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Hea lugeja,

Meie aastaraamat annab ülevaate meie 2013. aasta tegemistest ning tulemustest. Põhjalikuma ülevaate leiab raamatule lisatud 
elektroonilisest keskkonnaaruandest. Rohkem teavet meie tegemiste kohta leiab meie koduleheküljelt: www.tallinnavesi.ee

Aastaraamatu lehekülgedel on meie töötajad, kes annavad edasi meie väärtusi ja tegemisi.

3SISSEJUHATUS
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Tekstid koostas: AS Tallinna Vesi
Disain: Agentuur La Ecwador
Raamat on trükitud keskkonnasäästlikule paberile!

MISSIOON
Loome puhta veega parema elu.

VISIOON
Igaüks soovib olla meie klient, töötaja ning koostööpartner, sest pakume parimat veeteenust Baltikumis.

VÄÄRTUSED
PÜHENDUMINE  Teeme oma tööd südamega ja anname endast parima, et saavutada seatud sihid.
KLIENDIKESKSUS  Meie tegevus aitab klientidel ja töökaaslastel lahendusteni jõuda.
MEESKONNATÖÖ  Moodustame ühtse meeskonna, mille edu sõltub minust ja minu töökaaslastest.
LOOVUS   Meil on julgust ja energiat otsida uusi võimalusi ning saavutada paremaid tulemusi.
PROAKTIIVSUS  Tegutseme juba täna parema homse nimel.
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Meie aktsiad 
on noteeritud Tallinna 
börsi põhinimekirjas

Ühisveevärgisüsteemi kuulub 

üle1100 km 
veetorustikke

Meie veelaborid  
teostavad igal aastal ligi 

140 000 
analüüsi

Pinnavee haare pindalaga ca 

1800 km2 
asub Harju- ja Järvamaal

Puhastame keskkonnasõbralikke 
ning kaasaegseid tehnoloogiaid  

kasutades reovee

Pumpame põhjaliku puhastuse 
läbinud heitvee süvavee väljalasu kaudu 

3 km kaugusele Tallinna lahte

PALJASSAARE REOVEEPUHASTUSJAAM

22 000 
kliendile ja

400 000 
lõpptarbijale

Pakume teenuseid enam kui 6 ÜLDISED FAKTID



Meie tarbijal kulub ööpäevas pea

95 liitrit vett  

~90% 
joogivett toodetakse pinnaveest

Veepuhastusjaam toodab ligi  

60 000 m3 
vett ööpäevas

Kraanivee kvaliteet 
vastab kõigile nõuetele. 

Kraanivesi ON 
joogivesi!

Ühiskanalisatsioonisüsteemi kuulub 

ligi 1100 km 
reoveekanalisatsioonivõrku ning pea 

450 km 
sademeveevõrku.Meie mees- 

konnas on veidi 
enam kui 

300 
töötajat

ÜLEMISTE VEEPUHASTUSJAAM

Meie tütarettevõte  
OÜ Watercom osutab 

veevärgi ja kanalisatsiooniga 
seotud teenuseid

7ÜLDISED FAKTID
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Meie peamiseks väljakutseks 2013. aastal 
oli veelgi enam meie teenuste kvaliteeti 
parandada, olgugi, et pakkusime juba möö-
dunud aastal vaieldamatult parima kvali-
teediga teenust Baltikumis. Võin uhkusega 
nentida, et oleme taaskord suutnud oma 
tulemusi enamikes tegevusvaldkondades 
ületada. See on kahtlemata meie mees-
kondade töö tulemus, kes on ka seekord 
saavutanud suurepärase teenuste tase-
me kogu vee- ja kanalisatsioonivaldkonna 
väärtusahela ulatuses.

Tootmistulemused - aegade parim 
veekvaliteet

2001. aastal Tallinna linnaga sõlmitud le-
pingus kokkulepitud teenuse kvaliteedi-
tasemete täitmine või ületamine on meie 
jaoks äärmiselt oluline. Vastavalt teenus-
lepingule peame oma klientidele tagama 
vastavuse kõrgetele teenuse kvaliteedi 
standarditele enam kui 90. erineva teenus-
taseme osas, pakkudes seeläbi parimat 
võimalikku teenust.

Eriti tunneme uhkust vee kvaliteedi üle. 
2013. aastal oli vee kvaliteet aegade pa-
rim, see tähendab, et 99,7% kõikidest vee-
proovidest vastas Euroopa Liidu kvalitee-
dinõuetele. Aasta jooksul võtsime klientide 
kraanidest 2965 veeproovi, millest vaid 9 ei 
vastanud nõuetele.

Ka meie kliendid on märganud meie too-
dete ja teenuste kõrget kvaliteeti. 2013. 
aasta kliendirahulolu-uuringu tulemustest 
selgus, et 75% vastanutest joovad pide-
valt kraanivett, samas kui 2011. aastal tegi 

seda ainult 48% vastanutest. Tänu teenuse 
kõrgele kvaliteedile ja kommunikatsioonile 
usaldab meie teenust ning selle kvaliteeti 
üha enam kliente.

Suurepärane klienditeenindus – 
aegade parimad rahulolu-uuringu 
tulemused

Sellel aastal saavutasime TRI*M indeksiga 
mõõdetava klientide rahulolu näitajaks 79. 
Olgugi, et see näitaja on eelmise aasta 85 
punktise rekordtulemusega võrreldes vei-
di langenud, ületab ka tänavune tulemus 
tublisti Euroopa kommunaalettevõtete 
keskmist, olles võrreldav 10% parimate tu-
lemustega Euroopa tootmisettevõtetega.. 
See on suurepärane tulemus ja peegeldab 
hästi meie panust teenuse kõigisse aspek-
tidesse.

Lisaks vee- ja heitvee kvaliteedi paran-
damisele tegeleme jätkuvalt võimalikest 
ujutustest ja reostusest tulenevate riski-
de vähendamisega meie klientide jaoks, 
tehes ennetavaid parendusi meie võrkude 
töös. Näiteks vähenes kanalisatsiooni-
ummistuste arv 2013. aastal võrreldes 
nelja viimase aasta keskmisega 20% võrra. 
Lekete tase väheneb tänu investeeringute-
le ja ennetavatele tegevustele aasta-aas-
talt. Veetorustiku osas säästame võrreldes 
2001. aastal toimunud erastamisele eelne-
nud ajaga ligikaudu 13 000 m3 joogivett iga 
päev. Oleme täiendanud tootmistegevust 
ka tõhusama kliendisuhtlusega Näiteks 
teavitasime 2013. aastal veeteenuse kat-
kestusest eelnevalt üle 97% kõigist klienti-
dest, keda meie tegevus mõjutas.
 

Meie töötajad ja meeskonnad

Iga ettevõtte edu võti peitub selle töötaja-
tes. Meie meeskonnad on töötanud hästi ja 
arukalt selle nimel, et pakkuda klientidele 
parima võimaliku kvaliteediga teenust. 
Soovin väga tänada kõiki meie töötajaid 
nende pühendumise ja paindlikkusse eest.

Usume, et meie eesmärkide täitmisel on 
keskseks pühendunud, kompetentsed ning 
motiveeritud töötajad. Seetõttu kesken-
dume jätkuvalt töötajate arengu ning kaa-
satuse kõrgel tasemel hoidmisele. Teeme 
oma parima, et anda meie töötajatele ja 
meeskondadele võimalus arenguks. 2013. 
aastal alustasime tegevusi, mille tulemusel 
hakkavad Ettevõtte juhid tulemuslikumalt 
koostööd tegema ja ennast arendama.

Meie eesmärgiks on jätkuvalt parandada 
meie ohutut töökeskkonda. Töötajate ohu-
tus ning heaolu on väga oluline ning usume, 
et igaüks Ettevõttes, nii meeskonnana kui 
individuaalselt, mängib olulist rolli turva-
lise töökeskkonna hoidmisel. 2013. aastal 
püsisid meie tööohutuse tulemused väga 
kõrgel tasemel ning me jätkame pingutusi, 
et suudaksime säilitada samaväärset taset 
ka tulevikus.

Vastutustundlik ettevõte

Anname endale aru, et pakkudes kõikide-
le nõuetele vastavat teenust, mõjutame 
mitte ainult Tallinna ja selle naaberval-
dade valdade elanike elukvaliteeti vaid ka 
Läänemere ning selle ümbruse elukesk-
konda laiemalt. See tähendab, et võtame 

Juhatuse esimehe pöördumine
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juhtimispraktikates arvesse oma tegevuse 
mõju ümbritsevale keskkonnale ja samuti 
erinevate sidusrühmade huve. Vastutus 
kõigi sidusrühmade ees, sealhulgas kesk-
konnahoiu valdkonnas, on peamine ajend 
ettevõttesiseseks jätkuvaks parendus-
tööks.

Meie eesmärk ei ole ainult sidusrühmade 
huvidega arvestamine. Selle kõrval soovi-
me oma Ettevõtet õigesti juhtida, nõnda, et 
meie tegevus vastaks ettevõtte juhtimise 
kõrgeimatele standarditele. 2013. aastal 
pärjati meid auhinnaga parimate investor-
suhete eest kõigi NASDAQ OMX Baltikumi 
börsifirmade hulgas. Esmakordselt läks 
vastav auhind Eesti ettevõttele, mis on 
suur au nii AS-ile Tallinna Vesi kui ka Eesti 
riigile. Sooviksin siinkohal tänada NASDAQ 
OMX-i Tallinnas ja pankade analüütikuid, 
kes on meiega koostööd teinud ning ai-
danud muuta meie suhteid investeerimis-
keskkonnaga veelgi paremaks.

