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TEGEVUSARUANNE
2008. AASTA 1. POOLAASTA MAJANDUSTULEMUSED

Kokkuvõte
2008. aasta 6. kuuga kasvas Ettevõtte müügitulu 28,4 miljoni euroni, mis on 16,6%-line kasv
võrreldes 2007. aasta 6. kuuga. Vee ja reoveeteenuse kogu müügimahud kasvasid 2008. aasta 6
kuuga 0,2%, teenuste müügitulu kasvas 10,5% võrreldes 2007. aasta 6. kuuga.
Põhiteeninduspiirkonna eraklientide müügitulu kasvas 9,4%, juriidiliste klientide müügitulu kasvas
8,3% ja müük väljaspool teeninduspiirkonda suurenes 47,3%, ulatudes 1,7 milj. m³ või 0,78 miljoni
euroni. Ettevõtte kasum enne tulumaksu oli 11,5 miljonit eurot, mis on 2007. aasta 6. kuuga
võrreldes 3,2% rohkem. Elimineerides 2007. aasta 1. kvartalis vabastatud lämmastiku provisjoni
mõju, kasvas perioodilise tegevuse kasum 11,8% võrra. Ettevõte investeeris 6,3 miljonit eurot,
millest 4,9 miljonit eurot investeeriti võrkude laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

miljon EUR
Müügitulu
Põhitegevuse tulud
Põhitegevusega seotud muud tulud
Brutokasum
Brutokasumi marginaal %
Ärikasum
Ärikasumi marginaal %
Kasum enne tulumaksustamist
Maksustamiseelse kasumi marginaal %
Puhaskasum
Vara puhasrentaablus %
Kohustuste osatähtsus koguvarast

6 kuud
2008
28,4
23,2
5,2
15,1
53,3
12,9
45,4
11,5
40,5
7,3
4,6
55,7%

6 kuud
6 kuud
2007
Muutus 2007 põhi Muutus
24,4
16,6%
24,4
16,6%
20,8
11,6%
20,8
11,6%
3,6
45,6%
3,6
45,6%
14,7
3,2%
13,8
9,6%
60,1 -11,5%
56,7
-6,0%
12,5
3,3%
11,6
10,8%
51,2 -11,4%
47,7
-5,0%
11,1
3,2%
10,3
11,8%
45,7
-11,5%
42,2
-4,2%
7,6
-4,4%
6,8
7,6%
4,9
-6,4%
4,4
5,4%
55,8%
-0,1%
55,8%
-0,1%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Maksustamiseelse kasumi marginaal – kasum enne tulumaksustamist / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / vara kokku
Kohustuste osatähtsus koguvarast – kohustused kokku / vara kokku

