


olla eeskujuks igale teenindusettevõttele ja 
tööandjale. Meie kliendid, töötajad ja omanikud 
tunnevad, et neist hoolitakse. Me soovime 
kujundada loodussäästlikku mõtteviisi ja pakume 
täisväärtuslikku elu.

Tahame
VISIOON

puhta veega parema elu!Loome
MISSIOON

Me Hindame kaastöötajaid. 
Oleme pühendunud klientidele. 
Oskame ja tahame. 
Lubadustest peame kinni. 
Ideed viime ellu. 
Meeskonnatöö tegijad. 
Ettevõtlikud.

VÄÄRTUSED
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OLULISED MAJANDUSNÄITAJAD (TUHANDETES KROONIDES)

2004 2003 2002

Veemüügi tulud 220 688 200 889 201 245

Reoveeteenuse tulud 204 494 180 739 178 026

Müügitulu 548 529 504 017 512 524

ARUANDEAASTA PUHASKASUM 172 961 104 541 146 193

Põhitegevuse kulude/tulude suhe 47% 51% 53%

Müügitulu puhasrentaablus 32% 21% 29%

Omakapitali puhasrentaablus 17% 12% 17%

Varade puhasrentaablus 8% 5% 6%

Omakapitali ja Varade suhe 45% 42% 37%

KASUM AKTSIA KOHTA KROONIDES 8,65 5,23 1,75

TÖÖTAJATE ARV AASTA LÕPU SEISUGA 351 348 370

Majanduslikud tähtsündmused JOONIS 2. MÜÜGITULUDE STRUKTUUR 2004. AASTAL

40% Reoveeteenus

37% Veemüük 

13% Vee- ja kanalisatsiooni liitumistasud

  8% Sadevee kogumise ja puhastamise teenus

  2% Muud teenused (vt lisa 18)

JOONIS 1. EFEKTIIVSUSE TÕUS 2002–2004

Lühiülevaade

AS Tallinna Vesi on ainus vee- ja kanalisatsiooni-

teenuste osutaja Tallinna linna teeninduspiirkonnas. 

Tallinna linn on andnud ettevõttele 15aastase 

ainuõiguse osutada veevarustuse, reovee kogumise, 

töötlemise ja ärasuunamise teenuseid. Lisaks sellele 

osutab Tallinna Vesi vee- ja kanalisatsiooni- ning 

teisi väiksemaid teenuseid mitmes Tallinna läheduses 

asuvas vallas. 

Tallinna Vesi tegutseb 2000 km2 suurusel loodusalal, 

kust kogutakse toorvett. Sellest toodetakse joogivett 

Tallinna Veele kuuluvas Ülemiste veepuhastusjaamas. 

Samuti hoiab Tallinna Vesi käigus linna veevõrku, 

mille kaudu varustatakse linlasi joogiveega, ning 

kanalisatsioonivõrku, mille kaudu juhitakse reo- ja 

sademevesi ettevõttele kuuluvasse Paljassaare 

reoveepuhastusjaama.

Tallinna linnaga sõlmitud teenustelepingu kohaselt on 

AS Tallinna Vesi kohustatud täitma 97 teenusetaset. 

Aastatel 2001–2004 on ettevõte kõiki teenusetasemeid 

täitnud. 

Põhitegevuse tulude/kulude suhe

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tulu
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TÄIENDASIME 
ÄRITEGEVUSE JÄTKUVUSE 
JA KRIISIOLUKORDADES 
TEGUTSEMISE PLAANE

2004. aastal uuendati põhjalikult äritegevuse 

jätkuvuse ja kriisiolukordades tegutsemise 

plaane. Kriisiolukordade läbimõtlemine ja ettevalmistus 

nendele reageerimiseks tasusid end täiel määral 2004. 

aasta juulis-augustis ning 2005. aasta jaanuaris, 

kui tuli hakkama saada erakordsete ilmastikuolude 

tagajärgedega. Mõlemal korral tõusis Ülemiste järve 

veetase kriitilise piirini, olles kõrgem kui kunagi varem. 

Samuti esines 2004. aasta juulis-augustis mõnel pool 

Tallinnas paikseid sadevee üleujutusi.

Kõikidel juhtudel tuli ettevõtte kriisijuhtimismeeskond 

koostöös Tallinna linnaga tekkinud olukorra 

lahendamisega hästi toime. Olukorra lahendamises 

osalenud töötajad näitasid üles erakordset pühendumist 

ja töösse suhtumist, mis peegeldab nende oskust 

lahendada professionaalselt ka väga raskeid olukordi. 

Selgelt muutuvaid ilmastikutrende arvestades 

teeb ettevõte tihedat koostööd Tallinna linna ja 

Päästeametiga, et täiustada vajalikke kaitsemeetmeid 

veelgi.

KLIENTIDE RAHULOLU TÕUSUTEEL

Novembris korraldatud kliendirahulolu uuringu 

tulemused näitavad, et liigume õiges suunas, kuid meil 

on veel palju teha oma eesmärkide saavutamiseks. 

Kuigi suur osa klientidest on meie teenusega rahul, 

soovime nende rahulolu veelgi tõsta. 2004. aasta 

jooksul vähendasime vastamata kõnede arvu 15%lt 

6%le. Lisaks sellele oleme alustanud tööd kliendiinfo- 

ja arveldussüsteemi väljavahetamisega ning uue 

klienditeeninduskeskuse ehitamisega. Mõlemad 

tõstavad märkimisväärselt meie klientidele osutatavate 

teenuste kvaliteeti ja valikut.

LAIENEV TEENINDUSPIIRKOND 

Üks ettevõtte olulisemaid eesmärke on laiendada 

teeninduspiirkonda ning kasutada seeläbi 

maksimaalselt ära Ülemiste veepuhastusjaama ja 

Paljassaare reoveepuhastusjaama vajalikust suuremat 

võimsust. Viimase 12 kuu jooksul oleme aktiivselt 

töötanud mitmete võimalustega ning samuti oleme 

laiendanud vee- ja heitveekanalisatsioonitorustike 

ulatust, et oleks võimalik pakkuda teenuseid Tallinna 

ümbritsevatele piirkondadele. See strateegia on ennast 

ära tasunud ning 2004. aastal on meil õnnestunud 

sõlmida lepingud Harku valla Apametsa piirkonna, Rae 

valla ja Mähe I teeninduspiirkonnaga. Lisaks oleme 

osutunud konkursi võitjaks Raku ja Mõigu piirkonnas. 

Tegeleme ka teiste piirkondade kaasamisega ning 

oleme kindlad, et vastav tegevuskava on juba toonud ja 

toob ka pikaajalises perspektiivis palju kasu kõikidele 

ettevõtte huvirühmadele. 

“Maksueelne kasum jõudis 199 miljoni 
kroonini, mis on seatud eesmärkidest 

24% võrra rohkem.”

Juhatuse esimehe 
pöördumine

2004. aastal tegi ettevõte edusamme paljudes 

valdkondades. Jätkasime eelmisel aastal saavutatud, 

juba niigi kõrgete standardite täiustamist. Ka 

edaspidi keskendume täiel määral eesmärgile saada 

maailmatasemel vee-ettevõtteks. 2004. aasta 

novembris sõltumatu eksperdi poolt korraldatud 

klientide rahulolu uuring näitas, et meie teenusega 

rahul olevate klientide hulk on tõusnud 77%le. 

Veelgi rohkem avaldab muljet see, et meie joogivee 

kvaliteediga rahul olevate klientide hulk on 22% võrra 

kasvanud. See näitab selgelt veetootmisprotsessi 

ja veevõrgu osas tehtud tootmisalaste parenduste 

positiivset mõju.

TÄITSIME KÕIKI TEENUSETASEMEID

Taas täitis või ületas ettevõte kõik Tallinna linna poolt 

kehtestatud teenusetasemed, mille valik hõlmab 

ühtekokku enam kui 90 eri teenusetaset. Paljude 

teenusetasemete osas on ettevõtte tulemused 

tähelepanuväärsed ning neli valdkonda väärivad eraldi 

äramärkimist. Ettevõte on kohustatud vähendama 

veevõrgu lekkeid 2005. aasta septembri lõpuks 

26,2%ni. Tänaseks on see eesmärk juba ületatud 

ning 2004. aasta lõpu seisuga on lekete tase pisut üle 

21%.

Ettevõttel on head eeldused täita 2007. aastaks 

nõudeid, mida seab joogivee kvaliteedile Euroopa 

Komisjoni direktiiv. 2004. aastal täitsime neid 

nõudeid 92% ulatuses, mis tähendas enam kui 

100protsendilist tulemuste paranemist kahe viimase 

aasta jooksul. Heitvee puhastusprotsessi kvaliteedi 

osas vastas Paljassaare reoveepuhastusjaama 

tegevus nõutud tasemetele, seda hoolimata 

mahukatest rekonstrueerimistöödest lämmastiku 

töötlusprotsessi täiustamiseks ning ennenägematutest 

ilmastikuoludest 2004. aasta juulis ja augustis. Kogu 

Paljassaare reoveepuhastusjaamas tekkinud jääkmuda 

komposteeriti ning prügimäele ei viidud enam ühtegi 

koormat.

Paljassaare reoveepuhastusjaam
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SUUREPÄRASED 
MAJANDUSTULEMUSED

2004. aasta müügitulud olid eelarvega vastavuses. 

Kulude hoolikas jälgimine ja rahavoogude efektiivsest 

juhtimisest tulenev laenukulude vähenemine on 

viinud ettevõtte suurepäraste finantstulemusteni. 

Maksustamiseelne kasum on kasvanud 199 miljoni 

kroonini, ületades eesmärke 24% võrra.

Meie kõige tähtsamate tootmisüksustega seotud maa 

erastamine on nüüdseks jõudnud lõppfaasi ning 

viiakse eeldatavasti lõpule 2005. aasta märtsikuuks. 

Ülemiste veepuhastusjaama ja Paljassaare reovee-

puhastusjaama aluse maa erastamiskuludena tuleb 

tasuda ligikaudu 20 miljonit krooni. 

2004. aasta septembris kinnitas Tallinna linnavalitsus 

tariifitõusu 2005. aastaks, mis kindlustab nii EBRD-lt 

saadud laenu tagasimaksmist alates 2005. aasta maist 

kui ka ettevõtte investeeringukava teostamist.

PÜHENDUNUD TÖÖTAJAD

Ka 2004. aastal on ettevõtte edu aluseks olnud meie 

töötajate ettevõtlikkus ja pühendumine. Tänan selle 

eest kõiki meie töötajaid, sest ilma nende toetuseta 

ei oleks ettevõttel õnnestunud parandada sedavõrd 

märkimisväärselt teenuste kvaliteeti ega saavutada 

ülihäid finantstulemusi. 2004. aastal korraldasime 

ettevõttes järjekordse töötajate rahulolu uuringu. 

Tulemused osutusid väga headeks, näidates rahulolu 

tõusu peaaegu kõigis valdkondades. Uuringu tulemusi 

on arutatud kõikide töötajatega ning mureküsimuste 

lahendamiseks on koostatud tegevuskava. 

PARIM MEESKOND

United Utilities, üks meie ettevõtte põhiaktsionäre, 

tõstab esile iga kvartali ja iga aasta parimaid töötajaid 

ja meeskondi, kes on andnud suurepärase panuse 

ettevõtte tulemuste heaks. 2004. aastal esitati ASi 

Tallinna Vesi eestlastest juhtkond mitmete teiste 

United Utilities’e maailma eri paikades töötavate 

meeskondade seas parima meeskonna tiitli 

kandidaadiks. Mul on suur rõõm teatada, et ASi 

Tallinna Vesi juhtkond võitis United Utilities’e parima 

meeskonna tiitli nii ühe kvartali kui ka terve 2004. 

aasta arvestuses. Tegu on suurepärase saavutusega, 

mis annab tunnistust nii meeskonna võimekusest 

kui ka nende töötulemuste kõrgest tasemest. Selle 

tunnustuse üle on uhke kogu ettevõte.

UUED VÄLJAKUTSED

2005. aasta esitab meile tõenäoliselt veelgi rohkem 

väljakutseid ja võimalusi, kuid me oleme valmis need 

vastu võtma ning ettevõtte tulemusi veelgi parandama. 

Paljassaare reoveepuhastusjaamas on 2005. aastal 

kavas lämmastiku eraldamise uue protsessi testimine 

ning käivitamine. Selle tulemusel väheneb märgatavalt 

Läänemerre juhitava lämmastiku hulk. Plaanime 

oluliselt parandada klienditeenindust – juurutame uue 

kliendiinfo- ja arveldussüsteemi, pakume klientidele 

laiemat teenusevalikut ning avame aadressil Ädala 

10 uue kliendisõbraliku teeninduskeskuse. Aasta 

teisel poolel kavandame esimese kommunaalteenuste 

ettevõttena Baltikumis kasutusele võtta kõikidele 

klientidele suunatud garanteeritud standardite skeemi 

meie poolt osutatavate põhiteenuste osas.

2005. aastal on plaanis ellu viia mahukaim 

erastamisjärgne investeerimisplaan – kokku 220 

miljonit krooni. Investeerimiskava keskendub vee 

kvaliteedi taseme edasisele tõstmisele, et jõuda 2007. 

aastaks seatud eesmärkide täitmiseni. Samuti tahame 

jätkuvalt täiustada oma keskkonnajuhtimissüsteeme 

ning saada ettevõttele EMASi (keskkonnajuhtimise ja 

akrediteerimise süsteemi) akrediteering.

Kahtlemata oli 2004. aasta meile edukas ja ma olen 

veendunud, et oleme planeerinud 2005. aastaks 

vajalikud sammud, mis aitavad veelgi parandada 

meie poolt pakutavate teenuste kvaliteeti. Tahaksin 

tänada kõiki meie töötajaid nende tugevate püüdluste 

eest saada jätkuvalt paremaks, ning Tallinna linna 

ja keskkonnaministeeriumi aasta jooksul osutatud 

positiivse ning konstruktiivse toe eest – just see 

muudab meie ettevõtte nii edukaks, nagu see 

praegu on.

Robert John Gallienne,
juhatuse esimees

Tootmisaruanne 10

Klienditeenindus ja arendus 12

Puhastusjaamad ja laborid 16

Võrgud 23

Varahaldus 25

Keskkond ja kvaliteet 27

Ettevõte ja inimesed 29

Finantsaruanne 31

2004
AS Tallinna Vesi. Aastaraamat.
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TÖÖ EFEKTIIVSUS PARANES

Püüdlusi saatvat tulemuslikkust võib 

näha mitmes eri valdkonnas, kuid 

tähelepanuväärseim oli see kahtlemata 

veelekete osas, mille näitaja langes 

29,6%lt 21,4%le. Samuti rakendas ettevõte 

ellu kaks uut tarkvarasüsteemi, mis aitavad 

tulemuslikkust veelgi parandada. Ettevõtte elektri- ja 

automaatikaseadmete kasutamist aitab paremini 

korraldada varahaldustarkvara, samuti loodi keskne 

varade andmebaas. Lisaks sellele viidi lõpule vee- ja 

kanalisatsioonivõrgu mudeli arendamine, mis on 

usaldusväärne vahend veekvaliteedi parandamisel, 

võrkude laiendamisel ja mujal. 

Ettevõtte äritegevuse jätkuvuse ja kriisiolukordades 

tegutsemise plaanide täiendamisele järgnes võimalus 

neid testida ka päriselus – suviste ilmastikuolude 

tõttu tekkinud kriisis. Tulemus oli väga positiivne 

ning suuremad probleemid suudeti ära hoida tänu 

meeskonna kõrgele valmisolekule ja täielikule 

pühendumusele.

LAIENEME NAABERVALDADESSE

2004 oli märkimisväärne ka ettevõtte laienemise 

osas. Sellest annavad tunnistust sõlmitud kaalukad 

koostöölepingud, mille alusel varustatakse vee- 

ja kanalisatsiooniteenustega Tallinna ümbruses 

paiknevaid omavalitsusi. Meeldiv on näha, et 

ettevõtte professionaalsust hinnatakse ning osa selle 

rajatiste reservvõimsusest võib olla kasulik teistele 

omavalitsustele.

