Kontorid teevad meid haigeks,” märkis Elzabeth C Nelson. “Me istume palju, joome üle
mõistuse palju kohvi, hingame
sisse kehva õhku.”
Nelson, kes on ise kannatanud tööga seotud raske emotsionaalsekurnatuse käes, otsustas uurida töötingimuste mõju
töövõimekusele.Tema uuringus
osales 120 inimest.

Tarneahela mudelite optimeerimine Baltikumi tasemel
Coca-Cola HBC Baltikumi tarneahela teenuste juht JEVGENI RUDKOVSKI

Lean Enterprise Estonia partner ja vanemkonsultant ALEKSANDR MIINA

Kontoritöö teeb haigeks
Hollandi Twente ülikooli teadlane Elizabeth C Nelson korraldas eksperimendi, mille käigus
uuris, kuidas mõjutavad töötingimused meie töövõimet, vahendas Yle uuringu tulemusi.

Laopindade turuülevaade
Colliers International Advisors partner MARGUS TINNO

-

Tootja ja logistikaettevõtte vaheline VMI
Balti Logistika VMI teenuse juht SIIMU KAAS
Aruteluring: Kuidas Eestis VMI vastu usaldust kasvatada?
Juhib Telema tegevjuht HELE HAMMER

HIND
SOODSAIM
registreeru:
ja
VAID HOMSENI
vaata programmi

–

www.logistikauudised.ee

Lisainfo programmijuhilt:
Anu Soomets, anu.soomets@aripaev.ee, +372 516 4397

Korraldajad:

Toetajad:
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KOLUMN

Müük on tootest
tähtsam

Kuidas me haljale oksale jõuame
Eesti riik ekspordib kuus ühe

Enamik praegusi tippjuhte õppis ja alustas
karjääri ajal, mil müüki väärtustada ei osatud, ning neil pole ettevalmistust müügitöö alal ollagi.

Turundusel tervikuna on alati olnud
koht ka akadeemilises käsitluses, aga
müük on jäänud tagaplaanile. Seda viga on paljud ettevõtted kahjuks pidanud
omal nahal kogema. Teadmatusest omistatakse pigem tootearendusele, strateegiale, turundusele jt tulemus, mille toob tegelikult oskuslik müügitöö.
Investeeringutest parima tulemuse saamiseks peab müügikorraldus ettevõttes
suutma kiiresti muutuda. Hea müügiesindaja teeb 59% rohkem tehinguid võrreldes keskmisega. Kompleksmüügis on tippmüüjate tulemus keskmisest 200% parem.
Ometi jäetakse pigem suured tulemused
saavutamata kui investeeritakse müügitöö
parandamisse.
Eestis on kahjuks tavaline, et strateegilisel tasandil omistatakse müügile teenimatultvähe tähtsust. Müüki ja müügitöö tulemust peetakse väga tähtsaks, aga
müügitöö arendamisse enamik Eesti ettevõtjaid ometi ei panusta.
Kui näiteks IT-nõu minnakse küsima
spetsialisti käest, on müügioskus justkui
midagi sellist, mida igaüks ise peaks teadma.
IT kui trendika valdkonnakulud moodustavad keskmiselt 4,2% ettevõtte investeeringutest aastate lõikes. Aga kui küsida
tegevjuhtidelt, kui palju suunab ettevõte
vahendeid müügitöö arendusse, on vastuseks üllatunud pilk.
Kuigi müügiga saab kindlasti palju otsesemalt mõjutada ettevõtte tulemusikui
ITga, suunatakse arendusse ressursse pigem vastupidi.
Mitte mida, vaid kuidas

B2B ärimudelis on hea müügitöö suurem

argument kui parem toode. Tarbija jaoks
ei ole toote ja teenuse kvaliteedil nii suurt
tähtsust, kui tootja ise arvab. Palju olulisem on, kuidas sa müüd võrreldes sellega, mida sa müüd.
Suurem osa ärimaailmast ei ole ikka
veel mõistnud müügihariduse tähtsust.
–

Samas pakuvad

juhtivad ärinõustami-

se ettevõtted nagu McKinsey, Bain, Boston
Consulting Group jt järjest rohkem müü-

gialast kirjandust ja õppematerjale ning
saavad ka müügitöö arendamise tellimusi.
Müügitöö korraldamine nõuab korralikku investeerimist ettevõtte struktuuri, värbamisse ja tippjuhtkonna kaasamist
müügitöö korraldusse, aga need investeeringud tasuvad kindlasti ennast ära.
Johan Bynell
müügikonsultant

Tarbija jaoks ei ole toote ja tee-

nuse kvaliteedil nii suurt tähtsust,
nagu tootja arvab. Palju olulisem
on see, kuidas sa müüd.

miljardi

euro eest ja impordib

kuust kuusse 1,1 miljardi eest.
Vahe on sada miljonit eurot.
Eesti rahvuslik rikkus väheneb.
Kuidas see tasa teha?
Asi puudutab kolme subjek-

ti: kõigepealt iga inimene; teiseks valitsus; kolmandaks president.Kui me SKTd ei suurenda, siis ei maksa üldse lootagi,
et jõuamekunagi haljale oksale. 500eurone tulumaksuvabastus on hiilgav, see mõjutab
Eesti turgu positiivselt. Need
mitusada miljonit aastas tuleb
aga kuskilt tagasi tõmmata.
Võib-olla kõigil ei ole seda
kahtekümmet tuhandet eurot,
et asutada oma elektrijaam,
aga ka neid inimesi on piisavalt. Mul on 25,4kilovatine päikeseenergial töötav mikroelektrijaam. Praegu on ühe kilovati ehitusmaksumus kokku
800 eurot. Hind alaneb kiiresti, aasta pärast on see võib-olla juba 600 või 500 eurot. Teoreetiliselt peaksid need päikesepaneelid tootma 25 400 kilovatt-tundi elektrienergiat.
Kuna aga säilitasin oma õuna-ja õuepuud, siis toodan riigile müüdavat energiat kuskil
16 000–17 000 kWh, ja need 17
000 kilovatt-tundi saavad täis
juba selle aasta lõpuks.
Veebruaris sain ühe kilo-

Vello Lind
ettevõtja

–

Päikeseenergia

tootmisvõimsus
jääb meie lastelastele, seda ei
saa kuskile ära
vedada.