Kasumiaruanne
2. kvartal 2008
Müügitulud
2008. aasta 2. kvartalis kasvas Ettevõtte tulu 14,9 miljoni euroni, mis on 32,6% suurune kasv
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud põhitegevusest olid 11,7 miljonit eurot.
Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning
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reoveeteenuse tulust nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt
saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu.
Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta 2. kvartaliga 8,9% võrra
10,6 miljoni euroni. Elimineerides ülereostustasu mõju kasvasid põhiteenuste tulud 9,2% võrra,
tulenevalt 11,7% suurusest tariifitõusust alates 1. jaanuarist 2008 kombinatsioonis allkirjeldatud
teguritega.
Sektori lõikes jagunes kasv järgnevalt: müük eraklientidele kasvas 9,2% võrra 5,6 miljoni euroni.
Müük äriklientidele teeninduspiirkonnas kasvas 6,6% võrra 4,5 miljoni euroni. Müük äriklientidele
väljaspool teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav reovee
puhastamise teenus) kasvas 52,0% ulatudes 821 tuhande m³ ehk 0,38 miljoni euroni. Saadud
ülereostustasu oli 0,23 miljonit eurot, püsides samal tasemel, kui 2007. aasta samal perioodil.
2008. aasta 2. kvartalis vähenesid eraklientide müügimahud 171 tuhande m³ ehk 2,3% võrra
võrreldes 2007. aasta 2. kvartaliga. Meie arvates selgitab seda põhiliselt seniste tarbijate siirdumine
lähivaldadesse.
Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas langes võrreldes 2007. aasta 2. kvartaliga mitme
teguri tõttu. Osa kaotatud müügimahust tuleneb ettevõtete siirdumisest Tallinna äärealadele ning
ettevõtete üleüldisest kokkuhoiust või tootmise vähenemisest. Eriti mõjutas 2008. aasta 2. kvartali
müüki võrreldes eelmise aasta sama perioodiga see, et 2007. aasta lõpus viis üks Ettevõtte
suurimaid juriidilisi kliente oma asutuse teenusepiirkonnast välja, mille tõttu vähenes 2008. aasta 2.
kvartalis vee ja reovee müügimaht kokku 56 tuhande m3 võrra.
Kinnisvaraturg on püsinud alates eelmisest aastast suhteliselt muutumatuna. Kuigi ehitusi on vähem
kui 2007. aastal, on Tallinnas ehitatavate uute korterite ning ärihoonete arv püsinud kõrge. Suur osa
uutest hoonetest jääb tühjaks kuna nii juriidilised kliendid kui ka elamispinda vajavad eraisikud
ostavad kinnisvara pigem Tallinna äärealadele, kus kinnisvarahinnad on taskukohasemad.
See trend kajastub ka Ettevõtte müüginumbrites ümbritsevatele aladele, mis on kasvanud 52,0%
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. See kajastab Ettevõtte edukat strateegiat saamaks tagasi
kliente, kes on otsustanud Tallinnast lahkuda. Ettevõte otsib aktiivselt täiendavaid võimalusi
ümberkaudsetesse valdadesse laienemiseks.
2008. aasta 2. kvartalis kasvas sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide
käigushoidmise ja hoolduse tasu 37,5% võrra 0,80 miljoni euroni võrreldes 2007. aasta sama
perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja
tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse tegelike kulude ja töödeldud mahtude alusel. See on
lepingujärgselt kokkulepitud aastani 2020.
Põhitegevusega seotud muud tulud olid 3,3 miljonit eurot (peamiselt liitumised ning sademetevee
torustiku ehitus), mis on 2,5 miljonit eurot rohkem võrreldes 2007. aasta 2. kvartaliga. Enne 2008.
aastat kinnitati märkimisväärne osa töödest ja tuludest 1. kvartalis. Tallinna linnaga 30. novembril
2007. aastal sõlmitud uue lepingu kohaselt on tulude voog aasta vältel palju ühtlasem. Alates 2008.
aasta märtsist kasutatakse antud real oleva tulu arvestamisel peamiselt Tallinna erakliendile müüdud
vee mahtu ning fikseeritud arenduskomponenti kuupmeetri kohta. Vastava tuluga sarnaselt muutub
rida Põhitegevusega seotud muud kulud, kus kajastatakse vastavad ehituskulud.
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Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal
Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2008. aasta 2. kvartalis 4,4 miljonit
eurot, so 0,71 miljonit eurot ehk 19,4% enam kui eelmise aasta samal perioodil.
2008. aasta 2. kvartalis ei saavutanud Ettevõte sooduskoefitsienti 0,5, mistõttu oli makstavate
keskkonnamaksude suurus 2. kvartalis 0,33 miljonit eurot, võrreldes 0,06 miljoni euroga 2007.
aasta samal perioodil. 2007. aasta 2. kvartal sisaldas 2007. aasta 1. kvartali saastetasu vähendamist,
kuna keskkonnaamet kinnitas soodusmäära alles 2007. aasta 2. kvartalis. Ilma vastava vähenemiseta
oleks 2007. aasta 2. kvartali kulu olnud 0,09 miljonit eurot. Saastetasu suurenemise põhjuseks on
koefitsiendi muutus ning maksumäärade tõus 20% võrra, samuti ka kogused ja reostuskoormus.
Hoolimata faktist, et sissetuleva heitvee reostuskoormus varieerub ning ettevõttel puudub täielik
kontroll sademevee väljalaskude saastatuse üle, töötame me selle nimel, et kasutada optimaalselt
kemikaale saavutamaks 0,5 kordne koefitsient 2008. aasta järgmistes kvartalites.
Kvartali kemikaalikulud olid 0,42 miljonit eurot, mis on 24,5% rohkem kui 2007. aasta samal
perioodil. See on puhastatud reovee hulga ja doseeritud kemikaalide kombineeritud tulemus, samuti
kemikaalihindade inflatsiooni tulemus.
Elektrikulud kasvasid 2008. aasta 2. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,01 miljoni
euro ehk 3,5% võrra kõrgema elektrihinna ning puhastatud reovee hulga koosmõjul.
Palgakulud kasvasid 0,20 miljoni euro ehk 25,0% võrra seoses mitme asjaoluga. Esiteks,
