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Valdkonna konkurentsiraport on koostatud 2017. a majandusaruannetes esitatud andmete baasil. 

Lisaks kajastuvad analüüsis Eesti Maksu- ja Tolliameti 2018. esimese poolaasta andmed. 

 

Raportisse on kaasatud ettevõtted, mille müügitulu vähemalt ühel aastal vahemikus 2014-2017 

aastal ületas 70 000 eurot. 

 

Juhime tähelepanu, et me ei ole teostanud lähteandmete kontrolli ja ei võta endale vastutust 

lähteandmetes esitatud info õigsuse eest. 

 

Käesolev raport on autoriõiguse objekt ja seda on lubatud levitada vaid kokkuleppel väljaandjaga. 
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Konkurentsiraport – täielik ülevaade valdkonna ettevõtetest 
 

 
Äripäev on alates 1994. aastast koostanud ettevõtete edetabeleid. Oleme soovinud seeläbi luua 

selgust ärikeskkonnas ja tõsta esile edukaid ettevõtjaid, kelle järgi teistel oleks võimalus joonduda. 

 

Valdkonna konkurentsiraportiga astume sammu edasi, pakkudes kommenteeritud statistilise 

kokkuvõtte kitsa tegevusvaldkonna ettevõtete konkurentsivõimest. See on suurepärane materjal 

saamaks pilti lähimatest konkurentidest või peamise koostöövaldkonna ettevõtetest. 

 

Advokaadibüroode konkurentsiraport teeb põhjaliku ülevaate valdkonna üldistest trendidest ja pakub 

erinevate näitajate põhjal moodustatud edetabeleid. Nii saab kiirelt analüüsida, kus on kellegi 

tugevused-nõrkused ja kuidas enda ettevõtte positsioon teistega võrdluses paistab. Raporti valimisse 

on kaasatud 121 ettevõtet, kelle käive ajavahemikus 2014-2017 küündis vähemalt ühel aastal 70 000 

euroni.  

 

Raporti vormi osas oleme suurt tähelepanu pööranud info esitamise selgusele, et säästa Teid 

andmetöötleja rollist. Raporti paketis on lisaks põhidokumendile kaasa antud algandmete fail, kust 

saate erinevate ettevõtete kohta täpsemaid andmeid vaadata. 

 

 

Raportite kirjutamist toetab: 

 
 

 

Edu ja põnevat uurimist! 
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KONKURENTSIRAPORTI SISU 

 

1. Valdkonna ülevaade 

 Eksperdi kommentaar 

 Juhtide küsitluse kokkuvõte 

 Valdkonna trendiraport 

2. Valdkonna reitingud 

 Müügitulud ja kasv 

 Kasum ja rentaablus 

 Varad ja efektiivsus 

 Töötajad ja tööjõumaksud 

3. Valdkonna uudislint – oktoober 2017 – september 2018 

4. Andmefail valimisse kuuluvate ettevõtete andmetega 
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EKSPERDI KOMMENTAAR 

 

 

Eesti ja Baltimaade juuraturust septembris 2018 
Advokaadibüroo Sorainen asutaja ja vanempartner Aku Sorainen 

 

 

Pole mõtet rääkida Eesti advokaaditeenuste turust üksinda, sest turg on kõvasti rahvusvahelistunud. 

Kõik 10 suuremat Eesti bürood on mingi regionaalse alliansi liikmed. 

 

Eestis toimuvad samad arengud, mis mujalgi Euroopas. Suured bürood kasvavad endiselt, et suuta 

pakkuda juriidilist täisteenust kõigis ärivaldkondades. Ja kuna regulatsiooni lisandub, siis edukas 

spetsialiseerumine nõuab järjest kitsamate valdkondade tundmist ja selleks on vaja inimesi juurde. 

 

Hetkel on Eestis kolm bürood, mille käive ja kasum tundub olevat oluliselt suurem kui ülejäänud 

büroodel. See on üks näide turu konsolideerumisest, mis on üldine trend maailmas. Advokaatide 

liikumine büroode vahel on muutunud peaaegu igapäevaseks nähtuseks. Mitmed bürood on 

vahetanud ka oma ülebaltilisi kette ja alliansse ja turg Baltikumis on muutuses.  

 

Praegu pööravad advokaadibürood rohkem tähelepanu tööviljakuse tõstmisele. Advokaadid on 

endiselt liiga tihti nagu rätsepad, kes teevad iga uut kaasust, nagu teeksid nad seda esimest korda, 

samas kui nii büroo kui kliendid võidaksid kogemuste taaskasutamisest. See pole probleem ainult 

Eestis, vaid igal pool, kuigi Eesti turu väiksus teeb efektiivsuse tõstmise veelgi keerulisemaks kui mujal. 

Advokaadid on oma tööprotsesside standardiseerimises, süsteemide ehitamises, projektijuhtimises, 

tugiteenuste arengus ja IT võimaluste kasutamises jäänud maha audiitoritest ja paljudest teistest 

konsultantidest.  

 

Paraku on nii, et suured bürood suudavad siiski spetsialiseeruda rohkem erinevatele juura- ja 

ärivaldkondadele, investeerida rohkem ja lubada endale professionaalset juhtimist ja seega nemad 

saavad efektiivsemaks, töö kvaliteet on seal stabiilsem, rohkem tiimitöö tulemus ja seega sõltub see 

vähem üksikutest nö ”staaradvokaatidest“.  

 

Advokaatide maine Eestis on minu arvates täna päris hea ja seda tänu nii advokaatide enda 

professionaalsusele kui ka Eesti Advokatuuri heale tööle. 
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JUHTIDE KÜSITLUSE KOKKUVÕTE 
 

 

Viisime septembri lõpus advokaadibüroode juhtide seas läbi lühiküsitluse, kus uurisime, milliseid 

arenguid järgmiselt 12 kuult oodatakse. Küsitlusele vastas kokku 16 ettevõtte juhti.  

 

Arvestades Eesti ettevõtlusmaastiku head seisu, on sektori juhid oodatult tuleviku osas positiivselt 

meelestatud. Peaaegu kõik küsitluses osalenud usuvad, et nende ettevõtte müügimaht kasvab 

järgmise 12 kuu jooksul ning tervelt ¾ kõigist vastanutest loodavad näha vähemalt 10% suurust kasvu.  

 

Büroode laienemine toob paratamatult kaasa ka vajaduse värvata juurde täiendavat tööjõudu. 

Töötajate arvu kasvatamise küsimusele vastas jaatavalt lausa 81% küsitletutest ning 69% näeb vajadust 

suurendada oma personali vähemalt 10% võrra. Kuna juura kuulub Eestis jätkuvalt populaarseimate 

ülikoolis õpitavate erialade hulka, siis peaks juuraharidusega inimeste pealekasv olema piisav, 

rahuldamaks advokaadibüroode kasvavaid vajadusi lisatööjõu järele.  