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

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

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

www.aripaev.ee/tellimine

–

Mida saaks Eestimaal toota?
Me lööme hirmsasti seda mahetootmisekella. No tootkem
siis ja arendagem ja müügem

kokkuostu kaudu poole kallima raha eest mahakui intensiivse põllumajandusega, mineraalväetiste ja dopinguga
toodetu, et maailma ära toita.
Meil on nii suur plats ja ainult
1,3 miljonit inimest, saame
hakkama.
Kiiresti tuleb ette võtta lihaveiste lõpunitöötlus. Turg
on olemas. Antagu laenu neile,
kel lihaveisekasvatuse arendamiseks maa olemas. Kui ei taheta teha ja vaeva ei taheta näha, siis ei saa midagi. Kasutusvalmis lihatoodete müümine
Soome on perspektiivikas, rääkimata Türgist ja ükskord ikka
avanevast Peterburi turust.
Valdade vähendamisest ei
piisa. Neile tuleb anda Põhjamaade eeskujul suurem otsustamisõigus. Soomes ja Rootsis, Taanist, Norrast ja Islandist
rääkimata, saavad omavalitsused riigieelarvest 5–10 protsenti, ülejäänu toodavad ise. Näiteks ka Poola, keda me ju hästi ei salli, on jõudnud juba 50
protsendi peale tähendab
omavalitsused saavad 50% rii-

vatt-tunni eest, mis müüsin rii-

gile (Alexela kaudu, teist võimalust ei olegi) 3,5 eurosenti ja
märtsikuus 3,1 eurosenti. Riigilt ostsin aga nii taastuvat kui
ka põlevkivist toodetud elektrienergiat 11 sendiga kilovatttunnist (koos kohaletoimetamisega). Kõik paelad on ju olemas, mida pidi elekter Soome
poole jookseb. President ütleb,
et tuleb teha eraldi pael Euroopasse no tehtagu siis, mina 80aastasena enam seda tegema ei hakka. Tuhande euro
eest eksporditavat kaupa see
on minu kingitus Eesti Vabariigi 100.sünnipäevaks.
–

–

–

gieelarvest ja 50% peavad ise
tootma. Meiekritiseerime Poolat hirmsasti, et ta on vilets ja
isepäine. Mina ütlen: siin ta
sammub ees, aga tuli samasugusest sotsialismist.
Mida teha Rail Balticuga?
See ettevõtmine osutub mõttekaks, kui on 5 miljonit soomlast taga peaminister Ratas
jamajandusminister Simson,
kellele eksport allub, pöörduvad presidendi poole, kes võtab
ühendust Soome presidendiga
ja saavutab hea tahtekokkuleppe, et Soome hakkab tunneli ehitusega pihta. Kui soomlased saavad siit elektrirongigaBerliini sõita 200–250 kilomeetrit tunnis, siis on teine
tera, sest laevaga minek sealt
Taani-Norra või Rootsi kaudu
võtabkaks päeva. Kui kokkulepped saavutatud, tuleb hakata kohe sellesse projekti raha paigutama, ja mina paigutan ka.
Aga kui presidentide kokkulepet ei sünni, tuleb Simsonil hakata ehitama neljarajalist teedLäti piirini, hoiatades
ühtlasi lätlasi-leedukaid-poolakaid, et meie hakkame piiramata kiirusega Berliini kihutama. Kui vaja, tuleb laenu võtta.
Meil on tark ja ettevõtlik
president. Ta oskab hästi oma
miljoneid kasutada, edu talle! See on ettevõtliku eestlase komme. Mina tahanrääkida tema Vääna-Jõesuu suvilast.
Peab ütlema, et see on ajast ja
arust. Eterniitkatusega, kuid
eterniit on ohtlik värk. See suvila tuleb ümber ehitada.
Presidendi suvila juurde
kuulub suur plats. Sinna annaks teha 30kilovatise päikesel töötava elektrijaama. Päikeseelekter on puhas värk, ei
tee müra ega sega vaadet. See
oleks siis meie presidendi päris esimene omatoodang rohkem kui tuhande euro eest eks–

–

pordiks.

KOMMENTAAR

Mingit kinnisvaramulli ei tule
Kuna kriisi põhjast 2009. aasta
lõpus on kinnisvarahinnad tänaseks kahekordistunud ning
ületanud 2016. aasta kolmandas kvartalis ka buumiaegse
tipptaseme, on mugav rääkida
hinnalaest ja järgnevast langusest. Ent jätame uskumused ja
vaatame fakte.
Võttes lähtejooneks 2004.

Ingvar Allekand
Domus Kinnisvara
juhatuse liige

5–8 aasta pärast hakkame nägema tarbimisvajaduse vähenemist.

aasta, on keskmine korterite-

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

Päikeseenergia on praegu
odavja odavamaks läheb.Eesti rahval on pangas hoiuseid
6,6 miljardit (2016. aasta juuli seisuga), selle eest saadakse 0,04%. Mina saan ka. See on
surnudraha. Seda tuleb hakata tootmisse tõmbama.Leida
võimalus päikese-/tuuleenergia tootmisel maksta kolmeprotsendist aastadividendi ja
palun väga, investeeringud tulevad.
Päikeseenergia tootmisvõimsus jääb meie lastelastele.
Seda ei saa kuskile ära vedada.
Miks rääkida nii palju päikeseenergiast? See ei vaja hilisemat
hooldust. Tal ei ole pöörlevaid
osasid. Teadus aga areneb.

hingute maht Tallinnas olnud
veidi üle 2000 tehingu kvartalis. Buumiaja tipus tehti sama
ajaga umbkaudu 4000 tehingut ning kriisi põhjas veidi alla 1000 tehingu. Viimase kahe kvartali tehingumaht on olnud 2500 piiril ning enne seda
veidi üle 2000.
Buumi iseloomustasid kõigi
asjaosaliste ülesköetud emotsioonid (tarbijad, pangad, vahendajad, arendajad), kuid tänased tehingud on kaalutletud ja ettevalmistusperioodid
pikad. Keskpärane aktiivsus ei
ütle otseselt midagi tulevas-

te hindade kohta,

kuid reaalsel
tarbimisvajadusel põhinev stabiilsus annab alust jätta kõrvale languse hirmud.
Vaadates nõudlusekõrval ka pakkumist Tallinna
uusarenduse korterite nn laojääk on sisuliselt alla aasta ehk
pigem keskmine või veidi alla selle nii et saame lahtika
ülepakkumisest tingitud hinnalanguse hirmust.
Hirmunult räägitakse hoogsa palgakasvu pidurdumisest,
kuid keegi ei prognoosi ju kahanemist ikka kasvu, kuigi väiksemat. 2007. aastal oli
–

–,

–

keskmine palk veidi üle 700
euro kuus ning nüüdseks sama
kinnisvarahinna taseme juures veidi alla 1200 euro kuus.
Ostujõu kasvu asemel tuleb siiski tunnistadaviimase
10 aasta inflatsiooni tõttu raha
väärtuse kahanemist. 10 aasta
tarbijahinna indeksi kasv üle
31% tähendab, et tänane kinnisvara reaalhind on endiselt
kolmandiku võrra madalam,
kui ta oli buumi tipus.
Seega on meil veel tükk
maad minna, et reaalhinnas
jõuda eelmise buumi tasemele
ning sealt peaksime veelgi edasi liikuma, kuna tsüklilisuse
levinud mudelikohaselt on iga
järgnev tipp eelmisest kõrgem.

