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TEGEVUSARUANNE

JIJHATUSE ESIMEHE POORDUMINE

Meie peamiseks väljakutseks 2013. aastai oil veeigi enam meie teenuste kvaiiteeti parandada, olgugi, et
pakkusime juba mOOdunud aastai vaieldamatuit parima kvaiiteediga teenust Baltikumis. VOin uhkusega
nentida. et oleme taaskord suutnud oma tulemusi enamikes tegevusvaidkondades uletada. See on
kalitiemata meie meeskondade too tulemus, kes on ka seekord saavutanud suureparase teenuste taseme
kogu vee-ja kanaiisatsioonivaidkonna väärtusahela uiatuses.

Tootmistuternused - aegade parirn veekvaliteet

2001. aastai Tailinna iinnaga sötrnitud lepingus kokkuiepitud teenuse kvaiiteeditasemete täitrnine vOl
Oletamine on mele jaoks äärmiselt oluline. Vastavait teenuslepingule peame oma klientidete tagama
vastavuse korgetele teenuse kvaiiteedi standarditeie enam kui 90. erineva teenustaseme osas, pakkudes
seeiäbi parimat vOimaiikku teenust.

Intl tunneme ulikust vee kvaliteedi üle. 2013. aastal oil vee kvaliteet aegade parim, see tähendab, et
99,7% köikidest veeproovidest vastas Euroopa Lildu kvaliteedinöuetele. Aastajooksul vötsime kiientide
kraanidest 2965 veeproovi, miiiest vaid 9 ei vastanud nöuetele.

Ka meie kliendid on marganud meie toodete ja teenuste korget kvaliteeti. 2013. aasta kliendirahuioiu
uuringu tulemustest selgus, et 75% vastanutest joovad pidevalt kraanivett, samas kul 2011. aastai tegi
seda ainult 48% vastanutest. Tänu teenuse korgele kvaiiteedile ja kommunikatsioonile usaidab meie
teenust fling seile kvaliteeti Uha enam kilente.

Suurepärane ktienditeenindus — aegade parimad raltutotu-auringu tutemused

Sellel aastal saavutasime TRI*M indeksiga möödetava klientide rahulolu näitajaks 79. Olgugi, et see
näitaja on eeimise aasta 85 punktise rekordtuiemusega vorreides veidi langenud, tiletab ka tänavune
tulemus tublisti Euroopa kommunaaieftevotete keskmist, olles vOrreldav 10% parirnate tulemustega
Euroopa tootmisettevotetega.. See on suureparane tulemus ja peegeidab hasti meie panust teenuse
koigisse aspektidesse.

Lisaks vee- ja heitvee kvaliteedi parandarnisele tegeleme jätkuvalt vOimaiikest ujutustest ja reostusest
tuienevate riskide vahendamisega meie klientide jaoks, tehes ennetavaid parendusi meie vörkude tOOs.
Näiteks vähenes kanalisatsiooniurnmistuste arv 2013. aastal vörreides neija vilmase aasta keskrnisega
20% vörra. Lekete tase väheneb tänu investeeringutele ja ennetavatele tegevustele aasta-aastalt.
Veetorustiku osas säästame vörreides 2001. aastal toimunud erastamisele eelnenud ajaga ligikaudu
13 000 m3 joogivett iga paev. Oleme täiendanud tootmistegevust ka töhusama kliendisuhtlusega Näiteks
teavitasime 2013. aastal veeteenuse katkestusest eelnevalt tHe 97% koigist klientidest, keda meie
tegevus mojutas.
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Meie töötajadja iizeeskonnad

Iga ettevötte edu vöti peitub selle töotajates. Meie meeskonnad on töötanud hästi ja arukalt selle nimel,
et pakkuda klientidele parima vöimaliku kvaliteediga teenust. Soovin vaga tänada köiki meie töötajaid
nende piihendumiseja paindlikkusse eest.

Usume, et meie eesmarkide täitmisel on keskseks plihendunud, kompetentsed fling motiveeritud
tootajad. Seetöttu keskendume jätkuvalt töötajate arengu ning kaasatuse korgel tasemel hoidmisele.
Teeme oma parima, et anda mele töötajatele ja meeskondadele vöimalus arenguks. 2013. aastal
alustasime tegevusi, mule tulemusel hakkavad Ettevötte juhid tulemuslikumalt koostoöd tegema ja
ennast arendama.

Meie eesrnargiks on jätkuvalt parandada meie ohutut töökeskkonda. Töotajate ohutus fling heaolu on
vaga oluline ning usume, et igauks Ettevöftes, nil meeskonnana kui individuaalselt, mangib olulist
rolli turvaiise töökeskkonna hoidmisel. 2013. aastal pUsisid meie tööohutuse tulemused vaga korgel
tasemel fling me jätkame pingutusi, et suudaksime säilitada samaväärset taset ka tulevikus.

Vastutustundlik ettevöte

Anname endale aru, et pakkudes köikidele nouetele vastavat teenust, möjutame mitte ainult Tallinnaja
selle naabervaldade elanike elukvaliteeti vaid ka Läänemere ning selle ümbruse elukeskkonda laiemalt.
See tähendab, et vötame juhtimispraktikates arvesse oma tegevuse moju ümbritsevale keskkonnale ja
samuti erinevate huvigrupide huve. Vastutus koigi huvigruppide ees, sealhulgas keskkonnahoiu
valdkonnas, on pearnine ajend eftevottesiseseks jätkuvaks aritegevuse arenduseks.

Meie eesmärk ei ole ainuit huvigruppide huvidega arvestamine. Selle körvai soovime oma Ettevötet
Oigesti juhtida, nonda, et meie tegevus vastaks ettevötte juhtimise korgeimatele standarditele. 2013.
aastal parjati meid auhinnaga parimate investorsuhete eest koigi NASDAQ OMX Baltikumi
börsifirmade hulgas. Esmakordseit Iäks vastav auhind Eesti ettevötteie, mis on suur au nil AS-lie
Tallinna Vesi kui ka Besti rulgile. Sooviksin siinkohal tänada NASDAQ OMX-i Tallinnas ja pankade
analüütikuid, kes on meiega koostööd teinud ning aidanud muuta meie suhteid
investeerim iskeskkonnaga veelgi paremaks.

Oleme aktsionäridejaoks endiselt atraktiivsed

Usume, et head tootmis- ja finantstulemused muudavad meld nil praeguste kul tulevaste aktsionäride
silmis jätkuvalt atraktiivseks ettevötteks, kuhu investeerida. Jätkame tösist tööd käimasolevas
kohtuvaidluses, et kindlustada erastamislepingu jargimine. Selle k&val investeerime jätkuvalt oma
töotajatesse ja sUsteemidesse, et tagada hea positsioon tegevuspiirkonna laiendamiseks, juhul kui selleks
peaks voimalus tekkima.

Majandusaastal 2013 kasvasid Grupi kogutulud eelmise aastaga vörreldes 0,3% vörra, s.o. 53,lm
euroni, peamiselt tänu reguleerimata tulude kasvule tfltareftevöttes OU Watercom. Tulu aktsia kohta
kahanes eelmise aastaga vorreldes 12%-ni, mis on 1,00 euroni aktsia kohta. Peamine pöhjus on
kanaiisatsiooni laiendamise programmi Iopetamine, millega kaasnes valitsuse toetustest saadud kasumi
märkimisvääme vähenemine.

2013. aastajuunis maksime dividende 0,87 senti aktsia kohta, st 3,6% rohkem kui eelmisel aastal. See
on kooskôlas meie dividendipoliitikaga, mule kohaselt dividendimakse peab iga-aastaselt kasvama
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vähemalt THE vörra. Anname endast parima, et rakendada seda dividendipoliltikat kogu lepingu
kebtivusaja vältel, tehesjärjepidevat tööd klientideja keskkonna huve silmas pidades.

Viiljavaade

Arvestades arengute puudumist käimasolevas kohtuasjas fling regulatiivse praktika labipaistmatust, on
Ettevötte väljavaated vaga ebakindlad. Kuna Eesti ametivoimudel puudub huvi sisulise arutelu
alustamiseks erastamislepingute teemal, seisab Ettevöte tOenäoliselt silmitsi pikaajalise
kohtuprotsessiga, mis vöib kesta aastaid. Käimasolev vaidlus ja ebastabiilne regulatiivne keskkond
piiravad oluliselt meie kasvuvöimalusi, mistöttu keskendume 2014. aastal tootmistulemuste
parandamisele ning efektiivsusele meie pöhiteeninduspiirkonnas Tallinnas. Anname endast parima. et
säilitada positsioon Baltikumi edukaima vee- ja kanalisatsiooniteenuseid pakkuva ettevöttena fling
anname endale aru, et mineviku heade tulemusteja saavutuste loorberitele puhkamajaades see vöimalik
ei ole.

Löpetuseks sooviksin tänada oma kolleege AS-is Tallinna Vesi ja OO-s Watercom ning kOiki meie
tamijaid ja koostoopartnereid, teadmiste. energia ja toetuse eest meie klientide teenindamisel Iäinud
aastal. Teie koigi jöupingutused on taaskord taganud esmakiassilised tulemused teenuste ja tootmise
osas. Loodan, et käesoleval aastal oleme sama edukad.
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2013. AASTA MAJANDUSTULEMUSED

2013. aastal jätkas Kontsem ki lenditeeninduse parandami Sega.

2013. aastal oil Kontserni muugitulu eelmise aastaga sama] tasemel, töustes 0,3% vOrra 53,09 mi]joni
euroni. 20% vörra 3,6 miljoni euroni langenud sademevee teenuse tulusid teeninduspiirkonnas ning
valjaspool teeninduspiirkonda kompenseerisid suurenenud ehitusteenuste tulud, mis kasvasid 226,5%
vörra 1,1 miljoni euroni.

Kontserni brutokasum 2013. aastal langes 6,2% ehk 2,01 miljoni euro vörra peamiselt kasvanud
saastetasu kulude fling suurenenud remondi- ja hooldustööde mahu töttu 2013. aastai. Suurenemine
remondi- ja hooldustööde mahus on seotud erinevat tuupi toodega fling samuti lubas soe talv teostada
enam hooldustegevusi.

Kontserni ärikasum pohitegevusest langes 2013. aastal 7,4%, 24,75 miljoni euroni vörreldes 2012. aasta
sama perloodiga. Kuna tulud on olnud suhteliselt stabiilsed, suurenedes ainult 0,3% ehk 0,16 miljonit
eurot, siis on pöhuiiseks möjuriks saastetasude suurenemine (1,53 miljonit eurot), lisaks löppes ka vee
ja kanaiisatsioonivörkude lalendamise kava ning 2013. aastal puudus sihtfinantseerimisest teenitud
kasum (2012. aastal oil sihtfinantseeringu kasum 2,04 miijonit eurot). Mifle arvestades saastetasu 1,13
miljoni euro suurust flhekordset negatiivset moju 2013. aastal ja 0,47 miljoni euro suurust positiivset

möju 2012. aastal, 2013. aastal lisandunud ehitustegevuse kasumit 0,2 miijonit eurotja 01 miljonit eurot
2012. aastal fling 2012. aastal sihtfinantseerimisest saadud 2,0 miijoni euro suuruse kasumi mOju, oleks
2013. aasta ärikasurn 25,68 miljonit eurot, olles 1,9% ehk 0,50 miijoni euro vörra väiksem kui 2012.
aasta 26,19 euro suurune ärikasum.

Peamised nwjandusnäitajad

miijonites eurodes 2013 2012 2011 2010 2009

MUugitulu 53,1 52,9 51,2 49,7 49,4

Brutokasum 30,6 32,6 30,3 29,0 31,2

Arikasum 24,8 28,8 28,9 27,5 29,5

Arikasum - pOhiari 24,8 26,7 25,4 24,2 26,9

Kasum enne tuiumaksustamist 24,6 27,1 25,8 24,9 25,6

Puhaskasum 19,9 22,6 21,5 16,4 21,7

Brutokasumi marginaal % 57,6 61,6 59,2 58,4 63,2

Arikasumi marginaai % 46,6 54,4 56,4 55,3 59,8

Maksustamiseeise kasumi marginaal % 46,3 51,1 50,3 50,1 51,9

Puhaskasumi marginaal % 37,6 42,7 42,0 33,0 44,0

Varapuhasrentaabius% 9,8 11,3 11,2 8,9 12,3

Kohustuste osatähtsus koguvarast 57,0 57,8 58,9 60,1 49,7

Omakapitail puhasrentaablus % 22,9 26,7 27,3 22,4 24,4

Luhiajaiiste kohustuste kattekordaja 4,2 4,3 4,1 2,1 4,2

Keskmine taistookohaga tootajate arv 292 301 299 305 322

Aktsiakapital 12,0 12,0 12,0 12,8 12,8
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Brutokasumi marginaal — brutokasurn / muiigitulu
Arikasumi marginaat — ärikasurn / rnuugitulu
Maksustam iseetse kasum I inarginaat — kasum anne tuturnaksustam 1st / milugituhi
Puhaskasu,ni marginaal — puhaskasurn / muugitulu
Vara puhasrentaablus — puhaskasum / vara kokku
Kohustuste osatahtsus koguvarast — kohustused kokku / vara kokku
Omakapitati puhasrentaablus — puhaskasurn / omakapital kokku
Luhiajaliste kohustuste kattekordaja — kaibevara / lithiajalised kohustused

Koondkasumiaruanne

Milugitutud

Kuna ettevötte tariifid on ktilmutatud 2010. aasta tasemele, söltub tulu vee- ja kanatisatsiooniteenuste
mtiUgist tarbimisest.

2013. aastal kasvas Kontserni tulu 53,09 miljoni euroni. mis on 0.3% suurune kasv vörreldes eelmise
aasta sama perioodiga. 20% vörra 3,6 miljoni euroni vähenenud sademevee tulusid teenindusplirkonnas
ja ka vaijaspool kompenseerisid ehitustegevuse tulud, mis suurenesid 226,5% vörra 1,1 miljoni euroni.

POhitegevuse tulti koosneb peamiselt era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemtiOgi fling
reoveeteenuse tulust nil teeninduspiirkonnas kul valjaspool. Sarnuti sisaldab see Tallinna linnalt
saadavat sademetevee kogumise sUsteemide kaigushoidmise ja hoolduse tasu. Kontsemi pOhitegevust ei
mojuta sesoonsus.

Tulud veemuUgist ja reoveeteenustest kahanesid vörreldes 2012. aastaga 0,4% vörra 47,74 miljoni
euroni, tulenevalt alipool kirjeldatud langusest mUQgimahtudes.

Müük eraklientidele kahanes 0,6% vörra 23,64 miljoni euroni, mida mojutas peamiselt mütik
kortermajadele. MtiUk äriklientidele teeninduspiirkonnas kasvas 1,5% von-a 19,05 miljoni euroni. Müük
klientidele vaijaspool teenindusplirkonda kahanes 4,8% vOrra 4,31 miljoni euroni vOrreldes 2012.
aastaga. Languse pöhjustas peamiselt sademeteveetulu vähenemine, kuna vee-ja kanalisatsiooniteenuse
muük kasvas 3,1% ehk 0,12 miljoni euro vOrra. Saadud ülereostustasu oh 0,73 miljonit eurot,
vähenedes 11,8% vörreldes 2012. aastaga.

31.12. Iöppenud aasta Muutus 13/12
Pohitegevusetulud 2013 2012 2011 € %

Muflk eraisikutele, sh: 23 642 23 789 23 711 -147 -0,6%
Veemaugiteenus 13 022 13 096 13 072 -74 -0,6%
Reoveeteenus 10 620 10 693 10 639 -73 -0,7%

MUükjuriidilistele isikutele, sh: 19 053 18 767 18 234 286
Veemuugiteenus 10 585 10248 9 881 337 3,3%
Reoveeteenus $468 8519 8353 -51

MüUk teeninduspiirkonnavalistele aladele. sh: 4308 4524 3789 -216 -4,8%
VeemuUgiteenus 1 095 1 028 901 67 6,5%
Reoveeteenus 2 730 2 684 2 450 46 1,7%
Sademeteveeteenus 483 812 438 -329 -40,5%

Olereostustasu 734 837_ 758 -98 -11,8%
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Sademeteveekogumisejapuhastamiseteenus 3 137 3713 3351 -576 -15,5%

TuletorjehUdrantideteenus 287 202 221 $5 42,1%

Ehitusteenusja projekteerimine 1146 351 447 795 226,5%

Muudtöödjateenused 780 746 729 34 4,6%

Müük valjaspool teenindusplirkonda kahanes 14,7% vörra vorreides 2012. aastaga. Peamine pöhjus
müügi vähenemises oil sademetevee koguste vahenemine 2013. aastal vörreides 2012. aastaga, mule
pöhjustas vähenenud sademete hulk.

2013. aastal kahanes sademetevee teenuse j a tuletörjehUdrantide sUsteemide kaigushoidmise ja hooiduse
tasu 12,5% vörra 3,42 miljoni euroni vörreldes 2012. aastaga. See on kooskolas iepingu nöuete ja
satetega, mule kohaselt sademetevee ja tuletOrjehüdrantide kulud arveidatakse tegelike kulude ja
töödeldud mahtude alusel, seetöttu el oma see möju kasumile.

Ehitustegevuse ja projekteerimisteenuste mUtik kasvas 2013. aastal 226,5% vörra 1,15 miljoni euroni,
vörreldes 2012. aastaga. Kasv on osaliselt tingitud soojematest ilmastikutingimustest 2013. aasta taivel,
mis vöimaldas ehitustegevusega ka taivel jatkata.

Müüdud toodete ja teenuste kuluja brutokasurni marginaal

Pohitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oil 2013. aastal 22,51 miljonit eurot, s.o. 2,17
miijonit eurot ehk 10,7% enam kul 2012. aasta samal perloodil. Kulude suurenemine on pohiiiseit
seotud suurenenud saastetasu kuiudega (1,53 miljonit eurot), iisandunud ehitusteenustega fling avaril-ja
remonttööde kasvuga 2013. aastal.

Müüdud toodete ja teenuste kulu 31.12. IOppenud aasta Muutus 13/12
2013 2012 2011 € %

Vee erikasutusoiguse tasu -997 -937 -897 -60 6,4%

Kemikaaiid -1 734 -1 631 -1 433 -103 6,3%

Elekter -3 392 -3 695 -2 972 303 -8,2%

Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse -1 872 -347 -1 409 -1 525 43 9,5%

Muutuvkulud kokku -7 995 -6 610 -6 711 -1 385 21,0%

Toojoukulu -4 833 -4 750 -4 390 -83 1,7%

Kulum -5 115 -5 167 -5 182 52 -1,0%

Ehitusteenusja projekteerimine -947 -277 -375 -670 24 1,9%

Muud kulud -3 615 -3 533 -4 269 -82 2,3%

Muud kulud kokku -14 510 -13 727 -14 216 -783 5,7%

Müüdud toodete ja teenuste kulu kokku -22 505 -20 337 -20 927 -2 168 10,7%

Vörreldes möödunud aastaga on muutuvkuiud suurenenud 1,39 miijonit eurot ehk 2 1,0%. Pöhiiist moju
omas suurenenud saastetasu kuiu, mis on seletatud aiipooi. Muud muutused tulenesid reguleeritud
hindade ja maksumäärade töusust ning töödeldud mahtude koosmöjust, mis mOjutasid muutuvkuiusid
koos jargmiste teguritega:

2013. aastai suurenes vee erikasutustasu kulu 0,06 miljoni euro ehk 6,3% vörra 1,00 miijoni
euroni, seda peamiselt seoses vee erikasutustasu määra suurenemisega 5% vörra ja toorvee
mahtude muutusega.
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• Kemikaalikulud suurenesid 0,10 miljoni euro ehk 6,3% vörra 1,73 miljoni euroni.
Kemikaai ikulud suurenesid seoses kemikaalide kOrgemate hindadega, mida tasakaalustas
väiksem kasutatud kemikaalide kogus puhastatud heitveekoguste vähenemise töttu.

• Eiektrikulud langesid 2013. aastal vörreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,30 miljoni euro
elik 8,2% vörra. Kulude vähenemine tuieneb peamiselt vähenenud tootmismahtudest ja
kasutatud erikulust, möjutades kulusid 0,34 miljoni euro vörra. Möneti vähendas mahtudest ja
väiksemast kasutusest saadud positiivset moju eiektrienergia hinna kasv, mojutades kulusid
0,04 miijoni euro vörra.