 

Lisaks uute töötajate värbamisele pööratakse aina suuremat tähelepanu ka olemasolevate talentide 

enda juures hoidmisele, mis on järeldatav palgatõusu küsimuse vastustest. Nimelt näevad kõik 

küsitletud juhid vajadust ja/või võimalust järgmise 12 kuu jooksul oma töötajate töötasu tõsta. 

Tervitatav on näha, et enam kui pooled on valmis palku ülespoole korrigeerima vähemalt 10% ulatuses.  

 

Viimastel aastatel aset leidnud mitme advokaadibüroo ühinemise valguses uurisime küsitluses 

osalenud juhtidelt, kas nad näevad lähemal ajal turul sama tendentsi jätkumist. Napilt üle poole 

vastanutest arvas, et lähiajal konsolideerumisi ette pole näha. Vastusele jaatavalt vastanud bürood 

rõhutasid oma vastustes, et pigem on oodata väiksemate büroode ühinemist, kes soovivad seeläbi oma 

tegevushaaret laiendada ja konkurentsivõimet parandada.  

 

Sektori arengut enim segava tegurina mainiti kõige tihedamini kvalifitseeritud tööjõu puudust. Kuigi 

õigusega seotud erialasid õpetavad Eestis mitu kõrgkooli ja tööjõudu peaks sellega seoses piisavalt 

peale tulema, rõhutasid juhid, et advokaaditöö spetsiifika tõttu on raske leida just silmapaistvaid 

talente. Advokaadibüroode arengut segavad ka erinevad ettevõttesisesed tegurid, kuhu alla kuuluvad 

näiteks probleemid sisemise töökorraldusega, ruumipuudus jne. Ühe olulisema faktorina võib veel 

välja tuua tiheda konkurentsi. Kuigi suuremate advokaadibüroode arv on viimasel kahel aastal samas 

suurusjärgus püsinud, on olemasolevate ettevõtete laienemine toonud kaasa suurema konkurentsi nii 

klientide kui ka tööjõu osas.   
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VALDKONNA TRENDIRAPORT 

 

 

2017. aastal oli Eestis 106 advokaadibürood, mille aastakäive ulatus vähemalt 70 000 euroni. Selliste 

ettevõtete arv jäi varasema aastaga võrreldes samale tasemele. Varasemal kahel aastal tõusis üle 

70 000 eurose käibega ettevõtete arv vastavalt 7 ja 8 ettevõtte võrra aastas. Suuremate 

advokaadibüroode juurdekasvu vähenemine on paljuski tingitud mitmete advokaadibüroode 

ühinemisest. Sama trend jätkub tõenäoliselt ka järgnevatel aastatel.  Keskmiselt luuakse aastas juurde 

10 uut advokaadibürood. 2017. aastal loodud 13 advokaadibüroost jõudsid esimese tegevusaastaga 

vähemalt 70 000 eurose aastakäibeni 4 ettevõtet.  

 

Võrreldes varasema aastaga on paranenud nii sektori ettevõtete koondkäive kui ka –kasum. 

Koondkäive kasvas varasema aastaga kõrvutades 12,7% ja koondkasum 20% võrra. Kõigi Eestis 

tegutsevate üle 100 000 eurose käibega ettevõtete* koondkäibest annavad kinnisvarabürood 0,1% ja 

koondkasumist lausa 0,7%. Valimisse võetud advokaadibüroode kogukäive on viimase nelja aastaga 

kasvanud ligi 46% ja koondkasum 67% võrra. Kasvu poolest oli sektorile kõige edukam 2016. aasta, mil 

koondkäive kasvas varasema aastaga võrreldes ligi 22% ja koondkasum 29% võrra.  

 

Advokaadibüroode töötajate arv küündis 2017. aastal 933 töötajani ning varasema aastaga võrreldes 

kerkis see napi 1% võrra. Seevastu kahel varasemal aastal tõusis sektori töötajate arv vastavalt 8,7% ja 

10,3% võrra. 2015. aastal omasid töötajate arvu kasvule suurimat mõju Boreniusega ühinenud 

Advokaadibüroo Cobalt OÜ ning sektorisse lisandunud uued tegijad Advokaadibüroo Linklaw OÜ ja 

Katalixi OÜ. 2016. aasta töötajate arv kasvas samuti seoses kolme uue büroo – Advokaadibüroo Derling 

OÜ, Advokaadibüroo Glikman Alvin OÜ ning Advokaadibüroo Teder OÜ pildile ilmumisega.  

 

Sektori ettevõtete tegevusmahtude suurenemine on kaasa toonud ka sektori töötajate keskmise 

brutotöötasu kasvu. Varasema aastaga võrreldes tõusis advokaadibüroode keskmine palk 4,6% võrra 

1870 euroni. Eesti keskmisele palgatõusule (6,5%) jäi sektori palgatõus siiski ligi kahe 

protsendipunktiga alla. Eesti keskmist palka (1221 eurot) ületab advokaadibüroode keskmine töötasu 

enam kui poole võrra. Tööjõukulud moodustavad sektori ettevõtete käibest keskeltläbi 35,1%, 

kusjuures varasema aastaga võrreldes on see näitaja vähenenud enam kui kahe protsendipunkti võrra, 

mis näitab, et advokaadibürood kasutavad oma tööjõudu järjest efektiivsemalt.  

 

Valimisse võetud ettevõtete kasumlikkus on viimasel neljal aastal järjepidevalt paranenud. 2017. aastal 

tõusis advokaadibüroode käiberentaablus varasema aastaga võrreldes 1,7 protsendipunkti võrra ning 

jõudis 29,9%ni. Nelja aasta taguse ajaga on käiberentaablus paranenud aga lausa 3,7 protsendipunkti 

võrra. Eesti keskmisega võrreldes on advokaadibüroode kasumlikkus ligi viis korda kõrgem.   

 

Edukas 2017. aasta tõi kaasa ka varade mahu korraliku kasvu. Varasema aastaga võrreldes kasvas 

advokaadibüroode varade maht 8% võrra 53,1 miljoni euroni. Eelnenud aastatel kasvas varade maht 

vastavalt 9,7% ja 13% võrra aastas. Kuna varade maht on viimastel aastatel koondkasumist aeglasemalt 

kasvanud, siis on oluliselt paranenud varade efektiivsusnäitajad. 2016. aastaga võrreldes kerkis varade 

rentaablus 4,5 protsendipunkti võrra 46,5%ni ning viimase nelja aasta jooksul on see näitaja paranenud 

lausa 9 protsendipunkti võrra. Varade käibekordaja tõusis 1,5lt 1,6le.  

 

* siin ja edaspidi on kõigi Eesti ettevõtete koondnäitajate puhul arvesse võetud üle 100 000 eurose 

käibega ettevõtted. Võrdlusandmed pärinevad Statistikaameti andmebaasidest. 
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Advokaadibüroode lisandväärtus töötaja kohta oli 55 611 eurot ning 2016. aastaga võrreldes on see 

kerkinud ligi 11% võrra. Valimisse võetud ettevõtete lisandväärtus ületab Eesti keskmist näitajat ligi 

kahekordselt. 