2017 hinnatõus
Kõige tugevama kinnituse
2017. aasta hinnatõusule leiame töös arendusprojektidest.
Kui need suured arendused
jõuavad tehingute vormistamiseni, näeme igakuises sta-

tistikas kindlasti täiesti uusi
keskmisi hinnatasemeid. See
omakorda toidab hinnatõusu
ootust kõigil teistel müüjatel
(sh järelturu korterite omanikel) ja võrdlustehingute meetod annab nende ootuste realiseerimiseks vajalikud töövahendid nii kinnisvara hindajatele, maakleritelekui ka pankadele.
Kui see kõlas hirmutavalt,
säilitage rahu, sest viimaste aastate täiendatudregulatsioonid ja reaalselt toimivkonkurentsiolukord hoiavad emotsioonid maas ning areng käib
suurte hüpeteta.
Millal lõhkeb uus mull, ei
saagi küsida, sest mulli 2006–
2007 tekkinud kujul me jätkuvast hinnakasvust hoolimata
tõenäoliselt enne järgmistkriisi ei näegi. Kuid 5–8 aasta pärast hakkame nägema tarbimisvajaduse kahanemist, mida
tuleb ehitussektori elus hoidmiseks kompenseerida.
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Kuidas Kiivikas
alati võidab?
Eesti edukaim kulturist Ott Kiivikas tegutseb
ligi 20 aastat ka ettevõtjana. Mis on tema läbilöömise Ja edu nipid, sellest ta vastses saates
räägibki. Ta selgitab, kuidas ta nii kaugele on
jõudnud ja miks talle vead meeldivad.

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

160

JUHTKIRI

Tallinna linnavalitsus,
kuidas jääb Signaaliga?

inimese võrra väheneb HKScani
töötajate arv. Neist 60 on Soomes
ja teist sama palju Rootsis. Eestis
koondatavate arv ei ole veel praegu teada.

Kui põhimõtted on Tallinna linnavalitsusele midagi väärt, siis ei
peaks Signaal TM olema kohane tehingupartner.
Sellal kui Põhja-Tallinna linnaosa vanem,
keskerakondlane Raimond Kaljulaid peab
võimatuks linnaosavalitsustkolida Rain
Rosimannuse nimega määritudArsenali
keskusse, teeb Tallinna linnavalitsus pikki aastaid koostööd Signaal TMiga, mille
omanikud peidavad end Küprosel.
Äripäeva meelest on see kahepalgeline käitumine: kui põhimõtted on pealinnas ainuvõimul olevaKeskerakonna meelest midagi väärt, siis ei peaks Signaal TM
olema linnavalitsuselekohane partner.
Asi pole mitte selles, et Äripäev ei nõustuks korruptsioonivastase erikomisjoni
järeldusega, et Arsenali müük oli kahtlane ja kahjustas riigi mainet. Oleme samal
arvamusel. Ent leiame, et samasugust põhimõttekindlust võiks üles näidata igal tasandil ning loobuda ka koostööst Signaaliga, mis on hoolimata sagedastest ja segastest omanikuvahetustest võidutsenud
paljudel Tallinna hangetel. Põhimõtted
võiksid olla samad: kui omanikusuhted
ja mõjuväljad pole lõpuni läbipaistvad,
ei peaks linnavalitsus sellise ettevõttega
koostööd tegema.
Kuigi Signaal on omanikke vahetanud
mitu korda, pole olnud aega, mil omanike
struktuur oleks olnud läbipaistev. Ta ei ole

seda ka praegu. Signaali juhatuse esimees
madalat profiili hoidnud
Andri Tõnstein. Ettevõtte omanik on OÜ
CG Invest, mis omakorda kuulub Küprosel registreeritud firmale nimega Luce Invest Limited. Niisiis on Signaali tegelikud
omanikud peidus maksuparadiisis registreeritud ettevõttes.
on avalikkuses

Tegelikud omanikud peidus
OÜ CG Investi juhatuse liige Tiit Arro po-

le soovinud avalikult rääkida sellest, kelle raha ta CG Investi kaudu Luce Invest Limitedis esindab. Arro on veel paljude osaühingute juhatuse liige ning ühtlasi Pilguse mõisa omanik. Kui Arro 2013. aastal
Avenurm OÜ kaudu Signaali uueks omanikuks sai, keeldus ta Äripäevale omanikuvahetust kommenteerimast. Tema asemel teatas Signaali kunagine omanik
Andres Peets, et toimunud muutus omanikeringis on esimene samm ettevõtte restruktureerimise protsessis. Varem on Signaali seostatud suurettevõtja Urmas Sõõrumaa nimega. 2010. aastal kirjutas Äripäev mitme allika kinnitusele tuginedes,
et Sõõrumaa on tõenäoliselt oma osalust
ettevõttes varjanud ja Peetsi roll on olnud
Sõõrumaa kõrvu varjata.

Ent viimati lükkas Tallinna linna transpordiamet pealinna fooride ja liiklusmärkide rohkem kui 5 miljoni eurosel hankel mängust välja firma, kes tegi liiga odava pakkumise KiirWarreni-nimelise ettevõtte pakkumine oli poolteist korda odavam kui konkurendi oma. KiirWarreni
omanik ja juht Kimmo Liivak vaidlustas
selle. Sellal kui KiirWarren on väljendanud veendumust, et suudaks kõiki teenuseid ja tooteid välja käidud hinnaga pakkuda, on transpordiamet leidnud, et linn
ei saa sellise riski peale välja minna.
Kuigi transpordiameti argumendid
võivad vähemalt väliselt tundudakorrektsed, ei ole seda kindlasti Signaali taust.
Isegi kui KiirWarreni pakkumine peaks
tõesti olema kaheldav, on seda päris kindlasti japikka aega teadaolevaltSignaali
omanikering.
Viie miljoni eurone hange on ahvatlev igale ettevõttele, kuid linnavalitsus
peaks maksumaksja raha mängu panema
ainult koostöös selliste ettevõtetega, mille taust on laitmatu ja omanikering avalikult teada.
Taavi Aas ja Raimond Kaljulaid, nüüd
on teie kord sõna võtta ja võrrelda Signaali
ja Arsenali juhtumit.
–

REPLIIK

Taksojuht hakkab investeerima. Väga hea!
Investorid kurdavad, et raha
on nii palju, et teda pole lihtsalt
kuhugi panna.
Kui mõni suurem ettevõte tuleb börsile, siis joostakse

aktsiatele tormi. Hiljuti teatas
valitsus, et tema nüüd julgeb
japlaanib järgmisel aastal
börsile tuua Tallinna Sadama.
Kuid on ka teisi tegijaid näiteks Reet Roosi riskifond, mis
meelitab ulmelisena näivate
tootlusnumbritega. Edukust
näitavad järgnevad aastad.
Hea aeg on börsil kestnud
niivõrd kaua, et tavapäraste vahenditega ostad aktsia ja oo–