INVESTEERINGUD KESKKONDA

Kõik ülalmainitud tegevused ja projektid on ellu 

viidud kõrge keskkonnateadlikkusega; ettevõte 

on pidevalt jätkanud tegutsemist selle nimel, et 

parandada veemajandamist ja vee kvaliteeti valgalal. 

Heitveepuhastuses on lõpule viidud teine etapp 

lämmastiku töötlemises, kogu protsessis tekkiv muda 

on ära kasutatud keskkonnasõbralikul viisil.

TUGEV MEESKONNAVAIM

Lõpetuseks on aga kõige tähtsam öelda, et need 

saavutused on olnud võimalikud tänu meeskonna 

ülikõrgele professionaalsusele. Nende pühendumine 

sellele, et pakkuda iga päev tallinlastele maailma-

tasemel teenust, on lihtsalt imetlusväärne!

Roch Jean Guy Antoine Chéroux,
teenindus- ja tootmisdivisjoni direktor,

juhatuse liige

Väga hea aasta! Jah, 2004 on olnud väga hea 

aasta. Ettevõte saavutas kõik enesele seatud 

eesmärgid ning täitis taas kord kõik Tallinna linnaga 

sõlmitud Teenuselepingu nõuded. Pühendumine 

on olnud tohutu ja energiatase alati haripunktis. 

Tänu sellele saavutas meeskond suurt edu paljudes 

tegevusvaldkondades.

KLIENTIDE KASVAV RAHULOLU

Tarbijale pakutav teenus on jätkuvalt paranenud. 

Ettevõte võttis kasutusele uue klienditarkvara, 

mis lisab uusi funktsioone ning hõlbustab 

klientidega suhtlemist tunduvalt. Rajati uued 

klienditeenindusruumid, mis on projekteeritud võtma 

vastu kliente sõbralikus ja tulemuslikus õhkkonnas. 

Teenusenäitajad paranesid palju, näiteks langes 

märkimisväärselt kaotsiläinud kõnede arv (-60%) ja 

kanalisatsiooniummistuste hulk (-18%), oluliselt 

vähenes ka veevarustushäirete arv. Pakub rahuldust 

näha, et meie kliendid on kõiki neid muutusi 

tunnustanud ning nende üldine rahulolu tõusis 77%ni, 

nagu näitab viimane sõltumatu kliendirahulolu uuring.

HEA KVALITEEDIGA JOOGIVESI

Ka toodete kvaliteet paranes veelgi. Tänu 

laiaulatuslikele töödele võrkudes (opereerimine ja 

taastamine/asendamine) ning pidevatele püüdlustele 

täiustada veepuhastusjaama oli tallinlastele antud 

vesi kõrgema kvaliteediga kui kunagi varem. Sellest 

andis tunnistust ka see, et joogivee kvaliteediga oli 

rahul 22% rohkem kliente. Reoveepuhastuse poolelt 

jätkas ettevõte Paljassaare reoveepuhastusjaama 

kaasajastamist ja andis väga häid puhastustulemusi 

kõigi näitajate lõikes.

Tootmisaruanne

“Meeskonna pühendumine on 
olnud tohutu ja energiatase 

alati haripunktis!”
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2004. aastal valiti välja projekti koostööpartner 

ning alustati süsteemi arenduse ja disainiga. 2005. 

aastasse on planeeritud infosüsteemi lõplikud testid, 

andmeülekanded ja kogu projekti käivitamine. Uus 

kliendiinfosüsteem rakendatakse täielikult tööle 2005. 

aasta teisel poolel.

Parema töö- ja klienditeeninduse keskkonna loomiseks 

tehti 2004. aastal algust uue klienditeeninduskeskuse 

ehitamisega. Uus klienditeeninduse kontor avatakse 

2005. aasta kevadel.

VEELEHT IGASSE TALLINNA KODUSSE

Ettevõtte teenuse tarbijate paremaks teavitamiseks 

saadab AS Tallinna Vesi juba teist aastat järjest 

pealinna kodudesse eesti- ja venekeelset kliendiinfo 

lehte Veeleht. Kliendirahulolu uuringu kohaselt oli 

neljandik küsitletutest Veelehte lugenud ning andis lehe 

loetavusele positiivse hinnangu.

ÜHISVEEVÄRGI JA 
-KANALISATSIOONIGA LIITUMINE 
TÕUSUTEEL

2004. aastal loodi enam kui 400 kinnistule Tallinnas 

võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. 

Kuna ühiskanalisatsioon annab linlastele võimaluse 

muuta oma elukeskkonda paremaks, kasutasid 

tallinlased liitumisvõimalust agaralt nagu eelmistelgi 

aastatel. Kokku sõlmis AS Tallinna Vesi 2004. aastal 

751 liitumislepingut. Pea pooltele liitujatele hüvitas 

liitumistasu Tallinna linn (vt tabel 1). Lisaks sõlmis 

ettevõte 2762 uut teenuslepingut.

KLIENDITEENINDUSE EESMÄRGID 
2005. AASTAKS

2005. aastal jätkab klienditeenindus oma püüdlusi 

tõsta klientide rahulolu. Eesmärgiks on igapäevaselt 

klientide hulk on tõusnud 77%le. Kindlasti väärib 

märkimist ka asjaolu, et joogivee kvaliteediga rahul 

olevate klientide hulk on võrreldes 2003. aastaga 22% 

võrra kasvanud. Kõige enam olid joogivee kvaliteedi 

osas paranenud sellised näitajad nagu vee maitse, 

joogikõlblikkus ja kvaliteedi püsivus. See tulemus 

kinnitab, et veetootmisprotsessis ja veevõrgu osas 

tehtud parendused on kandnud vilja.

KLIENDITEENINDUSE UUS 
HINGAMINE

Lisaks joogivee kvaliteedile on oluliselt paranenud ka 

klienditeeninduse tase. Näiteks langes 2004. aasta 

jooksul klienditeeninduse vastamata kõnede arv eelmise 

aasta 15%lt 6%le. Samuti on oluliselt vähenenud 

kliendikaebuste arv (vt joonis 4).

Oma klienditeenindajate töö hindamiseks hakkas ettevõte 

2004. aastal igakuiselt tegema klientidele väljasaadetud 

kirjade ja kliendikõnede analüüsi. Erapooletuse 

säilitamiseks hindavad lisaks klienditeeninduse 

esindajale kolleegide tööd ka teiste üksuste töötajad. 

Analüüsi eesmärk on selgitada välja, kui hästi suutis 

klienditeenindaja esitatud küsimusele ammendava 

ja operatiivse vastuse anda. Pärast arutelu antakse 

klienditeenindajale tagasisidet tema töösooritusest. 

UUS INFOSÜSTEEM LIHTSUSTAB 
KLIENDISUHTLUST

Klientidele osutatavate teenuste kvaliteedi 

parandamiseks ja teenuste valiku laiendamiseks 

alustas ettevõte 2004. aastal kliendiinfo- ja 

arveldussüsteemi väljavahetamist. Uus süsteem 

koondab endas kolme seni kasutusel olnud süsteemi 

funktsionaalsuse ja andmed ning võimaldab pakkuda 

tänapäevaseid teenuseid:

• internetipõhist iseteenindust

• teenuse eest otsekorraldusega tasumist

• massarveldust

• integratsiooni riiklike registritega

Klienditeenindus 
ja arendus

KLIENDIRAHULOLU TÕUSUTEEL

2004. aasta novembris korraldas sõltumatu ekspert  

telefoniküsitluse, mille käigus avaldas ASi Tallinna Vesi 

poolt pakutavate teenuste kohta arvamust rohkem kui 

900 klienti ja teenuste lõpptarbijat. Kliendirahulolu 

uuring näitas, et meie teenusega rahul olevate 
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JOONIS 3. ASi TALLINNA VESI KLIENDID

72% Eraisikud

18% Korteriühistud

  7% Äriettevõtted

  3% Kinnisvarahooldusfirmad

ÜLDANDMED

• Üle 400 000 tarbija

• Enam kui 19 000 klienti

EESMÄRGID 2004

• Kliendirahulolu tõstmine

• Kliendiinfosüsteemi väljavahetamise 
ettevalmistustööde alustamine

• Klienditeeninduse ruumide ehitustööde alustamine

• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituvate 
kinnistute arvu suurendamine

Merle Lindma,
klienditeeninduse juht

“Rahulolevate klientide hulk 
on tõusnud 77%le.”
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ettevõttega suhtlevate klientide rahulolu tagamine, 

selle pidev jälgimine, andmete analüüs. 2005. aastal 

on vaja edukalt lõpetada kaks kliendi seisukohalt 

olulist projekti – klienditeeninduse uute kontoriruumide 

avamine ning laiemaid võimalusi pakkuva kliendi-

infosüsteemi juurutamine.

Veemõõduosakond

2003.–2004. aastal rakendas AS Tallinna Vesi 

veearvestite testimisprogrammi, et leida veearvestid, mis 

töötaksid Tallinna tingimustes paremini, millel oleks pikem 

tööiga ja mis mõõdaksid veelgi täpsemalt. 

Uuringu tulemusena võttis ettevõte vastu otsuse 

investeerida 2005. aastal 1,5 miljonit krooni uute ja 

täpsemate veearvestite paigaldamiseks. See võimaldaks 

välja vahetada pea 10% olemasolevatest veearvestitest. 

Vahetusse lähevad eelkõige suure veetarbimisega klientide 

arvestid.

Kokku on ettevõte 2004. aasta lõpuks paigaldanud 

18 585 veearvestit.

Arendustegevus

AS Tallinna Vesi tegi 2004. aastal põhjaliku analüüsi, et 

määrata kindlaks joogivee- ja reoveetorustike tehniline 

seisukord. Selle tulemusena koostati linna torustike 

renoveerimiskava ja seati torustike renoveerimisega 

seotud eesmärgid järgmisteks aastateks.

Kokku ehitas AS Tallinna Vesi 2004. aastal 7485 m 

uut reoveetorustikku, 2384 m joogiveetorustikku 

ning 1852 m sademevee kanalisatsiooni (vt tabel 

2). Reoveekanalisatsiooni ehitati peamiselt Nõmmel, 

Lillekülas ning Meriväljal. Rajati sademevee peakollektor 

Mustamäe teele, mis on eelvooluks praktiliselt kogu 

Lilleküla elamupiirkonna sademeveele ning Tondi 

piirkonnale. Kollektori rajamine parandas linnaosa elanike 

elutingimusi, vähendades oluliselt uputuste ohtu.

TABEL 2. VÕRKUDE LAIENDAMINE 2004. 
AASTAL

Torustiku tüüp Pikkus (m)

Vesi 2 384

Reovesi 7 485

Sademetevesi 1 852

KOKKU 11 721

2005. aastal jätkuvad reoveekollektori ehitustööd 

Pärnu maanteel. Kollektor saab eelvooluks Nõmme 

idaosale ja annab võimaluse kanaliseerida Tallinna 

reoveesüsteemi Kiili valla asumid ja Järveküla.

Lisaks renoveeris Tallinna Vesi 14 km torustikke 

(vt tabel 3). 

TABEL 3. TORUSTIKE RENOVEERIMINE 

Torustiku tüüp Pikkus (m)

Vesi 9 025

Reovesi 5 152,21

KOKKU 14 177,21

TIHE KOOSTÖÖ LÄHIVALDADEGA

Jätkus hea koostöö Tallinna lähivaldadega. 2004. 

aastal ehitati Rae vallale nii joogivee kui ka reovee 

kanalisatsiooni liitumispunktid. Sellega garanteerime 

Rae valla vee-ettevõtjale kvaliteetse teenuse 

järgnevaks 10 aastaks. Viljandi maanteel alustati 

ehitustöödega, et rajada Kiili vallale joogivee ning 

reovee eelvoolutorustikud.

Samuti alustati ehitustöödega Saue ja Harku vallas. 

Sinna rajatakse reovee ülepumpamissüsteemid ja 

joogivee peamagistraal, mis võimaldavad varustada 

kvaliteetse teenusega Laagri uuselamurajooni, Harku 

ja tulevikus ka Hüüru asulat.

Lõplikult allkirjastati kokkulepped Harku valla-

valitsusega. Sõlmitud kokkulepete alusel täidame 

vee-ettevõtja kohuseid Apametsa uuselamurajoonis ja 

osutame reovee kanaliseerimise teenust Harku valla 

vee-ettevõtjale. Reovesi kanaliseeritakse Tallinna reovee 

süsteemi Tabasalust, Rannamõisast ning tulevikus ka 

Murastest.

EESMÄRGID 2004

• Uute vee- ja reoveekanalisatsiooni rajatiste 
ehituskava täitmine

• ASi Tallinna Vesi torustike renoveerimisplaani 
täitmine 

• Lähivaldadele teenuse osutamise laienemine 

TABEL 1. LIITUMISLEPINGUD 2004. AASTAL

2004 Kokku Hüvitisega Hüvitiseta 

Vesi 210 31 179

Kanal 528 365 163

KOKKU 751 365 386
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Laborid

Nagu eelmistel aastatel, uuendasid ASi Tallinna Vesi 

vee- ja heitveelabor ka 2004. aastal edukalt ISO 

17025 sertifikaati. Sertifikaat annab kinnitust, et 

ettevõtte laborid on põhja-, pinna-, joogi- ja heitvee 

kvaliteedi keemiliste ja mikrobioloogiliste analüüside 

valdkonnas kompetentsed ning pakuvad tasemel 

laboriteenust. 

Aasta-aastalt on ettevõtte laborite akrediteerimis-

ulatusse lisatud ka uusi metoodikaid. Kokku tegid 

laborid 2004. aastal enam kui 42 000 proovi ja üle 

152 000 määramise (vt tabel 5).

TABEL 5. ASi TALLINNA VESI LABORITES 
TEHTUD PROOVID JA MÄÄRAMISED 2004

Proove Määramisi

Heitveelabor 8 165 66 960

Veelabor 27 133 74 901

Mikrobioloogialabor 6 034 9 288

Hüdrobioloogialabor 828 945

KOKKU 42 160 152 094

ASi Tallinna Vesi laborid on aktiivselt osalenud laborite 

võrdluskatsetel nii Eestis kui ka Suurbritannias.

VEE KVALITEEDI PIDEV KONTROLL 

Tallinna joogivee kvaliteedi mõõtmiseks võtab ASi 

Tallinna Vesi veelabor pidevalt kvaliteediproove 

toorveest ja nii puhastusprotsessis olevast kui ka selle 

juba läbinud puhtast joogiveest. 

Lisaks sellele on Tallinnas ja Sauel lõpptarbija 

juures kokku 120 Tallinna Tervisekaitsetalitusega 

kooskõlastatud vee kvaliteedi mõõtmise kontrollpunkti 

(vt tabel 6). Neile lisaks jälgitakse veel kümnes 

kontrollpunktis majasiseste torustike mõju vee 

kvaliteedi muutustele. Labori tulemused näitavad, et 

vee kvaliteedi vastavus – nii mikrobioloogiliste kui ka 

üldiste näitajate osas – on aasta-aastalt tõusnud (vt 

joonis 6). 

TAUSTINFO

• Veelabor alustas tööd 1927. a. koos rajatud 
Ülemiste veepuhastusjaamaga

• Tänapäevaseim vee-ettevõtte labor Eestis

• Omab rahvusvahelist ISO 17025 
akrediteeringut 

• Teostab üle 80 000 veeanalüüsi aastas

EESMÄRGID 2004

• Uuendada laborite ISO sertifikaati ja lisada 
akrediteerimisulatusse uusi metoodikaid

• Osaleda rahvusvahelises pädevuskatsetus-
programmisprogrammis

Riho Sobi,
puhastusjaamade juht

“Tallinna linna joogivee kvaliteet 
on kõigi aegade parim!”

ÜLEMISTE VEEPUHASTUSJAAM

2004. aastal toodeti ligikaudu 22,9 miljonit m3 

joogivett (vt tabel 4). Seega tootis Ülemiste 

veepuhastusjaam keskmiselt 62 400 m3 joogivett 

päevas. Kuid jaama tootmisvõimsus on oluliselt 

suurem – 123 000 m3 ööpäevas. Võimsuse varu 

annab tunnistust sellest, et ASil Tallinna Vesi on 

võimalik suurendada praegust tootmismahtu ja 

laieneda Tallinna naaberpiirkondadesse.  

