AS TALLINNA VESI
2006. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED
Peamised majandusnäitajad
Summad miljonites eurodes
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

3 kuud 2006
11,2
9,4
1,8
6,1
53,9%
6,7
59,7%
6,1
54,0%
6,1
3,9%
52,4%

3 kuud 2005
10,0
8,9
1,1
5,9
58,7%
5,8
58,2%
5,0
49,9%
2,7
1,8%
59,9%

Muutus
12,4%
5,6%
66,6%
3,2%
-8,1%
15,2%
2,6%
21,7%
8,3%
122,3%
111,9%
-12,4%

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
Müügitulud
2006. aasta 1. kvartalis kasvas Ettevõtte müügitulu 11,2 miljoni euroni, mis on 12,4%-line kasv
võrreldes 2005. aasta sama perioodiga.
Ettevõtte tulu põhitegevusest oli 9,4 miljonit eurot. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt era- ja
juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust nii teeninduspiirkonnas kui
väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt saadavat sademetevee kogumise ja puhastamise
teenuse tasu.
Tulud veemüügist ja reoveeteenusest olid 8,8 miljonit eurot, st 9,3%-list kasvu võrreldes 2005.
aasta sama perioodiga.
Müük eraklientidele kasvas 7,5% võrra 4,7 miljoni euroni. Müügikasv tulenes 2006. aasta 1.
jaanuaril aset leidnud tariifitõusust, kuid mille mõju vähendas tarbitava veekoguse ülehindamine
2005. aasta 1. kvartalis. Müük juriidilistele klientidele kasvas 11,4% võrra 4,1 miljoni euroni
tulenevalt 2006. aasta 1. jaanuaril aset leidnud tariifitõusust ning reoveeteenuste mahu 3%-lisest
kasvust võrrelduna 2005. aasta 1. kvartaliga. Juriidiliste klientide müügimahud sisaldavad ka
väljaspool teeninduspiirkonda osutatud teenuste koguseid, mis ulatusid 2006. aasta 1. kvartalis ligi
340 tuhande kuupmeetrini. See on 40%-line kasv võrreldes 2005. aasta sama perioodiga näidates
Ettevõtte turu jätkuvat laienemist väljaspool teeeninduspiirkonda.

Tulud sademetevee kogumise ja puhastamise teenusest vähenesid 35% võrra 0,5 miljoni euroni. See
langus kajastab Ettevõtte ja Tallinna linna vahel viimati sõlmitud lepingu tingimusi, mis kindlustab
ettevõttele teenuse osutamise tulu kuni 2015. aastani.
Põhitegevusega seotud muud tulud (peamiselt liitumised ning sadeveetorustiku ehitus) kasvasid
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 66,6% võrra 1,8 miljoni euroni. See tulenes üksikliitujatelt
saadud tulu kasvust ning Tallinna linnalt saadud sadeveetorustiku ehituse tuludest.
Kulud ja tulukus
Kasum põhitegevusega seotud muudest tegevustest oli 0,16 miljonit eurot, mis on 0,04 miljoni euro
võrra enam kui 2005. aastal.
Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2006. aasta 1. kvartalis 3,5 miljonit
eurot, so 0,36 miljonit eurot ehk 11,3% enam kui 2005. aasta samal perioodil. See kasv oli tingitud
peamiselt suurenenud kemikaali kuludest ning madalamast kulude kapitaliseerimisest.
Kemikaalikulude kasvu põhjuseks on suurenenud metanooli kasutamine eesmärgiga alandada Balti
merre suunatud heitvees lämmastiku kontsentratsiooni. Koostöös Keskkonnaministeeriumiga
kavatseb Ettevõte saavutada selle keskkonna jaoks olulise eesmärgi juuniks 2006. Tänase seisuga
on Ettevõte kindel, et soovitud eesmärk ka saavutatakse ning see võimaldaks 2006. aasta teises
pooles vabastada ligi 0,77-0,83 miljoni euro suuruse provisjoni.
Madalam kulude kapitaliseerimine 2006. aasta 1. kvartalis tuleneb investeeringute profiili ja
asjastamine erisustest - 2005. aasta alguses tehti ulatuslikke investeeringuid klienditeeninduse ning
varahalduse infosüsteemide arendamisesse. Kulude erinevast kapitaliseerimise ajastamisest tulenev
efekt tasakaalustub 2006. aasta jooksul kuna Ettevõte plaanib jätkuvalt täita oma 15,3 miljoni euro
suurust investeeringute plaani, mis on ligi 10% suurem kui eelmisel aastal ning suurim Ettevõtte
ajaloos.
Ettevõtte brutokasum oli 2006. aasta 1. kvartalis 6,1 miljonit eurot, mis on 0,2 miljoni euro ehk
3,2%-i võrra suurem kui 5,9 miljoni euro suurune brutokasum 2005. aasta 1. kvartalis.
Turustuskulud kasvasid 0,17 miljoni euroni, so 0,06 miljonit eurot võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga. See kasv tulenes täiendavast kulumist, mis on seotud uue kliendiinfosüsteemi KLIF
tööle rakendamisega.
Üldhalduskulud kasvasid 0,08 miljoni euro võrra 0,7 miljonilt eurolt 2005. aasta 1. kvartalis 0,8
miljoni euroni 2006. aastal. See tulenes peamiselt palgakulude kasvust ning üldhalduskulude
kuludesse kandmise ajastuse erinevusest.
Muud ärikulud/-tulud olid 2006. aasta 1. kvartalis 1,6 miljonit eurot, Paljassaares paikneva üleliigse
tootmiseks mittevajaliku maa müügi tehingu lõpule viimise tulemus. 2005. aasta 1. kvartalis
sisaldus antud kirjes peamiselt tulu Ülemiste järve äärse üleliigse maa müügist.
Ettevõtte ärikasum oli 2006. aasta 1. kvartalis 6,7 miljonit eurot, so 15,2% või 0,9 miljonit eurot
enam kui 5,8 miljoni euro suurune ärikasum 2005. aasta 1. kvartalis. Ärikasumi marginaal kasvas
antud perioodil 52,8%-lt 59,7%-le.