 

 

 
 

 

* allikas: ettevõtete majandusaasta aruanded ja Äriregister. 

** 2017. aastal majandusaasta aruannet mitte esitanud ettevõtete majandustulemustena on 

kasutatud nende 2016. aasta tulemusi 
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VALDKONNA SUUREMAD ETTEVÕTTED 

 

 

Võib öelda, et sektoris on kolm liidrit – Advokaadibüroo Sorainen AS, Advokaadibüroo Cobalt OÜ ning 

Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ, kelle 2017. aasta müügitulu ületas edetabeli järgmisi ettevõtteid ligi 

kahe- või enamakordselt. Nimetatud ettevõtted moodustavad valimisse võetud advokaadibüroode 

aastasest kogukäibest kolmandiku ning koondkasumist 31%.   

 

2017. aasta oli sektori suurematele ettevõtetele üsna edukas. 15 suurimat käivet teeninud ettevõttest 

tabas käibelangus kahte ettevõtet – Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&CO OÜ käive langes 

1,1% ja Advokaadibüroo Tark OÜ-l 47% võrra. Suurima protsentuaalse käibekasvu saavutas 

Advokaadibüroo Derling OÜ, mille käive kasvas 63% võrra. TOP15 sektori ettevõtte kogukäive kasvas 

aastaga 13% ehk 5,4 miljoni euro võrra, jäädes sellega sektori 13,2% suuruse kogukasvuga enam-

vähem samasse suurusjärku. Suuremate ettevõtete koondkäibe kasvamisse andsid olulisima panuse 

Advokaadibüroo Cobalt OÜ ja Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ, kelle mõlema käive kasvas aastaga 

enam kui miljoni euro võrra.  

 

Sektori suurematest ettevõtetest teenisid 2017. aastal kasumit kõik 15 ettevõtet. Valdkonna 21% 

suuruse aastase kasumi kasvu kõrval näitasid suuremad advokaadibürood mõnevõrra kõrgemat, 26%ni 

küündivat kasumi paranemist. Kasumi paranemisse andsid suurima panuse Advokaadibüroo Cobalt 

OÜ, Advokaadibüroo Lextal OÜ ning Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ. Varasema aastaga võrreldes 

kahanes kasum kolmel ettevõttel – Advokaadibüroo Sorainen AS-il, Advokaadibüroo Triniti OÜ-l ning 

Advokaadibüroo Primus OÜ-l. 
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2017. AASTA MAJANDUSARUANNET MITTE ESITANUD ETTEVÕTTED 

 

 

Kahjuks on 13 sektori ettevõttel 2017. aasta majandusaasta aruanne esitamata. Kindlasti on siin mõnel 

juhul ka objektiivseid põhjuseid, kuid üldjuhul on see märk suhteliselt kehvast tulemusest, mille 

avalikuks saamist üritatakse edasi lükata, või siis lihtsalt lohakusest, mis varem või hiljem viib ka kehva 

majandustulemuseni.  

 

Kõige suurem 2017. aasta majandusaasta aruannet mitte esitanud ettevõte on GLI Holding OÜ ehk 

varasema nimega Advokaadibüroo Glimstedt OÜ. Uudistest võib lugeda, et 2017. aastal liikus enamik 

ettevõtte advokaatidest ja juristidest PwC Legal Eesti büroo alla. Ettevõtte tegevuse vaibumine on 

selgelt nähtav ka maksuameti andmetest, mille järgi ettevõte teenis viimati käivet 2017. aasta IV 

kvartalis, kusjuures käive ületas vaevu 1000 euro piiri. Samas teenis ettevõte veel 2017. aasta I kvartalis 

üle 300 000 euroni küündivat käivet. Kui veel 2017. aasta I kvartalis oli ettevõttes 21 töötajat, siis sama 

aasta II kvartalis vaid 2 töötajat. 2018. aasta II kvartalis oli ettevõttes palgal vaid üks töötaja. 03.04.2017 

seisuga on GLI Holding OÜ üks omanikke Leho Pihkva loonud uue ettevõtte Advokaadibüroo Glimstedt 

Estonia OÜ, mis suutis oma esimesel tegevusaastal teenida ligi 181 000 eurose müügitulu juures enam 

kui 72 000 euroni küündivat kasumit.  

 

Teine suurem puuduva aruandega ettevõte on Aavik & Partnerid Advokaadibüroo OÜ. 2018. aasta 

märtsis andis ettevõte teada, et ühendatakse jõud Eiche & Partnerid Advokaadibüroo OÜ-ga. 

Maksuameti andmetel jäi ettevõtte 2017. aasta müügitulu 2016. aasta omaga võrreldes mõnevõrra 

tagasihoidlikumaks. Kui 2016. aastal teeniti üle 862 000 eurost käivet, siis 2017. aastal küündis käive 

732 000 euroni. Töötajate arvus olulisi muutusi toimunud pole. Majandusaasta aruannet pole veel 

esitanud ka 2015. aastal loodud ning osaliselt endisele õiguskantsler Indrek Tederile kuulunud 

Advokaadibüroo Teder OÜ-l. Ka selle ettevõtte kohta on tulnud ühinemisteade – nimelt plaanitakse 

leivad ühte kappi panna Advokaadibüroo Deloitte Legal OÜ-ga.  

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et vähemalt kolme suurema majandusaasta aruannet mitte esitanud 

ettevõtte puhul on aruande esitamise põhjus tingitud liitumisest teise advokaadibürooga.  

 
 

* kuna Advokaadibüroo Angerjärv OÜ ei ole lisaks esitanud ka 2015. ja 2016. aasta aruannet, siis on 

tabelisse kantud selle ettevõtte 2014. aasta müügitulu ja ärikasum. 
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MAKSUVÕLAGA ETTEVÕTTED 
 

 

25. septembri seisuga oli maksuvõlg 9 sektori ettevõttel ja kokku ulatus nende ettevõtete maksuvõlg 

veidi üle 22 000 euroni, mis moodustab 0,3% sektori keskmisest kuukäibest. Maksuvõlglaste edetabelit 

juhib 7256 eurose võlaga Advokaadibüroo Magnusson OÜ. MTA andmetel on ettevõttel maksuvõlg 

üleval alates käesoleva aasta veebruarist ning tipphetkedel küündis ettevõtte maksuvõlg üle 31 000 

euro. Vaadates Advokaadibüroo Magnusson OÜ 2018. aasta käivet võib täheldada, et 2018. aasta II 

kvartali müügitulu on võrreldes varasema aasta sama ajaga langenud enam kui kolm korda. Samal ajal 

on aga ettevõtte töötajate arv tõusnud 14lt 16le.  