PALJASSAARE 
REOVEEPUHASTUSJAAM

2004. aastal puhastati Paljassaare reovee-

puhastusjaamas 53 297 000 m3 reovett, mis ületab 

eelnenud aasta koguse umbes 17% (vt joonis 5).

Selle näitaja peamiseks põhjuseks oli eriti 

sademeterohke suvi. Suviste suursadude ajal 

puhastusjaama läbinud veekogus oli ettevõtte rohkem 

kui 20aastase ajaloo rekord. Kui tavatingimustes 

puhastatakse keskmiselt 5000 m3 reovett tunnis, 

siis suursaju ajal oli see hulk 5 korda suurem ehk 

28 000 m3.

LÄMMASTIKUPROJEKTIST 

Kuna puhastamisele suunatava vee reostussisaldus 

on aasta-aastalt tõusnud ning ka nõuded vees 

lubatavale lämmastikusisaldusele muutunud, on 

keskkonda juhitava puhastatud vee head kvaliteeti 

varasemast raskem saavutada. Seetõttu võeti ette 

ka Paljassaare puhastusprotsessi moderniseerimine. 

Lämmastikuprojekti elluviimise tulemusena väheneb 

puhastatud veega Soome lahte lastava lämmastiku 

kogus aastaks 2006 vähemalt 25% võrra.

2004. aastal lõpetati põhilised ümberehitustööd ning 

protsess käivitatakse täielikult 2005. aastal. Projekti 

käigus ehitati välja ka puhastusprotsessi tõhustav 

metanoolijaam, mis on uudne kogu Baltikumis. Kogu 

projekti maksumus on ligi 30 miljonit krooni.

REOVEESETTE TAASKASUTAMINE

Reovee puhastusprotsessis eraldatavat jääkmuda, mida 

2004. aastal tekkis kokku 35 770 tonni, on võimalik 

edukalt taaskasutada. Kuna alates 2003. aastast ei 

ole ettevõte reoveesetet enam prügimäele ladustanud 

ning soovib seda kasutada keskkonnasõbralikumalt 

komposti valmistamiseks, tekkis vajadus täiendavate 

kompostiväljakute järele. 

Selle tulemusena hakati 2004. aastal Paljassaares 

ehitama uusi kompostiväljakuid, mille kogumaht 

on 10 hektarit ning maksumus 34 miljonit krooni. 

Kompostiväljakud valmivad 2006. aastal.

JOONIS 5. REOVEE KOGUSED 1999–2004 
(TUHAT M3 AASTAS)
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Puhastusjaamad 
ja laborid

TABEL 4. JOOGIVEE TOOTMINE 2001–2004 
(MILJONIT KUUPMEETRIT)

2001 2002 2003 2004

Pinnavesi 27,8 27,4 26,8 22,9

Põhjavesi 3,4 3,2 3,2 2,9

KOKKU 31,2 30,6 30,0 25,8 
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VEEPUHASTUSPROTSESS ÜLEMISTE 
VEEPUHASTUSJAAMAS

1

Pinnavesi kogutakse 1800 
km2 suuruselt alalt Ülemiste 
järve ja sealt edasi Ülemiste 
veepuhastusjaama.

Toorvesi läbib mikrofiltrid, 
mis eraldavad veest vetika 
ja hõljumi.

2

Vesi suunatakse basseinidesse, kus 
vette juhitava osooni-õhusegu abil 
hävitatakse kahjulikud bakterid.

3

Vee selgitamiseks lisatakse veepuhastus-
kemikaali. Vee settimise käigus eraldub veest 
hõljum, kemikaalikogumid ja sade.

4

5

Vesi läbib aktiivsöe- ja liivafiltrid, 
et eemaldada viimased osakesed ja 
parandada joogivee maitset.

6

Veele lisatakse desinfitseerimiseks kloori ja 
suunatakse joogivee reservuaaridesse, kust see 
vastavalt tarbimisele linna veevõrku pumbatakse.

ÜLDANDMED

• Ülemiste VPJ töötab alates 1927. aastast

• Ülemistel toodetakse 90% tallinlaste joogiveest, 
10% saadakse põhjavee puurkaevudest 

• Ülemiste vesi läbib 15 tundi kestva 
puhastusprotsessi

• Tallinlane tarbib päevas 101 liitrit vett

• 2004. aastal toodeti Ülemistel keskmiselt 
62 400 m3 vett ööpäevas

EESMÄRGID 2004

• Vee kvaliteedi jätkuv parandamine

• Ülemiste järve kvaliteedi parandamine 
biomanipulatsiooni kaudu

• Kloori- ja osoonilekete täielik ärahoidmine

Ülemiste veepuhastusjaam (VPJ)
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8

Mikroorganismid lagundavad 
biolagundatava aine, hävitades ka 
lahustunud ja raskesti settiva reostuse.

Reovette suunatakse 
mikroorganismidele 
elutegevuseks vajalik õhk.

Heitvee järelselituse käigus eraldatakse 
veest muda. Puhas vesi suunatakse 
läbi süvamere väljalasu merre.

Puhastusprotsessi eri etappides 
eraldatud reoveesete pumbatakse 
mudatöötlusjaama.

Reoveesete kääritatakse metaantankides, kus orgaaniline 
aine bakterite toimel laguneb. Protsessi käigus 
eraldub biogaas, mida kasutatakse mudatöötlusjaama 
tehnoloogilises protsessis, bioloogilises puhastuses 
vajaliku õhu tootmiseks ja jaama hoonete kütmiseks.

Mudakäitlusüksuses jääkmuda 
stabiliseeritakse, kuivatatakse ja segatakse 
tugiainetega. Saadud komposti kasutatakse 
väärtusliku orgaanilise väetisena.

1
2

3

Suuremad jäätmed eemaldatakse 
reoveest rehadega, rasv ja õlid aga 
rasvapüüdurite abil.

Reoveele lisatakse 
puhastuseks koagulanti.

Eraldatakse settivad 
orgaanilised osakesed ja fosfor.

5

Paljassaare 
reoveepuhastusjaam (RPJ)

REOVEEPUHASTUSPROTSESS PALJASSAARE 
REOVEEPUHASTUSJAAMAS

ÜLDANDMED 

• Paljassaare RPJ töötab alates 1980. aastast

• Puhastusvõimsus 350 000 m3 ööpäevas

• 2004. aasta keskmine puhastatud 
reoveekogus 140 000 m3 ööpäevas

• Toimub reovee mehhaaniline, keemiline ja 
bioloogiline puhastamine

EESMÄRGID 2004

• Taaskasutada kogu reoveesete ja ehitada 
täiendavaid kompostiväljakuid

• Vähendada reovee sattumist keskkonda

• Arendada lämmastikuprojekti

• Suurendada biogaasi kasutust tehnoloogilises 
protsessis 4
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Kui võtta aluseks 1. jaanuarist 2007 jõustuv raua-

sisalduse piirmäär 0,2 mg/l, siis on Tallinna linna 

joogivee kvaliteet keemiliste näitajate osas viimastel 

aastatel olulise tõusu teinud (vt joonis 7).

REOVEEPUHASTUSE STABIILSED 
TULEMUSED

ASi Tallinna Vesi heitveelabor teostab analüüse kogu 

reoveepuhastusprotsessi ulatuses – alates Paljassaare 

peapumplasse sisenevast reoveest kuni merre suunatava 

heitveeni, samuti tekkinud jääkmudast ning selle 

töötlusproduktidest. Lisaks analüüsib heitveelabor 

Heitveeinspektsiooni poolt linna kanalisatsioonivõrgust 

ja ettevõtetest võetud reoveeproove. See võimaldab 

ettevõttel saada paremat ülevaadet Paljassaare 

reoveepuhastusjaama suunatava reovee kvaliteedist. 

Paljassaare reoveepuhastusjaama puhastustulemused 

on viimastel aastatel olnud stabiilselt head, vaatamata 

reoveepuhastusjaamas teostatavatele ümberehitustöödele 

(vt tabel 7).

TABEL 7. REOVEEPUHASTUSE TULEMUSED 2002–2004 (%)

Näitaja 2004 2003 2002

BOD7 97,6 98,2 97,8

COD 91,8 94,4 90,6

Total P 84,8 85,3 83,9

Total N 57,4 56,9 57,1

Hõljuvained 97,2 97,3 97,1

Naftasaadused 78,1 78,6 72,6

TABEL 6. VEEPROOVIDE JAGUNEMINE 
2004. AASTAL

Toorvesi (valgala ja Ülemiste järv) 815

Puhastusprotsess 22 700

Linna veevõrk 3 500

Puurkaevud ja reservuaarid 120

KOKKU 27 135

JOONIS 6. 
VEE KVALITEEDI VASTAVUS 2001–2004 
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JOONIS 7. 
VEE KVALITEEDI VASTAVUS 2007. AASTAL KEHTIMA HAKKAVATE NÕUETEGA 2002–2004

Juuli
2002

Mikrobioloogiliste proovide vastavuse %

Kõikide proovide vastavuse %

LEKETE ARV VÄHENEB PIDEVALT 

Leketest põhjustatud veekaod ja arvestamata vee 

kogused on aasta jooksul vähenenud, olles 2004. 

aasta lõpuks 21,44%. Tänu võrkude üksuse ja 

diagnostikagrupi heale koostööle on see näitaja alates 

1999. aastast (34,9%) pidevalt vähenenud (vt 

joonis 8). Diagnostikaosakonnal on lekete avastamiseks 

kasutada kolm spetsiaalsete seadmetega varustatud 

lekkelaboratooriumi, mis võimaldavad kauglugemise 

süsteemi kaudu kiiremini avastada võimalikke 

veelekkeid võrgus.

TORUSTIKE HOOLDUSTÖÖD

Tallinlaste kodudesse jõudva joogivee kvaliteedi 

parandamiseks teeb võrkude osakond igal aastal 

veetorustike loputustöid õhkvesipesu meetodil. 

Kanalisatsiooniummistuste vähendamiseks teostatakse 

reoveetorustikele ummistusjärgset ja profülaktilist 

survepesu. Läbipestavate torustike mahust annab 

ülevaate joonis 9. Kanalisatsioonitorustike survepesu 

tulemusena on viimase viie aasta jooksul ummistuste 

arv vähenenud enam kui 36% võrra (vt joonis 10).

TAUSTINFO

• Haldavad 884 km vee-, 728 km 
kanalisatsiooni- ja 317 km 
sademeveetorustikku

• Opereerivad 15 vee- ja 65 reoveepumplat

• Haldavad põhjaveepuurkaeve

EESMÄRGID 2004

• Vähendada veetorustike lekete arvu 26%ni

• Aidata kaasa vee kvaliteedi parandamisele 
veetorustike loputuse kaudu

• Ennetada ummistusi ja vähendada nende arvu 
2006. aastaks 34% võrra

Leho Võrk,
võrkude juht

“Tänu suurepärasele meeskonnatööle 
ületasime seatud eesmärke.”

JOONIS 8. 
LEKKED AASTATEL 1999–2004 
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Varahaldusüksuse ülesanne on kogu ettevõtte 

tehnoloogiliste seadmete hooldus- ja remont-

tööde teostamine kõigis üksustes – Ülemiste 

veepuhastusjaamas ja pinnaveehaardes, Paljassaare 

reoveepuhastusjaamas ning võrkude 

poolt opereeritavates kanalisatsiooni- ja 

veevarustuspumplates. Vara ühtne haldamine 

võimaldab olla operatiivsem ja efektiivsem nii hooldus- 

ja remonttööde planeerimisel kui ka avariitööde 

ressursside ümbersuunamisel.

MAXIMO TÖÖKS VALMIS

Varahalduse töö paremaks korraldamiseks alustas 

ettevõte 2004. aastal spetsiaalse varahaldusprogrammi 

Maximo juurutamist ning tehti ka programmi esimesed 

testid.

Maximo hõlbustab ennetavate hooldustööde 

planeerimist nii ajalisi kui ka rahalisi ressursse silmas 

pidades. Ennetav hooldus vähendab võimalike avariide 

arvu ja sellest tingitud seadme seisakuaja kulusid. 

Hoolduse käigus kogutakse seadme seisukorra 

kohta informatsiooni, mille alusel saab määratleda 

remondivajadust. 

Kokkuvõttes võimaldab programm paremini hinnata 

ja analüüsida ettevõtte varade seisukorda. Maximo 

võetakse täielikult kasutusele 2005. aasta algusest.

JÄÄTMEMAJANDUSE 
ÜMBERKORRALDAMINE

Keskkonnakaitse seisukohast on varahaldus-

üksusel ettevõtte tegevuses oluline roll eelkõige 

jäätmemajanduse korraldamisega seonduvalt. 2004. 

aastal võttis AS Tallinna Vesi eesmärgiks vähendada 

TAUSTINFO

• Hooldab ettevõtte jaamade ja pumplate 
tehnoloogiat

• Haldab ettevõtte 130 sõidukiga autoparki

• Korraldab ettevõtte jäätmemajandust

EESMÄRGID 2004

• Varahalduse programmi Maximo juurutamine

• Jäätmemajanduse ümberkorraldamine

• Varahalduse uue töökoja ehituse alustamine

Varahaldus

Urmas Laurson,
varahalduse juht

“Maximo parandab 
märkimisväärselt varahalduse 

tööefektiivsust.”

VALMIS HÜDRAULILINE VÕRGUMUDEL 

Võrkude töö planeerimisele aitab jõudsalt kaasa 2004. 

aastal lõplikult valminud terviklik hüdrauliline vee- ja 

kanalisatsioonivõrgu mudel. Mudeli näol on tegemist 

programmiga, kuhu on sisestatud kogu linna vee- ja 

kanalisatsioonivõrku iseloomustav informatsioon, nagu 

lekete arv, avariiliste lõhkemiste arv, ummistuste arv, 

toru vanus, materjali tüüp jmt. Rekonstrueerimistööde 

planeerimisel kaalutakse kõiki neid kriteeriume, et 

investeeringuid kõige efektiivsemalt ära kasutada.

TORUSTIKE AKTIIVNE 
REKONSTRUEERIMINE

Linna ühiskanalisatsioonitorustike seisukorra 

parandamiseks rekonstrueeriti 2004. aastal 5152 m 

kanalisatsioonitorustikku. Samuti vahetati välja 9025 m 

linna veetorustikku. Torustike rekonstrueerimisplaanide 

koostamisel lähtuti muu hulgas ka Tallinna linna teede 

asfalteerimiskavast.

JOONIS 10. 
UMMISTUSTE ARV AASTATEL 2000–2004 
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JOONIS 9. 
TORUSTIKE LOPUTUSTÖÖD 2000–2004
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Keskkond ja kvaliteet

EESMÄRGID 2004

• Parandada jätkuvalt ettevõtte tegevust, 
rakendades kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise 
süsteemi

• Uuendada edukalt ISO 9001 ja ISO 14001 
sertifikaadid

Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimis süsteemide 

rakendamise eesmärgiks on tegeleda süsteemselt 

organisatsiooni töökorraldusega, et tagada ja parandada 

klientide rahulolu, ning samas tegutseda meid ümbritsevat 

keskkonda säästvalt.

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem hõlmab kogu 

ettevõtte põhitegevusi, alates klienditeenindusest, 

veepuhastusest, joogivee tarnimisest, reovee ja 

sademevete ärajuhtimisest ja lõpetades reovee puhastuse 

ning nendega seotud tugitegevustega.

2004. aastal jätkas ettevõte ISO 9001 ja ISO 14001 

nõuetel põhineva ühtse kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimis-

süsteemi parendamist ning laborite kvaliteedisüsteemi ISO 

17025 kohast arendamist. Samuti uuendati edukalt ISO 

9001, ISO 14001 ja ISO 17025 sertifikaadid.

2004. aasta sügisel tehti ettevõttele ettepanek 

osaleda keskkonnaministeeriumi ja Hollandi 

majandusministeeriumi poolt juhitavas EMASi (EL 

keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteem) 

pilootprojektis. Projekti eesmärgiks on EMASi 

riikliku süsteemi juurutamine, kasutades seejuures 

pilootettevõtete abi. Projektis osalemine on ettevõttele 

eelkõige abiks keskkonnaaruande koostamisel ja 

keskkonnaalases suhtluses.

2005. aastal soovib ettevõte edukalt uuendada ISO 

9001 ja 14001 sertifikaadid ning saavutada EMAS-

kohase tunnustuse.