Oleme aktsionäride jaoks endiselt 
atraktiivsed

Usume, et head tootmis- ja finantstule-
mused muudavad meid nii praeguste kui 
tulevaste aktsionäride silmis jätkuvalt at-
raktiivseks ettevõtteks, kuhu investeerida. 
Jätkame tõsist tööd käimasolevas kohtu-
vaidluses, et kindlustada erastamislepingu 
austamine. Selle kõrval investeerime jätku-
valt oma töötajatesse ja süsteemidesse, 
et tagada hea positsioon tegevuspiirkonna 
laiendamiseks, juhul kui selleks peaks või-
malus tekkima.

Majandusaastal 2013 kasvas Ettevõtte 
kogutulu eelmise aastaga võrreldes 0,3% 
võrra, s.o. 53,1m euroni, peamiselt tänu 
reguleerimata tulude kasvule tütarette-
võttes OÜ Watercom. Tulu aktsia koh-
ta kahanes eelmise aastaga võrreldes 
12%-ni, mis on 1,00 euroni aktsia kohta. 
Peamine põhjus on kanalisatsiooni laien-
damise programmi lõpetamine, millega 
kaasnes valitsuse toetustest saadud ka-
sumi märkimisväärne vähenemine.

2013. aasta juunis maksime dividende 
0,87 senti aktsia kohta, st 3,6% rohkem 
kui eelmisel aastal. See on kooskõlas meie 
dividendipoliitikaga, mille kohaselt divi-
dendimakse peab iga-aastaselt kasvama 
vähemalt THI võrra. Anname endast pari-
ma, et rakendada seda dividendipoliitikat 
kogu lepingu kehtivusaja vältel, tehes jär-
jepidevat tööd klientide ja keskkonna huve 
silmas pidades.

Väljavaade

Arvestades arengute puudumist käi-
masolevas kohtuasjas ning regulatiivse 
praktika läbipaistmatust, on Ettevõtte 
väljavaated väga ebakindlad. Kuna Eesti 
ametivõimudel puudub huvi sisulise aru-
telu alustamiseks erastamislepingute 
teemal, seisab Ettevõte tõenäoliselt 
silmitsi pikaajalise kohtuprotsessiga, 
mis võib kesta aastaid. Käimasolev 
vaidlus ja ebastabiilne regulatiiv-
ne keskkond piiravad oluliselt 
meie kasvuvõimalusi, mistõt-
tu keskendume 2014. aastal 

tootmistulemuste parandamisele ning 
efektiivsusele meie põhiteeninduspiirkon-
nas Tallinnas. Anname endast parima, et 
säilitada positsioon Baltikumi edukaima 
vee- ja kanalisatsiooniteenuseid pakkuva 
ettevõttena ning anname endale aru, et 
mineviku heade tulemuste ja saavutuste 
loorberitele puhkama jäädes see võimalik 
ei ole.

Lõpetuseks sooviksin tänada oma kolleege 
AS-is Tallinna Vesi ja OÜ-s Watercom ning 
kõiki meie tarnijaid ja koostööpartnereid, 
teadmiste, energia ja toetuse eest meie 
klientide teenindamisel läinud aastal. Teie 
kõigi jõupingutused on taaskord taganud 
esmaklassilised tulemused teenuste ja 
tootmise osas. Loodan, et käesoleval aas-
tal oleme sama edukad.

Ian Plenderleith 
Tegevjuht
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Nasdaq OMX tunnistas meid Baltikumi 
parimate investorsuhetega ettevõtteks. 
See on esimene kord kui Eesti ettevõte 
on selle maineka auhinna võitnud. 

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 
tunnustas meid vastutustundliku 
ning sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt 
jätkusuutliku tegevuse eest 2013. aastal 
hõbetaseme märgisega.

Kraanivee kvaliteet on jätkuvalt 
Lääne- Euroopa joogivee 

kvaliteedi tasemel ning kraanivett 
võib julgelt juua. 2013. aastal 

oli kraanivee kvaliteet on 
aegade parimal tasemel. 2013. 

aastal tarbija kraanidest võetud 
veeproovidest 99,7% vastasid 

kvaliteedinõuetele. 

Ka Maardu elanikeni jõuab 
kvaliteetne kraanivesi – 

2013. aastal Maardus võetud 
veeproovidest vastasid 99,3% 
kõigile nõuetele. Enne Tallinna 

veevõrguga ühendamist, vastas 
Maardu elanike joogivesi vaid 33% 

ulatuses kvaliteedinõuetele. 

2013. aasta tähtsündmused
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Keskendume järjekindlalt sellele, 
et tagada puhtam merekeskkond. 

Ka 2013. aastal vastas puhastatud 
heitvee kvaliteet kõigile seatud 

parameetritele.

Peame oluliseks, et oleksime 
oma töötajatele hea tööandja. 
2013. aastal oli meie töötajate 

pühendumine ja rahulolu kõrgem 
kui Eesti ja Euroopa tööstus- ja 

teenindusettevõtetes keskmiselt.

Jätkasime ka 2013. aastal usinat 
tööd, et tõsta elanike teadlikkust 

kraanivee kvaliteedist üleskutsega 
„Kraanivesi ON joogivesi“. 2013. 
aastal tarbis kraanivett joogiks 
75% elanikest. Vaid kaks aastat 

tagasi, 2011. aastal, usaldas 
kraanivee kvaliteeti vaid 48% 

elanikest.



Meie tähelepanu on suunatud 
võimalike üleujutuste ning reostusega 
seotud riskidele. 2013. aastal oli 
kanalisatsiooniummistusi 20% võrra 
vähem kui viimasel neljal aastal 
keskmiselt. 

12 2013. AASTA TÄHTSÜNDMUSED

Meie kliendisuhted on tugevad kõikides 
segmentides. Võrreldes teiste Euroopa 
kommunaalteenuste ettevõtetega, võib 
meie kliendisuhete kvaliteeti endiselt 
väga heaks hinnata.

Elanikele on oluline, et neile oleks 
tagatud ööpäevaringselt toimiv 
teenus. Seetõttu keskendume 
töökindluse suurendamisele. 

Näiteks on aastaga pea 30% võrra 
vähenenud veesurvega seotud 

kliendipäringute arv ning ka 
kaebuste arv on vähenenud. See 
näitab, et meie kliendid saavad 

meie peale kindlad olla. 

2013. aasta käis meie veepuhastusjaama 
ning reoveepuhastusjaama tööd 
uudistamas ligi 3000 huvilist.



Selgitamaks lastele veeringlust ning 
keskkonnahoiu vajalikkust ning võimalusi 
jätkasime koostööd haridusasutustega. 
2013. aastal sai keskkonnaalaste 
teadmiste võrra rikkamaks üle 2000 
lasteaia- ning koolilapse.

132013. AASTA TÄHTSÜNDMUSED

Aastast-aastasse on vähenenud 
lekete tase. 2013. aastal oli lekete 
tase 16,98%. Kümmekond aastat 

tagasi oli lekete tase üle 32%. 
See tähendab, et igapäevaselt 
hoitakse kokku üle 13. tuhande 

kuupmeetri puhastatud joogivett.

Det Norske Veritas kinnitas nii  
AS Tallinna Vesi kui meie 

tütarettevõtte OÜ Watercom 
juhtimissüsteemi vastavust  

ISO 9001, ISO 14001 ja  
OHSAS 18001 standarditele. 

Kinnitati ka meie  
jätkuvat vastavust EMAS  

(Eco-Management Audit Scheme) 
määruse nõuetele. 
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Tegevusnäitaja 2001 2009 2012 2013

Joogivesi

Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele, % 63,3 99,3 99,55 99,70

Veekadu jaotusvõrgus, % 32,4 17,25 15,86 16,98

Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides, h 5,0 3,8 3,42 3,46

Reovesi

Kanalisatsioonitorustike ummistuste arv 2080 1089 715 762

Kanalisatsioonitorustike purunemiste arv 144 188 120 139

Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise kohta - 3772 1651 1405

Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele, % - 100 100 100

Klienditeenindus

Kirjalike kaebuste arv - 280 152 118

Kliendikontaktide arv vee kvaliteedi teemal - 424 239 252

Kliendikontaktide arv veesurve teemal - 1239 736 576

Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul, % - - 98,5 99,1

Lubaduste mittetäitmise arv - - 19 117

Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust, % - - 89 96,9

Miljonites eurodes 2007 2012 2013

Müügitulu 41,4 52,9 53,1

Brutokasum 27,6 32,6 30,6

Ärikasum 24,1 28,8 24,8

Kasum enne maksustamist 21,3 27,1 24,6

Puhaskasum 17,8 22,6 19,9

Brutokasumi marginaal % 66,6 61,6 57,6

Ärikasumi marginaal % 58,2 54,4 46,6

Maksustamiseelse kasumi marginaal % 51,4 51,1 46,3

Vara puhasrentaablus % 10,9 11,3 9,8

Omakapitali puhasrentaablus % 22,5 26,7 22,9

Tulukus investeeritud kapitalilt (reaalne) % 6,6 6,6 5,7

TOOTMISTULEMUSED

MAJANDUSTULEMUSED

Aasta 2013 numbrites
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Erakliendid
23,6

