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TEGEVUSARUAI\NE

JI]IIATUSE

E

SIMEHE POONNUMINE

AS Tallinna Vesi on 2010. aastal pidanud

tegelema mitmete keeruliste viiljakutsetega. Erinevad
poliitikud, poliitilised ri.ihmitused ja riigiasutused on kritiseerinud nii ettevdtte tootmisalaseid tulemusi,
finantstulemusi, tirimudelit kui ka ettev6tet ennast. Kogu AS-i Tallinna Vesi osaks saanud kriitika on
avaldatud ilma eelneva aruteluta v6i piiiidmata m6ista ettev6tte Teenuslepingut ja iirimudelit. Lisaks
pidime sel aastal nii talve- kui ka suveperioodil seisma silmitsi k6ige iiarmuslikemate ilmastikuoludega,
mida Eestis aastaki.imnete jooksul niihtud, mis avaldasid mdju ettevotte jaoks lebi aegade
keerulisimatele tegutsemistingimustele.
Seega on

mul vagahea meel t6deda, et AS-i Tallinna Vesi tulemused on enamikes tegevusvaldkondades

jiitkuvalt paranenud. See on tunnistus ettevdtte tootajate suhtumisest ja pi.ihendumisest, kes on
vaatamata ebasoodsatele ilmastikutingimustele ja keerulistele poliitilistele oludele viisimatult jiitkanud
meie klientidele parema teenuse pakkumist. Ettev6tte juhatuse ja omanike nimel soovin meie tdotajaid
selle eest tiinada.
Samuti on hea meel ndha, et meie tegevust tunnustatakse ka v?iljaspool ettev6tet. NASDAQ OMX poolt
korraldataval Balti borsiauhindade jagamisel saime 2010. aastal taaskord auhinna parimate
investorsuhete eest Eesti ettevdtete seas. Keskkonnaministeerium tunnustas ettevotet ,,Aasta
keskkonnategija" tiitliga keskkonnajuhtimise kategoorias tarbijate keskkonnaalase harimise eest. Need
auhinnad on ilmekaks niiiteks ettev6tte ptihendumisest keskkonnaalase teadlikkuse suurendamisele ning
loomulikult ka liibipaistva aruandluse ja iiritihingu kvaliteetse juhtimise tagamisele, mis on molemad
olulised eeldused iga vastutustundliku kommunaalettevdtte jaoks.
Tootmine

ia klienditeenindus - Liiiine-Euroopa standarditega vdrdne aegade parim

vee kvaliteet

Keskendume ettev6ttena jiitkuvalt Tallinna linnaga sdlmitud Teenuslepingu nduete tiiitmisele vdi nende

i.iletamisele. Vastavalt Teenuslepingule peame tagama oma klientidele vastavuse korgete teenuse
kvaliteedi standarditele enam kui 90 erineva teenustaseme osas, osutades meie klientidele parimat
v6imalikku teenust.
Pakkumaks tallinlastele iiha paremat teenust, investeerisime 2010. aastal ligikaudu 275 miljonit krooni
ja kanalisatsioonisi.isteemidesse, puhastusjaamadesse ja veehaardestisteemi. Silmapaistvaimaks
tootmisalaseks tulemuseks 2010. aastal oli 99,6 protsendi tarbija kraanidest vdetud joogivee proovide
vastavus esitatud nduetele. See i.iletab tunduvalt Euroopa Liidu standarditest tulenevaid noudeid ning on
I iihedane Liiiine -Euroopa k6rge imate I e standard ite le .

vee-

L iit umisvd imal us kd i kide Ie

2007. aasta novembris leppisime Tallinna linnaga kokku enam kui 3500 uue kanalisatsioonii.ihenduse
rajamises ja rahastamises 2010. aasta l6puks ning ehituskava tiiielikus ldpule viimises 2012. aasta
l6puks. Meil on hea meel teatada, et lubatud arv kanalisatsioonitihendusi ehitati 2010. aasta ldpuks viilja

ning see olulise keskkonnamdjuga programm valmis tiihtaegselt. Ettevdtte meeskondade ja

lepingupartnerite too tulemusena ehitasime mdddunud kolme aasta jooksul 170 km vee-, reovee- ja
sademeveetorustikke ning rajasime 3719 liitumispunkti. Vdrkude laiendamise kava raames valmivad
rajatised toovad k6ikidele liitumisv6imaluse saanud kinnistutele olulist keskkonnaalast kasu ning
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aitavad majapidamiskulusid kokku hoida. V6rkude laiendamise kava tiihtaegne ldpetamine vdimaldab
Tallinna linnal tiiita Euroopa Liidu direktiivist tulenevat kohustust liitumisvOimaluse tagamise osas.
Tunneme Oigustatult uhkust, et oleme saanud anda oma panuse selle iiiirmiselt olulise projekti
elluviimisesse.

Kliendid tunnustavad meie poolt pakutavat kvaliteeti
Aarmiselt hea meel on miirkida, et 2010. aastal paranes meie klientide rahulolu indeks. Piirast pettumust
valmistanud langust 2009. aastal, kerkis 2010. aastal eraklientide hinnang ettevdtte tegevusele 78
punktile (TRIM indeks), paranedes eelmise aastaga v6rreldes 11 punkti v6rra. Sellega on klientide
rahulolu tdusnud tagasi 2007. aasta tasemele. On Ilrmiselt positiivne, et meie kliendid tunnustavad
meie poolt pakutavate toodete ja teenuste kvaliteeti vaatamata ettev6tte kohta meedias avaldatud
negatiivsetele kommentaaridele. M6istame tiiielikult seda vastutust, mida kanname oma klientide ees
ning soovime neile pakkuda veelgi paremat teenust.

Meie t66taja( jo

meeskonnad
{

2010. aastal oli meie tootajate ptihendumine eeskujulik. Liibi aegade karmim talv ja k6ige kuivem suvi
lisas tiiiendavaid pingeid meie todtajatele ja ressurssidele. Kuid mind ei i.illata, et meie tootajad suutsid
aasta jooksul esile kerkinud viiljakutsetele edukalt vastu seista ning ka sel aastal pakkuda kvaliteetset
teenust, millele ei ole Balti riikides v6rdv?itirset. 2010..aastal viisime liibi m6ned struktuurimuudatused
klientidega kokkupuutuvates osakondades, et muuta meie tookorraldust ja sisesuhtlust veelgi
kliendikesksemaks. Eeldatavasti niievad meie kliendid nendest muudatustest siindivat kasu juba 2011.
aastal.

Soovime AS-is Tallinna Vesi arendada oma andekaid tootajaid. 2010. aastal edutati meie mitmed
ja noored todtajad juhtivatele ametikohtadele. Mul on selle i.ile viiga hea meel ning loodan, et
isikliku ja professionaalse arengu vdimaldamine muudab ettev6tte atraktiivseks tociandjaks k6ige

andekad

helgematele ja parematele.

Stabiilsed tulud, tulukus samal tasemel teiste erastatud kommunaalettevdtetega

Meie

finantstulemused

on jiitkuvalt

stabiilsed. K?iive pdhitegevusest, veevarustuse- ja

kanalisatsiooniteenuse mi.ii.igist, viihenes 0,lyo vdrra 706,7 miljoni kroonini (45,2 miljoni euroni) ning
iirikasum nendest tegevustest suurenes 10,lYo vdna377,9 miljoni kroonini (24,2 miljoni euroni). Meie
p6hitegevuse osas oli reaalne (inflatsioonivaba) tulukus investeeritud kapitalilt 5,5yo 2010. aastal ja
6,30A viieaastasel perioodil 2006-2010, mis on samal tasemel teiste erastatud vee-ettev6tete poolt
teenitud tulukuse maaraga.
E b a kin dlad kasv uv 6imol us e d

Tiinu suurepiirastele tootmistulemustele on meil hea vdimalus laiendada oma teenuste pakkumist
teistesse Balti riikidesse. Pakume tiina viiga k6rge kvaliteediga teenust ning peaksime suutma seda
tugevust iira kasutada, suurendades oma tulusid tegevubtest viiljaspool Tallinna linna ning pakkudes
teistele omavalitsustele kvaliteetsemat teenust madalamate kuludega. Oma maailmaklassi teenuste
pakkumiseks iile kogu riigi asutasime 2010. aastal tiitarettevdtte OU Watercom. Paraku on ebaselge,
kuidas 2010. aasta l6pus kehtestatud uus regulatsioon selliseid tegevusi reguleerib ning uus regulatsioon
v6ib piirata meie kasvuv6imalusi Eestis. Jiitkame siiski koostood erinevate ministeeriumitega ja
jiirelvalveametitega, nditamaks millist kasu nii klientidele kui ka keskkonnale v6ib veesektoris tuua
teenuste sisseostmine kohalike omavalitsuste poolt.
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uus regulaator

On v6imatu anda fllevaadet ettevdtte'2010. aasta tegevusest kommenteerimata potentsiaalset mdju, mida
muudatused veesektori regulatsioonis alates 201 1. aastast v6ivad ettev6ttele avaldada.

2010. aasta augustis vOttis Riigikogu vastu ,,Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seaduse",
millega anti tariifide kehtestamise 6igus Konkurentsiametile. 10. novembril avaldas Konkurentsiamet
veesektori hindade reguleerimisele aluseks oleva soovitusliku juhendi.
Kdnealune seadus ja juhend muutsid olulisel miiiiral Tallinna linnaga solmitud Teenuslepingut.
Varasematel aastatel koosk6lastas'ettev6tte tariife Tallinna linn vastavalt erastamisel kokku lepitud
tariifimehhanismile ning lepingu muutmisel 2007. aastal kokku lepitud 'K' koefitsiendile. Selline
tariifimehhanism oli lihtne ja t6hus ning ei andnud alust vaidlusteks. 'K' koefitsiendi suurus oli kokku
lepitud kuni 2020. aastani, seega oli tariifimehhanism liibipaistev k6ikide huvigruppide jaoks.
Alates 1. novembrist pidime esitama taotluse 1. jaanuarist 201l.a kehtima hakkava tariifitbusu osas
Konkurentsiametile. V6imalikult asjatundlikult koostatud taotluse koostamiseks tegime koostood
Uhendkuningriikide majanduskonsultatsiooni grupiga Oxera, et analiiiisida meie kehtivat
Teenuslepingut ning tagada, et ettev6tte tulukus oleks vastavuses teiste erastatud kommunaalettevdtete
tulukuse miiiiraga. Koostatud analiii.is tdestas, et ettev6tte tulukus on korrektne ning reaalne tulukuse
miiiir ei ole iilemiiiira kdrge. Seega, vastavalt'Teenuslepingu tingimustele, esitasime g. novembril
20ll.a. Konkurentsiametile taotluse 3,SYo-liseks tariifitdusuks alates 1. jaanuarist20Il. Tiinaseni ei ole
Konkurentsiamet meie hinnataotlust menetlenud ega alustanud sisulist arutelu hinnataotluse tile.
Seetdttu on hetkel meie tariifid jdiinud 2010. aastal kehtinud tasemele.
Ebakindel vtiljavaade ja palve austada lepingat
Muutused regulatsioonikeskkorinas asetavad ettev6tte vaga ebamii?irasesse olukorda. Hetkel puudub
meil selgus tulude osas ning me ei suuda hinnata kui suuri ja millise iseloomuda riske me v6tame
olukorras, kui ettev6ttel tuleb hankida hiidavajalikke ressursse, mille hinda on keeruline prognoosida
nagu niiiteks elekter, kemikaalid. Samuti ei tea me kindlalt, milliseid kvaliteedistandardeid peame
klientide jaoks tiiitma ning milliseid investeeringuid peame tegema selleks, et kaitsta oma teenuseid ja
keskkonda. Kokkuv6ttes ei saa me praegu ettevdtet tiiielikult juhtida ega suuda seda teha kuni
asjakohased asutused ei alusta ettev6ttega sisulist arutelu kehtiva Teenuslepingu tile. Soovin siiski
kdikidele meie sidusriihmadele kinnitada, et teeme k6ik, mis meie voimuses, tagamaks kehtivast
Teenuslepingust tiiielikku kinnipidamist, sest kdnealune leping on toonud ning toob ka edaspidi
Tallinna elanikele miirkimisviiiirset kasu. Praegusel ebakindlal vaheperioodil oleme I00% pi,ihendunud
teenuse k6rge taseme siiilitamisele k6ikide oma otseste klientide ja tarbijate jaoks.
Ldpetuseks soovin tanada oma kolleege AS-is Tallinna Vesi ja OU-s Watercom ning k6iki meie
hankijaid ja koostoopartnereid nende energia, pi,ihendumise ja toetuse eest meie klientide teenindamisel
sellel v6ljakutseterohkel ja ebastabiilsel aastal. Teie k6igi j6upingutused on taganud selle, et saame
taaskord oma teenuste ja tootmise osas esitleda esmaklassilisi tulemusi.
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2010. AASTA MAJANDUSTULEMUSED
P e amis e d m aj an d us n iiit aj ad

milionites kroonides

2010

2009

Mtiiigitulu

777,3

772,4

7L9,9

648,3

589,2

Brutokasum

453,7

488,4

447,2

43r,7

368,6

2007

Brutokasumi marg inaal Yo
Arikasum
Arikasum - pdhiiiri
Arikasumi marginaal oh

58,4

63,2

62,1

66,6

62,6

429,7
377,9

461,9
420,6

405,4

377,4

377,4

363,1

337,9
331,0

55,3

59,8

56,3

58,2

48,7

Kasum enne tulumaksustamist

389,6

401,1

362,2

333,1

294,9

50,1

51,9

50,3

5r,4

42,5

256,7

339,9

296,0

277,8

248,0

33,0

44,0

4I,I
II,6

42,9

42,r

Maksustamiseelse kasumi marginaal
Puhaskasum
Puhaskasum i marg inaal

Yo

Vara puhasrentaablus %

o/o

8,9

12,3

10,9

10,0

Kohustuste osatiihtsus koguvarast

60,1

49,7

49,9

51,8

53,4

Omakapitali puhasrentaabl us Yo
Liihiaj aliste kohustuste kattekordaj a

))L

24,4

23,1

22,5

21,5

2,7

4,2

1,8

r,9

))

Tootajate arv

319

336

327

312

318

Aktsiakapital

200

200

200

200

200

Brutoknsumi marginaal - brutokssum / miiiigitulu
Arikasumi marginaal - arikosum / mililgitulu
Malcsustamiseelse knsumi marginaal - kasum enne tulumal$ustamist / miliigitulu
Puhaskasumi marginaal - puhaskasum / miliigitulu
Vora puhasrentaablus - puhaskasum / vara kokku
Kohustuste osatdhtsus koguvarast - kohustused kokku / vara kokku
Omaknpitali puhasrentaablus - puhaskasum / omakapital kokku
Lilhiajaliste kohustuste knttekordaja - kiibevara / lilhiajalised kohustused

Kasumiaruanne

Miliigitulud
2010. aastal kasvas Kontserni kogu mtii.igitulu vdrreldes eelmise aastaga 0,60/o v6rra 777,3 miljoni
kroonini. Selles sisaldub Maardu miii.igitulu24,7 miljonit krooni, leping, mis j6ustus alates 2009. aasta
3. kvdrtalist. P6hitegevuse mi.itigitulu koosneb peamiselt era- ja juriidilistele klientidele osutatud veening reoveeteenuse miiiigitulust nii teeninduspiirkonnas kui viiljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna
linnalt saadavat sademetevee kogumise siisteemide kiiigushoidmise ja hoolduse tasu. Sesoonsus ei
avalda olulist m6j u Kontserni pdhitegevusele.

Tulud vee- ja reoveeteenuste mi.iiigist kahanesid v6rreldes 2009. aastaga O,lyo v6rra 706,7 miljoni
kroonini, tulenevalt 0,9yo suurusest Kontserni era- ja juriidiliste klientide tariifilangusest alates 1.
j aanuari s t 20 | 0 kombinatsiooni s allkirj eldatud teguritega.
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Teeninduspiirkonnas viihenes mi.iiik eraklientidele 7,\Vo vdrra 372,3 miljoni kroonini. Miiiik
iiriklientidele viihenes 2,IYo v6na 267,7 miljoni kroonini. Viiljaspool teeninduspiirkonda kasvas m1i1ik
klientidele 33,6yo v6rra 53,4 miljoni kroonini, mis alates 1. juulist 2009 sisaldab Maardu
opereerimislepingu tulusid. Saadud i.ilereostustasud oli 13,3 miljonit krooni, viihenedes 10,1% v6neldes
2009. aastaga.

2010. aastal v?ihenesid eraklientide mi.ii.igimahud 0,9Yo v6rra v6rreldes 2009. aastaga. Siiski on
mtiiigimahtude kahanemine

aasta j

ooksul aeglustunud.

Teeninduspiirkonna juriidiliste klientide mi,itigimahud v[henesid 1,2o vdrreldes 2009. aastaga.
Toostusgrupi kogumi.ii,igimahud viihenesid seoses i.ihe v6tmekliendi lahkumisega Kontserni
teeninduspiirkonnast. Hoolimata vastavate mi.itigimahtude viihenemisest on toostusgrupis tervikuna
miirgata teatavat t6usu. Paranenud majandusolukorra m6jul on hakanud t6usma ka vabaaja sektori
mi.ii.igimahud.

Jiittes viilja Maardu mi.iiigimahud, olid teeninduspiirkonna viilised mi.ii.igimahud 9,8% v6rra suuremad
kui 2009. aastal, v6rrelduna 21,5olo suurenemisega koos Maardu miii.igimahtudega. Peamine pdhjus
selles suurenemises vdrreldes 2009. aastaga oli sademetevee koguste suurenemine 2010. aasta esimeses
kahes kvartalis.

Vdneldes eelmise aastaga kasvas 2010. aastal sademetevee teenuse ja tulet6rjehi.idrantide stisteemide
kiiigushoidmise ja hoolduse tasu 8,8o v6rra 54,4 miljoni kroonini. See kasv tuleneb lepingu n6uetest ja
siitetest, mille kohaselt sademetevee ja tulet6rjehi.idrantide kulud arveldatakse tegelike kulude ja
toddeldud mahtude alusel.
Miiiidud toodete ja teenuste kuluja brutokasumi marginaal

ja teenuste kulu oli 2010. aastal 323,6 miljonit krooni, so 39,6
miljoni krooni ehk l3,9yo v6rra rohkem kui 2009. aastal, millest Maardu kulud moodustasid 18,9
P6hitegevusega seotud mtitdud toodete

miljonit krooni v6rreldes 10,9 miljoni krooniga2009. aastal.
2010. aastal saavutas Kontsern saastetasu osas sooduskoefitsiendi 0,5 ainult 1. kvartalis, kusjuures
2009. aastal saavutas Kontsern sooduskoefitsiendi I.,3. ja 4.kvartalis. Tulenevalt k6rge ldmmastiku
kontsentratsiooni, viiheste reovee koguste ning madala temperatuuri koosmdjust 2010. aasta teises
pooles, oli makstavate saastetasude suurus 35,8 miljonit krooni v6rreldes 16,9 miljoni krooniga 2009.
aastal. Lisaks v6rreldes 2009. aastaga kasutatud koefitsiendile on 2010. aasta saastetasu suurust
mdjutanud maksumii[rade t6us 19% vdrra. Liimmastiku eraldamise tulemused s6ltuvad suuresti
viilistemperatuurist, sissetuleva reovee kontsentratsioonist ning kogusest. Viihendamaks liimmastiku
eraldamise ja maksude riske alustas Kontsern investeeringutega tiiiendavasse reovee puhastusetappi
ning ehituskava kohaselt peaks ehitus valmima 2011. aasta 3. kvartali alguses.
Kemikaalikulud olid22,4 miljonit krooni, mis on 11,7oA enam kui 2009. aastal. Kuigi puhastatud reovee
hulk oli viiiksem, olid suurenenud kemikaalikulude peamiseks pdhjuseks doseeritud metanooli ja teiste
kemikaalide kogused, et toime tulla suurenenud saastekogustega sissetulevas reovees. Samuti m6jutas
kemikaalikulusid suurenemise suunas kemikaalide hindade t6us.
Elektrikulud kasvasid 2010. aastal v6rreldes eelmise aastaga 8,9 miljoni krooni ehk26,6Yo v6rra seoses
kdrgema elektrihinnaga, kuna kolm i.iksust ostsid elektrit vabaturult lisaks 0,8 miljoni krooni suurusele
kulule Maardu lepingu pooleaastasest j 6ustumi sest.
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Kaubakulu osas kahanesid palgakulud 2010. aastal vdrreldes eelmise aastagaT,2 miljoni krooni ehk
I0,3yo v6rra peamiselt vdhenenud tootmistootajate aryu t6ttu.
Transpordikulud suurenesid v6rreldes eelmise aastaga 1,5 miljoni krooni ehk 8,5oh v6rra, m6jutatuna
kiitusehindade suurenemisest ja ilmastikutingimuste tagajtirgede likvideerimiseks kasutatud masinate
rentimisest aasta alguses. Kulude suurenemist tasakaalustas toosOidukite kasutamise viihenemine.