• Saastetasu suurenes 2013. aastal 1,53 miljoni euro ehk 439,5% vörra. Saastetasu mojutas
suuresti aasta aiguses reoveepuhastusjaamas toimunud intsident. Samuti lasi Kontsern 2012.
aastat vabaks ühekordse eraldise seoses sademetevee vaijalasuga fling 2013. aasta 4. kvartalis
maksis kindlustus Kontsemile 0,15 miljoni euro väärtuses hüvitist. Kul eeipool mainitud
Uhekordseid mojusid mitte arvestada, siis oleks saastetasu langenud 0,08 miljon euro elik 9,3%
vörra. Saasteainete suuremast kontsentratsioonist tingitud saastetasu töusu (0,01 miljoni euro
suurune möju) ja üidist saastetasu maksumäärade töusu 15% vörra (0,09 miljoni euro suurune
mOju) tasakaalustasid vähenenud töötiemise mahud (möju kasumiaruandele 0,18 miljonit
eurot).

Muud mOUdud toodete ja teenuste muUgiga seotud kulud (tööjOukulud, kulum, ehitusteenused ja muud
müUdud toodete ja teenuste kulud) suurenesid vörreldes möödunud aastaga 0,78 miljoni euro ehk 5,7%
vörra. Kasvust 85,8% ehk 0,67 miljonit eurot on seotud torustike ehituse ja projekteerimisega, mis
tuleneb eeipool juba juftu olnud ehitusteenuste suurematest tuludest. Ulejäänud suurenemine on seotud
kasvanud remondi- ja hooldustegevusega 2013. aastal. Suurenenud remondi- ja hooldustegevus on
seotud erinevat tUupi hooldustega ning samuti kergema talvega, mis on voimaldanud rohkem hooldusi.

Ulaltoodud möjude tulemusena oil 2013. aastai Kontsemi brutokasum 30,58 miijonit eurot, mis on 2,01
miljoni euro ehk 6,2% vörra vähem kul 2012. aasta 32,59 miijoni euro suurune brutokasum. Välistades
saastetasu 1,13 miljoni euro suuruse ühekordse negatiivse moju 2013. aastal ja 0,47 miljoni euro
suuruse positiivse moju 2012. aastal, 0,2 miljoni euro suuruse ehituskasumi 2013.aastai ja 0,1 miljoni
euro suuruse 2012. aastal, oieks 2013. aasta brutokasum pohiarist olnud 1,7% ehk 0,50 miljoni euro
vörraväiksem, ulatudes 3 1,51 miljoni euroni, vörreldes 32,04 miijoni euroga 2012. aastai.

Muud ärikulud

Uldhalduskuiud suurenesid 2013. aastai kokku 0,32 miljoni euro ehk 6,8% vOrra, kuni 5,06 miljoni
euroni, peamiselt töusnud juriidiiiste ja konsultatsioonitasude töttu, mis on seotud kestva
tan ifivaidlusega.

Muud äritulud/kutud

Muud ärikulud vähenesid 0,08 miljoni euro suuruse netokuluni, vörreldes 1,70 miljoni euro suuruse
netotuluga 2012. aastal. 2013. aastal oil peamiseks muude ärituiude langust möjutavaks teguriks
sihtfinantseerimise kasumi vähenemine. VOrkude raj amise programm, mu iega sihtfinantseerimise
kasum seotud oh, löppes 2012. aasta iöpus. Kuna maksetingimused on pikemad slis vöib programmiga
seotud laekumisi näha ka 2014. aasta rahavoo aruandest.
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Arikasum

Köikide eelnevate tegurite möjui ulatus Kontserni ärikasum pohitegevusest 2013. aastai 24,75 miijoni
euroni vOrreldes 26,73 miijoni euroga 2012. aasta samal perioodil, vahenedes 1,98 miljonit euro ehk
7,4% vörra. 2013. aasta kogu ärikasum oh 24,76 miijonit eurot, langedes eelmise aasta sama perioodiga
vorreldes 4,01 miijonit eurot vol 14,0%.

Nagu eelpooi mainitud oil 2013. aasta pohitegevuse arikasum (iima saastetasu, ehitustegevuse ja
sihtfinantseerimise kasumita) 25,68 miljonit eurot, 0,50 miljonit euro ehk 1,9% suurune kahanemine
vörreides 2012. aastaga. Kahanemise peamiseks pöhjuseks on tariifivaidlusega seotud suurenenud
konsultatsiooni jajuriidilised kulud.

Finantskulud

Kontserni finantskulud uiatusid 2013. aastai 0,20 miljoni euroni, mis on 1,51 miijoni euro suurune
positiivne muutus vörreides 2012. aasta 1,71 miljoni euro suuruse finantskuiuga.

finantskuiusid moj utas peamiselt swap iepingute mitterahalise oiglase väärtuse suurenemine. 2013.
aasta kuludes olev positiivne mitterahaiine moju oh 2,34 miijonit eurot vOrreldes 2012. aastaga. Samuti
mOjutas flnantskuiusid intressitulude vahenemine 0,91 miijoni euro ehk 57,2% vörra intressi kandvate
nöuete vähenemise töttu.

Kontsem on vähendanud enamuse ujuva intressiga iaenu intressiriske swapi lepingutega. Swap
lepinguid on sölmitud 90 miijoni euro peale, miliedest üks 15 miijoni iepingjoustub novembris 2015,
seega 20 miijonit eurot on siiani ujuva intressiga laenud. 2013. aasta iöpus oil nende iepingute oiglane
väartus jätkuvait negatiivne kogusummas 2,32 miijonit eurot.

2013. aastai oil Kontsemi vöiakohustuste efektiivne intressimäär (k.a. swap intressid) 3,23%, milie
tuiemusei oiid intressikulud 3,11 miijonit eurot, vörreldes 3,32% intressimäära ja 3,21 miijoni euro
suuruse intressikuiuga 2012. aastai.

Maksustamiseelne kasumja Puhaskasum

Kontsemi maksustamiseelne kasum oil 2013. aastai 24,56 miijonit eurot, so 2,50 miijonit eurot vähem
kul 27,07 miljoni euro suurune maksustamiseeine kasum 2012. aastal, oiles möjutatud peamiseit eelpool
mainitud vähenenud sihtfinantseerimise kasumi fling suurenenud professionaaisete teenuste tasude tOftu.

Kontserni 2013. aasta puhaskasum oil 19,94 miijonit eurot, mis on 2,66 miijonit eurot vähem kul 2012.
aasta sama perioodi puhaskasum suuruses 22,60 miijonit eurot.

finantsseisundi aruanne

2013. aasta 12 kuu jooksul investeeris Kontsem pöhivarasse 8,65 miljonit eurot. Seisuga 31. detsember
2013 oil Kontsemii materiaaiset pohivara 152,25 mihjoni euro väärtuses, ning pöhivara kokku 155,50
miijoni euro väärtuses (2012: vastavait 149,40 miijonit eurotja 158,11 miijonit eurot).

Pikaajaiiste nöuete iangus vörreldes 2012. aasta iopuga 5,35 miijoni euro vörra 2,21 miijoni euroni, on
peamiseit seotud asjaoluga, et aruandeaasta mais maksis AS Maardu Vesi tagasi Kontsemiit vöetud
iaenu summas 3,81 miijonit eurot.

10



AS TALLINNA VESI

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE
31. DETSEMBRIL 2013 LOPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA (tuhat fUR)

Käibevara suurenemine 4,61 miljoni euro vörra on peamiselt seotud ostjatelt saadaolevate nöuete
iaekumiseja AS-i Maardu Vesi pikaajaiise Iaenu tagasimaksega.
Lühiajaiised kohustused suurenesid 12 kuujooksul 1,32 miijoni euro vörra 11,21 miljoni euroni. Kasv
on suuresti tingitud asjaolust, et 2014. aasta novembris on Iaenu esimese tagasimakse tahtaeg summas 2
miljonit eurot. Teised muutused on seotud tamijate vOigade vahenemisega summas 0,72 miljonit eurot
fling 0,22 miljoni euro suuruse muutusega tuletisinstrumentide väärtuses, mida tasakaalustasid klientide
ettemaksete suurenemine summas 0,24 miljonit eurot.

Kontserni fmantsvöimendus oh oodatult 57,0%, mis jääb 55%-65% vahele, kajastades aasta löpule
omast omakapitali profiiii. See on vörreldav 2012. aasta 57,8%-use finantsvöimenduse tasemega.

Kontserni iaenujaäk on pUsinud stabiilselt 95 miijoni euro juures, miliest pikaajalised Iaenukohustused
moodustavad 93 miljonit eurotja lühiajaiised iaenukohutused 2 miljonit eurot. Laenuportfelli keskmine
intressimarginaal on 0,96%.

Suurima osa ulej äänud pikaaj alistest kohustustest moodustavad tulevaste perioodide tulud
Ilitumistasudest summas 10,14 miljonit eurot (2012: 7,89 miljonit eurot).

2011. aasta 4. kvartaiis arvutas Kontsern vaija tingimusliku kohustuse summa, mule vOrra vöib
Kontsemil tekkida kohustus teha väijamakseid 36,0 miljoni euro ulatuses. 2013. aasta 3. kvartalis vaatas
Kontsem tingimusliku kohustuse väärtuse üie ja hindas selie väartuseks 34,0 miijonit eurot fling see on
kajastatud ka aruande lisas nr 3.

Rahakäive

Seisuga 31. detsember 2013 oh Kontsemi likviidsus vaga hea. Kontsemi rahakäive on olnudjätkuvalt
suhteliselt stablilne. 2013. aasta 12 kuu jooksui kasvas raha jääk 7,85 miljoni euro vörra (2012: 9,16
miljonit eurot). 2013. aasta iöpus ulatus Kontsemi raha ja pangakontode jääk 31,8 miljoni euroni,
moodustades varadest 15,7% (seisuga 31. detsember 2012 oh raha jääk 23,9 miljonit eurot,
moodustades varadest 11,9%).

Rahakäibe suurim osa tuleb Kontserni pohitegevusest. 2013. aasta 12 kuu jooksui oil Kontsemi
aritegevuse rahakäive 29,78 miijonit eurot, mis on 1,92 miljonit eurot vähem kui 2012. aasta samal
perioodil.

Kontserni aritegevuse rahakäibe vähenemine 2013. aastai vörreldes 2012. aastaga tuieneb pohiliseit
väiksemast ärikasumist. Pohitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur Kontsemi aritegevuse
rahakäibes.

Kontsemi investeerimistegevuse rahakäive on sarnuti olnud viimasel kahel aastal positiivne. 2013. aasta
12 kuu investeerimistegevuse raha sissevool oh 3,37 miijonit eurot, so 1,33 miljonit eurot enam kui 2,05
miljoni euro suurune raha sissevool 2012. aasta 12 kuujooksul. Investeerimistegevuse rahavoogusid on
möjutanud jargnevad tegurid:

2013. aastal rnaksis AS Maardu Vesi täielikuit tagasi oma Iaenu summas 3,81 miljonit eurot. Uusi Iaene
Kontsem 2013. aastah ei vähjastanud (2012. aastal anti AS-lie Maardu Vesi 0,77 miljonit eurot haenu).

2013. aasta 12 kuu jooksui vähenesid Kontserni investeeringud pöhivarasse vörrehdes 2012. aastaga
0,82 mihjoni euro vörra 9,19 miljoni euroni.
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Torustiku ehituste eest saadavad kompensatsioonid olid 2013. aasta 12 kuujooksul 7,89 miljonit eurot,
vähenedes 3,31 miljoni euro vörra vörreldes 2012. aasta sama perloodiga.

2013. aasta 12 kuujooksul ulatus rahavoog finantseerimistegevusest 25,32 miljoni euroni, mis on 0,72
miljonit eurot enam kui 2012. aasta samal perioodil. Peaaegu kogu finantseerimistegevuse rahavoog on
seotud suurema dividendimaksega.

Tootajad

2013. aasta iöpul töötas Kontsemis 304 töötajat, vörreldes 313 tootajaga 2012. aasta samal ajal.
Keskmine taistookohaga tootajate an’ oil vastavait 292 tootajat 2013. aastal ja 301 tootajat 2012. aastal.
Kontserni juhtkond otsib aktiivselt vöimalusi protsesside efektiivsemaks muutmiseks, tasakaalustamaks
individuaalsete palkade kasvu ja turu poolt tekitatud survet kuiudeie rakendades tulemuslikumat
ettevötte struktuuri.

2013. aasta kogu palgakulud olid 6,98 miljonit eurot, millest 0,33 miljonit eurot maksti Juhatuse ja
Noukogu Iiikmetele. Potentsiaalne paigakulu kohustus oleks kuni 0,09 miljonit eurot kui Noukogu
peaks välja vahetama Juhatuse liikmed.

Dividendid

Dividendide jaotamine ettevötte aktsionärideie kajastatakse finantsaruannetes kohustusena hetkest, kui
kasumi jaotamine ja dividendide vaijamaksmine kinnitatakse ettevötte aktsionäride üldkoosoleku poolt.

Vastavalt Ettevötte dividendipoliitikale, mis on avalikustatud ka Ettevötte koduleheküljei, soovib
Kontsern vähemasti säilitada dividendide taseme reaaiväärtuses ehk dividendide kasv vördub
inflatsiooniga.

21. mail 2013. a. peetud aktsionäride üldkoosolekui kinnitati aktsionäride poolt 2012. aasta
puhaskasumist maksmisele tulev dividend 87 senti aktsia kohta, kogusummas 17,4 miljonit eurot, mis
on vastavuses Ettevötte dividendipoliitikaga. Vörreldes 2012. aastal väijamakstud dividendidega, 84
senti aktsia kohta, on kasv vördne inflatsiooniga.
Dividendid maksti aktsionäridele välja 13.ja 14.juunil 2013.
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Viimasel kolmel aastal on aruandeaasta puhaskasumist aktsionäridele dividende makstud jargmiselt:

0,87
0,84

______________

2011 2012 2013

Dividendi valjamakse —+— Dividend aktsia kohta

Aktsialtinna muutused

AS Tallinna Vesi on noteeritud OMX Main Baltic Marketil kauplemiskoodiga TVEAT ja ISll”
EE3 100026436.

2013. aasta 31. detsembri seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid:

United Utilities (Tallinn) BV 3 5.3%
Tallinna Linn 34.7%

Pensionifondid on 2013. aastal jätkanud oma osaluse suurendamist, omades kokku 2,56% kogu
aktsiatest vörreldes 1,57% 2012. aasta 1. kvartali Iöpus.

31. detsembri 2013. aasta seisuga oh AS-i Talhinna Vesi aktsia sulgemishind 11,90 eurot, mis on 29,3%
töus (2012: 46,3%) vOrreldes aasta alguses olnud 9,20 euroga. Samal perloodil töusis OMX Talhinn
indeks 11,4% vörra (2012: 3$,2%).

2013. aastal tehti EttevOtte aktsiatega 5 469 tehingut (2012: 4 427 tehingut), mille kaigus vahetasid
omanikku 1 853 tuhat aktsiat ehk 9,3% aktsiatest. (2012: 2 376 tuhat aktsiat ehk 11,9%).

Tehingute käive oh 552 tuhande euro vörra suurem, kui 2012. aastal, mil see oh 19 139 tuhat eurot.
Aktsiahind töusis hool imata jätkuvast lepinguvaidlusest.
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... II.f.,IIlh Li.11 ii ,i.. ._cL .... ... LI •..iI,... 11.1.1

Kontserni struktuur

Aruandekuupaeva seisuga kuulus kontserni 2 ariuhingut. Tütarettevöte Watercom OU kuulub
saj aprotsendiliselt Ettevôttele ning konsolideeritakse täielikult Ettevötte aruandlusesse.

Aktsiahinna statistika

eurodes 2013 2012 2011 2010 2009
Avamishind 9,25 6,30 7,90 10,18 9,00
Aktsia hind, aasta Iöpus 11,90 9,20 6,29 7,89 10,00
Aktsia hind, madalaim 9,20 6,30 6,29 7,00 8,20
Aktsia hind, korgeim 12,00 9,40 9,29 12,25 10,69
Aktsia hind, keskmine 10,42 7,91 7,76 8,95 9,28
Kaubeldud aktsiaid I $52 $65 2 375 967 1 927 386 2 $79 132 1 547 108
Käive,mln 19,1 18,6 14,9 25,6 14,5

Turuväärtus, mm 238,0 184,0 125,8 157,8 200,0
Kasumaktsiakohta 1,00 1,13 1,02 0,82 1,09
Dividend aktsia kobta n/a 0,87 0,84 0,80 1,60
Dividend / puhaskasum n/a 77% 78% 98% 147%
PIE 11,90 8,14 5,82 9,62 9,20

P/BV 2,7 2,2 1,6 2,2 2,2
P/E = aktsia hind aasta löpus / kasum aktsia kohta
P/B V = aktsia hind aasta töpus / omakapital aktsia kohta
2005. aastal borsil noteerimise 9,25 eurot

Su Igemishind ja korrigeeritud OMXT versus tehingute käive
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Aktsionärid tiikide tJikes seisuga 31.12.2013

TaIlin, Cin,
33,7

KohIikud vaikeaktsionarid
I36

r t_nited L’tilitie

• Xthalikud rsIitutsioiaa1sd aktsioarid

I Kthalikud vàikektsic,arid

Aktsiakapitatijaotus omandatud aktsiate arvujärgi seisuga 31.12.2013

Aktsionäride arv Aktsionäride % Aktsiate arv % aktsiakapitalist
1-100 858 25,8% 45712 0,2%

101 - 200 583 17,5% 90 177 0,5%

201-300 366 11,0% 95441 0,5%

301-500 424 12,7% 179609 0,9%

501-1000 441 13,2% 336971 1,7%

1 001 -5 000 492 14,8% 1 091 322 5,5%

5 001 - 10 000 79 2,4% 568 174 2,8%

10 001 - 50 000 65 2,0% 1 274 947 6,4%

50 000+ 23 0,7% 16317647 81,6%

TOTAL 3 331 100,0% 20 000 000 100,0%

Institutionaa1sedvalisaktsionarid

Kolulikud iutiutsio,uIueduktionudd vulis sulk sidsionurids,o 0 7.

• t, timtsinrnnIed rOli.sktsionañd

I0lis rikeaksicsuid

•Tallmna Lion
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Edasised tegevusedja riskid

Kaebus Euroopa Komisionile

Paralleelseit esitas AS Tailinna Vesi 10. detsembril 2010. aastal Euroopa Komisjonile kaebuse
seoses besti riigi ja selle asutuste poolt Ettevötte subtes rakendatud meetmetega. Ettevötte
hinnangul rnuudavad need meetmed uhepoolseit EttevOtte erastamise tingimusi, tehes seda jima
objektiivse pöhjenduseta, eelneva sisulise aruteluta vol valmisolekuta astuda dialoogi. Seeiäbi
rikuvad sellised meetmed kapitali vabale lilkumisele fling asutamisvabaduseie Euroopa Liidus
seatud reegleid (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiktid 49ja 63). Protsess veeljätkub.

Asiakohase dokumentatsiooni ja valiavaadete avalikustamine

EttevOte on avaldanud tariifitaotluse ning kogu asjakohase suhtiuse KA-ga enda koduiehel
(http://www.tallinnavesi.ee) ning Tallinna BOrsil, ning hoiab oma investoreid kursis edasiste
muutustega tan ifitaotiuse menetluses.

Vastupidiselt Ettevöttele on KA paiunud kobtult kinnist protsessi. KA poolt kohtule eksitava
informatsiooni esitamise tulemusena on kohus selle taotluse heaks kiitnud. Ettevöte on esitanud
uue taoti use avalikuks kobtuprotsessiks.

Seetöttu ei saa EttevOte shah Oelda, milliseks kujunevad tariifid, kuna hetkei ei ole selge,
kuidas kavatseb Konkurentsiamet vastata kohtuhagile fling mis on Euroopa Komisjoni pooit
jargmised sammud. Kohtumenetluse pikkusja tuiem on EttevOtte kontroiii alt väljas.
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flEA UHINGUJUHTIMISE TAVA JA HEA UHINGUJURTIMISE TAVA 500VIIUSTE
ARUANNE

Ulevaade

Hea uhingujuhtimise tava on ariuhingu jubtimise ja kontrollimise sUsteem. Uldjuhul reguleerivad seda
siisteemi kehtivad seadused, aritihingu pöhikiri fling aritihingu poolt koostatud sisemised reeglid.
lallinna börsil noteeritud ettevötetel on alates 1. jaanuarist 2006 soovituslik täita Finantsinspektsiooni
poolt kinnitatud ,Hea Uhingujuhtimise Tava”, mule pohimötteid on AS Tallinna Vesi valdavalt kogu
2013. aastajooksuljarginud.