Ettevõtte finantstulud/-kulud olid 2006. aasta 1. kvartalis 0,6 miljonit eurot, mis on 0,2 miljonit
eurot vähem kui 2005. aasta 1. kvartalis. See tuleneb 2005. aasta novembris läbi viidud laenude
restruktureerimisest, mis alandas Ettevõtte laenude intressi riskimarginaale.
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2006. aasta 1. kvartalis 6,1 miljonit eurot, so 21,7% või 1,1
miljon eurot enam kui 2005. aasta 1. kvartali 5 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum.
Bilanss
Ettevõtte koguvara oli 2006. aasta 31. märtsi seisuga 155,4 miljonit eurot, mis on 7,3 miljoni euro
võrra enam võrreldes 2005. aasta 31. märtsiga. Käibevara kasvas 8,6 miljoni euro võrra, peamiselt
äritegevusest saadud vahendite suurenemise ning 5 miljoni euro suuruse laenu teenindamise reservi
vabastamise tulemusena (laenu teenindamise reserv oli enne kajastatud muude pikaajaliste
finantsinvesteeringute all).
Materiaalne ja immateriaalne põhivara koos lõpetamata ehitusega oli 2006. aasta 31. märtsi seisuga
125,4 miljonit eurot, kasvades 3,6 miljoni euro võrra võrreldes eelneva aastaga ning kajastades
Ettevõtte suhtumist infrastruktuuri parendamisese investeerides üle kulumi.
Lühiajalised kohustused vähenesid 15,2 miljoni euro võrra 6,9 miljoni euroni peamiselt kahe teguri
tulemusena. Esiteks, 2005. aasta 31. märtsiks oli ettevõte deklareerinud ning maksnud välja osa
dividendidest, ka maksmata osa dividendidest ning tulumaks kajastus lühiajaliste kohustuste all
summas 7,7 miljonit eurot. Teiseks, 2005. aasta novembris läbi viidud laenude refinantseerimise
tulemusena lükati põhiosa tagasimaksed edasi 2008. aastani, mistõttu ei kajastata neid enam
lühiajaliste kohustustena – 5,7 miljoni euro suuruses summas.
Pikaajalised kohustused olid 2006. aasta märtsi lõpus 74,5 miljonit eurot, mis koosnes peaaegu
täielikult pangalaenudest.
Rahakäive
2006. aasta 1. kvartalis oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 5,5 miljonit eurot, mis on 1,3 miljoni
euro ehk 31,5% võrra enam kui 2005. aasta samal perioodil. Peamisteks teguriteks, mis äritegevuse
rahakäivet mõjutasid, olid positiivsed muutused käibekapitalis.
Investeerimistegevuse rahakäive oli –0,7 miljonit eurot, st 1,3 miljoni euro suurust positsiooni
halvenemist võrreldes 2005. aasta 1. kvartaliga. Selle tingis peamiselt 2005. aastal saadud varade
müügiga seotud ettemaks.
Raha sissevool 2006. aasta 1. kvartalis oli 4,8 miljonit eurot võrreldes 3 miljoni euro suuruse raha
sissevooluga 2005. aasta 1. kvartalis. Raha ja raha ekvivalendid olid 2006. aasta 31. märtsi seisuga
18 miljonit eurot.
Töötajad
2006. aasta 31. märtsil töötas Ettevõttes 335 töötajat, kellest 281 olid hõivatud teenindus- ja
tootmisdivisjonis ning 54 kommerts- ja korporatiivteenuste divisjonis. Töötajate arv on vähenenud
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11 inimese võrra. 2005. aasta lõpul viidi lõpule Ettevõtte
palkade võrdlus turul pakutavate palkadega. Selle ülevaatuse tulemusena suurendati teatud
võtmeisikute palkasid enam kui inflatsioonimäära võrra.

Dividendid ja aktsiahinna muutused
2005. majandusaasta tulemuste põhjal tegi ASi Tallinna Vesi juhatus ettepaneku maksta 10 miljonit
eurot netodividende, so 0,5 eurot aktsia kohta. Ettepaneku peab heaks kiitma Ettevõtte aktsionäride
üldkoosolek, mis peetakse 2006. aasta mais.
2006. aasta 31. märtsi seisuga olid üle 5%-st osalust omavad aktsionärid:
United Utilities (Tallinn) BV
Tallinna Ettevõtlusamet
Nordea Bank Finland Plc kliendikontod
Morgan Stanley + Co International Equity kliendikontod

35,3%
34,7%
9,20%
6,04%

Aruandeperioodi lõpus, 31. märtsil 2006, oli ASi Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 14,07 eurot,
mis on 52,1% kõrgem võrreldes aktsiate esmase pakkumise lõpphinnaga 9,25 eurot.
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