Muud mi.ii.idud toodete ja teenuste kulud kasvasid 14,6 miljoni krooni ehk 43,70 v6rra v6rreldes
eelmise aastaga peamiselt seoses lisandunud remondikuludega, mis tulenesid Tallinna linna poolt
kehtestatud uuest asfalteerimise mliirusest ning Maardu Veele makstavatest rendimaksetest.

Kontrollimatute kulude suurenemine on Kontserni juhtkonna jaoks tdsiseks viiljakutseks. Kontsern otsib

jiitkuvalt vdimalusi, hoidmaks iira hindade suurenemist piisikuludes. 2010. aastal saavutas Kontsern edu
liibi palgakulude vlihendamise. 2011. aastal otsib Kontsern jiitkuvalt tiiiendavaid v6imalusi hoidmaks
kulude suurenemist kontrolli all.
K6igi tilaltoodud mdjude tulemusena oli Kontserni 2010. aasta brutokasum 453,7 miljonit krooni, mis
on34,7 miljoni krooni vdiT,lYovdnaviihem kui 2009. aasta 488,4 miljoni krooni suurune brutokasum.

Arikulud

ja

cirikasumi marginaal

Turustuskulud suurenesid 2010. aastal vdrrelduna 2009. aastaga 1,1 miljoni krooni v6rra 12,3 miljoni
kroonini. Seda suurenemist m6jutasid peamiselt OU Watercomi asutamisest tulenevad kulud 2010.
aasta teisel

poolel.

\

2010.aastal suurenesiO UtOtratduskulud vdrreldes eelmise aastaga3,6 miljoni krooni v6l[a-57,1 miljoni
kroonini peamiselt konsultatsioonide vajaduse tdttu seoses Monopolidele hinnapiirangytekehtestamise
seaduse j6ustumisega ning parandamaks Kontserni mainet kvaliteedile orienteeritud etfevdttena.

Muud ciritulud/kulud
Enamus tuludest Muude ?irituludelkulude grupis on seotud rajamiste ning sihtfinantseerimisega. Selle
tulu pOhiliseks m6juriks on liitumispunktide rajamine Tallinnas. Aritulud/kulud v6rkude rajamistest

ning sihtfinantseerimisest andsid 2010. aastal netotulu 51,8 miljonit krooni vdrreldes 41,4 miljoni
kroonise netotuluga 2009. aastal. Antud rea viiiirtus muutub pidevalt aasta jooksul, s6ltudes ehituste
mahust ning lOpetatud projektide eeldatavast kasumlikkusest.

Uleliianud Muud Aritulud/kulud andsid 2010. aastal kokku kulu 6,3 miljonit krooni v6rreldes 3,1 miljoni
kroonise kuluga 2009. aastal. Antud rida muutus peamiselt muutunud arvestusp6him6tete t6tfu, mida on
kajastatud finantsaruandes ja selle Lisas 2. Lisaks peab mainima, et i.ile 99% p6hitegevuse nduetest
kogutakse digeaegselt.

Kontserni iirikasum pdhitegevusest oli 2010. aastal 377,9 miljonit krooni vdrreldes 420,6 miljoni
krooniga 2009. aastal. Kontserni 2irikasum kogu tegevusest oli 2010. aastal 429,7 miljonit krooni, mis
on 32,2 miljonit krooni v?ihem kui 461,9 miljoni krooni suurune drikasum 2009. aastal. Vdrreldes
eelmise aasta sama perioodiga kahanes iirikasumT,IYo.
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Finantskulud
Kontserni netofinantskulud olid 2010. aastal 40,1 miljonit krooni, mis on20,J miljoni krooni ehk34,lo/o
suurune langus vdrreldes 2009. aasta netokuludega. Netofinantskulude kdrgem tase 2009. aastal oli
peamiselt seotud EBRD laenu refinantseerimise kuludega.
Kontsern on viie intressi swapi lepinguga, millest iga leping on nominaalviiiirtusega 15 miljonit eurot
(234,7 miljonit krooni), maandanud pikas perioodis olulise osa ujuva intressimtiiira riskist. Nende
lepingute Oiglane viiiirtus muutus aasta jooksul oluliselt, kahanedes esimese 6 kuu jooksul 35,0 miljonit
krooni, suurenedes hiljem uuesti, omades 15,7 miljoni krooni suurust positiivset m6ju aasta teises
pooles. Hetkel on nende lepingute ennustatav diglane v?i?irtus jiitkuvalt negatiivne, kogusummas 35,5
miljonit krooni.

Malrsus tam

i s e e lne

kas um

Kontserni maksustamiseelne kasum oli 2010. aastal 389,6 miljonit krooni, mis on 11,5 miljonit krooni
viihem kui 401,1 miljoni krooni suurune maksustamiseelne kasum 2009. aastal.

Kontserni 2010. aasta puhaskasum oli 256,7 miljonit krooni, mis on 83,3 miljonit krooni viihem kui
2009. aasta 339,9 miljoni krooni suurune puhaskasum , peamiselt 2010. aastal suurenenud
dividendimakse ning sellega seoses makstud tulumaksu t6ttu.

Bilanss

2010. aasta 12 kuu jooksul investeeris Kontsern p6hivarasse 274,3 miljonit krooni. L6petamata-,
materiaalne- ja immateriaalne pdhivara oli 2010. aasta 31. detsembri seisuga 2349,4 miljonit krooni.
Kiiibevara suurenes 12 kuuga 38,6 miljoni krooni v6rra 527,4 miljoni kroonini, n6uded ostjate vastu
suurenesid 123,0 miljoni krooni vdrraja rahajiiiik pangas viihenes 85,4 miljoni krooni vdrra.
Liihiajalised kohustused suurenesid 12 kuu jooksul 133,4 miljoni krooni v6rra 248,5 miljoni kroonini.
See tulenes peamiselt 16,8 miljoni krooni v6rra kasvanud Hankijate v6lgadest, ning samuti 117,4
miljoni krooni suurusest suurenemisest Pikaajaliste pangalaenude j?irgmiste perioodide maksetes.
Kontserni finantsv6imendus oli 60,10/o tasemel ning oodatud tuleviku tase on 60% sees. Pikaajalised
kohustused olid 2010. aasta detsembri l6pu seisuga 7 480,4 miljonit krooni, koosnedes peaaegu
tiiielikult kolme pikaajalise pangalaenu jiiiigist. 2010. aasta 2.kvartalis v6ttis Kontsern lisaks 20 miljonit
eurot laenu (312,9 miljonit krooni), ning aasta l6pus oli Kontserni laenujiiek 95 miljonit eurot (I 486,4
miljonit krooni), mis on ka kogu hetke vdimalik laenuressurss. Kogu laenuressursi keskmine
intressimarginaal on 0,67

Yo.

Rahakdive

2010. aasta 12 kuu jooksul oli Kontserni iiritegevuse rahakiiive 387,8 miljonit krooni, mis on 39,1
miljonit krooni vdhem kui 2009. aastal. Langus Kontserni dritegevuse rahakaibes tuleneb p6hiliselt
iirikasumi viihenemisest 2010. aastal. Perioodilise p6hitegevuse iirikasum on j[tkuvalt peamine tegur
Kontserni Sritegevuse rahakZiibes.
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2010. aasta 12 kuu investeerimistegevuse neto raha viiljavool

oli

kompensatsioonide edasi liikkumine. 20L0. aasta 12 kuuga
vflljavool 266,8 miljonit krooni.

oli
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153,2 miljonit krooni, mis on 80,4

miljonit krooni enam kui 2009. aastal. Selle peamiseks p6hjuseks

oli ehituste eest saadavate
p6hivara soetamisega seotud raha

Raha viiljavool finantseerimistegevusest oli2010. aasta 12 kuuga 320,0 miljonit krooni vdrreldes 2009.
aasta 12 kuu 29I,5 miljoni krooni suuruse raha viiljavooluga. Antud summad peegeldavad vastavate
aastate dividendimaksete ning nendega seotud tulumaksu suurust ning saadud laenusid.
Eelnevate tegurite m6jul oli raha viiljavool 2010. aasta 12 kuu jooksul 85,4 miljonit krooni vOrrelduna
62,6miljoni krooni suuruse raha sissevooluga 2009. aasta 12 kuuga. Raha jaraha ekvivalentide saldo
oli 2010. aasta 31. detsembri seisuga 207,I miljonit krooni, mis on 85,4 miljoni krooni v6rra viihem kui
2009. aasta samal perioodil.

T66tajad

2010. aasta l6pus oli Kontserni tootajate koguarv 319, vdrreldes 336 tootajaga 2009. aasta l6pus.
Keskmised tiiistookohaga tdotajate arvud olid vastavalt 305 tootaj at 2010. aastal ja 322 tootajat 2009.
aastal. Keskmiste tiiistookohaga tocitajate arv on viihenenud peamiselt 2009. aasta l6pus toimunud
osakondade reorganiseerimise tulemusena. 2010. aasta kogu palgakulud olid 90,5 miljonit krooni,
millest 3,7 miljonit krooni maksti Juhatuse ja N6ukogu liikmetele. Kui Ndukogu peaks soovima viilja
vahetada Juhatuse liikme oleks potentsiaalne palgakulu kohustus kuni 0,7 miljonit krooni.

Kontserni struktuur
Aasta l6pus, 31. detsembril 2010, kuulus kontserni 2 lrii.ihingut. Tiitarettevdte OU Watercom kuulub
sajaprotsendiliselt AS-ile Tallinna Vesi ning konsolideeritakse tiiielikult Kontserni aruandlusesse.

Dividendid j a aktsiahinna muutused
2009. aasta majandustulemuste pdhjal maksis Kontsern 500 010 000 krooni dividende. Sellest 10 000
krooni maksti B-aktsia omanikule ja 500 000 000 krooni, so 25,00 krooni aktsia kohta, A-aktsia
omanikele. Dividendid maksti viilja 2010. aasta 11. juunil vastavalt 01. juunil 2010 fikseeritud
aktsioniiride nimekirj ale.

AS Tallinna Vesi on noteeritud OMX Main Baltic Marketil kauplemiskoodiga TVEAT

ja

ISIN

EE3 100026436.

2010. aasta 31. detsembri seisuga olid

United Utilities (Tallinn) BV
Tallinna Linn

iile SYo-List otseosalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionlrid:
35.3%
34.7%

AS Tallinna Vesi on tiiheldanud jiirgmise kahe suurema aktsion?iri, Parvus AM ning AKO Capital,
osaluste viihenemist 2010. aasta teise poolaasta jooksul. Parvus AM on deklareerinud, et nende osalus
langes alla l|Yo aktsiakapitalist ning AKO Capital deklareeris enda kaudse osaluse tiiielikku mi.ii.imist.
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Aasta l6pus, 31. detsembril 2010, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 123,45 krooni (7.59 EUR),
mis on 2l,l}yo langus v6rreldes aasta alguses olnud sulgemishinnaga 156,47 krooni (10.00 EUR).
Samal perioodil tdusis OMX Tallinn indeks 72,620A.
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-Komgeentnd
Aktsiahinna statistika
kroonides

Avamishind
Aktsia hind, aasta l6pus
Aktsia hind, madalaim
Aktsia hind, k6rgeim
Aktsia hind, keskmine
Kaubeldud aktsiaid

Kiiive, mln
Turuviiiirtus, mln
Kasum aktsia kohta
Dividend aktsia kohta
Dividend / puhaskasum
PIE

20r0

2009

2008

2007

2006

159,28

740,92

207,32

234,70

211,23

723,45

156,41

234,86

128,30

195,58

195,11
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13I,59
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P/E : ahsia hind aasta l6pus / kasum aktsia kohta
P/BV : aktsia hind aasta ldpus / omakapitol aktsia kohta
2005. aastal borsil noteerimise hind oli 144,70 krooni, ehk 9,25 eurot
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Aktsionfl rid liikide ldikes seisuga 31.12.2010
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Aktsiakapitali jaotus omandatud aktsiate arru jergi seisuga 31.12.2010
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Aktsiakapitali struktuuri ja erikontrolliOigusega eelisaktsiat on tiipsemalt kirjeldatud lisas 16.
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HEA INTNVCUJUHTIMISE TAVA JA HEA tnTnvcu.TuTTTIMISE TAVA SoovITUSTE
ARUANNE
tilevaade
Hea iihingujuhtimise tava on iiriiihingu juhtimise ja kontrollimise siisteem. UtA3unut reguleerivad seda
stisteemi kehtivad seadused, iiritihingu .p6hikiri ning iiriiihingu poolt koostatud sisemised reeglid.
Tallinna bdrsil noteeritud ettevdtetel on alates 01.01 .2006 soovituslik taita Finantsinspektsiooni poolt
kinnitatud ,,Hea Uhingujuhtimise Tava", mille p6him6tteid on AS Tallinna Vesi kogu 2010. aasta
jooksul jiirginud.

AS Tallinna Vesi on pi.ihendunud kdrgete i.ihingujuhtimise tava standardite jiirgimisele, mille tiiitmise
eest kannavad juhatus ja ndukogu aktsioniiride ees vastutust. AS-i Tallinna Vesi eesmiirgiks on olla
l6bipaistev nii oma majandustegevuses, informatsiooni avalikustamises kui ka suhetes aktsioniiridega.
AS-i Tallinna Vesi on selle eest tunnustatud mitmel korral - 2008. aastal ja 2009. aastal hindas IR
Magazine AS-i Tallinna Vesi investorsuhete alal Eestis parimaks. 2009. aastal autasustas NASDAQ
OMX Baltic AS-i Tallinna Vesi Parima Aastaaruande eest NASDAQ OMX Baltimaade borsifirmade
hulgas ja Parimate Investorsuhete eest NASDAQ OMX Tallinn borsifirmade hulgas. 2010. aastal
autasustas NASDAQ OMX Baltic AS-i Tallinna Vesi Parimate Investorsuhete eest NASDAQ OMX
Tallinn bcirsifirmade hulgas ja Balti Hea Uhingujuhtimise Tava Instituut hindas AS-i Tallinna Vesi
parimaks Hea Uhingujuhtimise Tava jiirgijaks Eestis.

f nv e s t o r s u h t e d j a i nfo r mat s i o o n i av ali k us t amin e
Iga kalendriaasta alguses avaldab AS Tallinna Vesi Tallinna borsi kaudu finantskalendri, mis sisaldab
kvartali ja aasta finantstulemuste avalikustamise kuupiievi ning aktsioniiride korralise iildkoosoleku
toimumise kuupiieva. Kogu Tallinna bdrsi kaudu avaldatud informatsioon on piirast bcirsil avaldamist
kiittesaadav ka AS-i Tallinna Vesi veebilehel. Lisaks eelnevale avaldab AS Tallinna Vesi enne
aktsionliride korralise i.ildkoosoleku toimumist jdrgmise informatsiooni: kasulik taustinformatsioon enne
aktsioniiride korralise i.ildkoosoleku toimumist, aktsioniiride korralisel iildkoosolekul arutatud teemade
kohta esitatud ki.isimused ja vastused, informatsioon hea i.ihingujuhtimise tava ning juhatuse ja n6ukogu
liikmete kohta.
2010. aasta aktsioniiride korralise i.ildkoosoleku piievakorrapunktide osas kiisimusi ei esitatud.

Kontsern (AS Tallinna Vesi

ja OU Watercom)

suhtleb korrapiiraselt oma suurimate aktsioniiride ja
ja taotluse korral presentatsioone ning avaldades
investoritega kohtumiste kalendri ja esitlusmaterjalid AS-i Tallinna Vesi veebilehel. Kontserni
aktsioniiride informeerimiseks kutsutakse v?ihemalt iihel korral aastas kokku aktsioniiride iildkoosolek,
kus igal aktsion?iril on vdimalus esitadajuhatuse ja n6ukogu liikmetele ktisimusi.
potentsiaalsete investoritega, tehes kaks korda aastas

A kts io

ntiride iildko

os o le

k

AS Tallinna Vesi on aktsiaselts, mille juhtimisorganiteks on aktsioniiride iildkoosolek, n6ukogu
juhatus. Uldkoosolek on ettev6tte kdrgeim juhtimisoigan.

ja

18. mail 2010 toimus AS-i Tallinna Vesi aktsioniiride korraline iildkoosolek, kus kinnitati 2009. aasta
majandusaasta aruanne, dividendide jagamise otsus ning audiitori ja ndukogu liikmete ametist tagasi

kutsumine

ja

ametisse nimetamine. 14. detsembril 2010 toimus

AS-i Tallinna Vesi aktsioniiride
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erakorraline iildkoosolek, kus kinnitati iihe n6ukogu liikme tagasiastumine ning nimetati ametisse uus
ndukogu liige.

ja Hea Uhingujuhtimise Tavale, kutsub AS Tallinna Vesi nii aktsioniiride
korralisi kui erakorralisi iildkoosolekuid kokku, teavitades oma aktsiondre liibi Tallinna borsi ning
avaldades koosoleku kutse i.ihes iileriigilise levikuga piievalehes 3 n[dalat ette. Kontserni kuuluvate
ettevdtete p6hikirjade muutmine ja juhtimine (sh juhatuse liikmete ametissenimetamine ja
tagasikutsumine) toimub koosk6las Ariseadustiku osaga VII.
Vastavalt Ariseadustikule

AS-i Tallinna Vesi aktsion?iride korraliste ja erakorraliste i.ildkoosolekute piievakorrad kinnitatakse enne
avaldamist ndukogu poolt, kes iihtlasi esitab i.ildkoosolekule teemasid arutamiseks ja hiiiiletamiseks.
Uldkoosoleku piievakorrapunktid, ndukogu ettepanekud koos vastavate kommentaaridega
ptievakorrapunktide osas, protseduurilised juhised i.ildkoosolekul osalemiseks ning see, kuidas ja millal
teha ettepanekuid uue piievakorrapunkti lisamiseks, avaldatakse koos i.ildkoosoleku kokkukutsumise
teatega. Lisaks avaldab AS Tallinna Vesi enne iildkoosolekuid oma veebilehel jiirgmise informatsiooni:
piievakorda ja ametisse nimetamiseks esitatavaid kandidaate puudutav taustinformatsioon, mis tahes
lisanduvad piievakorrapunktid ja otsuste eeln6ud, samuti kiisimused piievakoffas olevate punktide
kohta. 2010. aastal ei esitanud aktsioniirid iildkoosolekule eelnevalt ki.isimusi. Samuti on kogu vastav
informatsioon kiittesaadav Kontserni peakontoris kuni i,ildkoosolekule eelneva piievani. Uldkoosolekute
otsused avaldatakse AS-i Tallinna Vesi veebilehel 7 (seitsme) piieva jooksul alates tildkoosoleku
toimumise piievast

ja AS-i Tallinna Vesi veebilehet selgitatakse aktsioniiridele, ketle aktsiatega on
esindatud viihemalt ll20 aktsiakapitalist, nende eri6igusi koosoleku piievakorrale punktide lisamiseks.
Aktsionlridele selgitatakse hiiiile6iguse teostamise Oiguseid nii AS-i Tallinna Vesi veebilehel kui iga
Uldkoosoleku teates

iildkoosoleku alguses.
Korralise ja erakorralise tildkoosoleku juhataja on s6ltumatu isik. 2010. aastal juhatas nii AS-i Tallinna
Vesi korralist kui ka erakorralist iildkoosolekut hr Raino Paron, kes tutvustas iildkoosoleku liibiviimise
protseduuri ning juhatuselt ettevdtte tegevuse kohta ki.isimuste ktisimise korda.