–

–

Liina Laks
börsitoimetaja

tad tõusu enam kiiret rikastumist loota ei ole. Seetõttu on
investorid nõus suuremaid riske võtma.
–

Palgale lisaks aktsiad

Lisaks palgale võiks
igaühel olla väike aktsiaportfell.

tõenäoliselt ka üks põhjus, miks investeerimine on
n-ö massidesse läinud– tavaline palgatöö ei suuda inimestele enam sageli eluks vajalikku
pakkuda. Kuskilt on kõrva jäänud ütlus, et krahhi liginemist
börsil ennustab see, kui ka taksojuhid investeerima hakkavad. Tegelikult on see tervitatav, kui finantskirjaoskus ja
See on

–

mitte selle nime all pakutav

surrogaat, mis seisneb “10 võimalust rikkaks saada”-artiklite
lugemises massidesse läheb
–see annab vähemalt teoreetilise võimaluse palgavaesusest
välja murda.
Ideaalis võikski Eestis töötajate tulevik kujuneda selliseks,
et lisaks tööandjalt saadavale palgale oleks igaühel ka väike aktsiaportfell või tegeleks ta
väikest viisi kauplemisega. Ikka selleks, et ta kogu oma saatust ühele kaardile panema ei
peaks. Säästab närve ning tur–

gutab majandust.

MÜGIKONVERTS26.

mail

vaata: www.bestsales.ee

14 INVESTOR

toimetaja Juhan Lang

Äripäev

tel 667 0136

4. mai 2017

juhan.lang@aripaev.ee

TULEMUS

Apple’i aktsia elab uue iPhone’i
Apple’i viimase
kvartali tulemused
olid osalt head,
kuid pigem halvad.
Tegevjuht Tim
Cook tunnistab, et
iPhone’ide ostmises
on paus suurima
rahaallika käive
jäi analüütikute
ootustele alla.
–

Fredy-Edwin

Esse

kaasautor

Apple’i majandusaasta teise kvartali tulemustes figureeris esiplaanil taas iPhone, ja seda põhjusega tegu on firma käivet ja kasumit vedava tootega, seda nii otseselt kui ka kaudselt. Teises kvartalis oli
iPhone’ikäive (33,2 miljardit dollarit) 63%
firma kogukäibest, tuues sisse ligi viis kordarohkem raha kui suuruselt teine haru
ehk Apple’i teenused.
Kolme kuuga müüs Apple 50,7 miljonit uut iPhone’i. Ei müüdud iPhone’ide arv
ega käive täitnudanalüütikute ootusi, sest
keskmiselt prognoositi 52 miljoni müüdud telefoni juures käibeks 34,3 miljardit dollarit.Aasta võrdluses müüs Apple
1% vähem telefone, kuid käive suurenes 1%
–

võrra.
Kasv tuleneskeskmise müügihinna
tõusust, mis vaatamata sellele jäi analüütikute prognoosile alla. Suurema ja kallima

iPhone 7 Plusi populaarsus aitas Apple’il
tõsta keskmise müüdud telefoni hinna
aastataguselt 642 dollarilt 655 dollarile, ent analüütikud ootasid 666dollarilist
keskmist.
Kunagine Apple’i suuruselt teine tootekategooria iPad jätkab masendavat langust. Kolme kuu peale müüdi veidi alla 9
miljoni ühiku ja saadi 3,8 miljardit dollarit käivet, mis vastas analüütikute ootustele.Küll aga kukkus aastases võrdluses

Apple’i viimane
nutitelefon iPhone7
tuli turule eelmisel
aastal. Nüüd
oodatakse, et sügisel
müüki tulev uus
telefon on tõeliselt
revolutsiooniline.

müüdud tahvelarvutite arv 13% ning käive 12%. Tegu oli 13. järjestikusekvartaliga,
kus iPadi müük kahanes. Apple tõi eelmises kvartalis turule uuendatud ja odavama
iPadi ja väidetavaltkulutas ligi 30 miljonit
dollarit telereklaamidele Ühendriikides.

FOTO: EPA

Kuid Apple’i tulemustes oli ka positiivseid
jooni. Suurim tõusja oli kategooria “teised
tooted”, kuhu kuuluvad Apple Watch,
iPod, Beatsi kõrvaklapid ja muu. See segment kasvatas aastaga käivet 31% ja tõi sisse 2,8 miljardit dollarit, lüües selgelt analüütikute prognoosi.
Hästi läks ka teenuste segmendil, mis
18% kasvu ja 7 miljardi dollarilise käibega
vastas täpselt analüütikute pakutule. Teenuste alla kuuluv App Store kasvatas müü-

Teiste harude julgustav kasv

ki 40% ning firmal on rekordarv maksvaid
kliente ja arendajaid. Apple’i teenusharu
lõikab kõvasti kasu laienevalt iPhone’ikasutajate hulgalt, keda analüütikute sõnul
on juba üle 600 miljoni.
Apple’i vanim haru ehk Maci arvutite
tootminekasvatas käivet aastases võrdluses 14% ja on kasu lõiganud kergelt tõusvast personaalarvutite turust. Firma müüs
4,2 miljonit Maci, mis on vaid 4% rohkem
kui mullu. Ütlen “vaid” seepärast, et eelmise aasta lõpus tõi Apple turule aastaid
oodatud MacBook Pro uue versiooni.
Kuigi uus MacBook Pro langes kohe
karmi kriiti alla, kiitis firma juhtkond uue
arvuti müüki.Kvartal-kaks hiljem müüa
uue MacBook Pro toel vaid 4% rohkem näitab, et uus arvuti pole siiski selline hitt,
nagu juhtkond kinnitas. Või on teised

Maci arvutid nii lootusetultvanaks jäänud, et varjutavad uue MacBook Pro edu.
Cooki fantastilised päikeseprillid
Tulles regioonide juurde, siis peale Hiina
Apple’i turudkasvasid. Vahepeal Ameerika järelApple’i suuruselt teiseks turuks
tõusnud Hiina kukkus tagasi kolmandaks
Euroopa järel.Mullusega võrreldes kahanes müük seal 14%, samas kui Ameerikas
oli kasv 11%ning Euroopas 10%.
Tim Cookilt küsiti Hiina müügi languse kohta. Cook rääkis vastuseks hoopis sellest, mis Hiinas hästi läks, ning lõpuks
kiitles, et eelmise kvartali 14% langus Hiinas oli täitsa hea, võrreldes eelmise aasta
teise poole langusega.
Pärast seda konverentskõnet tahaksin
ka endale neid päikeseprille või tarbida
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ootuse najal
VÕRDLUS