KRIISIOLUKORDADEKS 
PAREMINI VALMIS 

 2004. aastal uuendas ettevõte põhjalikult kriisiks 

valmisoleku protseduure. Ettevõttes on kehtestatud 

kriisiolukordade ennetamise ja valmisoleku üldised 

tegutsemispõhimõtted ning koostatud hädaolukorras 

tegutsemise plaanid kümne määratletud kriisijuhtumi 

tarvis. Kriisijuhtumid käsitlevad muu hulgas tegutsemist 

pommiähvarduse või pommiohu korral, suutmatust 

joogivett või reovett puhastada ning suutmatust võtta vastu 

vihmavett. Kriisiolukordade läbimõtlemine ja ettevalmistus 

Jana Kelus,
kvaliteedijuht

ettevõtte poolt tekitatavate jäätmete hulka, täpsustada 

olmejäätmete arvestust ning suurendada sorteeritavate 

ja taaskasutatavate jäätmete hulka. Need eesmärgid 

said täidetud. Oluliselt vähenes segaolmejäätmete ning 

ehitus- ja lammutusjäätmete segu hulk.

UUS TÖÖKODA VALMIMAS

2004. aastal tegi varahaldusüksus algust uue ühtse 

töökoja ehitusega ettevõtte peakontori territooriumil 

Ädala tänaval. Varahalduse koondamine ühtse 

juhtimise alla ning keskse töökoja loomine parandab 

kogu üksuse töö koordineerimist. Uues töökojas 

seatakse sisse uued tööpingid, abivahendid seadmete 

teisaldamiseks ja tõstmiseks, igapäevaste hooldus- ja 

remonttööde töövahendid. Samuti paranevad uue 

töökoja valmimisega ka töötajate olmetingimused. 

Töökoda valmib 2005. aasta kevadel. 

“Süstemaatiline lähenemine 
ärile võimaldab parandada 

ettevõtte tulemusi.”
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Eelolevate aastate suurim väljakutse on vananevate 

töötajate töövõime säilitamine ning uute töötajate 

värbamine seoses paljude inimeste pensionile 

minekuga. Samuti oleme seadnud eesmärgiks luua 

võimalikult paljudele inimestele meie organisatsioonis 

karjäärivõimalusi. 

nendele reageerimiseks tasusid end täiel määral 2004. 

aasta juulis-augustis, kui tuli hakkama saada erakordsete 

ilmastikuolude tagajärgedega.

VASTAVUS KESKKONNAALASTELE 
ÕIGUSAKTIDELE

ASi Tallinna Vesi puhul on kindlasti tegemist keskkonna-

ettevõttega. Ettevõtte keskkonnaalast tegevust 

reguleerivad suures ulatuses 14 eri õigusakti nõuded. 

Neid nõudeid silmas pidades on ettevõte arendanud välja 

ka oma kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi. ASile 

Tallinna Vesi on äritegevuseks väljastatud mitu luba – vee-

erikasutusload, välisõhu saasteload, jäätmeload – ning 

ettevõte on seni kõiki lubadega kehtestatud tingimusi 

täitnud.

KVALITEEDI- JA 
KESKKONNAJUHTIMIS-
SÜSTEEMI AUDITID

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteemi toimivuse 

hindamiseks organiseeriti ettevõttes korralised siseauditid, 

kus osales üle 20 vastava täiendkoolituse läbinud 

siseaudiitori. 2004. aastal muudeti siseauditite protseduuri 

ja kogu aruandlus muudeti elektrooniliseks. Andmeid 

saab kätte ühtsest juhtimisinfosüsteemist. Siseauditite 

käigus tehtud tähelepanekud on vastutavate juhtide poolt  

analüüsitud ja korrigeerivad tegevused ellu viidud.

2004. aasta oktoobris viis akrediteeritud sertifitseerija 

Det Norske Veritas läbi korralise välisauditi, et hinnata 

kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteemi jätkuvat 

vastavust ISO 9001 ja ISO 14001 standardi nõuetele. 

Välisauditi tulemusena koostatud auditiaruandes kinnitas 

Det Norske Veritas mõlema sertifikaadi kehtivust. Leiti 

kolm mittevastavust, mis olid seotud keskkonnaalaste 

õigusaktide haldamise süsteemi ja dokumendiohjega. 

Nüüdseks on need korrigeeritud.

KVALITEEDI- JA 
KESKKONNAALANE SUHTLUS

Kuna ettevõtte keskkonnaalase tegevuse vastu tunnevad 

huvi mitmed osapooled ja avalikkus, hinnatakse ettevõtte 

olulise aspektina keskkonnaalast informatsiooni, mille 

levitamise abil on võimalik tõsta avalikkuse teadlikkust 

ja tõhustada koostööd oluliste huvigruppidega. 

Avalikkuse keskkonnaalase teadlikkuse tõstmiseks on 

ettevõte muu hulgas avaldanud meedias regulaarselt 

keskkonnateemalisi artikleid, korraldanud ekskursioone 

ettevõtte jaamades ja pannud koostöös lasteteatriga 

Trumm kokku lavastuse “Järvevanake”, mida Tallinna 

koolides etendatakse.

AS Tallinna Vesi on alates 2002. aastast Eesti 

Kvaliteediühingu liige ja alates 2003. aastast Eesti 

Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (asutaja)liige. 

Nende organisatsioonide töös osalemine aitab kaasa 

kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise töö korraldamisele ja 

parandamisele ettevõttes.

PERSONALI ARENDAMINE JA 
KOOLITAMINE

Aastal 2004 võtsime kasutusele uue arenguanalüüsi 

süsteemi. Selle põhiaspektideks on suurem keskendumine 

ettevõtte väärtuste hindamisele, pädevusel põhinev areng 

ning töötajatele organisatsiooni sees karjääriperspektiivide 

pakkumine.

Ettevõtte koolitusprogrammil on kolm keskset valdkonda 

– töötaja professionaalsete oskuste ja kriisiolukordades 

tegutsemise oskuse arendamine, kõigile klientidega 

tegelevatele töötajatele keskenduv klienditeeninduse 

parandamine ning juhtkonna arendamine.

Meeskonnatöö parandamiseks ja isikliku arengu 

edendamiseks jätkusid kogu ettevõtet hõlmava 

koolitusprogrammi Tulemuste Võti järelkoolituspäevad 

ja sellega seotud diskussioonid. See programm käivitati 

aastal 2003. Programmi Tulemuste Võti raames korraldati 

firmakultuuri uuringud, mille eesmärk oli saada parem 

ülevaade meie firmakultuurist ja ettevõtte väärtustest. 

Nende tulemuste põhjal saame teha kindlaks valdkonnad, 

mis nõuavad suuremat tähelepanu.

Ühe osana meie töötajate arendusprogrammist alustas 

ettevõte oskustööliste koolitamiseks koostööd Tallinna 

Kopli Ametikooliga. Me anname kooli õpilastele oma 

töökodades praktikavõimaluse, luues sel teel suhte 

potentsiaalse töötajaga.

Ettevõte ja inimesed

EESMÄRGID 2004

• Suurendada töötajate rahulolu

• Luua keskkond, kus töötajad saavad areneda 
ja oma eesmärke saavutada

ÜLDANDMED

• 351 töötajat – 237 meest ja 114 naist

• Keskmine vanus on 45,5 aastat

• Keskmine töösuhte pikkus 12,3 aastat

• Aastal 2004 esines 2 tööõnnetust

HARIDUSLIK STRUKTUUR

• Kõrgharidus 110

• Keskharidus 183

• Kutseharidus 24

• Muu 34

Ilona Lott,
personalijuht

ETTEVÕTTE PANUS 
KLIENTIDE JA ÜHISKONNA 
HEAKS 

• Meie kliendil on pidevalt puhas joogivesi ning 
võimalus reo- ja sademevett keskkonnahoidlikult 
kanaliseerida ja puhastada

• Oleme vastutustundlikud ja teadlikud oma tegevuse 
mõjust klientide ja kogu elanikkonna tervisele ning 
elukvaliteedile

• Meie kliendil on hõlbus meiega suhelda

• Avatud suhtlemise kaudu kujundame klientide ja 
tarbijate keskkonnateadlikku mõtteviisi

• Kasutame loodusressursse säästlikult

• Tegutseme vastavuses meid puudutavate 
õigusaktide ja muude ettevõtte poolt tunnustatud 
nõuetega

• Soovime suurendada klientide rahulolu ja vältida 
keskkonna saastamist, otsides paremaid lahendusi 
ja täiustades pidevalt oma töökorraldust

“Rahulolevad töötajad panustavad 
ettevõtte edukusse enam.”
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2004
Finantsaruanne

Majandusaasta algus 1. jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp 31. detsember 2004

Ettevõtte nimi AS TALLINNA VESI

Ettevõtte vorm Aktsiaselts

Äriregistri number 10257326

Aadress Ädala tn 10, Tallinn, Eesti 

Tegevjuht Robert John Gallienne

Telefon + 372 6 262 202

Faks +372 6 262 300

Elektronpost tvesi@tvesi.ee

Internetileht www.tallinnavesi.ee

Põhitegevusala Vee tootmine ja puhastamine, tarbijate veega varustamine, heit- ja sademevete ärajuhtimine ning puhastamine

Audiitorkontroll AS Deloitte & Touche Audit

Grupi emaettevõte United Utilities International Ltd

TÖÖTAJATE RAHULOLU UURING

Oleme mitme aasta jooksul teinud töötajate rahulolu 

uuringuid, et lähtuda oma tegevuste arendamises uuringu 

tulemuste analüüsist (vt joonis 11). Uuringu tulemused 

näitasid, et üks töötajate soove oli palgasüsteemi 

edasiarendamine. Aastal 2003 kehtestati kõigile 

töötajatele uus tulemustega seotud süsteem ning 

seetõttu oli töötajatel võimalik saada 2004. aasta 

märtsis hea töö eest ka tulemustasu. Toimivust on 

tõestanud ka igale töötajale aastaeesmärkide seadmine 

ja aastatulemusi kokku võttev arenguvestlus, mis on 

tulemustasu eeltingimusteks. Rahulolu uuringu tulemuste 

põhjal oli üks 2004. aastal vaatluse all olnud olulisi 

valdkondi meie töötajatele arenguvõimaluste pakkumine. 

Arenguvõimaluste pakkumiseks on rakendatud 

sisekonkurentsi süsteem, mille kaudu me pakume 

töökoha vabanedes uusi väljakutseid esmajoones meie 

endi võimekatele töötajatele. Aasta jooksul oli 14 töötajal 

võimalus tõusta ettevõttesisesel karjääriredelil, arendada 

ja omandada uusi oskusi.

PERSPEKTIIV AASTAKS 2005

Seoses viimasel viiel aastal töötajate arvus ja 

vanuselises struktuuris toimunud muutustega ning 

muutuva töökorraldusega on kasvanud töötajatele 

esitatavad nõuded. Et aidata inimestel eesmärke 

saavutada, peab ettevõte arendama oma nõuandmis- ja 

juhendamisoskusi. Seega keskendume aastal 2005 

oskuste edasiarendamisele, ametijärgluse planeerimisele 

ning oma tööjõu tugevdamisele uute inimestega. Ning 

nagu näitavad töötajate rahulolu uuringu tulemused, 

peame pöörama rohkem tähelepanu palgasüsteemi 

arendamisele.

Siseaudiitoreid premeeritakse “Parima meeskonna” tiitliga
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JOONIS 11. 
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JÄTKUVAD EDUSAMMUD

2004. majandusaasta kujunes ettevõtte jaoks edukaks 

nii finants- kui ka tootmisvaldkonnas. Aasta vältel 

liikusime jätkuvalt edasi, tuginedes eelnenud aastate 

jooksul paranenud näitajatele, ning hoolimata väikesest 

langusest eratarbijate veetarbimise osas ületas ettevõte 

kõiki püstitatud finantseesmärke. See saavutati kulude 

järjepideva ja efektiivse kontrolli abil kõikidel tasanditel, 

millele lisandus ühekordsete tuluvoogude suurenemine. 

Need edusammud koos rahavoogude efektiivse 

juhtimisega võimaldasid ettevõttel lükata edasi EBRD 

laenu viimase osa – 110 miljoni krooni – väljavõtmise 

2004. aasta novembrist 2005. aasta maini, mil 

rahasummat kavatsetakse kasutada kasvanud 

investeeringuprogrammi finantseerimiseks.

2004. aasta kasumilt deklareeritud 112 miljoni krooni 

suurune dividend on samuti kooskõlas ärimudeliga ning 

näitab võrreldes 2003. aastaga 49% kasvu. 

Finantsperspektiivist vaadelduna toob 2005. aasta 

ettevõttele mitmeid uusi võimalusi ja väljakutseid. 

EBRD laenu tagasimaksmise alustamine ja pea 

220 miljoni krooni suurune investeeringuprogramm 

nõuavad jätkuvalt tähelepanu pööramist kulude 

kontrollile. Aasta teisel poolel võtame kasutusele uue 

arveldussüsteemi, mis võimaldab paremat tulude 

kontrolli ja analüüsi, pakkudes samaaegselt meie 

klientidele laiemat maksevõimaluste valikut. Ettevõte 

loodab, et jätkates viimase kolme aasta jooksul tehtud 

edusammude elluviimist võime julgelt nendele ja ka 

teistele väljakutsetele vastu astuda, jäädes samas 

kindlaks enda suutlikkuses saavutada kõik finants- ning 

tootmiseesmärgid.

RAAMATUPIDAMISSTANDARDID

2004. aasta majandusaasta aruanded on koostatud 

kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse 

standarditega. Ettevõtte eesmärgiks on tagada aruande 

ühene mõistetavus üle Euroopa ning parandada 

aruandluse üldist arusaadavust ja võrreldavust. 

ETTEVÕTTE TULEMUSED

Aasta kogukäive kasvas 2004. aastal 44,5 miljoni 

krooni võrra 548,5 miljoni kroonini, ning seda tervenisti 

tänu suuremale müügikäibele põhitegevusest. 
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Kõikidest eespool toodud teguritest tulenevalt 

kasvas sularaha ja selle ekvivalentide liikumine 

aasta lõpus 16,8 miljoni krooni võrra 101 miljoni 

kroonini. Finantsvõimendus, mida mõõdetakse 

puhasvõladividendina puhasvõla ning omakapitali järgi, 

vähenes 53%ni võrrelduna 57%ga 31. detsembril 

2003. a. 

Ian John Alexander Plenderleith,
finantsdirektor,

juhatuse liige

KOKKUVÕTE RAHAVOOGUDE ARUANDEST (TUHAT EEK)

2004 2003 2002

Rahajäägi muutus äritegevusest 167 829 105 639 177 345

Põhivara soetamine, sh liitumisehitised -133 707 -113 151 -176 460

Rajamistasudest finantseeritavate torustike eest laekumine 59 371 109 172 51 441

Muu investeerimistegevus 14 971 45 674 12 023

Rahajäägi muutus investeerimistegevusest -59 365 41 695 -112 996

Aktsiakapitali vähendamine 0 -112 083 -837 917

Saadud pikaajalised laenud 31 293 0 1 110 864

Pikaajaliste laenude ja kapitalirendi tagasimaksed -21 633 -79 028 -321 986

Makstud dividendid -75 000 -45 000 -131 828

Tulumaks dividendidelt -26 277 -15 281 -23 359

Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest -91 617 -251 392 -204 226

Rahajäägi kogumuutus 16 847 -104 058 -139 877

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA ALGUSES 84 153 188 211 328 088

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA LÕPUS 101 000 84 153 188 211

Aasta tegevuskasum suurenes 85,1 miljoni krooni 

võrra 254,9 miljoni kroonini. See hõlmab 44,5 miljoni 

krooni võrra kasvanud müügikäivet, tegevuskulude 

vähenemist 3,4% (10,8 miljoni krooni) võrra, 

lisaks 29,8 miljoni krooni suurust kasvu muude 

laekumiste osas, tingituna peamiselt üleliigse maa ja 

kinnistute müügist ning provisjonide vabastamisest 

ebatõenäoliselt laekuvate võlgade katteks. 

Lõplikud finantskulud suurenesid 2004. aastal 5,7 

miljoni krooni võrra 55,7 miljoni kroonini, tingituna 

2003. aastal saadud ühekordsetest finantstuludest. 