2010. aastal osalesid k6ik juhatuse liikmed, ndukogu esimees ja audiitor AS-i Tallinna Vesi
aktsioniiride korralisel iildkoosolekul. N6ukogu liikmete valimisel osalesid kandidaatidena iiles seatud
isikud samuti vastaval korralisel v6i erakorralisel i.ildkoosolekul.
2010. aastal ei v6imaldanud AS Tallinna Vesi elektroonilist osav6ttu aktsioniiride korralisest v6i
erakorralisest i.ildkoosolekust, kuna usaldusvliirsete lahenduste rakendamine aktsioniiride isikute
tuvastamiseks, kellest suur osa elavad viilisriikides, oleks iileliia keeruline ja kallis.
Utretgi aktsion?iril ei ole aktsiaid, mis annaksid neile erikontrolli 6iguse. AS Tallinna Vesi ei ole teadlik
aktsioniiride poolt sdlmitud hiiiiled iguse kokkulepete olemasolust.
Vastavalt AS-i Tallinna Vesi pdhikirjale on ettevdte viiljastanud tihe eelisaktsia, mille nominaalviidrtus
on 1000 (iiks tuhat) krooni (B-aktsia). B-aktsia annab selle omanikule diguse osaleda aktsioniiride
iildkoosolekutel, kasumi saamisel ning aktsiaseltsi ldpetamisel alles jaiivavarajaotamisel, samuti teised
seadusest ja ettevdtte pdhikirjast tulenevad 6igused. B-aktsia annab selle omanikule eelis6iguse saada
kokkulepitud summas 10 000 (ktimme tuhat) krooni dividende. B-aktsia annab selle omanikule
iildkoosolekul 1 (iihe) hii[le (hiiiile6iguse piirang) ettevdtte p6hikirja muutmise otsustamisel; ettev6tte
aktsiakapitali suurendamisel v6i viihendamisel; vahetusv6lakirjade vdljaandmisel; ettevdtte poolt oma

aktsiate omandamisel; ettevdtte i.ihinemise, jagunemise, timberkujundamise

jalv6i

ldpetamise

L4

AS TALLINNA VESI

MAJANDUSAASTA ARUANNE
31. DETSEMBRIL 2OIO LOPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

otsustamisel ja ettev6tte tegevusega seotud kiisimuste otsustamisel, mis
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ei ole vastavalt seadusele

Ndukogu, audit ja ndukogu komiteed
N6ukogu planeerib Kontserni tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab jiirelevalvet juhatuse
tegevuse iile. Vastavalt AS Tallinna Vesi pdhikirjale koosneb n6ukogu i.iheksast liikmest, kes valitakse
kaheks aastaks. 2010. aasta jooksul toimus 5 korralist ja 2 erakorralist ndukogu koosolekut. Ndukogu
kinnitas AS-i Tallinna Vesi 2010. aasta majandusaasta aruande enne selle esitamist aktsioniiride
korralisele iildkoosolekule kinnitamiseks, samuti Kontserni20ll. aasta eelarve.

AS-i Tallinna Vesi nOukogu liikmed olid aruande koostamise ajal jiirgmised: hr Robert John Gallienne
(n6ukogu esimees), hr Leslie Anthony Bell, hr Andrew James Prescott, hr Simon Gardiner, hr Mart
Miigi, hr Valdur Laid, hr Ardo Ojasalu, hr Rein Ratas ja hr Deniss Borodit5.

Igal n6ukogu koosolekul esitleti ndukogule siseauditi aruannet. Kontserni siseaudiitor annab

oma
tegevusest aru Auditi Komiteele, mis koosneb kahest n6ukogu liikmest. Auditi Komitee juhataja on hr
Mart Miigi ja liige on hr Robert John Gallienne. Auditi Komitee liihtub oma tegevuses audiitortegevuse
seadusest ning Finantsinspektsiooni poolt vlljastatud juhistest Auditi Komitee moodustamise ja
tooprotsesside kohta.

o

j[rgmised:
Finantsinformatsiooni tootlemise jiilgimine ja analtiiisimine;
Riskijuhtimise ja sisekontrolli t6hususe jdlgimine ning analtii.isimine;
Raamatupidamise aastaaruande ja konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi jiilgimine
ja anali.ii.isimine;
Viilisaudiitori sdltumatuse ja ASTV suhtes teostatava tegevuse n6uetelevastavuse j[lgimine ja

o

Viilisaudiitori too hindamine igal aastal ning aruande esitamine n6ukogule vastava hinnangu

Auditi Komitee peamised fllesanded

o
o
o

on

analiii,isimine;
OSAS.

Ametisse nimetatud vfilisaudiitoril ja viilisaudiitori meeskonna liikmetel ei ole ilma Auditi Komitee
eelneva ndusolekuta lubatud osutada muid teenuseid peale aastaaruande auditeerimise. 2010. aastal ei
osutanud viilisaudiitor Kontsernile muid teenuseid peale aastaaruande auditeerimise.

AS-i Tallinna Vesi p6hikirja jergi valitakse viilisaudiitor aktsioniiride i.ildkoosoleku poolt aastaaruande
audiitorkontrolli liibiviimiseks. Audiitori tasustamine toimub vastavalt velisaudiitori ja juhatuse vahel
s6lmitud lepingule. Kontsern valib viilisaudiitori, jiirgides hankeprotseduuri (mis sisaldab AS-i Tallinna
Vesi ndukogu heakskiitu) ning tagades teenuse parima v6imaliku kvaliteedi ja hinna suhte. Pakkumisi
kiisitakse vaid rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteetseid teenuseid pakkuvatelt ettev6tetelt (4
suuremat). AS Tallinna Vesi sdlmib audiitorfirrnaga 3-aastase lepingu tingimusel, et iga-aastaselt
kinnitatakse audiitor uuesti ning iaiOuU audiitorteg&ur. seaduse nOu.t igal aasta jiirel audiitoreid
roteerida. Auditi Komitee aruande alusel hindab n6ukogu iga-aastaselt majandusaruande kinnitamise
kdigus viilisaudiitori tcio kvaliteeti ning avaldab kokkuvOffe vastavast hinnangust aktsioniiride korralise
tildkoosoleku teates. Viilisaudiitor on kohal aktsioniiride korralisel iildkoosolekul ning v6tab vajadusel
sdna.

Lisaks on ndukogu loonud Tasustamise Komitee, mis juhendab ndukogu juhtkonna tasustamise
ktisimustes. Tasustamise Komitee juht on hr Valdur Laid ja liige on hr Robert John Gallienne.
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Juhatus
Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib AS Tallinna Vesi igapiievast tegevust kooskdlas
seaduse ja ettevdtte p6hikirja nduetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kdige
otstarbekamal viisil. AS-i Tallinna Vesi juhatus on kolmeliikmeline, kellest i.iks on valitud United
Utilities International Ltd. poolt. Kdik juhatuse liikmed on ametisse nimetatud AS-i Tallinna Vesi
ndukogu poolt. Juhatus koostab alati n6ukogu koosolekute jaoks juhatuse aruande, mis saadetakse,
vastavalt Ariseadustiku nOuetele, ndukogu liikmetele I (iiks) nddal enne koosoleku toimumist. Juhatus
koostab ka ad hoc aruandeid ndukogu koosolekute viiliselt, kui peab seda vajalikuks ning kui seda
soovib n6ukogu esimees.

Nii juhatuse kui ndukogu liikmete puhul on tegemist insaideritega, kes on allkirjastanud vastava
insaideri lepingu, on teadlikud AS-i Tallinna Vesi insaiderite reeglitest ning on koos oma
I

iih ikon dsetega kirj as Kontsern

i insaiderite n imekirj

as.

Juhatuse esimehe hr Ian John Alexander Plenderleith'i iilesanneteks

Vesi tegevjuhi igapiievaseid kohustusi, juhtides

ja

oli muuhulgas tdita AS-i Tallinna

esindades ettev6tet, korraldades juhatuse tood,

koordineerides strateegiate vdlj atootami st j a tagades nende rakendamist.

oli muuhulgas tiiita AS-i Tallinna Vesi
juhtides
AS-i Tallinna Vesi tootmisvaldkonna
tootmisdivisjoni direktori igapiievaseid kohustusi,
Juhatuse liikme

hr Robert Thomas Yuille'i

iilesanneteks

tegevust ning kandes selle eest vastutust.

Kuni 22. oktoobrini 2010 t[itis hr Stephen Benjamin Howard juhatuse liikmena muuhulgas ettevdtte
finantsdirektori igapdevaseid tootilesandeid, juhtides AS-i Tallinna Vesi majandusarvestuse- ja
finantstegevust ning kandes selle eest vastutust. Alates 22. oktoobrist 2010 v6ttis pr Siiri Lahe
finantsdirektori rolli tile ja hr Stephen Benjamin Howard kutsuti finantsdirektori ja juhatuse liikme
ametikohalt tagasi. Lapsehoolduspuhkuse ajal 30. novembrist 2009 kuni 22. oktoobrini 2010 jiitkas pr
Siiri Lahe tegutsemist juhatuse liikmena, omamata sel perioodil otsest vastutust iihegi tegevusala eest.

AS Tallinna Vesi on allkirjastanud juhatuse liikme lepingud k6igi juhatuse liikmetega. AS Tallinna
Vesi ei ole teinud juhatuse liikmetega ega nendega seotud osapooltega i.ihtegi tehingut.
Juhatuse esimees vdib vastavalt AS-i Tallinna Vesi p6hikirjale esindada ettevdtet ainuisikuliselt, teised
juhatuse liikmed tihiselt. Igapiievatdo otsuste vastuvdtmiseks on AS-i Tallinna Vesi juhatus kehtestanud

pdhimdtete raamistiku, mille kohaselt on viiiksemasummaliste tehingute sdlmimiseks antud volitused
kindlaksmdiiratud j uhtkonna I iikmete le.

AS-i Tallinna Vesi juhatus tegutseb ka AS-i Tallinna Vesi kui OU Watercom ainuosaniku esindajana.
Vastavus Tallinna Bhrsi Hea fihinguiuhtimise Tava soovitustele

l. jaanuarist 2006 peavad ettevdtted, kelle aktsiad on Eestis reguleeritud turul kaubeldavad,
kirjeldama "teidan v6i selgitan" p6him6tte kohaselt oma juhtimist Hea Uhingujuhtimise Tava aruandes
ja kinnitama, et emitent jiirgib v6i ei jargi Hea Uhingujuhtimise Tava soovitusi. Kui emitent ei jiirgi
k6iki Hea Uhingujuhtimise Tava soovitusi, peab ta aruandes selgitama, miks ta neid soovitusi ei jiirgi.
Alates
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AS-i Tallinna Vesi vastovase deklaratsioon

AS Tallinna Vesi jiirgis 2010. aastal valdavat enamust Hea Uhingujuhtimise Tava soovitustest. AS
Tallinna Vesi ei jiirginud mdnda teatud soovitust, mis on toodud allpool koos p6hjendusega, miks
ettevdte neid hetkel ei j[rgi:
"2.2.3. Juhatuse tasustamise alused on selged

ja

ldbipaistvad. Ndukogu arutab

ja

vaatab korraprirqselt

iile juhatuse tasustamise alused. Juhatuse tasustamise otsustamisel lcihtub ndukogu hinnangust juhatuse
liikmete tegevusele. Juhatuse liihnete tegevuse hindamisel vdtab ndukogu eelkdige arvesse konlcreetse
juhatuse liikme tddiilesandeid, tema tegevust, kogu juhatuse tegevust, samuti emitendi majanduslikku
olukorda, dritegevuse hetkeseisu
tulevikusuundi vdrdluses samasse majandussektorisse kuulwate

ja

cir iilhingute s amade nditaj ate ga. "

Seoses AS-i Tallinna Vesi erastamisega 2001. aastal sdlmitud kokkulepped niigid ette, et United Utilities
International Ltd. hakkab ettevdttele osutama tasu eest teatud tehnilisi javara haldamise teenuseid ning
v6imaldab ettevdttel kasutada osa oma personali ettevdtte tegevuse korraldamiseks ja juhtimiseks.
Vastavalt kokkuleppele, miiiirab United Utilities lnternational Ltd. ainuisikuliselt enda poolt ametisse
nimetatud personali tooga seotud tdotundide arvu, hi.ivitiste m66rad ja muud asjaolud. Seetdttu ei aruta
ja ei vaata n6ukogu ka regulaarselt iile nende juhatuse liikmete tasustamise aluseid.

"2.2.7. Iga juhatuse liikme pdhipolk, tulemustosu, lahkumishiivitus, talle makstavad muud hilved ning
preemiasiisteemid, samuti nende olulised tunnused (sh vdrdlusel pdhinevad tunnused, motiveerivad
tunnused ja riski tunnused) avaldatakse selges ja ilheselt arusaadqvas vormis emitendi veebilehel ning
Hea Uhingujuhtimise Tava aruandes. Avaldatavad andmed on selged ja ilheselt arusaadavad, kui need
vdljendavad otseselt kulutuse suurust emitendile vdi tdendolise kulutuse suurust ovalikustamise pr)eva
seisuga.

AS Tallinna Vesi avaldab juhatuse liikmetele

makstud tasude kogusumma raamatupidamise

aastaaruande lisas 26, kuid on seisukohal, et tiksikisiku palgatingimuste puhul on tegemist viiga tundliku

ja isikliku informatsiooniga, mille avaldamine ei annaks aktsiondridele lisandvii2irtust.

"3.2.2. Vcihemalt pooled emitendi ndukogu liikmetest on sdltumatud. Kui ndukogus on paaritu arv
liikmeid, siis vdib sdltumatuid liikmeid ollo I liige vrihem kui sdltuvaid liikmeid. "
Vastavalt AS-i Tallinna Vesi p6hikirjale koosneb n6ukogu tiheksast liikmest. Aktsioniiride lepinguga on
Tallinna Linn ja United Utilities (Tallinn) B.V. (edaspidi UUTBV) leppinud n6ukogu liikmete jaotuses
kokku selliselt, et n6ukogusse kuulub neli UUTBV esindajat, kolm Tallinna Linna esindajat ja kaks
esindajat on s6ltumatud n6ukogu liikmed, kes valitakse nOukogusse vastavalt Tallinna Bdrsi reglemendi
nduetele alates ettevdtte aktsiate noteerimisest 2005. aasta juunis.

I nfo r mat s io o n i ov al dam i ne
"2.2.2. Juhatuse liige ei ole samaaegselt rohkem kui kahe emitendi juhatuse liige ega teise emitendi
ndukogu esimees. Juhatuse liige vdib olla emitendiga somosse kontserni kuuluva emitendi ndukogu
esimees.

"

AS-i Tallinna Vesi juhatuse liikmed ei kuulu teiste emitentide juhatustesse ja ndukogudesse.
,,2.3.2. Ndukogu otsustob emitendi ja tema juhatuse liikme vdi tema lcihedase vdi temaga seotud isikuga
tehtavate emitendi jaoks oluliste tehingute tegemise ja mcirirob selliste tehingute tingimused. "
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N6ukogu kinnitab juhatuse tasustamise p6him6tted. 2010. aastal ei toimunud Kontserni ja juhatuse
liikmete vahel muid tehinguid.
"3.2.5. Uldkoosolekul mciciratud ndukogu liitone tasu suurus
Hea Uhingujuhtimise Tqva aruandes, tuues eraldi vcilja pdhimalrstqvad hiived)."

ja
ja

maksmise kord avaldatakse emitendi
lisotasu (sh lahkumishiivitus ja muud

Vastavalt tildkoosoleku otsusele on ndukogu liikmele makstava tasu suuruseks 100 000 krooni aastas.
Tasu on makstud kuuele liikmele i.iheksast. Tasust arvatakse maha seadusega etteniihtud maksud ja seda
makstakse viilja igakuiselt.20l0. aastal ei makstud nOukogu liikmetele lisatasusid ega muid hiivitisi.
"3.2.6. Kui ndukogu liige on majandusaasta jooksul osalenud vcihem kui pooltel ndukogu koosolekutel,
siis mr)rgitakse see Hea Uhingujuhtimise Tava aruandes eraldi ciro. "

Kokku toimus 2010. aastal 7 ndukogu koosolekut (28. jaanuaril 2010,25. martsil 2010,21. aprillil
2010,22. juulil2070, I . septembril 2010,21 . oktoobril 2010 ja I . novembril 2010).
N6ukogu esimees (hr Robert John Gallienne) ja enamus nOukogu liikmeid (h[rrad Matti Hyyrynen,
Leslie Anthony Bell, Mart Miigi, Andrew James Prescott, Rein Ratas, Deniss Borodit5 ja Valdur Laid)
osalesid ametis oldud aja jooksul rohkem kui pooltel koosolekutel. Hr Matti Hyyrynen astus n6ukogu
liikme kohalt tagasi 1. detsembril 2010.
Kuna n6ukogu liikmed on aasta jooksul vahetunud, siis on sellest tulenevalt vAhem kui pooltel aasta
jooksul toimunud koosolekutel osalenud jiirgmised ndukogu liikmed:

o
.
o

Hr Elmar Sepp osales kahel ndukogu koosolekul, mis toimusid enne tema ndukogu liikme
volituste ldppemist l. mail 2010, vastavalt 25. martsil2010 ja21. aprillil 2010.
Hr Ardo Ojasalu osales kahel ndukogu koosolekul, mis toimusid piirast tema nimetamist
n6ukogusse 1. mail 2010, vastavalt 1. septembril 2010 ja 21. oktoobril 2010.
Hr Simon Gardiner ei osalenud tihelgi 2010. aastal toimunud koosolekul, kuna pdrast tema
nimetamist ndukogusse 14. detsembril 2010 ei toimunud tihtegi n6ukogu koosolekut.

,,3.3.2. Ndukogu liilcrne kandidaat teqvitab enne tema valimist teisi ndukogu liihneid huvide konflikti
olemasolust, selle tekkimisel peale valimist teatab ta sellest viivitamatult. Arilisest pakkumisest, mis
tehal<se ndukogu liilcrnele, tema lcihedasele vdi temaga seotud isikule ning on seotud emitendi
majandustegevusega, teotab ndukogu liige viivitamatult ndukogu esimehele ja juhatusele."

K6ik n6ukogu liikmed on sellest ndudest teadlikud ning vlhemalt i.iks kord aastas palub AS-i Tallinna
Vesi neil uuendada ?irihuvide registri andmeid. 2010. aastal ei toimunud Kontserni ja n6ukogu liikme
v6i nendega seotud isikute v6i ettev6tete vahel Sritehinguid.
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Eelnenud peatiikid 'Juhatuse esimehe poordumine', '2070. aasta majandustulemused', 'Hea
Uhingujuhtimise Tava ja Hea Uhingujuhtimise Tava soovituste aruanne' moodustavad tegevusaruande,
mis on AS Tallinna Vesi 31. detsembril 2010 lOppenud majandusaasta aruande lahutamatu osa.
Tegevusaruanne annab 6ige ja Oiglase i.ilevaate Kontserni iiritegevuse arengust ja tulemustest
peamistest riskidest j a kahtlustest.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Kuupiiev

Ian John Alexander

Plenderleith

juhatuse esimees

Robert Thomas Yuille

juhatuse liige

Siiri Lahe

juhatuse liige

25? az 4
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KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
JUHATUSE DEKLARAT SIOON
Juhatus deklareerib oma vastutust AS Tallinna Vesi ('Emaettev6te') ja tema ttitarettevOtte (edaspidi
koos 'Kontsern') raamatupidamise aastaaruande lehektilgedel 20 kuni 58 koostamise eest 31. detsembril
20 l0 l6ppenud maj andusaasta kohta.

on jiirgitud rahvusvaheliste
finantsaruandluse standardite n6udeid nagu need on vastu v6etud Euroopa Liidu poolt ning see kajastab
digesti ja 6iglaselt Kontserni finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt rahvusvahelistele
finantsaruandluse standarditele eeldab juhatuselt hinnangute andmist, mis mdjutavad Kontserni varasid
ja kohustusi seisuga 31. detsember 2010 ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud
p6hinevad aktuaalsel informatsioonil Kontserni seisundist ning kavatsustest ja riskidest seisuga 31.
detsember 2010.a. Kajastatud majandustehingute lOplikud tulemused v6ivad erineda antud hinnangutest.
Konsolideeritud aruande koostamise kiiigus on arvesse vdetud k6iki olulisi asjaolusid, mis mdjutavad
Kontserni varade ja kohustuste vdiirtust ja mis ilmnesid aruande koostamise kuupdevani 25. veebruar
2011.a.
Juhatuse hinnangul on AS Tallinna Vesi ja tema tiitarettevdtja

Nimi

Ametinimetus

jltkuvalt tegutsev

Allkiri

majandusi.iksus.