Ärikliendid
19,1

Muud tööd ja teenused 
10,1%

Veeteenus
46,5%

Reovee 
ärajuhtimine 

43,4%

Muu
6,1

Müük teeninduspiirkonna 
välistele aladele

4,3

Müügitulu 
(mln eur) 
kokku 53,1

Müügitulu 
jaotus 

protsentides

MÜÜGITULU

Erki Lember
Peatehnoloog
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2013 a
 tulemus

Eesmärk  
aastal 2013

Tulemus võrreldes 
eesmärgiga

Klienditeenindus

Klientide rahulolu teenusega - TRI*M indeks 10% kõrgem kui Euroopa tööstussektori tulemused 79 68 eesmärk täidetud

Klientide rahulolu ASTV probleemikäsitlusega - kõrgem kui 3,2 punkti 4st 3,42 >3,2 eesmärk täidetud

Kirjalikke kliendikaebusi on vähem kui 135 (st 10% vähenenud) 118 <135 eesmärk täidetud

Vähendada kliendirahulolu uuringu küsimustes hinnangu “1“ saanud vastuste arvu 6% <7,5% eesmärk täidetud

Tootmine

0 mittevastavust seoses teenuse kvaliteeditasemetega (va WS7), keskkonna- ja tervisenõuete 
seadusega 1 0 eesmärk täitmata

Klientide pöördumisi seoses vee kvaliteediga 10% vähem 252 <215 eesmärk täitmata

Klientide pöördumisi seoses uputuste/ummistustega 9% vähem 1405 <1500 eesmärk täidetud

Klientide pöördumisi seoses veekatkestuste ja -survega 10% vähem 3289 <3000 eesmärk täitmata

Töötajad

Töötajad soovitavad Ettevõtet tööandjana (RAOU soovitusvalmiduse indeksi alusel) 3,4 >3,6 eesmärk täitmata

Töötajate rahulolu on 10 punkti kõrgem kui Eesti ettevõtetes keskmiselt (RAOU kohaselt) 66 73 eesmärk täitmata

Tööõnnetused tööandjast tulenevatel põhjustel (tk) 0 0 eesmärk täidetud

Lühiajaliste haiguspäevade arv (tk) 609 <1200 eesmärk täidetud

Finantstulemused

Vee tootmise kulu m3 kohta on eelarvelisel tasemel 0,202 0,211 eesmärk täidetud

Reovee töötlemise kulu m3 kohta on võrreldes eelarvega 1% võrra väiksem 0,28 0,231 eesmärk täitmata

Ettevõtte välised tulud ületavad 3,3 m € 3,28 m € >3,3 m € eesmärk täitmata

Muud püsikulud, va VPJ ja RPJ püsikulud, on eelarvelisel tasemel 11 110 tuh € 9 685 tuh € eesmärk täitmata

2013 eesmärkide täitmine
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TÖÖTAJAD
 

Töötajate pühendumus on kõrge 
(mõõdik: vähemalt 64 punkti,  

s.o. 5 punkti kõrgem kui Euroopa keskmine).

Puuduvad tööõnnetused 
(mõõdik: 0 tööõnnetust tööandja süül).

FINANTS

Ärikasumi (EBIT) suurendamine  
(mõõdik: ärikasum 26 304 000 eurot).

TOOTMINE

Ettevõtte igapäevane tegevus on vastavuses  
kõrgete kvaliteedinõuetega  

(mõõdik: puuduvad mittevastavused, v.a. LoS WS7).

Põhilised tootmisnäitajad kontrolli all  
ja eesmärgid saavutatud. 

Mõõdik: lekete protsent ei ületa 17,5%;  
reoveepuhastusjaama väljundi nõuetele vastavus on 100%; 

joogivee kvaliteet on vähemalt 99,31%.

KLIENDITEENINDUS

Kliendirahulolu meie teenustega Euroopa  
keskmisest kõrgem 

(mõõdik: TRI*M indeks 10% võrra kõrgem  
kui Euroopa tööstussektori tulemus).

Kliendikaebuste arvu vähendamine 
(mõõdik: kaebuste arv väiksem kui 120).

Eesmärgid 2014 aastaks



18

PLANEERI
• Oluliste huvipoolte nõuete kindlakstegemine
• Oluliste riskide määratlemine
• Eesmärkide ja ülesannete seadmine

TEE
• Eesmärkide elluviimine
• Igapäevase töö korraldamine
• Õiguslike ja muude nõuete järgimine
• Töötajate arendamine
• Kommunikatsiooni tagamine
• Dokumendihaldus

KONTROLLI
• Tegevuste ja tulemuste seire ning mõõtmine
• Siseauditite läbiviimine

PARENDA
• Kavade ja tegevuste parendamine
• Probleemide ennetamine
• Probleemide lahendamine

Oleme juhtimissüsteemis sidunud erinevate juhtimissüsteemi standardite 
nõuded, lähtudes pideva parendamise põhimõttest.

2001 - ISO 17025 LABORITE KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEM*
2002 - ISO 9001 KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEM*
2003 - ISO 14001 KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEM*
2005 - EMAS KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEM
2007 - OHSAS 18001 TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE JUHTIMISSÜSTEEM

* Nõutud vastavalt Tallinna linna ja ettevõtte vahel sõlmitud Teenuslepingule.

Helen Innos
raamatupidaja

Juhtimissüsteem
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Vesi on kahtlemata üks hinnalisemaid 
loodusressursse. Inimese eluks on puhta 
joogivee olemasolu kriitilise tähtsusega. 
Seetõttu mõistame vastutust kvaliteetse 
joogivee toomisel elanikeni ning anname 
endast parima, et hoida meid ümbritsevat 
looduskeskkonda.

Kraanivesi ON joogivesi

Pealinna kraanivesi on oma kvaliteedilt juba 
mitmeid aastaid võrreldav Lääne-Euroopa 
joogivee kvaliteediga. 2013. aasta ei  
erinenud kvaliteedi osas varasematest. Seni 
ajaloo parim tulemus, mil 99,70% kõikidest 
veeproovidest vastas nõuetele, tähendab, 
et mullu, 2 965-st tarbijate kraanidest  
võetud veeproovidest, leidsime vaid 9 proovi 
osas mittevastavusi. Enamasti on mitte- 
vastavused seotud hägususe ning raua kõr-
genenud sisaldustega, mis on tingitud vee-
torustiku seisukorrast. Reageerisime kõiki-
dele mittevastavustele koheselt.

2013. aastast varustab Ülemiste järv joogi- 
veega ka Maardu elanikke. 2013. aastal 
Maardus võetud veeproovidest vastasid 
99,31% nõuetele. Enne Tallinna veevõrguga 
ühendamist vastas Maardu elanike joogi-
vesi vaid 33% ulatuses kvaliteedinõuetele.

Range kvaliteedi kontroll

Joogivee kvaliteedile kehtivad ranged sea-
dusest tulenevad nõuded. Lisaks oleme 
Tallinna linnaga sõlmitud Teenuslepingus 
kokku leppinud täiendavad kvaliteedinõu-
ded. Vee kvaliteedi osas oleme saavuta-
nud neid nõudeid ületavad tulemused ning 

see on omakorda kinnituseks kraanivee 
kõrgest kvaliteedist igale tarbijale. 

Vee kvaliteedi kontroll toimub vasta-
valt kontrollikavale, mis on kinnitatud 
Terviseameti poolt. Kontrollkavas on mää-
ratletud nii proovivõtu-kohad, proovivõtmise 
sagedused kui ka analüüsitavad parameet-
rid. Proove võetakse nii toorveest (Ülemiste 
järv koos valgalaga ja põhjavesi), puhastus-
protsessist ning tarbija kraanidest. Tallinnas 
on 120 kontrollpunkti, sealhulgas lasteaiad, 
koolid ja muud asutused, mis on jaotatud 
ühtlaselt üle kogu teeninduspiirkonna. Igast 
punktist võetakse 24 veeproovi aastas. See 
tähendab, et tarbijate kraanidest võetakse 
aastas kokku ligi 3 000 veeproovi. Joogivee 
tootmise ja tarnimisega seoses võetakse 
pea 30 000 proovi ja teostatakse ligi 80 000 
analüüsi aastas.

Meie koosseisu kuulub ka laborite üksus, 
mis on 2001. aastast Eesti Akrediteerimis-
keskuse poolt akrediteeritud. Laborite üksu-
sesse kuulub nii vee- ja mikrobioloogialabor 
Ülemiste veepuhastusjaamas kui heitvee-
labor Paljassaare reoveepuhastusjaamas. 

Veeanalüüsid teostatakse meie vee- ja 
mikrobioloogialaboris, mis on ühtlasi 
Eesti üks suurimaid veelaboreid. Ana-
lüüsitulemuste kvaliteedi tagavad nii 
atesteeritud proovivõtjad, akrediteeritud 

JOOGIVEE KVALITEEDI NÕUETELEVASTAVUS ON KÜMNENDIGA OLULISELT PARANENUD

2001 2010 2011 2012 2013

63,3% 99,6% 99,7% 99,6% 99,7%

kvaliteedijuhtimissüsteem (ISO 17025) kui 
kaasaegne aparatuur ja professionaalne 
personal, kes muuhulgas võimaldavad 
pakkuda laialdasi teenuseid ka väljaspool 
ettevõtet. Sõltumatut järelevalvet vee 
kvaliteedi üle peavad Terviseameti Põhja 
talitus ja Tallinna vee-ettevõtete järele-
valve sihtasutus ning meie laborite üle 
Eesti Akrediteerimiskeskus.