Apple’i sõltuvus iPhone`ist
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neid aineid, mida Tim Cook tarbib. Analüütikutele ette valmistatud kõne põhjal
jääb mulje, justkui Apple pole veel eales
nii kõva kvartalit teinud. Kogu konverentskõne koosnes imelike väikeste rekordite väljatoomisest ning väänatud statistika esitamisest. Näiteks: kas teadsite, et
iPadil on üle 80% turuosa 200 dollarit ja
enam maksvate tahvelarvutite seas.
Kuid üks väheseid kasulikke infokilde, mis Cook avaldas, oli tõepoolest oluline. Tegevjuht tunnistas otse, et juhtkonna hinnangul lükkavad inimesed uue
iPhone’i ootuses oste edasi. Tegu on olulise ülestunnistusega.
See tähendabkaht asja. Esiteks ei tasu meil oodata järgmise kahe kvartali tulemustest midagi head, sest iPhone’ide
nõudlus on nõrk. Firma sellekvartali käi-

6 kuud

beprognoos on 43,5–45,5 miljardit dollarit, samas kui analüütikute keskmine prognoos on 45,6 miljardit. See on ka
üks põhjus, miks aktsia järelturul ligi 2%
kukkus. See suurendabka tõenäosust, et
Apple ei suuda majandusaasta kokkuvõttes teist aastat järjest käivet kasvatada.
Teine oluline põhjus seisneb asjaolus, et
Apple’il on nüüd surve tuua sügisel turule tõesti laineidlööv telefon. Kui nad seda
ei tee, on tagajärg valus. Apple’i aktsia on
praegu kõigi aegade tipu lähedal just seetõttu, et järgmisest iPhone’ist loodetakse
superhitti viimasedkaks versiooni on olnud vaid eelneva mudeli veidi viimistletum versioon.
Tulemuste järel olin isegi üllatunud, et
aktsia nii vähe langes, aga osalt suutis
Apple leevendada seda raha tagastamisega aktsionäridele. Aktsiate tagasiostuprogrammi suurendati 35 miljardi dollari võrra ning dividendi tõsteti 10% võrra.
Nüüd lubab firma 2020. aastaks tagasi osta 210 miljardi dollari väärtuses aktsiaid.
Ma ei kiida selle programmi laiendamist heaks. Firma raha hulk paisus teise kvartali lõpuks 256,8 miljardile dollarile, kuid finantsjuht Luca Maestri tunnistas, et 93% sellest asub väljaspool koduriiki USAd. See tähendab, et Apple on pidanud USAs aktsionäridele dividendi maksmiseks võtma pikaajalisi laene, mis nüüd
on paisunud 88 miljardile dollarile.
Laenukoormuse kasv, isegi praeguste
madalate intressimäärade juures, Apple’i
bilanssi justtugevamaks ei tee ja teine häda aktsiate tagasiostuprogrammi juures
on selle ajastus. Apple pumpab programmi sadu miljardeid, võtmata arvesse, mida
aktsia hind teeb.
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pankade kontaktandmed
Citadele Pank

Narva mnt. 63/1, Tallinn,

DnB PANKTartu mnt 10, Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,
e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee
Eesti KrediidipankNarva mnt 4, Tallinn,

tel 770 0000, faks 770 0001,

e-post: info@citadele.ee, www.citadele.ee
Versobank Hallivanamehe 4, Tallinn,
tel 680 2500, faks 680 2501

Tallinna ÄripankVana-Viru 7, Tallinn, tel 668 8066,
faks 668 8065

tel 669 0941, faks 661 6037

BALTI ETTEVÕTETE NOTEERIMATA VÕLAKIRJAD
võlakiri

ISIN kood

intressimakse
sagedus

nimi-emissiooni
väärtus, €

maht, €

1.12.2016

1.09.2017

8,00%

kvartaalne

1 000

3 000 000

EE3300110980
EE3300110659

24.10.2016
10.03.2015

1.10.2017
15.03.2018

10,00%

kvartaalne
kvartaalne

100
1 000

3 000 000
4 000 000

EE3300111046
EE3300110691

1.12.2016
16.06.2015

1.06.2018
26.11.2018

11,00%

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

12 000 000
5 000 000

27.11.2015

27.11.2018

kvartaalne

1 000

1 500 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

4 000 000
1 000 000

kvartaalne
kvartaalne

100
100

5 000 000
1 000 000

kvartaalne

1 000

15000 000

Creditstar

EE3300111038

PlusPlus Capital
Finora Capital
Creditstar

Mainor Ülemiste

emiteerimis-lunastamis-kupongimäär
kuupäev
tähtaeg

9,75%
7,00%
10,00%

Uvic

EE3300110782

PlusPlus Capital
Finora Capital

EE3300110840
EE3300110972

25.01.2016
22.09.2016

1.02.2019
22.05.2019

13,00%

PlusPlus Capital
IuteCredit Europe A8

EE3300111079
EE3300111020

20.12.2016
28.11.2016

1.10.2019
15.10.2019

12,00%

Creditstar

EE3300111053

1.12.2016

1.12.2019

9,25%
14,00%
12,50%

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

Pensionifond L, EUR
Pensionifond M, EUR

müük

NAV

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

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

1,61

1,61

1,61

2,61

1,55

3,81

4,00

4,33

1,26

1,26

1,26

1,85

1,03

2,59

3,33

3,82

1,28

1,28

1,28

1,80

-0,08

0,09

2,14

2,60

1,41

1,41

1,41

3,00

1,96

4,67

4,56

5,09

fondi maht
479 437 667
71 173 644

Apple ei järgi Buffetti eeskuju

Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR

Warren Buffett seab alati endalekvanti-

Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR

1,19

1,19

1,19

1,29

-0,13

-0,01

2,11

2,79

1,62

1,64

1,64

3,21

2,40

6,93

6,10

6,15

LHV Pensionifond 25, EUR

1,10

1,10

1,10

3,91

1,02

1,77

2,92

3,72

12 684 755

LHV Pensionifond 50, EUR
LHV Pensionifond Intress, EUR

1,31

1,31

1,31

5,48

0,97

1,81

3,61

4,46

0,93

0,93

0,93

1,59

0,01

0,15

1,37

2,25

227 914 221
4 300 443

1,74

1,76

1,76

8,50

0,93

3,62

4,80

6,25

0,79

0,80

0,80

2,00

-0,27

-0,61

0,75

1,83

tatiivse näitaja, tavaliselt aktsia hinna ja
raamatupidamisliku väärtuse suhte, mille alusel ta kas ostab või ei osta Berkshire
Hathaway aktsiaid tagasi. Apple aga kulutab aktsiate peale valimatult, ostes neid tagasi kõigi aegade tipust.
Aktsiate tagasiostuprogrammid on
aktsia hinna toetamiseks. Nii tekibküsimus, miks peab Apple toetama aktsiat, kui
see on niigi tipus?