AS lallinna Vesi on puhendunud korgete uhingujuhtimise tava standardite jargimisele, mule täitmise
eest kannavad juhatus ja noukogu aktsionäride ees vastutust. AS-i Tallinna Vesi eesmargiks on olla
labipaistev nil oma maj andustegevuses, informatsiooni aval ikustamises kul ka suhetes aktsionaridega.
AS-i Tallinna Vesi on selle eest tunnustatud mitmel korral — 2009. aastat autasustas NASDAQ OMX
Baltic AS-i Tallinna Vesi Parima Aastaaruande eest NASDAQ OMX Baltimaade börsifirmade hulgas ja
Parimate Investorsuhete eest NASDAQ OMX Tallinn börsifirmade hulgas. 2010. aastal atitasustas
NASDAQ OMX Baltic AS-i Tallinna Vesi Parimate Investorsuhete eest NASDAQ OMX lallinn
börsifirmade hulgas ja Balti Hea Uhingujuhtimise lava Instituut hindas AS-i Tallinna Vesi parimaks
Hea Uhingujuhtimise lava jargijaks Eestis. 2011. aastal autasustas NASDAQ OMX Baltic AS-i
Tallinna Vesi Parirnate Investorsuhete eest NASDAQ OMX Tallinn börsifirmade hulgas ja pidas AS-i
Tallinna Vesi teise koha vääriliseks köikide NASDAQ OMX Balti börsifirmade hulgas. Lisaks nimetati
Ettevötte investorite kodulehte viie vördse parima sekka kuuluvaks ning AS-i lallinna Vesi
Aastaaruanne palvis teise koha koigi Baltikumi börsiettevotete seas 2012.aastal. 2013.aastal NASDAQ
OMX TaJlinn AS tunnistas AS-i lallinna Vesi Baltikumi teiseks parimate investorsuhetega eftevötteks.
Lisaks palvis teise koha koigi Baltikumi börsiettevotete seas Ettevötte investorite koduleht ning
Aastaaruanne.

Investorsuittedja informatsiooni avatikustarnine

Kalendriaasta lopus avaldab AS Tallinna Vesi Tallinna börsi kodulehektilje kaudu järgmise aasta
finantskalendri, mis sisaldab kvartali ja aasta finantstulemuste avalikustamise kuupaevi ning
aktsionäride korralise tildkoosoleku toimumise kuupaeva. Kogu Tallinna börsi kaudu avaldatud
informatsioon on parast börsil avaldamist kättesaadav ka AS-i Tallinna Vesi kodttlehel.
Lisaks eelnevale avaldab AS Tallinna Vesi enne aktsionäride korralise uldkoosoleku toimumist
jargmise informatsiooni:

• Uldkoosoleku kutse:
• taustinformatsioon päevakorra kohta, sh kinnitatav majandusaasta aruanne ja noukogu ning

söltumatu audlitori aruanne;
• informatsioon valitava noukogu liikmeja audiitori kandidaadi kohta;
• haaleoiguse koguarvja haaleoiguste arv aktsia liikide kaupa;
• täiendavate küsimuste paevakorda vOtmiseja otsuste eelnöude esitamise kord;
• AS Tallinna Vesi tegevuse kobtajuhatuselt teabe kflsimise kord,ja
• üldkoosolekul osalemiseks vajalike isikut töendavate dokurnentide loetelu, sh volikirja pohi.

Uldkoosolekute otsused avaldatakse AS-i Tallinna Vesi kodulehel seitsme päeva möödurnisel
tildkoosoleku toirnumise päevast.
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Pärast üldkoosoleku toimumist avalikustatakse kodulehel Uldkoosoleku otsused, juhatuse ettekanne fling
ka üldkoosoleku protokoll, mules on kajastatud aktsionäride korralisel tildkoosolekul arutatud teemade
kohta esitatud ktisimused ja vastused.
AS Tallinna Vesi suhtleb korraparaselt oma suurimate aktsionäride ja potentsiaalsete investoritega.
Esitlusmaterjalid on avalikustatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel. AS-i Tallinna Vesi aktsionaride
informeerimiseks kutsutakse vahemalt ühel korral aastas kokku aktsionäride üldkoosolek, kus igal
aktsionäril on vöimalus esitadajuhatuseja noukogu Iiikmetele kusimusi.

2013 .aasta kolmanda kvartali Iöpust alates korraldab AS Tallinna Vesi Tallinn börsi vahendusel
interaktiivse veebiseminari AS Tall inna Vesi tulemuste tutvustamiseks. Veebiseminari I saavad osaleda
köik huvilised, tegemist on internetipöhise keskkonnaga. Köik veebiseminari lindistused avaldatakse
Tallinna börsi internetilehekUljel fling AS Tallinna Vesi kodulehel. Varasemalt korraldas AS Tallinna
Vesi iga kvartali löpus konverentsköne, kus tutvustati ettevötte tulemusi.

Aktsionäride ütdkoosotek

AS Tallinna Vesi on aktsiaselts, mule juhtimisorganiteks on aktsionäride üldkoosolek, noukogu ja
juhatus. Uldkoosolek on AS-i Tallinna Vesi korgeimjuhtimisorgan.
Vastavalt Ariseadustikule ja Hea Uhingujuhtimise Tavale, kutsub AS Tallinna Vesi nh aktsionäride
korralisi kui erakorralisi üldkoosolekuid kokku, teavitades oma aktsionare Iabi Tallinna börsi ning
avaldades koosoleku kutse Uhes uleriigilise levikuga paevalehes 3 nädalat ette. AS-i Tallinna Vesi ja
viimase tUtarettevötte pohikirjade muutmine ja juhtimine (sh juhatuse liikmete ametisse nimetamine ja
tagasikutsumine) toimub kooskölas Ariseadustiku osaga VII.

AS-i Tallinna Vesi aktsionäride korraliste ja erakorraliste Uldkoosolekute paevakorrad kinnitatakse enne
avaldamist noukogu poolt, kes ühtlasi esitab Uldkoosolekule teemasid arutamiseks ja hääletamiseks.
Uldkoosoleku paevakorrapunktid, noukogu ettepanekud koos vastavate kommentaaridega
paevakorrapunktide osas, protseduurilised juhised uldkoosolekul osalemiseks ning see, kuidas ja millal
teha ettepanekuid uue paevakorrapunkti lisamiseks avaldatakse koos üldkoosoleku kokkukutsumise
teatega.

Uldkoosoleku teates ja AS-i Tallinna Vesi kodulehel selgitatakse aktsionäridele, kelle aktsiatega on
esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, nende erioigusi koosoleku päevakon-ale punktide lisamiseks.
Aktsionäridele selgitatakse haaleoiguse teostamise oiguseid nil AS-i Tallinna Vesi kodulehel kui iga
flldkoosoleku alguses.

21. mail 2013. aastal toimus AS-i Tallinna Vesi aktsionäride kon-aline üldkoosolek, kus kinnitati 2012.
aasta majandusaasta aruanne, kasumi jaotamise otsus, noukogu liikme tagasikutsumine, noukogu liikme
valimine ja audiitori valimine. Juhatus tegi ettekande erastamislepingu vaidluse teemal, et teavitada
aktsionäre toimuvast.

2013. aasta aktsionäride korralise üldkoosoleku paevakorrapunktide osas küsimusi ei esitatud. Samuti ei
tehtud 2013. aastal uhtegi ettepanekut täiendava paevakorrapunkti osas.

Korralise ja erakorralise üldkoosoleku juhataja on söltumatu isik. 2013. aastal juhatas AS-i Tallinna
Vesi korralist üldkoosolekut hr Raino Paron, kes tutvustas üldkoosoleku läbiviimise protseduuri ning
juhatuselt ettevOtte tegevuse kohta ktisimuste kilsimise korda.
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2013. aastal osalesid kOik juhatuse liikmed, noukogu esimees ja juhtivaudiitor AS-i Tallinna Vesi
aktsionäride korralisel Cildkoosolekul. Kui Uldkoosolekutel valitakse noukogu Ilige vol j uhtivaudiitor,
osaleb kandidaadina tiles seatud isik tildjuhul samuti vastaval Uldkoosolekul. Seetöttu 2013. aasta
aktsionäride Uldkoosolekul osales muuhulgas ka noukogu liikme kandidaat hr Allar JOks ja
juhtivaudiitori kandidaat hr Ago Vilu. EttevOte ei avalikusta audiltorile makstud tasu suurust, kuna selle
mitteavaldamine ei mojuta audiitori poolt teostatud auditeerimisteenuste usaldusväärsust.
AS Tallinna Vesi ei vOimalda elektroonilist osavöttu aktsionäride Uldkoosolekutest, kuna
usaldusväärsete lahenduste rakendamine aktsionäride isikute tuvastamiseks, kellest suur osa elavad
välisriikides, oleks uleliia keerulineja kallis.

Uhelgi aktsionäril ei ole aktsiaid, mis annaksid neile erikontrolli oiguse. AS Tallinna Vesi ei ole teadlik
aktsionäride poolt sölmitud haaleOiguse kokkulepete olemasolust.

Vastavalt AS-i Tallinna Vesi 24. mail 2011. aastal muudetud pöhikirjale on Ettevöte valjastanud Uhe
nimelise eelisaktsia, mule nominaalvaartus on 60 eurot (B-aktsia). B-aktsia annab selle omanikule
oiguse osaleda aktsionäride flldkoosolekutel, kasumi saamisel fling aktsiaseltsi löpetamisel alles jäava
vara jaotamisel, samuti teised seadusest ja ettevötte pOhikirjast tulenevad oigused. B-aktsia annab selle
omanikule eelisoiguse saada kokkulepitud summas 600 eurot dividende. B-aktsia annab selle
omamkule üldkoosolekul I (tihe) hääle (haaleoiguse piirang) ettevöfte pohikirja muutmise otsustamisel;
effevötte aktsiakapitali suurendamisel vOi vahendamisel; vahetusvolakirj ade valjaandmisel; eftevöffe
poolt oma aktsiate omandamisel; ettevötte uhinemise,jagunemise, timberkujundamisejalvtii lopetamise
otsustamisel ja eftevötte tegevusega seotud küsimuste otsustamisel, mis ei ole vastavalt seadusele
tildkoosoleku ainupädevuses.

Noukogu

Noukogu planeerib AS-i Tallinna Vesi tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet
juhatuse tegevuse üle. Vastavalt AS Tallinna Vesi pohikirjale koosneb noukogu tiheksast Iiikmest, kes
valitakse kaheks aastaks. 2013. aasta jooksul toimus 5 korralist ja mitte uhtegi erakorralist noukogu
koosolekut. Noukogu kinnitas AS-i Tallinna Vesi 2012. aasta majandusaasta aruande enne selle
esitamist aktsionäride korralisele tildkoosolekule kinnitamiseks, samuti vaatas tile AS-i Tallinna Vesi
2014. aasta eelarve.

AS-i Tallinna Vesi nOukogu liikmed olid aruande koostamise ajaljargmised:
• hr Robert John Gallienne(United Utilities (Tallinn) B.V.) nOukogu liige kuni 22. maini 2014.

aastal;
• hr Steven Richard Fraser(United Utilities (Tallinn) B.V.) noukogu Iiige kuni 21. jaanuarini

2016. aastal;
• hr Simon Gardiner(United Utilities (Tallinn) B.V.) nOukogu Iiige kuni 22. maini 2014. aastal;
• hr Brendan Francis Murphy (United Utilities (Tallinn) B.V.) noukogu liige kuni 27. oktoobrini

2015. aastal;
• hr Priit Lello (Tallinna linn) noukogu liige kuni 16. novembrini 2015. aastal;
• hr Rein Ratas (Tallinna Iinn) nOukogu Iiige kuni 22. maini 2014. aastal;
• hrToivo Tootsen (Tallinna linn), noukogu liige kuni 07. aprillini 2015. aastal;
• hr Mart Magi (stiltumatu) noukogu liige kuni 22. maini 2014. aastal;
• hrAllarJoks(stiltumatu), noukogu liige kuni 21. maini 2015. aastal.

AS Tallinna Vesi ei ole teinud noukogu liikmetega ega nendega seotud osapooltega Uhtegi tehingut.
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Noukogu on moodustanud koim komiteed, mule Ulesandeks on nöustada noukogu auditi, ametisse
nimetamiseja tasustarnise ning korporatiivkusimustega seotud kusimustes vastavalt alipool kirjeldatule.

Atiditi Komiteeja siseaudit

Igal noukogu koosolekul esitleti noukogule siseauditi aruannet. AS-i Tallinna Vesi siseaudiitor annab
orna tegevusest aru Auditi Komiteele, mis koosneb kahest noukogu liikmest. Auditi Komitee juht on hr
Mart Magi ja liige on hr Robert John Gallienne. Auditi Komitee Iähtub oma tegevuses audiitortegevuse
seadusest fling finantsinspektsiooni poolt väljastatud juhistest Auditi Komitee moodustamise ja
tooprotsesside kohta.

Auditi Komitee peamised ülesanded onjargmised:
• finantsinformatsiooni töOtlemise jalgimine ja analuusimine;
• riskijuhtimise ja sisekontrolli töhususe jalgimine fling analüusimine;
• konsol ideeritud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli protsessi jalgimine j a

analflusimine;
• välisaudiitori sOltumatuse ja ASTV suhtes teostatava tegevuse nöuetelevastavuse jalgimine ja

an a lüü s imin e
• välisaudiitori too hindamine igal aastal ning aruande esitamine noukogule vastava hinnangu

osas;
• siseaudiitori sOltumatuse jalgimine.

Ametisse nimetatud välisaudiitoril ja valisaudiitori meeskonna liikmetel ei ole ilma Auditi Komitee
eelneva nöusolekuta lubatud osutada muid teenuseid peale aastaaruande auditeerimise. 2013. aastal ei
osutanud välisaudiitor Kontserni le muid teenuseid peale aastaaruande auditeerimise.

AS-i Tallinna Vesi pöhikirja jargi valitakse välisaudiitor aktsionäride Uldkoosoleku poolt aastaaruande
audiitorkontrolli läbiviimiseks. Audiitori tasustamine toimub vastavalt valisaudiitori ja juhatuse vahel
solmitud lepingule. AS Tallinna Vesi valib välisaudiitori, jargides hankeprotseduuri (mis sisaldab AS-i
Tallinna Vesi noukogu heakskiitu) ning tagades teenuse parima vOimaliku kvaliteedi ja hinna suhte.
Pakkumisi küsitakse vaid rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteetseid teenuseid pakkuvatelt ettevötetelt.
AS Tallinna Vesi sölmib audiitorfirmaga kuni 3-aastase lepingu tingimusel, et iga-aastaselt kinnitatakse
juhtivaudiitor uuesti fling täidab Finantsinspektsiooni 01. novembri 2013.aasta juhendit ,,Riikliku
finantsjärelevalve teatud subiektide audiitorite rotatsioon”nOuet iga 5 aasta järel juhtivaudiitorit
roteerida. Auditi Komitee aruande alusel hindab noukogu iga-aastaselt majandusaruande kinnitamise
kaigus välisaudiitori tOO kvaliteeti ning avaldab kokkuvOtte vastavast hinnangust aktsionäride korralise
üldkoosoleku teates. Välisaudiitor on kohal aktsionäride korralisel üldkoosolekul ning vOtab vajadusel
söna.

Juhatuse Liikrnelisuseja Tasustarnise Komitee

Juhatuse Liikmelisuse ja Tasustamise Komitee nOustas 2013. aastal jätkuvalt nOukogu juhtkonna
tasustamise fling juhatuse liikmete kandidaatide kUsimuses. Juhatuse Liikmelisuse ja Tasustamise
Komiteejuht oh kuni 21. maini 2013. aastani hr Valdur Laid ning alates 22. augustist 2013. aastast on
Juhatuse Liikmelisuseja Tasustamise Komiteejuht hr Robert John Gallienne. Komitee teiseks liikmeks
on hr Mart Magi.

Noukogu kinnitab emitendi juhatuse tasustamise pOhimOtted ja nimetab ametisse Juhatuse Liikmelisuse
ja Tasustamise Komitee liikmed. Juhatuse Liikmelisuseja Tasustamise Komitee esitab ettepanekud
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ettevötte tasustamispohimotete kohta fling teostab järelevalvet noukogu poolt kinnitatud pohimotete ja
vaärtpaberituruseaduse nöuete täitmise ule.

Juhatuse Liikmelisuse ja Tasustamise Komitee tagab, et pakutud tasustamispohimotted Iähtuvad
ettevötte nil lühi- kul pikaajalistest eesmärkidest fling arvestavad seejuures AS-i Tallinna Vesi
majandustulemusi ning investorite oigustatud huve. Juhatuse Liikmelisuse ja Tasustamise Kornitee
tagab, et pohitoo eest saadav tasu ja tulemustasu osakaal oleks kooskOlas juhatuse liikme pooh
täidetavate kohustustega fling et pöhitöö eest saadav tasu moodustaks kogutasust piisava osa.
Tulemustasu sOltub aasta tulemustest ning seda vöib korrigeerida nil ules- kui ka allapoole, mh.
söltuvalt aasta tulemustest vastavasisulise otsuse korral üldse mitte tasuda.

Korporatiivkusimuste Komitee

Ettevöttes on loodud KorporatiivkUsimuste Komitee, mule tilesandeks on parandada AS-i Tallinna Vesi
korporatiivjuhtimist viimase noukogu ja aktsionäride huvanguks. Korporatiivktisimuste Komitee juht
oil kuni 23. oktoobrini 2013. aastal hr Robert John Gailienne ja komisjoni teisteks Iiikmeteks oil hr
Valdur Laid kuni 21. maini 2013. aastal ja hr Ian John Alexander Plenderleith. Alates 23. oktoobrist
2013. aastast on Korporatiivkusimuste Komiteejulit hr Allar Jöks ja komisjoni teisteks liikmeteks on hr
Robert John Gallienneja hr Ian John Alexander Plenderleith.

Jtthatus

Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib AS-i Tallinna Vesi igapaevast tegevust kooskölas
seaduse ja ettevöfte pöhikirja nouetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult koige
otstarbekamal viisii. Vastavait pöhikirjale vöib juhatus koosneda kahest kuni vilest iiikmest. Juhatus
koostab alati noukogu koosolekute jaoks juhatuse aruande, mis saadetakse, vastavait Ariseadustiku
nöuetele, noukogu iiikmetele I (Uks) nädal enne koosoleku toimumist. Juhatus koostab ka ad hoc
aruandeid noukogu koosolekute väliseit, kui peab seda vajalikuks ning kui seda soovib noukogu
esimees.

Nh juhatuse kul noukogu iiikmete puhul on tegemist siseteabe vaidajatega, kes on teadlikud AS-i
Tallinna Vesi siseteabe valdajate reeglitest ning on koos oma lahikondsetega kirjas Kontsemi siseteabe
valdajate nimekirjas. Kuni 31.maini 2013. aastal oil juhatus viieiiikmeiine. Alates 01. juunist 2013.
aastai jätkas juhatus neljaiiikmelisena. Koigi juhatuse liikmete vastutusi on kirjeldatud ailjargnevalt.
Köik juhatuse iiikmed on ametisse nimetatud AS-i Tallinna Vesi noukogu poolt. Aruande koostamise
ajai, aiates 01. veebruarist 2014. aastat jätkas juhatus kolmetiikmelisena jargmiselt:

• Hr Ian John Alexander Plenderleith,juhatuse iiikme volitusega kuni 01. oktoober 2014. aastal;
• Pr Rilna Käi, juhatuse liikme volitusega kuni 29. oktoober 2015. aastal;
• Hr Aleksandr Timofejev.juhatuse liikme volitusega kuni 29. oktoober 2015. aastai.

Juhatuse esimehe hr Ian John Alexander Pienderleith’i tilesanneteks oil muuhulgas täita AS-i Tallinna
Vesi tegevjuhi igapaevaseid kohustusi, juhtides ja esindades ettevötet. tagades vastavuse lepingutele ja
seadustele, korraldades juhatuse tööd, koordineerides strateegiate väljatöötamist ja tagades nende
rakendamist.

Kuni lahkurniseni 31. maini 2013. aastai oil juhatuse liikme hr Leho VOrk’i ülesanneteks muuhulgas
täita AS-i Tallinna Vesi teenindusdirektori kohustusi, mule hulka kuulus vee- ja kanalisatsioonivorkude
igapaevase too juhtimine ja samuti kllenditeeninduse ning kliendisuhete ja vaiispartneritega loodud
suhete eest vastutamine.
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Juhatuse liikme hr Aleksandr lirnofejev’i tööulesannete hulka kuulub muuhulgas AS-i Tallinna Vesi
varahalduse direktori igapäevaste kohustuste täitmine, juhtides ja vastutades puhastusjaamade too fling
pikaajaliste investeeringute planeerimise ja elluviimise eest. Alates 01. juunist 2013 kuulub juhatuse
Iiikme hr Aleksat1dr Timofejev’i tOOülesannete hulka muuhulgas ka AS-i Tallinna Vesi vee- ja
kanal isatsioonivörkude igapaevase tOo j uhtimine.

