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Olulisemad näitajad  

Turuosa maksete mahu järgi 0,4% (2016. aasta IV kvartalis 44,8%) 
Varade maht 4,6 mln € (2016. aasta lõpus 5,0 mln €) 
Maksete maht 0,7 mln € (2016. aasta IV kvartalis 57,4 mln €) 
Maksete arv 64 (2016. aasta IV kvartalis 1485) 
Piiriüleste maksete osakaal 2% (2016. aasta IV kvartalis 81%) 
Kasum/kahjum Kahjum 40 000 € (2018. aastal kasum 47 000 €) 
Omavahendite nõude kaetus 2457% 
Makseagendid AS Eurex Capital, SIA Money Express 
  
Juhtimine  

Oluline osalus Vadim Pavlov (81,5%) 
Nõukogu liikmed Juhan Toel, Anton Pavlov, Irina Pavlova, Jekaterina 

Zapalova 
Juhatuse liikmed Vadim Pavlov, Liubov Smetanina 

 
Talveaia tegevus ja Finantsinspektsiooni kontrollid 
 
Finantsinspektsioon väljastas 29. aprillil 2011 Aktsiaseltsile Talveaed (edaspidi Talveaed) makseasutuse 
tegevusloa rahasiirde teenuse osutamiseks. 
 
30. aprillist 2012 kuni 31. maini 2012 viis Finantsinspektsioon Talveaias läbi esimese kohapealse kontrolli, 
mille käigus tuvastas rohkesti õigusnormide rikkumisi ja mittevastavusi kõigis kontrollitud valdkondades. 
Puuduste kõrvaldamiseks tegi Finantsinspektsioon 28. augustil 2013 Talveaiale ettekirjutuse. 
 
2016. aasta veebruaris andis Finantsinspektsioon Talveaiale täiendava tegevusloa makseteenuste 
osutamiseks. Alates sellest ajast osutas ettevõte lisaks rahasiirde teenusele järgmisi makseteenuseid: 
sissemaksed maksekontole ja maksekontolt sularaha väljavõtmine; maksetehingute täitmine, sealhulgas 
raha ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole ja maksetehingu täitmine, kui raha 
on makseasutuse kliendile antud laenuna ning maksevahendite, makseinstrumentide ja makseviiside 
väljastamine ja omandamine. 
 
Peale täiendava tegevusloa väljastamist 2016. aastal hakkasid Talveaia maksete mahud suurenema. Kui 
2016. aasta esimeses kvartalis moodustas Talveaia turuosa veel 4,5% (vahendatud maksed 4,3 mln eurot), 
siis neljanda kvartali lõpuks oli makseasutuse turuosa kasvanud juba 44,8%ni (57,4 mln eurot). Kuivõrd 
turuosa kasv aastaga oli väga järsk, viis Finantsinspektsioon Talveaias 2017. aasta veebruaris-märtsis läbi 
teise kohapealse kontrolli, kus tuvastati rohkesti õigusnormide rikkumisi ning mittevastavusi kõigis 
kontrollitud valdkondades, samuti Finantsinspektsiooni esimese ettekirjutuse mittetäitmine. Kontrolli 
tulemusena tehti Talveaiale korduvate, oluliste ja mahukate rikkumiste tõttu teine ettekirjutus.  
 
Finantsinspektsioon karistas Talveaeda teise kohapealse kontrolli käigus tuvastatud vara hoidmise nõuete 
rikkumise eest enam kui 18 000 euro suuruse rahatrahviga. Talveaia väärteos süüdimõistev otsus jõustus 
Riigikohtu otsusega jätta Talveaia kassatsioon menetlusse võtmata. 
 
2018. aasta alguses seadis Finantsinspektsioon ettekirjutusega makseasutuse tegevusele olulise piirangu, 
keelates makseasutusel teatud tehingute tegemise klientidega, kes ise või kelle vähemalt üks tegelik 
kasusaaja ei ole Eesti Vabariigi resident. Finantsinspektsioon tuvastas 2018. aasta juulis läbi viidud kolmanda 
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kohapealse kontrolli käigus, et vaatamata kehtivale keelule osutas Talveaed ikkagi vähemalt 49 korral klientidele 
teenuseid, mida ta selgelt ei tohtinud teha. 
 
Talveaial on kaks makseagenti, AS Eurex Capital ja SIA Money Express, kes peale makseasutuse tegevusloa 
kehtetuks tunnistamist kustutatakse makseagentide nimekirjast. Makseagent on volituse alusel tegutsev 
makseasutuse esindaja, kes võib osutada makseasutuse nimel makseteenuseid. Makseagendile võib 
nimetatud tegevus olla ka kõrvaltegevus. 
 
Talveaia ärimudel keskendus makseteenuste pakkumisele kõrgema rahapesu ja terrorismi rahastamise 
riskiga mitteresidentidest klientidele. Lisaks makseteenuste osutamisele pakkus Talveaed veel teisigi 
teenuseid: ettevõte omas toitlustusasutust, kus korraldati üritusi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