suurenenud töötajate arv seoses uute teenuste käivitamisega ettevõttes. Teiseks,
konkurentsitingimused tööjõuturul põhjustasid olulise palkade tõusu. Viimasena mõjutas ka
osakondade ümberstruktureerimine ja ühendamine 2008. aasta 1. kvartalis, mille tulemusena liikus
kulu ühelt realt teisele. Struktuuri mõjusid elimineerides kasvasid palgad 17,0%. See on samal
tasemel Eesti keskmise palgatõusuga.
Kulum kasvas 2008. aasta 2. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,12 miljoni euro
ehk 10,4% võrra. Selle põhjuseks on uue mudatöötlushoone käikuvõtmine 2007. aasta lõpus.
Samuti muudeti 2008. aasta alguses kuluminorme vastavalt varade kasulikule eale.
Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid 0,02 miljoni euro ehk 2,4% võrra. 2008. aasta 2.
kvartalis kasvasid muud kulud mitmete tugiteenuste (nt transport ja turvateenused) kulude
suurenemise tõttu, mis tulenes tööjõukulude märkimisväärsest kasvust Tallinnas. Teisalt peegeldab
see Ettevõtte edukust kulude kokkuhoiul protsesside optimeerimise näol.
Kulude kasvust tingitud surve esitab ettevõttele väljakutse otsimaks edasisi võimalusi efektiivsuse
suurendamiseks protsesside, hangete jms ülevaatamise kaudu.
Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2008. aasta 2. kvartalis ettevõtte brutokasum 7,6 miljonit eurot,
mis on 0,64 miljoni euro või 9,3% võrra rohkem, kui 2007. aasta 2. kvartali 7,0 miljoni euro
suurune brutokasum.
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Ärikulud ja ärikasumi marginaal
Turustuskulud vähenesid 2008. aasta 2. kvartalis võrrelduna 2007. aasta 2. kvartaliga 0,02 miljoni
euro võrra 0,20 miljoni euroni. Seda mõjutas peamiselt eelviidatud struktuurimuutus, mida tasandas
amortisatsiooni kasv.
2008. aasta 2. kvartalis vähenesid üldhalduskulud 0,07 miljonit eurot 0,91 miljoni euroni, peamiselt
struktuurimuudatuste mõjul.
Tööjõukulud olid 2008. aasta 2. kvartalis 1,4 miljonit eurot, mis on 0,18 miljonit eurot või 14,9%
enam, kui 2007. aasta samal perioodil. Nagu mainitud on selle põhjuseks 2008. aasta alguses üle
kogu Ettevõtte läbi viidud palkade korrigeerimine.
Muud äritulud/kulud andsid 2008. aasta 2. kvartalis kokku tulu 0,01 miljonit eurot võrreldes 0,03
miljoni euro suuruse kuluga 2007. aasta 2. kvartalis.
Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2008. aasta 2. kvartalis 6,5 miljonit eurot, mis
on 0,77 miljonit eurot rohkem kui 5,7 miljoni euro suurune ärikasum 2007. aasta 2. kvartalis.
Võrreldes 2008. aasta 2. kvartalit 2007. aasta 2. kvartaliga kasvas ärikasum 13,3%.
Finantskulud
Ettevõtte neto finantskulud olid 2008. aasta 2. kvartalis 0,71 miljonit eurot, mis on 0,03 miljoni
euro ehk 4,6% võrra enam kui 2007. aasta 2. kvartalis. Võrrelduna 2007. aasta 2. kvartaliga on
Ettevõtte intressikulud tõusnud 19,5% võrra. See on tingitud asjaolust, et osa Ettevõtte laenudest on
seotud 6 kuu EURIBORi määraga. Intressikulude tõusu katab osaliselt 2008. aasta 2. kvartalis
kasvanud finantstulu, mis on Ettevõtte efektiivsema rahade juhtimise, tugeva rahalise seisu ja
suurenenud intressimäärade tulemus.
Maksustamiseelne kasum
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2008. aasta 2. kvartalis 5,8 miljonit eurot, so 0,73 miljonit
eurot rohkem kui 5,1 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2007. aasta 2. kvartalis.
Tulenevalt otsusest jaotada 15,9 miljonit eurot dividendideks kajastati 2008. aasta 2. kvartalis
dividendide tulumaks 4,2 miljonit eurot.
2008. aasta 1. poolaasta tulemused
2008. aasta 6. kuuga kasvas Ettevõtte tulu 28,4 miljoni euroni, mis on 16,6%-line kasv võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud põhitegevusest olid 23,2 miljonit eurot. Veemüügi ja
reoveeteenuse tulu oli 21,4 miljonit eurot, mis on 10,5% võrra enam, kui 2007.aasta 1. poolaastal.
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2008. aasta 6. kuuga 11,5 miljonit eurot, so 0,36 miljonit
eurot enam kui 11,1 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2007. aasta 1. poolaastal. 2008.
aasta 6. kuu tulemustele avaldas mõju Keskkonnaministeeriumi lõplik heakskiit lämmastikuprojekti
edukusest, mille tulemusena vabastati 0,85 miljoni euro suurune saastetasu provisjon. Nende
ühekordsete kulude elimineerimisel kasvas Ettevõtte 2008. aasta 6. kuu maksustamiseelne kasum
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,2 miljoni eurot ehk 11,8% võrra.
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Bilanss
2008. aasta 6. kuu jooksul investeeris ettevõte põhivarasse 6,3 miljonit eurot. Lõpetamata-,
materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2008. aasta 30. juuni seisuga 138,3 miljonit eurot.
Käibevara vähenes aasta 6. kuuga 3,5 miljoni euro võrra 20,4 miljoni euroni, nõuded ostjate vastu
vähenesid 5,1 miljoni euro võrra. 2008. aasta 6. kuuga on rahajääk pangas kasvanud 0,86 miljoni
euro võrra.
Lühiajalised kohustused kasvasid 6. kuu jooksul 6,4 miljoni euro võrra 19,1 miljoni euroni. See
tulenes peamiselt 2,7 miljoni euro võrra suurenenud Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksetest
järgmistel perioodidel, ning Maksuvõla suurenemisest 4,5 miljoni euro võrra. Suurenenud
maksuvõla põhjustas dividendide tulumaksukohustus.
Ettevõte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud üle 50% tasemel. 2008. aasta
30. juuni seisuga oli kohustuste osakaal varast 55,7%. Pikaajalised kohustused olid 2008. aasta
juuni lõpu seisuga 69,3 miljonit eurot, mis koosnes peaaegu täielikult kahe pikaajalise pangalaenu
jäägist.