Juhatuse liikme pr Riina Käi Olesanneteks on muuhulgas täita AS-i Tallinna Vesi finantsdirektori
igapaevaseid tOOülesandeid, juhtides AS-i Tallinna Vesi majandusarvestuse- ja finantstegevust fling
kandes selle eest vastutust.
Kuni lahkumiseni 31. jaanuaril 2014. aastal oh juhatuse liikme pr Ilona Nurmela Ulesanneteks
muuhulgas täita AS-i Tallinna Vesi nöuniku rolli fling igapaevaselt täita ka vastavuskontrolli ja
oigusteenistusejuhi kohustusi.

AS Tallinna Vesi on allkirjastanud juhatuse liikme lepingud koigi juhatuse Iiikmetega. AS Tallinna
Vesi ei ole teinudjuhatuse liikmetega ega nendega seotud osapooltega Uhtegi tehingut.

Juhatuse esimees vöib vastavalt AS-i Tahlinna Vesi pöhikirjale esindada ettevötet ainuisikuliselt, teised
juhatuse liikmed ühiselt. Igapaevatoo otsuste vastuvOtmiseks on AS-i Tallinna Vesi juhatus kehtestanud
pöhimötete raamistiku, mule kohaselt on väiksemasummaliste tehingute solmimiseks antud volitused
kindlaksmäaratud juhtkonna liikmetele.

AS-i Tallinna Vesi juhatus tegutseb ka AS-i Tallinna Vesi kui 00 Watercom ainuosaniku esindajana.

Vastavus Tatlinna Börsi Hea Uhingujuhtirnise Tava soovitustete

Alates 1. jaanuarist 2006 peavad ettevOtted, kelle aktsiad on Eestis reguleeritud turul kaubeldavad,
kirjeldama “täidan vOi selgitan” pOhimötte kohaselt oma juhtimist Hea Uhingujuhtimise Tava aruandes
ja kinnitama, et emitent jargib vöi ei jargi Hea Uhingujuhtimise Tava soovitusi. Kui emitent ei jargi
köiki Hea Uhingujuhtimise lava soovitusi, peab ta aruandes selgitama, miks ta neid soovitusi eijargi.

AS-i Tallinna Vesi vastavuse deklaratsioon

AS Tallinna Vesi jargis 2013. aastal valdavat enamikku Hea Uhingujuhtimise Tava soovitustest. AS
Tallinna Vesi el jarginud mönda teatud soovitust, mis on toodud alipool koos pohjendusega, miks
ettevöte neid hetkel ei järgi:

“2.2.3. Juhatuse tasustamise a/used on selgedja labzpaistvad Nöukogu arutab ja vaatab korrapäraselt
ulejuhatuse tasustamise a/used. Juhatuse tasustamise otsustamiset lähtub noukogu hinnangust juhatuse
liikmete tegevusele. Juhatuse liikmete tegevuse hindarnisel vôtab nöukogu ee/köige arvesse konkreetse
juhatuse flikme tööülesandeid, tema tegevus4 kogu juhatuse tegevust, samuti emitendi majandusflkku
olukorda, aritegevuse hetkeseisu ja tu/evikusuundi vördluses samasse majandussektorisse kuu/uvate
ariuhingute samade naitajatega.”

Seoses AS-i Tallinna Vesi erastamisega 2001. aastal sOlmitud kokkulepped nagid ette, et United Utilities
International Ltd. hakkab ettevOttele osutama tasu eest teatud tehnilisi ja vara haldamise teenuseid ning
vOimaldab ettevOftel kasutada osa oma personahi ettevOtte tegevuse korraldamiseks ja juhtimiseks.
Vastavalt kokkuleppehe, määrab United Utilities International Ltd ainuisikuliselt oma toOtajatega seotud
tOötundide arvu, hUvitiste maärad ja muud asjaolud. Seetöftu ei arutaja ei vaata noukogu ka regulaarselt
üle vastava j uhatuse hiikme tasustamise aluseid.
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“2.2.7. Iga juhatuse llikme pôhipalk, tutemustasu, lahkumishüvitus, tatte rnakstavad ,nuud hüved Fling
preerniasüsteemid, samuti nende olulised tunnused (sh vrdlusel phinevad tunnzised, motiveerivad tunnusedja
riski tunnused) cwaldatakse selges ja üheselt arusaadavas vormis emitendi veebitehel fling [lea Uhingujuhtimise
Tava aruandes. Avatdatcn’ad andmed on selgedja üheselt arusaadavad, kui need vaijendavad otseselt kututuse
suurust emitendite vâi töenaotise kututuse suurust avalikustatnise paeva seisuga.”

AS Tallinna Vesi avaldab juhatuse liikrnetele makstud tasude kogusumma raamatupidamise
aastaaruande lisas 25, kuid on seisukohal, et tiksikisiku palgatingimuste puhul on tegemist väga tundliku
ja isikliku informatsiooniga, mule avaldamine ei annaks aktsionäridele lisandväärtust.
“3.2.2. Vähernalt pooled emitendi nôukogu liikmetest on söltumatud. Kid nöukogus on paaritu an’
liikrneid, siis vôib sôltumatuid liikmeid olla 1 lilge vähern kui sôltuvaid liikmeid.

Vastavalt AS-i Tallinna Vesi pöhikirjale koosneb noukogu Qheksast liikmest. Aktsionäride lepinguga on
Tallinna Linn ja United Utilities (Tallinn) By. (edaspidi UUTBV) leppinud noukogu liikmete jaotuses
kokku selliselt, et noukogusse kuulub nell UUTBV esindajat, koim Tallinna Linna esindajat ja kaks
esindajat on sOltumatud noukogu liikmed, kes valitakse noukogusse vastavalt Tallinna Börsi reglemendi
nöuetele alates ettevötte aktsiate noteerimisest 2005. aastajuunis.

Inforrnatsiooni avaldarnine

“2.2.2. Juhatuse liige ei ole sarnaaegselt rohkem kitE kahe emitendi juhatuse liige ega teise emitendi
noukogu esimees. Juhatuse liige vôib olla emitendiga samasse kontserni kuulitva emitendi nôukogu
esilnees.”

AS-i Tallinna Vesijubatuse liikmed ei kuulu teiste emitentidejuhatustesseja noukogudesse.

,,2.3.2. Nöukogu otsustab emitendija temajuhatuse liihne vol tema lähedase vOi temaga seotud isikuga
tehtavate emitendijaoks oluliste tehingute tegerniseja rnäärab selliste tehingute tingimused.”

Noukogu kinnitab juhatuse tasustamise pöhimötted. 2013. aastal ei toimunud AS-i Tallinna Vesi ja
juhatuse liikmete ega Uhegi nendega seotud isiku voi ettevötte vahel muid tehinguid.

“3.2.5. Uldkoosolekul rnäaratud noukogu lllkme tasu suurus ja rnaksrnise kord avaldatakse emitendi
Hea Uhingujuhtirnise Tava aruandes, tuues eraldi valja pOhi- ja lisatasu (sh lahkumishuvitus ja niuud
makstavad hüved).”

Vastavalt tildkoosoleku otsusele on noukogu liikmele makstava tasu suuruseks 6 391 eurot aastas. Tasu
on makstud kuuele liikmele Uheksast. Tasust arvatakse maha seadusega ettenähtud maksud ja seda
makstakse välja igakuiselt. 2013. aastal ei makstud noukogu liikmetele lisatasusid ega muid hüvitisi.

“3.2.6. Kui nOukogu tiige on majandusaastajookszil osalenud vähem kuipooltel nOukogu koosolekutel,
siis margitakse see Hea Uhingujzthtimise Tava aruandes eraldi àra.

Kokku toimus 2013. aastal 5 noukogu koosolekut (24. jaanuaril 2013, 21. märtsil 2013. 25. aprillil
2013, 01. august11 2013 ja23. oktoobril 2013).
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Hr Robert John Gallienne. hr Steven Richard Fraser, hr Simon Gardiner, hr Brendan Francis Murphy, hr
Rein Ratas, hr Toivo Tootsen, hr Priit Lelloja hr Mart Magi osalesid ametis oldud ajajooksul vol alates
nimetamisest noukogusse 2013. aastal rohkem kui pooltel koosolekutel.

3.3.2. Nôukogu lühne kandidaat tem’itab enne lema valimisi teisi nöukogu liik,neid huvide konJlikti
olemasolust, selle tekkimisel peale valimist teatab ta se/lest viivitamatult. Ari/isest pakkumisest, mis
tehakse nôukogu /11/one/c, tema lähedasele vol temaga seotud isikule ning on seotud emitendi
majandustegevusega, teatab nOukogu liige viivitamatuh noukogu esimehelejajuhatusele.”

Köik noukogti liikmed on sellest noudest teadlikud ning vähemalt üks kord aastas palub AS-i Taltinna
Vesi neil uuendada ärihuvide registri andmeid. 2013. aastal ei toimunud AS-i Tallinna Vesija noukogu
Iiikme vOi nendega seotud isikute vOi ettevötete vahel aritehinguid.

Eelnenud peatukid ,,Juhatuse esimehe poordumine”, ,,20 13. aasta tootmistulemused”, ,,Hea
Uhinguj uhtirn ise Tava j a Hea Uhinguj uhtirnise Tava soovituste aruanne” moodustavad tegevusaruande,
mis on AS-i Tallinna Vesi 31. detsembril 2013 lOppenud majandusaasta aruande lahutamatu osa.
Tegevusaruanne annab oige ja oiglase Ulevaate AS-i Tallinna Vesi aritegevuse arengust ja tulemustest,
pearnistest ri skidest j a kahtlustest.

Nimi

Ian John Alexander
Plenderleith

________________

Aleksandr Timofejev

Riina Käi

Ametinimetus Ailkiri

juhatuse esimees

juhatuse lilge

juhatuse Iiige

Kuupäev
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JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus dekiareerib oma vastutust AS Tallinna Vesi (Ettevöte) ja tema tUtarettevötte Watercom OC
(edaspidi koos Kontsem) raamatupidarnise aastaaruande lehekulgedel 25 kutii 59 koostamise eest 31.
detsembril 2013 loppenud majandusaasta kohta.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jargitud rahvusvaheliste
finantsaruandluse standardite nöudeid nagu need on vastu vöetud Euroopa Liidu poolt fling see kajastab
öigestija oiglaselt Kontsemi finantsseisundit, majandustegevuse tulernustja rahavoogusid.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt rahvusvahelistele
ftnantsaruandluse standarditele eeldab j uhatuselt hinnangute andmist, mis moj utavad Kontserni varasid
ja kohustusi seisuga 31. detsember 2013 ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud
pöhinevad aktuaalsel informatsioonil Kontsemi seisundist fling kavatsustest ja riskidest seisuga
31. detsember 2013. Kajastatud majandustehingute Iöplikud tulemused vöivad erineda antud
hinnangutest.

Konsolideeritud aruande koostamise kaigus on arvesse voetud köiki olulisi asjaolusid, mis mojutavad
Kontserni varade ja kohustuste väärtust ja mis ilrnnesid aruande koostamise kuupaevani 20. veebruar
2014.

Juhatuse hinnangul on AS Tallinna Vesi ja tema tutarettevötjajätkuvalt tegutsev majandusuksus.

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Ametinimetus Ailkiri KuupaevNimi

Ian John Alexander
Plenderleith

Aleksandr Timofejev

Riina Käi

juhatuse esimees

juhatuse liige

juhatuse,,ge

InitsiaHseertud ainult iUenfiserirniseks
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KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
31. detsember

VARAD Lisa 2013 2011

KIBEVARA
Rahajarahaekvivalendid 6 31786 23935

Nouded ostjate vastu, viitlaekumisedja ettemaksed 7 15 010 18 323

Varud 429 356

KAIBEVARA KOKKU 47225 42614

POHIVARA

Muud pikaajalised nöuded $ 2 213 7 560

Materiaalne pöhivara 9 152 246 149 400

Immateriaalne pOhivara 9 1 037 1154

POffiVARA KOKKU 155 496 158 114

VARA1 KOKKU 202 721 200 728

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

LUmAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajaliste Iaenukohustuste lOhiajaline osa 10 2 146 115

Völad tarnijatele ja muud völad 11 4 761 5 482

Tuletisinstrumendid 12 1 816 2 039

Ettemaksed 15 2490 2252

LURIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 11213 98888

PIKAAJALISED KOHUSTUSED
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 10 143 7 892

Laenukohustused 10 93 61$ 95 717

Tuletisinstrumendid 12 507 2 538

Muudvölad 32 20

PWAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 104 300 106 167
KOHUSTUSED KOKKU 115 513 116 055

OMAKAPITAL
Aktsiakapital 16 12 000 12 000

Ulekurss 24 734 24 734

Kohustuslik reservkapital I 27$ 1 278

Jaotamata kasum 49 196 46 661

OMAKAPITAL KOKKU 87208 84673

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 202 721 200 728

Lisad lehekillgedel 29 kuni 59 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

lnitsialiseeritd alnt!ft enrem[eks 26Initialled for th purpose of identitcation only
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KONSOL1DEERITUT KOONDKASUMIARUANNE

31. detsembril löppenud

Lisa 2013 2012

MoUgitulu 17 53 087 52924

MUUdud toodete/teenuste kulud 19 -22 505 -20 337

BRUTOKASUM 30582 32587

Turustuskulud 19 -690 -772
Uldhalduskulud 19 -5 060 -4 740
Muud aritulud(+)/-kulud(-) 20 -75 1 696

ARIKASUM 24 757 28 771

finantstulud 21 681 1 591

finantskulud 21 -877 -3 297

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 24561 27065

Dividendide tulumaks 22 -4 625 -4 466

PERIOODI PUHASKASUM 19936 22599

PERIOODI KOONDKASUM 19936 22599

Jaotatav kasum:

A- aktsia omanikele 19 935 22 598
B- aktsia omanikule 0,60 0,60

Kasum A aktsia kohta (eurodes) 23 1,00 1,13
Kasum B aktsia kohta (eurodes) 23 600 600

Lisad Iehekulgedel 29 kuni 59 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE

31. detsembril löppenud aasta

Lisa 2013 2012

ARITEGEVUSE RAHAVOOD

Arikasum 24757 28771

Korrigeerimine kulumiga 9,19 5 809 5 879

Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest
ja liitumistasudesr 20 -117 -2 043

Muud mitterahalised korrigeerimised 11 -153

Kasum(-)/kahjum(+) pöhivara muugist -13$ -6

Aritegevusega seotud käibevara muutus -433 -160

Aritegevusega seotud kohustuste muutus -92 -568

Rahavoog äritegevusest 29 797 31 720

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Antud laenud 8 0 -765

Antud Iaenude tagasimaksed 8 3 814 0
Pöhivara soetamine -9 187 -10 011

Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid 7 885 11198

Pöhivara mtiugitulu 165 38

Saadud intressid 693 1585

Rahavoog investeerimistegevusest 3 370 2 045

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD
Makstud intressid j a Iaenu finantseerimise kulud,
sh swapi intressid 21 -3 154 -3 272

Tasutud kapitalirendi maksed -136 -61

Tasutud dividendid 22 -17 401 -16 801

Tulumaks dividendidelt 22 -4 625 -4 466

Rahavoog finantseerimistegevusest -25 316 -24 600

Raha ja raha ekvivalentide muutus 7 851 9 165

RAHA JA RAHA EKVIVALENDD) PERIOODI
ALGUSES 23 935 14 770

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI
LOPUS 6 31 786 23 935

Lisad lehekulgedel 29 kuni 59 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

Aktsiakapital Ulekurss Kohustuslik Jaotamata Omakapital
reservkapital kasum kokku

31. detsember 2011 12 000 24 734 1 278 40 863 78 875

Dividendid(lisa22) 0 0 0 -16801 -16801
Perioodi koondkasum
(lisa 23) 0 0 0 22 599 22 599

31. detsember 2012 12 000 24 734 1 278 46 661 84 673

Dividendid (lisa 22) 0 0 0 -17 401 -17 401
Perioodi koondkasum
(Iisa23) 0 0 0 19936 19936

31. detsember 2013 12 000 24 734 1 278 49 196 87 208

Lisad lehekulgedel 29 kuni 59 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1. ULDINE INFORMATSIOON

AS Tallinna Vesi (Ettevöte) on Eesti suurim vee-ettevöte, 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 ainuoigus kuni aastani 2025.

AS Tallinna Vesi olulist mOju ornavad aktsionärid on United Utilities Tallinn B.V. 35,3%’gaja Tallinna
linn 34,7%’ga, Ulejäanud 30% aktsiatest on vabalt kaubeldavad Nasdaq OMX Baltic Exchange, kus
AS Tallinna Vesi noteeriti 01.juunil 2005.

00 Watercom (Thtarettevote) on 2010. aastal Ettevötte poolt asutatud effevöte, mule peamisteks
tegevusvaldkondadeks on vee-ettevotlusega fling vee- j a kanalisatsiooniga seotud omanikuj ärelevalve,
ehituseja projektijuhtimise teenused. Ettevöteja Tütarettevöte koos moodustavad kontserni (Kontsern).

Kontaktandmed:

Nimi: AS Tallinna Vesi OU Watercom
Ariregistri reg. kood: 10257326 11944939
KMKR EE100060979 EE101374619
Juriidiline aadress: Adala 10, 10614 Tallinn Adala 10, 10614 Tallinn
Kliendiinfo/üldtelefon: 62 62 200 62 62 620
faks: 62 62 300 62 62 300
E-post: tvesi@tvesi.ee watercorn@watercom.eu

lnjtsialseerjtFjErimeks 29
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LISA 2. KASUTATUD ARVESTUSPOHIMOTTED

Peamised arvestuspöhimötteid, mida on kasutatud konsolideerimd raamatupidamise aastaruande
(edaspidi ,,raamatupidamise aastaaruanne”) koostamisel, on kirjeldatud alipool. Kirjeldatud
arvestuspohimOtteid on jarjepidevalt kasutatud koikide aruandes esitatud aastate puhul, välja arvatud
juhtudel, kui on kirjeldatud teisiti.

Kontserni raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskolas rahvusvaheliste finantsamandluse
standarditega, nagu need on vastu vöetud Euroopa Liidu (EL) poolt (edaspidi IFRS).

Aruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud tuletisinstrumendid, mis on
kaj astatud oiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande, nagu on kirjeldatud
arvestuspOhimOtetes.

Kaesolev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on AS Tallinna Vesi j uhatuse poolt Idnnitatud
avaldamiseks 20. veebruaril 2014. aastal Vastavalt Eesti Vabariigi Ariseadustikule kuulub aastaaruanne
ldnnitamisele AS Tallinna Vesi noukogu ja uldkoosoleku poolt. Aktsionaridel on oigus juhatuse poolt
koostatudja ldnnitatud majandusaasta aruannet mitte beaks idita fling nOuda uue aruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne koostamine vastavalt Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditega
(IFRS) nöuab oluliste juhtkonnapoolsete otsuste tegemist. Samuti tuleb juhatusel kasutada oma
otsustusoigusi kontsemi arvestuspöhimötete rakendamisel. Valdkonnad, mis nöuavad tOsisemat ja
keerukamat otsustusprotsessi, voi kus eeldused ja hinnangud omavad märldmisvaärset möju
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandele, on ära toodud lisas 4.

Juhatuse eeldusija hinnanguid onjarjepidevalt ule vaadatud ning need pohinevad ajaloolisel kogemusel
ning muudel faktoritel, sealhulgas eeldustel tulevikus aset leidvate sündmuste toimumise kohta, mis
arvestades olemasolevaid tingimusi oleksid toenäolised.

Uute vol muadetud standardite ja tolgenduste rakendamine

Uued voi muudetud standardid voi tolgendused, mis hakkasid esmakordselt kehtima 1. jaanuaril 2013
algaval aruandeaastal:

IFRS 13 “Oiglase väärtuse mOötmine”, rakendus 1. jaanuaril 2013 vol hiljem algavatele
aruandeperioodidele; standardi eesmargiks on ühtlustamine ja keerukuse vahendamine; seetöttu sisaldab
standard oiglase väärtuse korrigeeritud definitsiooni ning oiglase väärtuse möötmise aluseid ja
avalikustamise nöudeid, mis on kasutatavad läbi erinevate IFRS standardite. Standardil ei olnud olulist
möju Grupi finantsamannete öiglaste väärtuste möötmisele, kuid muudatusega kaasnev täiendav
informatsioon on avalikustatud aruandes.

Ulejäänud uutel vOi muudetud standarditel vOi tolgendustel, mis hakkasid esmakordselt kehtima 1.
jaanuaril 2013 algaval maj andusaastal, puudus oluline moj u Kontsemile.