2004. aastal makstav intressikulu suuruses 54,8 

miljonit krooni oli 0,8 miljoni krooni võrra madalam 

kui 2003. aastal tasutud kulu.

Eelnevast tulenevalt kasvas maksueelne kasum 2004. 

aastal 79,4 miljoni krooni võrra 199,2 miljoni kroonini.

2004. aastal tasuti makse 26,3 miljoni krooni eest, 

mis on 11 miljoni võrra enam kui 2003. aastal. Selle 

põhjuseks on dividendi väljamakse suurenemine 30 

miljoni krooni võrra 75 miljoni kroonini, sest Eestis 

makstakse ettevõtte tulumaksu vaid kasumi jaotamiselt 

või muudelt väljamaksetelt, mida ei peeta ettevõtte 

äritegevusega seonduvaks. 

Tulu aktsia kohta suurenes 65% võrra 8,65 kroonini. 

See peegeldab maksueelse kasumi suurenemist, mille 

vastukaaluks on aga aasta jooksul kantud kõrgem 

maksukoormus. 

Aktsiadividendid olid 5,60 krooni juures kooskõlas 

ärimudeliga. 2003. aastal avaldatuga võrreldes 

kasvasid need 49%. 

PÕHIVARA

Ettevõte jätkab investeeringute elluviimist mahus, mis 

ületab kulumi aastast taset. 2004. aasta lõpul oli 

materiaalse ja immateriaalse põhivara jääkmaksumus 

(v.a Tallinna linna nõudel ehitatud uued ühendused 

ning ettemaksed) 1,901 miljardit krooni, mis on 31,7 

miljonit krooni enam kui 2003. aasta lõpu seisuga.

RAHAVOOD

Puhas sularaha sissevool ettevõtlusest kasvas 2004. 

aastal 62,2 miljoni krooni võrra 167,8 miljoni kroonini. 

See kasv peegeldab peamiselt eespool mainitud 

kasumi tõusu, mida saab kõrvutada maksujärgse 

kasumi numbriga aasta kohta. 

FINANTSALASED TÄHTSÜNDMUSED (TUHAT EEK)

2004 2003 2002

Põhitegevuse tulud 478 814 434 794 432 947

Põhitegevusega seotud muud tulud 69 715 69 223 79 577

Müügitulu 548 529 504 017 512 524

Ärikasum 254 918 169 835 174 896

ARUANDEAASTA PUHASKASUM 172 961 104 541 146 193

Netovõlg/Netovõlg + omakapital 53% 57% 60%

Kasum aktsia* kohta kroonides (EPS) 8,65 5,23 7,31

Dividendid aktsia kohta* kroonides (DPS) 5,60 3,75 2,25

Intresside kattekordaja (Intresside ja maksustuseelne kasum/Intressikulu) 4,44 2,86 7,95

Divivdendide kattekordaja 1,54 1,39 3,25

* ettevõtte aktsiate arv perioodi lõpuga

Ettevõte teeb ka edaspidi märkimisväärseid inves-

teeringuid põhivarasse. Eesmärgiks on tagada see, et 

ettevõte täidaks või ületaks kõiki teenuse tasemeid. 

2004. aastal oli põhivarale kulutatud väljuv rahavoog 

73 miljonit krooni.

Tähelepanu keskmes on vee kvaliteedi parandamine 

võrkude rekonstrueerimise programmi ja keskkonna-

projektide elluviimise kaudu. Viimaseist tähtsaim on 

heitvees sisalduva lämmastiku taseme vähendamine. 

Linna poolt tehtud sularahamaksed ja saadud laekumid 

võrkude laiendamise programmi jaoks olid vastavalt 

60,8 miljonit krooni ja 59,4 miljonit krooni. Samuti sai 

ettevõte 15,0 miljonit krooni tulu muudest tegevustest. 

2004. aasta jooksul omas ettevõte positiivset 

rahavoogu pikaajaliste laenude ja kapitaliliisingu osas 

kogusummas 9,7 miljonit krooni. Ettevõte maksis 

samuti välja 75 miljoni krooni suuruse dividendi ning 

dividendimakse summas 26,3 miljonit krooni. 
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Juhatuse ja nõukogu kinnitus 31. detsembril 
2004 lõppenud majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud ASi Tallinna Vesi 

raamatupidamise aastaaruande 31. detsembril 2004 

lõppenud majandusaasta kohta. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on 

järgitud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite 

nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt AS 

Tallinna Vesi finantsseisundit, majandustegevuse 

tulemust ja rahavoogusid. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamine 

vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse 

standarditele eeldab juhatuselt hinnangute andmist, 

mis mõjutavad ASi Tallinna Vesi varasid ja kohustusi 

seisuga 31. detsember 2004 ning tulusid ja kulusid 

aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad 

aktuaalsel informatsioonil ASi Tallinna Vesi seisundist 

ning kavatsustest ja riskidest seisuga 31. detsember 

2004. Kajastatud majandustehingute lõplikud 

tulemused võivad erineda antud hinnangutest. 

Aruande koostamise käigus on hinnatud kõiki olulisi 

asjaolusid, mis mõjutavad varade ja kohustuste 

väärtust ja mis ilmnesid aruande koostamise 

kuupäevani 10. veebruar 2005.

Juhatuse hinnangul on AS Tallinna Vesi jätkuvalt 

tegutsev majandusüksus. 

Nimi Ametinimetus Allkiri

Robert John Gallienne juhatuse esimees

Roch Jean Guy Antoine Chéroux juhatuse liige

Ian John Alexander Plenderleith juhatuse liige

Juhatuse deklaratsioon 31. detsembril 2004 
lõppenud majandusaasta aruandele

Juhatus on 10. veebruaril 2005 koostanud tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande. 

AS Tallinna Vesi nõukogu on läbi vaadanud juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande, mis koosneb 

tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse ettepaneku kasumi jaotamise kohta ja audiitori 

järeldusotsuse ning üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud kõik juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi Ametinimetus        Allkiri

Robert John Gallienne juhatuse esimees

Roch Jean Guy Antoine Chéroux juhatuse liige 

Ian John Alexander Plenderleith juhatuse liige 

Michael James Southworth nõukogu esimees    

Karl Olof Joakim Forsberg nõukogu liige

David John Kilgour nõukogu liige

Laurence Kenneth Billett nõukogu liige

Igor Gräzin nõukogu liige

Siim Roode nõukogu liige

Svetlana Baltina nõukogu liige
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OMAKAPITAL

Aktsiakapital 17 200 001 200 001

Ülekurss 387 000 387 000

Kohustuslik reservkapital 17 93 394 93 394

Eelmiste perioodide kogunenud kasum 145 734 116 193

Aruandeaasta puhaskasum 172 961 104 541

KOKKU OMAKAPITAL 999 090 901 129

PASSIVA KOKKU 2 224 665 2 164 233

Lisa 2004 2003

Müügitulu 18 548 529 504 017

Müüdud toodete/teenuste kulu 19, 20 -259 896 -254 765

BRUTOKASUM 288 633 249 252

Turustuskulud 19, 20 -6 134 -6 342

Üldised administratsioonikulud 19, 20 -40 739 -56 440

Muud äritulud/-kulud (-) 19 13 158 -16 635

ÄRIKASUM 254 918 169 835

Finantstulud/-kulud (-) 21 -55 680 -50 013

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 199 238 119 822

Dividendide tulumaks 22 -26 277 -15 281

ARUANDEAASTA PUHASKASUM 172 961 104 541

Jaotatav:

A-aktsia omanikele 172 951 104 531

B-aktsia omanikule 10 10

KASUM AKTSIA KOHTA KROONIDES 23 8,65 5,23

Kasumiaruanded 2004. ja 
2003. aasta kohta(TUHAT EEK)

AKTIVA  Lisa 2004 2003

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod 2 101 000 84 153

Nõuded ostjate vastu 3 51 644 53 837

Mitmesugused nõuded 4 66 2 551

Viitlaekumised ja ettemaksed 5 3 886 4 171

Varud 6 3 266 5 544

Varad müügiks 7 1 621 2 789

KOKKU KÄIBEVARA 161 483 153 045

PÕHIVARA

Sidusettevõtte aktsiad 8 0 6 126

Pikaajaline deposiit 9 77 538 31 448

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud 10 1 330 2 576

Materiaalne põhivara 11 1 779 897 1 785 139

Immateriaalne põhivara 11 18 460 21 361

Lõpetamata ehitused 11 102 634 62 797

Lõpetamata torustikud - uued liitumised 11 79 675 93 176

Ettemaksed materiaalse põhivara eest 11 3 648 8 565

KOKKU PÕHIVARA 2 063 182 2 011 188

AKTIVA KOKKU 2 224 665 2 164 233

PASSIVA Lisa 2004 2003

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Kapitalirendi tagasimaksed järgmisel perioodil 12 1 777 2 632

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil 12 87 086 17 477

Hankijate ja muud võlad 13 55 707 78 459

Maksuvõlad 14 20 534 15 827

Lühiajalised eraldised 15 912 13 668

Tulevaste perioodide tulud 16 18 582 36 495

KOKKU KOHUSTUSED 184 598 164 558

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Kapitalirent 12 1 685 3 462

Pangalaenud 12 1 039 192 1 094 984

Muud võlad 13 100 100

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 1 040 977 1 098 546

KOKKU KOHUSTUSED 1 225 575 1 263 104

Bilansid seisuga 
31. detsember 2004 ja 2003 (TUHAT EEK)
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RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA ALGUSES 84 153 188 211

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA LÕPUS 2 101 000 84 153

Aktsia- 
kapital

Ülekurss Kohustuslik 
reservkapital*

Eelmiste 
perioodide 
kogunenud 

kasum*

Aruande- 
aasta 

kasum

Omakapital 
kokku

31. DETSEMBER 2002 200 001 387 000 93 394 15 000 146 193 841 588

Aruandeaasta kasumi suunamine 
eelmiste perioodide kasumisse

0 0 0 146 193 -146 193 0

Dividendid 0 0 0 -45 000 0 -45 000

Aruandeaasta kasum 0 0 0 0 104 541 104 541

31. DETSEMBER 2003 200 001 387 000 93 394 116 193 104 541 901 129

Aruandeaasta kasumi suunamine 
eelmiste perioodide kasumisse

0 0 0 104 541 -104 541 0

Dividendid 0 0 0 -75 000 0 -75 000

Aruandeaasta kasum 0 0 0 0 172 961 172 961

31. DETSEMBER 2004 200 001 387 000 93 394 145 734 172 961 999 090

* Bilansipäevajärgse sündmusena kanti 73 394 tuhat krooni kohustuslikust reservkapitalist eelmiste perioodide 
kogunenud kasumisse 3. veebruaril 2005 (vt lisa 17).

Omakapitali liikumise aruanded  
2004. ja 2003. aasta kohta(TUHAT EEK)

Lisa 2004 2003

ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE

Kasum enne tulumaksustamist 199 238 119 822

Korrigeerimine kulumiga 77 736 73 458

Korrigeerimine rajamistulude ja -kuludega 24a -5 306 -7 616

Korrigeerimine aktsiate ning finantstulude ja -kuludega 51 845 38 265

Kasum EVP-de müügist 0 -5 066

Kasum põhivara müügist -2 844 -1 595

Põhivara likvideerimine ja kuluks kandmine 2 470 683

Finantsinvesteeringute kuluks kandmine 10 1 200 0

Tegevuskuludest kapitaliseeritud põhivaraks -38 974 -60 144

Äritegevusega seotud käibevara muutus 24b -48 978 -17 245

Äritegevusega seotud kohustuste muutus 24b -11 045 21 731

Makstud intressid -57 513 -56 654

RAHAJÄÄGI MUUTUS ÄRITEGEVUSEST 167 829 105 639

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE

Sidusettevõtte aktsiate müügitulu 8 6 259 0

EVP-de müük 0 18 930

Põhivara soetamine 24c -72 957 -62 583

Rajamistasudest finantseeritavate torustike eest tasumine 24a -60 750 -50 568

Rajamistasudest finantseeritavate torustike eest laekumine 24a 59 371 109 172

Antud laenude tagasimaksed 2 25

Põhivara müügitulu 3 799 11 332

Varem varudesse kantud põhivara müügitulu 2 250 9 500

Saadud dividendid 0 1 717

Saadud intressid 2 661 4 170

RAHAJÄÄGI MUUTUS INVESTEERIMISTEGEVUSEST -59 365 41 695

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE

Aktsiakapitali väljamakse 0 -112 083

Võetud pikaajalised laenud 12 31 293 0

Tasutud pikaajalised laenud 12 -19 001 -76 004

Tasutud kapitalirendi maksed 12 -2 632 -3 024

Tasutud dividendid 22 -75 000 -45 000

Tulumaks dividendidelt 22 -26 277 -15 281

RAHAJÄÄGI MUUTUS FINANTSEERIMISTEGEVUSEST -91 617 -251 392

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS 16 847 -104 058

Rahakäibe aruanded 2004. ja  
2003. aasta kohta (TUHAT EEK)
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Kuni 2004. aastani hinnati kõigi ostjate vastu nõuete 
laekumise tõenäosust individuaalselt. 2004. aastal 
seda põhimõtet muudeti eesmärgiga lihtsustada 
protseduure ja tagada kooskõla emaettevõtte 
arvestuspõhimõtetega. Individuaalsed nõuded 
grupeeritakse nüüd vanuse järgi ja ebatõenäoliselt 
laekuva võlasumma arvestamiseks kasutatakse 
järgmisi määrasid vastava grupi võla summast: 

• 61 kuni 90 päeva 10%;
• 91 kuni 180 päeva 30%;
• 181 kuni 360 päeva 70%;
• üle 360 päeva 100%.

Põhimõttes toimunud muudatus ei põhjustanud olulisi 
muudatusi 2004. aasta aruannetes ega toonud kaasa 
vajadust muuta  2003. aasta aruandeid.

 

VARUD

Tooraine ja materjal võetakse arvele 
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, 
mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud 
veo- ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on 
maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, 
mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto 
realiseerimismaksumus. Kõik allahindlused on 
kajastatud kasumiaruande real “Muud ärikulud”. 
Varude soetusmaksumuse arvestamisel on kasutatud 
kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Tasuta 
saadud varud võetakse lattu arvele 0-maksumusega.

 

PIKAAJALISED 
FINANTSINVESTEERINGUD

Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning muud pikemaks 
perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid ning 
finantsvarad on näidatud pikaajaliste finantsinvesteerin-
gutena. 

2003. aastal oli ettevõttel üks 100%-lise osalusega 
tütarettevõte, mis oli aruannetes kajastatud 
kapitaliosaluse meetodil. 2004. aastal liideti 
tütarettevõte ettevõttega ja tütarettevõtte aruanded 
liideti rida realt ettevõtte aruannetesse. Tütarettevõtte 
ja emaettevõtte omavahelistest tehingutest tulenevad 
varad, kohustused, tulud ja kulud on elimineeritud. 
2003. aasta aruanded on konsolideeritud tagasiulatuvalt 
ning konsolideerimise mõju on avalikustatud lisas 29. 

Kuni 2003. aastani olid investeeringud sidusettevõttesse 
kajastatud kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt 

investeeringu bilansilist maksumust korrigeeriti 
igal aastal proportsionaalselt ettevõtte osalusele 
sidusettevõtte kasumi või kahjumiga, millest lahutati 
saadud dividendid. 2004. aastal osalus sidusettevõttes 
müüdi. Varasem osalusmäär ning aktsiate müügitulem 
on osundatud lisas 8.

Seisuga 31. detsember 2004 ei oma ettevõte ühtegi 
tütar- ega sidusettevõtet.

 

MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE 
PÕHIVARA

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe 

aasta ja maksumusega alates 2 000 krooni. Põhivara 

võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb 

ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest 

põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest 

väljaminekutest, sh sisemistest tööjõukuludest. 

Tööjõukulud kapitaliseeritakse töötaja poolt vara 

soetamisel osaletud töötundide arvu alusel. Lisaks 

palgakuludele on kõik töötajatega seotud kulud 

kapitaliseeritud sama proportsiooniga.

Lõpetamata ehituste kirjetele (sh lõpetamata torustikud - 

uued liitumised) kapitaliseeritakse põhivarade soetamise 

ajal finantseerimisallikana kasutatud laenude intressikulu 

proportsionaalselt lõpetamata ehituste summa ja 

vastavate laenude bilansis üleval oleva summa suhtele. 