Rahakäive
2008. aasta 1. poolaasta jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 14,2 miljonit eurot, mis on 3,1
miljonit eurot enam kui 2007. aasta samal perioodil. Perioodilise põhitegevuse ärikasum on
jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibe kasvus. Lisaks andis oma panuse ostjate
võlgade tasumine 2008. aasta 6. kuu jooksul.
2008. aasta 1. poolaasta investeerimistegevuse raha sissevool oli 2,6 miljonit eurot, so 4,2 miljonit
eurot enam kui 2007. aasta 1. poolaasta jooksul. Selle peamiseks põhjuseks olid suured rajamistulu
arved, mis kuulusid maksmisele ning maksti 2008. aasta 1. kvartalis, mille tasakaalustasid osaliselt
suurenenud investeerimismaksed. 1. poolaastal investeeris ettevõte 6,3 miljonit eurot – 4,9 miljonit
eurot võrkudesse (sh 3,4 miljonit eurot laiendamiseks ja arendamiseks), 0,65 miljonit eurot
Paljassaare sade- ja reovee puhastusjaama uuendamiseks, 0,23 miljonit eurot vee kvaliteedi
säilitamiseks (Ülemiste veepuhastusjaam ja toorvee kvaliteet) ja 0,48 miljonit eurot muudeks
investeeringuteks (IT, investeeringute väärtuse säilimine, veemõõtjad jne).
Raha väljavool finantstegevusest oli 2008. aasta 6. kuuga 15,9 miljonit eurot võrreldes 2007. aasta
6. kuu 12,6 miljoni euro suuruse raha väljavooluga. Antud summad näitavad vastavate aastate
dividendimaksete suurust.
Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2008. aasta 1. poolaasta jooksul 0,86 miljonit eurot
võrrelduna 3,1 miljoni euro suuruse raha väljavooluga 2007. aasta 6. kuuga. Raha ja raha
ekvivalentide saldo oli 2008. aasta 30. juuni seisuga 12,3 miljonit eurot.

