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Riik tahab taltsutada
hoiu-laenuühistuid

Neid nõuandeid tasub
kuulda võtta

Äripäev ilmub suvel
kolm korda nädalas

Riik tahab hoiu-laenuühistud teravama luubi alla võtta ning hakata sealseid hoiuseid keskselt
tagama. Tartu hoiu-laenuühistu peajuristi Erki Pisukese sõnul pelgab sektor ülereguleerimist. 6–7

Äripäev reastas 12 investeerimispõhimõtet, mis aitavad Soome
tuntuima investori Seppo Saario

26. juunist kuni 18. augustini
ilmub Äripäev esmaspäeval,
kolmapäeval ja reedel.

hinnangul finantsturgudel edu
saavutada. Saario soovitab seada endale kindlad põhimõtted ja
neid rangelt järgida. 14–15

Veebilehel www.aripaev.ee
värsked majandusuudised
iga päev!

Äripäev

PÄEVA TEGIJA

Kasela pani
aktsia rallima
PRFoodsi suurosanikul aja uhijuhil
Indrek
l
Kaselal on põhjust rahul olla: ettevõtte aktsia pistis Tallinna börsil rallima
niipea, kui PRFoods eelmisel nädalal teatas, et omandab endast suurema Soome konkurendi ning kutsub kokku erakorralise aktsionäride koosoleku. Reedeks oli aktsia
tõusnud üle 12 protsendi.
PRFoodsi tütarettevõte AS Saaremere Kala teatas Soome ettevõtte Oy Trio Tranding AB aktsiate
omandamise lepingu sõlmimi-

sest teisipäeval.

Auaaltja kartmatult
Esmaspäev, 7. august 2017
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Rahva lemmikud
Investeerimisbuumi laineharjal on eestlaste aktsiaeelistused palju muutunud, kuid
kõiki vanu lemmikuid pole siiski hüljatud. Äripäev annab meelisaktsiatest ülevaate..

FOTOD: EIKO KINK, VERSLO ŽINIOS, ANDRES

PUTTING / EKSPRESS MEEDIA, BLOOMBERG, EPA

4–5

2 UUDIS

toimetaja HarryTuul

tel 667 0111
7.august 2017

toimetajad@aripaev.ee

LÜHIDALT

Tallinna lennujaama läbis juulis
rekordarv reisijaid
Juulikuus saavutas Tallinna lennujaam teist
kuud järjest aegade suurima reisijate arvu
kokku läbis lennujaama ligi 271 000 reisijat.
Lennujaam teatas, et aastaga kasvas reisijate arv 19 protsendi võrra, mis on viimase poole aasta hoogsaim kasvutempo. Euroopa Liidu
eesistumisega seotud reisijate arv oli hinnanguliselt 10 000 reisijat.
Regulaarlendudel kasvas pakutavate istekohtade arv võrreldes mullusega 20 protsenti Ja
vastav reisijate arv 19 protsenti, lendude keskmine täituvus ulatus 77 protsendini.
–

TREV-2 võttis ette hiigelprojekti
AS TREV-2 Grupp alustab sel kuul Kose–Ardu
12kilomeetrise maanteelõigu neljarajaliseks
ehitamist, projekti hind küündib ligi 50,7 miljoni euroni, kirjutas Postimees.
Hanke võitnud TREV-2 Grupi juhatuse esimees
Sven Pertens ütles Postimehele, et nii suuri tellimusi tuleb väga harva ette ning ehituse
maksumus on firma aastakäibe vääriline.
Kose–Ardu lõigu ehitus kestab 40 kuud.

Baltic Horizoni fond maksab
investoritele 1,2 miljonit
Baltic Horizon Fund teeb investoritele väljamakse summas ligikaudu 1,2 miljonit eurot.
Northern Horizon Capital AS, mis on Baltic Horizon fondi fondivalitseja, otsustas osanikele maksta ligi 1,2 miljonit eurot, see tähendab
osaku kohta 0,018 eurot.
Väljamakse moodustab ligikaudu 1,5 protsenti
fondi 2017. aasta teise kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest.
Võrreldes eelmise kvartaliga on väljamakse
osaku kohta väiksem. See on peamiselt seotud teises kvartalis lõpuni viidud uute osakute
välja laskmisega, mille käigus kaasatud kapital
ei ole veel investeeritud.

Aleksei Tšulets (keskel) Paldiski linnavolikogu esimesel valimisjärgsel istungil 2013. aasta novembris. Foto: Raul Mee

PALDISKI

ROIGASAIAD OÜ

Sadamaäri on ligi
kümme aastat
andnud kahjumit

Roigasaedade

Paldiski Põhjasadama omanik Paldiski Sadamate AS on üheksandat
aastat järjest kahjumis ning kokku küündib majandustegevusest
saadud miinus juba pea poolesaja miljoni euroni.

valmistamine ja
paigaldamine

Koit Brinkmann
koit.brinkmann@aripaev.ee

tel 509 2933 info@roigasaiad.ee
•

Äripäev

www.roigasaiad.ee

Ettevõtte eelmise aasta kahjum oli

HTtöötlus

kaubaalused.comTelefon
ja

kaubaalustetootmine
Erinevate

,

pakkekomponentide

51 05 565

invester@invester.ee

ligi 11
miljoni euro suuruse müügitulu juures 3,14
miljonit eurot.
Paldiski Sadamate emafirma on HollandiAntillidelregistreeritud CNP Investment
N.V., mis on koos teise samas registreeritud
offshore-firmaga CNP Financing B.V. peamine Paldiski Sadamate laenuandja.
Aastatel 2015–2016 konverteeriti kokku
kaheksa miljoni euro väärtuses laene ja laenuintresse Paldiski Sadamate aktsiakapitali suurendamiseks.
Mõjukas tegelane

ESINEMISLAVAD | TELLINGUD
TELGID | SOOJAKUD | PIIRDEAIAD
TRIBÜÜNID | ILMASTIKUKAITSED
LAOHALLID | MÖÖBEL ÜRITUSTELE
RENT, MÜÜK ja PAIGALDUS

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

Ettevõte on olnud

kahjumis alates 2008.
aastast ning läinud aasta lõpu seisuga oli

katmata kahjumit kogunenud 48,73 miljonit eurot. Ettevõttel on kaks tütarfirmat
Palsteve OÜ ning Pintomar OÜ. Kontsernis
oli mullu 290 töötajat.
Paldiski Sadamate nõukogu esimees
Aleksei Mürisep on Äripäevale korduvalt
kinnitanud, et nimetatud Hollandi Antillide offshore-firmade omanik on Aleksei Tšulets.

–

Tšulets on Paldiski Sadamate nõukogu
liige ning temast on viimastel aastatel saanud Paldiski linna mõjukaim poliit-ja majanduselu suunaja.
Paldiski linna volikogus on praegu kaks
suurt jõudu, Tšuletsiga seotud valimisliit
Põhjasadam ning kütuseärimehe Heiti Häälega seotud valimisliit Uus Laine. Kui vahepeal panid Tšuletsi ja Häälega seotud valimisliidud pikaaegse linnapea Jaan Möldri võimult kukutamiseks volikogus seljad
kokku ning ühiselt toetati mõlema ärimehe firmadele vajalikke otsuseid, siis pärast
eelmisi kohalikke valimisi on kaalukauss
kaldunud Tšuletsi poole. Tšulets valitivalimisliidu Põhjasadam esinumbrinaküll volikogusse, kuid ta peatas selles liikmelisuse.
Valimiste järel töötas volikogu liikmetest kaks Paldiski Sadamate ASis ning veel
kaks ettevõtte tütarfirmades.Paldiski linnavalitsuses oli samuti vahepeal olukord, kus
neljast linnavalitsuse liikmest oli kolm valimisliidustPõhjasadam ning neist üks töötas Paldiski Sadamate ASis.
Eelmisel aastal Panama advokaadibüroost Mossack Fonseca lekkinud dokumentide andmetel oli Paldiski Sadamate
nõukogu esimees Aleksei Mürisep tegelik
kasusaaja 2014. aastal asutatud ettevõttes
Talcore Commerce Inc, mis on seotud Briti
Neitsisaartega ja registreeritud Hiina pea-

linnas Pekingis. Mürisep rõhutas eelmisel
aastal Äripäevale, et tema ei ole selle ettevõtte omanik. “Las see jääb minu teada. Ma
arvan, et see ei ole nii huvitav,” sõnas ta küsimuse peale, mis side tal on Talcore Commerce Inciga.
Tegelik kasusaaja

Ettevõtte omanikuna näitas Panama

paberite otsing Hollandi Antillide firmat Golden
Future Holding N.V. Sama firma on omanik
veel kolmes Briti Neitsisaarte ettevõttes,
milles kahe tegeliku kasusaajana on esile
toodudAleksei Tšulets.
Mürisepa kinnitusel on ta Tšuletsiga
kaugelt sugulane, Tšuletsi emapoolse vanaisa nimi oli August Mürisep.
Eesti ettevõtetes on Tšuletsi nimel praegu 50 protsenti Infast Oil ASist ning 40 protsenti Saurix Petroleum ASist. Teine aktsionär on mõlemas kütusemüüjas CNP Investment N.V.

48,73

miljonit eurot oli Paldiski Sadamate ASi kahjum eelmise aasta lõpu
seisuga.
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KINNISVARA

Arendaja lubab
EstateGuru võla
peagi tasuda

Porto Franco kaotas tippjuhi

Indrek Mäe
indrek.mae@aripaev.ee

maalritööd,” viitas ta sellele, et

hoone, mille arenduseks laenu
võeti, valmib peagi.

EstateGuru investoritele Tallinnas Nõmmel asuva Toome
puiestee projekti eest võlgu
jäänud OmaleOÜ juht Urmas
Labande lubab võla peagi tasu-

“Arusaadav, miks mind

vihatakse”

da, ettevõtjal on arendustega
probleeme olnud ka varem.

“Võin kinnitada, et laen saab
EstateGurule lähiajal, rõhutan,
millalgi lähiajal, ära makstud
ning investor selle pärast muretsema ei pea,” lubas Labande.
Labande sõnul jäi võlg maksetähtajaks tasumata, sest likviidsuse säilimise huvides
püüab ta seda refinantseerida.
“Viivitus tekkis sellepärast, et
üritasin ühe teise firma kaudu
laenu osaliselt refinantseerida
kuna on puhkuste aeg, siis asjad
väga kiiresti ei liigu,” märkis Labande jalisas, et vajab oma tegevuseks vaba raha. “Peagi saame
kokkuleppele ja võlg saab tasutud,” kinnitas ta.
Äripäev kirjutas nädala alguses, et EstateGuru otsib maksetähtaja ületanud Toome puiestee laenu asjus sõbralikku lahendust. EstateGuru tegevjuht
Marek Pärtel ütles, et lepingutingimuste järgi on võimalik
laenu tähtaega veel ka pikendada, maksimaalselt 12 kuuni,
võrreldes algse tähtajaga. Juhul
kui laenu pikendatakse rohkem
kui poole aasta võrra, peab investori jaoks kolme protsendi
võrra tõusma ka saadav intress.
–

Põhjendamatu skepsis

Anonüümne lugeja kirjutas Äripäevale, et Omale OÜ juhataja
ja omanik Urmas Labande on
“petis, kes punub väga kahtlaseid skeeme, võtab laene jakasutab raha sihtotstarbetult. Minu
teada ei ole ta seda Toome tänava maja renoveerinud ega sellega midagi ette võtnud raha on
ta hoopis millekski muuks tarvitanud,” kirjutas lugeja.
Labande kriitikaga ei nõustu. Tema sõnul on arendusega
kõik korras. “Jäänud on veelvaid
–

Arendaja sõnul võidakse temasse skeptiliselt suhtuda mõne majanduskriisieelse arenduse tõttu, kui tal õnnestus objekte müüa buumiaegse hinnaga, kuid mis kriisi tõttu oluliselt oma väärtust kaotasid. “Mitu investorit vihkab mind, sest
masu tulleskukkus minu müüdud karbikeste hind nemad
muidugi arvavad, et panin selle
raha kõik endale tasku,” selgitas Labande. “Inimlikul tasandil on arusaadav, miks mind vihatakse.”
Labande viitab 2007. aasta
Keila projektile, kus rajati linna
piiri lähistel Tammermaa elamurajoonis viis kaheksa boksiga ridaelamut. Pärast projekti
algust sattus osa lõpuni ehitamata majakarpe arendaja raskuste tõttu müüki. Majakarbi
eest küsis arendusega tegelenud
Labande toonane firma OÜ Ednabal 1,5 miljonit krooni.

Eliisa Matsalu
eliisa.matsalu@aripaev.ee

Palju kõneainet pakkunud kau-

bandus-ja ärikeskuse Porto
Franco juhatuseliige Aldo Dapon lahkus ametist. Ettevõtet
juhib praegu üksinda suurettevõtja Hillar Tederi poeg Rauno
Teder.
Äriregistri andmetel lahkus Dapon Porto Franco juha-

juulil. Selleks ajaks
oli ta ametis olnud pisut alla
kahe aasta. Porto Franco nõukogu liige Lembit Lump ütles,
et Aldo Daponil sai töölepingu tähtaeg läbija seda ei pikentusest 11.

Aldo

Dapon.

FOTO: ANDRAS KRALLA

–

Vara arestiti

Lisaks sattus tänavu juunis avalikul elektroonilisel enampakkumisel kohtutäiturite japankrotihaldurite oksjonikeskkonnas müüki Omale OÜ 2500eurose nimiväärtusega osa.
Kohtutäitur Kaire Põltsi arestis
vara möödunud aasta veebruaris.Labande kinnitusel on probleem nüüdseks lahenenud. “Minu firmal tekkis viivis ja kohe,
kui selle tasusin, siis kõik ka lahenes,” kinnitas ta.
Labandele kuuluval ettevõttel Omale OÜ on praeguse seisuga eelmise aasta majandusaasta aruanne esitamata. 2015.
aastal, mil ettevõte loodi, oli selle käive 32 829 eurot ja kasum
20 077 eurot.

Urmas Labande arendatud
on veel näiteks Valdeku 99b pro-

jekt Tallinnas.

DIGIALLKIRJAD

EVEA: riik eirab
ettevõtja põhiõigust
Eesti Väikeettevõtete Assotsiatsioon (EVEA) ei mõista,
miks teeb riik digiallkirjastatud dokumentide ületembeldamise nõudega vahet eraisikul ning ettevõtjal, keda nii president kui ka peaminister on nimetanud Eesti alustaladeks.
Nimelt soovitab Riigi In-

fosüsteemide Amet ettevõtjatel enne 2014. aastat digitaalselt allkirjastatud dokumendid
(ddoc-formaadis) hiljemalt järgmise aasta juuliks üle tembeldada, et need vastaksid tänapäeva turvanõuetele ning et neid ei
saaks tulevikus muuta.
EVEA asepresident ja Hansa Law advokaadibüroo vande-

advokaat Vahur Kivistik leiab,
et olukord, kus eraisikutele ja
avaliku sektori asutustele on
dokumentide ületembeldamine tasuta, kuid ettevõtted peavad välja käima mõnel juhul tuhandeid eurosid, riivab ettevõtjapõhiõigust.
“Leiame, et sellinevahe tegemine ja ettevõtjatele järjekordse rahalise koormuse panemine võib olla vastuolus põhiõiguste kaitse valdkonda kuuluva võrdse kohtlemise põhimõttega ning annab väära signaali
Eesti ettevõtluskeskkonna kujundamise põhimõtetest,” ütles EVEA asepresident.
ÄRIPÄEV.EE

Kardinasalong "Albatros Textile"

datud. “Kui Aldo Dapon ei taha
jätkata, ei saa teda selleks sundida. Leping sai täis ja vastastikust
tungi polnud, et peaks lepingut
pikendama ja siis lõppeski ära,”
rääkis Lump.
Tema sõnul tegi Dapon tublit tööd. “Kahju muidugi, peame selle olukorra nüüd kuidagi lahendama,” lisas ta. Porto
Franco ootas pikalt ehitusluba,
et ehitada Porto Franco kaubandus- ja ärikeskust. Arendusega
läheb maksma umbes 160 miljonit eurot, keskuse üldpind on
150 000 m². Lumbi sõnul on vaja
juhatuse liikmekohta nüüd üs-

na pea mehitada, kuna ärikeskuse ehitus läheb iga hetklahti.
Porto Franco arendust on
saatnud mitu muret: tuli teha uus arhitektuurikonkurss,
üleval on vaidlus naabri Capital Milliga. Ehitusloa saamine
läks üle kivide ja kändude. Aja
jooksul tuli selleks teha kokku
viis projektidokumentatsiooni. Maapealse osa ehitusluba on
Porto Franco laual eelmise aasta lõpust. Selle aasta veebruaris
andis Rauno Teder Äripäevale
oma elu esimese avaliku intervjuu. Intervjuu andis ta koos Aldo Daponiga.
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Aktsiad

Eestlane
murrab
truudust
vanadele
lemmikutele
Eestit on viimastel aastatel tabanud
investeerimisbuum ja paljudele eestimaalastele ei ole
aktsiatesse investeerimine kaugeltki võõras. Uurisime,
millised on siinsete investorite meelisaktsiad.
Liina Laks
liina.laks@aripaev.ee

Äripäev
Tuli välja, et kuigi eestlastel on ridamisi nn
vanu lemmikuid, on aastate j ooksul pilt palju muutunud. Huvitav on seegi, et kui mais
avaldatud Investorite TOPist selgus, et varasema edetabeli paiskas segamini LHV Groupi börsile tulek, siis laiemat pilti vaadates
osutus üllatuslikult ja üsna üksmeelselt investorite seas kõige menukamaks hoopis
teine firma.
Nii Swedbanki kui ka LHV klientide
lemmikuks on hoopis hasartmängufirma
Olympic Entertainment Group ehk OEG.