Võttes selle loo kokku, leian, et Apple’i
järgmise kahe kvartali väljavaade on nõrk,
mistõttu ma ei näe sellele tõusupotent-

siaali. Investorid on teinud suure panuse
järgmisele iPhone’ile, mille edust sõltub
väga palju ja see suurendab minu hinnangul aktsia riskitaset.

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

60 987 338
120 978 389
20 684 925
9 211 315

4 713 022
539 635

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

11,39

11,51

11,51

1,48
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-7,78

7,49

10,30

10,41

10,41
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8,22

5,17

11 922 141,21
4 022 486,32

LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR
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-
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estonia
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12 kuud

fondi maht

%
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Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

1,13

1,13

1,13

6,32

2,12

6,92

4,46

4,94

0,98

0,98

0,98

9,63

2,93

10,6

6,36

6,41

213 824 441,48
28 796 048,66

Nordea Pensionifond B, EUR
Nordea Pensionifond C, EUR

1,00

1,00

1,00

4,03

1,23

3,75

2,7

3,35

0,88

0,88

0,88

2,25

-0,21

0,13
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2,22

23 581 067,94
13 472 211,58

Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

1,54
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0,85

3,61

3,24

3,48
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NAV

Trigon Balti Fond C, EUR
Trigon Uus Euroopa Fond C, EUR

19,56

20,25

19,85

6,81

4,04

14,28

14,55

9,77

31,26

32,37

31,73

11,85

13,77

29,46

8,55

11,85

1 469 702,01
102 465 949,18

Trigon Venemaa Top Picks Fond C, EUR

25,56

26,47

25,95

21,38

4,36

62,23

21,42

3,85

15 122 010,27

–

trigon asset management

TEHNOLOOGIA

Ericsson sai rämpsreitingu
Reitingufirma Moody’s otsustas langetada Ericssoni pikaajalist reitingut tasemelt Baa3
tasemele Ba1 ehk rämpsu tasemele, vahendas Bloomberg.
Ühtlasi tähendab see Ericssonile viimase seitsme kuu jook-

sul juba kolmandat reitingukärbet. Moody’s tõi kärpe põhjusekspeamiselt kehva käibe-ja
rahavoo-ootuse. Vilets käekäik
peaks Moody’se andmeil Ericssoni iseloomustama nii sel kui
ka järgmisel aastal.
Moody’se otsus langetada
Ericssoni reitingut tuleb ettevõttele valusal ajal. Ericssoni
juht Börje Ekholm pommistab
tõsiselt, et ettevõte august välja

2,3

protsenti langes

eile Ericssoni
aktsia hind, 57,5

Rootsi kroonile.

käibenumbrid
kukuvad, mida põhjustab osaliselt ka Nokia tagasitulek. Ekholm on lubanud kärpida kulusid ning saada lahti lepingutest,
mis suuremat kasu ei too. Samas
püüab Ericsson säilitada investeeringud kõige olulisematesse
valdkondadesse. “Peame tegema midagi väga keerulist: andma gaasi ning samal ajal pidurdama,” on Ekholm öelnud.
Moody’s kritiseerib aga Ericssoni kärpeplaani ning leiab,
et see pole pikas perspektiivis
jätkusuutlik ning sellega võib
kaasneda ettevõtte konkurentsivõime langus.
tuua. Ettevõtte

ÄRIPÄEV.EE

02.05
riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

Fondivalitsejate kontaktandmed

maaklerifirmade kontaktandmed

LHV VarahaldusAS Tartu mnt 2,

LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,

Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402,

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

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

faks 680 0402

Värsked kaubandusuudised
Sündmused

Kaubandus.ee
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OMX TALLINN

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

Ehk ei tule eurole
veel kabelimatsu

1126,55

-0,09% ~

1130

1085

1040
995

Täna mõlgutan mõtteid natuke laiema haardega kui
mõni konkreetne ettevõte, põhjuseks Eva-Liisa kiri.
Eva-Liisa muretses, et Prantsusmaa presi-

Euro on
kipakas ja vajab
reforme, kuid
ehk läheb pauk
seekord veel

dendivalimistelräägitakse täiesti tõsimeeli euro lagunemisest see on paremäärmusliku Marine Le Peni valimiskampaania kesksemaid lubadusi.
Eva-Liisa muretses, kas tal tuleks nüüd
vähemalt mingi osa säästudest dollaritesse või naeladesse ümber panna. Et kui kiiresti euro varing võiks toimuda, kui Le Pen
valimised võidab. Arvamusküsitlused näitavad küll tsentrist Emmanuel Macronile
tuntavat edumaad, aga mis siis, kui paljud
jätaksid teises voorus hääletamata või juhtuks midagi, mis võimatuks arvatu teoks
teeks. Brexit ja Donald Trumpi valimisvõit
on inimesed hellaks ja ennustajad ettevaatlikuks teinud.
–

950
06

KURSS

1,17

investor Toomas

Kuidas läheb Toomase
investeeringutel?

1,0913

päevane muutus

+0,12%

1,07

väärtus 278 715,56 eurot
53% aktsiad / 40% raha / 7% võlakirjad

1,02
03.05.2017

aktsiate päevane muutus protsentides

ALLIKAS: BLOOMBERG

kus rahvas on euroskeptilisem. Euro kabelimats võib tulla hoopis Itaaliast.

de analüütikud, on see, et euro kurss võib
USA dollari suhtes järsult kukkuda pariteedist läbi, mis tähendab, et üks euro
oleks vähem väärt kui üks dollar.
Prantslastele asjade sellinekäik ei
meeldiks keegi ei taha, et nende säästud sulaks. Küsitluste järgi toetab eurot
üle 70% prantslastest. Nii ongi Le Pen lõpusirgel oma eurovastast retoorikat hägusamaks muutnud. Ta rõhutab, et midagi ei tehta rahvalt küsimata japikemaks
on venitatud võimalikureferendumi kuulutamise aega, kuid ei maksa lasta ennast
äiutada. Le Peni kavatsus Prantsusmaa
eurosärgist välja kiskuda ei ole muutunud. Ja ähvardab ikka veel kaosega.
Kui Le Pen võidab, ei usu ma, et turud
jäävad rahulikult ootama, kuni ta läbi räägib ja referendumit ette valmistab.See on
üks riskikoht, et kaose päästab valla turu reaktsioon, olgu pealegi Le Peni plaani teel hulk takistusi sh vajadus võita
ka parlamendivalimised. Teine oht on, et
Prantsusmaast saab inspiratsiooni Itaalia,
–

Pigem ei võida

Nii taandubkiküsimus sellele, kui suur on
Le Peni võidu tõenäosus. Ise olen teatud
mõttes nagu uskmatu Toomas usun siis,
kui saan käega katsuda. Nii on kerge võbelus vatsas, ehkki Macroni toetus on ca
60% ja Le Penil 40%. Ammutan meelekindlust ühest indeksist, mis mõõdab investo-

–

–

3.05

Kütused
USD

Värvilised metallid

2.05

USD/t

Nafta IPE, bbl
Nafta NYMEX, bbl

50,59

t

517,75

Diislikütus,

t

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

Põllumajandus

–0,37

PANE TÄHELE
Ericssonil rämpsreiting.
Moody’s langetas ettevõtte reitingu tasemelt Baa3 tasemele Ba1
ehk rämpsu tasemele.