Töötajad
2008. aasta 2. kvartali lõpus töötas ettevõttes 316 töötajat, võrreldes 319 töötajaga 2007. aasta
2.kvartali lõpus.
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Dividendid ja aktsiahinna muutused
2007. aasta majandustulemuste põhjal maksis Ettevõtte 15 914 640 eurot dividende. Sellest 639
eurot maksti B-aktsia omanikule ja 15 914 000 eurot, so 0,80 eurot aktsia kohta A-aktsia omanikele.
Dividendid maksti välja 2008. aasta 13. juunil vastavalt 30. mail 2008 fikseeritud aktsionäride
nimekirjale.
2008. aasta 30.juuni seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid:
United Utilities (Tallinn) BV
City of Tallinn
Nordea Bank Finland Plc kliendikonto
Morgan Stanley + Co International Equity kliendikonto

35.3%
34.7%
8.72%
6.81%

Kvartali lõpus, 30. juunil 2008, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 11.81 eurot, mis on 5,5%
madalam võrreldes kvartali alguses olnud 12.50 eurot, ületades jätkuvalt OMX Tallinn indeksit, mis
langes kvartalis 8,5%.

Sulgemishind ja Korrigeeritud OMXT versus Tehingute käive
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Põhitegevusega seotud arengud 2008. aastal
-

2008. aasta 1. kvartalis juurutas Ettevõte Tallinna linnaga sõlmitud Teenuslepingu
muudatuse, mis allkirjastati 2007. aasta 30. novembril. Teenuslepingut pikendati 2020.
aastani. Samuti fikseeriti K-koefitsient 2020. aastani - 2% aastatel 2009 kuni 2010 ning 0%
aastatel 2011 kuni 2020. Lisainvesteeringuid (v.a. lepinguga kinnitatud
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-

-

hooldusinvesteeringud ning võrkude laienduse kava) ei saa Ettevõtte käest nõuda enne 2020.
aastat. Vastavalt lepingule peavad võrkude laiendamise ehitused olema lõpetatud märtsiks
2011. Kompenseerimaks Ettevõttele ehitus- ja finantseerimiskulutusi, lisatakse alates 1.
märtsist 2008 kuni 2017 aasta lõpuni eraisikute vee tariifile spetsiaalne arenduskomponent
ning Tallinna linn kompenseerib sademetevee torustike rajamiskulu igakuiselt 0,28 miljonit
eurot kuni 2011. aasta lõpuni. Arenduskomponent kompenseeritakse tarbijatele Tallinna
linna poolt otsese maksega Ettevõttele. Arenduskomponent on suurem ehitusperioodil (0,58
eurot m3 kohta kuni 31. detsembrini 2011 ja 0,39 eurot m3 kohta aastatel 2012 kuni 2017).
Aasta algusest tõusid vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid, mis said Tallinna linnavalitsuse
heakskiidu 2007. aasta lõpus. Tariifi tõus on 11,7% teeninduspiirkonnas ning sellelähedane
väljaspool teeninduspiirkonda, olenevalt individuaalsetest lepingutest ümbritsevate
omavalitsustega.
Internetipõhise iseteeninduse kasutamine on kasvanud 3 kordselt võrreldes 2007. aastaga,
12% arvetest esitati interneti kaudu.
Meil on heameel kinnitada, et 2008. aasta 1. kvartalis täitsime kõiki teenustasemete nõudeid
vastavalt Tallinna Linnaga sõlmitud lepingule.
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