Kuupiiev

Ian John Alexander

Plenderleith

juhatuse esimees

Robert Thomas Yuille

juhatuse liige

Siiri Lahe

juhatuse liige

2f
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KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUAIINE
31. detsembri seisuga
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2 236

2 218 687
43 428
2 262 rrs

2 609 513

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

TUHTI.TaLISED KoHUSTUSED
P

ikaaj aliste laenukohustuste li.ihiaj aline

o

sa

Hankijate ja muud v6lad

l0

rt9 286

|

17, 12

99 646
rs 062

8t

ll

Tuletisinstrumendid

Liihiajalised eraldised
Ostjate ettemaksed ja tulevaste perioodide
tulud
rtiTTTn.u,LISED KOHUSTUSED KoKKU

|
15

829

667
248 490

936

82 843

751

87 271

16 116

0

3 s70

2 486

tl 687
115 060

12

t9

797

r92 397

PIKAAJALISED KOHUSTUSED
Tulevaste perioodide tulu

liitumistasudelt 2, 15

Laenukohustused
Tuletisinstrumendid
Muud v6lad

l0
II
II

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU
KOKKU KOHUSTUSED

198

20408
| 796
1 480360
1 728 850

948
50 462
034 | 084 642
0
0
| 795
735
r259777 1 135839
| 374 837 1 328 236

00t
387 000
20 000
s40 874
| 147 875
2 876 725

00r
200 001
000 387 000
20 000
20 000
784 200
674 276
1 391 201
| 281 277
2 766 038 2 609 513

90

| 367 958

83

I

r74

OMAKAPITAL

Aktsiakapital
Ulekurss

Kohustuslik reservkapital
Jaotamata kasum

KOKKU OMAKAPITAL
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

t6

200

200

387

Lisad lehekiilgedel24 kuni 58 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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KONSOLIDEERITTID KOONDKASUMIARUANNE

31. detsembril l6ppenud aasta
2010
2009

Mtitigitulu
Mtitidud toodete/teenuste kulud

T7

t9

BRUTOKASUM

777 326
-323 63r

772 446
-284 064

453 695

488 382

r9
I9

-r2 3r5

-rr 2t3

Utdtratduskulud

tr9

-s3 493

Muud aritulud/-kulud (-)

20

45 464

38 264

429 725

461 940

Turustuskulud

-57

rimr,q.suNI
Finantstulud
Finantskulud

t6

21

569

25 267

-s6 696

-86

389 s98

40t 076

-r32 9r4

-61 r42

PT]HASKASUM

256 684

339 934

KOOI\DKASUM

256 684

339 934

21

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST
Dividendide tulumaks

22

131

Jaotatav:

A- aktsia omanikele
B- aktsia omanikule
Kasum A aktsia kohta (kroonides)
Kasum B aktsia kohta (kroonides)

256 674

339 924

10

10

12,93
10 000

17,00
10 000

23
23

Lisad lehekiilgedel24 kuni 58 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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KONSOLIDEERITT]D RAHAVOO ARUANNE
31. detsembril ldppenud aasta

Lisa

2010

2009

429 725
87 927
-5r 826

461 940

-2r8

-29 203

-41

-150

rinrrncnvusE RArrAvooD
Arikasum
Korrigeerimine kulumiga
Korrigeerimine kasumig

9,19
20,24A

89 153
-47 5r2

sihtfinantseerimisest j a raj amistegevusest

2l

Muud finantskulud
Kasum pOhivara mi.iiigist
Kuluks kantud pdhivarad
Aritegevusega seotud k?iibevara muutus
Aritegevusega seotud kohustuste muutus
Makstud intressid

24H-

248

t097

0

-139 r82
98 532

-r4 675
6 160

-38 232

-38 793

387 782

426 920

24C

-266 845

-243 906

24A

96 0s7

r55 772

Rahavoog iiritegevusest

II{VE STEERIMISTE GE\rTISE RAHAVOOD
P6hivara soetamine
Torustike ehituse eest saadavad
kompensatsioonid
P6hivara mtitigitulu
Saadud intressid

Rahavoog investeerimistegevusest

251

238

r7 355

rs 077

-153 182

-72 819

FINANTSEERIMISTEGEVT]SE RAHAVOOD
V6etud laenud

10

312 932

700 968

Tasutud laenud
Tasutud dividendid

10

0

-70r 303

22
22

-s00 010
-132 914
-3r9 992

-230 010

-6r r42
-29r 487

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-8s 392

62 614

RAHA JA RAIIA EKVWALENDID PERIOODI
ALGUSES

292 474

229 860

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI

207 082

292 474

Tulumaks dividendidelt
Rahavoog fi nantseerimistegevusest

r,6pus
Lisad lehekiilgedel24 kuni 58 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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KONSOLIDEERITT]D OMAKAPITALI LIIKUNIISE ARUAI\NE

Aktsiakapital
31. detsember

2008

200 001

Kohustuslik

Jaotamata Omakapital

Ulekurss reserukapital

kokku

387

000

20 000

Dividendid (lisa 22)
Aruandeaasta
puhaskasum (lisa 23)

kasum

674

276

-230 010
339 934

0

0

339 934

31. detsember 2009

200 001

387 000

20 000

784 200

Dividendid (lisa22)

0

0

0

Aruandeaasta
puhaskasum (lisa

0

0

200 001

387 000

31. detsember 2010

281 277

-230 010
0

23)

|

|

39r 201

-500 010

-500 010

0

256 684

256 684

20 000

540 874

1 147 875

Informatsioon aktsiakapitali kohta on ndidatud lisas 16.
Lisad lehekiilgedel24 kuni 58 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTA {RUANIDE LISAI)

LISA

1.

ULDNE INFORMATSIOON

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettev6te, kes pakub joogivee- ja kanalisatsiooniteenust rohkem
kui 400 000 elanikule Tallinnas ja mitmes selle naabervallas. Tallinna teeninduspiirkonnas on AS-il
Tallinna Vesi vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamise ainudigus kuni aastani 2020.
AS Tallinna Vesi olulist m6ju omavad aktsioniirid on United Utilities Tallinn B.V. 35,3Yo'gaja Tallinna
linn 34,7%'gu, tilejiiiinud 30% aktsiatest on vabalt kaubeldavad Tallinna Borsil, kus AS Tallinna Vesi
noteeriti 01. juunil 2005.

Kontaktandmed:
Ariregistri reg.

KMKR

kood:

10257326
EEIOOO6O979

Juriidiline aadress: Aaala 10, 10614 Tallinn
Kliendiinfo/tildtelefon: 62 62 200
Faks:
62 62 300

E-post:

tuesi@.tuesi.ee

Oq

03

44

Price,.vaterhorls-.ffi
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LISA 2. KASUTATT]D ARVESTUSPOHINNOTTNU
Kontserni raamatupidamise aastaaruande (edaspidi 'aruanne') koostamisel rakendatud olulised
arvestuspdhim6tted on toodud allpool. Aruanne on koostatud liihtudes jerjepidevuse ja v6rreldavuse
printsiibist, metoodika muutuste sisu ja nende m6ju on selgitatud vastavates lisades. Kui aruande kirjete
esitust v6i klassifitseerimise meetodit on muudetud, siis on korrigeeritud ka eelmiste perioodide
vdrreldavad niiitajad. Arvestusp6himdtteid on rakendatud jfiepidevalt kdikide aruandes esitatud
perioodide kohta.

Kontserni raamatupidamise aastaaruanne on koostatud koosk6las rahvusvaheliste finantsaruandluse
standarditega (IFRS), nagu need on vastu vdetud Euroopa Liidu (EL) poolt.
Aruanne on koostatud liihtudes soetusmaksumuse printsiibist, v6lja arvatud tuletisinstrumendid, mis on
kajastatud diglases viidrtuses muutusega l6bi kasumiaruande, nagu on kirjeldatud arvestusp6himdtetes.

Kontserni tegevussegmentide aruandlus iihildub Kontserni sisemise aruandlusega, mida esitatakse
juhatusele, kes teeb peamised otsused Kontserni tegevuse juhtimisel. Kontserni ressursside jaotamise ja
tegevussegmentide tulemuste hindamise eest vastutav juhatus allub n6ukogule kui juhtivale organile,
kes v6tab vastu strateegilisi otsuseid. Juhatus on otsustanud, et Kontserni tegevused moodustavad iihe
tegevussegmendi.

Kiiesolev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on AS Tallinna Vesi juhatuse poolt kinnitatud
avaldamiseks 25. veebruar 20ll.a. Vastavalt Eesti Vabariigi Ariseadustikule kuulub aastaaruanne
kinnitamisele AS Tallinna Vesi ndukogu ja iildkoosoleku poolt. Aktsioniiridel on 6igus juhatuse poolt
koostatud ja kinnitatud majandusaasta aruannet mitte heaks kiita ning n6uda uue aruande koostamist.

Aruande koostamine kooskdlas IFRSidega nduab teatud oluliste raamatupidamislike hinnangute
kasutamist. Samuti peab juhtkond langetama otsuseid Kontserni arvestusp6himdtete rakendamise
protsessis. Kontsern annab tulevikku puudutavaid hinnanguid ja teeb oletusi. Raamatupidamislikud
hinnangud ei lange sageli nendega seotud hilisemate tegelike siindmustega kokku. Hinnanguid ja
otsuseid vaadatakse pidevalt iile ning need p6hinevad eelnevatel kogemustel ja muudel teguritel,
sealhulgas ootustel tulevikusi.indmuste kohta, mida peetakse pdhjendatuks teadaolevaid asjaolusid
arvestades.

Uute vdi muudetud standardite

ja

tdlgenduste rakendamine

Jiirgmised uued vdi muudetud standardid ja tdlgendused muutusid Kontsernile kohustuslikuks alates
1. jaanuaril 2010.a

IFMC 18 ,,Klientide poolt iileantovad varad" - t6lgendus selgitab klientide poolt

i.ileantud varade

kajastamist: asjaolusid, mille esinemisel on tiiidetud vastavus vara definitsioonile; vara arvele vdtmist
ning selle soetusmaksumuse m66tmist; eraldi identifitseeritavate teenuste tuvastamist (tiks vdi rohkem
teenuseid tileantud vara eest); tulu ning klientidelt saadud raha kajastamist.
Kontsern on muutnud oma arvestuspdhimdtteid iiksik- ja arendusalade liitumistega seotud klientidelt
saadavate liitumistasude tulude ja vastavate p6hivarade kajastamisel. Juhul, kui pi.isiteenus on ktisitletav
lepingu osana, siis kajastatakse liitumistasudest saadav tulu kliendiga s6lmitud lepingu kehtivusaja
vdltel, v6i juhul kui lepingus ei mii[ratleta ajaperioodi, kajastatakse tulu perioodi jooksul, mis ei ole
n'.:lt
,
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pikem kui pi.isiteenuse osutamiseks kasutatava tileantud vara kasulik eluiga. Vastav tulu kajastatakse
,,tuluna v6rkude rajamistegevusest" kirjel ,,muud iiritulud/-kulud". Kontsern kajastab p6hivara objekte
soetusmaksumuses j uhul kui obj ekt vastab v ara definitsioonile.
Arvestusp6him6tete muudatus rakendub klientide poolt varade iileandmisele, mis toimusid 1. jaanuarit
2008 v6i hiljem, kuna Kontsernil on olemas eelnevate i.ileandmiste suhtes vajalik informatsioon, et
rakendada t6lgendust viidatud kuupiievast.
Arvestusp6him6tete muudatus ei avaldanud olulist mdju 2009. aasta kasumiaruandele ja jaotamata
kasumile 01.01 .2009ja 31 .12.2009 seisuga. Vdrdlusandmeid muudeti jiirgmiselt:

31.12.2009

Konsolideeritud finantsseisundi
aruanne
Materiaalne p6hivara

Bilanss 2009.a. Arvestuspdhim6tte Korrigeeritud
raamatupidamise muudatuse m6ju
bilanss
aastaaruandes

2 r52 952

83 948

2 236 900

0

83 948

83 948

Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt

Konsolideeritud fi nantsseisundi
aruanne
Materiaalne p6hivara

31.12.2009

1.01.2009

Bilanss 2009.a.
raamatupidamise
aastaaruandes

Aruestuspdhimdtte Korrigeeritud
muudatuse

m6ju

bilanss

2 168 22s

s0 462

2 218 687

0

s0 462

50 462

Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt

fiirgmised uued vdi muudetud standardid ja tdlgendused muutusid Kontsernile kohustnstikuks alates
I. jaanuaril 2010.u, kuid ei ole Kontsernile asjakohased:

IFRIC 12 ,,Teenuste kontsessioonikokkuleppedEuroopa Liidu poolt vastuv6etuna rakendub IFRIC l2
3 0. miirts il 2009 v6i hilj em algavatele aruandeperioodidele.
IFRIC

15

"Kinnisvara ehitwlepingud" rakendub

I

.

jaanuaril 2009 v6i hiljem algavatele
l5 piirast 31. detsembrit 2009 algavatele

aruandeperioodidele; EL poolt vastuv6etuna rakendub IFRIC
aruandeperioodidele.

,,Variatud tuletisinstrumendid* - IFRIC 9 ja IAS 39 muudaused, viitja antud miirtsis 2009 kehtib
30.juunil 2009 vdi hiljem ldppevatele aruandeperioodidele; EL poolt vastu v6etuna rakenduvad
IFRIC 19 jaIAS 39 muudatused plirast 31. detsembrit2009 algavatele aruandeperioodidele.

IFRIC 16 ,Vtilismaise iiksuse netoinvesteeringu riskimnandamine" rakendub l. oktoobril 2008 vdi
hiljem algavatele aruandeperioodidele; Euroopa Liidu poolt vastuvdetuna rakendub IFRIC 16 plrast
3 0. juunit 2009 algavatele aruandeperioodidele.

CQ C}

l14

AS TALLINNA VESI

MAJAIIDUSAASTA ARUANNE
3r. DETSEMBRTL z0t0 lOppnNUD MAJANDUSAASTA KoHTA

(tuhat EEK)

IFRIC 17 ,,Mitterahaliste varade iileandmine omanikele" rakendub 1. juulil 2009 vdi hiljem
algavatele aruandeperioodidele; Euroopa Liidu poolt vastuvdetuna rakendub IFzuC 17 piirast
3 1.

oktoobrit 2009 algavatele aruandeperioodidele.

IAS 27 ,,Konsolideeritud ja konsolideerimata Jinantsaruanded", muudetud jaanuaris 2008 rakendub
1. juulil 2009 v6i hiljem algavatele aruandeperioodidele.
IFRS 3 ,,Arilihendused", muudetud jaanuaris 2008 rakendub iirii.ihendustele omandamiskuupiievaga
esimesel aruandeaastal, mis algab 1. juulil 2009 vdi hiljem.
IFRS 5 *Miiiigiks hoitavad pdhivarad ja ldpetatud tegevusvaldkonnad" maudatus Qa kaasnevad
muudatused IFRS 1-s,) rakendub 1. juulil 2009 v6i hiljem algavatele aruandeperioodidele.
,,Rahas anteldatavad kontserni aktsiapdhised tehingud"
20

-

IFRS 2 muudatused rakendub

1.

jaanuaril

l0 vdi hilj em algavatele aruandeperioodidele.

,,Ttiiendavad erandid esmarakendajatele"

-

IFRS

I

muudatused rakendub

1.

jaanuaril 2010 vdi

hilj em algavatele aruandeperioodidele.

,,Muudatused IFRS-des",vrilja antud aprillis 2009IFRS 2, IAS 38, IFRIC 9 ja IFRIC 16 muudatused
rakenduvad 1. juulil 2009 v6i hiljem algavatele aruandeperioodidele; IFRS 5, IFRS 8, IAS 1, IAS 7,

IAS 17, tAS 36

ja

IAS

39

muudatused rakenduvad

1.

jaanuaril 2010

v6i hiljem

algavatele

aruandeperioodidele.
Uued vdi muudetud standardid ja tdlgendused, mida Kontsern ei ole rakendanud ennettihtaegsell

Jcirgmised uued vdi muudetud standardid jo tdlgendused, mis on vtilja antud ja muutuvad
kohustuslikaks alates 1. jaanuaril 2011.u vdi hilisematel perioodidel ja mida Kontsern ei ole
rake n dan ud e nn ettihtaeg s elt.

IFRS 9, ,,Finantsinstrumendid" osa 1: klassiJitseerimine jo m66tmine, vtilja antud novembris 2009
rakendub 1. jaanuaril2013 v6i hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu v6etud Euroopa
Liidu poolt.
IFRS 9 asendab IAS 39 need osad, mis kdsitlevad finantsvarade klassifitseerimist ja m66tmist.
Peamised reeglid on jiirgmised:

o

Finantsvarad tuleb klassifitseerida i.ihte kahest mddtmiskategooriast - varad, mida kajastatakse
diglases vdlrtuses, ja varad, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Otsus tehakse
vara esmasel arvelevdtmisel. Klassifitseerimine s6ltub ettev6tte iirimudelist finantsinstrumentide
haldamisel ning instrumendi lepinguliste rahavoogude omadustest.

.

Instrumenti kajastatakse piirast arvelevdtmist korrigeeritud soetusmaksumuses ainult juhul, kui on
tegemist vdlainstrumendiga ja (i) ettevdtte iirimudeli eesmiirk on hoida var4 et saada temast
tulenevaid lepingulisi rahavoogusid ning (ii) vara lepingulised rahavood sisaldavad ainult
pdhiosa- ja intressimakseid, S.t. tal on ,,laenu baasomadused". KOik muud v6lainstrumendid
kaj astatakse 6iglases vii6rtuses muutustega lZibi kasumiaruande.

o

KOik omakapitaliinstrumendid tuleb piirast arvelev6tmist kajastada Oiglases

vii[rtuses.
Omakapitaliinstrumendid, mida hoitakse kauplemiseesmdrgil, kajastatakse 6iglases v[iirtuses
muutustega lAbi kasumiaruande. Kdikide muude omakapitaliinstrumentide puhul v6ib
arvelevdtmise hetkel teha mittettihistatava valiku kajastada realiseerimata ja realiseeritud kasumid
ja kahjumid diglase v[6rtuse muutustest kasumiaruande asemel l6bi muu koondkasumaruande.
fitsee rl :n is eks
!rti'il:rltec ii:r' thc ptirp$se o[ identiflcatian only

tn i+:; i a!isr-' .r i tud e r n tr lt i Ce,*rti
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Oiglase vddrtuse muutusi ei hakata timber klassifitseerima liibi kasumiaruande. Selle valiku v6ib

teha instrumendip6hiselt. Dividendid kajastatakse Hbi kasumiaruande, tingimusel et

nad

kujutavad endast investeeringult saadavat tulu.

Kontsern hindab standardi pdhim6tteid, m6jusid Kontsernile

ja

Kontserni poolt selle rakendamise

ajastust.

Uued vdi muudetud standardid ja tdlgendused, mk veel ei kehti ja mida Kontsern ei ole rakendanud
ennetiihtaegselt ning millel eeldatavasti ei ole olalist mdju Kontsernitinantsaruannetele

Standardi IAS 24 "Seotud osapooli kiisitleva teabe avalikustamine" muudatus, viilja antud novembris
2009 rakendub 1. jaanuaril201 I v6i hiljem algavatele aruandeperioodidele.

IFRIC 19, ,,Finantskohustuste lunastamine omakapitaliinstrumentidega" rakendub

1.

juulil

2010 vdi

hilj em algavatele aruandeperioodidele.

,,Minimaalse rahastamisndude ettemaksed"
hiljem algavatele aruandeperioodidele.

-

IFRIC 14 muudatzs rakendub 1. jaanuaril 2011 v6i

,,Piiratud vabastus esmarakendajatele IFRS 7 vdrdlusandmete avalikustamiselu
rakendub 1. juulil 2010 voi hiljem algavatele aruandeperioodidele.

-

/ER^S

I

muudatus

,,Muudatused IFRS-des", viilja antud mais 2010 rakendumiskuupiievad on erinevad standardite ldikes;
enamus muudatusi rakenduvad 1. jaanuaril201 1 v6i hiljem algavatele aruandeperioodidele; muudatused
ei ole veel vastu v6etud Euroopa Liidu poolt.

"Avalikastatov informatsioon -tinantsvarade iilekandmised" - IER^S 7 muudatzs rakendub l. juulil
algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu vdetud Euroopa Liidu poolt.

20ll v6i hiljem

,,Edasiliikkunad tulumaks: alusvarade maksumuse katmine" IAS 12 muudotus rakendub
1. jaanuaril 2012 v6i hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu v6etud Euroopa Liidu
poolt.

,,Riink hiiperinflatsioon ja tikseeritud kuuptievade eemaldamine esmarakendajate jaoks" -IFRS t
muudatus rakendub l. juulil 20ll v6i hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu v6etud
Euroopa Liidu poolt.
,,Miirkimisdiguste emissioonide klassi/itseerimineu - IAS 32 muudatus, vtilja antud oktoobris 2009 rakendub l. veebruaril 2010 v6i hiljem algavatele aruandeperioodidele.
Konsolideerimispdhimdtted, iiriiihenduste

ja tiitarettevdtete kajastamine

Ettev6tet loetakse ttitarettevdtteks juhul, kui Kontsern omab ettevfittes tile 50% ettev6tte
hiiiilediguslikest aktsiatest vdi osadest vdi on vOimeline kontrollima selle tegevust ja finantspoliitikat
kasusaamise eesmdrgil. KOik ttitarettevdtted on Kontserni aastaaruandes konsolideeritud.
Sidusettevdtteks loetakse ettevdtet, mille hiiiile6iguslikest aktsiatest v6i osadest20%o kuni 50% kuulub
Kontsernile ja mille tegevuse i.ile Kontsern omab valitsevat mdju. Bilansipiieval ei olnud Kontsernil
sidusettevdtteid.

Kontsern kasutab iiritihenduste kajastamisel omandamismeetodit. Tiitarettev6tte ostmisel tileantud tasu
ja Kontserni poolt emiteeritud

koosneb i.ileantud varade, omandaja poolt vdetud kohustuste
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omakapitaliinstrumentide 6iglastest viiiirtustest. Uleantud tasu sisaldab ka tingimusliku tasu
kokkuleppest tuleneva vara vdi kohustuse 6iglast viiiirtust. Omandamisega seotud kulutused
kajastatakse kuluna. Omandatud eristatavad varad ja kohustused ning tingimuslikud kohustused
vdetakse ostukuupiieval arvele nende Oiglastes v62irtustes. Iga iirii.ihenduse puhul teeb Kontsern valiku,
kas kajastada mittekontrolliv osalus omandatavas effev6ttes diglases v[iirtuses v6i mittekontrolliva
osaluse proportsionaalses osas omandatavast eristatavast netovarast.