Uutel vOl muudetud standarditel vOi tolgendustel, mis veel ei kehti, ei ole eeldatavasti olulist moju
Kontsemile.

Initsiaserftud afriult identfjtseerjmjseks
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Konsotideerimispàhimàtted, äriühendusteja tütarettevötete kajastamine

Ettevötet loetakse tutarettevotteks juhul, kui Kontsem omab ettevöttes üle poole ettevOtte
haaleoiguslikest aktsiatest vol osadest voi on vöimeline kontrollima selle tegevust ja finantspoliitikat
kasusaamise eesmargil. TUtarettevöte on Kontsemi aastaaruandes konsolideeritud.

Konsolideeritud finantsaruandes on rida-realt konsolideeritud tütarettevötte finantsnUitajad. Kontserni
kuuluvate ettevötete omavaheliste tehingute tulemusena telddnud saldod, tehingud fling realiseerumata
kasumid ja kahjumid on konsolideeritud aastaaruandes elimineeritud, samuti on elimineeritud
realiseerumata kahjumid, välja arvatud kui kahjumit ei saa katta. Kontsemi kuuluv ettevötte kasutab
samasuguseid arvestuspOhimotteid. Vajadusel on tütarettevötte aiwestuspöhimOtteid muudetud
Idndlustamaks vastavust Kontsemi arvestuspOhimötetele.

Ettevötte konsolideerimata pöhiaruannetes kaj astatakse investeeringut tütarettevöttesse
soetusmaksumuses (millest on vajadusel maha arvatud väUrtuse langusest tulenevad allahindlused).

Välisvatuuta

Arvestus- ja esitusvatuitta

2013. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Aruanne on koostatud eurodes umardatuna lUhima tuhandeni, v.a. kui ei ole eraldi viidatud mönele
teisele mOotühikule.

Välisvaluutas toimunud tehingute ning valisvaluutasjikseeritud varadeja kohustuste kajastamine

VUlisvaluutadeks on loetud köik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro (emaettevötte ja Eestis
asuvate tütarettevOtete arvestusvaluuta on euro). Valisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on
aluseks voetud tehingu toimumise paeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid.
VUlisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja —kohustused (rahas tasutavad nouded ja laenud),
hinnatakse bilansipaeval Umber aiwestusvaluutasse bilansipaeval kehtivate Euroopa keskpanga
valuutakursside alusel. Umberhindamise tulemusena tekidnud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse
aruandeperioodi koondkasumiaruandes.

Varadeja kohttsti,stejaotus tühi-ja pikaajatisteks

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lUhi- ja pikaajalisteks. Lühiajalisteks loetakse varad, mis
eeldatavasti realiseeritakse 12 kuu jooksul jargmisel majandusaastal vOl Kontsemi tavapärase UritsUldi
kaigus. Lühiajaliste kohustustena on nUidatud kohustused, mule maksetahtaeg saabub pärast
bilansipUeva vOl jargmise majandusaastajooksul voi mis tOenaoliselt tasutakse jargmisel majandusaastal
vOi Kontsemi tavaparase UritsUkil kaigus. KOik ulejUUnud varad ja kohustused on naidatud
pikaaj alistena.

Rahaja raha ekvivalendid

Rahaja raha ekvivalendid bilansis ja rahakUibe aruandes koosnevad rahast kassas ja pangakontodel fling
kOrge likviidsusega riskivabadestja luhiajalistest pangadeposlitidest, mule tahtaeg on kuni 3 kuud.

Aritegevuse rahavoogusid kajastatakse kaudsel meetodil, kusjuures kasumit vOi kahjumit
korrigeeritakse mOjudega, mis tulenevad mitterahalistest tehingutest, varasematest vOl tulevastest
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äritegevusega seotud ettemaksetest vol viitvolgadest, ning investeerimis- vol finantseerimistegevuse
rahavoogudega seotud si ssetulekutest vol väljaminekutest. Investeerimis- vol finantseerirnistegevuse
rahavoogusid kaj astatakse otsesel meetodi 1.

finantsvarad

Finantsvaradeks Ioetakse raha, nöuded ostjate vastu, viitlaekumisi, muid lUhi-ja pikaajalisi nöudeid, sh
positi ivse vaärtusega tuletisin strumente.

Finantsvarad kajastatakse bilansis vaartuspaeval (St. paeval, mu Kontsern saab ostetud finantsvara
omanikuksja kantakse bilansist valja, kui Kontsern on üle andnud köik olulised varaja omandioigusega
seotud riskid ja hUved). SOltuvalt finantsvarade omandamise eesmärgist ja juhtkonna plaanidest
jagatakse finantsvarad järgmistesse kategooriatesse:

• oiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatavad finantsvarad
• nöudedjalaenud
• lunastustähtaj ani hoitavad investeeringud
• muugiootel finantsvarad.

Seisuga 31. detsember 2013 ja 2012 puuduvad Kontsemil lunastustahtajani hoitavad investeeringud ja
rnuugiootel finantsvarad.

finantsinstrumendina Olgiases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatakse kauplemise
eesrnargil hoitavaid finantsvarasid (st. vara on omandatud edasimougi eesmargil Iähitulevikus). Oiglases
väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatavad finantsvarad vOetakse algselt arvele nende
Oiglases väärtuses, tehingukulud kajastatakse koondkasumiaruandes. Antud kategooria finantsvarad
kajastatakse edasiselt nende oiglases väärtuses ja Oiglase vaartuse muutusest tulenevaid
kasumeid/kahjumeid kajastatakse perioodi kasuminalkahjumina. Olgiases väärtuses muutusega läbi
kasumi/kahjumi kajastatavate finantsvarade oiglase väärtuse määramisel on aluseks nende noteeritud
turuhind bilansipaeval.

Laenud ja nouded vöetakse esmalt arvele Oiglases väärtuses koos tehingukuludega. Edasiselt
kajastatakse laenusid ja nöudeid korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades sisemise intressimäära
meetodit (miinus vöimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused).

Seisuga 31. detsember 2013 ei ole EttevOte välja andnud Qhtegi laenu (31. detsember 2012: tiks laen).

Nöuded ostjate vastu

NOuetena ostjate vastu kajastatakse ettevOfte tavaparase aritegevuse kaigus tekkinud Itihiajalisi nOudeid.
NOudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

NOuete allahindlust kajastatakse, kui esuneb objektiivseid tOendeid selle kohta, et kOik nöuete summad
ei laeku Kontsemile vastavalt esialgsetele lepingutingimustele. lndividuaalselt oluliste nOuete väärtuse
langust hinnatakse iga ostja kohta eratdi, lahtudes eeldatavate tulevaste rahavoogude nUüdisväartusest.
Selliste nOuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mule suhtes ei ole otseselt teada, et nende
väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust
nOuete väärtuse languse osas. EbatOenäoliselt laekuvate nOuete allahindlussumma on vahe nende nOuete
bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüUdisväärtuse vahel. kasutades sisemise intressimäära
meetodit. NOuete bilansi list väärtust vähendatakse ebatOenäoliselt laekuvate nOuete al lahindlussumma
vörra fling kahjum allahindlusest kajastatakse koondkasumiaruande kirjel ‘Muud äritulud/- kulud’.
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Varem alla hinnatud ebatöenäoliste nöuete Iaekumist kajastatakse ebatöenäoliselt laekuvate nOuete kulu
vähendamisena.

Varud

Varud vöetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest
maksudest ja soetarnisega seotud veo- fling teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud
toetusedja allahindlused.

Varude kuludesse kandmisel on kasutatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit.Varud hinnatakse
bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus vol neto realiseerimisväartus. Neto
realiseerimisväartuseks on mUugihind, millest on maha arvatud mUUgikulutused.

Muugiootet varad

MUUgiootel varadeks loetakse materiaalset pohivara, mis väga toenäoliselt mUUakse Iahema 12 kuu
jooksul ning mule puhul juhtkond on alustanud aktiivset mUugitegevust fling varaobjekte pakutakse
mtiugiks nende oiglase vaartusega realistliku hinna eest.

MüUgiootel varad kajastatakse bilansis käibevarana fling nende amortiseerimine lopetati vara
umberkval ifitseerimise hetkel. MUQgiootel varad kajastatakse kas bilansilises jääkmaksumuses voi
oiglases väärtuses, millest on maha arvatud mutigikulutused.

Materiaahzeja irnmateriaatne pöhivara

Materiaatse pOhivarana käsitatakse materiaalset vara, mida kasutatakse aritegevuses ning mule
eeldatav kasulik tOoiga on tile ühe aasta. Materiaalset pOhivara kajastatakse bilansis ja
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vöimalik väärtuse ]angus.

Immateriaalset pohivara kajastatakse bilansis ainultjuhul, kui on taidetud jargmised tingimused:
- varaobjekt on Kontserni poolt kontrollitav;
- on töenäoline. et Kontsem saab objekti kasutamisest tulevikus tulu;
- objekti soetusmaksurnus on usaldusväärselt hinnatav.

Litsentsid

lmmateriaalse 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 mule
kasutamisest loodetakse saada tulevast majanduslikku kasu pikema aja kui ühe aasta jooksul.
Kapitaliseeritavad arvutitarkvara arenduskulud holmavad tOOjOukulusid ning muid arendamisega
otseselt seotud kulutusi. Arvutitarkvara jooksva hooldusega seotud kulud kajastatakse
koondkasumiaruandes kuludena. Arvutitarkvara kulud amortiseeritakse hinnangulise kasuliku eluea
jooksul, mule pikkus on kuni 10 aastat.

i/Iuu i,ninateriaalne pOhivara

Kulutused patentide, kaubamärkide, litsentside ja sertiflkaatide soetamiseks kapitaliseeritakse. kui on
vöimalik hinnata neilt kulutustelt tulevikus saadavat tulu. Muu irnmateriaalne pöhivara amortiseeritakse
lineaarselt eeldatava kasuliku elueajooksul, mule pikkus ei ületa 10 aastat.
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Ostetud pöhivarade soetusmaksumus sisaldab lisaks ostuhinnale ka kulutusi transpordile ja
paigaldamisele fling muid soetuse ja kasutuselevotuga otseselt seotud väljaminekuid, sh sisemisi
tööjöukulusid. Tööjöukulud kapitaliseeritakse toötaja tunnihindega töötundide arvu alusel, mis olid
vajalikud vastava vara viimiseks tööseisundisse ja —asukohta nil, et seda on vöimalik kasutada
juhtkonna poolt ettenähtud vilsil. Tunnihinnad on anutatud individuaalselt iga tootaja kohta ning
koosneb lisaks palgakuludele töötajaga seotud muudest otsestest kuludest.

Kui materiaalne pohivara koosneb oluliselt erineva kasuliku tooeaga koostisosadest, amortiseeritakse
osad iseseisvate pöhivaraobjektidena.

Vöetud finantskohustustega seotud kulutused, mis on otseselt seotud pöhivarade omandamise, ehituse
vOi tekkimisega, kapital iseeritakse pöhivara koosseisus.

Pöhivara objektile tehtud hilisemad kulutused Iisatakse vara soetusmaksumusele vol vöetakse arvele
eraldi varana ainult juhul, kui on töenäoline, et Kontsem saab tulevikus varaobjektist majanduslikku
kasu ja varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mööta. Asendatud komponent vol
proportsionaalne osa asendatud pöhivarast kantakse bilansist maha. Jooksva hoolduse ja remondiga
seotud kulud kajastatakse koondkasumiaruandes kuludena.

Maad ei amortiseerita. Muu pohivara kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil vara
hinnangulise kasuliku elueajooksul.

Rakendatavad amortisatsioonimäärad on jargmised:
• hooned 1,25-2,0 % aastas;
• rajatised 1,0-8,33 % aastas;
• masinadja seadmed 3,33-50 % aastas;
• tOOriistad, sisseseadejm 10-20 % aastas;
• Iitsentsidjamuu immateriaalne pöhivara 10-33% aastas.

Erandjuhtudel vöivad kuluminormid erineda ülaltoodust, kui on ilmne, et pöhivara kasulik tOOiga erineb
oluliselt vastavale varade grupile kehtestatud normist.

Pöhivara eeldatavat järelejäänud kasulikku eluiga vaadatakse Ule aastainventuuri kaigus, hilisemate
kulutuste arvelevOtmisel ja oluliste muutuste korral arenguplaanides. Kui vara hinnanguline kasulik
eluiga erineb oluliselt eelnevalt kehtestatust, kajastatakse see raamatupidamisliku hinnangu muutusena,
muutes vara järelejäänud kasulikku eluiga, mida rakendatakse edasiulatuvalt, mule tulemusena muutub
jargmistel perioodidel varalt arvestatav kulum. Varad hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele juhul,
kul varade kaetav väärtus on väiksem bilansilisest jääkväärtusest. Pohivara muugist saadud kasumite ja
kahjumite leidmiseks Iahutatakse muUgitulust müüdud varade jääkväärtus. Vastavad kasumid ja
kahjumid on kajastatud koondkasumiaruandes kirjel ‘Muud äritulud/- kulud’.

Vara väiirtuse tangus

Amortiseeritavate varade fling piiramatu kasutuseaga varade (maa) puhul hinnatakse vara väärtuse
voimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist, kui teatud sündmused vOl asjaolude muutused
viitavad sellele, et bilansiline maksumus ei ole kaetav. Kasutusele vötmata immateriaalse pöhivara
kaetavat väärtust kontrollitakse kord aastas, mule kaigus vörreldakse nende kaetavat väärtust bilansilise
jaakvaartusega.
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Varad hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui varade kaetav vaartus on väiksem
bilansilisestjaakvaärtusest. Vara kaetav väärtus on korgem kahest jargnevast naitajast:
- vara oiglane väärtus, millest on maha lahutatud muUgikulutused;
- vara kasutusväärtus.

Kul vara oiglast väärtust, millest on maha arvatud mUugikulutused, pole vOimalik määrata, loetakse vara
kaetavaks vaärtuseks selle kasutusväärtus. Varade kasutusvaärtus leitakse varade abil tulevikus
genereeritavate rahavoogude hinnanguliste nufldisväärtustena.

Varade väärtuse langust vöidakse hinnata kas Uksiku vara voi varade grupi (raha genereeriva Uksuse)
kohta. Varade väärtuse languse hindamise eesmargil loetakse Kontserni üheks raha genereerivaks
üksuseks kuna see on madalaim tase, mule jaoks on rahavood eraldi identifitseeritavad. Kahjum
väärtuse langusest kajastatakse koheselt koondkasumiaruandes kuluna. Mittefinantsvarad, mille väärtust
on alla hinnatud, vaadatakse vöimalikuks väärtuse languse tagasi hindamiseks Ule igal aruande
kuupaeval.

Kui väärtuse testi tulemusena selgub, et vara voi raha genereeriva üksuse kaetav vaärtus on töusnud,
tUhistatakse varasem allahindlus kuni summani, mis oleks kujunenud, kui vara väärtuse langust poleks
eelnevatel aastatel kajastatud. Allahindluse tUhistamist kaj astatakse aruandeaasta koondkasumiaruandes
pohivara allahindluse kulu vähendamisena.

finantskohustused

F inantskohustusteks loetakse volgu hankijatele, viitvolgu, voetud laene ja muid lühi- ja pikaajalisi
völakohustusi j a tuletisinstrumente. Finantskohustused (v.a. tuletisinstrumendid) voetakse algselt arvele
oiglases väärtuses, millest on maha arvestatud tehingukulu. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud
soetusmaksumuses.

Ltthiajatiste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on tildjuhul vördne nende
nom inaalvaartusega, mistöttu neid kaj astatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste
finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks voetakse nad algselt arvele saadud tasu
oiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades jargnevatel perioodidel
kohustuselt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Kohustused on kajastatud Itihiajaliste kohustustena, v.a. need, mule osas on Kontsernil tingimusteta
oigus Itikata kohustuse täitmist edasi pikemale perioodile kui 12 kuud parast bilansikuupaeva.

Tutetisbistrumendid

Tuletisinstrumentide osas kasutab kontsern intressimäära swap-lepinguid, et maandada intressimäärade
koikumistest tulenevaid riske. Tuletisinstrumente kajastatakse algselt tuletisinstrumentide lepingu
sölmimise päeva oiglases väärtuses ning edasiselt hinnatakse nende väärtus umber nende oiglasele
väärtusele, kajastades muutust kasumis voi kahjumis. Kui oiglane väärtus on positiivne, kajastatakse
tuletisinstrumenti aktivas, kui negatiivne, siis passivas. Tuletisinstrumendid kajastatakse luhiajaliste
varade vöi kohustustenajuhul kui on töenäoline, et need tasutaksejargmise 12 kuujooksul; muuljuhul
näidatakse neid pikaajalistena.

Tuletisinstrumentide oiglase väärtuse muutustest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandes
läbi aruandlusperioodi koondkasumiaruande. Tuletisinstrumentide muUgist saadud kasum vöi kahj um
kaj astatakse sarnuti lab I koondkasumiaruande.
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Ettevötte tulumaks

Vastavalt tulumaksuseadusele ei maksustata Eestis ettevötete aruandeaastakasumit, millest tulenevalt
puuduvad ajutised erinevused varade ja kohustuste bilansilise ja maksustatava väärtuse vahel ja ei teki
edasilükkunud tulumaksukohustust ega varasid.

Dividendi tulumaks Eestis

Kehtiva tulumaksuseaduse alusel ei maksa Eestis registreeritud ariuhing tulumaksu mitte teenitud, vaid
jaotatud kasumilt. Tulumaksuseaduse alusel maksustatakse ariuhingu poolt väljamakstud dividendid ja
muud kasumi jaotused tulumaksuga olenemata saajast. Maksumäär on 2 1/79 väljamakstavalt dividendi
summalt (2012: 21/79).

Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust Kontserni vaba omakapitali suhtes, mis
kaasneks vaba omakapitali dividendidena välj amaksmisel. Dividendide välj amaksmisega kaasnevat
ettevötte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja koondkasumiaruandes tulumaksukuluna samal
perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, söltumata sellest, millise perioodi eest need on välja
kuulutatud vol millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide
valjamakselejargneva kuu 10. kuupäeval.

Hüvitised töötajatele

TOotajate lühiajalised huvitised

TöOtajate Iühiajalised hüvitised hölmavad palka ja sotsiaalmaksusid, toolepingu ajutise peatumisega
seotud huvitisi (puhkusetasud vol muud seesugused tasud), kui eeldatakse, et toolepingu ajutine
peatumine leiab aset 12 kuu jooksul parast selle perioodi löppu, mu tOOtaja tOOd tegi fling muid hüvitisi,
mis tuleb valja maksta 12 kuu jooksul pärast selle perioodi löppu, mil tootaja tOOd tegi. Sotsiaalmaks
sisaldab ka sissemakseid rilgi pensionifondi. Kontsemil puudub juriidiline vOl faktiline eksisteeriv
kohustus teha sotsiaalmaksule lisanduvalt pensioni- vOl muid samaseid makseid.

Toösuhte lôpetamise huvitised

TOOsuhte löpetamise hUvitised on hUvitised, mida makstakse, kui Kontsern otsustab löpetada tOOsuhte
tootajaga enne tavapärast pensionilejäämise kuupäeva vol kui tOOtaja otsustab tOOlt lahkuda
vabatahtlikult vOi tOOtajaja tOOandja kokkuleppel, saades vastutasuks kokkulepitud hüvitised. Kontsem
kajastab töösuhte löpetamise hUvitisi kohustusena ja kuluna ainult slis, kui Kontsern on selgelt
kohustunud pakkuma tOösuhte löpetamise hüvitisi, et soodustada vabatahtlikku tOOlt lahkumist.

Eraldisedja tingimustikud kohustused

Eraldised kajastatakse bilansis juhul, kui: Kontsemil on eelnevate sündmuste tagajarjel tekkinud
seaduslikul vOl lepingulisel alusel pohinev kohustus; on töenäoline, et kohustuse täitmine nöuab
ressurssidest loobumist; fling summa maksumust on vOimalik usaldusväarselt hinnata. Pohitegevusest
tuleneva tulevase kahjumi jaoks eraldisi ei kajastata.

Eraldisena on kajastatud töenäoliselt väljamakstav servituutide summa, mis edaspidi tuleb tasuda
eramaa omanikele tulenevalt maakasutusega seotud plirangutest juhul, kui Kontsemi torustikud nende
maal asuvad. Kohustus on kajastatud bilansis luhiajalisena, sest see vöib taismahus realiseeruda lähema
12 kuujooksul pärast bilansipaeva.
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Eraldised on kajastatud Kontsemi juhtkonna parima hinnangu alusel ja nende tehingute tegelikud kulud
voivad erineda antud hinnangutest.