Veepuhastus

Ülemiste Veepuhastusjaamas töödel-
dakse vett maailmas paljukasutatud pu-
hastusskeemi järgi. Vee kvaliteedi, lõhna, 
värvuse ning maitse parandamiseks ka-

Joogivesi
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sutame puhastusprotsessis osooni, mis 
on võimaldanud vähendada kasutatava 
kloori kogust kümne aastaga ligi 10 kor-
da. Joogivesi peab olema ohutu ning ei 
tohi sisaldada ohtlikke haigust-tekitavaid 
baktereid ning seetõttu lisame joogivette 
väikeses koguses kloori. See on inime-
sele täiesti ohutu, kuid samas äärmiselt 
efektiivne vahend vee kaitsmisel bakterite 
eest selle teekonnal läbi torustike inimes-
te kodudesse.

Pinnavee kvaliteet 

Ülemiste järv on joogiveeallikas enam 
kui 400 000 Tallinna ja selle lähiümbru-
se elanikule. Pea 90% meie tarbijatest  
Tallinnas (Kesklinn, Lasnamäe, Mustamäe,  
Põhja-Tallinn, Kristiine, Haabersti), Maardu  
linnas ning Pirita asumis saavad oma joo-
givee pinnaveest. 

Olgugi, et Ülemiste järv on tallinlaste pea-
miseks joogiveeallikaks, on järve enda 
looduslik valgala väike. Seetõttu on piisa-
va veevaru tagamiseks rajatud ulatuslik 
veehaardesüsteem. Pinnavee kvaliteeti 
mõjutavad enim ilmastikutingimused. 
Seega mõjutab pinnavee kvaliteeti kogu 
veehaardesüsteem. Meile on peamisteks 
väljakutseteks ilmastikuolud – eestkätt 
üleujutused ning pikkadest talveperioodi-
dest tingitud muutused toorvees. 

LEKETE TASE AASTATEL 2009 – 2013

2001 2010 2011 2012 2013

63,3% 99,6% 99,7% 99,6% 99,7%

Jälgime pinnaveeallikate vee kvaliteeti 
vastavalt vee erikasutusloa tingimustega 
kehtestatud kavale. Meie akrediteeritud 
labor analüüsib kogu valgalas olevate 
veeallikate veekvaliteeti, samuti kontrol-
lime Ülemiste järve ning omakorda järve 
võetavat vett. Tulemuste põhjal hindame 
muutusi ja protsesse valgalal ning otsus-
tame, kas järve veevarud vajavad täienda-
mist. 

Põhjavee kvaliteet

2013. aastal varustasime Kambrium-Vendi  
ja Ordoviitsium-Kambriumi veekihist am-
mutatud joogiveega ligi 10%-i Tallinna ela-
nikest. Põhjaveega varustatavateks piir-
kondadeks on Nõmme, Laagri, Merivälja, 
Pirita ja Tiskre. Samuti Harku vald, Saue 
linn, Muuga ja Kallavere asumid Maardu 
linnas. Põhjavee kvaliteedinäitajaid jälgi-
me vastavalt joogiveeallika kontrollkavale 
ning vajadusel läbib põhjavesi puhastus-
protsessi. Põhjaveepumplatesse paigal-
datud survefiltrid on ülemäärase raua ja 
mangaani eemaldamiseks taganud kvali-
teetse joogivee. Veeanalüüsid tõendavad, 
et põhjavee töötlemise tulemusel para-
nevad vee organoleptilised omadused ja 
stabiilsusindeks, väheneb ammooniumi-, 
raua- ja mangaanisisaldus ning tõuseb 
vee hapnikusisaldus.

Kindel kvaliteet ja teenus

Elanikele on oluline, et neile oleks tagatud 
kvaliteetne ning ööpäevaringselt toimiv 
teenus. Seetõttu keskendume oma tee-
nuse töökindluse järjepidevale paranda-
misele.

Veekvaliteeti tarbija kraanis ei mõjuta 
üksnes torustiku vanus. Veetorustik peab 
olema õigeaegselt ning õigesti hooldatud 
ja vajadusel remonditud. Rekonstrueeri-
sime möödunud aastal 5,3 km veetorus-
tikke. Joogivee kvaliteedi hoidmiseks ning 
parandamiseks teostame pidevalt võrku-
de hooldus- ning uuendustöid. Tagamaks 
tarbijatele kõrge joogivee kvaliteet, pu-
hastame ning loputame regulaarselt vee-
võrku. Puhastamise käigus eemaldatakse 
torustike seintele kogunenud sete, mis on 
üks olulisi meetodeid veekvaliteedi paran-
damiseks jaotustorustikes. 2013. aastal 
teostasime õhk-vesi meetodil veetorusti-
ke puhastustöid kokku 140 km ulatuses.

Vee kvaliteedi paranemisele tarbijate juu-
res ning veeressursside tõhusamale kasu-
tamisele on kaasa aidanud investeeringud 
vanade veetorude väljavahetamisse ja 
võrgulaiendustesse. Jätkusuutlikumast 
veeressursi kasutusest annab tunnistust 
aastast-aastasse vähenev veelekete tase. 
Kümne aasta taguse ajaga võrreldes hoia-
me igapäevaselt kokku pea 13 000 kuup-
meetrit puhastatud joogivett.
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Anne Tamm 
Logistikajuht, OÜ Watercom
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Endel Kiivramees
Autojuht

Reoveepuhastus
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Reovee puhastamine

Pakume reovee ärajuhtimise teenust pea 
kolmandikule Eesti elanikest. Selleks, et 
tagada vastavus keskkonnanõuetele ning 
Läänemere ja Soome lahe puhtus, kõrval-
dab Paljassaare reoveepuhastusjaam igal 
aastal reoveest üha enam reostust. Kesk-
konnasõbralikke ja kaasaegseid tehnoloo-
giaid kasutades puhastame Paljassaare 
reoveepuhastusjaamas Tallinnas ja selle 
lähiümbruses kanaliseeritud reoveed. Sar-
naselt varasematele aastatele, vastas ka 
2013. aastal puhastatud heitvee kvaliteet 
kõigile seatud nõuetele. 

Paljassaare reoveepuhastusjaama tehtud 
investeeringute tulemusena on Tallinn 
eemaldatud Läänemere merekeskkonna 
kaitse komisjoni (HELCOM) keskkonna-
lepinguga määratletud keskkonnaohtlike 
linnade nimekirjast. 2013. aastal olid meie 
reoveepuhastuse näitajad vastavuses nii 
HELCOM’i kui seadusandluse nõuetega. 
Tänu igapäevasele heale opereerimistöö-
le, kemikaalide tõhusale doseerimisele 
ning 2011. aastal käivitatud täiendavale 
puhastusetapile, biofiltrile, saavutasime 
reoveepuhastusjaamast väljuva heitvee-
kvaliteedi täieliku vastavuse seadusest 
tulenevatele nõuetele 2013. aasta kõigis 
neljas kvartalis. Jätkame reoveepuhastus-
jaama varadesse investeerimist, et paran-

dada puhastusprotsessi läbinud ja Soome 
lahte juhitava heitvee kvaliteeti.

Reoveepuhastuse kõrvaltootena tekib 
jääkmuda, mille suuname kogumahus 
taaskasutusse. Jääkmuda töötleme üm-
ber haljastuses kasutatavaks mullaks. 

Puhtam elukeskkond

Meie tähelepanu on jätkuvalt suunatud 
võimalike üleujutuste ning reostusega 
seotud riskide ennetamisele ning vähen-
damisele. Kanalivõrgu seisukorrast annab 
kõige parema ülevaate ummistuste arv. 
Ummistusi tekitab peamiselt kanalisat-
sioonitorudesse kogunev sete. Viimaste 
aastate jooksul on järjepidevalt vähene-
nud veetarbimine, mille tulemusel on vä-
henenud ka vooluhulgad ja -kiirused. See 
omakorda suurendab aga ummistuste 
tekkimise võimalust. Lisaks mõjutab um-
mistuste üldarvu ka kanalisatsioonivõrgu 
pidev laienemine.

Kuigi 2013. aastal oli meie klientidel um-
mistunud torustike ja reovee ärajuhtimise 
teenuse toimivusega varasemaga võrrel-
des veidi enam probleeme, siis pikaajaline 
trend näitab torustike ummistumiste jär-
jepidevat vähenemist. Seda on võimalda-
nud mitmed ennetavad tegevused nagu 
näiteks torustike survepesu jõudluse tõst-

UMMISTUSED AASTATEL 2009 – 2013, tk

2009 2010 2011 2012 2013

1 089 1 152 982 749 789

mine. Survepesu teostamiseks tekitatak-
se torustikes suur voolukiirus, mis uhub 
kogu sinna kogunenud sette lähimasse 
kogumiskaevu. Seejärel kogutakse sete 
survepesuautodesse ja transporditakse 
Paljassaare reoveepuhastusjaama. Torus-
tiku läbipesu teostab meie tütarettevõte 
OÜ Watercom, kelle taaskasutustsükliga 
survepesuautod võimaldavad läbipesuks 
vajalikku vett korduvalt kasutada.

Kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine ja laiendamine

Keskkonnasõbraliku teenuse järjepidevat 
parandamist võimaldavad investeeringud 
amortiseerunud kanalisatsioonitorustike 
väljavahetamisse ja uute torustike raja-
misse. 2013. aastal rekonstrueerisime 
kokku 5,4 km ning ehitasime juurde 0,1 km 
kanalisatsioonitorustikke. Vastavalt kok-
kuleppele Tallinna linnaga ning tulenevalt 
Euroopa Liidu reoveekogumise direktiivi 
nõudest, oleme lõpule viinud ühisveevärgi 
ja –kanalisatsioonivõrkude laienduskava. 
Sellest tulenevalt me 2013. aastal enam 
uusi sademeveesüsteemi rajatisi juur-
de ei ehitanud ning kanalisatsioonivõrgu 
laienemisi nii suures mahus ei teostanud. 
Võrkude laienemise kava aitas oluliselt 
parandada elanike elukvaliteeti ning andis 
kanalisatsiooniühendusega liitumise või-
maluse pea 3500-le majapidamisele. 