 

Edetabeli teisele kohale platseerub 4236 eurose maksuvõlaga Advokaadibüroo Teder OÜ. Büroo üheks 

omanikuks oli 2016. aasta algusest kuni käesoleva aasta keskpaigani Eesti endine õiguskantsler Indrek 

Teder. Hetkel kuulub büroo täies ulatuses muuhulgas veebipõhise õigusteenuse keskkonna Avokaado 

loojale ja juhile Mariana Hagströmile. Ettevõte loodi 2016. aastal ning oma esimesel tegevusaastal 

teeniti ligi 620 000 eurost müügitulu. 2017. aasta aruanne on jäetud esitamata. MTA andmetel oli 

2017. aasta müügitulu napilt väiksem, jäädes 550 000 euro kanti. Käesoleva aasta kaks esimest kvartalit 

ennustavad käibe jäämist eelmise aastaga sarnasele tasemele.  
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MÜÜGITULUD JA KASV 

 

 

 
 

 

Eesti advokaadibüroode 2017. aasta koondkäive ulatus 79,8 miljoni euroni. Varasema aastaga 

võrreldes kerkis see ligi 13% ehk 9 miljoni euro võrra. Viimase nelja aastaga on valdkonna ettevõtete 

kogukäive kasvanud ligi 46% võrra. Sektori kogukäive moodustab Eesti üle 100 000 eurose 

aastakäibega ettevõtete kogukäibest 0,1%. Käibe suurenemisega sarnases suurusjärgus on kasvanud 

ka töötaja kohta teenitav käive, mis kasvas 2017. aastal 11,6% võrra ligi 86 000 euroni. Viimase nelja 

aastaga on töötaja kohta teenitava käibe kasv sektori kogukäibe kasvule siiski enam kui kahekordselt 

alla jäänud, ulatudes napilt 20%ni. Sektori poolt teenitud käive töötaja kohta moodustab Eesti 

keskmisest 2/3.    

 

Sektori suurim ettevõte on ligi 8,8 miljoni euro ulatuses müügitulu teeninud Advokaadibüroo Sorainen 

AS. Ettevõtte käive kasvas varasema aastaga võrreldes 11% ehk pea 883 000 euro võrra. Selle 

tulemusega tõusis Sorainen AS aastaga enim käivet kasvatanud ettevõtete pingerea neljandale kohale.  

Müük kasvas nii Euroopa Liidu riikide (v.a Eesti) kui ka väljaspool Euroopa Liitu asuvate riikide suunal. 

Samas aga vähenes Eestist teenitud tulu ligi 400 000 euro võrra. Suuremate tehingutena toob ettevõte 

Nordea ja DNB tegevuse ühendamise nõustamise, NASDAQi nõustamise kolme Balti riigi väärtpaberite 

keskdepositooriumide ühendamisel ning investeerimisfondi Providence Equity Partnersi nõustamise 

meediakontserni Modern Times Groupi (MTG) Balti ettevõtete ülevõtmisel.  

 

Suurima aastase käibekasvu saavutas Advokaadibüroo Cobalt OÜ, mille käive kasvas aastaga ligi 1,4 

miljoni euro võrra. Ettevõte kirjutab, et möödunud aasta oli nende jaoks silmapaistvalt edukas. Bürool 

oli võimalus rakendada oma potentsiaali Eesti majanduse seisukohalt väga olulistes piiriülestes 

tehingutes, olulistes kohtuvaidlustes ja samuti nõustada aina enam kasvavat püsiklientide ringi. 

Sarnaselt Sorainen AS-ile oli ka Cobalt OÜ üks olulisemaid projekte möödunud aastal Luminori panga 

loomise nõustamine. Käibekasvu poolest saavutas teise koha samuti sektori TOP3 suurema ettevõtte 

hulka kuuluv Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ, mille käive kasvas aastaga 22% ehk ligi 1,3 miljoni euro 

võrra. Ettevõtte Eestist teenitud müügitulu kasvas aastaga 1,4 miljoni ja teistest Euroopa Liidu riikidest 

teenitud tulu ligi 140 000 euro võrra. Samas langes väljaspoolt Euroopa Liidu riike teenitud müügitulu 

enam kui 250 000 euro ulatuses. Kaalukamate projektidena tuuakse välja näiteks Maag Grupi 

nõustamine Tere AS-i omandamisel ning Telia Company esindamine Eesti Telekomi aktsiate 

ülevõtmisega seotud kohtuasjas. Järgmisel aastal on oodata ettevõtte käibe veelgi olulisemat 

kasvamist, kuna 2018. aasta algul liituti Advokaadibürooga Primus OÜ.  

 

Mullune konkurentsitult suurim käibe kaotaja oli Advokaadibüroo TARK OÜ, mille käive vähenes 

aastaga enam kui 1,5 miljoni euro võrra. Kuni 2016. aasta aprillini kandis ettevõte nime Tark Grunte 



Äripäeva Infopank © 2018 | Telefon: (+372) 667 0381| E-post: info@infopank.ee 

15 

Sutkiene, kuid seoses ettevõtte jagunemisega kaheks võeti endale tänane nimi. Seoses jagunemisega 

lahkusid ettevõttest büroo pikaaegsed partnerid Hannes Vallikivi, Erki Kergandberg, Toomas Taube, 

Margo Lemetti, Piret Blankin ja Rolan Jankelevitš, kes asutasid uue advokaadibüroo, mis kannab nime 

TGS, kus jätkavad 16 advokaati ja juristi. Seoses jagunemisega vähenes ka Advokaadibüroo TARK OÜ 

käive ligi poole võrra. Veidi üle 160 000 euroni küündiv käibe vähenemine tabas Kais, Pihlak & Partnerid 

Holding OÜ-d ja Premium Tera OÜ-d. Alles 2015. aastal asutatud Kais, Pihlak & Partnerid Holding OÜ 

kirjutab oma majandusaasta aruandes, et 2017. aastal lahkus ettevõttest üks omanikest ning 

allesjäänud omanik näeb ette tegevuse vaibumist firmas.  
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KASUM JA RENTAABLUS 

 

 

Advokaadibüroode 2017. aasta koondkasum ulatus peaaegu 24 miljoni euroni ning varasema aastaga 

võrreldes kerkis see viiendiku võrra. Nelja aasta taguse ajaga on ettevõtete koondkasum kasvanud 67% 

võrra. Kasumi tubli kasv tõi kaasa ka sektori ettevõtete kasumlikkuse olulise paranemise. 

Käiberentaablus tõusis varasema aastaga võrreldes 2,7 protsendipunkti võrra 29,9%ni. Viimase nelja 

aastaga on see näitaja paranenud 3,7 protsendipunkti võrra. Kinnisvarabüroode käiberentaablus 

ületab Eesti keskmist näitajat ligi viiekordselt. Sektori poolt töötaja kohta teenitud kasum on viimasel 

kahel aastal samuti korralikku kasvu näidanud, tõustes 2017. aastal varasema aastaga võrreldes 18,4% 

võrra 25 592 euroni, ületades sellega Eesti keskmist enam kui kolmekordselt.  