Tingimusi ike kohustustena on aval ikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades lubadused, garantiid
ja muud vöimalikud vol eksisteerivad kohustused, mule realiseerumine on vähetoenäoline vol millega
kaasnevate kulutuste suurust ei ole vOimalik piisava usaldusvaarsusega hinnata, kuid mis teatud
tingimustel voivad tulevikus muutuda kohustusteks.

Aktsiakapitat

Aktsiad kajastatakse omakapitali koosseisus. Vastavalt pohikirjale on AS-il Tallinna Vesi kahte liiki
aktsiad: A-aktsiad nimivaartusega 0,60 eurot aktsia kohta ja uks eelisaktsia B-aktsia nimivaartusega
60 eurot aktsia kohta.

Koh ustustik reservkapitat

Vastavalt Ariseadustiku nOuetele on aruandes kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse
puhaskasumist tehtavatest eraldistest. Iga-aastase eraldise suurus peab olema vahemalt 5% aruandeaasta
kinnitatud puhaskasumist kuni reservkapital moodustab 10% sissemakstud aktsiakapitali suurusest.
Kuna Kontserni reservkapital on saavutanud nöutud taseme, ei suurendata enam reservkapitali
puhaskasumi arvelt.

Reservkapitali vOib aktsionäride tildkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole
vöimalik katta Kontsemi vabast omakapitalist, samuti Kontsemi aktsiakapitali suurendamiseks.
Reservkapitalist ei voi teha välj amakseid aktsionäridele.

Rent

Rendi all moistetakse kokkulepet, mille kohaselt rendileandja annab rentnikule makse vOi rea maksete
eest kokkulepitud aj avahemikuks tile varaobjekti kasutusoiguse. Kapitalirendina klassifitseeritakse
rent, mille puhul köik olulised vara omandioigusega seotud riskid ja htived lähevad tile rentnikule.
Muud rendid kaj astatakse kasutusrendina.

Kontsern kui rentnik

Kapitalirendi tingimustel renditud vara kajastatakse algselt kas rendimaksete miinimumsumma
ntiUdisväärtuses vOi renditud vara oiglase väärtuse summas, soltuvalt kumb on madalam. Iga
rendimakse jaotatakse finantskuludeks fling kapitalirendi kohustuse vähendamiseks. F inantskulud
jaotatakse igale rendiperioodile nii, et kogu rendiperioodi vältel oleks intressimäär kapitalirendi
kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi kohustust vähendatakse pöhiosa tagasimaksetega.
Rendimakse finantskulu kaj astatakse koondkasumiaruandes intressikuluna. Kapitalirendi kohustus
kaj astatakse bilansi s pika- yOu ltihiaj alise völakohustusena.

Kasutusrendi maksed kajastatakse koondkasumiaruandes lineaarselt kuluna rendiperioodi jooksul.

Sihtfinantseerirnine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mu leiavad aset kulud, mule
kompenseerimiseks sihtflnantseerimine on mOeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel
perioodidel tekkinud kulude eest yOu millega el kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
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kajastatakse tuluna perioodis, millal sibffinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata
tuluna eime, kui eksisteerib piisav ldndlus, et Kontsem vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele
ja sihtfinantseerimine laekub.

Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeteveetrasside ehituseks möeldud sihtfinantseerimise korral arvatakse
ehituseks saadud kompensatsioonid maha ehitatud trasside bilansilisest maksumusest fling vöimalik
trasside ehitusmaksumust Uletav osa kajastatakse kasumina sihtfinantseerimisest grupis “Muud
äritulud(+) /-kulud(-)” ehitustoöde üleandmise hetkel.

Tutude arvestus

Muugitulu kajastatakse saadud voi saadaoleva tasu oiglases väärtuses, millest on maha arvestatud
kaibemaks ja allahindlused. Muugitulu kajastab müüdud teenuste eest saadavaid summasid.

Vee, reo- ja sademetevee, tuletörjehUdrantide fling muude teenuste muugitulu kajastatakse teenuse
osutamise perioodil, kul tehingu tulusid ja kulusid on vOimalik usaldusvaärselt mööta ja on töenäoline,
et tehingust tuleneva majandusliku kasu laekumine on töenäoline.

Klientidelt saadud liitumistasud kajastatakse tuluna teenuse osutamisega seotud vara kasuliku eluea
jooksul, mis on 75 aastat. Käiku antud torustike soetuskulu ja rajamistasud on kajastatud vastavalt
finantsseisundi aruandes ridadel ‘Materiaalne pohivara’ ja ‘Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt’.
Kohustuste ja varade amortiseerimisest telddnud tulu/kulu kajastatakse vastavalt ldrjel “Muud
aritulud(+) /-kulud(-)”’.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tOenäoline ja tulu suurust on vöimalik usaldusväärselt
hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades efektiivset intressimäära meetodit.

Puhaskas urn aktsia kohta

Puhaskasum aktsia kohta leitakse jagades aruandeaasta puhaskasum perioodi kaalutud keskmise
emiteeritud aktsiate arvuga. Kontsemil ei ole instrumente, mis omavad lahustavat mOju puhaskasumile
aktsia kohta.

Segmendiaruandlus

Kontsemi tegevussegmentide aruandlus Uhildub Kontsemi sisemise aruandlusega, mida esitatakse
juhatusele, kes teeb peamised otsused Kontsemi tegevuse juhtimisel. Kontsemi ressursside jaotamise ja
tegevussegmentide tulemuste hindamise eest vastutav juhatus allub noukogule kui juhtivale organile,
kes vOtab vastu strateegilisi otsuseid. Juhatus on otsustanud, et Kontsemi tegevused moodustavad uhe
tegevussegmendi. Noukogu ja Juhatuse poolt läbi vaadatud Kontsemi sisemised aruanded koostatakse
samade raamatupidamispöhimOtete alusel ning finantsseisundi ja koondkasumiamande vormis, mida on
kasutatud käesolevas konsolideeritud raamatupithmise aastaaruandes.

LISA 3. TARIIFIRISMGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED

10. oktoobril 2011. aastal väljastas Konkurentsiamet (KA) Ettevöttele etteldrjutuse alandada Tallinnas
vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariife 29% vOrra. EttevOte ei nOustunud KA seisukohaga ning poordus
halduskohtusse ja vaidlustas etteldrjutuse, mis sisuliselt tähendab erastamislepingu rikkumist jima
toetavate tôenditeta selle kohta, miks erastamislepingut ei peaks jargima. Juhul, kui kohus toetab KA
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seisukohta, vOib juhtuda, et erastamisleping el ole enam aluseks vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide
maaramisei Tallimias. Ettevöttel puudub kontroll kolituprotsessi kestvuseja kolituotsuse ule.
Seisuga 31. detsember 2013. a hindas j uhtkond vöimalikke noudeid EttevOtte vastu j uhul, kui
kohtuotsus toetaks KA seisukohta. Hiimangu alusel on vOimalik Ettevötte majanduslikku kasu
sisaldavate ressursside vahenemine kuni 34 miijoni euro ulatuses (31. detsember 2012: 36 miijoni euro
ulatuses) 10 aastajooksui peale viimase astme kohtu otsust.

LISA 4. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD

Kontsem kasutab eeldusi ja hinnanguid, mis puudutavad tuleviku sündmusi. Raamatupidamislikud
hinnangud, juba oma olemuselt, uhtivad harva tegelike tulemustega täpselt. Eeldused ja hinnangud, mis
vöivad kaasa tuua märkimisväärse varade ja kohustuste bilansilise värtuse korrigeerimise jargneval
aruandeperioodil, on toodud alipool:

Materiaalse ja imrnateriaalse pöhivara kasulik eluiga määratakse lahtuvalt juhtkonna hinnangust
vara tegeliku kasutamise perioodi kohta. Hinnangute tulemused on kajastatud lisa 2 loigus
‘Materiaatneja immateriaalne pöhivara’, informatsioon bilansiliste väärtuste kohta on esitatud lisas 9.

Seisuga 31. Detsember 2013 omas Kontsem pOhivara jäakmaksumuses 153,3 miij onit eurot (2012:
150,6 miljonit eurot), amandeperioodi kulum oil 5,8 miljonit eurot (2012: 5,9 miijonit eurot). Kui
amortisatsioonimaarad väheneksidlsuureneksid 5 ¾ vörra suureneks/vaheneks aruandeperioodi
kulum vastavait 290 tuhat eurot (2012: 295 tuhat eurot).

Kontsem oh vötnud endale kohustuse ehitada aastatel 2008-2012 vee-, kanalisatsiooni- ja
sademetevee trasse ehitusmaksumusega 41 miljonit eurot (2012: 41 miljonit eurot). Trasside ehitust
kompenseeritakse kohalike omavahitsuste poolt aastatel 2008-2015 (2012: 2008 — 2014) saadavate
toetustega. Kohahike omavahitsuste poolt saadavaid kompensatsioone kajastatakse
sihtfinantseerimisena — saadud vOi saadaolevad kompensatsioonid arvestatakse maha ehitatud
trasside bilansihisest maksumusest. Trasside ehitusmaksumust ületav summa kajastati peale
ehitustööde löpetamist tuluna. Seda osa kompensatsioonist, mis saadakse parast ehitustööde lOppu,
kajastatakse bilansis kui nöuet kohaliku omavalitsuse vastu sehle ntiüdisväärtuses.

Kuna sihtfinantseerimise kompensatsioone saadakse 2015. aasta märtsini (2012: 2014. aasta
juunini) fling nende täpne suurus sOltub vee tarbimise hulgast, tugineb ka saadaolevate
kompensatsioonide väärtus hinnangutel. Hinnangutes on kasutatud aastatel 2014-2015 eeldatavalt
laekuvaid kompensatsioone, mida on diskonteeritud maaraga 3,5% (2012: 7%). Kui diskontomäär
väheneks/suureneks 50 baaspunkti vörra, suureneks/väheneks aruandeperioodi kasum kuni 36
tuhande euro vöna (2012: kuni 81 tuhande euro vörra).

NOuded ostjate vastu - ebatöenäohiselt laekuva nöude hindamiseks grupeeritakse uletahtaegsed
nouded vanuse jargi ja ebatöenäolisek laekuva summa arvutamisel kasutatakse jargmiseid
varasemal kogemusel pohinevaid mätirasid:
61 kuni 90 päeva tile maksetahtaja 10%;
91 kuni 180 paeva tile maksetahtaja 30%:
181 kuni 360 päeva tile maksetähtaja 70%;
tile 360 päeva üle maksethtaja 100%.

Vajadusel vOidakse rakendada suuremaid allahindlusmäärasid eraldiseisvait oiulise saldoga nOuete
allahindluse puhui.
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LISA 5. FINANTSRISKIDE JUHTIMINE

5.1 Finantsriski tegurid

Oma äritegevuses on Kontsem avatud erinevatele finantsriskidele: tururisk (holmab valuutarisld,
hinnariski, rahavoogude intressimäära risld ja oiglase väärtuse intressimäära risid), krediidirisk ja
likviidsusrisk. Kontsemi finantsrisldde juhtimine keskendub finantsturgude ettearvamatusele ja otsib
vöimalusi vähendada vöimalikku negatiivset moju Kontsemi finantstulemustele. Kontsem kasutab
teatavate riskide maandamiseks tuletisinstrumente.

Juhatuse kontrollimisel ja juhendamisel teostab kontsemi finantsrisldde jubtimist finantsosakond.
finantsosakond maäratleb, hindab j a maandab finantsriske koostöös Kontserni tootmisuksustega.

Tururisk

Valuutarisk

Valuutarisk tekib, kui tulevased äritehingud vOl kajastatud varad voi kohustused on kajastatud valuutas,
mis ei ole majandusüksuse arvestusvaluuta. Kontsemi valuutarisk on seotud valisvaluutas teostatavate
ostude fling omatavate rahaliste vahenditega.

Suurem osa Kontsemi ostudest teostatakse eurodes. Teistes valuutades teostatud ostude osakaal oh
2013. aastal alla 2,0% (2012: alla 0,5%). Tulenevalt välisvaluutades teostatavate tehingute väikesest
osakaalust ei ole Kontsem kasutanud eraldi meetmeid selle riski vähendamiseks.

Seisuga 31. detsember 2013 oh Kontsemi pangakontodel (Sb tähtajalised deposiidid) olevate rahaliste
vahendite saldo kokku 31 786 tuhat eurot (2012: 23 935 tuhat eurot), millest ükski summa ei olnud
valisvaluutas (2012: ükski summa ei olnud valisvaluutas). Kontsemi muudest finantsvaradest ja
finantskohustustest ei tulenenud muid olulisi valuutariske.

Lähtuvalt eelnevast hindab Kontsem oma valuutariski taset madalaks.

Hinnarisk

Kontsemil puudub finantsinstmmentidest tulenev hinnarisk, kuna tal puuduvad investeeringud
omakapitaliinstrumentidesse.

Rahavoogude intressimäära riskja Oiglase väärtuse intressimäära risk

Oiglase väärtuse intressimäära risk on risk, et finantsinstmmentide Oiglane värtus kOigub tulevikus
tumintressimäarade muutuste töttu. Rabavoogude intressimäära risk on risk, et muutuva intressimaraga
finantskohustuste finantskulud suurenevad kui turuintressimäärad töusevad.

Kontsemi intressimäära risk tuleneb peamiselt pikaajalistest laenukohustustest. Ujuvate
intressimaaradega vöetud laenukobustused (lisa 10) avavad Kontsemi rahavoogude infressimära
riskile. Kontsemi poliitika on hoida ligikaudu 75% laenukohustustest fikseeritud intressimaaraga.
Selleks, et maandada rahavoogude intressimäära risid on Kontsem sOlminud 6 (2012: 5) ujuvast
fikseerituks intressimäära swap lepingut (lisa 12). Seisuga 31. detsember 2013 oh intressimäära swap
lepingute nominaalväärtus 90 mln eurot (2012: 75 mm eurot), milledest ühe lepingu algus on novembris
2015, seetöttu on ainult laenukohustused summas 19,9 mm eurot kogu 94,9 mm eurost (2012: 19,9 mln
eurot kogu 94,9 mm eurost) jätkuvalt avatud rahavoogude intressimäära risidle.
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Kui seisuga 31. detsember 2013 oleks Kontserni laenukohustuste, mis on avatud rahavoogude
intressimäära riskile, intressimaarad olnud 50 baaspunkti (2012: 50 baaspunkti) vörra
korgemadlmadalamad, j a köik teised muutuj ad oleksid j äänud konstantseks, oleks maj andusaasta kasum
olnud 101 tuhande euro (2012: 101 tuhande euro) vOrra vaiksem!suurem.

Uieoö- ja tähtajalised deposlidid on fikseeritud intressimaaraga ja avavad seetöttu Kontsemi oigiase
väärtuse intressimäära risidie. Kuna köild neid instrumente kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse
meetodil siis ei omaks turuintressimäärade muutus mOju Kontsemi finantsaruanneteie.

Krediidirisk

Krediidirisk väijendab potentsiaaiset kahjumit, mis vöib tekidda kul vastaspool ei suuda täita oma
lepingulisi kohustusi. Krediidirisldie on avatud rahalised vahendid pangakontodel ja deposiitides,
finantsvarad öiglases väärtuses muutuse kajastamisega läbi kasumi ja kahjumi, nöuded ostj ate vastu ja
muud nOuded.

Vastavalt Kontsemi risldjuhtimise pOhimötetele on Kontsemi iuhiajalisi vabasid rahalisi vahendeid
lubatud hoiustada ainuit krediidiasutustes avatud arvelduskontodel ja üleöö- ja tähtajaiistes deposiitides.
Tähtajaliste deposiitide sölmimisel kasutatakse vahemalt pikaajalist Baal krediidireitingut (Moody’s)
omavaid osapooli. Seisuga 31. detsember 2013 oil 85% Kontsemi tahtajalistest deposlitidest
deponeeritud A3 reitingust korgemat reitingut omava ja 15% Baal reitingut omava osapoole juures
(2012: 100% korgem kui A3). Kontsemjaigib ka EBA (European Banking Authority) soovitusi seoses
pankade rekapitaliseerimise nouetega ja tähtajaliste deposiitide avamine toimub ainult pankades,
milledel pole kapitaliseerimise puudujaake.

Kontsemi toodete ja teenuste müük toimub kooskOlas Kontsemi sisemiste protseduuridega.
Vähendamaks ostj atelt iaekumata arvetega seotud krediidiriski, j äigitakse j thj epidevalt idientide
maksedistsipliini. Uletahtaegsete vOigade korral kontakteemb klientidega arveiduste osakond. 2013.
aasta detsembri löpu seisuga uietasid ainuit uhe idiendi (2012: ühe kliendi) laekumata arved (lisa 25)
5% kogu ostjateit iaekumata arvetest moodustades nendest 8,4% (2012: 47,0%).

Finantsvarad
Ule tähtaja

seisuga 31.detsember 2013 Aila
hindamata Alla- Alia

Saldo Tähtajas (kuni 2 kuud) hinnatud hindius
Rahajarahaekvivalendid(Lisa6) 31786 31786 0 0 0
Nouded ostjate vastu (Lisa 7) 6 495 6 271 184 408 -368

Juriidihsed isikud 3 321 3 147 143 362 -331
Eraisikud 3 174 3 124 41 46 -37

Viitlaekumised (Lisa 7) 9 9 0 0 0

Laen koostoopartneriie ja muud
viitlaekumised (Lisa 7, 8) 52 52 0 0 0
Sihtfinantseerimise nOuded
(Lisa7,8,25) 10315 10315 0 0 0
Kokku 48657 48433 184 40$ -368
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Finantsvarad
Ule tähtaja

seisuga 31.detsember 2012 Alla
hindamata Alla- Alla

Saldo Tähtajas (kuni 2 kuud) hinnatud hindlus
Rahaja raha ekvivalendid (Lisa 6) 23 935 23 935 0 0 0
Nouded ostjate vastu (Lisa 7) 10 470 10 353 83 533 -499

Juriidilised isikud 7 278 7 201 51 480 -454

Eraisikud 3 192 3 152 32 53 -45

Viitlaekumised (Lisa 7) 21 21 0 0 0

Laen koostoopartnerile ja muud
viitlaekumised (Lisa 7, 8) 3 916 3 916 0 0 0
Sihtfinantseerimise nöuded (Lisa
7, 8, 25) 10 868 10 868 0 0 0

Kokku 49210 49093 83 533 -499

Kontserni maksimaalne krediidirisk vördub flnantsvarade bilansilise maksumusega ja selle taset
hinnatakse madalaks.

Likviidsusrisk

Likviidsusrisk on risk, et Kontsem ei suuda täita oma finantskohustusi tulenevalt rahaliste vahendite vol
laekuvate rahavoogude ebaplisavusest. Risk realiseerub, kui Kontsemil ei jätku piisavalt vahendeid
vöetud Iaenude teenindamiseks, kaibekapitali vajaduste täitmiseks, investeeringuteks jalvOi
dekiareeritud dividendide maksmiseks.

Finantskohustused maksetähtaegade löikes (diskonteerimata summades):

seisuga 31. detsember 2013 Kuni 1 1 - 3 3 - 12 1 - 5 Ule 5
kuu kund kund aastat aasta Kokku

Völad hankijateleja muud völad 2 003 38 0 0 10 2 051

Tuletisinstrumendid 1 816 0 0 507 0 2 323

Völakohustused (koos kapitalirendiga) 87 187 3 039 94 929 2 010 100 252

Kokku 3 906 225 3 039 95 436 2 020 104 626

seisuga 31. detsember 2012 Kuni 1 1 - 3 3 - 12 1 - 5 Ule 5
kuu kuud kuud aastat aasta Kokku

VOlad hankijateleja muud völad 2 863 38 0 0 9 2 910

Tuletisinstrumendid 2 039 0 0 2 538 0 4 577

Völakohustused (koos kapitalirendiga) 78 168 953 55876 44038 101 113

Kokku 4980 206 953 58414 44047 108600
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Likviidsusriski juhtimisel on Kontsem vötnud konservatiivse hoiaku, säilitades piisava hulga rahaliste
vahendite ja lühiajaliste deposiitide olemasolu, et olla voimeline täitma oma finantskohustusi igal
ajahetkel. Pidev rahavoogude planeerimine ja kontroll on Kontsemi igapaevase Iikviidsusriski juhtimise
olulised osad.

5.2 Kapitali juhtimine

Kapitali juhtimisel on Kontsemi eesmärk tagada Kontserni vöime jätkata tegutseva majandusüksusena,
olla kooskOlas noukogu poolt kinnitatud äriplaani kapitalistruktuuriga j a pikaajaliste laenulepingutega,
mis kehtestavad Ettevötte omakapitali miinimummaäraks 35% koguvaradest.