Lõpetamata torustikud - uued liitumised sisaldavad 

vee- ja kanalisatsioonitorustike soetamiseks 

tehtud kulutusi. Pärast ehitustööde lõpetamist ja 

liitumislepingu sõlmimist kliendiga kajastatakse vastava 

torustiku soetamisega seotud kulutused realiseeritud 

toodete kuludes tagades tulude ja kulude vastavuse 

aruandeperioodil. Ülejäänud ehitusega seotud 

kulud, mida ettevõttele otseselt ei kompenseerita, 

on võetud arvele põhivarana bilansikirjel “Rajatised” 

soetusmaksumuses.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse 

amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale 

põhivara grupile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast 

järgmiste määrade järgi: 

• hooned  1,25-2,0% aastas;
• rajatised  1,0-8,33% aastas;
• masinad ja seadmed  3,33-50% aastas;
• tööriistad, sisseseade jm  10-20% aastas;
• immateriaalne põhivara 20-33% aastas.

Maad ei amortiseerita.

LISA 1. KASUTATUD 
ARVESTUSPÕHIMÕTTED
 
2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne (siin 
ja edaspidi aruanded) on koostatud lähtudes 
rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest 
(siin ja edaspidi IFRS). Kõik IFRSi kehtivad ja 
alates 1. jaanuarist 2005 jõustuvad ning ettevõttele 
kohaldatavad standardid on rakendatud enne nende 
jõustumiskuupäeva. 

IFRSi rakendamine ei põhjustanud olulisi muudatusi 
kehtivates arvestuspõhimõtetes. Samuti ei olnud 
sel mingit mõju ettevõtte kasumile. Aruannete 
koostamine vastavuses IFRSiga on toonud kaasa 
kergeid muudatusi andmete esitlusviisis ja täiendava 
informatsiooni avalikustamise aastaaruande 
lisades. Eesti heast raamatupidamistavast IFRSile 
üleminekuga seotud muudatused on vastavalt IFRS-le 
1 avalikustatud lisas 29.

Ettevõtte majandustegevus toimub Eesti kroonides. 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti 
kroonides ümardatuna lähima tuhandeni, kui ei ole 
eraldi viidatud mõnele teisele mõõtühikule. Aruanded 
on koostatud kulumeetodil tuginedes ajaloolisele 
soetusmaksumusele, kui ei ole märgitud teisiti. Algne 
soetusmaksumus sisaldab kõiki otseseid vara või 
kohustuse soetamisega seotud kulusid.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati 
raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud 
allpool.  

 

 

VÄLISVALUUTAS TOIMUNUD 
TEHINGUTE KAJASTAMINE

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud 
tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti 
Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad 
ja kohustused on ümber hinnatud Eesti kroonidesse 
bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside 
alusel. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid 
on kajastatud kasumiaruandes saldeerituna.

FINANTSVARAD JA -KOHUSTUSED

Finantsvaradeks loetakse raha, ostjatelt laekumata 
arveid, viitlaekumisi, muid lühi- ja pikaajalisi 
nõudeid. Finantskohustusteks loetakse hankijatele 
tasumata arveid, viitvõlgasid, muid lühi- ja pikaajalisi 
võlakohustusi.Finantsvarad ja -kohustused võetakse 
algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on 
antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või 
saadud tasu õiglane väärtus. 

Finantsvarad ja -kohustused kajastatakse bilansis 
hetkel, mil ettevõttele läheb üle omandiõigus vastavalt 
finantsvara või -kohustuse lepingu tingimustele.

Laenud on arvestatud saadud laenusummas, millest 
on maha arvatud otsesed laenu tehingukulud, 
millised kajastatakse kasumiaruandes tekkepõhiselt ja 
proportsionaalselt laenulepingu kehtivusaja jooksul. 
Kuna laenu tehingukulud on ebaolulised võrreldes 
saadud laenusummadega ei ole efektiivse intressimäära 
meetodi kohaldamist otstarbekaks peetud. 
 
 

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

Raha ja raha ekvivalendid bilansis ja rahakäibe 
aruandes koosnevad rahast kassas ja pangakontodel 
ja likviidsetest, riskivabadest ja lühiajalistest 
pangadeposiitidest, mis on konverteeritavad rahaks 
kolme kuu jooksul ilma trahvita.

 
NÕUETE HINDAMINE

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud 
soetusmaksumuse meetodil. Ostjate laekumata 
arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on 
kajastatud kasumiaruande real “muud ärikulud” 
ning on moodustatud vastav reserv bilansis real 
“Ebatõenäoliselt laekuvad arved”. Nõuded, mille 
sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult 
kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks 
ning bilansist välja kantud. Aruandeperioodil laekunud, 
kuid eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud 
samal kulukirjel kreeditkandena.

Raamatupidamise aastaaruande lisad
31. detsembril 2004 lõppenud  
majandusaasta kohta
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puhaskasumist tehtavatest eraldistest. Igaaastase 
eraldise suurus peab olema vähemalt 5% 
aruandeaasta kinnitatud puhaskasumist kuni 10% 
sissemakstud aktsiakapitali suuruse reservkapitali 
saavutamiseni.  

RENDIARVESTUS

Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik 
olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved 
kanduvad üle rentnikule; vastasel juhul on rendileping 
loetud kasutusrendiks. 

Kasutusrendi puhul põhivara rendimaksed kajastatakse 
perioodikuluna ehk seda vara bilansis põhivarana ei 
kajastata ja amortisatsiooni ei arvestata.

Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja 
kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui 
renditud objekti omandiõigus läheb üle rentnikule, 
arvestatakse amortisatsiooni tavakorras.

TULUDE ARVESTUS

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise 

printsiibi alusel, kui müügitulu ja tehinguga seotud 

kulu on usaldusväärselt määratav. Müügitulu 

kajastab müüdud kaupade ja teenuste eest saadavaid 

summasid pärast allahindluste ja kõigi kohaldatavate 

maksude mahaarvamist. Teenuse müügitulu 

kajastatakse teenuse osutamise perioodil.  

Liitumistulu on kajastatud kui ehitus on lõpetatud ja 
liitumisleping on sõlmitud tagades tulude ja kulude 
vastavuse samas arvestusperioodis. Kui liitumiste 
ehituskulu ei kompenseerita kinnistuomaniku poolt ja 
kompenseerimine toimub liitumislepingu sõlmimise 
perioodist erineval ajal, siis kajastatakse tulu ja kulu 
selles perioodis, kui kinnitus kompenseerimise osas 
saadakse.

BILANSIPÄEVAJÄRGSED SÜNDMUSED

Aruannete ettevalmistamise perioodil hindab 
juhtkond kõiki bilansipäevajärgseid sündmusi, mis 
on toimunud enne aruande koostamise kuupäeva. 
Lisades avalikustatakse bilansipäevajärgsed 
sündmused, mis juhtkonna hinnangul võivad omada 
olulist mõju varade, kohustuste või omakapitali 
kirjete avalikustamise osas, kui selliseid sündmusi 
eksisteerib. 

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID (TUHAT EEK) 
2004 2003

Raha ja pangakontod 85 253 77 053

Lühiajalised deposiidid 15 747 7 100

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID KOKKU 101 000 84 153

LISA 3. NÕUDED OSTJATE VASTU (TUHAT EEK)   
2004 2003

Ostjatelt laekumata arved 59 383 65 849

Ebatõenäoliselt laekuvad arved -7 739 -12 012

NÕUDED OSTJATE VASTU KOKKU 51 644 53 837

Nõuded ostjate vastu muutus sisaldab järgmisi liikumisi:

Lootusetult laekuvaks tunnistatud arved -1 723 -1 100

Ebatõenäoliselt laekuvate arvete muutus 4 273 2 770

LISA 4. MITMESUGUSED NÕUDED (TUHAT EEK)    
2004 2003

Nõuded emaettevõtjale 0 23

Muud lühiajalised nõuded 66 2 528

MITMESUGUSED NÕUDED KOKKU 66 2 551

Erandjuhtudel võivad kuluminormid erineda 
ülaltoodust, kui on ilmne, et põhivara kasulik tööiga 
erineb oluliselt vastavale varade grupile kehtestatud 
normist.

Ettemakse põhivara eest, lõpetamata ehitisi 
ja torustikke kajastatakse põhivarana, mida ei 
amortiseerita.

Põhivara parendused kuuluvad kapitaliseerimisele 
juhul, kui nendega seoses parendatakse konkreetse 
vara omadusi oluliselt või kui parenduse tulemusel 
pikeneb põhivara kasulik eluiga või kui nähakse vara 
kasutusest tulenevaid täiendavaid tulusid. Jooksvad 
hooldus- ja remonditööd on kajastatud perioodikuluna.

Identifitseeritavate ja kontrollitavate arendusprojektide 
kulu, mis tulevikus tõenäoliselt tulu teenib, ning 
tarkvara soetamise kulu kapitaliseeritakse bilansis 
immateriaalse põhivarana, mis amortiseeritakse 
lineaarsel meetodil kuni 5 aasta jooksul. Kui 
tarkvara on vajalik riistvara kasutuselevõtuks, siis 
kapitaliseeritakse sellise tarkvara soetuskulu riistvara 
soetusmaksumuses ning amortiseeritakse koos 
riistvaraga lähtudes viimase kasulikust tööeast. 
Uurimisväljaminekud kantakse kuludesse. 

MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE 
VARA VÄÄRTUSE LANGUS

Igal bilansipäeval hindab ettevõte materiaalse ja 
immateriaalse vara bilansilist maksumust, et tuvastada, 
kas on mingeid märke varade väärtuse languse kohta. 
Üksikud realiseerimisväärtuseta varad on tootmisest 
kõrvaldatud ja nende bilansiline netomaksumus on 
kajastatud kasumiaruande real “Muud ärikulud”.

 

KINNISVARAINVESTEERINGUD JA 
VARAD MÜÜGIKS

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud ettevõtte 
omanduses olevat kinnisvara, mida hoitakse 
renditulude teenimise eesmärgil. Kinnisvarainvesteerin-
guga seotud tulud ja kulud on avalikustatud lisas 10.

Tavapärase äritegevuse käigus müügi eesmärgil 
hoitavad maad ja hooned on klassifitseeritud 
varudeks, kuna juhtkond on müügiotsuse teinud ja 
teeb igakülgseid jõupingutusi selle otsuse elluviimiseks 
järgmisel aruandeaastal.

Nii kinnisvarainvesteeringud kui varad müügiks on 
kajastatud kulumeetodil. Kinnisvarainvesteeringuid on 
jätkuvalt amortiseeritud kasutades samu põhimõtteid 
kui materiaalse vara puhul. Müügiks olevate varade 

puhul on amortiseerimine peatatud peale otsust 
liigitada vastavad varad varudeks. Juhtkond on 
hinnanud kõigi  kinnisvarainvesteeringute ja müügiks 
olevate varade õiglast väärtust ja on arvamusel, et 
nende varade õiglane väärtus on vähemalt võrdne 
nende bilansilise väärtusega.

 

KOHUSTUSED

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud 
kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks 
aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on 
kajastatud lühiajalistena. 

Ükski pikaajaline töötajate tasustamisskeem ei 
ole ettevõttele kehtiv. Ettevõte on teinud sisemise 
otsuse maksta tulemustasu töötajatele ettevõtte 
aruandeaasta majandustulemuste ja individuaalsete 
tegevuskriteeriumite alusel. Eeldatav kulu on 
kajastatud kuluna kasumiaruandes ning on bilansis 
üles võetud lühiajalise kohustusena.  

Kuna Eestis ei ole kasum maksustamise objekt, siis ei 
ole edasilükkunud tulumaksu põhimõtted ettevõttele 
kohaldatavad. Maksustamist on põhjalikumalt 
käsitletud lisades 26 ja 14.

 

ERALDISED

Eraldistena kajastatakse bilansis aruandeperioodil 
või eelnevatel perioodidel tekkinud kohustusi, 
millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab 
tulevikus varast loobumist ja mille maksumust saab 
usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus 
või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud.  

Aruandes on kajastatud eraldistena lühiajalised 
provisjonid käimasolevatele kohtujuhtumitele, kõrge 
riskiga klientide võimaliku maksevõimetuse puhuks, 
viibivatest kuludest erinevate lepinguliste kohustuste 
täitmise tagamiseks ja eeldatav kahjum finantsvarade 
likvideerimisest, mis eksisteerivad kohustustena 
sõltumatult ettevõtte edasistest tegevustest. Kahjumi 
eraldised on kajastatud AS Tallinna Vesi juhtkonna 
parima hinnangu alusel ja nende tehingute tegelikud 
kulud võivad erineda antud hinnangutest.

Potentsiaalsed kohustused ei ole kohustustena 
kajastatud ning aruannete koostamise ajal ei olnud 
ettevõttel ühtegi teadaolevat potentsiaalset kohustust.

RESERVID

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on kajastatud 
kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse 
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LISA 9. PIKAAJALINE DEPOSIIT
 
Ettevõte on avanud võlateeninduse reservi  (siin ja edaspidi DSR)  tarbeks  hoiuse  vastavalt  EBRD-ga  sõlmitud  
laenulepingule  (vt lisa 12).  Ettevõte peab kogu laenuperioodil hoidma DSRi summas, mis on vähemalt võrdne 
järgmisel intressimaksepäeval tasumisele kuuluvate intresside ja laenu põhiosa maksega. DSRist raha väljavõtmine on 
piiratud laenukohustuste täitmiseks ettenähtavate maksetega. Aastani 2015 peab ettevõte hoidma DSRis ligikaudu  
80 000 tuhat krooni.  

LISA 10. MUUD PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD (TUHAT EEK) 
 

2004 2 003

Pikaajalised laenud 0 1

Muud aktsiad* 0 1 200

Kinnisvarainvesteeringud (soetusväärtuses)** 1786 1 786

Kinnisvarainvesteeringute akumuleeritud kulum (-) -456 -411

MUUD PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD KOKKU 1 330 2 576

*Muud aktsiad 
 
2001. aastal soetas AS Tallinna Vesi 8 AS Rocca al Mare Suurhall B-aktsiat nimiväärtusega 100 krooni ja 
soetusmaksumusega 1 200 tuhat krooni. Tehing põhines 31. detsembril 2000 lõppenud finantsaastal AS Tallinna 
Vesi ja AS Rocca al Mare Suurhall vahel sõlmitud lepingul. Kuna AS Rocca al Mare Suurhalli finantsseisund on nõrk 
ning on kavatsus tühistada kõik aktsiad, on aastal 2004 aktsiate maksumus bilansist eemaldatud ja kajastatud 
kasumiaruandes finantskuluna.  

**Kinnisvarainvesteeringud 
 
Kinnisvarainvesteeringud sisaldavad kinnistut aadressil Järvevana tee 3, Tallinn.  
Kinnisvarainvesteeringu bilansilises maksumuses ei ole  aruandeaastal toimunud mingeid muutusi peale kulumi 
arvestamise.

2004 2003

Kinnisvarainvesteeringute renditulud, väljaarvatud käibemaks 1 064 1 257

Renditulu tagamiseks tehtavad otsesed tegevuskulud 456 624

Hoone täituvus (keskmine aruandlusperioodil) 93% 99%

    

LISA 5. VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSED (TUHAT EEK)  
2004 2003

Intressid 274 156

Muud viitlaekumised 26 27

Maksude ettemaksed 3 180

Tulevaste perioodide ettemakstud kulud 3 583 3 808

VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSED KOKKU 3 886 4 171

LISA 6. VARUD

Varud koosnevad tootmises kasutatavatest materjalidest ja on kajastatud allahindluste võrra vähendatud summas. 
 
Vanad materjalid, millistel on spetsiifiline väärtus ainult ettevõtte jaoks, on käsitletud üleliigsetena eeldusel, et 
ettevõtte juhtkond on teinud mõistlikke jõupingutusi mittevajalike varude müümiseks aruandeaasta jooksul. Kõige 
tõenäolisem väljund enamuse vanade varude realiseerimiseks on vanarauana töötlemine ilma olulise tuluta ettevõtte 
jaoks. Sellised varud on täielikult kuluks kantud summas 1 508 tuhat krooni ja summas 4 631 tuhat krooni 
vastavalt 2004. ja 2003. aastal. Nende varude müügist hiljem saadud tulu on olnud ebaoluline ja selle võrra on 
vähendatud kuluks kantavaid summasid.  
   