Lisateavet meie vee- ja reoveepuhastus-
protsesside kohta leiab 2013. aasta elekt-
roonilisest keskkonnaaruandest.
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Natalja Tarassova  
Vanem kliendihaldur

Meelis Tepponen 
Tööde planeerimise  

ja kontrolli juht

Meie kliendid
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Pakume vee- ja kanalisatsiooniteenuseid 
pea kolmandikule Eesti elanikest ning meil 
on enam kui 22 000 lepingulist klienti.

Mõistame, kui oluline meie teenus inimes-
te jaoks on ja seetõttu on meie tegevu-
ses keskseks tagada kvaliteetne kõrgel 
tasemel katkematu teenus. Keskendume 
oma töös teenuse kvaliteedi ja töökindlu-
se hoidmisele ning tõstmisele. Möödunud, 
2013. aastal oli meie tähelepanu suuna-
tud klientide paremale informeerimisele. 
Samuti sellele, et klientide pöördumised 
saaksid kiiremini ning paremini lahendatud, 
mis omakorda vähendaks klientide vaja-
dust meiega korduvalt ühendust võtta.

Tagasiside klientidelt

Oma tegevuse õiglaseks hindamiseks, 
mõistmaks nii oma tugevusi kui ka prob-
leemsemaid teemasid, millele peaksime 
edaspidi rohkem tähelepanu pöörama, 
peame oluliseks klientidelt järjepidevalt 
tagasisidet küsida. Igal aastal viib sõl-
tumatu uuringufirma TNS Emor nii meie 
klientide kui lõpptarbijate hulgas läbi ta-
gasiside küsitluse. Rahulolu mõõtmine 
toimub uuringufirma poolt välja tööta-
tud kliendisuhte tugevust iseloomusta-
va TRI*M meetodi alusel, mis võimaldab 
võrdlust teiste ettevõtetega. Mudelis vaa-
deldakse kolme komponenti:

• TRI*M indeks, mis mõõdab kliendisuhte 
tugevust ja koosneb omakorda neljast 
komponendist: üldine rahulolu, soovi-
tus, taaskasutus ja teenuste/toodete 
kasulikkus/vajalikkus;

• TRI*M kliendisuhete tüpoloogia, mis kir-
jeldab klientide rahulolu ja lojaalsust;

• TRI*M maatriksanalüüs, mis toob välja 
ettevõtte tugevused ja nõrkused.

Klienditeenindus 2013. aastal

Klientide rahulolu meie teenuste ja toode-
tega on püsinud stabiilselt kõrge. Sellest 
hoolimata soovime klientide tagasiside toel 
jätkata klienditeeninduse arendamist. Meie 
jaoks on oluline parandada eelkõige just 
probleemikäsitlusega seotud küsimusi. Iga-
aastase tagasisideuuringu tulemusi arvesse 
võttes viisime 2013. aastal läbi mitmeid te-
gevusi kliendisuhete edendamiseks.

• Uuendasime Eestis ainulaadselt kasu-
tuses olevat Meie Lubaduste süsteemi, 
mille kohaselt maksame kliendile auto-
maatselt kompensatsiooni, kui me ei 
suuda täita oma sisemisi teenuse stan-
dardeid. Näidates jätkuvat pühendumist 
veelgi parema teenuse osutamisel, lisa-
sime Meie Lubaduste nimekirja tegevusi, 
mis kõige enam mõjutavad klientide iga-
päevast eluolu.

• Osakondadevahelise koostöö paren-
damise tulemusel teadsid enam kui 
90%-l juhtudel meie poole telefoni teel 
pöördunud klientidest, millal viime läbi 
klientide poolt tõstatatud probleemi la-
hendamiseks vajalikke tegevusi.

Eramajad
66%

Ärikliendid
24%

Muu
10%

MEIE KLIENDID
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• Jätkasime koostöös mitmete söögikoh-
tadega kampaaniat „Joo kraanivett“ 
ning juba kolmandat aastat järjest viisime 
läbi kampaania „Kraanivesi on joogivesi“, 
et suurendada tarbijate teadlikkust 
kraanivee väga heast kvaliteedist.

• Vähendamaks ebamugavusi, mida vee-
katkestused elanikele põhjustavad, 
teavitasime enamikke kliente toimuva-
test avariilistest veekatkestustest vä-
hemalt 1 tunni võrra ette.

• Küsisime klientidelt igakuiselt tagasi- 
sidet. See annab meile vahetu info vii-
mase kuu kliendipöördumiste kohta 
ning võimaldab koheselt reageerida ra-
hulolematusele või küsimustele. 2013. 
aastal hindasid kliendid meid 4-punkti 
skaalal 3,42 punktiga.

• Kujundasime oma e-teeninduse kasutaja- 
mugavamaks. Nüüdsest saavad kõik 
kliendid avalduse vormi iseteenindu-
ses mugavalt ära täita ja selle koheselt 
meile saata.

• 2013. aasta lõpus läksime üle uuele 
geoinfosüsteemile, mille tulemusena 
on võimalik klientide senisest operatiiv-
sem teavitamine.

Klientide rahulolu möödunud 
aastaga

2013. aastal läbiviidud uuring julgustab 
meid väga heade rahulolu tulemustega, 
ent esitab meile ka väljakutse tugevdada 
just kliendisuhete emotsionaalset poolt. 

2009 2010 2011 2012 2013

Lõpp-tarbijad 74 71 72 79 80

Kliendigruppide keskmine 73 74 72 85 79

ETTEVÕTTE KLIENTIDE JA LÕPPTARBIJATE RAHULOLU AASTAL 2009 – 2013 

Võrreldes Euroopa kommunaalteenuste 
ettevõtete ja tootmissektori klientide ra-
huloluga, on tagasiside meile olnud suu-
repärane. Sellest hoolimata keskendume 
positiivse tagasiside hoidmisele ning jät-
kame tööd klienditeeninduse paranemisel 
ka 2014. aastal.

2013. aasta rahulolu-uuringus küsitles 
EMOR kokku 900 klienti ning lõpptarbijat, 
eesmärgiga kaardistada muutused meie 
kliendisuhete tugevuses ning seda kujun-
davates tegurites ja saada tagasisidet te-
gevuste edukuse kohta. 
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Kõrge rahulolu 

Meie kliendisuhted on jätkuvalt tugevad 
kõigis segmentides, olles ühtlaselt kõrgel 
75-82 TRI*M indeksi punkti tasemel olgu-
gi, et 2013. aastal lõpptarbijate rahulolu 
mõnevõrra langes.

Võrreldes teiste Euroopa kommunaal-
teenuste ettevõtetega, võib meie kliendi-
suhete kvaliteeti hinnata jätkuvalt väga 
heaks. Kliendisuhteid mõjutab kahtlemata 
ka asjaolu, et pakume elutähtsat teenust. 

ETTEVÕTTE KLIENTIDE JA LÕPPTARBIJATE RAHULOLU AASTAL 2013
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Kraanivesi on joogivesi 

Viimase nelja aastaga on oluliselt kasva-
nud nende inimeste hulk, kes usaldavad 
joogiveena kraanivett. Tarbimisharjumus-
te muutmisel ning usalduse kasvul, pea 
pooltelt tarbijatelt kolme neljandikuni, on 
kahtlemata oluline roll tööl elanike tead-
likkuse kasvatamisel. „Joo kraanivett“ 
kampaania oli ühtlasi ka enim silma jää-
nud meediasõnum nii klientide kui lõpp-
tarbijate seas. 

Paranenud probleemikäsitlus

Teeninduses on meie jaoks oluliseks või-
duks edasiminek äriklientide probleemi- 
käsitluses. Aasta jooksul meie poole kae-
bustega pöördunud ärikliente osakaal on 
vähenenud ning nende hinnangud lahen-
duse sobivusele ja asjaajamise käigule on 
tõusnud. Eramuklientidel on probleeme 
olnud mõnevõrra rohkem kui aasta eest, 
eeskätt seoses vee- ja kanalisatsiooni-
süsteemiga liitumistega.

5-pallisel hindamisskaalal
Ärikliendid Erakliendid

2012 2013 2012 2013

Vee maitse 4,0 3,9 4,1 4,0

Vee lõhn 4,1 4,0 4,2 4,1

Vee selgus 4,1 4,1 4,1 4,1

Ühtlane veesurve 3,9 4,0 4,0 3,9

Madal häirete ja katkestuste arv 4,1 4,1 4,2 4,1

Teenuse hinna vastavus kvaliteedile 3,1 3,2 3,2 3,2

Arvete õigsus ja selgus 4,5 4,4 4,3 4,2

Kliendiinfotelefon 4,0 4,0 4,1 3,9

Suhtlus e-kirja teel 4,2 4,1 4,1 4,1

Iseteenindus 4,1 4,0 4,0 4,0

KLIENTIDE RAHULOLU TEENUSTE ERINEVATE ASPEKTIDEGA 2012-2013. aastal

Pidasime möödunud aastal kliendiküsi-
muste lahendamisel varasemast paremini 
kinni eramuklientidele antud lubadustest. 
Sellest hoolimata on klientide jaoks siis-
ki kõige olulisem, et leiame probleemide-
le neile sobivad lahendused. Selles osas 
jäid hinnangud 2012. aasta tasemele. 
Samuti on eelmise aasta tasemele jää-
nud hinnangud hinna ja kvaliteedi osas. 
Teadvustame, et hind on jätkuvalt kõigi 
kliendisegmentide jaoks oluline teema 
ning tähelepanu sellele võib kliendisuhteid 
oluliselt muuta.
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Kristiina Soovik  
Põhjavee spetsialist

Meie meeskond
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Elutähtsa teenuse pakkumisel on kõige 
olulisemaks meeskonna töö ning panus. 
Just inimesed viivad ettevõtet edasi. Sa-
mas, headeks tulemusteks ning töörõõ-
muks loob eeldused eelkõige toetav töö-
keskkond.