Kontsern kasutab kapitali jalgimiseks omakapitali suhtaiwu, mis arvutatakse jagades netovöla
kogukapitaliga. NetovOlg arvutatakse lahutades völakohustustest (lisa 10; sealhulgas ‘lühi- ja
pikaajalised vOlakohustused’ nagu see on näidatud konsolideeritud bilansis) raha ja raha ekvivalendid
(lisa 6). Kogukapital arvutatakse lutes omakapitalile, nagu see on näidatud konsolideeritud bilansis,
netovöla.

31. detsember
2013 2012

Völakohustused 95 764 95 832

Rahaja raha ekvivalendid -31 786 -23 935

NetovOig 63 978 71 897

Omakapital 87 208 84 673

Kogukapital 151 186 156 570

Netovolg / kogukapital 42,3% 45,9%

Varad 202721 200728

Omakapital I varad 43,0% 42,2%

5.3 Oiglase väärtuse hinnang

Raha ja raha ekvivalentide, laekumata arvete, muude pikaajaliste nöuete, lUhiajaliste völakohustuste ja
hankljatele tasumata arvete oiglased väartused el erine oluliselt nende bilansis kajastatud väärtusest
kuna nende realiseerumine toimub 12 kuu jooksul vol nende kajastamine toimus bilansipaevale
lähedasel ajavahemikul. Sihffinantseerimise nöuete oiglase väartuse möötmisel on kasutatud turul
mittejalgitavaid sisendeid (tase 3) (lisa 4).

2013. aasta Iöpu seisuga olid kOik Kontsemi pikaajalised völakohustused ujuvate intressimaaradega.
Pikaajaliste völakohustuste oiglased vaärtused pOhinevad diskonteeritud rahavoogudel kasutades
intressimäära 1,66% - 1,84% (2012: 1,53% - 1,74%)ja kuuluvad oiglase väärtuse hierarhia tasemele 3.
Kuna Kontserni pikaajaliste vOlakohustuste lepingulised riskimarginaalid olid madalamad kui
Kontsernile hetkel kohaldatav turu riskimarginaali tase, oil seisuga 31. detsember 2013 tema pikaajaliste
völakohustuste Oiglane vaartus 948 tuhat eurot väiksem nende bilansis kajastatud väärtusest (2012: 1
240 tuhat eurot väiksem).

Väiksemad riskimarginalid vörreldes turul kehtivaga tähendavad, et kul Kontsern sooviks
refinantseerida oma pikaajalised vOlakohustused kehtivatel turutingimustel tooks see talle, vörreldes
olemasolevate lepingutega, korgemad intressikulud.
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AS TALLINNA VE SI

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE
31. DETSEMBRIL 2013 LOPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA (tuliat EUR)

Oiglases väärtuses kajastatud finantsinstrumentide oiglane vaärtus (intressimäära swap lepingud, lisa
12) on maäratud kasutades hindamistehnikaid. Need hindamistehnikad maksimeerivad jalgitava turuinfo
kasutamise, kus see on vOimalik, ja toetuvad nil vahe kui vöimalik ettevötte eeldustele. Kui köik
instrumendi oiglase väärtuse jaoks vajalikud olulised sisendid on jalgitavad on instrumendi tase 2.
Intressirnäära swap lepingute Oiglane väärtus on leitud oodatavate tuleviku rahavoogude
nüudisväärtusena tuginedes turul vaadeldavatel intressiköveratel.

LISA 6. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

31. detsember

2013 2012

Rahaja pangakontod 3 295 1 $59
Lühiajalised deposiidid 28 491 22 076

Raha ja raha ekvivalendid kokku 31 786 23 935

LISA 7. NOUDED OSTJATE VASTU, WITLAEKUMISED JA ETTEMAKSED

31. detsember

2013 2012

Ostjatelt Iaekumata arved 6 $63 10 969
Ebatöenäoliselt laekuvad arved -368 -499

Nöuded ostjate vastu kokku 6 495 10 470

Ebatöenäoliselt laekuvate nöuete allahindlus perloodi alguses -499 -514
Perioodi jooksul laekunud ebatöenäoliselt laekuvaks tunnistatud
nöuded 211 150

Perioodi jooksul ebatöenäoliselt laekuvaks tunnistatud nöuded -166 -319

Perioodijooksul bilansist maha kantud nöuded 86 184

Ebatöenäoliselt laekuvate nöuete allahindlus perioodi löpus -368 -499

Perioodi jooksul tehtud nöuete allahindlused on kajastatud koondkasumiaruandes kirjel ,,Muud
äritulud(+) /-kulud(-)”. Nöuete vanuselise analUUsi kohta (sh nöuded Ole tahtaja) vt. Lisa 5.

31. detsember

2013 2012

Intressi nöuded 9 21

Sihtfinantseerimise nöuded 8 154 7 123

Tulevaste perioodide ettemakstud kulud 351 709

Viitlaekumised ja ettemaksed kokku 8 514 7 853

Nöuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed kokku 15 010 18 323

Kontsemi käibevara (sh nöuded ostjate vastu, viitlaekumised ja varud) summas 15 439 tuhat eurot
(2012: 18 679 tuhat eurot) on panditud pangalaenude tagatisena (lisa 10), kommertspandi osana.

Iflitsiasc,ritud air identioimeks
Irnt!1llU for the purpose of dentfcation on!y
Initsiaaljd/jnjtjals

Kuupäevkjato
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AS TALLINNA VESI

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE
31. DETSEMBRIL 2013 LOPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA (tuhat EUR)

LISA 8. MUUD PIKAAJALISED NOUDED

31. detsember

2013 2012

Sihtfinantseerimise nöuded 2 161 3746

Pikaajalised sihtfinantseerimise nOuded 52 0
Laen koostoopartnerile 0 3 814

Muud pikaajalised nOuded kokku 2 213 7 560

Laen koostööpartnerile on aastal 2013 täismahus tagasi makstud. Kontserni muud pikaajalised nöuded
summas 2 213 tuhat eurot (2012: 3 746 eurot) on panditud panga-laenude tagatisena (lisa 10),
kommertspandi osana.

lnitsiaflseritud alnult id,nti[itseerimiseks 45
InitiaNed tot the purpose of identification on!y
!nitsiaaIid/nitiaIs

__________________________

Kuupâev/date

___________

A 4
Thllinn



A
S

T
A

L
L

IN
N

A
V

E
S

I

K
O

N
S

O
L

ID
E

E
R

IT
U

D
M

A
JA

N
D

U
S

A
A

S
T

A
A

R
U

A
N

N
E

31
.

D
E

T
S

E
M

B
R

IL
20

13
L

O
P

P
E

N
U

D
M

A
JA

N
D

U
S

A
A

S
T

A
K

O
H

T
A

(t
u

h
at

F
U

R
)

L
IS

A
9.

M
A

T
E

R
IA

A
L

N
E

JA
IM

M
A

T
E

R
IA

A
L

N
E

P
O

H
IV

A
R

A

K
as

u
tu

se
l

ol
ev

ad
m

at
er

ia
al

se
d

v
ar

ad
P

oo
le

li
ol

ev
ad

v
ar

ad
Im

m
at

er
ia

al
se

d
M

at
er

ia
al

se
d

v
ar

ad
ja

M
aa

ja
R

aj
at

is
ed

M
as

in
ad

M
u
u

L
ö
p
et

am
at

a
L

O
pe

ta
m

at
a

L
ö
p
et

am
at

a
L

it
se

n
ts

id
ja

m
uu

im
m

a
te

ri
a
a
ls

e
d

eh
if

is
ed

ja
in

v
d
n
ta

r
eh

it
is

ed
to

ru
st

ik
ud

im
m

at
er

ia
al

-
im

m
at

er
ia

al
ne

p
ö

h
iv

ar
ad

se
ad

m
ed

se
d

v
ar

ad
p
ö

h
iv

ar
a

k
o

k
k

u

31
.

d
et

se
m

b
er

20
11

S
oe

tu
sm

ak
su

m
us

2
4
2
4
7

16
2

10
6

4
0

5
9

4
11

75
2
8
4
9

16
77

22
2

53
63

23
82

23

A
ku

m
ul

ee
ri

tu
d

ku
lu

rn
-5

11
0

-5
2

92
0

-2
7

83
7

-8
08

0
0

0
-4

00
8

-9
0

68
3

Jä
äk

m
ak

su
m

us
19

13
7

10
9

18
6

12
75

7
36

7
2

84
9

1
67

7
22

2
1

35
5

14
7

55
0

P
er

lo
od

il
1.

ja
an

u
ar

20
12

-3
1

.
de

ts
em

be
r

20
12

to
im

u
n
u
d

Ii
ik

um
is

ed

S
oe

ta
rn

in
e

0
0

0
0

7
86

2
3

15
3

29
3

0
11

30
8

P
öh

iv
ar

a
m

ah
ak

an
dr

ni
ne

ja
rn

üü
k

ja
ak

vä
ar

tu
se

s
0

0
-1

0
-3

2
0

0
0

-3
3

K
om

pe
ns

ee
ri

m
in

e
si

ht
fr

na
nt

se
er

im
is

e
te

d
(l

is
a

13
)

0
0

0
0

0
-2

39
2

0
0

-2
39

2

R
ek

la
ss

if
it

se
er

im
in

e
54

5
5

36
1

3
71

3
15

3
-8

42
1

-1
39

8
-4

90
53

7
0

A
rv

es
tu

sl
ik

ku
lu

rn
(l

is
a

19
)

-2
73

-2
70

1
-2

06
2

-8
0

0
0

0
-7

63
-5

87
9

31
.

de
ts

em
be

r
20

12

S
oe

tu
sm

ak
su

rn
us

24
79

3
16

7
38

9
44

01
8

1
30

2
2

25
8

1
04

0
25

5
89

9
24

6
72

4

A
ku

rn
ul

ee
H

tu
d

ku
lu

rn
-5

38
4

-5
5

54
3

-2
9

61
1

-8
62

0
0

0
-4

7
7

0
-9

6
17

0

Jä
äk

m
ak

su
m

us
19

40
9

11
1

$4
6

14
40

7
44

0
2

25
$

1
04

0
25

11
29

15
0

55
4

ni
ts

ia
lls

ee
ri

tu
d

ai
nu

lt
id

en
ti

fi
ts

ee
ri

m
is

ek
s

46
In

iti
aH

ed
fo

r
th

e
pu

rp
os

e
of

id
en

ti
fi

ca
ti

on
on

!y
I
n

i
t
s
i
a
a
l
i
d

/
i
n

i
t
i
a
s

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

K
u
u
p
ae

v
/d

at
e

A
I



A
S

T
A

L
L

IN
N

A
V

E
S

I

K
O

N
S

O
L

ID
E

E
R

IT
U

D
M

A
JA

N
D

U
S

A
A

S
T

A
A

R
U

A
N

N
E

31
.

D
E

T
S

E
M

B
R

IL
20

13
L

O
P

P
E

N
U

D
M

A
JA

N
D

U
S

A
A

S
T

A
K

O
H

T
A

(t
u
h
at

E
U

R
)

K
as

u
tu

se
l

ol
ev

ad
m

at
er

ia
al

se
d

v
ar

ad
P

oo
le

li
ol

ev
ad

v
ar

ad
Im

m
at

er
ia

al
se

d
M

at
er

ia
al

se
d

v
ar

ad
ja

M
aa

ja
R

aj
at

is
ed

M
as

in
ad

ja
M

uu
L

ö
p
et

am
at

a
L

ö
p
et

am
at

a
L

ö
p
et

am
at

a
L

it
se

u
ts

id
ja

m
uu

im
m

a
te

ri
a
a
ls

e
d

eh
it

is
ed

se
ad

m
ed

in
v

en
ta

r
eh

it
is

ed
to

ru
st

ik
u
d

im
m

at
er

ia
al

-
im

m
at

er
ia

al
n
e

p
ö
h
iv

a
ra

d
se

d
v
ar

ad
p
ö
h
iv

ar
a

k
o

k
k

u

P
er

io
o

d
il

1.
ja

an
u
ar

2
0

1
3

-
3

1
.

d
e
ts

e
m

b
e
r

2
0
1
3

li
lk

u
m

is
ed

S
oe

ta
m

in
c

0
0

0
0

6
12

7
2

10
3

42
1

0
$

65
1

PO
hi

va
ra

m
ah

ak
an

dr
ni

ne
ja

m
O

ük
jä

äk
vä

är
tu

se
s

0
0

-7
-8

0
-9

9
0

1
-1

13

R
ek

la
ss

if
it

se
er

im
in

e
58

7
72

4
2

03
0

52
-7

80
8

-2
05

6
-4

19
41

9
0

A
rv

es
tu

sl
ik

ku
lu

m
(l

is
al

9)
-2

78
-2

71
7

-2
19

5
-8

0
0

0
0

-5
39

-5
80

9

31
.

d
et

se
m

b
er

20
13

S
oe

tu
sm

ak
su

rn
us

24
85

1
17

5
03

2
4
4
8
7
4

1
32

1
57

7
98

8
27

5
51

7
25

3
18

7

A
ku

rn
ul

ec
ri

tu
d

ku
lu

m
-5

66
2

-5
8

17
9

-3
0

63
9

-9
17

0
0

0
-4

5
0
7

-9
9

90
4

Jä
äk

m
ak

su
m

us
1
9

1
8
9

1
1

6
8
5
3

1
4

2
3

5
40

4
57

7
98

$
27

1
0
1
0

15
32

83

PO
hi

va
ra

on
m

ah
a

ka
nt

ud
ju

hu
l,

ku
i

se
ll

e
se

is
uk

or
d

ci
vö

im
al

da
ed

as
is

t
ka

su
ta

m
is

t
to

ot
m

is
te

ge
vu

se
ee

sm
ar

gi
l.

S
ei

su
ga

31
.

de
ts

em
be

r
20

13
oi

l
ka

pi
ta

li
re

nd
ig

a
so

et
at

ud
pö

hi
va

ra
(m

as
in

ad
ja

se
ad

m
ed

)j
ää

km
ak

su
m

us
$6

1
tu

ha
t

eu
ro

t
(2

01
2:

88
6

eu
ro

t)
.

K
on

ts
er

ni
pô

hi
va

ra
su

m
m

as
14

28
7

tu
ha

t
eu

ro
t

(3
1.

de
ts

em
be

r
20

12
:

14
57

3
tu

ha
t

eu
ro

t)
on

pa
nd

it
ud

ko
m

m
er

ts
pa

nd
i

ta
ga

ti
se

na
(l

is
a

10
).

K
on

ts
em

i
pö

hi
va

ra
de

le
(m

aa
ja

eh
it

is
ed

)
on

pa
ng

al
ae

nu
de

ta
ga

ti
se

ks
se

at
ud

hu
po

te
ek

st
im

m
as

32
14

7
tu

ha
t

eu
ro

t
(3

1.
de

ts
em

be
r

20
12

:
32

76
6

tu
ha

t
eu

ro
t)

(l
is

a
10

).

K
on

ts
em

on
aa

st
aj

oo
ks

ul
ka

pi
ta

li
se

er
in

ud
la

en
uk

as
ut

us
ku

lu
si

d
pô

hi
va

ra
de

ss
e

su
m

m
as

31
tu

ha
t

eu
ro

t
(2

01
2:

57
tu

ha
t

eu
ro

t)
.

L
ae

nu
ka

su
tu

sk
ul

us
id

k
ap

it
al

i
se

er
it

i
ne

nd
e

la
en

u
ka

al
ut

ud
ke

sk
m

is
e

m
ää

ra
al

us
el

,
m

is
m

oo
du

st
ab

1,
13

%
(2

01
2:

1,
39

%
).

n
it

si
a
e
e
rt

u
d

ai
n

u
t

id
en

ti
fi

ts
et

ri
m

is
ek

s
4
7

In
iti

aN
ed

fa
r

th
e

pu
rp

os
e

of
id

en
ti

fi
ca

ti
on

on
ly

ln
its

ia
ai

id
/in

jtj
al

s
—

-

K
uu

pä
ev

/U
at

e
/1C(

P
rk

n
w

at
R

rh
o
u
se

C
n
n
n
R

r
T

iH
in

n



AS TALLINNA VESI

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE
31. DETSEMBRIL 2013 LOPPENUD MAJANDUSAASTA KOUTA (tuhat EUR)

LISA 10. VOLAKOHUSTUSED

31. detsember

2013 2012

Lühiajatised kohustused

Pikaajalise Iaenukohustuse luhiajaline osa 2 000 0

Pikaajalise kapitalirendi kohustuse Iuhiajaline osa 146 115

Lllhiajalised kohustused kokku 2 146 115

Pikaajatised kohustused

Laenukohustused 92934 94919

Pikaajaline kapitalirendi kohustus 684 79$

Pikaajahsed kohustused kokku 93 618 95 717

Pangalaenud seisuga 31. detsember 2013

Alusvaluuta EUR (euro) Saldo Efektiivne intressimäär

Ujuva intressimaaraga laenud (baasintress 1-ja 6-kuu Euribor) 94 934 0,93%-i ,66%

Kapitalirendi kohustused $30 2,27%-3,05%

Pangalaenud seisuga 31. detsember 2012

Alusvaluuta EUR (euro) Saldo Efektiivne intressimäär

Ujuva intressimaaraga laenud (baasintress 1-ja 6-kuu Euribor) 94 919 0,82%-1,55%

Kapitalirendi kohustused 913 2,27%-3,05%

Ettevötte Iaenulepingud kuuluvad tagastamisele 2015. aasta novembris (2012: 2015. aasta novembris)
summas 37,5 miljonit eurotja 201$. aasta novembris (2012: 2018. aasta novembris) summas 37,5
miljonit eurot. Kolmas laenuleping summas 20,0 miljonit eurot tagastatakse ktimne vördse poolaastase
maksega perioodil 2014 november kuni 2019 mai (2012: 2014 november kuni 2019 mai).

Pangalaenude tagatised ja panditud vara Tagatise bilansiline väärtus

31. detsember

Tagatise 111k Tagatisvara nimetus ja asukoht 2013 2012

Kommertspant Ettevötte vallasvara (lisad 7, 8, 9) 31 939 36 998

Kinnisvarad Paljassaare polk l4ja
HUpoteek Järvevana tee 3, Tallinn, Eesti (lisa 9) 32 147 32 776

lnitsalseeriiinuIt icni.socrimiseks 48
lnflallec1 for the purpose of kIentfkation only
Initsinalid/initials

________ _______________

Kuupäev/Uate —
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AS TALLINNA VESI

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE
31. DETSEMBRIL 2013 LOPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA (tuhat EUR)

LISA 11. VOLAD TARNIJATELE JA MUUD VOLAD
31. detsembril löppenud aasta

2013 2012
Völad tamijatele - tegevuskulud 1 564 1 743

Völad tamijatele - investeeringud 214 834

Volad seotud osapooltele (lisa 25) 197 1 87

Volad töötajatele 900 869

Intressivolad 33 50

Muud viitvölad 65 135

Tagatisraha 26 2$

Maksuvölad, sh.:

Tulumaks 141 142

Käibemaks 823 744
Vee erikasutusoiguse tasu 257 236

Saastetasu 209 181

Sotsiaalkindlustusmaks 283 284

Muud maksud 49 49

Völad tarnijatele ja muud völad kokku 4 761 5 482

LISA 12. TULETISINSTRUMEND

Kohustused Kogusumma Lühiajaline osa Pikaajaline osa
31. detsember 2013

Swap lepingud 2 323 1 816 507

31. detsember 2012

Swap lepingud 4 577 2 039 2 538

31. detsember
2013 2012

Lepingute joustumise kuupaev mai 2010 — november 2015 mai 2010 — november 2011
Lepingute lOppemise kuupaev mal 2015 — november 201$ november 2013 — november 2015
Lepingute nominaalsumma 90 000 75 000

LISA 13. SfflTFINANTSEERIMINE

Varade sihtfinantseerimine

Aruandeperloodil käiku antud torustike ehitamiseks arvestatud sihtfinantseerimise summa on 0 eurot
(2012: 4 429 tuhat eurot) (lisa 25). Pöhivarade bilansilist maskumust on vähendatud sihtfinantseerimise
teel saadud summade vörra 0 eurot (2012: 2 392 tuhat eurot) (lisa 9). Kompensatsioonid on kajastatud
koondkasumiaruandes (lisa 20).

InitsIaIjsrtud &nult dtiterirniseks 49
InitaIIed for the purpose of Identification only
lnits,aaUd/jnjtjaI

____________________________

Kuupäev/dat



AS TALLINNA VESI

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE
31. DETSEMBRIL 2013 LOPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA (tuhat fUR)

LISA 14. TINGIMUSLIICUE KOHUSTUSED

Maksuhalduril on oigus kontrollida ettevOtte maksuarvestus 5 aasta jooksul maksudeklaratsiooni
esitamise tähtajast fling vigade tuvastamisel määrata täiendav rnaksusumma, intressid ja trahvid.
Kontsemi juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mule tulemusena yolks maksuhaldur miärata
ettevottele olulise täiendava maksusumma.