Konsolideeritud finantsaruandes on rida-realt konsolideeritud k6igi Emaettevotte kontrolli all olevate
ti.itarettevdtete (v.a edasimi.itigi eesm?irgil omandatud ti.itarettevdtted) finantsniiitajad. Kontserni
kuuluvate ettev6tete omavaheliste tehingute tulemusena tekkinud saldod, tehingud ning realiseerumata

kasumid ja kahjumid on konsolideeritud aastaaruandes elimineeritud, samuti on elimineeritud
realiseerumatakahjumid, vdlja arvatud kui kahjumit ei saa katta. K6ikide Kontserni kuuluvate ettev6tete
arvestuspdhimdtted on kooskOlas Kontserni arvestuspOhim6tetega. Vajadusel on ti.itarettev6tete
arvestusp6himdtteid muudetud kindlustamaks vastavust Kontserni arvestusp6him6tetele.

Emaettevdtte konsolideerimata pOhiaruannetes kajastatakse investeeringuid ttitarettevotetesse
soetusmaksumuses (millest on vajadusel maha arvatud viiiirtuse langusest tulenevad allahindlused).
Arvestusvaluuta
Kontserni arvestusvaluuta on Eesti kroon. Eesti kroon on fikseeritud euro suhtes kursiga 15,6466 krooni

I

euro kohta.

Esitusvaluuta
Aruanne on koostatud Eesti kroonides iimardatuna liihima tuhandeni, v.a. kui ei ole eraldi viidatud
mdnele teisele m66ti.ihikule.

Vdlisvaluutas toimunud tehingute ning vtilisvoluutas Jikseeritud varade

ja kohustuste kajastamine

Viilisvaluutas fikseeritud tehingud konverteeritakse arvestusvaluutasse (Eesti kroon) kasutades tehingu
toimumise ptieval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakurssi. Viilisvaluutas fikseeritud monetaarsed
finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse
Oiglase vii?irtuse meetodil, hinnatakse bilansipiieval i.imber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti
Panga valuutakursside alusel. Kasumid ja kahjumid viilisvaluutatehingutest ja viilisvaluutas fikseeritud
varade ja kohustuste iimberhindlusest kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu vdi kuluna.
Varade

ja

Varad

ja

kohustuste jaotus liihi- ja pikaajalisteks

kohustused on bilansis jaotatud liihi-

ja

pikaajalisteks. Ltihiajalisteks loetakse varad, mis

eeldatavasti realiseeritakse 12 kuu jooksul jiirgmisel majandusaastal v6i Kontserni tavapiirase

iiritstkli
kiiigus. Liihiajaliste kohustustena on niiidatud kohustused, mille maksetiihtaeg saabub piirast
bilansipiieva vdi jiirgmise majandusaasta jooksul v6i mis tden?ioliselt tasutakse jiirgmisel majandusaastal

v6i

Kontserni tavapiirase aritsiikli kiiigus. KOik i.ilejiiiinud varad

ja

kohustused

on

n[idatud

pikaajalistena.
Raha

ja raha ekvivalendid

ja raha ekvivalendid bilansis ja rahakiiibe aruandes koosnevad rahast kassas ja pangakontodel ning
k6rge likviidsusega riskivabadest ja li.ihiajalistest pangadeposiitidest, mille tiihtaeg on kuni 3 kuud.
Raha

l'tiupaev/dirie
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Aritegevuse rahavoogusid kajastatakse kaudsel meetodil, kusjuures kasumit v6i kahjumit
korrigeeritakse mdjudega, mis tulenevad mifferahalistest tehingutest, varasematest v6i tulevastest
llritegevusega seotud ettemaksetest vdi viiwdlgadest, ning investeerimis- v6i finantseerimistegevuse
rahavoogudega seotud sissetulekutest v6i viiljaminekutest. Investeerimis- v6i finantseerimistegevuse
rahavoogusid kaj astatakse otsesel meetodil.

Finantsvarad
Finantsvaradeks loetakse nOuded ostjate vastu, viitlaekumisi, muid
positiivse viiiirtusega tuletisinstrumente.

liihi- ja pikaajalisi n6udeid,

sh

Finantsvarad kajastatakse bilansis viiiirtuspiieval (st. piieval, mil Kontsern saab ostetud finantsvara
omanikuks ja kantakse bilansist viilja, kui Kontsern on iile andnud k6ik olulised vara ja omandidigusega
seotud riskid ja hi.ived). S6ltuvalt finantsvarade omandamise eesmiirgist ja juhtkonna plaanidest
j agatakse fi nantsvarad j ?irgmi ste s se kate gooriates se :

o
o
.
.

6iglases v?iiirtuses muutusega liibi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad
ja laenud
lunastustiihtajanihoitavad investeeringud

nduded

mi.itigiootelfinantsvarad.

Seisuga 31. detsember 2010 (samuti seisuga 31. detsember 2009) puuduvad Kontsernil lunastustiihtajani
ho itavad inve steerin gud j a mi.iii gioote I fi nantsvarad.

Finantsinstrumendina Oiglases vdiirtuses muutusega lebi kasumiaruande kajastatakse kauplemise
eesmiirgil hoitavaid finantsvarasid (st vara on omandatud edasimtitigi eesmiirgil llihitulevikus). Oiglases
viidrtuses muutusega Hbi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad v6etakse algselt arvele nende

diglases v?iiirtuses, tehingukulud kajastatakse kasumiaruandes. Antud kategooria finantsvarad
kajastatakse edasiselt nende diglases vdlrtuses ja 6iglase vliirtuse muutusest tulenevaid
kasumeid/kahjumeid kajastatakse perioodi kasumiaruandes. Oiglases viilirtuses muutusega lebi
kasumiaruande kajastatavate finantsvarade Oiglase viiiirtuse miiiiramisel on aluseks nende noteeritud
turuhind bilansipleval.
Tuletisinstrumente kajastatakse algselt tuletisinstrumentide lepingu sdlmimise pdeva diglases viidrtuses
ning edasiselt hinnatakse nende viiiirtus iimber nende 6iglases viiiirtuses.

Tuletisinstrumendid koosnevad intressimiiiira swap-lepingutest, mida Kontsern kasutab Kontserni
intressimiiiira profiili juhtimiseks. Tuletisinstrumendid on niiidatud ltihiajaliste varade v6i kohustustena
juhul kui on t6eniioline, et need tasutakse jiirgmise 12 kuu jooksul; muul juhul ntiidatakse neid
pikaajalistena.

Laenud ja nduded v6etakse esmalt arvele 6iglases viidrtuses koos tehingukuludega. Edasiselt
kajastatakse laenusid ja n6udeid korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades sisemise intressimdilra
meetodit (miinus v6imalikud vZisrtuse langusest tulenevad allahindlused).
Nduded ostjate vastu
N6uetena ostjate vastu kajastatakse ettevOtte tavapdrase Ziritegevuse kiiigus tekkinud liihiajalisi n6udeid.
Ndudeid ostj ate vastu kaj astatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

l'.uupriev/daie
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N6uete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid t6endeid selle kohta, et kdik n6uete summad
ei laeku Kontsernile vastavalt esialgsetele lepingutingimustele. Individuaalselt oluliste nouete viiiirtuse
langust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, ldhtudes eeldatavate tulevaste rahavoogude niitidisviiiirtusest.
Selliste n6uete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende
viiiirtus oleks langenud, hinnatakse viiiirtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust
nduete v66rtuse languse osas. Ebatdendoliselt laekuvate nduete allahindlussumma on vahe nende n6uete

bilansilise viidrtuse ja tulevaste rahavoogude niii.idisviiiirtuse vahel, kasutades sisemise intressimddra
meetodit. N6uete bilansilist v62irtust viihendatakse ebatdeniioliselt laekuvate n6uete allahindlussumma
v6rra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruande kirjel 'Muud aritulud/- kulud'. Varem alla
hinnatud ebatdeniioliste nduete laekumist kajastatakse ebat6eniioliselt laekuvate n6uete kulu
viihendamisena.

Varud
Varud vdetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest
maksudest ja soetamisega seotud veo- ning teistest otsestest viiljaminekutest, millest on maha arvatud
toetused ja allahindlused. Varude kuludesse kandmisel on kasutatud kaalutud keskmise soetushinna
meetodit.

Varud hinnatakse bilansis liihtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus v6i neto
realiseerimisviiiirtus. Neto realiseerimisvii2irtuseks on mi.iiigihind, millest on maha arvatud

miiiigikulutused.

Miiiigiootel varad
Mtitigiootel varadeks loetakse materiaalset p6hivara, mis vaga t6eniioliselt miiiiakse liihema 12 kuu
jooksul ning mille puhul juhtkond on alustanud aktiivset miiiigitegevust ning varaobjekte pakutakse
mi.iiigiks nende 6iglase viiiirtusega realistliku hinna eest.

Mi'ii.igiootel varad kajastatakse bilansis k?iibevarana ning nende amortiseerimine l6petati vara
iimberkvalifitseerimise hetkel. Mtitigiootel varad kajastatakse kas bilansilises jiiiikmaksumuses v6i
diglases viiiirtuses, millest on maha arvatud mi.itigikulutused.
Materiaalne j a immateriaalne pd hiv ara
Materiaalse p6hivarana kiisitatakse materiaalset vara, mida kasutatakse iiritegevuses ning mille eeldatav

kasulik tdoiga on i.ile tihe aasta. Materiaalset p6hivara kajastatakse bilansis
millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vdimalik viiiirtuse langus

ja

,o.tur-uksumuses,

Immateriaalset pOhivara kajastatakse bilansis ainult juhul, kui on tiiidetud j[rgmised tingimused:
- varaobjekt on Kontserni poolt kontrollitav;
- on tdeniioline, et Kontsern saab objekti kasutamisest tulevikus tulu;
- objekti soetusmaksumus on usaldusv6iirselt hinnatav.

Arendusvdljaminekud
Arendusviiljaminekud on kulutused, mida kantakse uurimistulemuste rakendamisel uute konkreetsete
toodete, teenuste, protsesside v6i si.isteemide v6ljatddtamiseks, kujundamiseks v6i testimiseks.
Arendusviiljaminekuid kapitaliseeritakse juhul, kui eksisteerivad tehnilised ja finantsilised v6imalused
ning positiivne kavatsus projekti elluviimiseks, Kontsern suudab kasutada v6i mi1tia vara ning

Krrup.dev/dnfe
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arendusvdljaminekute suurust ja immateriaalsest varast tulevikus tekkivat majanduslikku kasu on
v6imalik usaldusv?idrselt m66ta.
Tarkvara
Immateriaalse varana kajastatakse arvutitarkvara, mis ei ole seonduva riistvara lahutamatu osa.
Arvutitarkvara arenduskulud kajastatakse immateriaalse varana, kui need on otseselt seotud selliste
tarkvaraobjektide arendamisega, mis on eristatavad, Kontserni poolt kontrollitavad ning mille
kasutamisest loodetakse saada tulevast majanduslikku kasu pikema aja kui tihe aasta jooksul.
Kapitaliseeritavad arvutitarkvara arenduskulud hdlmavad tciojdukulusid ning muid arendamisega
otseselt seotud kulutusi. Arvutitarkvara jooksva hooldusega seotud kulud kajastatakse kasumiaruandes
kuludena. Arvutitarkvara kulud amortiseeritakse hinnangulise kasuliku eluea jooksul, mille pikkus on
kuni 5 aastat.
Muu i mmat er i aalne p 6 hiv ar a
Kulutused patentide, kaubamiirkide, litsentside ja sertifikaatide soetamiseks kapitaliseeritakse, kui on
v6imalik hinnata neilt kulutustelt tulevikus saadavat tulu. Muu immateriaalne pdhivara kantakse kuluks
lineaarselt eeldatava kasuliku eluea jooksul, mille pikkus ei tileta 10 aastat.

Ostetud p6hivarade soetusmaksumus sisaldab lisaks ostuhinnale ka kulutusi transpordile ja
paigaldamisele ning muid soetuse ja kasutuselev6tuga otseselt seotud viiljaminekuid, sh sisemisi
t66j6ukulusid. T66j6ukulud kapitaliseeritakse tdotaja tunnihindega tootundide arvu alusel, mis olid

vajalikud vastava vara viimiseks tooseisundisse ja -asukohta nii, et seda on v6imalik kasutada
juhtkonna poolt etteniihtud viisil. Tunnihinne on arvutatud individuaalselt iga tciotaja kohta ning
koosneb lisaks palgakuludele tootajaga seotud muudest otsestest kuludest.

Kui materiaalne pdhivara koosneb oluliselt erineva kasuliku tocieaga koostisosadest, amortiseeritakse
osad iseseisvate pdhivaraobjektidena. Selliste varadega seotud laenukasutuse kulud, mille
kapitaliseerimise alguskuup6ev on 1. jaanuaril 2010.a v6i hiljem, kapitaliseerib Kontsern vara
omandamise, ehituse v6i tootmisega otseselt seotud laenukasufuse kulud selle vara soetusmaksumuse
osana.

P6hivara objektile tehtud hilisemad kulutused lisatakse vara soetusmaksumusele v6i v6etakse arvele
eraldi varana ainult juhul, kui on t6enlioline, et Kontsern saab tulevikus varaobjektist majanduslikku
kasu ja varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusviidrselt m66ta. Asendatud komponent v6i
proportsionaalne osa asendatud pdhivarast kantakse bilansist maha. Jooksva hoolduse ja remondiga
seotud kulud kaj astatakse kasumiaruandes kuludena.
Maad ei amortiseerita. Muu p6hivara kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil vara
hinnangulise kasuliku eluea jooksul.
Rakendatavad amorti

sats ioon

imti[rad on j ?irgm i sed

:

Erandjuhtudel vdivad kuluminormid erineda tilaltoodust, kui on ilmne, et pohivara kasulik tooiga erineb
oluliselt vastavale varade grupile kehtestatud normist.
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P6hivara eeldatavat jiirelejiiiinud kasulikku eluiga inventeeritakse aastainventuuri kiiigus, hilisemate
kulutuste arvelev6tmisel ja oluliste muutuste korral arenguplaanides. Kui vara hinnanguline kasulik
eluiga erineb oluliselt eelnevalt kehtestatust, kajastatakse see raamatupidamisliku hinnangu muutusena,
muutes vara jiirelejiidnud kasulikku eluiga, mida rakendatakse edasiulatuvalt, mille tulemusena muutub
jiirgmistel perioodidel varalt arvestatav kulum. Varad hinnatakse alla nende kaetavale viiiirtusele juhul,
kui varade kaetav vtiiirtus on viiiksem bilansilisest jiiiikvAArtusest. Pdhivara mtitigist saadud kasumite ja
kahjumite leidmiseks lahutatakse miiiigitulust mi.iiidud varade jdiikviiiirtus. Vastavad kasumid ja
kahjumid on kajastatud kasumiaruandes kirjel 'Muud iiritulud/- kulud'.
Vara vtitirtuse langus
Amortiseeritavate varade ning piiramatu kasutuseaga varade (maa) puhul hinnatakse vara viiiirtuse
v6imalikule langusele viitavate asjaolude esinemist, kui teatud si.indmused v6i asjaolude muutused
viitavad sellele, et bilansiline maksumus ei ole kaetav. Kasutusele v6tmata immateriaalse pdhivara
kaetavat viiiirtust kontrollitakse kord aastas, mille kiiigus vOrreldakse nende kaetavat viiiirtust bilansilise

jiiiikv[iirtusega.

Varad hinnatakse alla nende kaetavale viiiirtusele juhul, kui varade kaetav viiiirtus on viiiksem
bilansilisest jiiZikviiiirtusest. Vara kaetav viiiirtus on kOrgem kahest jiirgnevast niiitajast:
- vara diglane vdd.rtus, millest on maha lahutatud mi,iiigikulutused;
- vara kasutusviiiirtus.

Kui vara Oiglast viiiirtust, millest on maha arvatud miiiigikulutused, pole v6imalik mii6rata, loetakse vara
kaetavaks vliiirtuseks selle kasutusvii2irtus. Varade kasutusvii2irtus leitakse varade abil tulevikus
genereeritavate rahavoogude hinnanguliste niii.idisvii[rtustena.

Varade viiiirtuse langust vdidakse hinnata kas iiksiku vara v6i varade grupi (raha genereeriva i.iksuse)
kohta. Varade vddrtuse languse hindamise eesmdrgil grupeeritakse varad vdikseimatesse gruppidesse,
mille rahavood on eraldi identifitseeritavad (raha genereeriv iiksus). Kahjum v?iiirtuse langusest
kaj astatakse koheselt kasumiaruandes kuluna.

Mittemonetaarseid varasid, v.a. firmavddrtus, mille osas on fuvastatud v[flrtuse langus, hinnatakse igal
aruandluspiieval tuvastamaks vdimalikku viiiiruse languse ti,ihistamist. Kui viiiirtuse testi tulemusena
selgub, et vara v6i varade grupi (raha genereeriva iiksuse) kaetav viiiirtus on tdusnud, ti.ihistatakse
varasem allahindlus kuni summani, mis oleks kujunenud, arvestades vahepealsetel aastatel normaalset

amortisatsiooni. Allahindluse tiihistamist kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes p6hivara
allahindluse kulu viihendamisena.

Finantskohustused
Finantskohustusteks loetakse v6lgu hankijatele, viitvdlgu, vdetud laene ja muid liihi- ja pikaajalisi
vdlakohustusi. Finantskohustused vOetakse algselt arvele Oiglases v6iirtuses, millest on maha arvestatud
tehingukulu. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Li.ihiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on tildjuhul vdrdne nende
nominaalv?idrtusega, mistdttu neid kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste
finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks vdetakse nad algselt arvele saadud tasu
6iglases vdiirtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades jZirgnevatel perioodidel
kohustuselt intres sikulu kasutades si semise intres s imflZira meetodit.
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Kohustused on kajastatud ltihiajaliste kohustustena, y.3.need, mille osas on Kontsernil tingimusteta
6igus liikata kohustuse tiiitmist edasi pikemale perioodile kui 12 kuud piirast bilansikuupiieva.
Ettevdtte tulumaks
Vastavalt tulumaksuseadusele ei maksustata Eestis ettev6tete aruandeaastakasumit, millest tulenevalt
puuduvad ajutised erinevused varade ja kohustuste bilansilise ja maksustatava viiSrtuse vahel ja ei teki
edasi ltikkunud tulumaksukohustust ega varasid.

Dividendi tulumaks Eestis
Kehtiva tulumaksuseaduse alusel ei maksa Eestis registreeritud iiritihing tulumaksu mitte teenitud, vaid
jaotatud kasumilt. Nimetatud seaduse alusel maksustatakse ?iriiihingu poolt viiljamakstud dividendid
tulumaksuga olenemata dividendide saajast. Maksumiiiir on 2l/79 villjamakstud dividendi summalt
(2009:21179).

Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust Kontserni vaba omakapitali suhtes, mis
kaasneks vaba omakapitali dividendidena v?iljamaksmisel. Dividendide viiljamaksmisega kaasnevat
ettevdtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui
dividendid deklareeritakse, sdltumata sellest, millise perioodi eest need on vlilja kuulutatud v6i millal
need tegelikult viilja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide vlljamaksele jiirgneva
kuu 10. kuupiieval.
H iiv itis e d t 6 dt aj ate le
Td ot aj at e lilhi aj al i s e d hiiv it i s e d
Tdotajate ltihiajalised htivitised h6lmavad palka ja sotsiaalmaksusid, tdolepingu ajutise peatumisega
seotud htivitisi (puhkusetasud vdi muud seesugused tasud), kui eeldatakse, et toolepingu ajutine
peatumine leiab aset 12 kuu jooksul pdrast selle perioodi l6ppu, mil tciotaja tddd tegi ning
-uid htivitisi,
mis tuleb viilja maksta 12 kuu jooksul plrast selle perioodi l6ppu, mil tootaja tood tegi.