Swedbanki klientide edetabelis järgneb
OEG-le välisturult Swedbanki enda A-aktsia ning siis Tallinna Vee väärtpaber. Sealt
edasi tulevad jubaTallinnaKaubamaja ning
Tallinki aktsia.
Kuna Tallinna börs on mahultväike ning
korralikku kauplemist teha on keeruline
teinekord on tunne, et nii kui suurema orderi sisse paned, liigutad ka aktsia hinda
ning ka aktsia enda liikumine toimub sageli väga piiratud raamides, siis tõusuaktsiaid väga kerge leida pole. See-eest näivad
investorid panustavat eelkõige korralikele
dividendimaksjatele ning väärtpaberitele,
mille puhul võib päevakäive börsi keskmisest mõnevõrra suurem olla.
Olympicu investor ja A. Le Coqi juht
Tarmo Noop ütles, et hoiab dividendiakt–

–

siaid ja dividendiaktsia OEG on. Noobil on
37 451 OEG aktsiat. Noop nentis, et aasta

On näha teatud huvi teket

varem oli dividend siiski suurem kui mullu. “Aga ju on ettevõttel sedaraha siis millekski vaja,” lisas Noop.
Investorina kirjeldab ta OEG aktsiat enda
jaokskui keskmist. “Viimasel ajal on tulnud
nii häid kui ka halbu uudiseid,” ütles Noop.
Enda investeerimisstrateegiat kirjeldab A.
Le Coqi juht kui “ostmist selleks, et aktsiaid
hoida” ning praegu plaanib ta OEG aktsiaid
kindlasti edasi hoida.

justmõne ek-

Välismaistest juhib kodune Soome

sootilisema või
ebatraditsioo-

nilisema investeeringu vastu,

kui investor
Toomas on neid
kajastanud.
SEB kapitaliturgude maakler Kert
Koppel

LHV maaklertegevuse juhi Alo Vallikivi
andmetel on eestlaste lemmikaktsiad aja
jooksul päris palju muutunud, kuid mõningaid ühiseid jooni siinsete investeerijate portfellist leidub.
“Üheks enim hoitavaks aktsiate grupiks
nn vanad lemmikud ettevõtete aktsiad,
mis on kunagi olnud populaarsed, millel
–

on taga eestlasele arusaadav ja lähedane
soes, nagu näiteks Nokia (NOKIA), Swedbank(SWEDA) jaEuroopa 600 aktsiasse investeeriv fond EXSA,” ütles Vallikivi. Rahalises mõttes on suur ka Bank St Peterburgi (BSPB) positsioon, kuid seda paisutavad

Vallikivi sõnul eelkõige üksikud suurinvesteeringud.
Ka Swedbanki andmetel on siinsetele investoritele südamelähedased Põhjanaabrite aktsiad Nokia, Outokumpu, Fortum.
Baltikumi aktsiatest on kohalike investorite südame võitnud suure tõusu teinudLeedu Šiauliu Bankase aktsia.
–

USAs käitu nagu ameeriklane

Populaarseks investeerimissihtkohaks on
likviidne USA börs. Seal käitub Eesti investor Vallikivi sõnul üsna sarnaselt oma USA
kolleegidega: palju investeeritakse tehnoloogiahiidude Apple’i, Tesla, Microsofti ja
Amazoni aktsiasse.
“Veel üks suur grupp on kuumad ETFid,
see tähendabkas spekulatiivsed või pideva
uudistevooga kaetud börsil kaubeldavad
fondid, mis panustavad kullale (GLD) või
naftale (USO, CRUD),” ütlesVallikivi. Swedbanki klientide seas võib täheldada sarnast
trendi: kulla, nafta ja gaasiga seotud tehingud on kindlalt investeeringute esikümnes.
See on tingitud asjaolust, et tooraineturg
on võrdlemisi volatiilne ja ajal, mil volatiilsus on börsidel rekordmadalal, võib õigesti kalkuleerides toorainetega hinnaliiku-
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SADAM

Eestlaste lemmikud

Helsingi pürib maailma suurimaks

LHV
Balti aktsiad (mahu järjekorras)
Olympic Entertainment Group
Šiauliu Bankas
Tallinna Vesi
Harju Elekter
Tallink Grupp
PRFoods
LHV Group
Tallinna Kaubamaja Grupp
Klaipedos Nafta
Panevezio Statybos Trestas
Välisaktsiad (tähestiku järjekorras)
Amazon

Helsingi võib saada maailma

suurimaks reisisadamaks juba
sel või järgmisel aastal, ütles
Yle uudistele Helsingin Satama
tegevjuht Kimmo Mäki.

Prognoosi järgi võtavad Helsingi sadamad sel aastal vastu
kokku umbes 12 miljonit reisijat, kellest üheksa miljonit saa-

bub Tallinna ja Helsingi vahel
kurseerivatelt laevadelt.
Mäki sõnul saab täpsetest arvudest rääkida tuleva aasta algul, kuid juba praegu on Helsingi jõudnud samale tasemele Inglismaa Doveriga, mis on
maailma suurim reisisadam.
Mäki sõnul on Helsingi viimas-

tel aastatel Doverist maha jäänud mõne miljoni reisijaga,
kuid eelmisel aastal õnnestus
soomlastel vahetvähendada.
Helsingin Satama omanik on
Helsingi linn, sadamakoosseisu
kuuluvad Lõuna-ja Läänesadam
ja Katajanokka sadam.
ÄRIPÄEV.EE

Apple
Bank of America
Berkshire Hathaway B-aktsia
Microsoft
Nokia
Swedbank
Tesla

Swedbank
Balti aktsiad (mahu järjekorras)
Olympic Entertainment Group
Tallinna Vesi
Tallinna Kaubamaja Grupp
Tallink Grupp
Siauliu Bankas
Harju Elekter
LHV Group
Merko Ehitus
Välisaktsiad (mahu järjekorras)
Swedbanki A-aktsia

Disainitudpõhjamaistesseoludesse

Soodsa hinnaga
vihmaveesüsteem põhjamaisesse
kliimasse Plastmo!
–

Outokumpu

Nokia
Fortum
Deutsche Bank

SEB

Liimitavad ühendused, 100% korrosioonikindel,
tehase garantii 25 aastat. Lai värvivalik

Balti aktsiad (tähestiku järjekorras)

Küsi pakkumist: www.plastmo.ee

Apranga

Harju Elekter
Linas Agro
Merko Ehitus
Olympic Entertainment Group
Siauliu Bankas
Silvano Fashion Group
Tallink Grupp
Tallinna Kaubamaja Grupp
Tallinna Vesi
Välisaktsiad (tähestiku järjekorras)
Advanced Micro Devices
Apple

on

LHV maaklertegevuse juhi Alo Valinkdmvet l e stlastem ika tsiad aj jo kpsäruil palju mu t nud.
FOTO:
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Facebook
Fortum
Nokia
Nordea
Outokumpu

SEB
Telia
Tesla
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mistelt teenida. Kuid kaugeltki mitte kõik
investorid ei otsi börsil kaubeldavatestfondidest volatiilsust. “Viimane suurem grupp
on suured börsil kaubeldavad fondid, kus
saab panustada turule tervikuna või mõnele sektorile,” ütles Vallikivi. Tema andmetel
on populaarseimad S&P 500 järgiv iShares
Core S&P 500 ETF (IVV), iShares MSCIEAFE
ETF see indeks koosneb arenenud maade
ettevõtetest, kust on aga väljajäetud USA ja
Kanada ning PowerShares QQQTrust Series, mis järgib Nasdaq 100 indeksit.
“Lõpuks jäid veel silma Bank of America, mis peaks olema ka USA enimkaubeldud aktsia, ning Berkshire Hathaway aktsia
(BEK-B),” lausus Vallikivi.
–

–

Meedia mõjutab aktsiavalikut

Kuigi aktsiate valikul lähtub iga investor
eelkõige siiski iseenda eelistustest, siis SEB
kapitaliturgude maakleri Kert Koppeli sõnul on seda küll märgata, et rohkem pööratakse tähelepanu neile aktsiatele või sektoritele, millest on Eesti meedias rohkem juttu olnud. “Ei saa öelda, etkeegi investor Toomase portfelli jäljendada üritaks, pigem on
näha teatud huvi teket just mõne eksootilisema või ebatraditsioonilisema investeerin-

gu vastu, kui investor Toomas on neid kajastanud,” nentis Koppel.
Koppel, kes koostas SEB klientide lemmikaktsiate tabeli vastavalt viimase seitsme kuu käibele, täheldas Balti turul “tuntud nägude” ülekaalu.Kuid välismaiste börsiaktsiate lemmikute sekka sattus Apple’i,
Facebooki jt kõrval ka ettevõte Advanced
Micro Devices. Aktsiatele on aga tugevat
konkurentsi tulnud.“Viimasel ajal on paljupopulaarsust kogunud börsil kaubeldavad fondid,” kinnitas Koppel.
Ka kuld ahvatleb
Investor Alexander Elder on öelnud, et kui
börse tabab kriis, on kuld ja kullaga seotud
aktsiad peaaegu et ainsad, mis sellest puutumata jäävad, sest need pole muu turu toimimisega otseselt seotud. Eesti investorite
seas on kuld Swedbanki andmetel üks populaarseimaid kauplemisvahendeid. Direxion Daily Gold Miners Bull and Bear 3X on
näiteks instrument, mis järgib ettevõtete
käekäiku, mis vähemalt poole oma käibest
saavad kullaga seotud tegevustest. Tegemist
on kolmekordse võimendusega instrumendiga. Kaupleja saab selle puhul panustada
nii kulla hinna tõusulekui ka langusele.

688 94 39

TULE MÕISAVALITSEJAKS
Lääne-Virumaal asuv Arkna mõis
on arenemas isemajandavaks üksuseks
koos turismi ja põllumajandusega.
Lisaks ajaloolisele mõisahoonele on
siin hästi säilinud ka kõrvalhooned,
korrastatud

on

liigirikas kaitsealune

park, majandatakse karjatalu 500
loomaga ning põllumajandust
arendatakse 720 hektaril.

www.arkna.ee

Kutsume meie 22-liikmelist
mõisaperet juhtima ja mõisa arendama

TEGEVJUHI,
kelle tööks on luua isemajandav mõis,
kus iga teenus ja toode on
majanduslikult kasulik.
Sobiv kandidaat on kõrgharidusega,
eelneva eduka juhtimiskogemusega

soovitavalt põllumajandus-või
toiduainete tootmise sektorist ning
omab kaasaegseid teadmisi
ettevõtte

juhtimisest.

Pakume sulle ainulaadset võimalust
anda vanale mõisale kaasaegne elu,
arendades tasakaalustatult nii
põllumajandust ja kui turismi,
restaureerides vanu hooneid
ja rajades

kaasaegset väiketootmist.

põhjaliku
tööpakkumise ja nõudmistega
www.tammistepersonal.ee.
Enne kandideerimist tutvu

Lisainfo Sirje Tammistelt telefonil
514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee.
Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri portaalide

cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või
CV-Online kaudu kuni 20.08.2017
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Hoiu-laenuühistuile
selgemad reeglid

Erki Pisuke leiab, et finantsinspektsiooni asemel võiks ühistute järele valvata kas või osaliselt hoiu-laenuühistute liit ise, sest nii oleks odavam. FOTO: VÄINU ROZENTAL

Riik tahab hoiu-laenuühistud teravama luubi alla võtta ning hakata sealseid hoiuseid keskselt tagama.
Sektor rõõmustab, et aastaid muutmata seadusandlust uuendatakse, ent kardab ülereguleerimist.
Märt Belkin

Sektoris on

mart.belkin@aripaev.ee

süvenenud
kõlvatu konkurents, mis

Äripäev

diskrediteerib
ühistuliste majandusühingute
toimimispõhi-

Tegelikult pole veel täpselt paigas, mis hoiulaenuühistutega saama hakkab. Praegu on
rahandusministeeriumis valminud vaid
seaduse väljatöötamiskavatsus ning ehkki
arutelude käigus võib veel paljugi muutuda,
annab see kätte üldülevaate riigi plaanist.
“Praegune hoiu-laenuühistute regulatsioon kehtib aastast 1999 ja seaduse algse
mõtte kohaselt peaksid ühistu moodustama üksteist tundvad sama piirkonna elanikud,” rääkis rahandusministeeriumi pres-

mõtteid.
Hoiu-laenuühistute liidu juhatuse
esimees Andrus
Ristkok peab kontrolli vajalikuks.

siesindaja Siiri

Suutre.

Tegelikkus on aga

teistsugune ning turul on ka hiigelühis-

tuid, kus on enam kui 1000 liiget.
Nii suureks paisunud ühistutes ei toimi
enam naabrivalvega sarnanev liikmetevahelise kontrolli põhimõte, mille praegune
seadus ette näeb. Tõsi, ühistutelt nõutakse
ka auditit ning revisjone, ent finantsjärelevalvest jääb riigi arvates siiski vajata.
Ei taha pankade kategooriasse
Nii peabki riik plaani viia hoiu-laenuühistud finantsinspektsiooni järelevalve alla. Et
see juba nii pole, on pigem erandlik ühis–

tud saavad oma liikmetelt hoiuseid kaasata,
liikmete seas võivad olla aga nii eraisikud
kuika firmad. Kuna neil finantsinspektsioo-

STATISTIKA

Ühistute populaarsus kasvab
eraisikute hoiuste maht hoiu-laenuühistutes
mln eurodes
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Regulaarsed ro-ro-, saematerjali-, konteiner-ja projektveod

35

–

Metsa-,ehitus-ja

meretransport

INGLISMAA, BENELUXI, PRANTSUSMAA, SAKSAMAA IMPORT-EKSPORT

ROTTERDAM

Saematerjali transport
Inglismaale, Hollandisse,
Belgiasse

raskeveomasinate
•

Hinnad alates

juuni 2017
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LINES

ÄRA KULUTA RAHA EDEVUSELE,
VAID OMA TEGEVUSELE
Kasutatud büroo-ja muu mööbel

nile aru anda ei tule, koheldakse finantstuosalisi ebavõrdselt ja moonutataksekonkurentsitingimusi, märkis Suutre.
“Hoiu-laenuühistuid ei tohiks pankadega ühte kategooriasse paigutada,” ütles
aga Tartu hoiu-laenuühistu peajurist ja juhatuse liige Erki Pisuke, kes kuulub ka sektori esindusorganisatsiooni, hoiu-laenuühistute liidu juhatusse. Need kuuluvad
oma liikmetele ja tegutsevad liikmete huvides, erinedes oma eesmärgilt kardinaalselt kasumi peal väljas olevatest finantseerijatest, rääkis ta.
Hoiu-laenuühistute liidu juhatuse esimees Andrus Ristkok märkis riikliku
järelevalve kohta, et praegu kehtiva seaduse nõuete täitmise üle järelevalvepuudumiru

TALLINN V.V. KONTEINERLIIN

•

€

Ülemaailmne ro-ro-lüli
läbi Bremerhaveni sadama
Eestisse, Venemaale
Inglismaa–Eesti kaubaveo
transiitaeg kolm päeva

•

Uksest ukseni transport

Paldiski

Tallinn

Hinnad alates

35

MANNLINESRORO

Riga

€

Klaipeda

Hinnadalates

35 €

Tallinn

MANNLINESKONTEINER

E–N 10–17 R 10–18
Tähetorni 21j, Tallinn,

Klaipeda

Tel 552 6608

www.

.ee

Broneerimine ja lisainfo:
Mann Lines OÜ

tel 679 1450
faks 679 1455

Rae põik 10
76806, Paldiski

mannlines@mannlines.ee
www.mannlines.com

7

7.august 2017

ne on omaetteprobleem. “Tihenevaskonkurentsis ning komplitseeritud majanduselus
peaks selle ametlikul korraldajal siiski olema kontroll olukorra üle. Muidu ei saa rääkida ka majanduselu asjakohasest riiklikust
korraldamisest,” tõdes Ristkok.