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.

BNP Paribas’lt head tulemused.
Esimese kvartali puhaskasum tõusis aastases võrdluses 4 protsendi
võrra, 1,89 miljardile eurole.

SINU ARVAMUS

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

Saudi Araabia majandusreformid kannavad vilja. Kroonprints
Mohammad bin Salmani sõnul
plaanitakse suuri investeeringuid.
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%

1,370

0,00

-

16,1

4,9%

0,79

0,7%

Alma Media

5,49

-1,26

18,9

3,8

2,9

0,294

1,38

4,1%

2,58

0,0%

Citycon

2,28

-0,17

15,2

0,9

6,4

1,300

0,00

1 323
5 975

62,8

455,75

Baltika
Ekspress Grupp

8,8

9,1%

0,80

4,6%

Elisa Comm.

32,20

0,69

19,5

4,9

4,7

449,50

Tina LME

19975

4,340

-3,56

48,3%

1,31

4,1%

Finnair

4,94

0,00

-

0,7

-

Tsink LME

2642

9,450

-0,53

58 131
12 822

2,7

312,25

Harju Elekter
LHV Group

12,4

21,0%

2,61

1,6%

Fortum

13,74

0,59

24,1

0,9

-

9,380

0,86

27,2

5,0%

1,36

4,4%

HKScan

3,44

-0,86

-

0,5

4,7

1,430

0,00

4 033
2 503

15,1

8,9%

1,35

6,3%

-0,60

47,7

2,0

4,7

0,00

335846

9,4

26,6%

2,50

5,6%

Kesko
Neste Oil

42,91

1,790

38,27

0,82

-

2,5

3,4

1,9%

0,66

0,0%

Nokia

5,39

0,28

-

1,6

-

-2,7%

1,24

0,0%

Olvi

29,29

-0,24

17,3

2,9

2,6

36,18

3,6

3,195

450,70
1805,00

150,00

LIFFE Pariis

aktsia
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Arco Vara

134,00

USD/t

Tallinn

2230
9505

Väärismetallid
USD/unts,

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

3.05

Merko Ehitus
Nordecon
Olympic EG

unts 31,105 g
=

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX
Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

PRFoods
Pro Kapital Grupp

0,386

0,00

-

1252,15

1,900

0,00

-

-

909,09

Silvano FG

2,920

-0,68

11,3

24,2%

2,73

3,4%

PKC Group

23,55

0,00

803,85

Skano Group

0,652

0,00

-

139,3

0,65

Stockmann

7,36

-3,41

-

16,63

Tallink Grupp

Stora Enso

10,71

-2,46

-

1,4

-

UPM

24,12

-1,71

-

1,6

3,9

Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

367,75

Euroopa Keskpank

VALUUTA
Austraalia dollar
Bulgaaria leev
Hiina jüaan

AUD

1,452

Singapuri dollar

SGD

1,522

BGN

1,956

Suurbritannia nael

GBP

0,845

CNY

7,526

Šveitsi frank

CHF

1,085

Hongkongi dollar
India ruupia

HKD
INR

8,494

DKK
THB

7,437

70,103

Taani kroon
Tai baat

37,657

JPY

122,550

Tšehhi kroon

CZK

26,893

CAD

1,493

Türgi liir

TRY

3,862

Korea won

KRW

1233,650

Ungari forint

HUF

312,200

Norra kroon
Poola zlott

NOK

9,378

USA dollar

USD

1,092

PLN

4,209

Rumeenia leu

RON

4,550

Kanada dollar

–0,85
–1,33

5780

3.05

Kohv NYBOT, USc/nael

Jaapani jeen

Apranga
Statoil
Apple

Plii LME
Nikkel LME

=

Rapsiseemned NYSE

0
0
–0,03

0,15
0,05

1917,5

nael 453,59 g

Valge suhkur NYSE LIFFE,

0,63

Alumiinium LME
Vask LME

47,74

t

Kerge kütteõli,

1,36

Tallink
Baltic Horizon
Lerøy Seafood
Berkshire Hathaway B-aktsia
Olympic EG
Microsoft

BÖRS

BÖRSIKAUBAD

Mootoribensiin,

Ryanair

Viimased tehingud

rite hinnangut tõenäosusele, et vähemalt
üks riik aasta perspektiivis eurost lahkub.
Aprillis oli Sentixi indeksi näit 13,6%, võrreldes 48,5%ga Kreeka võlakriisi ajal 2015.
aasta juunis. Mäletate, siis kui Kreekas referendum oli. Aastal 2012 uskus euro lagunemist selle indeksi järgi tervelt 73% investoritest. Praegu näitab indeks, et konkreetselt Prantsusmaa kohta pidas aprillis
eurost lahkumist tõenäoseks 3,5% investoritest võrreldes 8,4 protsendiga veebruaris.
Jah, euro on kipakas ja vajab reforme,
aga ehk läheb see pauk seekord veel mööda.

–

1127,74
955,95

Saksa kindlustusfirma Allianz esimese kvartali kasum kahanes
18% võrra, suuresti eelmise aasta
sama aja väga tugeva tulemuse
tõttu, vahendas MarketWatch.
Allianzi puhaskasum jäi 1,8 miljardi dollari juurde, analüütikud
ootasid 1,9 miljardi suurust kasumit. Ettevõtte esimese kvartali käive oli 36,2 miljardit dollarit ehk 2,5% võrra suurem kui aasta tagasi.
Ühtlasi teatas ettevõte, et jätab
muutmata tänavuse majandusprognoosi: kasumit oodatakse
kogu aasta kohta 10,8 miljardit
dollarit ehk samas suurusjärgus
kui eelmiselgi aastal.
Allianz ei avaldanud, kuidas läheb
tema Pimco fondidel. Paari aasta eest käis Pimco käsi kehvasti,
sest pärast Bill Grossi lahkumist
otsustasid fondist loobuda ka paljud kliendid.
Eelmise aasta kolmandast kvartalist alates on raha juurdevool aga
suurenenud.

PORTFELL
1,12

03.05.2016

02

Allianz kaotas kasumis

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.

mööda.