LISA 7. VARAD MÜÜGIKS (TUHAT EEK) 
2004 2003

Varad müügiks 693 1 919

Ettemaksud müügiks olevate varade maa eest 928 870

VARAD MÜÜGIKS KOKKU 1 621 2 789

 
LISA 8. FINANTSINVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE (TUHAT EEK) 

Ettevõttel oli pikaajaline investeering ASi Kemivesi järgmise osalusega: 

AKTSIATE BILANSILINE MAKSUMUS SEISUGA 31. DETSEMBER 2002 8 504

Investeeringu kahjumiosaga korrigeerimine -661

Investeeringusumma vähendamine investeeringuobjekti poolt väljakuulutatud dividendide summas -1 717

AKTSIATE BILANSILINE MAKSUMUS SEISUGA 31. DETSEMBER 2003 6 126

OSALUS (%) SEISUGA 31. DETSEMBER 2003 33,25%

2004.aastal müüs ettevõte osaluse ASis Kemivesi järgmise tulemusega:

Tulud aktsiate müügist 6 259

Investeeringu netomaksumus -6 126

MÜÜGIKASUM 133
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LISA 11. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA 

Kasutuselolevad materiaalsed varad Pooleliolevad varad Immateriaalsed varad Materiaalsed ja 
immateriaalsed 
põhivarad kokku

Maa ja ehitised Rajatised Masinad ja seadmed Muu inventar Lõpetamata 
ehitused

Lõpetamata torustikud 
liitumistasude arvelt

Põhivara ettemaks Arenguvälja-     
minekud

Litsentsid ja muu 
immateriaalne põhivara

SOETUSMAKSUMUS

31.12.2003 303 802 1 863 685 472 187 14 905 62 797 93 176 8 565 8 375 25 421 2 852 913

Soetamine 0 0 0 0 104 254 54 125 0 0 0 158 379

Põhivara müük -1 462 0 -2 204 -6 0 0 0 0 0 -3 672

Mahakandmine -205 -2 885 -4 504 -412 0 0 0 0 0 -8 006

Kanne teisele bilansi kontole 331 0 0 0 173 0 -81 0 0 423

Kanne kuludesse 0 0 0 0 -495 -1 0 0 0 -496

Torustike kuluks kandmine 0 0 0 0 0 -64 410 0 0 0 -64 410

Reklassifitseerimine pooleliolevatest varadest 9 004 38 719 19 416 1 848 -64 095 -3 215 -4 836 1 223 1 936 0

31.12.2004 311 470 1 899 519 484 895 16 335 102 634 79 675 3 648 9 598 27 357 2 935 131

AKUMULEERITUD KULUM 

31.12.2003 49 466 561 724 248 581 9 669 0 0 0 6 136 6 299 881 875

Kulum 4 061 27 624 38 874 1 073 0 0 0 905 5 155 77 692

Müüdud ja mahakantud põhivara kulum (-) -638 -2 598 -5 129 -385 0 0 0 0 0 -8 750

Reklassifitseerimine 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0

31.12.2004 52 889 586 747 282 329 10 357 0 0 0 7 041 11 454 950 817

JÄÄKMAKSUMUS

31.12.2003 254 336 1 301 961 223 606 5 236 62 797 93 176 8 565 2 239 19 122 1 971 038

31.12.2004 258 581 1 312 772 202 566 5 978 102 634 79 675 3 648 2 557 15 903 1 984 314

(TUHAT EEK)

Põhivara on maha kantud juhul kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmistegevuse eesmärgil. 
Kapitalirendi jääkmaksumus oli 9 434 tuhat krooni ja 11 197 tuhat krooni vastavalt 2004. ja 2003. aastal. 
Põhivaradele kapitaliseeriti intresse 2 689 tuhat krooni ja 3 815 tuhat krooni vastavalt 2004. ja 2003. aastal. 
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LISA 13. HANKIJATE JA MUUD  VÕLAD (TUHAT EEK)    
      

Kohustused Kogusumma 
31.12.2003

Kogusumma 
31.12.2004

Lühiajaline 
osa  

31.12.2004

Pikaajaline 
osa  

31.12.2004

Tagasimaks-
mise tähtaeg

Võlad hankijatele - 
tegevuskulud

15 270 15 025 15 025 0

Võlad hankijatele - 
investeeringud

36 871 20 855 20 855 0

Faktooring 1 255 282 282 0

Võlad emaettevõtjale 5 734 1 523 1 523 0

Võlad sidusettevõtjale 957 0 0 0

Võlad töötajatele 13 154 12 865 12 865 0

Intressivõlad 5 185 5 120 5 120 0

Muud viitvõlad 33 37 37 0

Pikaajalised tagatisrahad* 100 100 0 100 04.2012

KOKKU 78 559 55 807 55 707 100

*Pikaajaline tagatisraha on näidatud soetusväärtuses.       

  

LISA 14. MAKSUVÕLAD (TUHAT EEK)       

  

31.12.2004 31.12.2003

Kinnipeetud tulumaks 1 593 1 581

Käibemaks 4 147 4 396

Veekasutusõiguse tasu 2 289 2 369

Saastekahjuhüvitis* 9 274 4 497

Sotsiaalkindlustus 2 815 2 708

Muud maksud 416 276

KOKKU 20 534 15 827

* Saastekahjuhüvitis sisaldab 7.5 miljoni krooni suurust eraldist, mis katab täismahus maksude summa, mille 
tasumine seisuga 31.detsember 2004 on edasi lükatud vastavalt Keskkonnaministeeriumiga sõlmitud kokkuleppele 
asendada maks heitveepuhastusjaama tehtavate investeeringutega, mida ettevõte peab tegema. Hetkel ei ole 
ettevõte suuteline mingi tõenäosusega ennustama 2006. aasta esimeses kvartalis teostatavaid tasutavate maksude 
summat määravaid mõõtmistulemusi, mistõttu on kohustus üles võetud.   

LISA 15. ERALDISED (TUHAT EEK)

 

Eraldised hõlmavad eeldatavaid kahjumeid järgmistest:

2004 2003

Lepingulised kohustused 912 8 028

Käimasolevad kohtuvaidlused 0 5 640

KOKKU ERALDISED 912 13 668

LISA 12. LÜHI- JA PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED   
 
Firmal on alljärgnevad pikaajalised võlakohustused: 
 

Panga-
laenud

Laenu 
kuupäev

Saadud 
laenu- 

summa

Laenujääk 
31.12.2003

Laenujääk 
31.12.2004

Lühiajaline 
osa

Pikaajaline 
osa

Intressi 
%

Tagasi-
maksmise 

tähtaeg

DePfa bank 04.1999 304 013 19 001 0 0 0 3 kuu 
Euribor 

+ 3

04.2004

EBRD 12.2002 1 251 731 1 110 864 1 142 157 88 610 1 053 547 05.2015

sh. A laen 860 565 763 719 785 233 60 920 724 313 5,69

sh. B laen 391 166 347 145 356 924 27 690 329 234 6 kuu 
Euribor  
+ 1,5

Laenukulud 12.2002 -17 404 -17 404 -15 879 -1 524 -14 355 05.2015

Kokku 
panga-
laenud

1 538 340 1 112 461 1 126 278 87 086 1 039 192

Kapitalirent 15 332 6 094 3 462 1 777 1 685 3,56-

9,28

06.2007

Kokku võla-
kohustused

1 553 672 1 118 555 1 129 740 88 863 1 040 877

EBRD laenust on ettevõttel seisuga 31.12.2004 välja võtmata summa 109 574 tuhat krooni, mis kavatsetakse välja 
võtta enne 2005. aasta maikuud. 
 
Kapitalirendi lühiajaline kohustus 1 777 tuhat krooni on bilansis näidatud real  
“Kapitalirendi tagasimaksed järgmisel perioodil”. 
 
Kapitalirendi pikaajaline kohustus 1 685 tuhat krooni on bilansis näidatud real “Kapitalirent”.    
EBRD laenu tagatised vaata lisa 27.         

Nimetus Tagasimaksete tähtajad

EBRD Laenu tagasimaksmine algab 2005. aastal. Tagasimaksed toimuvad kaks korda aastas 
mais ja novembris vastavalt laenulepingule.

Kapitalirent Tagasimaksed igakuiselt või kvartaalselt vastavalt lepingule.

 
Järgmistel perioodidel maksmisele kuuluvad summad koos aastal 2005 võetava EBRD panga laenu osaga:  
   

Alla 1 aasta 1-5 aastat Üle 5 aasta Kokku Tagasimakse periood

EBRD 88 610 530 874 632 247 1 251 731 9 aastat

Kapitalirent 1 777 1 685 0 3 462 2 aastat

KOKKU 90 387 532 559 632 247 1 255 193

 (TUHAT EEK)



52

53

LISA 19. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA 
ÜLDHALDUSKULUD (TUHAT EEK)

2004 2003

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU 

Vee erikasutuse tasu -9 272 -9 929

Vee erikasutuse tasu -9 387 -10 113

Elekter -26 151 -26 484

Saastekahjuhüvitis -8 380 -7 557

Tööjõukulu -44 643 -44 657

Arenduskulud -85 -211

Kulum -73 104 -69 642

Muud -88 874 -86 172

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU KOKKU -259 896 -254 765

TURUSTUSKULUD

Tööjõukulu -4 240 -4 280

Kulum -113 -114

Muud -1 781 -1 948

TURUSTUSKULUD KOKKU -6 134 -6 342

ÜLDHALDUSKULUD

Tööjõukulu -15 813 -16 913

Kulum -4 520 -3 702

Muud -20 406 -35 825

ÜLDHALDUSKULUD KOKKU -40 739 -56 440

Muud äritulud/-kulud sisaldab aasta jooksul müüdud põhivarade müügikasumit, muutust ebatõenäoliselt laekuvaks 
tunnistatud arvetes ning finantsaastal kajastatud (üles võetud ja eemaldatud) eraldisi.  
  
 

LISA 20. TÖÖJÕUKULUD (TUHAT EEK) 
 

2004 2003

Töötasu -48 461 -49 326

Sotsiaalmaks -16 235 -16 524

TÖÖJÕUKULUD KOKKU -64 696 -65 850

TÖÖTAJATE ARV ARUANDEPERIOODI LÕPUS 351 348

LISA 21. FINANTSTULUD JA -KULUD (TUHAT EEK)  

2004 2003

Sidusettevõtja kasum/kahjum (-) 133 -661

Intressitulud 2 780 4 326

LISA 16. TULEVASTE PERIOODIDE TULUD (TUHAT EEK) 

   
2004 2003

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tulu 4 027 2 852

Liitumiste tulu 14 555 33 643

KOKKU TULEVASTE PERIOODIDE TULUD 18 582 36 495

 
LISA 17. AKTSIAKAPITAL JA KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL  
  
31. detsember 2004 on aktsiakapital nimiväärtuses 200 001 000 (kakssada miljonit üks tuhat) krooni, mis jaguneb 
20 000 000 kümne (10) kroonise nimiväärtusega aktsiaks (A- aktsia) ja üheks 1 000  krooniseks eelisaktsiaks (B- 
aktsia).   

B - aktsia  annab  aktsionärile  vetoõiguse  järgmiste  küsimuste  otsustamisel:  põhikirja  muutmine,  aktsia-  
kapitali suurendamine ja vähendamine, vahetusvõlakirjade väljalaskmine, ettevõtte lõpetamise, ühinemise,  
jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine, oma aktsiate omandamine, juhatuse või nõukogu nõudel ettevõtte 
tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis ei ole antud seadusega üldkoosoleku ainupädevusse. B-aktsia annab 
aktsionärile eelisõiguse saada dividende kokkulepitud summas 10 tuhat krooni.  

2003. ja  2004. aastal omas International Water UU (Tallinn) B.V. 10 086 957 AS Tallinna Vesi  A- aktsiat ja 
Tallinna linn 9 913 043 A- aktsiat ja 1 B- aktsiat.   

Aktsionärid vähendasid kohustuslikku reservkapitali 93 394 tuhandelt kroonilt 20 000 tuhande kroonini 3. 
veebruaril 2005. Aktsiakapitali vähendamine toimus 2002. aastal, kuid kohustuslikku reservkapitali, mis peab 
olema 10% aktsiakapitalist, ei muudetud samaaegselt.

LISA 18. MÜÜGITULU (TUHAT EEK)  
2004 2003

1. PÕHITEGEVUSEGA SEOTUD TULUD

Veetootmise tulud 220 688 200 889

Veepuhastuse tulud 204 494 180 739

KOKKU TULUD 425 182 381 628

2. PÕHITEGEVUSEGA SEOTUD MUUD TULUD

Sademetevee kogumise ja puhastamise teenus 44 731 44 311

Tuletõrjehüdrantide teenus 1 959 1 941

Vee- ja kanalisatsioonivõrkude rajamis- ja ühendustasu 69 715 69 223

Tehnilise inspektuuri teenused 593 648

Vee- ja kanalisatsioonivõrgu teenused 1 386 936

Mulla müük 1 317 1 073

Hoonete rent ja seotud teenused 1 192 1 375

Muud tööd ja teenused 2 454 2 882

KOKKU 123 347 122 389

KOKKU MÜÜGITULU 548 529 504 017
 
100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis. 
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LISA 24B. KÄIBEVARA JA KOHUSTUSTE MUUTUS (TUHAT EEK) 
 
Lisaks bilansis toimunud muutustele on äritegevusega seotud käibevara ja kohustusi korrigeeritud järgmiselt:  
  

2004 2003

KÄIBEVARA

Muutus bilansis -8 438 142 432

Korrigeerimised:

Raha jäägi muutus 16 847 -104 058

Põhivarade ja käibevarade vaheline muutus -423 11 998

Varuks kantud põhivara müük -2 250 -2 053

Intresside ja pikaajaliste laenude muutus 119 151

Rajamistasude võla ja järelmaksude muutus -8 743 -34 267

Pikaajalise deposiidi muutus -46 090 -31 448

KÄIBEVARA MUUTUS KOKKU -48 978 -17 245

KOHUSTUSED

Muutus bilansis 20 040 -132 213

Korrigeerimised:

Kapitalirendi ja laenukulude muutus -67 163 166 712

Rajamiskulude võla muutus 9 842 -4 961

Investeeringutega seotud võla muutus 7 148 -115

Rajamistasude ettemaksude muutus 19 088 -7 792

Tagatisrahade muutus 0 100

KOHUSTUSTE MUUTUS KOKKU -11 045 21 731

 
LISA 24C. PÕHIVARADE EEST TASUMINE (TUHAT EEK)     

2004 2003

Põhivarade soetus -158 379 -173 568

Korrigeerimised:

Käiku antud liitumistorustike soetuskulu 64 410 61 607

Käiku andmata liitumistorustike vähenemine bilansis -13 502 -6 078

Kapitalirendi lisandumine 0 525

Faktooringute lisandumine 282 0

Faktooringute tasumine -1 255 -4 353

Tehnorajatiste järelmaksude tasumine -10 000 -13 091

Muu põhivara ostudega seotud võla suurenemine 3 824 6 305

Kapitaliseeritud intressikulud 2 689 3 815

Tegevuskuludest kapitaliseeritud kulud 38 974 60 144

Tasaarveldus hankijate võla osas 0 2 111

KOKKU MAKSTUD PÕHIVARADE EEST -72 957 -62 583

Intressikulud -54 757 -55 595

Muud finantstulud/-kulud (-) -3 637 2 224

Kahjum valuutakursi muutustest -199 -307

FINANTSTULUD JA-KULUD KOKKU -55 680 -50 013

LISA 22. DIVIDENDID (TUHAT EEK)

2004 2003

Aasta jooksul jaotatud ja välja makstud dividendid 75 000 45 000

Tasutud dividendide tulumaks (26/74) -26 351 -15 811

Saadud dividendidelt tasutud tulumaks 74 530

ARVESTATUD DIVIDENDIDE TULUMAKS -26 277 -15 281

 

Tulumaksu arvestuse põhimõtted on kirjeldatud lisas 26.   