Kõlvatu konkurents?

Nii ongi sektoris tunne, et riik on hoiu-laenuühistutele päris suure hulga reegleid ette kirjutanud, ent nende täitmise vastu huvi
ei tunne. “Praeguseks on selles sektoris süvenenudkõlvatu konkurents, mis diskredi-

rotti minema, võivad sinna pandud säästud
ühes juriidilise kehaga hävida.
Pankade hoiuste eest seisab hea avalikõiguslikel alustel tegutsev tagatisfond, mis
tagab pankade hoiuseid 100 000 euro ulatuses. Hoiu-laenuühistute liidul on oma
sihtasutus, mis tegeleb hoiuste tagamisega,
kuid sedarakendatakse vaidkatuseorganisatsiooni liikmesühistutele. “Selle tagatismäär on muidugi väiksem, kuid ka keskmiste hoiuste summad ühistutes ei küüni nii
suureks kui ehk pankades,” rääkis Ristkok.
Sihtasutus Hoiu-Laenuühistute Hoiuste Tagamise Fond tagab hoiuseidmaksimaalselt
20 000 euro ulatuses. Ühe eraisikust liikme
hoiuse keskmine suurus hoiu-laenühistutes on umbes 6500 eurot. Praegu tagab sihtasutus kuue ühistu hoiuseid, selle eest teevad need regulaarseid sissemakseid.Varade
maht on natuke üle 119 000 euro.
Omaette hoidev Tallinna hoiu-laenühistu mehhanismiga liitunud pole ning on
kindlalt seisukohal, et tagatis peab tulema
riikliku süsteemi ehk tagatisfondipoolt, nagu on näiteks Iirimaal, Poolas, Lätis-Leedus
ja Ühendkuningriigis.

teeribühistuliste majandusühingute toimimispõhimõtteid,” ütles Ristkok, kes ise katuseorganisatsioonile lisaks juhib ka Maaelu Edendamise Hoiu-Laenuühistut.
Üle 25 miljoni euro suuruse varade mahuga Eesti suurima, Tartu hoiu-laenuühistu peajurist Erki Pisuke rääkis, et suurim
probleem on niinimetatud kiirlaenuühistud. Need reklaamivad end kõikvõimalikes meediakanalites jõuliselt. Säärased tegijad kasutavad hoiu-laenuühistu vormija
head nime, ent laenavad inimesteltkaasatud hoiustest enamiku välja juhtkonnaga
seotud kiirlaenufirmadele. “Probleemiks
Habras isetegemise alge
siinkohal ongi asjaolu, et inimesed ei teadvusta endale riske, mis kaasnevadkiirlaenuEesti hoiu-laenühistuidiseloomustab iseteühistusse raha viimisega. Samuti võib öelgemine ning mure ülereguleerimise pärast.
da, et tõenäoliselt ongi kiirlaenuühistute Isetegemise alge on habras, märgivad sektotegevus kõnealuse väljatöötamiskavatsuse ri esindajad. “Riikliku järelevalve ülesanne
üheks põhiliseks ajendiks,” rääkis Pisuke.
tuleb lahendada delikaatsel moel, et ühisFinantsinspektsiooni järelevalve aitaks tulist omaalgatust taas mitte hävitada,” rääilmselt hästi pitsitada kahtlasemaid tegikis liidu juht Ristkok.
Tallinna hoiu-laenühistu juhatuse esijaid. Miks on sektor siiski skeptiline?
“Väljatöötamiskavatsuses on kirjas, et mees Annely Ojamets viitas samuti, et seaühe aasta kohta oleks finantsinspektsiooni dust tuleks kaasajastada. Näiteks teevad taljärelevalvetasu umbes 100 000 eurot. Lisaks le muret karmid likviidsusnõuded. Kui pantuleb arvestada, et tegevusloa taotlemine fikade kohustuslik reserv on 1%,siis hoiu-laenantsinspektsioonilt tähendaks täiendavat nühistu peab oma liikmete hoiuste sumühekordset kulu orienteeruvalt 10 000 kumast panema vähemalt 5% krediidiasutusse kontole ehk selles summas ei saa ühistu
ni 20 000 eurot iga ühistu kohta. Need on
hoiu-laenuühistute jaoks suured summad,” vahendeid edasi laenata.
märkis Tartu ühistu juhatuse liige Pisuke ja
Üks hoiu-laenuühistute praktilisemaid
muresid on aga hoopiski, et ühistu makspakkus lahenduseks, et järelevalvefunktsiooni võiks finantsinspektsiooni asemel
tava hoiuseintressi pealt peab liige tasukas või osaliselt täita hoiu-laenuühistute ma tulumaksu, pankade intressi pealt mitliit ise. “Sellise lahenduse puhul oleks järete. See on ebaõiglane ning vastuolus rajaga,
levalvet võimalik teha oluliselt odavamalt.” midamöödakäib ülejäänud maailm, arvab
Tartu ühistu juhatuse liige Pisuke ja tõi esiKiiresti kasvavja jõuliselt Tallinnahoiulaenuühistu on aga vastupidisel seisukohal. le, et Ameerikas on olukord vastupidi. “Seal
“Kõik Eestis tegutsevad hoiu-laenuühistud kehtib hoopis hoiu-laenuühistutelesoodne
peavad olema allutatud sõltumaturiikliku maksuerisus ehk nad ei pea ettevõtte tulujärelevalve alla. Finantsinspektsioonil on maksu tasuma, kuna hoiu-laenuühistud on
kindlasti parem kompetents, et teha vastatäielikult oma liikmete huvides tegutsevad
vat järelevalvet,” ütles ühistu juhatuse esikasumit mittetaotlevad organisatsioonid,”
mees Annely Ojamets.
ütles Pisuke.
Turundus jätab tihti mainimata hoiuOn aeg need küsimused selgeks vaielda.
laenühistusse raha panemise riskid. Peale Rahandusministeerium ootab väljatöötamiskavatsusele tagasisidet. Eelnõu esimejuba mainitud riikliku järelevalve puudumist on aga olulineka see, et erinevalt panne kava peaks valmis saama järgmise aasta
kadest pole ühistute hoiused riiklikul tasealguses ning kui kõik läheb sujuvalt, peaks
mel kaitstud ning kui ühistu peaks pankuus seadus vastu võetama 2019. aasta suvel.

TULEMUSED

LÜHIDALT

Vaade hoiu-laenuühistule

Eestis ööbimise hind kerkis

Pea 20 miljoni euro suuruse varade mahuga on Eesti suurim 2006. aastal asutatud
Tartu hoiu-laenuühistu. Kõige kiiremini kasvab aga alles seitse aastat tagasi asutatud
Tallinna ühistu, kus varasid oli aasta alguses
umbes 17 miljonit eurot.
Eelmise aasta lõpus oli Tallinna ühistul liikmeid 1354,2015. aasta lõpuga võrreldes oli
uusi liikmeid juurde tulnud 300. Intressitulu teenis ühistu 1,4 miljoni eruo eest ning kasum jäi vaid pisut alla 38 000 euro.
Üheaastaseid tähtajalisi hoiuseid pakutakse intressiga 5,5%, kaheaastaseid tähtajalisi
hoiuseid 6% intressimääraga. Mõistagi tuleb
arvestada, et hoiu-laenuühistutes hoiustamisest teenitu pealt tuleb tasuda ka tulumaks.
Varasid oli Tallinna ühistul eelmise aasta
lõpu seisuga 17,6 miljoni euro mahus. Seotud osapoolte vastu oli nõudeid samas 7,8
miljoni euro ulatuses. Üks juhatuse liikmetest on ka kiirlaenuärimees ja Placet Groupi
omanik Aleksandr Kostin.
Kas ühistu on andnud Smsraha kaubamärgi all tegutsevale kiirlaenukontorile laenu?
Tallinna hoiu-laenuühistu juhatuse esimees
Annely Ojamets kinnitas, et Placet Groupile laenatud ei ole. “Ühistu on laenanud tegevjuhtkonnaga/omanikega seotud äriühingutele, mis tegelevad kinnisvara arendamisega. Need laenud on tagatud kinnisvaraga,” ütles ta.

Eesti majutusettevõtetes peatus juunis
372 000 sise-Ja välisturisti, mida oli 8% enam
kui eelmise aasta samal kuul, teatab statistikaamet. Ilmneb ka, et aastaga on ööpäeva
hind majutusasutustes kerkinud nelja euro
võrra, 39 eurole.
Majutusettevõtete teenuseid kasutas 238 0 00
välisturisti ja 135 000 siseturisti, kelle arv suurenes eelmise aasta juuniga võrreldes vastavalt 6% Ja 10%. Kõigist majutusteenuseid kasutanud välisturistidest saabus naaberriikidest 52% 92 000 turisti Soomest, 16 000 Venemaalt ja 14 000 Lätist.
Võrreldes 2016. aasta juuniga vähenes naaberriikidest saabunud turistide arv 2%. Soome
turiste peatus majutusettevõtetes 5% vähem,
Venemaa ja Läti turiste aga vastavalt 9% Ja 6%
rohkem kui aasta varem samal kuul.

Pisut muret
turundusega
Kiire mahtude kasv pole Tallinna ühistule
tulnud niisama.

Tehakse tugevat turundust ning paaril
korral on tulnud kokku puutuda ka tarbijakaitseametiga. Näiteks 2015. aasta juulis
kõlas Kuku raadio eetris nädal aega ühistu reklaam, kus ühistu teatas, et on “Eesti
kapitalil põhinev ettevõte, kes teenib sulle
tulu ilma riskita, tegutsedes tasa ja targu”.
Tarbijakaitseamet alustas reklaami suhtes menetlust. Selle käigus tunnistas ühistu, et väide “teenib sulle tulu ilma riskita”
pole korrektne. Kokku ongi ühistuga olnud seotud kaks reklaamialast menetlust,
mõlemalkorral viis ühistu oma reklaamid
seadusega kooskõlla või lõpetas nende edastamise, ütles tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja
Hanna Turetski.
Tarbijad on Tallinna hoiu-laenuühistuga
seoses tarbijakaitseameti poole pöördunud
kolmel korral, ent ühelgi korral pole rikkumisi tuvastatud.

ÕPPIMINE VÄLISMAAL
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oled senise taseme nimel teinud?
Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip tunnistas ajakirjale Kroonika, et tal on Eesti
päevapoliitikat kõrvalt vaadates kurb.
“Olen kogu aeg rääkinud, kuidas Eesti kuvand
on siin Brüsselis hea ja tugev, aga see kuvand
kestab ainult veel mõnda aega. Seda, mis tegelikult Eestis toimub, ei ole mul hea vaadata,”
oli Ansip avameelne. “Kogu Eesti lihtne ja etteaimatav maksusüsteem on pea peale keeratud. Oleme üleöö saanud astmelise tulumaksu. Jüri Ratas tsiteerib üldkogu kõnes Standard & Poor’si. Ta ütleb, et isegi nemad kiidavad valitsuse investeerimispoliitikat. Nojah,
aga see on pool tsitaadist.”
Ansipi sõnul tuleb vaadata hoopis, kuidas nad
hoiatavad. “Seesama Standard & Poor’s ütleb,
et kui eelarve defitsiit läheb üle 0,5%, siis nad

alandavad reitingut. Pigem tuleb lugeda välja
sealt see hoiatus,” manitses Ansip. “Eesti Panga arvates saab see defitsiit olema struktuurne 1,1% ja Euroopa Komisjoni arvates 0,9%. Ratas ütleb uhkusega, et riigi reiting kinnitati senisel kõrgel tasemel. Aga mina küsin, et mida,
vend, sina selle senise kõrge taseme nimel
oled teinud?”

Nordicaga reisijate arv kasvab
Rahvusliku lennukompanii Nordica reisijate
arv püstitas juulis taas rekordi, ületades
65 000 piiri, teatas ettevõte.
Nordica teenindas kokku 65 215 reisijat, võrreldes eelmise aasta Juuliga oli kasv 50,2 protsenti. Reisijate osakaalult on Nordica 27,8protsendise turuosaga Tallinnast väljuvate lendude arvestuses suurim vedaja. Kokku sooritas Nordica Juulis 1098 lendu. Lendude toimumisprotsent oli 99,1 ja 77 protsenti neist väljus
15minutilise täpsusega, teatas ettevõte.

VIRUMAAL
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•
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TÖÖSTUSKÜLA, Torma küla.
Rakvere vald, Lääne-Virumaa
6000m 2

Keskharidus

jSKr

Ansip Ratasele: vend, mida sina

MÜÜA KINNISVARA

Suurbritannia USA Kanada Austraalia
Saksamaa Šveits Austria Prantsusmaa
Itaalia Hispaania Holland ja teised riigid.
•

–

■

UCAS
ous

Jaama tn 12, Jõhvi, Ida-Virumaa
1592,4m2

BALTIC COUNCIL

Jaama küla, Illuka vald, Ida-Virumaa
'■
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Parimatest keelelaagritest koolilastele vanuses 7-18
aastat, kursustest noorte ja täiskasvanute jaoks.
Bachelor, Master, MBA kõrgharidusprogrammidest
Suurbritannias, Šveitsis,Taanis, Hollandis, Prantsusmaal,
Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, Soomes, Tšehhis jt.
Põhi-ja keskharidusest parimates Suurbritannia, USA,
Kanada, Austria, Hispaanias keskkoolides.

•

•

Kutsehariduse saamisest välismaal, sh on tasuta õppimine Suurbritannias.
Parimatest hotellinduse ja turismikoolidest.

Tallinn, Narva mnt 7

S 6998300

www.balticcouncil.ee

1831m2,40 tuba

HOTELL,Tallinna tn 49, Rakvere,
Lääne-Virumaa
450m 2,19 tuba

ÖÖKLUBI, Kuke tn 3, Rakvere,
Lääne-Virumaa
876,9 m 2

Võta ühendust: kristo@k-kummid.ee
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Rakveres matkaautode rentimise ja müügiga

MIS ON MIS

tegeleva OÜ Kindle juhatuse liikmed ja omanikud
Martin Tommula (vasakul) ja Karmo Aros. Foto:

OÜ Kindle

VÄINU ROZENTAL

Asutatud 04.12.2006. (kuni
23.01.2009 kandis ärinime OÜ
Kindle Kinnisvara).
Rendib ja müüb matkaautosid
(matkabusse).
Juhatuse liikmed ja omanikud: Karmo Aros (50%) ja Martin Tommula (50%).
Gaselli TOPis 175. kohal.

Palgalisi töötajaid pole.
Esindab Saksamaa matkaauto
brände Bürstner ja Carado ning
Itaalia matkaauto brände Elnagh ja Mclouis.
Sõidukipargis 15 matkaautot,
mille väljalaskeaasta on 2016
või 2017.
Aastas müüb umbes kümme
matkaautot.
2008 osteti esimene matkaauto ja alustati rentimisega.
2009 loobuti kinnisvaraga te–

–

gelemisest.

MATKAAUTOD

2009 asutati tütarfirma OÜ
Holiday24, mis tegeleb kliendiinfoga.
2012 sõlmiti esindusleping
Itaalia tehasega.
2013 sõlmiti esindusleping
Saksamaa tehasega.
2017 sügis hakatakse ehitama
teeninduskeskust Rakverre.
–

Edukas reis
renditurul

–

–

–

TULEMUSED

Hüppeline kasv

Klient, kes tellib matkaauto Rakvere gasellfirmast

eurodes

Kindle, läheb kindla peale ettevõtte sõidukipargis on
vaid parimad brändid ja uued matkaautod.

2012
2013
2014
2015
2016

–

Väinu Rozental
vainu.rozental@aripaev.ee

Äripäev
“Meil on käsil kümnes rendihooaeg ja seni
pole mitte ühtegi renti ärajäänud,” räägib
Kindle juhatuse liige ja kaasosanik Karmo
Aros, uhkusenoot hääles. “Paar korda on
kliendil rendiautoga väike õnnetus juhtunud, aga oleme alati suutnud vajadusel leida asendussõiduki.Kõikidele autodele kehtib üleeuroopaline garantii ja maanteeabi
pakett ehk et kui midagi juhtub,kutsutakse
abi kohale jakui probleemi kohapeal ei suudeta lahendada, viiakse auto teenindusse.”
Kindle rendipargis on 15 autot ja kui arvestada, et üks matkaauto teeb suvekuudel
umbes kümme sõitu, sõlmivad nad hooaja
jooksul kuni 150 rendilepingut. Kindle on
Saksamaa matkaautode Bürstner ja Carado ning Itaalia matkautode Elnagh ja Mclouis ametlik esindaja Eestis ja Baltikumis.