No mis ma siis arvan. Ise ei ole ma kiirustanud oma eurosid ära vahetama. Sest isegi kui Le Pen võidab, ei kao euro üleöökuhugi. Mida aga ennustavad suurpanka-

12

10

INVESTOR

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

Euro on aastaga dollari
suhtes nõrgenenud

Ei torma raha vahetama

08

perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

Trigon PD
Baltic Horizon Fund
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0,0%
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13,9
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9,030

-0,77
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14,3
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0,00

-
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0,0%

1,306

0,15
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-

-

-
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-
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-

10,00

0,00
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Riia

Invalda
Linas Agro
Panevezio Statybos
Siauliu Bankas
Snaige

P/E

P/B

EUR/RUB

9,6290

62,2300

Baltika

1,38%

Harju Elekter

-3,56%
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tootlus

2,72

-0,37

-

3,0

4,4

-

-

-

-

-

4,350

0,00

-

1,1

-

0,658

0,15

16,1

0,7

-

1,030

0,00

-

1,6

-

0,460

0,22

2,1

1,2

-

0,314

-0,32

-

0,6
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EUR/SEK

--

3.05

Vilnius

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

aktsia

Kymmene

-

0,5

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

Turuülevaade: investor.aripaev.ee

reklaamitoimetaja Marina Altmaa

Äripäev

tel 667 0161

4. mai 2017

marina.altmaa@aripaev.ee

KA OHK

VÕIB

REKLAAM

mahl(
Äripäeva! nfopa

TAPPA

Q.

I
Kõigi Eesti ettevõtete
taust ja seosed
Äripäeva Infopangast!
Maksuvõlg
Krediidiraportid

Majandusaasta
aruanded

Peamised
finantsnäitajad

Q

Kontakt-

TOETA UUTE ISOLATSIOONIPALATITE LOOMIST
Eestis saab vähidiagnoosi 35
last aastas. Raviperioodil on
organism nii habras, et iga bakter
on eluohtlik. Et võitlusest eluga
väljuda, on vaja erilist kaitset.

Äriseosed

Tasutud
maksud

andmed

ARIPAEVA
INFOPANK

900 7705- 5 €
900 7710- 10 €
900 7715- 25 €

Seoste "ämblik"

Sihtrühm
Omanikud

ettevõtetest

Sihtrühm
isikutest

Võtmetöötajad

V
_

Lastehaigla
Toetusfond

www.toetusfond.ee

®

Äripäeva Infopank

Telia

|

Tallinna

■■

telefon: (+372) 567 0008

|

e-post info@infopank.ee

www.infopank.ee

AINULT ÄRIPÄEVA LUGEJALE

Avasta Privileegi kevadpakkumised!

PRIVILEEG ON EKSKLUSIIVNE OSTUKESKKOND JUSTSINULE.
ÄRIPÄEVALUGEJALE. VAATA PAKKUMISI WWW.PRIVILEEG.EE

Teid ootab eksklusiivne valik unikaalseid tooteid ja teenuseid!

PR I VI L^IG

*

*

r

i

Alates

Alates

109

31 ,40

147.75

Ema, vanaema, vanavanaema kingi oma
lähedasele stiilseim aksessuaar!
Ema on kõige kallim. Kinkige talle
emadepäevaks beebialpaka villast õlasall,
-

Aktiiususmonitor Polar Loop 2 Crystal.
Polar Loop Crystal on stiilselt kaunistatud
Swarouski® kristallidega.

mis teeb maailma kõige pehmema pai.

€

Mujjo luksuslikud nahktooted

I0

tt*

Vaid

,279.90
Tlppkvallteedlga grill

-

elegantsus kohtub tõhususega.
Mujjo toodete juures on iga õmblus,
nupp või ava ülimalt läbimõeldud, mille
tulemusena on nende kasutamine
tõeliselt positiivne kogemus.

Smart Grill BGR820, Stollar.

Grillil on titaaniga immutatud nakkumatu pind,
LCD-ekraan, taimer, reguleeritav temperatuur
kõikvõimalike toitude küpsetamiseks alates
pannkookidest ja lõpetades paninidega ja
plaadi kõrguse reguleerimise seadis.

I
XC

0
AlatesNj w v

28.90

*

ST

MEUKOW Cognac -150-aastase

'

ajalooga

ja unikaalses disainpudelis.
Kuulsa konjakimaja Meukowi ajalugu
ulatub aastasse 1850.
Tähelepanu ! Tegemist on alkoholiga.

Alates

Vaid

99 +km

23 90

Uue põlvkonna printerid Lexmark.
Muljetavaldavalt jõulise sisuga Lexmark
CX725 on siiani kõige veatum Lexmark!
printer üldse.

Super hea Romoss Solo 6
Powerbank ISOOOmAh.
Suure mahutavusega ja väga
hea hinnaga akupank.

29,70

3 pudelit

Imelised mullid kevadeks CUVEE ROYALE.
Kevadiselt säravad vahuveinid ettevõttelt
Celene kes on spetsialiseerunud vahuveinide
tootmisele juba alates 1947-ndast aastast.
Tähelepanu ! Tegemist on alkoholiga.

Alkohol võib kahjustada teie tervist.

Alkohol võib kahjustada teie tervist.

Vaadake kõiki pakkumisi: wuuu/.priuileeg.ee

Äripäev

Neljapäev, 4. mai 2017
nr 85 (5683)3eurot

Rattavalmisolek no 1
480 erinevat mudelit!

DELUXE 7

299 €

LIISI

-21%

379 €

al. 10.21 €/kuu

-80 €

RATTASÕIT, LOODUSE VÕIT
DELUXE 1 EQ

MONZA 10

179 € -36%
279 €

LIISI

-100 €

al. 7.10€/kuu

195 € -22%
249 €

LIISI

-54 €

al. 7.03€/kuu

DELUXE 7 MEN ALU EQ

399 €

UUS!

LIISI
al.

13.30

€/kuu

379 € -16%
449 €

369

€

al. 12.63€/kuu

269 € -10%
299 €

SPEEDSTER 50
LIISI

-70 €

LIISI

-70 €

COMFORT 7 EQ

299 € -19%

PRIMADONNA 20

ASPECT 670

al. 10.21€/kuu

599 € -14%
699 €

-100 €

LIISI

-30 €

al. 9.19€/kuu

STEEL
LIISI
al. 19.47€/kuu

69 €

Kampaania kestab kuni 31.05
või kuni kaupa jätkub.

www.hawaii.ee

HAWAII E-POOD
•

•

•

•

•

Kogu kaup LIVEs!
Liisi järelmaks

Sooduspakkumised
Ratta abc
Rattaleidja

LASTERATTAD MÄGIRATTAD
LINNARATTAD TAVARATTAD
MAANTEERATTAD ERIRATTAD
•

•

•

NB! Teenusepakkujaks on Koduliising OÜ. Iga laen on finantskohustus. Kaalu oma otsust hoolikalt tutvu laenulepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Krediidi kulukuse määr on 35,9 % järgmistel näidistingimustel:
kauba/teenuse maksumus 257 €, lepingu periood 8 kuud, lepingutasu 15 eurot, fikseeritud interssimäär 18 % laenusummalt aastas, krediidisumma 257 €, maksete kogusumma 302,84 eurot ja tagasimaksete summa 302,84 eurot.
–