T66suhte ldpetamise hiivitised

Todsuhte l6petamise htivitised on hi.ivitised, mida makstakse, kui Kontsern otsustab l6petada t66suhte

tootajaga enne tavapdrast pensionilejiidmise kuupiieva

v6i kui

tocitaja otsustab toolt lahkuda

vabatahtlikult v6i tciotaja ja tcidandja kokkuleppel, saades vastutasuks kokkulepitud htivitised. Kontsern
kajastab t66suhte l6petamise htivitisi kohustusena ja kuluna ainult siis, kui Kontsern on selgelt
kohustunud pakkuma tcidsuhte ldpetamise htivitisi, et soodustada vabatahtlikku t66lt lahkumist.
Eraldised j a tingimuslikud koh ust used

Eraldised vdimaliku keskkonnakahju likvideerimiseks, restruktureerimiskuludeks ja kohtuvaidluse
katteks kajastatakse bilansis juhul, kui: Kontsernil on eelnevate siindmuste tagajArjel tekkinud
seaduslikul v6i lepingulisel alusel pdhinev kohustus; on t6enloline, et kohustuse tditmine n6uab
ressurssidest loobumist; ning summa maksumust on v6imalik usaldusvii?irselt hinnata.
Restruktureerimise eraldised sisaldavad rendilepingu lOpetamise leppetrahve ning tdolepingu ldpetamise
makseid. P6hitegevusest tuleneva tulevase kahjumi jaoks eraldisi ei kajastata.

Eraldisena on kajastatud tdeniioliselt viiljamakstav servituutide summa, mis edaspidi tuleb tasuda
eramaa omanikele tulenevalt maakasutusega seotud piirangutest juhul, kui Kontserni torustikud nende
maal asuvad. Kohustus on kajastatud bilansis li.ihiajalisena, sest see v6ib tiiismahus realiseeruda l[hema
12 kuu

jooksul piirast bilansipiieva.
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Eraldised on kajastatud Kontserni juhtkonna parima hinnangu alusel ja nende tehingute tegelikud kulud
v6ivad erineda antud hinnangutest.

Tingimuslike kohustustena on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades lubadused, garantiid
eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine on viihet6eniioline v6i millega
kaasnevate kulutuste suurust ei ole v6imalik piisava usaldusv6lrsusega hinnata, kuid mis teatud
tingimustel vdivad tulevikus muutuda kohustusteks.

ja muud vdimalikud vdi

Aktsiakapital
Aktsiad kajastatakse omakapitali koosseisus. Vastavalt pdhikirjale on AS-il Tallinna Vesi kahte liiki
aktsiad: A-aktsiad nimiviiiirtusega 10 krooni aktsia kohta ja iiks eelisaktsia B-aktsia nimiviiiirtusega
1 000 krooni aktsia kohta.
Ko h ust us Ii k r es erv k ap

ital

Vastavalt Ariseadustiku nOuetele on aruandes kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse
puhaskasumist tehtavatest eraldistest. Iga-aastase eraldise suurus peab olema v[hemalt 5Yo aruandeaasta
kinnitatud puhaskasumist kuni 10% sissemakstud aktsiakapitali suuruse reservkapitali saavutamiseni.

Kuna Kontserni reservkapital on saavutanud n6utud taseme, ei suurendata enam reservkapitali
puhaskasumi arvelt.

Reservkapitali vdib aktsiondride iildkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole
vdimalik katta Kontserni vabast omakapitalist, samuti Kontserni aktsiakapitali suurendamiseks.
Reservkapitalist ei v6i teha vdlj amakseid aktsioniiridele.
Rent
Rendi all mdistetakse kokkulepet, mille kohaselt rendileandja annab rentnikule makse v6i rea maksete
eest kokkulepitud ajavahemikuks i.ile varaobjekti kasutusdiguse. Kapitalirendina klassifitseeritakse
rent, mille puhul k6ik olulised vara omandiOigusega seotud riskid ja hiived l6hevad iile rentnikule.
Muud rendid kajastatakse kasutusrendina.
Kontsern kui rentnik

Kapitalirendi tingimustel renditud vara kajastatakse algselt kas rendimaksete miinimumsumma
ni.ii.idisviiiirtuses v6i renditud vara diglase viiiirtuse summas, sdltuvalt kumb on madalam. Iga
rendimakse jaotatakse finantskuludeks ning kapitalirendi kohustuse viihendamiseks. Finantskulud
jaotatakse igale rendiperioodile nii, et kogu rendiperioodi vlltel oleks intressimiiiir kapitalirendi
kohustuse j?iiikviiiirtuse suhtes sama. Kapitalirendi kohustust viihendatakse pOhiosa tagasimaksetega.
Rendimakse finantskulu kajastatakse kasumiaruandes intressikuluna. Kapitalirendi kohustus
kaj astatakse bilansis pika- v6i liihiaj alise vdlakohustusena.
Kasutusrendi maksed kajastatakse kasumiaruandes lineaarselt kuluna rendiperioodi jooksul.

SihtJinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille
kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on m6eldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel
perioodidel tekkinud kulude eest vdi millega ei kaasne tiiiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
kajastatakse tuluna perioodis, millal siht|rnantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata
35
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tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et Kontsern vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele
j a sihtfinantseerimine laekub.

Vee-, kanalisatsiooni-

ja

sadeveetrasside ehituseks mdeldud sihtfinantseerimise

korral

arvatakse

ehituseks saadud kompensatsioonid maha ehitatud trasside bilansilisest maksumusest ning vdimalik
trasside ehitusmaksumust tiletav osa kajastatakse kasumina sihtfinantseerimisest grupis'Aritulud/-kulud'
ehitustoode lOpetamise hetkel.

Tulude amestus

Miitigitulu kajastatakse saadud v6i saadaoleva tasu diglases v66rtuses, millest on maha arvestatud
kiiibemaks ja allahindlused. Mi.ii.igitulu kajastab mi.itidud teenuste eest saadavaid summasid.
Vee, reo- ja sademetevee, tuletdrjehtidrantide ning muude teenuste mtiiigitulu kajastatakse teenuse
osutamise perioodil, kui tehingu tulusid ja kulusid on v6imalik usaldusv?idrselt m66ta ja on t6eniioline,
et tehingust tuleneva majandusliku kasu laekumine on tdeniioline.

Tulu varade mtiiigist kajastatakse siis, kui kdik olulised vara omamisega seotud riskid ja htived on
ostjale iile liiinud, et tehingust tulenev majandusliku kasu laekumine on t6eniioline ning tehinguga
seotud kulu on usaldusvdiirselt miiiiratav.
Klientidelt saadud liitumistasusid

ja muid kompensatsioone

kajastatakse tuluna teenuse osutamisega

seotud vara kasuliku eluea jooksul. Vastav tulu kajastatakse kirjel 'Muud iiritulud/-kulud'.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on t6enlioline ja tulu suurust on vdimalik usaldusviiiirselt
hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades efektiivset intressimdhra, viilja arvatud juhtudel, kui intressi
laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapohiselt.

Puhaskasum aktsia kohta
Tava puhaskasum aktsia kohta leitakse jagades aruandeaasta puhaskasum perioodi kaalutud keskmise
emiteeritud aktsiate arvuga. Lahustatud puhaskasum aktsia kohta arvutamisel korrigeeritakse nii
puhaskasumit kui keskmist aktsiate arvu potentsiaalsete aktsiateg4 mis omavad lahustavat m6ju
puhaskasumile aktsia kohta.

LISA 3. FINANTSRISKIDE JT]HTIMINE
Oma igapiieva iiritegevuses peab Kontsern arvestama erinevate finantsriskidega: tururiskiga (hdlmab
valuutariski, hinnariski ning rahavoogude ja 6iglase viidrtuse intressimii?ira riski), krediidiriskiga,
likviidsusriskiga ja omakapitaliriskiga. L[htuvalt Kontserni positsioonist turul ja iiritegevuse erip[rast ei
oma tikski eelmainitud riskidest Kontsernile olulist m6ju.

Finantsvarad
Laenud

Kokku

ja nOuded (sh ruha ja raha ekvivalendid)

31. detsembri seisuga
2010
2009
5 l9 038
480 928
519 038
480 928
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31. detsembri seisuga
2010
2009

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kaj astatavad
kohustused
F inantskohustused
kasumiaruande

I
6

i

588 687

|

259 516

glases viiiirtuses muutusega liibi

35 470

|

Kokku

624 157

16 115
1 275 63r

Kontserni riskijuhtimine p6hineb Tallinna Borsi, Finantsinspektsiooni ja teiste regulatiivsete organite
n6uetel, i.ildiselt aktsepteeritud raamatupidamisstandarditel ja heal taval ning Kontserni sisemistele
regulatsioonidel ja riskipoliitikal. Vastavalt Kontserni riskide juhtimise protseduuridele teostab
finantsriskide juhtimist finantsosakond.

Tururisk
Valuutarisk
Valuutarisk on potentsiaalne kahju viilisvaluutade vahetuskursside ebasoodsast liikumisest Eesti krooni
suhtes. Summad, mis on laekunud, tasutud v6i mida omatakse eurodes loetakse valuutariskivabadeks
kuna euro vahetuskurss on Eesti krooni suhtes fikseeritud.
Kontserni valuutarisk on peamiselt seotud rahvusvaheliste ostude ja viilisvaluutas omatavate rahaliste
vahenditega (v.a. euro). Enamus Kontserni ostudest teostatakse kroonides ja eurodes. Teistes valuutades
ostude osakaal oli 2010.a. aLla 0,5Yo (2009: alla 0,1%).Tulenevalt teistes valuutades teostatavate
tehingute viiikesest osakaalust ei ole Kontsern kasutanud eraldi meetmeid selle riski viihendamiseks.

31.12.2010 seisuga oli Kontserni pangakontodel (sh tiihtajalistes deposiitides) olevate rahaliste
vahendite saldo kokku 207 082 tuhat krooni (2009: 292 474 tuhat krooni), millest alla I tuhande
krooni (2009: 1 tuhat krooni) oli teistes valuutades kui Eesti kroon v6i euro. Muud finantsvarad vdi
fi nantskohustused ei olnud o luli se lt avatud vdlisvaluutariskide le.
Liihtuvalt eelnevast hindab Kontsern oma valuutariski taset madalaks ja i.ileminek Eesti kroonilt eurole
m6jutab seda ainult positiivselt.

Hinnarisk

tal puuduvad investeeringud
omakapitaliinstrumentidesse. AS-i Tallinna Vesi p6hiteenuste tariifidega seotud hinnariski on tiipsemalt
k2isitletud lisas 5.
Kontsernil puudub finantsinstrumentidest tulenev hinnarisk, kuna

Rahavoogude

ja

1iglase vdcirtuse intressimcicira risk

Oiglase viiiirtuse intressimii?ira risk on risk, et finantsinstrumentide Oiglane viiiirfus k6igub tulevikus
turuintressimiiiirade muutuste t6ttu. Rahavoogude intressim?i?ira risk on risk, et finantskulud vdi
muutuva intressimaaraga finantskohustused suurenevad kui furuintressim[iirad t6usevad.

Oma olemuselt on Kontserni tegevustulud

ja -kulud sdltumatud turul toimuvatest intressimdiirade

muutustest. Finantstuludega seotud intressirisk tuleneb ainult rahaliste vahendite paigutamisest tileoo-

v6i fikseeritud tahtajaga deposiitidesse ja selle tase on hinnatud, tulenevalt vastaspoolele kehtestatud
ndudmistest, madalaks.
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Kontserni finantskuludega seotud intressimiilira risk on seotud pikaajaliste vdlakohustustega, mis kdik
olid 3 1.12.2010 seisuga ujuva intressimdaraga (2009: samuti kdik).

ja fikseerimaks intressimaksete tuleviku rahavoogusid
on Kontsern sdlminud viis intressimiiIra SWAP lepingut. Intressimiiiira SWAP lepingud avavad
Vlhendamaks rahavoogude intressimiiiira riski

Kontserni 6iglase viiilrtuse intressimii^tra riskile ja on kajastatud Oiglases vdiirtuses.

31. detsembri seisuga

SWAP lepingud
Lepingute j6ustumise kpv
Lepingute l6ppemise kpv

2010

2009

2009.rr - 201 I .05 2009.tr - 2010.05

2013.11-2015.11

Lepingute nominaalsumma
Lepingute diglane viiflrtus
intressimd?ir oli 2010. aastal
informatsioon Kontserni laenude kohta on kajastatud lisas 10.

Kontserni laenude keskmine

2015.0s

I r73 495

704 097

-35 470

-16 1 16

1,58,%0

(2009: 3,0l%o). Detailsem

Kui Kontserni ujuvate intressimaaradega laenude intressimdarad oleksid olnud 50 baaspunkti v6rra
k6rgemad vdi madalamad ja koik teised muutujad oleksid jiiiinud muutumafuks, siis oleks Kontserni
2010. aastamaksustamiseelne kasum viihenenud v6i suurenenud 6 990 tuhande krooni v6rra (2009:
4 788 tuhande krooni v6na).

Krediidirisk
Krediidirisk viiljendab potentsiaalset kahjumit, mis v6ib tekkida kui vastaspool ei suuda tliita oma
lepingulisi kohustusi. Krediidiriskile on avatud rahalised vahendid pangakontodel ja deposiitides,
finantsvarad 6iglases viiiirtuses muutuse kajastamisega liibi kasumi ja kahjumi, nouded ostjate vastu ja
muud nduded.

Vastavalt Kontserni riskijuhtimise p6him6tetele on Kontserni ltihiajalisi vabasid rahalisi vahendeid
lubatud hoiustada ainult krediidiasutustes avatud arvelduskontodel ja tehtajalistes deposiitides.
Hoiustamiseks kasutatakse viihemalt A krediidireitingut omavaid osapooli. 31.12.2010 seisuga oli 100%
Kontserni rahalistest vahenditest hoiustatud ja deponeeritud Moody's 43 reitingust kdrgemat reitingut
omava osapoole juures (2009: L00% kdrgem kui A3).
Tagamaks, et toodete ja teenuste mtiiik on alati vastavuses Kontserni sisemiste p6him6tetega, on
Kontsernis kehtestatud ostjatega suhtlemiseks protseduurid. Viihendamaks ostjatelt laekumata arvetega
seotud krediidiriski jiilgitakse jiirjepidevalt klientide maksedistsipliini. Uletiihtaegsete v6lgade puhul
saadab Kontserni Krediidig..rpp viilja meeldetuletusi, kontakteerub kliendiga telefoni teel v6i rakendab
muid meetmeid, et tiletlhtaegset v6lga sisse n6uda. Sdltuvalt lZibiriiiikimistest kliendiga on v6imalik
erandlike maksetingimuste ja -graafikute kokkuleppimine lihtsustamaks klientidel nende arvete
tasumist. Kontsernis on kehtestatud tingimused, mille tAitumisel alustatakse v6la sissendudmist kohtu
teel.

31.12.2010 seisuga tiletasid ainult Tallinna Kommunaalameti laekumata arved 5% kogu ostjatelt
laekumata arvetest moodustades kogusummast 57,lyo (2009 : 2,3yo).
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Ostjatelt laekumata alved
Ute
seisuga

3

l.detsember 2010

Juriidilised isikud, sh

Tlihtajas

kuni 60
pleva

180 plieva

9r4

63 3s4

52 827

r0 628

181 kuni
360 piieva
21 105

301

0

9

54

238

50 372

48 981

I r39

4 018

0

147

osaliselt alla htnnatud

Kokku

tlz

198 286

Osakaal

61 kuni

Saldo
osaliselt alla hinnatud

Eraisikud, sh

tiihtala

100%

I

168

335

53 966

56,7%

27,2%o

84

r 558

398

l0

r

2t

796

5,4%

062

189

10,7?5

Ostjatelt laekumata aryed
Ule tiihtaja
seisuga 3l.detsember 2009

Saldo Tiihtajas
42200 35 330

Juriidilised isikud, sh
osaliselt alla hinnatud

7

Eraisikud, sh

52

I

osaliselt alla hinnatud

435

I

133

50

264

333
I00%

Kokku

60

piieva

92r

406r
2

318
375

648
gq,gok

94

Osakaal

kuni

85

1

61
180

705

kuni

181

I

255

614

r

60

329

316
5,6%

195

501

60

5

kuni

plieva 360 plieva
I 614
I 195
501

| 674

1 696

I

I ,go%

,go%

Kontserni maksimaalne krediidirisk vdrdub finantsvarade bilansilise maksumusega

ja

selle taset

hinnatakse madalaks.

Likviidsusrisk
Likviidsusrisk on risk, et Kontsern ei suuda taita oma finantskohustusi tulenevalt rahaliste vahendite
jeilgi v6i laekuvate rahavoogude ebapiisavusest. Risk realiseerub, kui Kontsernil ei jltku piisavalt
vahendeid v6etud laenude teenindamiseks, kZiibekapitali vajaduste tiiitmiseks, investeeringuteks jalv6i
deklareeritud dividendide maksmiseks.

Finantskohustused maksetiihtaegade lOikes (diskonteerimata summades)
seisuga 31. detsember 2010
Intressi mittekandvad
finantskohustused

Kunil
kuu

tr3

Kokku
Osakaal

kuud
471

174

Ujuva intressimdAraga
kohustused

1-3

459
113 633
6,60%

3-r2

kuud
3

001

:

1-5

Ule 5

aastat

aasta

22 069

056 140 286 | Zr2 852
| 527 143 287 1 234 921
0,Io% 8,3%o 71,8%
1

Kokku

134

138 849

227 325

1 581 978

227 459

| 720 827

13,2%

100,0%
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seisuga 31. detsember 2009
Intressi mittekandvad
finantskohustused

Kuni I
kuu

3-12
kuud

1-5

Ule 5

kuud

aastat

aasta

Kokku

94 833

1 080

3

889

3 597

134

r03 s33

16
20

s30

1-3

Ujuva intressimdilraga
kohustused

Kokku
Osakaal

(tuhat EEK)

0

0

94 833

I 080

7,0%

0,1%

641

831 7r4

1,504

83s 311
61,3%

4rl
4lt

537

|

671

|

259 892
363 425
100,0%

30,20%

Likviidsusriski juhtimisel on Kontsern v6tnud konservatiivse hoiaku, stiilitades piisava hulga rahaliste
ja ltihiajaliste deposiitide olemasolu, et olla v6imeline tiiitma oma finantskohustusi igal
ajahetkel. Pidev rahavoogude planeerimine ja kontroll on Kontserni igapiievase likviidsusriski juhtimise
olulised osad.
vahendite

O makap

italiris ki j u htimine

Kontsern tagab kapitalistruktuuri juhtimise vastavalt n6ukogu poolt kinnitatud iiriplaanile. pikaajaliste
v6lakohustuste lepingud kehtestavad Emaettevdtte omakapitali miinimummiiiiraks31Yokoguvaradest.

3l.detsembri seisuga
2010

Omakapital
Koguvarad

Omakapitali osakaal

2009
39r 202

I r47 87s

|

2 876 725

2 682 090
5lrgoh

39,g%o

Oiglone vtiiirtus

ja taha ekvivalentide, debitoorsete v6lgnevuste, ltihiajaliste v6lakohustuste ja hankijatele tasumata
arvete 6iglased viiiirtused ei erine oluliselt nende bilansis kajastatud viidrtusest kuna nende
realiseerumine toimub l2 kuu jooksul alates bilansi koostamise kuupiievast.
Raha

2010. aasta l6pu seisuga olid k6ik Kontserni pikaajalised vdlakohustused ujuvate intressimaaradega ja
kuna Kontserni pikaajaliste vdlakohustuste riskimarginaalid olid madalamad kui Kontsernile hetkel
kohaldatav riskimarginaali tase, oli tema pikaajaliste laenude diglane v?i?irtus 31.12.2010 seisug a 44 693
tuhat krooni viiiksem nende bilansis kajastatud viiiirtusest (2009: l2l 106 tuhat krooni viiiksem).
Viiiksem riskimarginaal v6rreldes turul kehtivaga tiihendab, et kui Kontsern sooviks refinantseerida oma

pikaajalised vdlakohustused kehtivatel turutingimustel tooks see talle vorreldes olemasolevate
lepingutega kdrgemad laenude kogukulud.
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LISA 4. OLULISED RAAMATT]PIDAMISHINNAI\GT]D
Juhtkond on hinnanud tulevasi siindmusi ja muid ebakindlaid asjaolusid bilansipiieva seisuga ning
vastava hindamisega seotud asjaolusid, millega kaasneb oluline risk varade ja kohustuste bilansilise
viiiirtuse miirkimisviiiirseks korrigeerimiseks jdrgmisel aruandeaastal. Aruandes kajastatud k6ige
olulisemad hinnangut sisaldavad valdkonnad on j iirgmised:

ja immateriaalse pOhivara kasulik eluiga miidratakse liihtuvalt juhtkonna hinnangust
vara tegeliku kasutamise perioodi kohta. Hinnangute tulemused on kajastatud lisa 2 ldigus
'Materiaalne ja immateriaalne p6hivara', informatsioon bilansiliste viidrtuste kohta on esitatud lisas

Materiaalse

9.