 

 

 
 

 

Sektoris oli kokku viis ettevõtet, kelle kasum ületas 2017. aastal miljoni euro piiri, kusjuures kaks 

ettevõtet suutsid teenida enam kui kolm miljonit eurot kasumit. Kolm kõige enam käivet teeninud 

advokaadibürood teenisid ka enim kasumit. Sektori edukaim ettevõte oli 3,4 miljoni eurose kasumiga 

Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ. Varasema aastaga võrreldes oli ettevõtte kasumi paranemine 

marginaalne – tõustes vaid 1% võrra. Aastaga kasvas kasum enam kui 620 000 euro võrra ning see viib 

ettevõtte enim kasumit kasvatanud ettevõtete edetabeli kolmandale kohale. Kasumi kasv oli eelkõige 

tingitud ettevõtte müügitulu ligi 1,3 miljoni eurosest kasvust. 

 

Kõige rohkem ehk ligi 950 000 euro ulatuses kasvatas oma kasumit Advokaadibüroo Cobalt OÜ. Kasumi 

kasvu taga oli taaskord ligi 1,4 miljoni euroni ulatuv müügitulu kasv, kusjuures kõige enam kasvas müük 

väljaspoole Euroopa Liitu. Kui 2016. aastal teeniti sealt ca 1,1 miljonit müügitulu, siis 2017. aastal juba 

ligi 2,7 miljonit eurot. Eesti suunaline müük kasvas ligi 100 000 euro võrra. Samal ajal langes aga müük 

teistesse Euroopa Liidu riikidesse ligi 300 000 euro võrra. Ca 730 000 eurose kasumi kasvu saavutas 

Advokaadibüroo Lextal OÜ, kusjuures varasema aastaga võrreldes kasvas ettevõtte kasum enam kui 

kaks ja pool korda. Ettevõtte müügitulu kasvu andsid panuse kasvanud müügitulu ja aruandlusperioodil 

laekunud muud äritulud. 2017. aasta olulisematest projektidest tuuakse välja CV Keskus OÜ osaluse 

müügitehingu nõustamine ning e-toidupoe FreshGo avamise õigusnõustamine.   

 

Suurima ehk ligi 104 000 eurose kahjumiga tõusis esile Advokaadibüroo Tepper & Partnerid OÜ. 

Ettevõte loodi 2008. aastal ning see keskendub tsiviil- ja haldusõiguse alasele nõustamisele. 

Varasematel aastatel ligi 170 000 eurost kasumit teeninud ettevõte langes 2017. aastal kahjumisse 

muude ärikulude olulise suurenemise tõttu. Kui 2016. aastal moodustasid muud ärikulud ettevõtte 

bilansis ligi 21 000 eurot, siis 2017. aastal oli see näitaja ligi 313 000 eurot. Ka Advokaadibüroo Sirje 

Must OÜ-d tabas üle 20 000 euroni küündiv kahjum muude ärikulude mahu tõusu tõttu.  
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Valimi moodustanud ettevõtetest kaotas kõige enam ehk ligi 560 000 euro ulatuses kasumit Reinmaa 

& Partnerid Advokaadibüroo OÜ. Kuigi ettevõte saavutas varasema aastaga võrreldes samasse 

suurusjärku jääva müügitulu, tõid kasumi kahanemise ning väikese kahjumi kaasa muude äritulude 

oluline vähenemine ning kaupade, toore, materjali ja teenuste kulude mitmekordne suurenemine. Ligi 

372 000 euro ulatuses kaotas kasumit 2016. aastal jagunemise läbi teinud Advokaadibüroo TARK OÜ. 

Protsentuaalselt ulatus kasumi vähenemine 52%ni.  
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VARAD JA EFEKTIIVSUS 

 

 

Valimisse kaasatud advokaadibüroode varade kogumaht ulatus 2017. aastal 51,3 miljoni euroni. 

Võrreldes varasema aastaga tõusis ettevõtete varade maht enam kui 8% võrra ning viimase nelja 

aastaga on see kasvanud kolmandiku võrra. Kuna sektori koondkasum on varade mahust mõnevõrra 

kiiremini kasvanud, siis on see kaasa toonud ka varade efektiivsusnäitajate paranemise. Varade 

rentaablus tõusis 2016. aastaga kõrvutades pea 5 protsendipunkti võrra 46,5%ni. Varade käibekordaja 

tõusis 1,5lt 1,6le.   

 

 
 

Sektori ettevõtetest oli 2017. aastal kõige rohkem varasid Advokaadibüroo Sorainen AS-il. Ettevõtte 

varade maht ulatus 6 miljoni euroni ning varasema aastaga võrreldes kerkis see 7,3% ehk 408 000 euro 

võrra. Varade mahu kasv tulenes ostjatelt laekumata arvete osakaalu suurenemisest.  

 

Kõige enam suurendas oma varade mahtu Advokaadibüroo Cobalt OÜ. Ettevõtte edukas 

majandusaasta paistab välja ka varade mahu 45% ehk 1,3 miljoni euro suurusest kasvust, mis saavutati 

eelkõige ettevõtte pangakontol olevate rahaliste vahendite mahu kahekordistumisest ning ostjatelt 

laekumata arvete mahu ja väärtuse tõusu läbi. Advokaadibüroo Cobalt OÜ-le järgnesid Ellex Raidla 

Advokaadibüroo OÜ ning Advokaadibüroo Derling OÜ, kelle varade maht kasvas vastavalt 767 000 euro 

ja 472 000 euro võrra. Nii Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ kui ka Advokaadibüroo Derling OÜ varade 

mahu kasv oli sarnaselt Advokaadibüroo Cobalt OÜ-le tingitud rahaliste vahendite ning ostjatelt 

laekumata arvete mahu tõusust.  

 

Enim ehk ligi 1,2 miljoni euro võrra vähenes Advokaadibüroo TARK OÜ varade maht ning see oli tingitud 

büroo kaheks jagunemisest 2016. aastal. Ligi 416 000 euro ulatuses varasid kaotanud Advokaadibüroo 

Kaido Uduste OÜ varade mahu langus oli tingitud ettevõtte arvel olevate rahaliste vahendite 

vähenemisest. Ligi 395 000 euro ulatuses varasid vähendanud Advokaadibüroo Tepper & Partnerid OÜ 

varade mahu languse tingis materiaalsete põhivarade vähendamine.  
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TÖÖTAJAD JA TÖÖJÕUKULUD 

 

 

Eestis tegutsevate advokaadibüroode töötajate arv on viimastel aastatel mõnevõrra kasvanud. Kuigi 

2017. aastal kasvas büroode töötajate arv vaid napi 1% võrra, siis aastatel 2015 ja 2016 ulatus aastane 

töötajate juurdekasv vastavalt 8,7% ja 10,3%ni. Viimase nelja aastaga on advokaadibüroode töötajate 

arv kasvanud lausa viiendiku võrra. Valdkonna ettevõtete töötajate arv moodustab kõigist Eesti üle 

100 000 eurose aastakäibega ettevõtete töötajate koguarvust 0,2%.  