LISA 23. KASUM AKTSIA KOHTA (TUHAT EEK)

 

Kasum aktsia kohta jätkuvatest tegevustest: 

2004 2003

Kasum aktsia kohta kasumi arvestamiseks (aasta puhaskasum, millest on 
lahutatud B-aktsia eelisõigused)

172 951 104 531

Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv 20 000 000 20 000 000

KASUM AKTSIA KOHTA KROONIDES 8,65 5,23

 
LISA 24. RAHAKÄIBE ARUANDE LISAD

LISA 24A. RAJAMISTASUDEST FINANTSEERITAVAD TORUSTIKUD (TUHAT EEK)  
 

2004 2003

TULUD

Käiku antud torustike rajamistasud 69 715 69 223

Torustike eest saadud ettemaksude suurenemine -19 088 7 792

Torustike eest laekumata arvete ja järelmaksude vähenemine 8 744 34 268

Tasaarveldus võla osas 0 -2 111

LAEKUMINE RAJAMISTASUDEST 59 371 109 172

KULUD

Käiku antud torustike soetuskulu -64 409 -61 607

Käiku andmata torustike vähenemine 13 501 6 078

Torustike eest hankijatele tasumata võla suurenemine -9 842 4 961

TORUSTIKE EEST MAKSMINE -60 750 -50 568
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e) Kindlustuse pandileping (Insurance Pledge Agreement), mis sõlmiti EBRD ja ettevõtte vahel  11. novembril 2002. 
Lepingu kohaselt on EBRD ettevõtte vara-, ärikatkemise ning vastutuskindlustuslepingutes sätestatud soodustatud 
isikuks.

LISA 28. SEOTUD OSAPOOLED (TUHAT EEK)  

Tehinguteks  seotud  osapooltega  loetakse  tehinguid   ema-,  tütar-  ja  sidusettevõtjaga,  nõukogu ja juhatuse 
liikmetega,  nende  lähikondsetega  ja  firmadega,  milles  nad omavad olulist osalust. Dividendide maksed on 
näidatud omakapitali liikumise aruandes.  

Seotud osapooltega 2003. ja 2004. aastal toimunud tehingud ning saldod seisuga 31.12.2003 ja 31.12.2004 on 
järgnevad:

Tallinna 
Linnavalitsus ja 

tema ametid

United Utilities (Tallinn) 
B.V.* ja United Utilities 

International Ltd**

2003

AS TALLINNA VESI NÕUDED JA KOHUSTUSED:

Ostjate ja mitmesugused nõuded 4 348 23

Hankijate ja muud võlad 10 000 5 734

TEHINGUD KASUMIARUANDE KIRJETEL:

Müügitulu 97 370 0

Üldhalduskulud 0 19 462

TEHINGUTE KAJASTAMINE BILANSIKIRJETEL:

Materiaalne põhivara s.h. lõpetamata ehitused ja torustikud - uued 
liitumised

0 34 831

Tulevaste perioodide tulud 727 0

2004

AS TALLINNA VESI NÕUDED JA KOHUSTUSED:

Ostjate ja mitmesugused nõuded 1 551 0

Hankijate ja muud võlad 0 1 523

TEHINGUD KASUMIARUANDE KIRJETEL:

Tehingud kasumiaruande kirjetel: 99 216 40

Üldhalduskulud 0 7 663

TEHINGUTE KAJASTAMINE BILANSIKIRJETEL:

Materiaalne põhivara, s.h. lõpetamata ehitused ja torustikud - uued 
liitumised

0 14 306

Tehingutes seotud osapooltega on rakendatud turu-/kokkuleppehindasid. 
 
 * International Water UU (Tallinn) B. V. on muudetud  5. jaanuaril 2004. aastal United Utilities (Tallinn) B.V. 
**United Utilities (Tallinn) B.V. omab 50.4% ettevõttest. United Utilities (Tallinn) B.V. üle kontrolli omavad  
   emaettevõtted on EBRD ja United Utilities Plc. United Utilities International Ltd on United Utilities Plc omanduses. 
  

LISA 25. KOHUSTUSED (TUHAT EEK)    
 
Renditud varad

2004 2003

KOKKU ARVUTITE JA SÕIDUKITE KASUTUSRENDIKULU 4 077 5 532
    

Minimaalsed kasutusrendi maksed:    

Alla 1 aasta 4 230

1-5 aastat 7 091

KOKKU MINIMAALSED RENDIMAKSED 11 321

Seisuga 31.12.2004 oli ettevõte võtnud kohustusi kapitaliinvesteeringute osas, st sõlminud lepinguid ja väljastanud 
ostutellimusi summas 49 610 tuhat krooni.

LISA 26. POTENTSIAALNE TULUMAKS DIVIDENDIDELT   
     
Kehtiva tulumaksuseaduse alusel ei maksa Eestis registreeritud äriühing tulumaksu mitte teenitud, vaid 
jaotatud kasumilt. Nimetatud seaduse § 50 alusel maksustatakse alates 2003. aasta 1. jaanuarist äriühingu 
poolt väljamakstud dividendid tulumaksuga olenemata dividendide saajast. Maksumäär on 2005. aastal 24/76 
väljamakstud dividendi summalt; 2003. ja 2004. aastal oli maksumäär 26/74.   

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba 
omakapitali dividendidena väljamaksmisel. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide 
väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.   

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31. detsember 2004 moodustas 318 695 tuhat krooni. Maksimaalne võimalik 
tulumaksukohustuse summa, mis kaasneb kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 100 641 tuhat 
krooni.     

Dividendide väljamaksmisel tasumisele kuuluvat tulumaksu on vähendatud tütar- ja sidusettevõtetelt saadud 
dividendidelt arvutatud 26/74 suuruse osa võrra.     

LISA 27. LAENU TAGATIS JA PANDITUD VARA     
   
Seoses Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (edaspidi EBRD) ja AS Tallinna Vesi (edaspidi ettevõte) vahel 8. 
novembril 2002. aastal sõlmitud laenulepinguga sõlmiti alljärgnevad tagatislepingud, mis puudutavad ettevõtte ja/või 
ettevõtte aktsionäri varasid:

a) Arve pandileping  (Account Pledge Agreement),  mis  sõlmiti  EBRD,  ettevõtte  ja  ASi Hansapank vahel 11. 
novembril 2002. Lepinguga on EBRD kasuks panditud kõik Hansapangas avatud ja avatavad arved; 

b) Arve pandileping (Account Pledge Agreement), mis sõlmiti EBRD ja ettevõtte vahel  11. novembril 2002. 
Lepinguga on EBRD kasuks panditud kõik Nordea pangas avatud ja avatavad arved;

c) Kommertspandileping, mis sõlmiti EBRD ja ettevõtte vahel 11. novembril 2002 EBRD kasuks esimesele 
järjekohale summas 1 877 592 000 krooni; 

d) Ehitiste pandileping, mis sõlmiti EBRD ja ettevõtte vahel 11. novembril 2002. Lepinguga on EBRD kasuks 
panditud kõik ettevõtte  omanduses olevad ehitised ja rajatised aadressil Järvevana tee 3 bilansilises maksumuses 
165 617 804 krooni; 
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Rahakäibe aruandes muutusid 2003. aasta andmed seoses Vesimer Investeeringute ASi konsolideerimisega ASi 
Tallinna Vesi andmetele. 
 

Algsaldo Konsolideerimine Korrigeeritud saldo 

ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE

Kasum enne tulumaksustamist 119 748 74 119 822

Korrigeerimine kulumiga 73 393 65 73 458

Korrigeerimine aktsiate ning finantstulude ja -kuludega 36 887 1 378 38 265

Kasum EVP-de müügist -5 039 -27 -5 066

Kasum põhivara müügist 228 -1 823 -1 595

Äritegevusega seotud käibevara muutus -13 026 -4219 -17 245

Äritegevusega seotud kohustuste muutus 21 756 -25 21 731

ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD KOHUSTUSTE MUUTUS

EVP-de müük 18 703 227 18 930

Antud laenude tagasimaksed 6 19 25

Varem varudesse kantud põhivara müügitulu 6 000 3 500 9 500

Saadud dividendid 1 928 -211 1 717

Saadud intressid 4 165 5 4 170

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE

Tulumaks dividendidelt -15 207 -74 -15 281

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS -102 947 -1 111 -104 058

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA ALGUSES 185 305 2 906 188 211

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA LÕPUS 82 358 1 795 84 153

2004 2003

Juhatuse liikmetele makstud tasud ilma sotsiaalmaksuta 2 059 2 470

Nõukogu liikmetele makstud tasud ilma sotsiaalmaksuta 18 41

LISA 29. KONSOLIDEERIMINE JA ÜMBERKLASSIFITSEERIMINE 
(TUHAT EEK)  
   
Bilansis muutusid 2003. aasta andmed seoses 100%-lises omanduses olnud tütarettevõtte, Vesimer Investeeringute 
ASi, konsolideerimisega ja seoses IFRSi formaadiga vastavuse tagamiseks tehtud ümberklassifitseerimisega.   
     

Bilansikirje Algsaldo Konsolideeri- 
mine

Ümberklassifit- 
seerimine

Ümberklassifit- 
seerimine

Raha ja pangakontod 82 358 1 795 0 84 153

Mitmesugused nõuded 2 251 300 0 2 551

Viitlaekumised ja ettemaksed 21 563 12 -17 404 4 171

Varud 1 264 0 4 280 5 544

Varad müügiks 0 2 789 0 2 789

Tütar- ja sidusettevõtte aktsiad 12 295 -6 169 0 6 126

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud 1 201 1 375 0 2 576

Paigaldamata seadmed 4 280 0 -4 280 0

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed 
järgmisel perioodil

19 001 0 -1 524 17 477

Hankijate ja muud võlad 78 385 74 0 78 459

Maksuvõlad 15 799 28 0 15 827

Pangalaenud 1 110 864 0 -15 880 1 094 984

 
Kasumiaruandes muutusid 2003. a. andmed seoses Vesimer Investeeringute ASi konsolideerimisega ASi Tallinna 
Vesi andmetele ja seoses valuutakursikahjumite ümberklassifitseerimisega kasumiaruande ridade vahel.   
  

Kasumiaruande kirje Algsaldo Konsolideerimine Ümberklassifitseerimine Korrigeeritud 
saldo

Müügitulu 502 972 1 045 0 504 017

Müüdud toodete/teenuste kulu -254 966 201 0 -254 765

Üldhalduskulud -54 789 -1 651 0 -56 440

Muud äritulud/-kulud (-) -18 537 1 839 63 -16 635

Finantstulud/-kulud (-) -48 590 -1 360 -63 -50 013

Dividendide tulumaks -15 207 -74 0 -15 281
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LISA 30. FINANTSRISKIDE JUHTIMINE

Ettevõte tegutseb ainult Eestis ja rahvusvaheliste tehingute arv on piiratud eriotstarbeliste ostude ja 
laenutehingutega. Siiski otsib ettevõte võimalusi potentsiaalsete negatiivsete efektide minimiseerimiseks ettevõtte 
finantstegevusele. Vastavalt juhatuse instruktsioonidele teostab riskijuhtimist rahandusosakond.

Ettevõtte rahvusvahelised tehingud on peamiselt eurodes, mille vahetuskurss on Eesti krooni suhtes fikseeritud. 
Teistes valuutades toimuvaid tehinguid võib pidada ebaoluliseks. Seetõttu on tõenäosus saada kahju valuutakursi 
riskist tulenevalt kursimuutustest madal ja seetõttu ei ole praegusel perioodil tarvis mingeid erilisi toiminguid 
valuutakursiriski maandamiseks. 

Ettevõtte tulu ja tegevuskulude rahavood on olemuselt sõltumatud turul toimuvatest intressimäärade muutustest. 
Ettevõttel ei ole mingeid märkimisväärseid intressi tootvaid varasid. Ettevõttel on üks kolme ossa jaotuv laen, millest 
esimene ja suurim osa on fikseeritud intressimääraga. Teise osa intressi arvestatakse 6 kuu euribori baasil, mille 
ülemine ja alumine piir on määratud piiramaks riski. Ebaoluline jääk on turuintressimääraga.

Ettevõttel ei ole märkimisväärset krediidiriski. Ettevõttes on kehtestatud protseduurid, mis tagavad, et toodete ja 
teenuste müük ning ostud toimuvad alati vastavuses ettevõtte poliitikaga. 

Likviidsusriski juhtimisel on ettevõte ettevaatliku hoiakuga, tagades piisava hulga raha ja kiiresti realiseeritavate 
väärtpaberite kättesaadavuse, et täita võetud krediidikohustusi. Pidev rahavoogude planeerimine ja kontroll on 
igapäevase likviidsusriski juhtimise loomulikud osad. 

Ettevõte on kindlustatud ootamatu füüsilise kahju ja purustuste, ärikatkemise ja erakordsete kulude ning võimalike 
ettevõtte vastu esitatavate kolmandate osapoolte nõuete vastu. Muuhulgas on kindlustusega kaetud ootamatu 
keskkonnakahju, kriminaalsüüdistused ettevõtte vastu, juhtkonna vastutus (hõlmab nõukogu ja juhatuse ning 
juhtkonna liikmeid), töötajate õnnetusjuhtumikindlustus, mootorsõidukite kindlustus õnnetusjuhtumite, varguse, 
vandalismi vastu jms. 

AUDIITORI KINNITUS
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KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

AS Tallinna Vesi jaotamisele kuuluv vaba omakapital on 31. detsembri 2004 seisuga* järgmine:

(TUHAT EEK)

Eelmiste perioodide kogunenud  kasum 145 734

Aruandeaasta puhaskasum 172 961

KOKKU 318 695

* Seisuga 10. veebruar 2005 oli eelmiste aastate kogunenud kasum 73 394 tuhande krooni võrra suurem seoses 
üleliigse reservi kandmisega kohustuslikust reservkapitalist eelmiste perioodide kasumisse (vt lisa 17).

AS Tallinna Vesi juhatus teeb ettepaneku 2004. aasta lõpuks kogunenud vabast omakapitalist maksta dividendidena 

aktsionäridele 112 000 tuhat krooni.

10. veebruar 2005  

Robert John Gallienne
Juhatuse esimees

Juhatus on ettevõtte juhtimisorgan, mis esindab ja 

juhib ettevõtet ning korraldab selle raamatupidamist. 

Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu 

seaduslikest korraldustest.

Juhatus koosneb kahest kuni viiest liikmest, kes 

valitakse kolmeks aastaks. Vähemalt pooled juhatuse 

liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis. 

Kui juhatuses on üle kahe liikme, valivad juhatuse 

liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab 

juhatuse tegevust.

ASi Tallinna Vesi juhatusse kuuluvad:

Robert John Gallienne,
juhatuse esimees,

tegevjuht

Roch Jean Guy Antoine Chéroux,
juhatuse liige,

teenindus- ja tootmisdivisjoni direktor

Ian John Alexander Plenderleith,
juhatuse liige,

finantsdirektor

ASi TALLINNA VESI JUHATUS
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Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust, korraldab 

selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse 

tegevuse üle. Nõukogu annab oma tegevusest aru 

üldkoosolekule.

Nõukogu koosneb seitsmest liikmest, kelle volituste 

tähtaeg on kaks aastat. Nõukogu liikmed valitakse ja 

määratakse alljärgnevalt:

• Viis nõukogu liiget valitakse üldkoosolekul, 
kusjuures valituks loetakse isik, kes sai teistest 
enim hääli. Ettevõtte põhikirja kohaselt valitud 
nõukogu liikme võib enne volituste tähtaja lõppu 
tagasi kutsuda, kui selle poolt on antud vähemalt 
2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. 

• Kaks nõukogu liiget määratakse ja kutsutakse 
tagasi B-aktsia omaniku ehk Tallinna linna poolt. 

 

Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu 

esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust ja juhib 

nõukogu koosolekuid.

ASi Tallinna Vesi nõukogusse kuuluvad:

Michael James Southworth,  
nõukogu esimees 

United Utilities International 

 

David John Kilgour 
United Utilities International 

 

Karl Olof Joakim Forsberg 

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) 

 

Laurence Kenneth Billett 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD)

Tallinna linna poolt määratud nõukogu liikmed: 

 

 

Igor Gräzin  
Siim Roode 
Svetlana Baltina

ASi TALLINNA VESI NÕUKOGU