Seisuga 31.12.2010 omas Kontsern pdhivara jiiiikmaksumuses 2,3 mld krooni (31.12.2009:2,2 mld

krooni), aruandeperioodi kulum oli 89 mln krooni (2009: 89 mln krooni). Kui
amortisatsioonimiiZirad viiheneksid/suureneksid 5 % vdrra suureneks/viiheneks aruandeperioodi
kulum vastavalt 4,5 mln krooni (2009:4,5 mln krooni).
Kontsern on vdfirud endale kohustuse ehitada aastatel 2008-2072 vee-, kanalisatsiooni-

ja

sadevee

miljonit krooni (2009:679 miljonit krooni). Trasside
ehitust kompenseeritakse kohalike omavalitsuste poolt aastatel 2008-2014 saadavate toetustega.
Kohalike omavalitsuste poolt saadavaid kompensatsioone kajastatakse sihtfinantseerimisena saadud v6i saadaolevad kompensatsioonid arvestatakse maha ehitatud trasside bilansilisest
maksumusest. Iga trasside ehitusmaksumust tiletav summa kajastatakse peale ehitustoode
ldpetamist tuluna. Seda osa kompensatsioonist, mis saadakse plirast ehitustodde l6ppu, kajastatakse
bilansis kui n6uet kohaliku omavalitsuse vastu selle niii.idisviiiirtuses. Nimetatud
kompensatsioonide kajastamine s6ltub mitmetest ebakindlatest asjaoludest ja juhtkonna
hinnangutest, eelk6ige projekti kogumaksumust ja saada olevate kompensatsioonide diglast
viiiirtust puudutavas osas. Kuna ehitustood kestavad kuni aastani 2012 ning nende tiipne maht v6ib
seetdttu muutuda, puudub ka kindlus trasside ehituse kogumaksumuse ning projekti kasumlikkuse
osas. Kiiesolevas aruandes on sihtfinantseerimise tulude kajastamisel (lisa 20) llhtutud juhtkonna
parimast teadmisest ja hinnangust projekti eeldatavale kasumimiiiirale. Kui tegelikud ehituskulud
suureneksid vdrreldes nende hinnangutega 5Yo vdna. vdheneks 2010 kasum 4 653 tuhande krooni

trasse eeldatava ehitusmaksumusega kuni 648

vdrra (2009: 7 447 tuhat krooni).
Kuna veetrasside kompensatsioone saadakse2014. aastajuunini ning nende t?ipne suurus s6ltub vee
tarbimise hulgast, tugineb ka saadaolevate kompensatsioonide diglane viiiirtus hinnangutel.
Hinnangutes on kasutatud aastatel 2008-2014 eeldatavalt laekuvaid kompensatsioone, mida on
diskonteeritud rnadraga 9,4yo (2009: 9,4yo). Kui diskontom?iiir viiheneks/suureneks 0,5Yo v6rra,
suureneks/viiheneks aruandeperioodi kasum kuni I 000 tuhande krooni v6rra (2009: kuni 500
tuhande krooni v6rra).

Nduded ostjate vastu - ebat6eniioliselt laekuva n6ude hindamiseks grupeeritakse i.ilet?ihtaegsed
n6uded vanuse jbrgi ja ebatdeniioliselt laekuva summa arvutamisel kasutatakse jiirgmiseid
varasemal kogemusel pdhinevaid miiiirasid:
61 kuni 90 plieva tile maksetiihtaja l0%;
91 kuni 180 piieva tile makset?ihtaja 30%;
181 kuni 360 pdeva i.ile maksetiihtaja 70Yo;
100%
iile 360 piieva tile maksetdhtaja
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Vajadusel vdidakse rakendada suuremaid allahindlusmeidrasid eraldiseisvalt olulise saldoga nduete
allahindluse puhul.

LISA 5. MITUDATUS REGULATSIOONIS
2010.a.3. kvartalis v6eti parlamendi poolt vastu ning kuulutati presidendi poolt viilja Monopolidele
hinnapiirangute kehtestamise seadus. Seadusest tulenevaks p6hiliseks muudatuseks on asjaolu, et alates
l. novembrist 2010.a hakkab AS Tallinna Vesi tariife kinnitama Konkurentsiamet, mitte enam Tallinna
linnavalitsus. Seaduse pdhiline eesmdrk on kontrollida vee-ettev6tete kasumeid. Konkurentsiamet on
esitanud esimese omapoolse kavandi kuidas arvutatakse vee-ettevdtete lubatud tulukust ning tulusid.
Ettevdtte arvates on kahetsusvddrne, et tulevane regulaator on arvestanud ainult klientide
hinnatundlikkusega ning on tiiielikult eiranud klientide ootusi toote ning teenuse kvaliteedile.
Teine tiihtis probleem, mis pakutud metodoloogiast tuleneb, on seotud iga regulatsiooni p6hieesmargiga
- tagada investoritele vastuvdetav kasumlikkus investeeritud kapitalilt. Hetkel kehtivas metoodikas
tundub Konkurentsiamet v?ilistavat Ettevdtte erastamisvii2irtuse p6hjendatud tulukuse arvutusest, mis
alates 2001. aastast on olnud lisatud Tallinna linnaga sdlmitud Teenuslepingu alusel teostatud
p6hj endatud tulukuse arvutustesse.

9. novembril esitas AS Tallinna Vesi tariifitaotluse kooskdlas parimate

regulatsioonipraktikatega
erastatud ettev6tete jaoks, nagu seda kasutab Ofivat Suurbritannias. Tariifitaotluses palus ettev6te
Konkurentsiametil suurendada reguleeritud varade baasi, lisades sinna ka erastamise vtidrtuse. See
tagaks, et erastamislepingut ei ole tihepoolselt rikutud ning tunnustaks heas usus Eestisse tehtud
investeeringuid, mida meie investorid on teinud erastamislepingu p6hjal.

AS Tallinna Vesi on avaldanud tariifitaotluse enda kodulehel ning Tallinna Borsil, ning hoiab oma
investoreid kursis edasiste muutustega tariifitaotluse menetluses. Seetdttu ei saa ettev6te 6elda,
milliseks kujunevad jiirgmise aasta tariifid, kuna aruande koostamise hetkel ei ole selge, kuidas
kavatseb Konkurentsiamet anali,iiisidatariifitaotlust ning sellega edasi tegutseda.

LISA 6. RAHA JA RAHA EKVTVALENDID
31. detsembri seisuga

Rahaja pangakontod
Liihiajalised deposiidid
Raha ja raha elcvivalendid kokku

':rr.:n'r'/1f

',"*

C'Q

O3

2010

2009

10 180
196 902

292 098

207 082

292 474

376

44

42
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LISA

7.

(tuhat

EEA

NOI]DED OSTJATE VASTU
31. detsembri seisuga

2010
Ostjatelt laekumata arved
Ebat6eniioliselt laekuvad arved
Nduded ostjate vastu kokku
N6uete allahindluse kulu:

216 308

107 819

-t8 022

-r3 486

198 286

94 333

31. detsembril ldppenud aasta

Lootusetult laekuvate arvete mahakandmine

2010

2009

-189

-53

0

186

-4 536

-10 009

Lootusetult laekuvaks tunnistafud arvete laekumine
Ebatdendoliselt laekuvate arvete
vdhenemine/suurenemine (-)

LISA

8.

2009

VIITLAEKT]]VilSED JA ETTEMAKSEI)
31. detsembri seisuga
2010
2009

Intressid
Muud viitlaekumised (lisa 26)
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku

142

908

529

93 2r3

2 358

2 863

tr3
tr6

029

96 983

Kontserni vallasvara (lisad 7,8) summas 320 292 tuhat krooni (2009: 196 345 tuhat krooni) on
panditud pangalaenude tagatisena (lisa 10).

lnitl';iallseerltud
lrili;iilltld for ths
I

rrits

laalid/initlale

Kuup6ey/dnte

43

ised

374
-71

000
58s 674

-710 s68 -364 236
| 574 432 22r 438

2285

31.12.2010 toimunud

Ii

ikumised

Kokku perioodil 01.01.2010 -

Reklassifitseerimine
Arvestuslik kulum (lisa 19)

Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel (lisa

jiiiikvti[rtuses

-1

83r

-2
13) 0
2 418
-4 249
36

544

-3 0s9

-69
0
0
0
77 109 29 572
-40 565 -32 562

| 612914 213 508

20970

780

-614

-142
00
838
-l 310

0

6906

0

0

438

45 504

-l l0

0

155 942

43052

0

43 052

-78 323

0

99293

22082

0

22082

-54
00
2 063
-1229

0

18373
247
6126

-12

tsr 2359 614 603 762 l8 441
444 -746 700 -390 254 -ll 535

Jtidkmaksumus
302707
Perioodif 01.01.2010 - 31.12.2010 toimunud liikumised
Soetamine (lisa 24C)
P6hivara mahakandmine ja mtiiik

Akumuleeritud kulum

Soetusmaksumus

Seisuga 31. detsember 2009 korrigeeritud

Soetamine (lisa24C)
Pdhivara mahakandmine ja mUUk

varad
varad

141

434
00
785
-1 212
00
5 437
-l l0

tt7

-387

-387

0

0

00
56 366 | 484

-406

-406

0

0

56366 | 484

-l4s

00
160
-34 s89
00
-35 608

144

91

974 l 853
00
9t 974 I 853

mJamlstasude arvelt

Pooleliolevad

(tuhat EEK)

varad

38s

00
00
-580
0

965

0
1 486

| 486

-1240

00
00
-8 938
0

7698

2726
0
2726

-2 743

-2 809

66

0

-9 575
4332

13907

2 540

-2200

4740

0

2968

t7 742
-14 774

-7 104

s00
-7 604

0

0

0

34 s03

-39 847

74 349

-4 409

4 198
-8 607

0

0

0

37 734

-24 638

62 372

riaalsed minekud riaalne
pohivara
vamd

Immrteria8lsed

Rajalised Masinadja Muu l-Opetamata Ldp€tamala Pohivaro Lopetamata Arengu- Lits€ntsidja
sesdmed inventar ehitised torustikud ett€maks immate- vdlja- muu immate-

000
jtitikvtiiirtuses
-2
-44
0
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel (lisa 13) o
o
o
Reklassifitseerimine
6 123 77 215 26302
Arvestuslik kulum (lisa l9)
-4 196 -38 733 -34 188
Kokku perioodil 01.01.2009 1925 38482 -7 930
31.12.2009 toimu nud liikumised

m

300782

Perioodil 01.01.200 9 - 3l.l2.2009toimun ud liiku

Jtiiikmaksumus

263

-67

Akumuleeritud kulum

045

368

Seisuga 31. detsember 2008 korrigeeritud
Soetusmaksumus

Maaja
ehitised

Kasutlsel olevad materiaalsed

LISA 9. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE POHIVARA
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Kokku

104

153

615

tt4

785

-2tl

44

72 132

-89 099

-2

-l l0

274 341

2 277 219

-t 269 3ss

3 546 573

l5

-89

-l

-145 160

-100

251 132

rt'

3 455 841
193 726
2 262

-t

immateriaalsed
pohivarad

materiaalsedja

Maa

ja

ja

seadmed

Masinad

Muu
inventar

597 621 767 18 l0l
139 -4il 318 -11 809
4s8 210 449 6292

Rajatised

376 570 2 436
-75 694 -787
300 876 | 649

ehitised

88 ss6

0

88 556

POhivara
ettemaks

20l0ja 2009 oli kapitalirendiga

soetatud p6hivara jiidkmaksumus vastavalt 4 025 tuhat

ja

869 lt t7r
0 -9 582
r 869 l s89
1

27 399

70 693
-43 294

ja

2 349 35r

-l 338 836

3 688 187

immateriaalsed
p6hivarad

materiaalsed

Kokku

45

Kontsemi pShivara summas 551 482 tuhat krooni (2009: 459 534 tuhat krooni) on panditud kommertspandi tagatisena (lisa 10). Kontsemi pdhivaradele (maa
ja ehitised) on pangalaenude tagatiseks seatud hiipoteek summas 519 795 tuhat krooni ( 2009:544 713 tuhat krooni) (lisa l0).

Seisuga 31. detsember

Litsentsid

immate- vfllja- muu immateriaalsed minekud riaalne
varad
pOhivara

L6petamata Arengu-

Immateriaalsed varad

kroonija 5 203 tuhat krooni.

803 l 060
00
61 803 l 060
61

raJamrstasude arvelt

ehitised torustikud

Ldpetamata L0petamata

Pooleliolevad varad

(tuhat EEK)

P6hivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei v6imalda edasist kasutamist tootmistegeluse eesmlirgil.

Jii2ikmaksumus

Akumuleeritud kulum

Seisuga 31. detsember 2010
Soetusmaksumus

KoHTA

Kasutusel olevad materiaalsed varad
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LISA

10.

(tuhat BEK)

VOLAKOHUSTUSED

31..

Liihiajalised kohustused

2010

Pikaaj aliste laenukohustuste liihiaj aline osa
Pikaaj alise kapitalirendi kohustuse liihiaj aline osa

Liihiajalised kohustused kokku

detsembri seisuga
2009

t7 072

0

r 936

| 936
I 936

119 008

Pikaajatised kohustused

r 368 236

Laenukohustused
Pikaaj alised kapitalirendi kohustused

0
| 368 236

Pikaajalised kohustused kokku
Pangalaenud seisuga 31. detsember 2010
Alusvaluuta EUR (euro)

Saldo

Pangalaenud seisuga 31. detsember 2009
Alusvaluuta EUR (euro)

Saldo

Uj uva intressim aar aga laenud

liik

Kommertspant

Htipoteek

LISA

11.

l,03yo - 2,20oA

Efektiivne intressimii5r
2,0l%o - 2,7lYo

Tagatise bilansiline viiiirtus
31. detsembri seisuga
2010
2009

Tagatisvara nimetus ja asukoht
Kontserni vallasvara(Lisad 7,8,9)
Kinnisvarad Paljassaare p6ik 14 jaJiirvevana
tee 3, Tallinn, Eesti (Lisa 9)

87r 774
5r9 795

655 879
544 713

HANKIJATE JA MTII]D V6T,.q.D

Kohustused

Liihiajaline Pikaajaline Tagasimaksmise

Kogusumma

seisuga 31. detsember 2010

V6lad hankijatele - tegevuskulud
V6lad hankijatele - investeeringud
V6lad seotud osapooltele (lisa 26)
V6lad todtajatele*
Intressiv6lad
Tuletisinstrumendid
Muud viitvOlad
P

|

1936
r74 034

fektiivne intressimiiiir

1 172 098

Pangalaenude tagatised ja panditud vara
Tagatise

E

l 48s 308

Uj uva intressim ailraga laenud

| r72 098

ikaaj alised tagatisrahad * *

Maksuv6lad (lisa 12)

Kokku hankijate ja muud v6lad

osa

osa

17 531

L7 537

0

35 611

35 611

0

3 127
12 098

3 127
l0 437

| 661

2 462

2 462

35 470

2 s50

15 062
2 550

135

0

135

27 928

27 928

0

136 912

rr4 708

22 204

0

I

ti

0

0

itials

CcV O,.:
l.'r-r,.rpilev/(l:i:E
F rir.,rtn;ltorltnr c.c'(]rr.tn rrrt T-. i
r

02.2012

20 408 rt.20t3-rt-2015

ir i ;',.;r:d fr,r th'i
i'; i lr.ia'.r id/i

tflhtaeg

{1
Ii

nn

04.2102
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Kohustused

(tuhat EEK)

Kogusumma Liihiajatine Pikaajatine

2010
V6lad hankijatele - tegevuskulud
V6lad hankijatele - investeeringud
V6lad seotud osapooltele (lisa 26)
Vdlad tootajatele*
Intressiv6lad
Tuletisinstrumendid
Muud viitvdlad
Pikaajalised tagatisrahad**
Maksuvdlad (lisa 12)
Kokku hankijate ja muud v6lad

osa
16 614
28 738
3 836
9 761
2 664
16 116
1 390
0
18 48
97 867

seisuga 31. detsember

614
738
836
11 422
2 664
16 116
1 390
134
18 48
99 662
16

28
3

7

Tagasimaksmise

osa

tiihtaeg

0

0
0

| 661

02.2012

0
0
0

134

04.2102

0

7

1795

* Pikaajaline v6lg tdotajatele on tulemustasu kohustus, mis projekti edukal tiiitmisel realiseerub aastal
2012.
* *Pikaaj aline tagatisraha on niiidatud soetusvdiirtuses.

LISA

12.

MAKSUVoTAO
31. detsembri seisuga
2010
2009 Kasutatav maksumiiflr

Tulumaks
Kdibemaks

|

956

6 385

072
5 505

2

21% (2009:
alates

Vee erikasutusdiguse tasu
Saastetasu saasteainete

heitmise eest veekogusse
S otsiaalkindlustusmaks
Muud maksud

Kokku(lisa 1l)

3 260

tr

707

3 s93

|

027

27 928

012
3 186

0,44

194
779

33%

3

4

21%o)

20 % (01.01.2009 - s0.06.200e t8 %,

6

0

I .07.

2

009

2 0%o)

- 1,056 kr/m3 (2009: 0,4 - 0,96 lv/m)

479-215 280 kr/t (2009: 5 891-

187 200 kr/t)

0,3 -21%

18 748

LISA I.3. SIHTFINANTSEERIMINE
Varade sihffinants eerimine
Aruandeperioodil kiiiku antud torustike ehitamiseks saadava sihtfinantseerimise summa on 162 568
tuhat krooni (2009:186 533 tuhat krooni) (lisa241t). P6hivarasid on viihendatud sihtfinantseerimise teel
saadavate summade v6rra 110 785 tuhat krooni (2009: 145 160 tuhat krooni). Vaata ka lisa 9 ja20.
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LISA

14.

(tuhat EEK)

TINGIMUSLIKT]D KOHUSTUSED

Maksuhalduril on 6igus kontrollida ettevdtte maksuarvestus 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni
esitamise t?ihtajast ning vigade tuvastamisel maarata tiiiendav maksusumma, intressid ja trahvid.
Kontserni juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena vdiks maksuhaldur mdirata
ettevdttele olulise tiiiendava maksusumma.
Kontserni vaba omakapital seisuga 3 1. detsember 2010 moodustas 540 874 tuhat krooni (2009: 784 200
tuhat krooni). Maksimaalne vdimalik tulumaksukohustuse summa, mis kaasneb kogu jaotamata kasumi
viiljamaksmisel dividendidena, on 143 177 tuhat krooni (2009: 208 458 tuhat krooni).

LISA 15. OSTJATE ETTEMAKSED JA TULEVASTE PERIOODIDE TULT]D

Ostjate ettemaksed vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest

31. detsembril l6ppenud aasta
2009
2010
976
818

Torustike eest saadud ettemaksud (lisa 24A ja24B)
Kokku ostjate ettemaksed
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt

LISA

16.

11 849

10 711

t2

667

11 687

90 198

83 948

AKTSIAKAPITAL

31. detsember 2010 ja 2009 on aktsiakapital nimiviiiirtuses 200 001 000 (kakssada miljonit tiks tuhat)
krooni, mis jaguneb 20 000 000 ktimne (10) kroonise nimiviiiirtusega aktsiaks (A- aktsia) ja tiheks I 000
krooniseks eelisaktsiaks (B- aktsia).

B - aktsia annab aktsioniirile vetodiguse jiirgmiste ki.isimuste otsustamisel: pdhikirja muutmine,
aktsiakapitali suurendamine ja viihendamine, vahetusvdlakirjade v?iljalaskmine, Kontserni ldpetamise,
iihinemise, jagunemise ja iimberkujundamise otsustamine, oma aktsiate omandamine, juhatuse v6i
ndukogu n6udel Kontserni tegevusega seotud ki.isimuste otsustamine, mis ei ole antud seadusega
Uldkoosoleku ainupiidevusse. B-aktsia annab aktsioniirile eelis6iguse saada dividende kokkulepitud
summas l0 tuhat krooni.
Aktsiate emiteerimine ja tagasiostmine on aktsioniiride iildkoosoleku piidevuses vastavalt pdhikirjas
miiiiratud pdhimOtetele, j uhatusel sellekohased erivolitused puuduvad.
vO6randamise piirangud on avalikustatud noteerimisprospekti peattikis
'Aktsiakapitali ja iiridigusliku juhtimise kirjeldus'. Prospekt on k?ittesaadav AS Tallinna Vesi veebilehel
(www.tall innavesi.ee).

AS Tallinna Vesi aktsiate

ja 2009 omasid United Utilities (Tallinn) B.V. 7 060 870 (35,3%) Aja
Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus 6 939 130 (34,7%) A- aktsiat ja i.ihte B-aktsiat,
aktsiat
6 000 000 aktsiat on vabas ringluses. Teised otsesed aktsion?irid omasid seisuga 31. detsember 2010 alla
5% aktsiaid.
Seisuga 31. detsember 2010
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Seisuga 31. detsember 2009 omasid Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Prime Brokerage NC
kliendid 1134 948 (5,67Yo) aktsiatja HSBC Bank PLC RE Parvus European Absolute Opportunities
Master Fond kliendid 869 568 (4,35%) aktsiat. Teised otsesed aktsioniirid omasid seisuga 3 1. detsember
2009 alla 5Yo aktsiaid.
Seisuga 31. detsember 2010 ja2009 omas n6ukogu ja juhatuse liikmetest Siiri Lahe 700 aktsiat.

vdljakuulutatud ja viiljamakstud dividendid on ndidatud lisas22.
Tingimuslik tulumaks jaotamata kasumilt viiljamakstavatele dividendidele on niiidatud lisas 14.