 

Sektoris domineerivad väikesed alla 10 töötajaga ettevõtted. Advokaadibüroode seas oli 2017. aastal 

vaid kolm üle 50 töötajaga ettevõtet ning nende töötajate arv moodustas sektori töötajate koguarvust 

18%. Üle 10 töötajaga ettevõtteid oli kokku 27.  

 

Sektori keskmine kuine brutotöötasu oli mullu 1870 eurot ning varasema aastaga võrreldes tõusis see 

4,6% ehk ligi 80 euro võrra. Mediaanpalk oli aga vaid 1203 eurot ning varasema aastaga võrreldes 

langes see 0,7% võrra.  

 

 

 
 
 

 

Suurima töötajate arvuga ettevõte oli 63 töötajaga Advokaadibüroo Sorainen AS. Varasema aastaga 

võrreldes tõusis ettevõtte töötajate arv 5 võrra. Sorainen AS-ile 58 töötajaga Advokaadibüroo Cobalt 

OÜ ning 50 töötajaga Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ.  

 

Varasema aastaga võrreldes palkas kõige rohkem uusi töötajaid juurde Advokaadibüroo Turnstone OÜ, 

suurendades oma töötajate arvu 9 võrra. Ettevõte loodi alles 2017. aasta alguses ning kõik 9 töötajat 

palgati esimese tegevusaasta jooksul. Advokaadibüroo Turnstone OÜ üks omanikest Tambet Mullari 

omab osalust ka ettevõttes Premium Tera OÜ (endise nimega Advokaadibüroo Mullari & Koch OÜ). 

Pikema ajalooga ettevõtetest suurendasid oma töötajate arvu enim ehk 4 võrra Njord Advokaadibüroo 

OÜ, Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ ning Advokaadibüroo Nove OÜ. Kahe viimase ettevõtte puhul 

võib nende majandusaasta aruandest välja lugeda, et töötajate arvu suurendamisega kavatsetakse 

jätkata ka järgmisel aastal. Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ töötajate juurdekasv tuleneb eelkõige 

aasta alguses aset leidnud ühinemisest Advokaadibüroo Primus OÜ-ga ning Advokaadibrüoo Nove OÜ 

toob välja, et 2018. aastal plaanitakse jätkata büroo laiendamist ning seoses töömahu kiire kasvuga 

nähakse ette mitme kogenud advokaadi liitumist ettevõttega.  

 

Enam kui 60% ehk 22 töötaja võrra vähenes 2017. aastal Advokaadibüroo Tark OÜ töötajate arvu. Nagu 

juba eespool mainitud põhjustas selle 2016. aastal aset leidnud Tark Grunte Sutkiene büroo 

jagunemine kaheks eraldi ettevõtteks. Teine olulisem töötajate arvu vähendaja oli Kais, Pihlak & 



Äripäeva Infopank © 2018 | Telefon: (+372) 667 0381| E-post: info@infopank.ee  

36 

Partnerid Holding OÜ, mille töötajate arv langes 6 võrra ning 2017. aasta seisuga polnud ettevõttes 

ühtegi töötajat. Alles 2015. aasta lõpus asutatud ettevõtte üks omanikest lahkus 2017. aastal omanike 

ringist ning teine omanik ennustab tegevuse vaibumist firmas. Seda näitavad ka ettevõtte 

finantsnäitajad, kuna MTA andmetel teenis ettevõte viimati käivet 2017. aasta I kvartalis. Mõnevõrra 

ootamatu on näha, et sektori üks suurimaid tegijaid Advokaadibüroo Cobalt OÜ on oma töötajate arvu 

5 võrra kärpinud. See on aga seletatav asjaoluga, et eelmisel aruandlusperioodil aset leidnud 

Advokaadibüroo Borenius OÜ-ga ühinemisest tingituna on 2016. majandusaasta aruandes saadud 

advokaadibüroo töötajate arvu aritmeetilise liitmisena. 

 

Advokaadibüroodest maksis kõrgeimat palka Advokaadibüroo TGS Baltic AS. Ettevõtte keskmine kuine 

brutotöötasu ulatus 3123 euroni, ületades sellega sektori keskmist palka ligi 60%ga. Edetabeli järgmise 

ettevõtte keskmist töötasu edestab TGS Baltic AS ligi 200 euroga. Varasema aastaga võrreldes kerkis 

ettevõtte töötasu 11% võrra. TGS Baltic AS-i töötajate arv aastaga ei muutunud. TGS Baltic AS-ile 

järgnevad sektori suurimad ettevõtted Advokaadibüroo Cobalt AS, Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ 

ning Advokaadibüroo Sorainen AS, kelle keskmine brutotöötasu ulatub vastavalt 2931, 2858 ja 2788 

euroni. 

 

2018. aasta suurimad muudatused töömaksudes (MTA andmed 1. ja 2. kvartali kohta) on olnud Ellex 

Raidla Advokaadibüroo OÜ-l ning Advokaadibüroo Primus OÜ-l. Ellex Raidla Advokaadibüroo 2018. 

aasta I poolaasta tööjõumaksud on võrreldes 2017. aasta I poolaasta näitajaga tõusnud enam kui 262 

000 euro võrra. Advokaadibüroo Primus OÜ poolt makstud tööjõumaksud on aga samal ajal langenud 

ligi 118 000 euro võrra. Muudatused mõlema advokaadibüroo tööjõumaksudes on tingitud büroode 

ühinemisest 2018. aasta 1. jaanuarist, mil Advokaadibüroo Primus OÜ töötajad läksid üle Ellex Raidla 

Advokaadibüroo OÜ ridadesse. Advokaadibüroo Primus OÜ kustutati Äriregistrist 27.04.2018. 
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VALDKONNA UUDISLINT 

Oktoober 2017 – september 2018 

 

 

13.10.2017  Tehingute buum 

aripaev.ee  „Hetkel on Eestis tõepoolest "tehingute buum“,“ ütles Ellex Raidla tehingute 

   töörühma juht Sven Papp. Advokaadibüroo tehinguturu raport näitab, et 

   tänavu teise kvartali tehingute arv on võrreldes eelmise aasta sama ajaga 

   48% kasvanud. Kolmandaid kvartaleid kõrvutades on kasv 38%. 

 

 

07.11.2017  Eesti väikeaktsionär soomlasest kehvemas seisus? 

aripaev.ee  Advokaadibüroo Sorainen partner ning advokatuuri äriõiguste komisjoni 

   esimees Karin Madisson tõi välja, et Eesti väikeaktsionärid võiksid sarnaselt 

   Soome väikeaktsionäridega nõuda dividendide maksmist sundkorras. Praegu 

   sõltub see aktsionäride üldkoosoleku enamuse otsusest. 