KOMMENTAAR

Meile meeldib tiguelamu
auto eelis see, et lastel on ruumi liikuda.
Kui me esimest korda ot-

Piret Virkepuu
Türi haljastusfirma OÜ VH Haljastus
juhatuse liige

sisime matkaauto rentimi-

Meie pere on matkaautoga
Euroopas reisimisest sõltuvusse sattunud. Juuli algul
rentisime taas OÜst Kindle kaheks nädalaks auto, juba neljandat suve.

Matkaauto on nagu tiguelamu. Sa ei pea ööbimiskohta broneerima ega muretsema, kuidas õigeks ajaks kohale jõuad.Matkaautoga reisides oled täiesti vaba ja see
on meie jaokskõige olulisem.
Leiame looduskauni kohaja
jääme sinna ööbima. Saame
süüa siis, kui tahame, ja vetsus käia siis, kui tahame. Väikelastega reisides on matka-

se võimalusi, siis kõige enam
meeldis meile suhtlemine
Karmoga (Karmo Aros, OÜ
Kindle juhatuse liige toim).
Ta vastas kõikidele küsimustele konkreetselt ja veenvalt.
Matkaauto ja selle rentimine
oli meie jaoks võõras teema,
ent Karmo juhatas meid sellesse teemasse lahkesti sisse.
Meile meeldib väga, kui
usinaltKindle uuendab oma
masinaparki. Me kindlasti ei
tahaks minna reisile mingi
vana loguga. Nende sõidukite puhul oleme veendunud, et
need on tipp-topp korras.
–

Teenus on pälvinud klientide usalduse ja
see kajastub Kindle majandustulemustes.
Ettevõtte käive ja kasum on kasvanud hüppeliselt. Kui tänavuses Gaselli TOPis platseeruti 175. kohale, siis üsna kindlasti on
Kindle ka uues, järgmise aasta algul avalikustatavas Gaselli TOPis. Kindle käive kasvas 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga 2,7
kordaja kasum 1,8korda.
“Lõviosa käibest annab matkaautode
müük,” täpsustab Kindle juhatuse teine liige ja kaasosanik Martin Tommula. “Viimase
aasta jooksul oleme müünudkümmekond
autot, eesmärk on seda kogust igal aastal
suurendada. Meil on mitu klienti, kes on
meilt aastaid rentinud matkaautot ja siis otsustanud soetada enda matkaauto.”

Tühjavõitu parkla

Kindlekontor asub ühelpool Rakvere linna
ja matkaautode hoiuplats teisel pool, Ringteel. Tollelkohtumispäeval seisab aiaga piiratud parklas viis matkaautot. Platsil on ka
mitu sõiduautot. Need kuuluvad klienti-

käive

kasum

39 394
104 423
249 258
251 097
682 554

6215
9427
3359
71 183
127 352

dele, kes on matkaautoga kuskil Euroopas
ringreisil. Kindlel on kliente üle Eesti, aga
rendiauto saab kätte Rakverest ja siia peab
sõiduki ka tagasi tooma.
“Meie silmis on parkla praegu suhteliselt
tühi,” seletab Tommula. “Enamikautosid on
kogu aeg sõidus. Näiteks eile andsime neli
rendiautot üle. Kõik need tuli enne tehniliselt üle vaadata, seest puhastada ja väljast
pesta.” Need tööd teevad Tommula ja Aros
peamiselt ise. Otsest tegevjuhti Kindles ei
ole, kuid teatud tööjaotus on välja kujunenud: Tommula tegeleb sõidukite tehniliste küsimustega jaAros suhtleb klientidega.
Mehed tunnevad teineteist kooliajast,
õppisid paralleelklassis Rakvere Gümnaasiumis. Elutee viis nad taas kokku 2006. aastal, kui otsustati asutada kinnisvaraga tegelev firma Kindle Kinnisvara.
“Õnneks ei jõudnud me enne kinnisvarakrahhi oma suuri plaane ellu viia,” muigab Aros. “Üks tuttav tegeles väikestviisi
matkaautode rentimisega ja ütles, et suvel
on selliste sõidukite nõudlus suur. Ostsime

ja paigaldus
müük,
tootmine
PVC hallide

Jaanus Laane 50 66 284, info@finest-hall.com

www.pvc-halli.fi
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TASUBTEADA

PANE TÄHELE

Mis on kiire kasvu
põhjused?

Matkaauto rentija kolm
soovitust

Aastatel 2013–2015 kasvas OÜ
Kindle käive 2,4 korda ja ärikasum
6,51 korda.
Investeering autoparki. Ettevõte on igal aastal ostnud uusi matkaautosid (matkabusse), praegu on 15
rendisõidukit, millest osa on liisingus ja osa välja ostetud. Sõiduki hind jääb vahemikku 50 000–
60 000 eurot. Firma esindab Eestis ja Baltikumis selliseid enimmüüdavaid brände nagu Saksamaa matkaautod Bürstner ja Carado ning Itaalia matkaautod Elnagh ja Mclouis. Rendipargis olevate sõidukite väljalaskeaasta on
2016 või 2017.
Sõidukite müük. Edasimüügi lepingud Itaalia tehasega alates 2012.
aastast ja Saksamaa tehasega alates 2013. aastast andsid firmale
võimaluse hakata klientidele müüma uusi matkaautosid. Müügikäive on igal aastal kasvanud kordades. Lisaks uutele matkaautodele müüb Kindle ka kasutatud rendiautosid ehk autosid, mida nad
on klientidele rentinud aasta või
kahe jooksul.
Matkaautoga reisimine üha populaarsem.
Matkaautodega reisitakse üha rohkem ja mitte ainult Euroopasse, vaid ka Eestis on selline
reisimisviis muutunud populaarseks. Nõudlust rendiautode järele
näitab kas või see, et broneeringu
tegemise aeg on Igal aastal nihkunud üha varasemaks. Broneering
suveks tuleb teha aasta algul.

Usu sellesse, millega tegeled. Tee seda, millesse Ise usud,
ja näed, et sellel võiks turgu olla.
Paljud alustavad ettevõtjad teevad firma, et lihtsalt midagi teha.
Meie nägime oma tegevuses võimalust, nägime, et sellel on turgu.
Alustasime ettevaatlikult ja tänu sihipärasele tegevusele oleme järjest kasvanud.
Keskendu kvaliteedile. Paku ainult parimat, siis tuleb ka tulemus. Me panustame sõidukitele,
teenindusele, kodulehele. Rendime ja müüme vaid kuni paari aasta vanuseid matkaautosid. Oleme näinud ettevõtjaid, kes rendivad ühte-kahte vana autot. Kliendid on nendega kimpus, vana tehnika kipub poole tee peal lagunema. Need on olukorrad, mida tahame välistada. Seepärast uuendame ja suurendame kogu aeg

1.

2.

–

–

3.

80

matkaautot on OÜ Kindle

ühe omaniku Martin Tom-

PANGANDUS

Luminori tulek jääb aasta lõppu
Märt Belkin
mart.belkin@aripaev.ee

mula hinnangul praegu

DNBja Nordea Balti üksus-

Eesti renditurul.

te Luminori nime kandvaks finantsgrupiks ühinemine saab

PANETÄHELE

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

teoks aasta viimases kvartalis.

Ühises juriidilises kehas uste avamine on üha edasi lükku-

nud. Pärast plaani avalikusta-

mist mullu suvel viitasid pangad, et tehingu lõpuleviimine
võiks jäädateise kvartalisse. Aprillis ütles aga DNB kommunikatsioonijuht, et asi lükkub kolmandasse kvartalisse. Rootsi finantsinspektsioon andis Luminorile regionaalset olulisust arvestades täitmiseks lisajuhised.

Nüüd on aga selgeks saa-

nud, et pankade ühinemine viibib veelgi. “DNB ja Nordea Baltikumi äride ühendamine sõltub finantsjärelevalve- ja konkurentsiametite heakskiidust
japlaanitakse lõpule viia 2017.
aasta neljandas kvartalis,” teatas Nordea.

sõidukiparki.

LOE ÄRIPÄEVAST

Kindle omanikud
unistavad
Unistame oma müügi- ja teeninduskeskusest ja loodame, et unistus täitub õige pea. Sügisel hakkame Rakverre ehitama oma maja.
Vajame esindushoonet, kus kõik
oleks ühes kohas ja kus saame
klienti paremini teenindada. Sinna
tulevad kontoriosa, teenindussaal
ja hooldusgaraaž. Meil ei ole praegu müügisaali, kus matkaautosid
presenteerida. Viie aasta pärast
loodame olla valdkonna turuliidrid
ning laieneda välismaale.

2008. aastal Martiniga kahasse matkaauto
mõttega, et kui me ise parasjagu sellega ei

sõida, saaksime seda välja rentida.”
“Tegelikult on kujunenud muidugi nii, et
saanud eriti matkaautoga sõita,” lõikab Tommula äripartneri jutule vahele. “Reisida tahaks suvel, aga just siis on
meie töökoormus kõige suurem.”
me ise polegi

Üks-kaks päeva ei tasu ära

Mehed loobusid 2009. aasta algul kinnisvaraga tegelemisest, kriipsutasid ärinimest maha sõna “kinnisvara” ja keskendusid matkaautodele. Tommula kinnitusel
on konkurents karm. “Meiesuguseid suuremaid rendifirmasid on kolm-neli, lisaks
ohtralt ühe-kahe matkaauto rentijaid,” lausub ta ja lisab, et Eesti renditurul on kokku
umbes 80 matkaautot.
Arose sõnul kompavad nad kogu aeg,
kui palju matkaautosid tasub omada. Ta
möönab, et suvekuudel saaks oluliseltrohkem välja rentida, aga aasta lõikes on minimaalne rendipäevade arv, et auto ära tasuks.

Viimati ilmunud lood
gasellettevõtetest
“Raamideta tegutsev raamija”
Tallinna firmast OÜst Ramino Art
03.05.2017 lehes.
“Soomlane majandab Hiiumaal
sadamat“ Hiiumaa firmast OÜst
Roog rahu Sadam 02.06.2017 lehes.
“Betoneerijad kindlal pinnal”
Raplamaa firmast OÜst Concrete
Floors 19.06.2017 lehes.

KÜTTELAHENDUSED TÖÖSTUS~ JA TOOTMISETTEVÕTETELE

LOEVEEBIST

www.aripaev.ee/gasell

“Aastas peab matkaauto olemarenditud
90–100 päeva,” kalkuleerib Aros. “Meil on
suvel minimaalne rendiaeg viis päeva. Kui
rendiksime autot üheks-kaheks päevaks,
broneeritaks aasta alguses kõik nädalavahetused ära ja me ei suudaks ülejäänud päevi
välja müüa. Kolmest suvekuust tuleb maksimum võtta, septembris lähevad lapsed kooli ja perereise enam ette ei võeta.”
Sagedaminirenditakse matkaautot suvel

nädalaks-kaheks,

et minna Euroopat avastama. Kõige kauemaks ajaks, lausa 40 päe-

vaks on Kindlest rendiauto rentinud üks
hiinlaste filmiseltskond. Nad panid matkaauto taha veel haagissuvila, sõitsid mööda Euroopat ringi ning väntasid dokumentaalfilmi.
Kui aastaid tagasi rentis Kindle ka haagissuvilat, siis praegu nad haagistega ei tegele. “Kliendid üldiselt eelistavad matkaautot, sest paljud pelgavad haagisega sõita ja
teatud massiületava haagissuvilaga ei tohi
sõita juht,kel tavaline B-kategooria juhiluba,” ütleb Aros.

ÄRIPINDADE

heatex@heatex.ee

|

+372 53 670 494

|

Heatex Eesti OÜ

www.heatex.ee

TELLII BUSSIREIS MEILT!

MÜÜK|ÜÜR| ARENDUSED

•

•

Tarvo Tavast

•

9-52-kohalised bussid
Juhuveod
Tööliste transport

Gsm: +372 552 0931
E-post: tarvo@skanton.ee

SKANTON

BUSSTRANS OÜ
tel +372 56 40 525, info@busstrans.ee

Äripäeva raamatuklubi
MAAILMA

PARIMAD

ÄRIRAAMATUD

Valitsegem
oma mõtteid

milles me elame, peaks sobima sellele, kelleks me
saada tahame, mitte sellele, kes me varem olime.“

pole meil aega, et vajalik korralikult valmis teha,
kuid hiljem võtab asja ümber tegemine meilt taas
seda kõige olulisemat ressurssi aega. „Meie kasutuses olevaeg on sageli täidetud mõttetute ülesannetega, mis külvavad meisse nõutust, tühjustja
vaimset segadust," kirjutavad raamatu autorid.
-

Guido Paomees
EBSi õppejõud,ajakasutuse koolitaja

palju arusaadavaid, selgeid ja
praktilisi soovitusi, mis aitavad arendada meie
mõtteviisi, et elada sisukat elu ja sellest rõõmu
tunda, mitte sihitult ringi rähelda ning pärast tagasi vaadates leida ennast mõtlemas: „Kui saaks,
teeks kõik teistmoodi." Pärast on hilja, sest täna
on meie ülejäänud elu esimene päev.
„Mc ci ole stressis mitte sellepärast, et meil ci
ole aega. Meil ei ole aega, sest me oleme stressis ja
stress tekib kontrolli kaotusest," kirjutab Stefan
Klein oma raamatus „Aeg aine millest koosneb
elu." Paljud meist kaotavad kontrolli oma suhete,
töö, finantsolukorra, tervise, puhkeaja jms üle.
Meid juhivad muretsemine, probleemid, lubadused, teiste arvamus, sõltuvus hõivatusest. Tihti
-

AUGUST 2017

jaoks peamine nii pikas perspektiivis kui ka praegusel hetkel. Samuti õpime oma elust ebaolulist
väljajätma ningütlema ei segajatele või lõpetama
vajadusel umbe jooksnud suhte. Oluline on ka
keskkond, kus me elame ja oleme; kui see on
korras jalihtne, siis aitab see korras hoidaka meie
mõttemaailma. MarieKondo on öelnud: „Ruum,

S. 1 Scotti ja Barrie Davenporti raamat„Mõtted korda”aitab meil leida
vastuseid küsimustele, kes me tahame olla ja kuidas oma elu lihtsalt elada.

Raamatus on

uudised

Raamatu neli osa puudutavad elu olulisi tahke: sisemaailma, kohustusi, suhteid ja ümb-

„Meie kasutuses olev
aeg on sageli täidetud
mõttetute ülesannetega,
mis külvavad meisse
nõutust, tühjust ja vaimset
segadust/ kirjutavad
raamatu autorid.

rust. Selleks et jõuda sinna, kuhu soovime, tuleb

meil teada, kus me praegu oleme. Raamat „Mõtted
korda" pakub palju võimalusi eneseanalüüsiks
ning lahendusi, kuidas elada tähendusrikast elu,
saada hakkama iseenda, oma suhete, majandusliku olukorra ja ümbritsevaga. Kui paneme paika
oma põhiväärtused ning kasutame neid oma
valikute ja otsuste tegemisel, saame keskenduda
sellele, milline inimene tahame olla ja millist
elu elada. „Oma väärtuste järgi elades loote parima keskkonna õnnele, hingerahule ja mõtteselgusele," kirjutavad autorid.
Kui kasutame raamatus soovitatut, siis seame
paika oma prioriteedid, mõistame mis on meie

1

Milline on sinu digielu? Tänapäeval on
see väga vajalik teema, sest digitaalne segadus meis ja meie digitehnikas tavaliselt
kasvab. Raamatus arutletakse, kui palju ja
miks me mitmesuguste digiseadmetega tegeleme ning kuidas on võimalik seda tegevust optimeerida. Soovitus on lihtne: korrastaja lihtsusta
oma digielu.
Kokkuvõttes annab see raamat meile hulga
võimalusi kuidas lihtsustada oma elu tea kuhu
tahad välja jõuda, leia selleks vahendeid ning hoia
käsi pulsil ehk teisisõnu kontrolli, mis toimub.
Soov tasakaalustatud elu elada on eesmärk
ja võimalusi
selleks leiab
siit raamatust,
ent tegevuste
ja protsessi
kontrollimine
ning eesmärgi
saavutamine
on juba meie
-

motivatsiooni

ja valikute küsimus. Mõnusat lugemist!

ILMUB 20. AUGUSTIL

Kommentaar

Mõttemaailma suurpuhastuse 12 põhimõtet

Mõtestatud vikerviisid
teadveloleku teemadel

1.
2.

Kas raamat täidab alapealkirjas antudlubaduse
aidata lõpetada muretsemine, leevendada ärevust ja vältida negatiivset mõtlemist? Jah, kui
suuta endas maha suruda soomcugrilik skeptitsism ameerikaliku positiivsuse vastu ning

libiseda mõnest meiekultuuriruumile võõrast
teemast põgusalt üle.
Raamatu „Mõttcd korda” suur pluss on hea ja
kiire ülevaade teadvelolekuga seotud teemade
maailmast. Iga teemaga iseseisvalt edasi minemist toetavadkonkreetsed harjutused. Samuti
väärib esile tõstmist autorite tahe väärtustada
kohalolu tunnetamist ning seejuures liikuda
järjekindlalt soovitava tulemuse poole.
Raamatu puudused on teemade liigne kirevus ning püüd seostada seostamatut. Meelevirgus ei klapi industriaalühiskonnast pärit
SMART-eesmärkidega ning need omakorda ei
haagi me kultuuripildis inimsuhete korrastamisega. Kohaolu põhiväärtus on toimuva üsal-

3.