Kontserni vaba omakapital seisuga 31. detsember 2013 moodustas 49 196 tuhat eurot (2012: 46 661
tuhat eurot). Maksimaalne vöimalik tulumaksukohustuse summa, mis kaasneb kogu jaotamata kasumi
väljamaksmisel dividendidena, on 13 077 tuhat eurot (2012: 12 404 tuhat eurot).

LISA 15. ETTEMAKSED

31. detsember

2013 2012

Ostjate ettemaksed vee-ja kanalisatsiooniteenuse eest 55 76
Liltumiste eest saadud ettemaksed 2 435 2 176

Ettemaksed kokku 2 490 2 252

LISA 16. AKTSIAKAPITAL

Seisuga 31. detsember 2013 oh aktsiakapital nimiväärtuses 12 000 060 (kaksteist miljonit
kuuskümmend) eurot, mis jagunes 20 000 000 (kahekümneks miljoniks) 0.60 (kuuekUmne eurosendi)
nimiväärtusega A-aktsiaksja I (üheks) 60 (kuuekUmne) euroseks eelisaktsiaks (B-aktsia).

B - aktsia annab aktsionärile vetooiguse jargmiste kusimuste otsustamisel: pOhikirja muutmine,
aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine, vahetusvölakirjade väljalaskmine, oma aktsiate
omandamine, AS Tallinna Vesi tegevuse löpetamise, lihinemise, jagunemise ja Umberkujundamise
otsustamine, juhatuse vol noukogu nöudel teiste AS Tallinna Vesi tegevusega seotud kUsimuste
otsustamine, mis ei ole antud seadusega Uldkoosoleku ainupadevusse. B-aktsia andis 2013. aastal ja
2012. aastal aktsionärile eelisoiguse saada dividende kokkulepitud summas 600 (kuussada) eurot.

Aktsiate erniteerimine ja tagasiostmine on aktsionäride üldkoosoleku pädevuses vastavalt pöhikirjas
määratud pöhimOtetele, juhatusel sellekohased erivolitused puuduvad.

Seisuga 31. detsember 2013 ja 2012 omasid United Utilities (Tallinn) B.V. 7 060 870 (35,3%) A
aktsiat ja Talhinna Linnakantselei Finantsteenistus 6 939 130 (34,7%) A- aktsiat ja ühte B-aktsiat,
6 000 000 aktsiat on vabas ringluses. Teised otsesed aktsionarid omasid seisuga 31. detsember 2013 ja
2012 igauks vähem kui 5% aktsiaid.

Seisuga 31. detsember 2013 omas noukogujajuhatuse liikmetest Riina Ki 100 aktsiat (2012: Rilna
Käi lOOja Leho Vörk 179 aktsiat). Väljakuulutatudja väljamakstud dividendid on näidatud lisas 22.

Tingimuslik tulumaks jaotamata kasumilt väljamakstavatehe dividendidele on näidatud hisas 14.

I Initsa e’rtud &nult 50IrnuiheU for tn UtQS of Jeiftion onJy
I nitsiaaIid/jrjtjJ

_______

-

I Kuupäev/J o95Q,2 ,B1

_____

[



AS TALLINNA VESI

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE
31. DETSEMBRIL 2013 LOPPENUD MAJANDUSAASTA KOUTA (tuhat EUR)

LISA 17. MUUGITULU

31. detsembrit Jöppenud aasta

Pohitegevuse tulud 2012 2011

Veemuugija reoveeteenuse tulud kokku, sh.: 47 737 47 912

Müflk eraisikutele, sli.: 23 642 23 789

VeemuUgi teenus 13 022 13 096

Reoveeteenus 10620 10693

Müükjuriidilistele isikutele, sh.: 19 053 18 767

VeemuUgi teenus 10 585 10 248

Reoveeteenus $ 468 8 519

MüUk teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh.: 4 308 4 524

Veemtitigi teenus 1 095 1 028

Reoveeteenus 2 730 2 684

Sademevee teenus 483 812

Ulereostustasu 734 832

Sademetevee kogumiseja puhastamise teenus 3 137 3 713

Tuletörjehüdrantide teenus 287 202

Ehitusteenusjaprojekteerimine 1146 351

Muud tööd ja teenused 780 746

Muugitulu kokku 53 087 52 924

100% AS Tallinna Vesi toodangustja teenustest realiseeriti Eesti Vabariigis.

LISA 18. TOOJOUKULUD

31. detsembril tOppenud aasta

2013 2012

Töötasu -5 233 -5 150

Sotsiaalmaksjatöötuskindlustus -1 744 -1 71$
Tööjöukulud kokku -6 977 -6 868

Töötajate arv aruandeperioodi Iöpus 304 313
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AS TALLINNA VESI

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE
31. DETSEMBRIL 2013 LOPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA (tuhat EUR)

LISA 19. MUUDUD TOODETE JA TEENUSTE-, TURUSTUS- JA ULDHALDUSKULUD

31. detsembril löppenud aasta

Müüdud toodete ja teenuste kulu 2013 2012

Vee erikasutusoiguse tasu -997 -937

Kemikaalid -1 734 -1 631
Elekter -3 392 -3 695
Saastetasu -1 872 -347
Tööjöukulu(lisal8) -4833 -4750

Kulum -5 115 -5 167

Ehitusteenusja projekteerimine -947 -277
Muudkulud -3615 -3533

Müüdud toodete ja teenuste kulu kokku -22 505 -20 337

Turustuskulud
Toojöukulu (lisa 18) -375 -373

Kulum -244 -326

Muud turustuskulud -71 -73

Turustuskulud kokku -690 -772

Uldhalduskulud
Tööjöukulu (lisa 18) -1 769 -1 745
Kulum -339 -295

Muud üldhalduskulud -2 952 -2 700

Uldhalduskulud kokku -5 060 -4 740

LISA 20. MUUD ARITULUD JA -KULUD

31. detsembril löppenud aasta

2013 2012

Kasum sihtfinantseerimisest 0 2 037
Uksikliitumiste rajamistulud 117 96

Liitumispunktide kulum -111 -91

Ebatöenäoliselt laekuvate nöuete kulu (-) / kulu vähenemine (+) 45 -169

Muud aritulud (+)/-kulud (-) -126 -177

Aritulud ja -kulud kokku -75 1 696
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AS TALLINNA VESI

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE
31. DETSEMBRIL 2013 LOPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA (tuhat EUR)

LISA 21. FINANTSTULUD JA -KULUD

Perioodil väljakuulutatud dividendid

Perioodil väljamakstud dividendid

Tulurnaks väljamakstud dividendidelt

Arvestatud dividendide tulumaks

2013 ja 2012 aastal oh tulumaksumäär 2 1/79.

Valiamakstud dividendid aktsia kohta:

Dividend A-aktsia kohta (eurodes)

Dividend B-aktsia kobta (eurodes)

LISA 23. KASUM AKTSIA KOHTA

31. detsembril löppenud aasta

2013 2012

681

-1 087
-2 024

2 255

-21

-196

31. detsembril löppenud aasta

2013 2012

17401 16801

17401 16801

-4 625 -4 466

-4 625 -4 466

31. detsembril Iöppenud aasta

2013 2012

Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia
dividendi eelisoigused 19 935 22 598

Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tukkides) 20 000 000 20 000 000

Kasum A aktsia kohta (eurodes) 1,00 1,13

Kasurn B aktsia kohta (eurodes) 600 600

31. detsembril 2013 ja 2012 Iöppenud perioodidel oh lahjendatud puhaskasum aktsia kohta vördne
kasurniga aktsia kohta.
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Intressitulud

Intressikulud, Iaen

Intressikulud, swap

Swapi oiglase väärtuse vähenemine

Muud finantstulud (+)/kulud (-)

Finantstulud ja -kutud kokku

LISA 22. DIVIDENDID

1 591

-1 358

-1 851

-89

-1 706

0,87

600

0,84

600



AS TALLINNA VESI

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE
31. DETSEMBRIL 2013 LOPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA (tuhat EUR)

LISA 24. KASUTUSRENT

Renditud varad 31. detsembril löppenud aasta

2013 2012

Arvutiteja söidukite kasutusrendikulu 415 319

Kasutusrent (kompensatsioon tarbijate poolt) 808 770

Jargmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkestavatest
rendilepingutest: 31. detsember

2013 2012

Alla 1 aasta 199 255

1-5 aastat 224 296

Minimaalsed rendimaksed kokku 423 551

Koikide kasutusrendilepingute alusvaluutaks on euro. Rendile vöetud vara ei ole edasi antud alirendile.

LISA 25. SEOTUD OSAPOOLED

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid noukogu ja juhatuse liikmetega, nende
lahikondsetegaja eftevotetega, mules nad omavad kontrolli vol olulist moju fling tehinguid olulist möju
omavate aktsionaridega. Dividendide maksed on näidatud omakapitali liikumise aruandes.

Olulist moju omavad aktsionärid
31. detsember

Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes 2013 2012

Ostjatelt laekumata arved (lisa 7) 550 4 919

Sihtfinantseerimise nöuded (lisa 7) 8 154 7 123

Pikaajalised sihtfinantseerimise nOuded (lisa 8) 2 161 3 746

Völad hankijateleja muud völad 197 187

31. detsembril löppenud aasta
Tehingud 2013 2012

Muugitulu 3 424 3 877

Torustike ehitamiseks saadav sihtfinantseerimine 0 4 429

Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost 1 020 998

Finantstulu 434 1 226

Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta) 294 326

Noukogu liikmetele arvestatud tasud (jIma sotsiaalmaksuta) 40 40
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AS TALLINNA VE SI

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE
31. DETSEMBRIL 2013 LOPPENUD MAJANDUSAASTA KOUTA (tuhat EUR)

Juhtkonna vötmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuseja noukogu tiikmeid, kes on saanud
Kontsemilt ainult tilalnimetatud lepingulisi palgatasusid. Lisaks sellele on juhatuse Iiikmed piiritileste
töotajatena saanud otse neile makstud tasusid ka United Utilities (TaIlinn) B.V. gruppi kuuluvatelt
ettevotetelt. Vastavad kompensatsioonid on kajastatud real ,,Juhtimis- j a konsultatsiooniteenuse ost”.

31. detsembril 2013 löppenud aastal maksti Juhatuse liikmetele lahkumishüvitistena 18 tuhat eurot (31.
detsembril 2012 loppenud aastal: 45 tuhat eurot). Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 93 tuhat
eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui Noukogu peaks välja vahetama köik Juhatuse liikmed.

Seotud osapooltele kuuluvate Kontserni aktsiate on toodud lisas 16.
Makstud dividendid on toodud lisas 22.

LISA 26. TUTARETTEVOTTED
Osalus (%)

31. detsember

TütarettevOte Asukohamaa Tegevusala 2013 2012

Vee-ettevotlusega seotud
Watercom OU Tallinn, Eesti körvalteenuste osutamine 100 100

AS Tallinna Vesi asutas Watercom 0025. mail 2010.

LISA 27. LISAINFORMATSIOON KONTSERNI EMAETTEVOTTE KOUTA

Vastavalt Eesti Raarnatupidamise Seadusele tuleb konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
lisades avaldada konsolideeriva üksuse (emaettevofte) eraldiseisvad konsolideerimata esmased
aruanded. Emaettevötte esmaste aruannete koostamisel on jargitud samu arvestuspöhirnotteid, mida on
rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Tütarettevötete kajastamist
käsitlevaid arvestuspohimotteid on emaettevötte eraldiseisvates esmastes aruannetes, mis on esitatud
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisana, muudetud vastavalt lAS 27 ,,Konsolideeritud ja
eraldiseisvad raamatupidamise aruanded” nöuetele.

Emaettevötte eraldiseisvates esmastes aruannetes, mis on esitatud käesoleva konsolideeritud
raamatupidamise aruande I isadena, on investeeringud ttitarettevötete, ühiseftevotete ja sidusettevötete
aktsiatesse kajastatud soetusmaksumuses, millest on maha arvatud vara väärtuse langusest tekkinud
al lahindlused.

Emaettevötte eraldiseisvad aruanded

Vastavalt Eesti Raamatupidamise Seadusele on summa, millest aktsiaselts vOib teha aktsionäridele
väljamakseid, Ieitav jargmiselt: korrigeeritud konsolideerimata omakapital. mutest on maha arvatud
aktsiakapitat, ulekurss ja reservid.
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AS TALLINNA VESI

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE
31. DETSEMBRIL 2013 LOPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA (tuhat EUR)

FINANTSSEISUNDIAR UANNE
31. detsember

VARAD 2013 2012

KAIBEVARA

Rahaja raha ekvivalendid kokku 29 879 23 354

NOuded ostjate vastu, viitlaekumisedja ettemaksed 14 579 18 246

NOuded tutarettevötja vastu 39 35

Varud 424 353

KAIBEVARA KOKKU 44921 41 988

POHIVARA

Muud pikaajalised nöuded 2 212 7 559

Investeering ffltarettevotjasse 527 527

Materiaalne pOhivara 153 305 149 133

Immateriaalne pOhivara 1 003 1 087

POHIVARA KOKKU 157 047 158 306

VARAD KOKKU 201 968 200 294

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

LUHIAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajaliste laenukohustuste luhiajaline osa 2 042 19

Volad tamijatele ja muud völad 4 080 4 486

Tuletisinstrumendid 1 816 2 039

VOlad tutarettevOtjale 743 1 369

Ostjate ettemaksedja tulevaste perioodide tulud 2 488 2 221
LUHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 11169 10134

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Tulevaste perloodide tulu liitumistasudelt 10 144 7 892

Laenukohustused 92 959 94 953

Tuletisinstrumendid 507 2 538

Muud volad 9 9

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 103 619 105 395

KOHUSTUSED KOKKU 114 788 115 526

OMAKAPITAL

Aktsiakapital 12 000 12 000

Ulekurss 24 734 24 734

Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278

Jaotamata kasum 49 168 46 756

OMAKAPITAL KOKKU 87 180 84768

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 201 968 200 294
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AS TALLINNA yES!

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE
31. DETSEMBRIL 2013 LOPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA (tuhat EUR)

KOONDK4SUMIAR UANNE

31. detsembril löppenud aasta

2013 2012

MUugitulu 51 693 52 437

Müüdud toodete/teenuste kulud -21 578 -20 014

BRUTOKASUM 30115 32423

Turustuskulud -690 -731

Uldhalduskulud -4 734 -4 553
Muud äritulud (+)/-kulud (-) -76 1 291

ARIKASUM 24615 28430

Finantstulud 2 932 1 587
F inantskulud -3 109 -3 285

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 24438 26732

Dividendide tulumaks -4 625 -4 466

PUHASKASUM 19 813 22 266

KOONDKASUM 19813 22266

Jaotatav kasum:

A- aktsia omanikele 19 812 22 265
B- aktsia omanikule 0,60 0,60

Kasum A aktsia kohta (eurodes) 0,99 1,11
Kasum B aktsia kohta (eurodes) 600 600
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AS TALLINNA VESI

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE
31. DETSEMBRIL 2013 LOPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA (tuhat fUR)

RAHA VOO AR UANNE

31. detsembril Ioppenud aasta
2013 2012

ARITEGEVUSE RAHAVOOD
Arikasum 24614 28431

Korrigeerimine kulumiga 5 660 5 786

Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest j a
liitumistasudest -117 -2 043
Muud mitterahalised korrigeerimised 27 7
Kasum(-)/kahjum(+) pöhivara müügist -134 30

Aritegevusega seotud käibevara muutus -210 -262
Aritegevusega seotud kohustuste muutus -383 -10

Rahavoog äritegevusest 29 457 31 939

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Antud laenud 0 -765
Laenude tagasimaksed 3 814 0
Pöhivarasoetamine -10284 -10530
lorustike ehituse eest saadavad kompensatsioonid 7 884 11198
Pöhivara mutigitulu 159 2
Saadud intressid 690 1 581

Rahavoog investeerimistegevusest 2 264 1 486

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Makstud intressidja laenu finantseerimise kulud,
sh swapi intressid -3 130 -3 242
Tasutud kapitalirendi maksed -40 -4
Tasutud dividendid -17 401 -16 801
Tulumaks dividendidelt -4 625 -4 466

Rahavoog finantseerimistegevusest -25 196 -24 513

Raha ja raha ekvivalentide muutus 6 525 8 912

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 23354 14442

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LOPUS 29879 23354
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AS TALLINNA VESI

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE
31. DETSEMBRIL 2013 LOPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA (tuhat EUR)

OMAK4PITALI MUUTUSTE AR UANNE

Aktsia- Kohustuslik Jaotamata Omakapital
kapital Ulekurss reservkapital kasum kokku

31. detsember 2011 12 000 24 734 1 278 41 291 79 303

Dividendid 0 0 0 -16 801 -16 801

Perioodi koondkasum 0 0 0 22 266 22 266

31. detsember 2012 12 000 24 734 1 278 46 756 84 768

Valitsevaja olulise mOju all olevate
osaluste bilansiline vaartus 0 0 0 0 -527

Valitsevaja olulise möju all olevate
osaluste vaartus arvestatuna
kapitaliosaluse meetodil 0 0 0 0 432

Korrigeeritud
konsolideerimata omakapital
31. detsember 2012 12 000 24 734 1 278 46 756 84 673

31. detsember 2012 12 000 24 734 1 278 46 756 84 768

Dividendid 0 0 0 -17401 -17401

Perioodikoondkasum 0 0 0 19813 19813

31. detsember 2013 12 000 24 734 1 278 49 168 87 180

Valitsevaja olulise moju all olevate
osaluste bilansiline vaartus 0 0 0 0 -527

Valitsevaja olulise moju all olevate
osaluste väärtus arvestatuna
kapitaliosaluse meetodil 0 0 0 0 555

Korrigeeritud
konsolideerimata omakapital
31. detsember 2012 12 000 24 734 1 278 49 168 87 208
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SOLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

AS Tallinna Vesi aktsionäddele

Oleme auditeerinud kaasnevat AS Tallinna Vesi ja selle tütarettevôtte konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud finantsseisundi aruannet seisuga
31. detsember 2013, konsolideeritud koondkasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannetja
rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lôppenud majandusaasta kohta fling lisasid, mis
sisaldavad aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste anrestuspöhimötete kokkuvôtet ja muud
selgitavat informatsiooni.

Juhatuse kohustused konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatus vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja ôiglase esitamise eest
kooskölas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu vöetud Euroopa Liidu
poolt, ning sellise sisekontrolli eest, nagu juhatus peab vajalikuks, et vôimaldada kas pettusest vôi
yeast tulenevate oluliste väärkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
koostamist.

Vandeaudlitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada auditi pöhjal arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
kohta. Viisime auditi läbi kooskölas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid
nOuavad, et me oleme vastavuses eetikanôuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi
omandamaks pöhjendatud kindlustunnet, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda
olulisi väärkajastamisi.

Audit hölmab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes esitatud anmäitajate ja avalikustatud
informatsiooni kohta auditi tôendusmateijali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende
protseduuride hulk ja sisu sOltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust risiddele, et
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne vöib sisaldada pettustest vOi vigadest tulenevaid
olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks vötab audiitor nende
riskihinnangute tegemisel awesse konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja
öiglaseks esitamiseks juurutatud sisekontrollisusteemi, kuid mitte selleks, et avaldada aivamust
sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hôlmab ka kasutatud anestuspöhimôtete asjakohasuse,
juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute pOhjendatuse ja konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et kogutud auditi töendusmaterjal on piisavja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kôigis olulistes osades öiglaselt
AS Tallinna Vesi ja selle tütarettevôtte flnantsseisundit seisuga 31. detsember 2013 ning nende sellel
kuupäeval lOppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskölas rahvusvaheliste
finantsaniandluse standarditega, nagu need on vastu vôetud Euroopa Liidu poolt.

AS PricewaterhouseCoopers, Färnu nint 15, 10141 Tallinn; tegevusluba nr 6; registrikood: 10142876
T: 614 isoo, F: 6141900, www.pwc.ee
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Asjaolu röhutamine

Juhime tähelepanu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisale 3, mules ldijeldatakse
AS Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelise kohtuasja tulemusega seotud ebakindlust. Nimetatud
asjaolu röhutamine ei kujuta endast märkust meie arvamuse osas.

AS PricewaterhouseCoopers

Ago Vilu Nahkor
Vandeaudlitor, litsents nr 325 Vandeaudiitor, litsents nr 508

25. veebruar 2014
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