Koos tütarettevõttega töötas möödunud 
aastal tähtajatu lepinguga meie mees-
konnas 311 inimest. Töötajate arv on vii-
mastel aastatel püsinud üsna stabiilne.

Töötajate kaasamine

Peame oluliseks, et meie töötajad oleksid 
kaasatud ettevõtte tegemistesse ning 
teadlikud olulistest teemadest. Korral-
dame töötajatele regulaarseid kohtumisi 
juhtkonnaga, et julgustada vahetut ning 

avatud dialoogi, kaasame töötajaid ühis-
tesse tegemistesse nii ettevõttes kui ko-
gukonnas. Sisemised infokanalid, nagu 
siseleht ja -veeb, annavad võimaluse 
rääkida nii oma töötajatest, töö erineva-
test tahkudest, päevakohastest teema-
dest, ettevõtte tulevikusuundadest, aga 
ka ühistest tegemistest ja paljust muust. 
Julgustame töötajaid aktiivselt ühistege-
vustest osa saama ja tõstatama nende 
jaoks olulisi teemasid.

Kaasamine ning koos tegemine on olu- 
liseks teguriks ka teenuse kvaliteedi ning 
ettevõtte efektiivsuse kasvul. Näiteks 
jätkasime ka möödunud aastal allhan-
keteenuse tellimist tütarettevõttelt OÜ 
Watercom, kuna see võimaldab meil olla 
oma tegevuses läbipaistvam ja paindlikum.
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Pühendumine meeskonnas

2013. aastal oli meie töötajate pühen-
dumine ja rahulolu kõrgem kui Eesti ja 
Euroopa tööstus- ja teenindusettevõtete 
keskmine näitaja. Samas olid töötajate 
hinnangud mõnevõrra kriitilisemad kui 
aasta eest. Peame oluliseks kogutud ta-
gasisidet arvesse võtta ja keskenduda 
2014. aastal nendele teemadele, millele 
meie töötajad rahulolu-uuringus tähele-
panu juhtisid.

Töötajate areng

Stabiilsele tootmisettevõttele omaselt on 
meie töötajate keskmine vanus nii AS-is 
Tallinna Vesi kui meie tütarettevõttes võrd-
lemisi kõrge, vastavalt 47,3 ja 40,9 aastat. 
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Töökeskkonna juhtimissüsteem põhineb  
riskide hindamisel ning  ohtlikke olukordi 
ennetavate või vähendavate tegevuste 
läbiviimisel. Teostame töökohtadel järje- 
pidevalt töökeskkonna sisekontrolli.  
Samuti korraldame regulaarselt juhtimis-
süsteemi sise- ja välisauditeid.

Koos tööohutuseni 

Ohutu töökeskkonna loomisel ning ka 
selle hoidmisel on kahtlemata võtmekü-
simuseks töötajate endi teadlikkus. Läbi 
erinevate süsteemsete tegevuste ja kana-
lite, kaasame töötajaid töökeskkonnaga 
seotud tegevustesse.  Kampaaniad, nagu 
näiteks „Pane kiiver pähe“ ja „Teata napi-
kast“ (napikas ehk peaaegu tööõnnetus), 
samuti infomaterjalid ning muu asjakohane  
tegevus on töötjaid pannud oma töökesk-
konda tähelepanelikumalt jälgima ning 
seeläbi sellest ka rohkem hoolima. Me 
viime regulaarselt läbi ka töökeskkonna- 
alaseid koolitusi erinevatele spetsialis-
tidele. Koolitustel käsitletakse erinevaid 
teemasid nagu näiteks välja- ja täiendõpe 
esmaabiandjatele, tuletöö tagamine, kloo-
riõppus veepuhastusjaamas, õlitõrjeõppus 
valgalal ning mitmed teised, meie töös olu-
list rolli mängivad valdkonnad.

Pidev töökeskkonna edendamine

Tööohutus ning –tervishoid on teemad, 
mille osas me ei tee järeleandmisi. Seega 
on oluline tänaste heade tulemuste taus-
tal mitte jääda loorberitele puhkama, vaid 
jätkuvalt suunata oma energiat ja aega, et 
töökeskkonda ohutuna hoida ning veelgi 

paremaks muuta. Möödunud 2013. aas-
tal viisime nii puhastusjaamades, vee- ja 
kanalisatsioonivõrkudes, laborites kui ka 
kontorites läbi mitmeid toetavaid tegevu-
si. Neist võib esile tuua näiteks riskiana-
lüüsi uuendamise, siseauditi töö tulemu-
sel kõrvaldatud puudused töökeskkonnas, 
regulaarsed hoonete ja sõidukite tuleohu-
tuspaigaldistega seotud tegevused, lisaks 
ergonoomilise töökeskkonna loomise ning 
edendamisega seotud tegevused.

2014. aastal pöörame senisest enam tä-
helepanu tervislike eluviiside edendamisele 
meie töötajate seas. Näiteks on meie töö-
tajatel võimalus kasutada ettevõtte enda 
spordisaale, käia joogatundides ning koos-
tööpartnerite abiga turgutada vaimu eri-
nevates Tallinna spordiklubides soodsama 
hinna ees. Pakume taskukohast toitlustust, 
võtame osa üle-linnalistest tervise-eden-
damise teemanädalatest ning tervisekabi-
netis oma alati võimalik teostada kehater-
vise seisukohalt olulisi mõõtmisi.

Kõik eelnevad ettevõtmised, aga ka mit-
med teised tegevused aitavad meil samm-
sammult töökeskkonda turvalisemaks 
ja mugavamaks muuta. See kõik on osa 
toetavast töökeskkonnast igale meie töö-
tajale.

Selleks, et tulla edukalt toime lähiaastatel 
eesseisva personali vahetumisega, on juh-
tide toetamine kriitilise tähtsusega. Oluline 
on säilitada kõrge tase nii teeninduses kui 
ka tootmises.

Julgustame oma töötajaid pidevalt õppi-
ma ja arenema ning püüame selleks leida 
nii inimeste endi kui ettevõtte vajadustest 
lähtuvaid arenguvõimalusi. Usume, et 
töötajate arengu seisukohalt on  teadmis-
te ja kogemuste jagamine väga oluline. 
Seetõttu on viimastel aastatel oluliselt 
kasvanud nii ettevõttesisese juhendami-
se kui ka väljastpoolt ettevõtet kaasatud 
mentorite osakaal. See tähendab, et tead-
miste edastamine on toimunud kolleegilt 
kolleegile või siis mentorilt menteele.  Sa-
muti innustame arengut ja liikumist oma 
meeskondade vahel. 2013. aastal  vahetas 
ettevõttesiseselt ametikohta 23 töötajat.

Tööohutus ja –tervishoid

Tööohutus on meie tegevuse lahutamatu  
osa ja keskse tähtsusega kõigis meie  
tegemistes.

Ühegi tööülesande täitmine ei ole väärt 
viga saamist. Seetõttu oleme pühendunud 
turvalise töökeskkonna tagamisele ning 
kindlustame töötajatele nõuetele ja vaja-
dustele vastavad töövahendid.

Meie töökeskkonnaalane tegevus vastab 
siseriiklikele õigusaktidele ning rahvus-
vahelise töötervishoiu ja -ohutuse juh-
timissüsteemi standardi OHSAS 18001 
nõuetele. Sven Miller  

Veehaarde spetsialist
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Oleme Eesti suurim vee-ettevõte ning 
meie tegevus mõjutab Eesti elanikest pea 
kolmandikku. Teadvustame, et kõikidele 
nõuetele vastava teenuse pakkumisega 
mõjutame nii tallinlaste, naabervaldade, 
aga ka kõikide Läänemere äärsete elanike 
elukvaliteeti. Me viime tarbijateni puhta 
joogivee, juhime ära ning puhastame reo-
vee ja sademevee. Reovee puhastamiseks 
kasutame keskkonnasõbralikke ja kaas-
aegseid tehnoloogiaid ning suuname pu-
hastatud vee tagasi loodusesse.

Mõistame oma tegevuse mõju ümbritse-
vale elukeskkonnale ning peame seetõttu 
oluliseks, et meie tegevus oleks kooskõlas 
erinevate sidusgruppide huvidega. Anna-
me endast parima, et teha enam kui meilt 
nõutakse ning oodatakse, et mõjutada po-
sitiivselt nii ümbritsevat looduskeskkonda 
kui ka inimeste elukvaliteeti.