 

 

17.11.2017  Telia ei näe kompromissil Soraineniga mõtet 

aripaev.ee  Telia Company kõneisik ning juhatuse liige Henriette Wendt vastab investor 

   Toomase pärast esmaspäevast kohtuistungit tekkinud murele ning välistab 

   kompromissi Soraineniga. 

 

 

22.11.2017  Ellex Raidla ja Primus ühinevad 

aripaev.ee  Eile allkirjastasid Ellex Raidla ja Primuse partnerid ühinemisvisiooni, mille 

   järgi ühinevad kaks advokaadibürood järgmise aasta 1. jaanuaril. Edasi  

   jätkatakse Ellex Raidla kaubamärgi all. 

 

 

01.12.2017  Ohtlikud näited riigiabist: maksudega mängimine ja Estonian Air 

aripaev.ee  Miks oli Estonian Airi abistamine riigiabi, aga sarnane tugi airBalticule mitte, 

   kuidas riik maksudega mängides hapral jääl kõnnib ja mismoodi Iirimaa on 

   juba riigiabi andmise reeglite vastu eksinud, rääkis energia aastakonverentsil 

   advokaadibüroo COBALT partner Elo Tamm. 

 

 

04.12.2017  Ärikonsultantide TOP: kõige edukamad nõuandjad 

aripaev.ee  Ärikonsultatsioonifirmade TOPis troonivad eeskätt advokaadibürood ja 

   advokaadibüroode maailmas on viimasel aastatel nähtud pereheitmisi.  

   Põlvkonnad vahetuvad ja vanad tipud ei pruugi uutes tingimustes enam tippu 

   jääda. 

 

04.12.2017  Tippadvokaat: konkurendilt staari üleostmine pole enam tabu 

aripaev.ee  Ärikonsultatsioonifirmade edetabeli tippu kerkinud Ellex Raidla juhtivpartner 

   Ants Nõmper avaldab, millise kolme sammuga on tippu jõutud ning  

   paljastab, mis saab siis, kui asutaja Jüri Raidla firmast taandub. 

 

https://www.aripaev.ee/uudised/2017/10/13/tehingute-buum
https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2017/11/06/eesti-vaikeaktsionar-soomlasest-kehvemas-seisus
https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2017/11/17/telia-ei-nae-kompromissil-soraineniga-motet
https://www.aripaev.ee/uudised/2017/11/21/ellex-raidla-ja-primus-uhinevad
https://www.aripaev.ee/uudised/2017/12/01/ohtlikud-naited-riigiabist-maksudega-mangimine-ja-estonian-air
https://www.aripaev.ee/standardne-top/2017/12/04/arikonsultatsioonifirmade-top-koige-edukamad-nouandjad
https://www.aripaev.ee/uudised/2017/12/01/advokaadiburoodel-uleostmine-pole-enam-tabu
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17.01.2018  Autorollo tsiviilasjas kaalumisel kompromiss 

aripaev.ee  Tallinna ringkonnakohtus kolmandal ringil oleva Autorollo pankrotihaldurite 

   hagi Rain Rosimannuse, Keit Pentus-Rosimannuse, Siim Roode ning NJORD 

   Advokaadibüroo vastu arutamisel jõuti kompromissipakkumiseni. 

 

 

31.01.2018  Advokaat: riigihangete seaduse kriitika pole õigustatud 

aripaev.ee  Uue riigihangete seaduse kriitika, nagu riivaks seadus ärisaladuste kaitsmise 

   nimel avalikke huve, pole õigustatud, leiab Kadri Matteus advokaadibüroost 

   Cobalt. 

 

 

09.02.2018  Juubel: LEADELL Pilv Advokaadibüroo – 25 aastat väljakutseid ja huvitavat 

   tööd 

aripaev.ee  Veebruaris 25. tegevusaastat tähistav LEADELL Pilv Advokaadibüroo on 

   tegevusvaldkondades suunatud eelkõige ärikliendile, kuid nõustab ka  

   avalikku sektorit ja füüsilisi isikuid.  

 

 

12.02.2018  Toidukaupade ketid: kes ostab keda? 

aripaev.ee  On väga tõenäoline, et näeme Eesti ja ka Baltikumi toidukaupluste turul 

   lähiaastatel olulisi ühinemis- või ülevõtmistehinguid, kirjutab   

   advokaadibüroo Ellex Raidla partner ja kaubanduse valdkonna juht Risto 

   Vahimets. 

 

 

08.03.2018  Eesti juhib Balti riikide seas 

aripaev.ee  Balti riikide ühinemis- ja ülevõtmistehingute turg, mille tehingute hulk ja 

   maht kahanesid eelmisel aastal, pöördub tänavu Euroopa tugeva  

   majanduskeskkonna toel taas tõusule, tõdetakse advokaadibüroo Ellex Raidla 

   ja MergerMarketi koostöös valminud analüüsis Baltic M&A Monitor 2018. 

 

 

19.03.2018  OEG aktsionär pakkumist vastu võtma ei pea 

aripaev.ee  Olympic Entertainment Groupi väikeaktsionäril pole kohustust oma osalust 

   müüa enne, kui uus omanik on saanud kokku 90% aktsiakapitalist, ütles 

   advokaadibüroo Triniti partner vandeadvokaat Ergo Blumfeldt. 

 

 

29.03.2018  Advokaadibürood ühinevad 

aripaev.ee  Advokaadibürood Aavik & Partnerid ning Eiche & Partnerid ühendasid jõud, 

   teatasid ettevõtted pressile. 

 

 

06.04.2018  LEXTAL toetab TLTs kinni peetud vandeadvokaati 

aripaev.ee  LEXTALi juhtivpartneri Marge Männiko kinnitusel ei puuduta nende  

   vandeadvokaadi Alar Urmi Tallinna Linnatranspordi ASi juhatuse liikmena 

   kinnipidamine tema kutsetegevust ja büroo toetab Urmi. 

https://www.aripaev.ee/uudised/2018/01/17/autorollo-tsiviilasjas-kaalumisel-kompromiss
https://www.aripaev.ee/uudised/2018/01/31/advokaat-kriitika-uue-riigihangete-seaduse-suunal-pole-oigustatud
http://www.aripaev.ee/sisuturundus/2018/02/09/juubel-leadell-pilv-advokaadiburoo--25-aastat-valjakutseid-ja-huvitavat-tood
http://www.aripaev.ee/arvamused/2018/02/12/baltikumi-toidukaupade-ketid-kes-ostab-keda
http://www.aripaev.ee/uudised/2018/03/08/eesti-juhib-balti-riikide-seas
http://www.aripaev.ee/uudised/2018/03/19/oeg-aktsionar-pakkumist-vastu-votma-ei-pea
http://www.aripaev.ee/uudised/2018/03/29/advokaadiburood-uhinevad
http://www.aripaev.ee/uudised/2018/04/06/lextal-toetab-tlts-kinni-peetud-vandeadvokaati
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10.04.2018  Vandeadvokaat, kes soovitab: ära otsi õigust kohtust 

aripaev.ee  Kui majandusel läheb hästi, teeb Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid juht 

   vandeadvokaat Olev Kuklase peamiselt advokaaditööd, ja kui majandusel 

   läheb halvasti, menetleb pankrotiasju. 