Lisainfo

tel 667 0400

Kui tuvastame oma tuumväärtused, siis kehtestame oma valikutele ja tegudele piirid,
eimitte anda endale rohkem põhjusi mõlgutamiseks ja muretsemiseks.

4. Kui selgitame välja oma eluprioriteedid, ei raiska me enam aega asjadele,
mis põhjustavad hiljem kahetsust ja vaimseid kannatusi.
5.

-

Kui püstitame oma väärtustele japrioriteetidele tuginevad eesmärgid, siispaneme
aluse keskendunud tegevusele ja eneseväärikusele, mis annab meile pidevalt jõudu.

6. Kui leiame oma kire ja elame selle nimel, siis rikastame oma eesmärke eheduse,
otstarbe jarõõmuga ning jätamevähem ruumi negatiivsele mõtlemisele.

damine ning hetkes olemine, jälgides end ja
ümbritsevat hinnanguteta. Kulgemisel on siht,
mitte eesmärk. Kui on isu läheneda kohalolu
valdkonnale sügavamalt, tasub ette võtta mõni
teine raamat, näiteks zen-budistist meelerahu
meistri Thich Nhät Hanhi „Õnn”, aga kui on
tahtmine tänapäeva kiires ühiskonnas ruttu
ülevaatlik pilt saada, on „Mõtted korda” selleks
üsna hea valik.

Lugemisest üksi jääb väheks, vaja on ka tegutseda. Raamatust saab kõige rohkem kasu
siis, kui leida neist vikerviisidest mõni endale
meelepärane ning alustada harjutustega. Esimesel sobival hetkel, aga mitte
liiga kauges tulevikus. Võib-olla
juba täna?
Kristjan

Mõtteid katkestades, ümber raamides ja vaidlustades õpime oma mõtlemist valitsema
ja vahendama mõtete omavoli.

S. J. Scotti ja Barrie Davenporti meelevirguse ehk teadlikkuse ehk
teadveloleku ehk kohalolu eks heal lapsel ole Maarjamaal mitu nime
ekspresskäsiraamat..Mõtted korda”annab teemast hea ülevaate,
kuid kannatab liigse kirevuse japealiskaudsuse all
-

Keskendunud hingamise ]a teadvelolekumeditatsiooniga käivitame lõõgastumisrefleksi
ning õpime pealelungivaiesl mõtetest ja emotsioonidest lahii laskma.

7.

Olles oma suhetes rohkem hetkes ja teadvel, väldime paljusid inimliku suhtlemisega
kaasnevaid konflikte, vähendame sellest tulenevat vaimset stressi ja suurendame
suhte rahuldavust.

8. Kui hoiame oma kõduja digitaalse maailma puhta, korrastatu ja otstarbekana,
siis kõrvaldame segajad, mis kallutavad meid oma väärtustest, prioriteetidest ja
eesmärkidest kõrvale.
9. Kui otsustamekärpida oma ülesandeid ja enda peale võetud kohustusi, vähendame
stressi ning anname endale rohkem ruumi praeguses hetkes viibimiseks ja elule
tähelepanu pööramiseks.
10. Kui keskendume käsilolevale ülesandele ja viime end kulgemisseisundisse, eimärka
me enam oma peas käivat mõttevada ning saame tegevusega üheks, süvendades nõnda
rõõmutunnet ja rahuldust.

11. Kui lõpetame viivitamise jaõpime kiiresti esimest sammu tegema, pääseme asjade
edasilükkamisest tingitud ärevusest.

12. Rakendades teadvelolekut oma elu kõigis igapäevatoimingutes, alates nõudepesust
kuni spordini, puhastame oma mõtted kõigest muust peale elu ainsa tõelise reaalsuse,
käesoleva hetke.

Otsmann

koolitaja ja arengutoetaja

*

klubi@aripaev.ee

*

raamatuklubi.aripaev.ee

*

pood.aripaev.ee/raamatud

toimetaja Harry Tuul

tel 667 0111
7.august 2017

toimetajad@aripaev.ee
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Korterite kinkimise buum
Selle aasta kaheksa kuuga on riigile kingitud kuus korda rohkem kortereid kui terve
eelmise aasta peale kokku. Raha nende ülalpidamiseks alles otsitakse.
Eliisa Matsalu
eliisa.matsalu@aripaev.ee

Äripäev

VÕRDLUS

PANETÄHELE

Riigile kingitakse
üha enam kasutuid

Aastal 2016 loobuti:
–15 transpordimaa kinnis-

kortereid

Kui viimase kuue aasta

jooksul on riigile aastas kingitud maksimaalselt 15 probleemset korterit, millega korteriühistud
ise midagi peale ei oska hakata, siis sel aastal on see arv hüppeliselt kasvanud juba
augustiks on riigile loovutatud 90 korterit. Eelarves pole nende ülalpidamiseks raha ette nähtud.
Korterite loovutamise põhjus on vaidüks
nende ülalpidamine käib üle jõu. Enamik
neist seisab tühjana ja on elamiskõlbmatu.
Omanikel on neid keeruline müüa, kuna
nõudlust pole. Kõik kingitud korterid asuvad suurtest keskustest eemal.

tust,

90

loovutatud
korterite arv

–seitsmest muust hoonestamata kinnistust (maatulundusmaad, tootmismaad ehk
nn elektrienergia liitumiskilbi
alused maad),
–16 korterist, millest 11 asub
Ida-Virumaal.

augusti seisuga

75

–

50

Aasta 2017 esimese
kuu jooksul loobuti:

25

–

–57 korterist (praeguseks
kasvanud 90le),
–Kohtla-Järve linn loobus
30 korterist (üht ei saanud
loovutada, sest sel oli hüpoteek),
–Läänemaa Martna vallas
anti üle 24 korterit, mis on
kaks asustamata 12 korteriga korterelamut (ostetud
Soome arendaja poolt, kuid
nõudluse puudumisel jäänud tühjaks ja loobutud),
–kolmest üksikust korterist
Ida-Virumaal, ühest eramust
Lääne-Virumaal ja lagunenud garaažist Tartus.

0
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ALLIKAS: RAHANDUSMINISTEERIUM

Kohtla-Järve ei osanud midagi peale hakata Viivikonna korteritega. Foto: Erik Prozes

Probleem süveneb

Rahandusministeeriumi teatel probleem
süveneb, sest statistikaametiprognoosi järgi jätkub järgneva paarikümne aasta jooksul Eesti rahvaarvu vähenemine.
Mõnes maapiirkonnas võib rahvastik väheneda koguni 20% võrra praegusest rahvaarvust.

“Isegi kui kogu Eesti rändesaldo muutub püsivalt positiivseks, jätkub tõenäoliselt sarnaselt muu Euroopaga linnastumine, mistõttu maapiirkondades on elupinda-

30.

de tühjenemise jätkumine vältimatu,” ütles
ministeeriumi pressiesindaja Karel Hanni.

novembriks tuleb valitsusele esitada kava, mida

teha riigile loovutatud
korteritega.

Korterite üleval pidamiseks pole raha riigieelarves ette nähtud ning see on vaja nüüd
kuskilt leida. Ainuüksi 31 tühja korteri kulude katmiseks, mille loovutas Kohtla-Järve linnavolikogu riigile selle aasta alguses,
kulub 45 232 eurot.
Probleemi lahendamiseks andis valitsus juuli lõpus rahandusministeeriumi-

le ülesande töötada välja elamumajanduse tegevuskava. Selleks loovad ettevõtlusja infotehnoloogia-, riigihalduse-, justiits-,
rahandus- ning sotsiaalkaitseminister elamumajanduse tegevuskava. Kava esitatakse valitsusele 30. novembriks. Kava koostamistkoordineerib ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister kui elamupoliitika eest vastutaja. Rahastamiskava eest vastutab rahandusminister.

a sta2017So me
OÜ Saaremaa Saunad
Saare mk, Kudjape küla,
Lääne-Saare

garantii

–

vald,

aastat

saunad@saaremaasaunad.ee

Saaremaa Saunad OÜ

KIIRE TEOS

TUS

15:30 Jahimehed

16:00Film “Muumid Rivieral”

KÄSMU

kaks oodetel

Mob: +372 510 7095
www.saaremaasaunad.ee

11.-13.august

Kõikide l meie t

REEDE

17:00 Antsud/Whale the Village
18:00Muumitroll, Sniff Väike My
18:30 Jaakko Laitinen & Väärä Raha/
Lauri Saatpalu monoetendus
&

&

“Kuidas ma koera sõin”

11.08

20:00 Värttinä/Õhtupalvus
16:00 Kalle Sepp Mikk Tammepõld
21:30 Öösorr/The Notes
17:00 Krunks More/näituse “Piirideta meri” 23:00 Finntroll/Kristjan Üksküla
avamine
00:30 Progress/öösimman Rommakkoga
18:00Muumitroll, Sniff Väike My
18:30 Indigolapsed/ Lauri Saatpalu
PÜHAPÄEV 13.08
monoetendus “Kuidas ma koera sõin”
10:00Folgihommik lastele/Hommikupalvus
19:45 Festivali avatseremoonia
11:00Film “Helimurdja”
20:00 Pekko Käppi & K:H:L:L
12:00Muumitroll, Sniff Väike My
21:00 Suur Saksofoniorkester
12:30 Tõnu Tepandi/Whale the Village/
21:30 Untsakad/Wimme Rinne
Kassiahastus/Vestlusring
23:00 Dagö/Mick Pedaja
Tatu Viitalaga
00:30 Veronika Portsmuth
13:00Film “Muumid Rivieral”
kammernaiskoor Miina/
14:00 Beati Mandolini/
öösimman Napsitrallidega
Villu Talsi Martin Müller
14:30 Reinaru Vennad
LAUPÄEV 12.08
15:00Muumitroll, Sniff Väike My
&

&

saun-suvila MARGO

&

&

&

&

&

&

10:00Folgihommik lastele/Hommikupalvus

15:30Rüüt/Virumaa Noorteorkester

11:00Film “Ühe järve lugu”
12:00 Soome-Eesti ühislaulmine/
Muumitroll, Sniff

&

&

Väike My

12:30 Mari Jürjens Bänd/Henry Laks
&

17:00 Mari Kalkun Runorun/Topi Saha
18:30 Hermanni Turkki/Põhja Konn
20:00 Kimmo Pohjonen Skin

&

Marten Kuningas/~~~~~

“Meeletu august”

14:00 Angus/Kassiahastus

15:00Muumitroll, Sniff & Väike My

Piletid
müügil Piletilevis
jakohapeal, kuni 10.08
piletihind soodsam!

www.virufolk.ee
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toimetaja Vilja Kiisler

667 0169
7.august 2017

vilja.kiisler@aripaev.ee

KOMMENTAAR

KOLUMN

Neljapäevane
töönädal

2030. aastaks paberlehed läinud?

Paljudel eestlastel juba on nende endi

teadmata ihaldatud neljapäevane töönädal. Ent mitte selline, nagu nad ootaks.
Selle on loonud avatud kontor. Seinte-

ta büroos kulub maineka juhtimisajakirja Harvard Business Review andmeil töötajail ligi 1,5 tundi päevas ehk peaaegu
terve tööpäev nädalas tühja. Ent kui neljapäevase töönädala all peetakse silmas nelja tööja kolme puhkepäeva, siis on sel-

line sunnitud lahendus sellestkehvem.
Tööajast võetud 1,5 tundi on perega ja hobide või puhkusega veedetud taastumisaja asemel sisustatud keskendumisraskustega, töö tegemise segamisega, kasvava
ärrituse ja ärevuse ning töötahte hääbumisega.
Näiteks töötajate emotsionaalset seotust töökohaga uuriva Gallupiandmete järgi on Eestis 84% inimestest mittepü-

hendunud nad on ükskõiksed, ei panusta ei klientide teenindamisse ega ettevõtte arendamisse ning otsivad tõenäoliselt
juba järgmist tööd, iga viies töötaja aga
lausa tegutseb ettevõttele vastu.
Ei segagi ainult helimüra, sest jutuvadast ja endasse mittepuutuvast saab eralduda kõrvaklappidega. Palju sõidab sisse
just visuaalne, nn silmaga haaratav müra, mis on üks avatud kontoris enim tuska
tegevaid nähtusi. Piisab vaid remondimehel taamale seinakatet paigaldama tulla,
konditsioneerist tilkuvast veest tekkinud
elevusest või kedagi taga otsivast kolleegist, kui ongi tähelepanu hajunud.
Tunduvad ja ongi tühised asjad, ent
iga sellise segajaga häiritud tähelepanul
võib võtta 20+ minutit, et keskendunult
edasi minna.
–

–

–

Rahaline kahju

Arenenud riikides tehtud uuringute järgi jääb segamise tõttu loomata miljardite eurode eest väärtust. Näiteks 31 miljoni
tööealise elanikuga Suur britannias haigutab seetõttu 58–78 miljardi euro suurune auk.
Samas on avatud lahendustelka palju
eeliseid soodsam rajada, silme all olemine distsiplineerib, rohkem õhkuja ruumi
ning tõesti info liigub jne.Kadumas avatudkontorid ilmselt pole. Küll eeldab see
lisaks ettevõtjale, kes probleemi teadvustab ja ka vaiksemaid ruume eraldumiseks
planeerib ning kodus töötamistvõimaldab, oskuslikku kasutamist ka töötajailt
endilt. Näiteks valida hoolikalt info jagamise viise ehk kas iga kild peab lendama
üle kontori või saab ka näiteks Skype’is
edasi anda, tulla varem tööle või vastupidi, hiljem ja õhtul rahus teha, või rääkida
läbi etikett kui kõrvaklapid peas, siis pole vaja segada jne.
–

–

tub prognoos, seda usutavam
see paistab. Eesti 2030 miks
mitte. Oleme alalhoidlikud nagu sakslased. Et Norras on trükiväljaanded kolme aasta pärast mängust väljas, on samuti tõenäone. Norra hiljutist
kultuslehte VG müüakse täna 50 000 (parimatel päevadel oli VG tiraaž üle 500 000).
Küll seab Dawsoni ennustajavõimedkahtluse alla USA, kus
paberlehed peaksid suurelt lavalt lahkuma juba tänavu. Ei
näi sedasi.
Millise kiirusega paberlehed ka ei hääbuks, tõotatud
veebimaal ei oota kedagi ees
kullamäed. Inglise lipulaeva The Guardiankauane peatoimetaja Alan Rusbridger ütleb, et ajakirjanduse eksistentsile on eluliselt tähtsad nii tüse rahakott kui ka ajakirjanduse iseseisvust austav firmastruktuur. Guardiani viimaste aastate eduloo (üheksandalt
kohalt veebiajakirjanduse turuliidriks) aluseks on Guardian Media Groupi otsus müüa
maha kuulutusteportaal AutoTrader. 700 miljonist naelast
peaks piisama Guardianikahjumi katmiseks veerandsaja
aasta jooksul.
Need, kes seavad võrdusmärgiväljaande ärilise ja sisulise edukuse vahele (teisisõnu:
ainult kasum tagab sõltumatuse), jäävad üha enam konkurentsis hätta omanikega, keda
kasum ei huvita või kes kasutavad meediakontserni teistes
–

seinteta büroos kulub ligi pool-

teist tundi päevas ehk peaaegu
terve tööpäev nädalas tühja.

Peatoimetaja: Meelis Mandel
Väljaandja: AS Äripäev
Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
telefon:
(372) 667 0195,
(372) 667 0222

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

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

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

–

Mart Kadastik
Postimehe kauane vastutav väljaandja

harudes teenitud raha. Kuulutusteäri on ajakirjanduse võimalikest doonoritest kõige loomulikum. Sellele toetub nii
soomlaste Alma Media, norralaste Schibsted kui ka Eesti Meedia. Kuni Leedu kuulutusteäris, mida Eesti Meedia
omab, läheb hästi, seni ei pigista ka Postimehe king.
Kuidas toita ajakirjandust?

Millise kiirusega paberlehed ka
ei hääbuks, tõotatud veebimaal ei
oota kedagi ees
kullamäed.

Paraku ei leidu igas meediafarmis lüpsilehmi, kelle abiga hoida ajakirjandust elus.
Ka Washington Posti omanikul Grahamite perekonnal sai
2013. aastal raha otsa. Lehe ostis ära maailmarikkamaid
inimesi, globaalkaubamaja Amazon asutaja

JeffBezos.