Meeskonnatöö

Peame oluliseks olla heaks naabriks kogu-
konnas, mistõttu toetame ja julgustame 
aktiivset osavõttu kogukonna tegevustest 
ka oma meeskonnas. Meie töötajad kan-
navad lisaks põhitööle ka vastutusrikast 
rolli meie väärtuste edasiviimisel, osale-
des vabatahtlikult mitmetes kogukonna 
projektides. Samuti võib just meie oma 
töötajaid näha ettevõtte erinevatel foto-
dega infokandjatel. 

Meie töötajad käivad vabatahtlikena 
rääkimas lasteaedades jätkusuutlikust 
keskkonnakasutusest, võtavad osa hea-
korratöödest, abistavad toidupanka ja 

aitavad korraldada avatud uste päevi ning 
teisi üritusi. Näiteks koristasime ühes-
koos Coca-Cola Hellenic’u ning Ameerika 
Ühendriikide Saatkonna tragide tööta-
jatega „Teeme ära“ talgupäeval Patarei 
Vanglat, et kohalik kogukond saaks täiel 
rinnal nautida looduskaunist ja põneva aja-
looga kultuuriparki. Oma panuse andis üle 
100 vabatahtliku. Koostöös Eesti Metsa- 
ühistuga korraldasime ühise metsaistu-
tamise õppe- ja talgupäeva. Vaesusriskis 
elavate suurperede laste toetuseks kor-
raldataval Rat Race’il, maskeerusid kon-
torirottideks ka meie töötajad. 

Keskkonnateadlik tarbija

Väärtustame meid ümbritsevat loodus-
keskkonda ja seetõttu kasutame ressurs-
se jätkusuutlikult ning otsime pidevalt 
uusi lahendusi säästlikumaks tarbimi-
seks. Kujundamaks keskkonnateadlikku 
mõtteviisi, julgustame ja toetame selles 
tegevuses ka teisi.

• Teeme järjepidevat tööd, et sirguks 
keskkonnateadlik, loodust väärtustav 
kodanik. Meie töötajad viivad lasteae-
dades ning koolides läbi vestlusringe. 
2013. aastal sai keskkonnaalaste tead-
miste võrra rikkamaks üle 2 000 lapse.

• Korraldasime algklasside ja loodusaine-
te õpetajatele veeteemalisi teabepäevi, 
kus  tutvustasime 2012. aastal välja an-
tud loodusõpetuse õppematerjali „Sinine 
klassiruum“ erinevaid kasutusvõimalusi. 
Kahepäevasel infoseminaril osales kok-
ku pea  40 Tallinna kooliõpetajat.

Kogukond
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• Traditsiooniline avatud uste päev 
Ülemiste veepuhastusjaamas tõi möö-
dunud aasta augusti lõpus lisaks järve-
jooksu spordihuvilistele jaama tööga 
tutvuma üle 300 inimese. Lisaks eks-
kursioonidele puhastusjaamas, kosti-
tasime külalisi veekokteilidega. 

Koostöö ja tähelepanu

Soovime anda oma panuse ning pakkuda 
eduelamusi ka neile, kes vajavad ühiskon-
nas rohkem abi ja tähelepanu.

• Soovime, et klassikaline muusika pakuks 
inimestele üha enam rõõmu, mistõttu 
alustasime 2013. aastal koostööd Pille 
Lille Muusikute Fondiga.

• Oleme aastaid toetanud puuetega ini-
mesi Õunakese lasteaia ning Eesti 
Invaspordiliidu kaudu, samuti Ristiku 
Põhikooli õpiraskustega lapsi. 2013. 
aasta kevadel viisime Ristiku kooli lap-
sed kokku Pille Lille Muusikute Fondiga 
ning jõulude eel kutsusime Kaarli kiri-
kus toimunud ühisele jõulukontserdile 
nii oma töötajad, kui ka Õunakese ja 
Ristiku lapsed peredega.

 
• Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 

tunnistas meid möödunud aastal jätku-
suutliku ettevõtluse indeksi hõbetase-
me vääriliseks. Indeks aitab meil järje-
pidevalt analüüsida, kuidas tegutseda 
ühiskondlikult vastutustundlikult ning 
kujundada jätkusuutlikku ärimudelit.

• Koostöös linnaosade valitsustega jaga-
sime kõigile soovijatele tasuta haljastus- 
mulda, et linnapilt oleks värskem ja ro-
helisem.

• Kvaliteetne joogivesi pakkus kosutust 
mitmetel rahva- kui terviseüritustel. 
Samuti oleme veega abiks Lillefestiva-
lile ning talvisel ajal uisuväljakute raja-
misel.

• Ennetamaks õnnetusi, mida võivad 
endaga kaasa tuua metallist kaevu-
kaante vargused, ühinesime Politsei- ja 
Piirivalveameti ning taristuomanike- ja 
vanametalli vastuvõtjatega metalli 
märgistamise projektis. Koostöö ees-
märk on tõkestada ning ennetada me-
tallivargusi.  

• Aitame teoks saada ka Eesti ühel suuri-
mal kultuurisündmusel, Pimedate Ööde 
Filmifestivalil, mida möödunud aastal 
külastas rekordiliselt 77 500 filmisõpra.

• Usinat tööd teeme ka elanike keskkon-
nateadliku mõtteviisi edendamiseks.  
Kampaaniaga „Kraanivesi on joogi- 
vesi” juhime tähelepanu kraanivee väga 
heale kvaliteedile,. Selleks, et kliendil 
oleks julgust ning teadlikkust küsida 
kraanivett joogiks ka väljas einesta-
des, jätkasime koostööd ka pealinna 
restoranidega. Kui 2011. aastal tarbis 
joogiks kraanivett vaid 48% elanikest, 
siis möödunud aasta lõpuks usaldas 
kraanivee kvaliteeti 75%. 

• Oma põhiülesannete kõrval - joogivee 
tootmine ja reovee puhastamine - täi-
davad meie puhastusjaamad ka olulist 
rolli inimeste keskkonnaalase teadlik-
kuse tõstmisel. Igal aastal tutvustame 
jaamade tööd üha enamatele huvilis-
tele. 2013. aastal käis meie jaamades 
ekskursioonidel kokku ligi 300 külalist.

• Viisime keskkonnatehnoloogia bakalau-
reuseõppe tudengite seas läbi essee-
konkursi „Fosfori roll Läänemere reos-
tuses“, mille laiem eesmärk oli uurida 
võimalusi, kas Tallinna reoveepuhas-
tusjaamas on võimalik rakendada A2O 
bioloogilist fosforiärastust.

• Julgustamaks ümbritsevat loodust 
enam hoidma ja väärtustama, rääki-
sime noortele „Tagasi kooli“ projekti  
raames jätkusuutlikust arengust.  
„Tarkuse retkede“ projektis kutsusime 
lapsi meie puhastusjaamadesse – huvi 
tundis ligi 20 kooli üle Eesti.



Mõistame, et meie tegevusel on märki-
misväärne mõju ümbritsevale looduskesk-
konnale. Seetõttu on meie eesmärgiks 
põhjustada võimalikult vähest keskkon-
nakoormust. Jälgime oma tegevuse mõju 
keskkonnale, rahvastiku elukvaliteedile 
ning partneritele, määratledes ning kont-
rolli all hoides nii teadaolevaid kui ka 
võimalikke negatiivseid või positiivseid 
tagajärgi. 

Et hoida ning parandada klientide rahul-
olu ja keskkonnaalase tegevuse tulemus-
likkust, oleme rakendanud kvaliteedi- ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi. Osana juh-
timissüsteemist on meie igapäevatege-
vustesse lõimitud keskkonnajuhtimis-

süsteemi eesmärgiks vältida või piirata 
keskkonna saastamist. Keskkonnajuhti-
mise süsteemi rakendamine tähendab, et 
keskkonnaga seotud tegevustes lepitakse 
kokku eesmärkide seadmisel nii Ettevõtte, 
osakondade kui töötajate tasandil. 

Meie tegevuses on mitmeid positiivseid 
aspekte, läbi mille keskkonnaseisundit 
otseselt või kaudselt parandada. Üheks 
olulisemaks on inimeste keskkonna- 
teadlikkuse tõstmine. Täiendavat teavet 
meie keskkonnaalase tegevuse kohta 
leiab aastaraamatule lisatud elektrooni-
lisest keskkonnaaruandest ning Ettevõtte 
koduleheküljelt.
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Samuti oleme välja selgitanud need tege-
vuse tahud, mis võivad ümbritsevas kesk-
konnas enim olulisi muudatusi põhjustada. 
Ebasoodsa keskkonnamõju ära hoidmiseks 
või leevendamiseks oleme kehtestanud va-
jalikud kontroll mehhanismid. 

Meie keskkonnaalane tegevus ja kesk-
konnajuhtimissüsteem vastavad rahvus- 
vahelise keskkonnajuhtimise standardi 
ISO 14001 ja Euroopa Liidu kehtestatud 
keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise 
süsteemi EMAS (Eco Management and 
Audit Scheme) määruse nõuetele. Meie 
kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika väljen-
dab põhimõtteid vastutustundliku ette-
võtluse ja keskkonnategevuse korralda-
mise osas. 

Keskkond
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Tagamaks vee-ettevõtete jaoks kehtesta-
tud keskkonnanõuete miinimumi täitmist, 
peab meie tegevus vastama nii Euroopa 
Liidu, riiklike kui ka kohalike omavalitsus-
te keskkonnaalaste õigusaktidega keh-
testatud nõuetele. Euroopa Liidu tasemel 
tähendab see vastavust eelkõige Euroopa 
Nõukogu vee raamdirektiivile 2000/60/EC.  
Riiklikul tasemel tuleb tagada vastavus 
veeseadusele, ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooni seadusele, jäätmeseadusele, 
kemikaaliseadusele ja välisõhu kaitse 
seadusele ning nendel seaduste alusel an-
tud alamaktidele. Kohalikul tasandil tuleb 
meil täita erinevaid kohaliku omavalitsuse 
poolt kehtestatud eeskirju ning nõudeid 
nii Tallinnas kui ka lähivaldades. 