LISA

17.

MTIUGITULU
31. detsembril ldppenud aasta

2010

Pdhitegevuse tulud
Veemi.itgi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:
Miitik eraisikutele. sh:

2009

706 716

707 408
379 322
211 379

Reoveeteenus

372 342
207 033
16s 309

Miii.ik juriidilistele isikutele. sh:

267 683

Veemtiiigi teenus

147 717

Reoveeteenus

r19 966
53 430

Veemiiiigi teenus

Mi.iiik teeninduspiirkonnaviilistele aladele.

sh

:

Veemiii.igi teenus

13 138

Reoveeteenus

40 292
13 261

Ulereostustasu
Sademetevee kogumise

ja puhastamise teenus

t2r

246
40 003

7 841
32 162
14 745

5t 4r2

46 957

3 016
16 r82

14 998

777 326

772 446

Tulet6{ ehi.idrantide teenus
Muud t6od ja teenused

Kokku miiiigitulu

167 943
273 338
152 092

3 083

100% AS Tallinna Vesi

LISA

1S.

TOOJoUKULT]D
31. detsembril ldppenud aasta

2010
-67 903
-22 617
-90 520

Tdotasu
Sotsiaalmaks j a tdotuskindlustus

Tiiiijdukulud kokku (lisa 19)
Tiiiitaj ate ary aruandeperioodi l6pus

319

2009

-7r

400

-23 777

-95177
336

49

CcJ os-A
Pric:waterhouseOoopers,

\
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LISA

19.

(tuhat EEK)

MiiIiDTID TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS. JA ULDHALDUSKULT]D
31. detsembril ldppenud aasta
2010
2009

Miiiidud toodete ja teenuste kulu
Vee erikasutus6iguse tasu

-r3 254

Kemikaalid
Elekter

-22 425

-42 316
-3s 831
-63 051

Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse
Toojdukulu (lisa 18)

Arenduskulud
Kulum ja amortisatsioon (lisa 9)
Transport

Muud mtiiidud toodete ja teenuste kulud
Miiiidud toodete ja teenuste kulu kokku

-tt

479
-20 082
-33 422
-16 918
-70 273

-t26

_29

-79 677
-18 915

-81 006

-48 036

-33 428

-323 63r

-284 064

-5 009
-5 22r

-4 516
-5 207

-2 085

-t

-r7 427

Turustuskulud
Tocij6ukulu (lisa 18)
Kulum ja amortisatsioon (lisa 9)
Muud turustuskulud

490

3r5

-ll2r3

Tdoj6ukulu (lisa 18)
Kulum ja amortisatsioon (lisa 9)
Muud tildhalduskulud

-22 460
-3 029
-31 630

-20 388

-2 940
-30 r65

Uldnatduskulud kokku

-57

rr9

-53 493

Turustuskulud kokku

-12

tinnalauskulud

LISA 20. ARITULT]D JA -KULT]D
31. detsembril l6ppenud aasta
2010
2009
Kasum sihtfinantseerimisest (lisa 13, 24A)

51 783
-6 319
45 464

Muud iiritulud/-kulud (-)

Aritulud ja-kulud kokku

4t

373

-3 109
38 264

-i'' :, I a i i s t:'l r;'ir: d a i ;T t : I t i ci : :.: t i,'i t: ec ri :n i.,- * i< s
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LISA 21. FINAI\TSTULUD JA -KULIJI)
31. detsembril lOppenud aasta
2010
2009

Intressitulud
Intressikulud, sh swapi intressid
Swapi Oiglase viiiirtuse muutus
Muud finantskulud

-37 124
-r9 354
-2r8

-16 116

Finantstulud ja-kulud kokku

-40 127

-60 864

16 569

25 266
-36 413
-33 601

LISA 22. DIVIDENDID
31. detsembril l6ppenud aasta

Perioodil viilj akuulutatud dividendid
Perioodil vtilj amakstud dividendid
Tulumaks viilj amakstud dividendidelt

Arvestatud dividendide tulumaks
Tulumaksumdilr oli 21179 aastal2010 ja 2009.

2010

2009

500 010
500 010

-t32 9r4

230 010
230 010
-61 t42

-r32 914

-61t42

25,00

11,50

10 000

10 000

Vdlj amalrstud div idendid akts ia kohta :

Dividend A-aktsia kohta (kroonides)
Dividend B-aktsia kohta (kroonides)

LISA 23. KASUM AKTSIA KOHTA
31. detsembril ldppenud aasta
2010
Aruandeaasta jaotamata kasum seisuga

3I.I2, millest on

lahutatud B-aktsia eelisdigused (kroonides)
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (ttikkides)
Kasum A aktsia kohta (kroonides)
Kasum B aktsia kohta (kroonides)

2009

4

339 924

20 000 000

20 000 000

12,83
10 000

17,00
10 000

256

67

Lahjendatud puhaskasum aktsia kohta ei ole oluliselt erinev niiitajast kasum aktsia kohta 2010
31. detsembril ldppenud aastal.

ja

2009
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LISA 24. RAIIAVOOGT]DE ARUANDE LISAD
31. detsembril ldppenud aasta

LISA 244. EHITUSE EEST SAADAVAD
KOMPENSATSIOONID
Tulud
Kiiiku antud torustike eest saadud sihtfinantseerimine ja
rajamistasud (lisa 13 ja20 )
Torustike eest saadud ettemaksude muutus (lisa 15 ja24B)

2010

2009

163 784

226 rs8

1 138
-48 536
-20 329

-8 013
20 780

Torustike eest laekumata arvete ja jiirelmaksude muutus (lisa 24B)
Sihtfinantseerimise arvestusliku n6ude muutus

Laekumine rajamistasudest

96 057

-1ll

Kiiiku antud torustike soetuskulu (lisa 9 ja20)

958

-83 153
r55 772
-178 646

2010. aastal on iiritegevuse rahakdibest elimineeritud investeerimise rahakiiibes kajastatud kiiiku antud
torustike rajamistasude ja soetuskulude netosumma -51 826 tuhat krooni (2009: -47 512 tuhat krooni)
(lisa 20).
LISA 248. TAIEPVARA JA KOHUSTUSTE MUUTUS
Lisaks bilansis toimunud muutustele on 2iritegevusega seotud kiiibevaraja kohustusi
korrigeeritud j iirgmise lt :
2010

2009

-38 ss5

-141 421

-85 392
-83 314
-786
48 536
20 329

62 614

Kiiibevara
Muutus bilansis
korrigeerimised:
Raha

jdiigi muutus
ja kiiibevarade vaheline muutus

P6hivarade

Intressin6uete muutus
Torustike eest laekumata arvete jajiirelmaksude muutus (lisa 24A)
Sihtfinantseerimise arvestusliku n6ude muutus

Kiiibevara muutus kokku

I

617

142
-20 780

-139 182

83 1s3
-14 675

r33 430

-77 337

-3 879

82 686

-7 496
43

-7 226
24

-20 408
-2 020

0
0

-1 138

8 013
6 160

Liihiajalised kohustused
Muutus bilansis
koruigeerimised:
Pikaaj aliste laenukohustuste muutus
Pdhivara ostudega seotud vdla muutus (lisa 24C)
P6hivara miitigi ettemaksude ja tagatisraha muutus
Swapi reklassifitseerimine
Utsit<- ja arendusalade liitumiste ettemaks
Torustike eest saadud ettemaksude muutus (lisa 15 ja2aA)

Liihiajaliste kohustuste muutus kokku

!:

r' ! ; ia

98 532

!

isee
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d

a i rr
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i
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3

LISA 24C. pOrrrvaRADE SoETUS

31. detsembril lOppenud aasta
2010

Pdhivarade soetus (lisa 9)

-274 341

2009
-251

t32

Korrigeerimised:
Pdhivara ostudega seotud vdla muutus (lisa 248)
Kokku pdhivarade soetus

7 496
-266 84s

7 226
-243 906

LISA 25. KASUTUSRENT
Renditud varad

Arvutite j a s6idukite kasutusrendikulu

31. detsembril ldppenud aasta

20r0

2009

6151

7 747

31. detsembri seisuga
rendilepingutest:

Alla

1 aasta

1-5 aastat

Kokku minimaalsed rendimaksed

3 695

5 010

089
784

4 638
9 648

4
7

K6ikide kasutusrendilepingute alusvaluutaks on Eesti kroon. Rendile v6etud vara ei ole edasi antud
allrendile.

LISA 26. SEOTT]D OSAPOOLED
Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid n6ukogu ja juhatuse liikmetega, nende
liihikondsetega ja ettev6tetega, milles nad omavad kontrolli v6i olulist mdju ning tehinguid olulist
m6ju omavate aktsioniiridega. Dividendide maksed on niiidatud omakapitali liikumise aruandes.

Olulist m6ju omavad aktsioniirid
31. detsembri seisuga

Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes

20r0

2009

N6uded ostjate vastu

rr2

568

2 160

Viitlaekumised (lisa 8)
Hankijate ja muud v6lad (lisa I 1)

t13 529
3 r27

93 200

3 836
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31. detsembril lOppenud aasta

Tehingud seotud osapooltega
Teenuste mtitik

Torustike ehitamiseks saadav sihtfinantseerimine

2010

2009

s3 828

49 740

162 568

186 533

(lisa 13)
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost

16 r49

Finantstulu

rl 460

Juhatuse liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta
N6ukogu liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta

t9
r0

357
047

3 ttz

2 558

600

600

Eelkirjeldatud tasud h6lmavad lepingulisi tasusid, mis on Kontserni poolt juhatuse liikmetele
arvestatud. Lisaks sellele on juhatuse liikmed piiritileste tciotajatena saanud otse neile makstud tasusid
ka United Utilities (Tallinn) B.V. gruppi kuuluvatelt ettevdtetelt.
Tehingutes seotud osapooltega on rakendatud turuhindasid.
Seotud osapooltele kuuluvate Kontserni aktsiate infot vaata lisast 16.
Dividendide maksed on n?iidatud lisas22.

LISA 27. TIJTARETTEVoTTND JA IiNTTNTNNDUSED

Tiitarettev6te

Watercom OU

Osalus(7o)
31.12.2010

Asukohamaa

Tegevusala

Tallinn, Eesti

Vee-ettevdtlusega
seotud k6rvalteenuste
osutamine

Osalus(%)
31.12.2009

100

AS Tallinna Vesi asutas tttarettev6tte Watercom OU 25.05 .2010.a.

LISA 28. STINDMUSED PIiN.AST BILAIISPANVI
Alates 1. jaanuarist 201 I iihines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest
tulenevalt konverteeris Kontsern sellest kuupiievast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning
20 | l. aasta j a j iirgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes.
Vdrdlusandmed konverteeritakse ametliku tileminekukursiga 15,6466 EEK/EUR

LISA 29. LISAINT'ORMATSIOON KONTSERNI EMAETTEVOTTE KOHTA
Vastavalt Eesti Raamatupidamise Seadusele tuleb konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
lisades avaldada konsolideeriva i.iksuse (emaettevdtte) eraldiseisvad konsolideerimata esmased
aruanded. Emaeffev6tte esmaste aruannete koostamisel on jlrgitud samu arvestusp6himdtteid, mida on
rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Ttitareffevdtete kajastamist
kiisitlevaid arvestusp6himdtteid on emaettevdtte eraldiseisvates esmastes aruannetes, mis on esitatud

6os

A'l

AS TALLINNA VESI

MAJANDUSAASTA ARUANNE
31. DETSEMBRTL 2010

lOppnNUD MAJANDUSAASTA KoHTA

(tuhat EEK)

konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisana, muudetud vastavalt IAS 27 ,,Konsolideeritud

ja

eraldiseisvad raamafupidamise aruanded" n6uetele.

Emaettev6ffe eraldiseisvates esmastes aruannetes, mis on esitatud kiiesoleva konsolideeritud
raamatupidamise aruande lisadena, on investeeringud tiitarettev6tete, i.ihisettevdtete ja sidusettev6tete
aktsiatesse kajastatud soefusmaksumuses, millest on maha arvatud vara viiiirtuse langusest tekkinud
allahindlused.

Emaettevdtte eraldiseisvad aruanded
Vastavalt Eesti Raamatupidamise Seadusele on summa, millest aktsiaselts v6ib teha aktsioniiridele
viiljamakseid, leitav jlrgmiselt: korrigeeritud konsolideerimata omakapital, millest on maha arvatud
aktsiakapital, tilekurss ja reservid.

FINANTS S E IS UNDI ARAANNE

ljaanuar

31. detsembri seisuga

2010

VARAD

2009

korrigeeritud

2009

korrigeeritud

r<rimnvana
Raha

ja raha ekvivalendid kokku

204

N6uded ostjate vastu, viitlaekumised

ja

ettemaksed

859

388
286
4 776
I t93
s24 s02

313

Nduded tiitarettev6tj

al e

Varud
Mi.ii.igiootel p6hivara

KOKKU r<rimnV.rnA

292 474

229 860

r91 3r7

tI2

638

0

0

3 819

3 760

r 209

I

140

488 819

347 398

0

0

pOruv.qRA
Pikaaj aline laen ttitarettev6tj ale

8 200

Inve steering ttitarettev6tj asse

40

0

0

2 236 900

2 218 687
43 428

KOKKU POHIVARA

008
30 857
2 353 105

40319
2 277 219

VARAD KOKKU

2 877

607

2 766 038

Materiaalne pdhivara

2 314

Immateriaalne p6hivara

2 262

tts

2 609 5r3

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

r,tirrr.I"nl,l

SED KOHUSTUSED

Pikaaj aliste laenukohustuste liihiaj aline osa

Hankijate ja muud v6lad

Tuletisinstrumendid
Tiitarettevdtja v6lad
Liihiaj alised eraldised

tI9

|

286

936

82 843

98 722

81 751

87 271

15 062

16 116

0

129

0

0

829

3 570

2 486

|

55

03 44
Fric,:r,vfrJirifrffi"flffi
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Ostjate ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud

I,tTTT.q..IALISED KOHUSTU SED

KOKKU

(tuhat EEK)

12 667

11 687

t9 797

247 695

115 060

L92 397

PIKAAJALISED KOHUSTUSED
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt

90 198

Tuletisinstrumendid
Muud vdlad

20 408
| 796

PIKAAJALISED KOITUSTUSED KOKKU
KOKKU KOHUSTUSED

I
I

50 462

83 948

I

| 367 958

Laenukohustused

r74 034

|

084 642

0

0

795

735

480 360

1 259 777

728 055

|

374 837

I 13s 839
| 328 236

r

OMAKAPITAL
Aktsiakapital

200 001

200 001

200 001

Ulekurss

387 000

387 000

387 000

20 000

20 000

20 000

s42 55r

784 200

674 276

| 149 552

| 39r 20r

|

2 877 607

2 766 038

2 609 513

Kohustuslik reservkapital
Jaotamata kasum

KOKKU OMAKAPITAL
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

281 277

KOONDKASAMIARUANNE
31. detsembril ldppenud aasta
2010
2009

Miiiigitulu
Miitidud toodete/teenuste kulud

773 476

-3r9 246

772 446
-284 064

BRUTOKASUM

4s4 230

488 382

Turustuskulud
Utdtratduskulud
Muud iiritulud/-kulud (-)

-11 408

-rr

-57 051

45 628

-s3 493
38 264

linrx.q,sulvr

43r 399

461 940

Finantstulud
Finantskulud

16 572

2s 267

-s6 696

-86

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST

391 275

40r 076

-r32 9r4

-6t r42

PT]HASKASUM

258 361

339 934

KOOI\DKASUM

258 361

339 934

Dividendide tulumaks

lnit:;ra !i..;ecritud a rn u ii i dcrt; fitseerim iseks
ll rii;::iir:cj f'rr the liurp6se of !Centificaticn only

li,,rlsia;tlicj/iiritials L .P.
Kuupdev/date

Cq.oz

Drin:rr;olr*,rhnt,o-l-nr.rrrarc

T-: l!inn
'1(

213

131
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RAHAVOO ARAANNE
31. detsembril ldppenud aasta

ARITEGEVT]SE RAHAVOOD
Arikasum
Korrigeerimine kulumiga
Korrigeerimine kasumiga

2010

2009

43r 399

461 940

87 605
-sr 826

89 153

-47 512

sihtfi nantseerimi sest j a raj amistegevusest

Muud finantskulud
Kasum(-) / kahjum(+) pdhivara miiiigist
Kuluks kantud p6hivarad
Aritegevusega seotud kiiibevara muutus
Aritegevusega seotud kohustuste muutus
Makstud intressid

Rahavoog iiritegevusest

II{VESTEERIMISTEGEVT]SE RAIIAVOOD
Antud laenud
P6hivara soetamine
Torustike ehituse eest saadavad
kompensatsioonid
Pdhivara miiiigitulu
Saadud intressid

Rahavoog investeerimistegevusest

-2r8
-4r

-29 203
-

|

339
-r37 824
97 022

150
0

-14 675

6 160

-38 232

-38 793

389 224

426 920

-8 200
-268 7t5

-243 906

96 0s7

r55 772

0

6 6s6

238

17 355
-156 847

15 077

-72 819

FINANTSEERIMISTEGEVT]SE RAHAVOOD
3r2 932

Tulumaks dividendidelt
Rahavoog finantseerimistegevusest

-t32 914

700 968
303
-230 010
-61 142

-3r9 992

-291 487

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-87 615

62 614

RAHA JA RAIIA EKVTVALENDID PERIOODI
ALGUSES

292 474

229 860

RAIIA JA RAHA EKVTVALEI\DID PERIOODI

204 859

292 474

Vdetud laenud
Tasutud laenud
Tasutud dividendid

0

-500 010

-l0r

r,6pus

@.c)3

/\/1
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OMAKAPITALI LIIKAMISE ARAANNE

Aktsiakapital
31. detsember

2008

200 001

Kohustuslik

Jaotamata Omakapital

Ulekurss reservkapital

kokku

387

000

20 000

kasum

674

276

| 28r 277

Dividendid

0

0

0

-230 010

-230 010

Aruandeaasta
puhaskasum

0

0

0

339 934

339 934

200 001

387 000

20 000

784 200

Dividendid

0

0

0

-500 010

-500 010

Aruandeaasta
puhaskasum

0

0

0

258

36r

258 36r

200 001

387 000

20 000

542

55r

31. detsember 2009

31. detsember 2010

ln its!aNiseeritucl aln

ult

lale nti iitc rre

I

I

391 201

r49 552

rimisleks
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sOrrtnvreru vArvDEAuD rrroRr ARUA\rNE
AS Tallinna Vesi aktsiondridele

Oleme auditeerinud kaasnevat AS Tallinna Vesi ja selle tiitarettev6tte konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud finantsseisundi aruannet seisuga
3r. detsember zoro, konsolideeritud koondkasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja
rahavoogude aruannet eeltoodud kuupleval l6ppenud majandusaasta kohta, aastaaruande
koostamisel kasutatud oluliste anrestusp6him6tete kokkuv6tet ning muud selgitavat informatsiooni.

Juhatuse kohustused konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande osas
Juhatus vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ning 6ige ja 6iglase
esitamise eest koosk6las rahrmsvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu v6etud
Euroopa Liidu poolt, ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhatus peab vajalikuks, et v6imaldada kas
pettusest v6i veast tulenevate oluliste vddrkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada auditi p6hjal arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
kohta. Viisime auditi ldbi koosk6las rahrmsvaheliste auditeerimisstandarditega-. Need standardid
n6uavad, et me oleme vastawses eetikanduetega ning et me planeerime ja viime auditi liibi
omandamaks pShjendatud kindlustunnet, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi
vddrkajastamisi.

Audit h6lmab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes esitatud anmditajate ja avalikustatud
informatsiooni kohta auditi t6endusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride liibiviimist. Nende
protseduuride hulk ja sisu s6ltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne v6ib sisaldada pettustest v6i vigadest tulenevaid
olulisi v[lrkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks v6tabiudiitor nende
riskilinnangute tegemisel arvesse konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ning
6igeks ja 6iglaseks esitamiseks juumtatud sisekontrollisiisteemi, kuid mitte selleks, et avaldada
arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit h6lmab ka kasutatud arvestusp6him6tete
asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute p6hjendatuse ja konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande iildise esituslaadi hindamist.
Usume, et kogutud auditi t6endusmaterjal on piisav ja asjakohane meie aruamuse avaldamiseks.

Anramus
Meie a_nrates kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas 6igesti ja 6iglaselt
AS Tallinna Vesi ja selle tiitarettev6tte finantsseisundit seisuga 3r. detsember zoro ning nende Jeilel
kuupdeval l6ppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid koosk6las rahvusvaheliste
finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu v6etud Euioopa Liidu poolt.
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