Amazonil ei olnud selle diiliga
siiski pistmist aktsiad ostis
Bezos kui eraisik. Ta ei asunud
peale suruma kontsernisünergiat, ei täitnud lehte “käsi peseb kätt”reklaamidega ega jaganud privileege ITüksusele,
nagu eeldati. Vastupidi, ajakirjanike keskmine palk on märgatavalt kõrgem veebiarendajate,turundajate, finantsistide omast. Washington Post on
jätkuvalt iseseisev läbipaistev
firma.
Kõigele ilusale vaatamata püsib õhus tasuta lõunate
võimatuse teema. Kui selgus,
et Amazon saab Ameerika valitsuselt ühe salalepingu järgi 600 miljonit dollarit, haavas
see uudis ka Washington Posti
usaldusväärsust. Säravaimalgi
mündil on kaks poolt.
Vaba ajakirjanduse pärast
on kõige enam muretsema hakatud riigis, mis pressivabaduselt on maailmas esikohal
Norras. Toetudes põhiseadusele, mis kohustab võimekindlustama tingimused “avatud ja
valgustatud debatiks ühiskonnas”, moodustas Norra valitsus
komisjoni, kelle ülesandeks
oli analüüsida meedia olukorda. Komisjon nentis, et ajakir–

–

janduse ärimudelid on kokku
varisemas ja seetõttu on ohustatud kogu ühiskonna demokraatlik funktsioneerimine.
Eeloleval sügisel asub Norra
parlament komisjoni ettepanekuid arutama.
Vaid mõni väljavõte komisjoni seisukohtadest. Riik peaks
enda kanda võtma ajakirjanike sotsiaalmaksu.Kohalikke
lehti tuleb doteerida.Avalikõigusliku televisiooni (NRK)
finantseerimine on meedia
konsolideerumise olukorras
eriti oluline. NRK tuleks üle
viia sõltumatufondi haldusse.
Muide, NRK kui rahvuslikku
identiteetihoidva institutsiooni üheks prioriteediks peab
komisjon tähtsamate spordivõistluste otseülekandeid.
Norra meediafirmad ei looda üksnes riigile, vaid püüavad
ka ise ajakirjanduse kvaliteeti kaitsta. Juuli algul käivitasid neli rivaali VG, Dagbladet,
NRK jaTV2 üheskoos portaali faktisk.no, mille eesmärk on
seista vastu libauudiste vohamisele. Faktisk.no kontrollib
ajakirjanduses avaldatud faktide õigsust, olles otsekui ajakirjanduse audiitoriks, kuid jälgib ka poliitikute poolt ja üldse avalikku ruumi paisatud
teabe vettpidavust.
Mida eelnevast jutust Eesti
kontekstis järeldada?
Riik peaks meedias toimuvale rohkem tähelepanu pöörama. Ei pea tingimata alustama raha (mida nagunii ei
ole) populistlikust puistamisest. Mõelda võiks globaalsete kaugmängijate tõhusamale maksustamisele. Ajakohastamist ootavad konkurentsiseadus ja ringhäälinguseadus. Aga ma oleksin siiski ettevaatlik praeguse valitsuse innustamisel.Kui otsused ei sünni teadmistepõhiselt, nagu on
karta, siis oleks parem, kui valitsus meediaga üldse ei tegeleks.
–

–

VASTUKAJA

40% õllemüügist kolib lõunapiirile
on kasulik piirikaupluseid külastada, sest hinnad
kodupoesja piirikaupluses erinevad kohati ligi kaks korda.
Näiteks õllekohvri jaehind Pärnu kaupluses on 19 eurot ja Ikla
piiripunktis üheksa eurot.
Tarbijatel

Rivo Sarapik
toimetaja

www.aripaev.ee/tellimine

Seitse aastat tagasi esitas mainekas Austraalia futuroloog
Ross Dawson trükiajakirjanduse surmadaatumid riigiti. Paberleht kui ühiskonda mõjutav meediavorm kustub Dawsoni väitel aastaks 2019 Inglismaal, 2020 Norras, 2021 Soomes, 2023 Taanis, 2029 Prantsusmaal, 2030 Eestis ja Saksamaal. Venemaal jõuab digiperestroika lõpule 2036. aastal.
Mida kaugemasse aega ula-

Toiduliit kogus kokku alkoholitootjate jamaaletoojate esindusorganisatsioonidelt
statistika, mis koondab 2017.
esimese poolaasta tegelikke
piirikaubanduse müüginumbreid ja sellest tulenevat arvestust maksude kohta, mis riigieelarvesse laekumata jäävad.
Alkoholitootjad ja maaletoojad oskavad saatelehtede alusel üsna täpselt öelda,
kui palju konkreetseid tooteid
nii põhjakui ka lõunapiirile müüdi. Need andmed koguti tootjate ja maaletoojate esindusorganisatsioonide poolt
kokku ning koondati tervikvaateks, mille alusel on arvutatud riigieelarvesse saamata
jääv maksutulu.

Peeter Võrk

Eesti õlletootjateLiit

Eesti agressiivne
aktsiisipoliitika on riigieelarve seisukohast
kahju(m)lik.

Tootjate esitatud ja toiduliidu kogutud andmetel on juba
esimesel poolaastal müüdud
lõunapiirile 7,1 miljonit liitrit õlut ning alkoholi kokku 9,7
miljonit liitrit. Selle tulemusena on riigil jäänud saamata lõunapiiril müüdud koguste
pealt esimesel poolaastal ligikaudu 24 miljonit eurot maksutulu (see arv sisaldab nii aktsiise kui ka käibemaksu).
Rahandusministeeriumi esindajad saatsid seepeale pressiteate, milles väideti, et
esimese viie kuuga (ehkki toot

jate kokkuvõte oli poolaastoodi Lätist Eestisse
umbes 500 000 liitrit õlut. Tõsi
küll, hilisemas pressiavalduses
tunnistati valeväidet ja täiendati, et õlut toodi Lätist võrreldes mullusega kõigest 500 000
liitritrohkem.
Kaudsel meetodil kogutud
viie kuu andmete võrdlemine tootjate kuue kuu tegeliku
müügistatistikaga on ebaprofessionaalne ning rahandusministeeriumi esitatud arvud
õllemüügi kohta erinevad kardinaalselt tootjate tegelikest
müüginumbritest. Loomulikult on valitsusel mugav meie
andmeid kahtluse alla seada,
aga samas on võimalik maksuja tolliametiabil neid andmeid
lihtsasti kontrollida.
ta kohta)

Maksuraha jääb saamata

Riigil jääb jõuliselt kasvava
lõunapiiri kaubanduse ja hääbuva põhjapiiri ekspordi tõttu
juba sel aastal umbes 68 mil-

jonit eurot maksutulu saamasisaldab nii aktsiise
kui ka käibemaksu).
Selle aasta esimesel poolaastal oli Eesti jaLäti õlleaktsiisi vahe kahekordne, mis on
jubapõhjustanud selle, et ligi
20% Eesti õlleturust on kolinud
lõunapiirile.
Alates 1. juulist, mil hakkas
kehtima täiendav alkoholiaktsiisi tõus, on Eesti ja Läti õlleaktsiisi vaherohkem kui kolmekordne. Järgmise aasta aktsiisitõuse Eestis jaLätis arvesse võttes (väärib mainimist, et
Läti erakorraline aktsiisitõus
kokkuvõttes ei vähenda aktsiisimäärade vahet, vaid hoopis
suurendab seda) võime väita,
et piirikaubanduse maht vähemaltkahekordistub.
Prognoosime, et üle 40% kogu Eesti õllemüügist hakkab
käima lõunapiiril. Eesti agressiivne aktsiisipoliitika on riigieelarve seisukohast kahju(m)
lik.
ta (see arv
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ÄRIPÄEV EETRIS

Kasulikud
heateod
Kas heategevust saab turunduse vankri ette
rakendada? Sel teemal räägivad Toivo Tänavsuu (vähiravifondi Kingitud Elu juht), Mattias
Turovski (loomade eestkosteorganisatsiooni Loomus liige) ja Kadi Sumberg (SOS Lastekülast).
Raadiosaadet “Äripäev eetris” saab kuulata Äripäeva veebis, tellida ITunesis ja alla
laadida Soundcloudis.

19

protsenti rohkem reisijaid läbisju lisTal in alen uja ma

aastataguse ajaga võrreldes.

JUHTKIRI

Juulis läbis lennujaama ligi
271000 reisijat.

Taxify läks rahasüsti järel
hiinlaste käpa alla
Koos 10 miljonit eurot ületava investeeringuga sai Hiina ettevõte
Didi Taxifys ka suure otsustamisõiguse.
Taxify Uberile pakutav konkurents on tähelepanuväärne nähtus. Eestimaist pärituolu, erakordselt noorte liidrite teotahtest ja algatusvõimest 2013. aastal sündinud Taxify mõõduvõtmine nn jagamismajanduse lipulaevaks peetava Uberi-suguse hiiglasega paljudes maailmariikides
on midagi, mida Uberi toetajad ja rahastajad ilmselt rahuliku südamega pealt vaadata ei saa.
Seetõttu on Taxify läinud nädalal avalikuks saanud investeering kahtlemata tugev panus ettevõtte edasisse laienemisse. Teadaolevalt 10 miljoni euro piiri ületav rahapaigutus Hiina Didi-nimeliselt ettevõttelt on vastastikku kasulik: hiinlased
saavad ammugi igatsetud akna Euroopasse, Taxify aga saab peale raha ka tehnoloogilist oskusteavet jakogemust, mida hiinlastel on kogunenud üksjagu nad tegutsevad nimelt juba mõnda aega samas valdkonnas.
–

Otsustamisõigus jaguneb

Vähem tähelepanu on ehk pälvinud tõsiasi, et koos investeeringuga saavad hiinlased Taxifys ka olulise otsustusõiguse.
Alates juuli lõpust kuulub Didi Chuxingile 13,1 protsenti ettevõttest. Taxify juha-

tuse liikmeks sai Didi strateegiajuht. Veelgi enam: Taxify eelisaktsiad on nüüd Didi omad. See tähendab, et ettevõtte juhtidel Markus ja Martin Villigul on edaspidi
otsuste langemisel tarvis Didi nõusolekut.
Ka dividende saab Hiina firma eelisjärjekorras. Takkapihta ei saa Villigud järgmise nelja aasta jooksul ilma hiinlaste nõusolekuta oma enamusosalust müüa ega ka
avalikku aktsiaemissiooni korraldada.
Dividende pole Taxifyl kavas niipea
maksma hakata ning ka börsile minek ei
ole esialgu teemaks olnud. Sellevõrra on
Taxify Eesti omanikelkahtlemata õigus:
need sätted on pigem formaalsed.Kui palju võiks Didi vastu olla Eesti omanike enamusosaluse müümise soovile või kas selline soov võiks tekkida, pole ilmselt mõtet
spekuleerida.
Ja kuigi ettevõtte igapäevases juhtimises nimetatudklauslid tõepoolest vaevalt
midagi muudavad, siis iseenesest võetuna on need siiski päris karmid japiiravad
sätted. Eriti kui arvestada, et Didi võib end
soovida Taxifyga siduda pikemaks ajaks ja
lähemalt, kui see praegu teada on.
Väidetavaltvõib Didi investeeringu üks
eesmärke olla Uberi positsiooni õõnestamine maailmas. Didi on teinud investee-

ringuid Uberi kohalikesse konkurentidesse näiteks ka Brasiilias ja Kagu-Aasias. Didi enda positsioon on peale Hiina tugev ka
Indias, mõlemad suured ja kiiresti arenevad turud.
Turgude jagamine

Nii käivet kui ka kahjumit aastate jooksul

miljardites dollarites mõõtnud Uberi kõrval on Taxify seni veel tilluke: nii müügikäivet kui ka kahjumit mõõdetakse sadades tuhandetes eurodes (eelmise aasta majandusaasta aruanne on veel esitamata).
Sellal kui Uberile on ette heidetud mõõdutundetutrahapõletamist, on Taxify käekäigule Eestis seni pigem positiivses toonis kaasa elatud. Mõlema ettevõtte tegevust Eestis on kindlustanud vastne seaduslik raam, nn Uberi eelnõu seaduseks saamine.

Maailmas aga konkureerivad need kaks
mõlemad riikides, kus seadused ülearu ei
pitsita, Uber on mitmelt turultka lahkuma pidanud, sest pole kohalike seaduste
raamides kohta leidnud.
Lähemate aastate jooksul jagatakse turud eeldatavasti omavahel ära seda suuresti ühe või teise võidukäigust huvitatud
investorite toel.
–

Võidab see, kes kohe kaklema ei lähe
Seejuures sageli ei olegi negatiivsel maine kujundamisel
määrav, kas tarbijale tegelikult
ka ülekohut tehtivõi on tarbija oma nõudmistega ületanud
igasuguse mõistlikkuse piiri.
Mõnikord jääb mulje, et tarbijal on lihtsalt suhtlemisvaegus,
mida ta sellisel kombel ravib.
Päris arstim võiks olla hoopis
usaldusväärne järelteenindus
ning avatud suhtlus.
Iga päev küsivad tarbijad
tarbijakaitseametilt nõu. In-

TÖÖSTUSUKSED
TULETÕKKEUKSED
LAADIMISSEADMED
MÜÜKI PAIGALDUS

I
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REPLIIK

Internetist on saanud tarbija
vali häälekandja, mis töötab ettevõtja kasuks või kahjuks.

www.laduks.ee

Pille Kalda
tarbijakaitseameti
kommunikatsiooniekspert

Kõigepealt ei pea
vastasel nina veriseks
lööma, et alles seejärel
asuda tõde otsima.

fotelefonile laekub aastas üle
25 000 kõne, e-postiga või portaalikaudu üle 7000 küsimuse. Pöördumiste arv kasvab igal
aastal.
Seejuures paljud küsimused ei vaja õiguslikku hinnangut, vaidvastused leiaks tarbija surfates tarbijakaitseameti
kodulehel või tarbija abimehe
rakendusest. Sageli ei ole tarbija enne sel teemal kauplejaga suhelnud või on olnud põgus kontakt, mis pole olnud
meeldiv.
Huvitaval kombel saab suur
osa tarbijavaidluste komisjo-

tel 6 803 505
ni esitatud vaidlustest kompromisslahenduse juba ettevalmistavas faasis. Sageli selgub,
et konflikt on tekkinud emotsionaalsel, mitte õiguslikul tasandil.
Ligi 60 protsendil juhtudel
leiavad tarbija jakaupleja omavahel ühise lahenduse, kui tarbija on pöördunud kaupleja
poole. Ainult et pöördujaid oli
üllatavaltvähe. Tasub pöörduda! Mõlemal osapoolel tuleb
meeles pidada, et kõigepealt ei
pea vastasel nina veriseks lööma, et alles seejärel asuda tõde otsima.

mob 56 505 898

info@laduks.ee

www.bestmarketing.ee
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SOOVITUSED

12lollikindlat
investeerimispõhimõtet
Soome tuntuim investor
Seppo Saario soovitab kõigil
aktsiainvestoritel koostada
investeerimispõhimõtted ja neid
kindlalt järgida.
Juhan Lang

PANE TÄHELE

Investor Toomase
börsiakadeemia: algajast
edukaks investoriks!
Toimub 9. septembril.
Koolituse eesmärk on anda teadmisi varaklasside (sh aktsiad, võlakirjad, tuletisinstrumendid, fondid, ühisrahastus) kohta ning
nendesse investeerimise spetsiifikast.
Koolitus on spetsiaalselt loodud selleks, et
võimalikult aegasäästvalt pakkuda kõige vajalikumat informatsiooni, et investeerides
edukas olla.
Koolitus on suunatud alustavatele investoritele, kuid aitab süvendada teadmisi ning
saada häid soovitusi juba ka natuke kogenumatel investoritel.
Koolitajad on TTÜ rahanduse dotsent
Tõnn Talpsepp ja Swedbanki analüütik Tarvo Vaarmets, kel mõlemal on turgudel pika-

Soome tuntuima
börsiinvestori
Seppo Saario
hinnangul on

juhan.lang@aripaev.ee

Äripäev

turgudel põhjust
tegutseda üksnes

“Paljud inimesed on minult pärinud, mida nad peaksid tegema edu saavutamiseks kapitaliturul ja eriti börsiaktsiatesse
investeerides,” kirjutab ta oma kultusraamatus “Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse”. “Minu arvates on pideva edu saavutamiseks otsustava tähtsusega endale selgete ja lihtsate investeerimispõhimõtete
koostamine ning nende kõigutamatu järgimine, laskmata end häirida juhuslikest
teguritest või tunnetest. Inimesed ei muutu. Õnnestumise ja ebaõnnestumise põhjused on põlvest põlve olnud sarnased.”
Nii soovitabki Saario seada endale
kindlad põhimõtted ja järgida neid rangelt ning kannatlikult. “Sa vajad neid, et
saada ka raskest ajast üle,” õpetab ta. “Kirjuta need investeerimisprintsiibid endale märkmikku ja väärtpabereid ostes talleta ka põhjendused, miks investeerisid
just nendesse ning millise turusituatsiooni korral teed otsuse neist loobuda, kas kasumi väljavõtmise või võimaliku kahjumi
vähendamise eesmärgil.”
Legendaarse investori ja bestsellerite
autori sõnul võib investeerimist võrrelda
pidevalt muutuvas olukorras toimuva mitmevõistlusega, millel on loendamatu hulk
kõikuva osatähtsusega alasid. Seetõttu on
põhjust tegutseda üksnes siis, kui sa teed
seda enda kehtestatud põhimõtete järgi.
“Aktiivne osalemine turul pakub igaühele võiduvõimalusi, ent lõpliku tulemuse määrab kahjumi suurus,” selgitab ta.
Reastasime 12 investeerimispõhimõtet, mis aitavad vanameistri hinnangul finantsturgudel edu saavutamise tõenäosust oluliselt suurendada.

siis, kui teed seda
enda kehtestatud
põhimõtete järgi.

ajaline kogemus.