 

 

18.04.2018  Firmade müügil hea hoog sees 

aripaev.ee  Selle aasta esimese kvartali tehingute arv on suurem kui mitmel eelneval 

   aastal, kuid eelmise aasta viimasele kvartalile jääb see number alla, selgub 

   Ellex Raidla advokaadibüroo tehtud tehinguturu ülevaatest.  

 

 

25.04.2018  Palgavõrdlus: kui palju söövad maksud teenitud rahast ära? 

aripaev.ee  Advokaadibüroo Sorainen uuris, kuidas erinevad sissetuleku pealt makstud 

   maksud neljas riigis – Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes. Näitena kasutati 

   palka 1000 eurot kuus enne maksude mahaarvamist. 

 

 

29.05.2018  Jesse & Kalause büroo lõpetab tegevuse 

aripaev.ee  Jesse & Kalause advokaadibüroo otsustas laiali minna, ütles büroo partner 

   vandeadvokaat Piret Jesse. 

 

 

12.06.2018  Enamusosanikud tohivad raha välja kantida 

aripaev.ee  Riigikohus kinnitas, et juhatuse liikmetest enamusosanikud võivad endale nii 

   juhatuse tasusid kui ka lahkumishüvitist maksta, kirjutab advokaadibüroo 

   COBALT advokaat Artur Knjazev. 

 

 

22.06.2018  Advokaat Pihlak oli Vene miljonäri variomanik 

aripaev.ee  Advokaadibüroo Legalia advokaat Aivar Pihlak oli Venemaa   

   korruptsioonikahtlusega ärimehe Magomed Bilalovi ettevõtete variomanik, 

   selgub viimasest nn Panama lekke dokumentidest. 

 

 

26.06.2018  Jokk-skeeme tasub kohtus testida 

aripaev.ee  Kui kaks võrdse osalusega aktsionäri on lõplikult tülli pööranud ja ei suuda 

   enam milleski kokku leppida, siis leiab lahenduse kohtust, kirjutab  

   advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Kristina Schotter. 

 

 

11.07.2018  Advokaadibüroode TOP: tööjõudu jääb väheks 

aripaev.ee  Advokaadibüroode edetabeli parimad kasvatasid eelmisel aastal käivet  

   hoolimata spetsialistide nappusest. Sarnaselt eelmise aastaga võib ka tänavu 

   tulla uusi büroode ühinemisi. 

 

 

http://www.aripaev.ee/uudised/2018/04/10/vandeadvokaat-kes-soovitab-ara-otsi-oigust-kohtust
http://www.aripaev.ee/uudised/2018/04/18/firmade-muugil-hea-hoog-sees
http://www.aripaev.ee/uudised/2018/04/25/palgavordlus-kui-palju-soovad-maksud-teenitud-rahast-ara
https://www.aripaev.ee/uudised/2018/05/29/sorainen-ja-triniti-neelavad-jesse--kalause-alla
https://www.aripaev.ee/arvamused/2018/06/12/artur-knjazev-enamusosanikud-tohivad-raha-valja-kantida
https://www.aripaev.ee/uudised/2018/06/22/advokaat-pihlak-oli-vene-miljonari-variomanik
https://www.aripaev.ee/arvamused/2018/06/26/kristina-schotter-jokk-skeeme-tasub-kohtus-testida
https://www.aripaev.ee/uudised/2018/07/11/advokaadiburoode-top-toojoudu-jaab-vaheks
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23.07.2018  Indrek Tederi büroo liitus Deloitte'iga 

aripaev.ee  Endise õiguskantsleri Indrek Tederi ja Deloitte Legal advokaadibüroode 

   meeskonnad ühinevad, teatasid ettevõtted. Ühinenud meeskondi asub 

   Deloitte Legal Eestis juhtima senine Teder Advokaadibüroo juht Marko Pikani. 

 

 

27.08.2018  Valmistu tehisintellekti tulekuks juba täna 

aripaev.ee  Eesti ettevõtjad peaksid tehisintellekti tõeliseks tulekuks juba praegu  

   valmistuma, luues ettevõtte sees tehnoloogiasõbraliku kultuuri ning toetades 

   tehnilise kompetentsi levikut kõigi töötajate seas, leiab Soraineni partner 

   Kaupo Lepasepp. 

 

 

04.09.2018  Head aega, maksuplaneerimine? 

aripaev.ee  Plaanitavad tulumaksuseaduse muudatused võivad teha lõpu senisele  

   füüsiliste isikute maksuplaneerimisele, kirjutab advokaadibüroo COBALT 

   vandeadvokaat Tõnu Kolts. 

 

 

06.09.2018  OEG: Trigonil on pahatahtlik eesmärk 

aripaev.ee  Trigon on kohtumenetlust alustanud pahatahtlikult eesmärgiga kahjustada 

   OEGd ja kõiki teisi aktsionäre, leidis kasiinofirmat esindav Soraineni partner 

   Carri Ginter. 

 

 

13.09.2018  Hiigeltehingut nõustanud Papp: emotsiooni ja põnevust jagus 

aripaev.ee  Üks suurimaid erakapitali investeeringuid Baltikumi ajaloos tõestab, et  

   pangandussektorit ei saa veel kasvukohana maha kanda, leiavad Redgate 

   Capitali partner Aare Tammemäe ja Blackstone'i Luminori ostu juures Eestis 

   nõustanud vandeadvokaat advokaadibüroost Ellex Raidla Sven Papp. 

 

 

 

 

  

https://www.aripaev.ee/uudised/2018/07/23/indrek-tederi-buroo-liitus-deloitteiga
https://www.aripaev.ee/arvamused/2018/08/24/kaupo-lepasepp-valmistu-tehisintellekti-tulekuks-juba-tana
https://www.aripaev.ee/arvamused/2018/09/03/tonu-kolts-head-aega-maksuplaneerimine
https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2018/09/06/oeg-trigonil-on-pahatahtlik-eesmark
https://www.aripaev.ee/uudised/2018/09/13/pangandust-ei-saa-kasvukohana-veel-maha-kanda
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Äripäeva Infopank on loodud, et tuua äri- ja finantsotsuste langetamiseks vajalik informatsioon 

parimal kujul ja mõistliku hinnaga juhi või spetsialisti töölauale, kindlustamaks ettevõtte edu. 

 

 

 

 

Sektoriülevaates esitatud ettevõtete detailse info leiate meie veebiteenusest www.infopank.ee: 

 Juhtide ja ettevõtete üld- ja kontaktandmed 

 Isikute ja ettevõtete ärisidemed 

 Isikute eluloolised andmed 

 Ettevõtete majandusaastaaruanded ja finantsnäitajad 

 Krediidiraportid ja maksuinfo 

 Sihtrühmade moodustamine ja müüginimekirjad 
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