FOTO: ANDRES HAABU

ALLIKAS: ÄRIPÄEV

1.Määra

endale sobiv riskiaste.
Kas paned kõik ühelekaardile või

soovid hajutada riske, mille puhul halveneb ka oodatav tootlus? Pea meeles, et börsiaktsiatega võid viletsamal juhul oma vara kaotada. Määra endaleriskimäär javõlgnevuse piirmäär, arvestades
oma oskusi, vara ja tulusid.

2.Investeerimisobjekti

vali hoo-

lega.

Valides, kas investeerida oma va-

ra pangahoiusena, valuutasse, võlakirjadesse, aktsiatesse või kinnisvarasse, otsustad USAs tehtud uurimuse järgi sellega
ühtlasi 90 protsendi ulatuses ära tulumäära, olenemata sellest, millesse otsustad investeerida nende sihtobjektide sisemises
struktuuris.

3.ajastus

on võtmetegur. alati ei
ole sobiv aeg omada aktsiaid.

Investorile on üks raskemaid asju

le väärtus on seejärel muinasjutuliselt kasvanud. Iga eduka investori kohta tuleb aga
hulganisti kaotajaid. Nendest kirjutamiseks ei kulutata meetrite kaupa ajaleheveerge. Kaotajad ei huvita kedagi.

4.Mida

enam riski hajutad, seda
enam loobud suure võidu võimalusest, ning vastupidi.

Pead endale leidma elujärjega sobiva riskimäära. Noorena, kui investeeringud on
veel väikesed, koonda oma vara hoolega
valitud lubavatesse objektidesse. Vanemana pea meeles, et kasu investeeringute hajutamisest on seda suurem, mida väiksem
on investeerimisobjektide väärtuskasvu
vaheline sõltuvus.
Väärtpaberiturg meenutabbussiliiklust. Kui jääd ühest bussist maha, ära muretse, vaid oota järgmist. Investeerimisturul on intervallid lühikesed. Uusi sobivaid
võimalusi tekib pidevalt. Ole valvas ja lähtu enda seatud põhimõtetest.

õige ostuhetke ootamine, eriti kui käes on
LOE RAAMATUT
Seppo Saario “Kuidas ma investeerin

börsiaktsiatesse”
raamatuklubi.
aripaev.ee

palju sularaha. Midakauem on raha pangakontol seisnud, seda tugevamaks kasvab kiusatus investeerida seda mujale, kuigi turult tulevinformatsioon hoiatab parajasti investeerimast aktsiatesse.
Suured varandused on tõepoolest saadud vara investeerimisel ühte objekti, mil-

5.Kujunda

enda vanuse ja iseloomuga sobiv investeerimisstra-

teegia.

Börsiaktsiad on selline investeerimisobjekt, mis mõnele inimesele loomupäraselt sobib, teisele aga mitte sugugi. Börsiaktsiatesse võib oma vara investeerida vaid

siis, kui nende väärtuse äkilised kõikumised nii kursi järsk tõus kui ka langus ei
kõiguta meelerahu.
Inimese riskivõtmise soov ja võime olenevad paljudest teguritest. Neist keskne
on vanus. Noorepoolne investor tahab ja
julgeb võtta riski. Vanem inimene, kellel
on jubakogunenud vara, asetab rõhu selle
säilitamisele loodetava tootluse arvel.
–

rusikareegel: investeeri oma
varast börsiaktsiatesse osa, mis

6.Üks

on 100 miinus enda vanus.
20aastaselt võid oma varast börsiaktsiatesse paigutada lausa 80%, ent 50aastasena üksnes poole. Oma elukaare hilisemal
perioodil, 70aastasena, on rahulikum paigutada põhiosa varast teistesse investeerimisobjektidesse, nagu kinnisvara, hoiused, obligatsioonid või kunstiteosed. Hinda oma olukorda ja iseloomu. Paiguta oma
vara nii, et säilitad meelerahu.
Edukas investor võtab börsi mänguna,
milles võidud ja kaotused on loomulikud.
Ta on edukas strateegia, pallija kaardimängus, lahendab meeleldikeskendumist
nõudvaid ülesandeid ning on valmis tegema ränka tööd, kui olukord seda nõuab.
Mõni investor on saanud koolitust psühholoogias, mõni on andekas matemaatikas või tunneb hästi statistika teooriat.

Tootmisjuhtimise

kool

26.09.2017–09.01.2018
Kestus: 6

päeva

Efektiivsus lihtsate võtetega

Jari Kukkonen

•

•

•

€

2399 €(km-ga 2878,80 €)
Kehtib kuni 11.08.17
Tavahind: 2599 (km-ga 3
€

•

•

118,80

€)

Info ja registreerimine: Inge Lauri

•

/

Innustava juhtimiskultuuri loomine
Lihtsad ja efektiivsed tööriistad tööprotsesside täiustamiseks
Masinate ja seadmete suutlikkuse kasvatamine
Tegelikku konkurentsieelist loov kvaliteedijuhtimine
Sinu ettevõtte tootlikkuse parendamine metoodikad praktikasse
Muutuste elluviimine. Edulugude tutvustamine
–

tel: 667 0212

/

e-post: inge.lauri@aripaev.ee

/

–

akadeemia.aripaev.ee
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Edukas investor tunnistab oma vigu ja
teeb kõik, et tema kaotused oleks väikesed.
Ta unustab need kiiresti ja öösel ei häiri see tema und. Ta ei mõtle, et nüüd võitsin või kaotasin ning mida selle raha eest
võiks või oleks võinud osta. Kui võidud ja
kaotused keerlevad alatasa mõttes krabisevate kupüüridena, oled vääral alal. Tõelist professionaali ei saa tunded valitseda.
Kõrvalt naljalt ei märka, et ta on äsja võitnud või kaotanud suure summa raha.

7.Hoolitse

hästi oma raha eest.

Investeerimine on karm mäng.
Kuigi enamik aktsiaomanikke ja
eriti pikaajalised investorid võidavad piisavalt pika perioodi jooksul kursitõusu tulemusena, kannavad üsna paljud siiski kibedaid kaotusi ja minetavad oma vara.
Börsiaktsiatesse investeeritakse tihtikümneid ja sadu tuhandeid eurosid hetkelise
meelesähvatuse mõjul. Siis võib edu tulla
vaid õnnehaldja abil nii nagu loteriis.
Oma tunded on edukuse halvim komistuskivi. Turg on täiesti tundetu. See väljendub vaid arvudes, mis vilksatavad arvuti ekraanil või on trükitud leheveergudel.
Mõnele inimesele on investeeriminerohkem ajaviide kui hoolsalt läbikaalutud tegevus.Kumba rühma soovid kuuluda?
Investorit võib võrrelda purjetajaga merel. Meri iseenesest ei ole sinu suhtes sõbralik või vaenulik. Purjetaja ei saa valitseda merd, kuid võib valitseda iseennast.
Arukalt tegutsedes tuled merel toime igas
olukorras, ent kui satud tormi ajal paanikasse, läheb sul halvasti. Arukas purjetaja
tunneb merd. Ta kohandab oma käitumise olukorra järgi ja tuleb toime, valitsedes
oma tundeidratsionaalselt. Investeerimisturg toimib samamoodi.

8.Esmane

eesmärk on kahjumi vältimine ja jätkusuutlikkuse kindlustamine investeerimisturul.

Aktsiainvestori eesmärk on õppida tegema tasuvaid tehinguid, olenemata nende
suurusest. Pidev võitmine räägib heast investeerimisstrateegiast ja sellekorralikust
järgimisest. Alles seejärel, kui oled õppinud õnnestunud strateegia põhjal tegema
erinevas turusituatsioonis edukaid väikesi tehinguid, tasub hakata otsima suuremaidvõite.
Warren Buffett kirjutas 2005. aasta aruandes oma börsiettevõtte Berkshire Hathaway aktsionäridele, et tema arvutuste järgi võtavad mitmesugused vahelülid, näiteks börsimaaklerid, varahaldurid, portfellihaldurid, konsultandid ja juristid, kulude ja boonustena kokku ühe
viiendiku kõigi börsiettevõtete kasumi
summast, enne kui raha on jõudnud ahela
teises otsas oleva investori kontole? Kui tahad oma vara kasvatada, siis hoolitse selle
eest, et kasumit sööv ahel oleks lühike.

9.Määra

piirhind, mis on lähedane
viimase tehinguga.

Sinu raha on kaotusaldis kohe pärast ostukorralduse tegemist. Oletame, et annad maaklerilekorralduse os-

ta 100 Outoteci aktsiat. Eile maksti aktsia

eest 8 eurot. Kui teed ülesandeks osta turuhinnaga, võid märgata, et oled maksnud 8,50 eurot. Kuna tehing oli maakleri arvates väike, pead tõenäoliselt maksma
vahendustasu 8 eurot ning siis oled aktsiate eest välja andnud kokku 858 eurot. Kui
aktsiaid müües maksad sama suure vahendustasu, siis pead müües kahju vältimiseks saama ühe aktsia eest 8,66 eurot.

Sel juhulpeaks investeerimisotsuse
aluseks olnud eilne 8eurone kurss tõusma
üle 8 protsendi, muidu ootab kahjum. Peagi märkad, et sellise strateegia abil kergelt
rikkaks ei saa.
Investeerimisturul osaledes õpid kiiresti, et iga samm tuleb hoolikalt läbi
mõelda. Anna maaklerile ülesanded väga täpselt. Püüa oma investeeringuid teha
võimalikultväikeste kulutustega. Ära lase
raskelt saavutatavaid võite juba stardijoonel kaotsi minna.

10.Võta

ainult väikesi riske.

Edukad investorid võtavad
väiksemaid riske, kui arvata
võiks. Kas usud, et suured professionaalsed investorid ei sea ühe tehinguga kunagi
ohtu rohkem kui protsendi või kaks kogu
oma varast? Seega võta väikesi riske, sest
vajad üksteisele järgnevate kaotuste korral
taluvusvõimet mängus edasi püsida.
Hoolitsed oma raha eest hästi, kui pead
meeles järgmised juhtnöörid.
Vea kiire tunnistamine hoiabkaotused
väikestena. Professionaalsed investorid
tunnevadkõrbelõhna jubakaugelt ja lahkuvad vaikselt turult.
Kui pead müüma, siis müü kõigepealt
nõrgemad väärtpaberid. Hoia portfell tugevana, mitte nõrgana.

11.Võta

kasumid aeglaselt, kahjumid kiiresti.
Kui investeeringu väärtus hak-

kab ootamatult liikuma sulle ebasoodsas
suunas, siis kaalu viivitamata lahkumist
turult, enne kui kahju kasvab suureks. Investeerimise kuldne reegel on cutyour losses, letyourprofits run ehk “võta kahjumid
kiiresti, kasumid aeglaselt”.

12.Kui

kannad kahju, siis kärbi in-

vesteeringuid.
Maailm on halvale

investorile
kalk. Mida teeb õnnetu investor siis, kui ta
kaotab oma kapitalist 50 protsenti? Tavaliselt ta kahekordistab panuse, et omadega
välja tulla.Praktikas kaob selline investor
varem või hiljem turult.
Tööta endale välja sellised põhimõtted,
mille abil kindlustad jätkuva tegevuse investorina. Kui oled kaotanud, siis mõtle,
mis oli sinu süsteemis väär, ja alles seejärel alusta investeerimist uuesti väiksemate panustega.

TOORAINE

“Hinnad on tõusnud, sest
makrokeskkond on soodne,
hooajaline nõudlus paraneb, varud vähenevad ning geopoliitilised pinged püsivad,” kirjutasid Barclaysi analüütikud.
Raportis prognoositakse, et
Brenti hind tõuseb aasta viimase kolme kuuga 54 dollarilebarreli eest, sest varud jätkavad vähenemist, OPEC täidabkorrali-

1 kuu

2 kuud

3 kuud

9

protsenti on

tänavu odavnenud nii Brentkui
ka WTI.12 kuu
lõikes ulatub
hinnalangus
isegi 20 prot-

sendini.

kult oma kokkulepet ning Venezuela toodang langeb.
Raportis lisati, et hiljutine
hinnatõus oli põhjustatud müügipositsioonide likvideerimisest, mitte uutest ostjatest.
“Turu põhinäitajad on selles
kvartalis jätkuvalt rabedad. See
tähendab, et igasugune hinnatõus võib olla lühiajaline, välja
arvatud siis, kui varud hakkavad järsult vähenema.”
WTI toornafta kallines reedel 0,8 protsenti, Brent lisas 0,6
protsenti. Barrel maksis vastavalt 49,43 ja 52,31 dollarit.
ÄRIPÄEV.EE

6 kuud

1aasta

9 kuud

2 aastat

3 aastat

üle 5 aasta

min summa

kontakteeruge pangaga

Danske Bank
0,10

0,15

0,20

0,40

0,50/1,50

0,60/1,60

0,70/1,70

-

0,25

0,30

0,35

0,55

0,65

0,75

0,85

-

-

-

-

-

0,01

0,01

0,20

0,35

0,75

-

Versobank
DNB

0,40

0,50

0,60

0,75

0,75

1,15

1,25

1,35

-

0,01

0,05

0,09

0,18

0,21

0,23

0,28

0,33

-

350
100

Krediidipank

0,10

0,10

0,30

0,60

0,90

1,50

1,70

1,80

2,00

100/200 (4)

0,50

0,75

1,00

1,25

1,75

2,00

-

9 kuud

1 aasta

min summa

Tallinna Äripank

Tallinna Äripank
Citadele Pank

(3)

Inbank

-

-

keskmiselt

kuu

kuu jäägilt

püsijäägilt

Tallinna Äripank
Citadele Pank

1 kuu

Danske Bank
Tallinna Äripank

kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank
(3)

Versobank
DNB
Krediidipank

200

200
150

500

0,05

0,05

0,10

0,15

0,20

200

-

-

0,90

1,00

1,30

200
500

-

0,00

Versobank

0,30

DNB
Krediidipank

-

0,05 (7)

-

-

0,35

0,45

0,70

0,90

1,10

0,10

0,11

0,14

0,29

0,39

0,49

0,05

0,05

0,05

0,10

0,10

0,15

100
100/200 (4)

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

0,01

-

6 kuud

-

Citadele Pank

0,00

3 kuud

0,05

0,00

-

2 kuud

kontakteeruge pangaga

-

0,00

Inbank

-

Tähtajaline hoius USD, %

Jooksev hoius EUR, %

-

Äripanga jooksva hoiuse intressimäär

on

nüüd

0%

Pankade kontaktandmed
Citadele Pank

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

Narva mnt. 63/1, 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, www.versobank.com

Tallinna Äripank
faks 668 8065

Vana-Viru 7, Tallinn, tel 668 8066,

e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee
Narva mnt 4, Tallinn,
tel 669 0941, faks 661 6037

Eesti Krediidipank

BALTI ETTEVÕTETE NOTEERIMATA VÕLAKIRJAD
võlakiri

REKLAAM

emiteerimis-lunastamis-kupongimäär
kuupäev
tähtaeg

ISIN kood

PlusPlus Capital

EE3300110980

24.10.2016

1.10.2017

10,00%

Finora Capital

EE3300110659
EE3300111046

10.03.2015
1.12.2016

15.03.2018
1.06.2018

9,75%

Creditstar

11,00%

Mainor Ülemiste
PlusPlus Capital

EE3300110691
EE3300110840

16.06.2015
25.01.2016

26.11.2018
1.02.2019

EE3300110972

Finora Capital

22.09.2016

22.05.2019

Vega Residents EE3300111228
EE3300111079

30.05.2017
20.12.2016

30.05.2019
1.10.2019

Creditstar

EE3300111020
EE3300111053

28.11.2016
1.12.2016

15.10.2019
1.12.2019

IuteCredit Europe A9

EE3300111194

12.05.2017

15.06.2020

Endover Kinnisvara
PlusPlus Capital

-

7,00%

13,00%
9,25%
11,00%

12,00%
14,00%

12,50%
14,00%

intressimakse
sagedus

nimi-emissiooni
väärtus, €

maht, €

kvartaalne

100

3 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

4 000 000
15000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

5 000 000
4 000 000

kvartaalne

1 000

1 000 000

kvartaalne
kvartaalne

100
100

6 500 000
7 000 000

kvartaalne
kvartaalne

100
1 000

1 400 000
15000 000

kvartaalne

100

2 000 000

REDGATE

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

FONDID

REKLAAM
04.08

lHv varahaldus
ost

Pensionifond L, EUR
Pensionifond M, EUR
Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR
Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR

müük

NAV

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

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

1,61

1,61

1,61

2,33

1,92

2,92

3,77

4,24

1,27

1,27

1,27

1,42

1,39

1,58

3,16

3,69

1,28

1,28

1,28

1,37

-0,67

-1,48

1,44

2,24

1,42

1,42

1,42

2,73

2,80

4,67

4,49

5,08

fondi maht

714 734 495
87 821 221
64 437 377
124 280 947

1,19

1,19

1,19

0,91

-0,52

-0,83

1,44

2,37

1,65

1,67

1,67

2,88

4,16

6,70

6,10

6,51

20 716 796
13 968 965
5 461 884

LHV Pensionifond Indeks

0,67

0,67

0,67

0,08

-

-

-

LHV Pensionifond Indeks Pluss
LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,69

0,69

0,69

2,76

-

-

-

0,78

0,79

0,79

-0,88

-1,26

0,28

1,07

998 481
539 758

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

nordea

pensions

1,58

11,66

11,78

11,78

3,88

5,93

-7,63

8,85

11 649 307,69

10,20

10,30

10,30

8,74

20,69

8,11

5,48

4 123 873,87

6,52

6,58

6,58

8,74

20,69

8,11

5,48

-

ost

müük

NAV

04.08

estonia
riski-% aasta
aste

algusest

12 kuud

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

fondi maht

214 322 010,03
29 184 628,86

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

1,11

1,11

1,11

6,03

0,85

3,99

3,46

4,25

0,95

0,95

0,95

9,15

0,34

6,12

4,96

5,42

Nordea Pensionifond B, EUR
Nordea Pensionifond C, EUR

1,00

1,00

1,00

3,74

0,93

1,38

2,15

2,78

0,89

0,89

0,89

2,02

0,2

-1,33

1,41

1,79

23 792 761,02
13321 972,74

Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

1,49

1,52

1,50

12,15

0

8,93

6,24

7,16

10 730 627,09

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,81

0,80

3,20

0,48

0,9

2,65

2,88

2 388 377,23

ost

müük

trigon asset management

Balti Fond C, EUR
Trigon Uus Euroopa Fond C, EUR
Trigon Venemaa Top Picks Fond C, EUR

Trigon

Barclays: nafta hind hakkab
tõusma aasta lõpus
Naftaturg peaks selles kvartalis langustrendi sattuma, aga
Brent hakkab aasta viimases
kvartalis uuesti kallinema, selgub Barclaysi panga tehtud
analüüsist, vahendab CNBC.

Tähtajaline hoius EUR, %

IuteCredit Europe A8

Kui oled ebakindel, siis vähendariske ja
kas või lahku turult.
Vara haldamine nõuab professionaalset oskust. Et võtta vastu õige otsus, kaalu iga kord enne hoolega eri aspekte. Otsused ja ülesanded sõnasta selgelt.

REKLAAM

KOMMERTSPANKADE INTRESSITOOTED

04.08
NAV

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

21,50

22,27

21,83

7,37

14,41

20,30

17,85

13,17

34,13

35,34

34,65

11,57

24,37

39,45

11,57

13,74

21,78

22,55

22,11

21,51

-11,08

25,99

10,40

1,66

2 965 451,01
146 567 755,59
8 812 541,11

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
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OMX TALLINN

Miks mitte
välismaakler?

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

52 nädalat

1238,84

+0,60%~

1250

1175

1100
1025

Mulle kirjutanud Raido uuris, miks ma siiani ühtki
välismaaklerit ei kasuta.
“Lugesin, et investor Toomas kaalutleb,
kas hoida oma välismaiseid väärtpabereid
Swedbankis või liikuda üle LHV panka,
kus on küll kõrgemad teenustasud, kuid
kus dividendidelt tuleb vähem makse
maksta,” kirjutas Raido. “Juulis ilmus Äripäevas artikkel, mis tutvustas maaklerifirmasid LYNX Broker ja Interactive Brokers,
millel olevat soodsamad teenustasud kui
Eestis tegutsevatel pankadel seega, miks
investor Toomas midagi neist ei vali?” tundis Raido huvi.
“Kuuldes, et LYNXis ei ole kuutasusid, tundus ahvatlev alustada USA börsidel kauplemist,” jätkas seni vaid koduturul kätt proovinud Raido. “Kuidas selliste
soodsate maaklerifirmadekaudu investeerimisega algust teha?” küsis ta ning uuris,
kas dividende maksustataks sel juhul 15
või 30 protsendiga.

950
08

Minimaalne investeerimissumma: 10 000 USD, alla 25aastastel
3000 USD
Igakuine tasu 10 dollarit, seda
eeldusel, et kontol on aktsiaid
rohkem kui 2000 USD eest. Vastasel juhul kuutasu 20 USD. Alla
25aastastel 3 USD.
Tehingutasu USA aktsiatega:
0,005 USD aktsia kohta, min 1
USD, max 0,5% tehinguhinnast.

–

Välismaakleri lõplikud
investeerimis-

kulud sõltuvad

Liiga palju bürokraatiat

iga investori

miks ma veel välismaaklerite
kasuks otsustanud ei ole, seisneb võimaluses tulumaksukohustust edasi lükata. Nimelt, kui valida kauplemiseks mõni krediidiasutuse tegevusluba mitte omav platvorm, tuleb suurima miinusena arvestada, et Eesti investeerimiskonto süsteemi
kasutada ei saa. Seega kaoks mul võimalus
makse ajatada ning kui tuleb tuludeklaratsiooni esitamise aeg, pole võimalik investeeringuid otse pangast maksuameti
lehele üle kanda.
Lisaks tahan algaja investori tähelepanu juhtida sellele, et välismaistele kauplemisplatvormidele sisenemine eeldab tavaliselt mingi kindla minimaalse investeerimissumma olemasolu. Nii näiteks peab
Interactive Brokersi kaudu tehingute tegemiseks olema tagataskust võtta vähemalt 10 000 dollarit. LYNXil on algkapitali

konkreetsest

Üks põhjus,

investeerimisprofiilist.

LYNX

pektidest. Hinnastamise süsteem on väga mitmetasandiline ning seetõttu peaks
iga investor selgeks tegema just enda profiilile vastavad kulud. Näiteks Interactive
Brokersi puhul sõltuvad minimaalsedkuised haldustasud sellest, kui palju tehakse
kuus tehinguid ning millisesse suurusjärku jääb aktsiatesse paigutatud summa.

väärtus 283 038,89 eurot
51% aktsiad / 43% raha / 6% võlakirjad

QI (qualified intermediary) staatus se–

BÖRS

52,02

t

558,75

Mootoribensiin,

Diislikütus,

49,07

t

499,75

Värvilised metallid

03.08
1916
6318

Plii LME
Nikkel LME

Valge suhkur NYSE LIFFE,

USD/t

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

390,70

143,75

LIFFE Pariis

Väärismetallid

PANE TÄHELE
Baltic Horizoni renditulu kasvas. Puhasväärtus tõusis pea 10
miljoni euro võrra, seda investoritelt saadud rahasüsti toel.

€.

SINU ARVAMUS

Apranga vangerdab. Müüakse
Vilniuse hoonekompleks 6,05 miljoni euroga.

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

PRFoods rallis. Reede keskpäevaks oli aktsia tõusnud kolmandat
järjestikust päeva ja +12,06%.

04.08
sulgemis-

muutus

käive,

hind, EUR

eelm,

EUR

%

P/E

P/B

ROE

divid.
tootlus

Helsingi

-8,1%

0,82

0,8%

Alma Media

2,47

0,0%

Citycon

1,340

0,00

-

9,1

9,1%

0,83

4,5%

Elisa Comm.

Harju Elekter
LHV Group

4,240

1,92

2,7

47,1%

1,28

4,2%

10,500

0,96

14,0

21,0%

2,95

1,4%

Merko Ehitus
Nordecon

9,350

-1,27

23,6

5,7%

1,35

1,270

-0,78

6 486
13 005

16,2

7,4%

Olympic EG

1,890

0,53

302 283

9,1

29,0%

0,483

12,06

33 417

42,7

1,9%

1262,25

PRFoods
Pro Kapital Grupp

2,400

0,00

-

-

966,20

Silvano FG

2,680

1,52

Skano Group

0,620

0,00

25 257
31

12,8

884,79

16,43

Tallink Grupp

1,100

0,92

440 614

12,600

0,00

04.08

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

367,5

Euroopa Keskpank
AUD

1,494

Singapuri dollar

SGD

1,613

Bulgaaria leev
Hiina jüaan

BGN

1,956

Suurbritannia nael

GBP

0,903

CNY

7,973

Šveitsi frank

CHF

1,150

Hongkongi dollar
India ruupia

HKD
INR

9,272

75,521

Taani kroon
Tai baat

DKK
THB

39,429

JPY

130,910

Tšehhi kroon

CZK

25,965

CAD

1,495

Türgi liir

TRY

4,199

KRW

1336,540

Ungari forint

HUF

303,740

Norra kroon
Poola zlott

NOK

9,377

USA dollar

USD

1,186

PLN

4,253

Rumeenia leu

RON

4,566

Trigon PD
Baltic Horizon Fund

18,9

4,4

16,5

0,9

6,1

35,54

0,11

18,0

6,4

4,2

Finnair

8,94

3,47

-

1,7

-

Fortum

14,17

0,71

33,0

1,0

-

4,4%

HKScan

3,07

0,66

-

0,4

5,2

1,20

7,1%

1,03

26,4

2,2

4,4

5,3%

Kesko
Neste Oil

44,96

2,64

35,52

1,14

-

2,3

3,7

0,82

0,0%

Nokia

5,57

0,91

-

1,8

-

-2,7%

1,57

0,0%

Olvi

30,30

0,00

17,9

3,0

2,5

19,0%

2,44

7,5%

PKC Group

23,58

0,13

84,2

3,6

-

0,62

Stockmann

7,40

0,61

-

0,5

-

21,0

0,91

0,0%
2,7%

Stora Enso

11,33

0,80

-

1,6

-

13,2

20,1%

2,66

4,3%

22,74

0,09

-

1,5

4,2

7,08

-0,21

117,9

1,7

3,1

0,53

15,1

15,4%

2,33

6,6%

0,00

-

-

-2,1%

1,12

0,0%

1,340

0,00

5 456

-

-

-

-

UPM
YIT

Kymmene

P/B

muutus
eelm, %

aktsia

hind, EUR
Apranga
City Service

7,438

P/E

04.08

Vilnius

04.08

Riia

divid.

tootlus

Grindex

8,37

0,36

5,7

0,6

-

Latvijas Gaze

9,39

0,43

23,7

1,1

-

Olainfarm

11,20

0,00

13,0

1,6

-

5,53

0,36

10,7

1,4

-

SAF Tehnika

2,4

-23,0%
4,3%

-

9,550

hind, EUR

divid.
tootlus

1,38

0,600

muutus
eelm, %

P/B

-0,52

6 999
25 705

sulgemis-

P/E

%

2,31

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

aktsia

eelm,

6,60

=

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX

muutus
hind, EUR

-1,2%

7 008
8 444

04.08

aktsia

-

Austraalia dollar

Kanada dollar
Korea won

€.

-

unts 31,105 g

VALUUTA

Jaapani jeen

Ostis: 19. juunil 100 iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) osakut hinnaga 30,91 eurot osaku kohta. Tehingusumma oli 3091,20 eurot.
Teenustasu oli 14,13 eurot.
Müüs: 11. mail 210 Lerøy Seafoodi aktsiat
hinnaga 47,8 eurot aktsia. Tehingusumma
oli 10 043,35 Teenustasu oli 15,06

245

2,8

2065,00

vano.

Viimased tehingud

1 017

2813,5

141,45

–0,76

-1,75

Tsink LME

Kohv NYBOT, USc/nael

–0,01

Apple

-0,75

321,00

USD/unts,

0,13

0,08
0
0

Baltic Horizon Fund
Microsoft

1,330

t

04.08

0,36

0,281

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

=

0,37

Berkshire Hathaway B-aktsia
Statoil
iShares MSCI Brazil Capped (EWZ)

Baltika
Ekspress Grupp

20605

nael 453,59 g

0,53

Apranga

Arco Vara

2365
10310

Tina LME

Põllumajandus

0,92

Tallinn
aktsia

Alumiinium LME
Vask LME

484,00

Kerge kütteõli,

1,63

Tallink
Olympic EG

sendile.
Konsolideeritud puhaskasum ulatus 5,7 miljonile eurole, võrreldes eelneva aastaga langes see
7 protsenti. Emafirma aktsionäride puhaskasumi osa vähenes 9,2
protsenti ja oli 5,4 miljonit eurot.
“Ostujõud Venemaal ja Valgevenes riikides on madal ning selle tõttu on raske ennustada kiiret
majanduskasvu taastumist kõne
all olevatel turgudel,” teatas Sil-

–

USD/t

Nafta IPE, bbl
Nafta NYMEX, bbl

Lerøy Seafood

Ryanair

lest, kas teenust pakkuval platvormil on

993,78

langes 56,3protsendilt 49,5prot-

aktsiate päevane muutus protsentides

BÖRSIKAUBAD

USD

investeeringutel?
päevane muutus

+0,08%

Mis puudutab aga platvormide tehingu-ja hooldustasusid, siis need võivad
küll esmapilgul tunduda madalamad,
kuid sõltuvad lõpuks väga paljudest as-

04.08

1242,45

Ja -müüja Silvano Fashion Groupi käive esimesel poolaastal kasvas, aga ettevõtte kasuminumbrid oli kehvemad kui
mullu, sest Valgevene Ja Venemaa majanduskeskkonna seis
pole kiita.
Kontserni 2017. aasta esimese
kuue kuu käive ulatus 32,8 miljoni euroni, võrreldes eelneva aasta sama ajaga kasvas see 7,2 protsenti. Ettevõtte brutokasum oli
samal perioodil 16,2 miljonit eurot, mis on 5,7 protsenti vähem
kui mullu. Brutokasumi marginaal

Kuidas läheb Toomase

suurusest.

da on võimalik taotleda USA maksuametis. Näiteks Swedbank ütles mõni kuu tagasi, et nemad seda automaatselt madalamat maksumäära rakendada võimaldavat
staatust ei oma, sest süsteemi ülesehitamine on vähese nõudluse juures ebamõistlikult kulukas. USA dividendidemaksustamisel on võimalik Eesti residentidel kasutadaka rahvusvahelise kokkuleppe alusel soodsamat maksumäära, kuid kokkulepitud maksumäär ei rakendu automaatselt maksu tagastuse taotlemiseks tuleb
esitada USA maksuametile vastavad dokumendid.
Seetõttu mõtlen, et kui peaksin tahtma
soodustust, on kõige lihtsam viia oma USA
aktsiad näiteks LHVsse.

Kütused

04 06 08

Rõivatootja

PORTFELL

Kuutasu puudub
Minimaalne alustustasu: 3000
EUR.
Tehingutasud sõltuvad tehingu

Nagu olen ka varem kirjutanud, siis dividendide maksustamise määr sõltub sel-

nõue 3000 eurot.

02

Silvano kasum langes

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.

Tehingutasu Euroopa aktsiatega: 0,01–0,15% tehingu suurusest
(sõltub riigist).

Dividendisoodustust tuleb taotleda

investor Toomas

12

AUTOTÖÖSTUS

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

TASUBTEADA

Interactive Brokers
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perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

Invalda
Linas Agro
Panevezio Statybos
Siauliu Bankas
Snaige

P/E

P/B

2,68

0,37

-

3,0

6,0

-

-

-

-

-

4,780

0,00

-

-

-

0,692

0,00

31,2

0,7

-

1,210

0,83

-

0,5

-

0,571

0,18

2,7

1,4

-

0,350

-2,78

-

0,7

-

ALLIKAS: BLOOMBERG KELLA 17 SEISUGA

EUR/SEK

EUR/RUB

PRFoods

Baltika

9,6093

71,6789

+12,06%

–1,75%

divid.

tootlus

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

Turuülevaade: investor.aripaev.ee