Soovime teha rohkem kui seadusandlikud 
ning kokkuleppelised nõuded meilt eelda-
vad. Peame selles keskseks dialoogi ning 
koostööd nii meeskonna sees kui erineva-
te parteritega. Ühelt poolt jälgime pidevalt 
muudatusi seadusandluses ning informee-
rime iga meie meeskonnas töötavat juhti, 
keda muudatused puudutavad. Teisalt 
peame oluliseks ka ennetavat koostööd, 
mistõttu osaleme aktiivselt, peamiselt 
läbi Eesti Vee-ettevõtete Liidu, õigus-
aktide väljatöötamisel ning muutmisel. 
Edendamaks eetilist ja vastutustundlik-
ku ettevõtlust, teeme koostööd mitmete 
kvaliteedi- ja keskkonnateadlike ettevõ-
tetega. Näiteks oleme 2002. aastast Eesti 
Kvaliteediühingu ja alates 2003. aastast 
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni 
liige ning üks Vastutustundliku Ettevõtluse 
Foorumi asutajaliikmeist. 

Oleme kõige reguleeritum vee-ettevõtja 
kogu Eestis. Selleks, et tagada meie 
klientidele parim teenuse kvaliteet,  
peame lisaks seadusest tulenevatele 
nõuetele täitma 97 teenuse kvaliteedi-
taset. See kohustus tuleneb kolme-
poolsest teenuslepingust, mille 2001. 
aastal Tallinna linna ning investoriga 
allkirjastasime. Meie tegevust ja 
teenuste taset hindab kord 
aastas sõltumatu  
kontrollorgan – Tallinna  
Vee-ettevõtjate  
Järelevalve 
Sihtasutus –,  
kellele esitatakse  
iga-aastaselt  
teenuse kvaliteedi- 
tasemete täitmise 
aruanne.

2013. aastal täitsime ja 
mitmel juhul ka ületasime 95 
lepingulist teenustaset 97-st.  
Mittevastavaks tunnistasime kahe 
teenuse kvaliteeditaseme täitmist, 
millest esimene on üle 12 tunnine 
veekatkestus ja teine klientide kirjalik 
mitte-teavitamine vähemalt 5 päeva enne 
planeeritud veevarustuse katkestust.

Natalja Tarassova  
Vanem kliendihaldur

Vastavuskontroll
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97 teenuse kvaliteeditaseme kõrval on 
meil lepinguline kohustus tagada vasta-
vus järgnevate juhtimissüsteemidega:

• 2001. aastast - ISO 17025 laboratooriu-
mite kvaliteedijuhtimise süsteem;

• 2002. aastast - ISO 9001 kvaliteedijuh-
timise süsteem;

• 2003. aastast - ISO 14001 keskkonna-
juhtimise süsteem.

Peame väga oluliseks keskkonnaohutust ja 
oma töötajate turvalisust, mistõttu oleme 
vabatahtlikult täitnud järgnevaid süsteeme:

• 2005.aastast - EMAS keskkonnajuhti-
mise ja -auditeerimise süsteem;

• 2007.aastast - OHSAS 18001 töötervis-
hoiu ning -ohutuse juhtimissüsteem.

2013. aastal vastas meie (sh tütar- 
ettevõte OÜ Watercom) tegevus ja meie 
juhtimissüsteemid täielikult kõikidele 
kohalduvatele kvaliteedi-, keskkonna-, 
tööohutuse ja töökeskkonnaalastele  
standarditele ja süsteemidele ning  
seadusandlusest tulenevatele nõuetele. 
Seda vastavust jälgitakse korrapäraselt 
siseauditite käigus ja kinnitatakse juh-
timissüsteemide ning Euroopa Liidu 
kehtestatud keskkonnajuhtimise ja 
-auditeerimise süsteemi EMAS audi-
teerimise käigus, mida teostab Det 

Norske Veritas. Audiitorid tegid 2013.a. 
auditi käigus positiivseid tähelepanekuid 
eesmärkide püstitamise põhjalikkuse, 
väga heade 2013.a. majandustulemuste 
ning peaaegu-õnnetusjuhtumite rapor-
teerimise tõusu kohta meie ettevõtetes. 

Positiivsena märgiti ära ka meie osalus 
sotsiaalse vastutuse valdkonnas. Järgmi-
ne sertifikaatide uuendamise audit on ka-
vandatud käesolevaks, s.o aastaks 2014.

Peame tegutsema ka vastavalt meile 
väljastatud keskkonnalubade tingimus-
tele. 2013. aastal tegutsesime vastavalt 
kehtivate keskkonnalubade kõikidele 
tingimustele. 31.12.2013.aasta seisuga 
on meile väljastatud järgmised keskkon-
naload:

• 4 vee-erikasutusluba;
• 2 jäätmeluba;
• 2 välisõhu saasteluba.

Täpsemat infot keskkonnalubade ning 
meie keskkonnaalase tegevuse kohta 
leiab 2013. aasta keskkonnaaruandest 
(EMAS), mis on kättesaadav meie kodu-
lehel: www.tallinnavesi.ee – Ettevõttest – 
Keskkond - Keskkonnaaruanded. 

Oma hankijatelt ootame juba hankeme-
netluse pakkumiste etapis kinnitust vas-
tamise kohta kõigile kvaliteedi-, keskkon-
na-, tööohutuse ja töötervishoiunõuetele. 
Kõikidel, nii meie enda kui ka alltöövõt-
jate ehitusobjektidel jälgitakse töö- ning 
keskkonnaohutusnõuete täitmist. Paran-
damaks tagasiside kvaliteeti teostatud 
tööde ja osutatud teenuste osas, sh kesk-
konna-, tööohutuse ja töötervishoiunõue-
te täitmisele, otsustasime 2013. aastal 
muuta seni kasutusel olnud hindamissüs-
teemi. Uue hindamissüsteemi järgi ei hin-
nata enam eraldiseisvat lepingut või selle 
teostaja sooritust. Hindamine toimub 

samaliigiliste lepingute või kulude grupi 
lõikes. Selline hindamine võimaldab tule-
musi kõrvutada ning võrrelda, et mõista 
seoseid tulemuste ja soorituste vahel. See 
annab ühtlasi aja- ning asjakohasema info 
muudatuste vajadustest ning sisendi pa-
rendusteks. Hindamisse on kaasatud kõik 
lepingutega seotud olulisemad kasutajad 
ja kontaktisikud. Sõltuvalt lepingu või kulu 
iseloomust toimub hindamine sobiva aja-
perioodi jooksul (näiteks kvartaalselt või 
aasta lõikes).

Soovime olla usaldusväärne partner oma 
klientide, investorite, töötajate ning ko-
gukonna esindajate jaoks, mistõttu aval-
dame regulaarselt teavet oma tegevuse, 
finantsseisu ning -tulemuste kohta. Tihe 
koostöö ametiühingu ja töökeskkonna-
nõukoguga ning töötajate rahulolu-uurin-
gu tulemuste analüüsimine aitab paremini 
arvesse võtta töötajate soove.
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Torustike ehitamine

Watercom’i olulisimaks tegevusalaks oli 
2013. aastal vee- ja kanalisatsioonitorus-
tike ehitamine arendajatele, ettevõtetele 
ning eraisikutele. Põhitegevuse tarbeks 
on Watercom’i koosseisus ehitusüksus 
Veemees. Sarnaselt varasemate aastate-
ga, keskendus Veemees ka 2013. aastal 
suuremahulisemate objektide ehitamise-
le, teostades tänavatorustike ehitamist 
Tallinnas ning mujal Eestis.

Soovime üha enam keskenduda vee ja 
kanalisatsiooni magistraaltorustike ehi-
tamisele ning investeerida uute tehnoloo-
giate juurutamisesse, mistõttu pöörame 
sellele 2014. aastal oma tegevuses jätku-
valt tähelepanu.

Omanikujärelevalve ja 
projektijuhtimine

Teiseks ärisuunaks on projektijuhtimise 
ja omanikujärelevalve teenuse pakkumi-
ne. Tänu pikaajalisele tööpraktikale on 
töötajatel valdkonnas märkimisväärsed 
teadmised ning kogemused. 2013. aastal 
teostas Ettevõte suures mahus nii tee-
hoiutööde kui ka vee- ja kanalisatsiooni-
rajatiste omanikujärelevalvet Tallinnas. 
Meie meeskonnas töötavate inseneride 
pikaajaline töökogemus ning põhjalikud 
referentsid võimaldasid 2013. aastal osa-
leda valdkondlikel hangetel üle Eesti, mille 
tulemusena sõlmisime mitmeid lepinguid 
vee-ettevõtete ja omavalitsuste suure-
mahuliste veeteenusega seotud projek-
tide juhtimiseks ning omanikujärelevalve 

teostamiseks. 2013. aastal jätkus suure-
mahuline järelevalve projekt Harku vallas, 
mis kestab 2,5 aastat ning mille käigus 
ehitatakse enam kui 100 km torustikke, 4 
veetöötlusjaama ning uus reoveepuhasti. 
Jätkame ka 2014. aastal aktiivset osale-
mist erinevatel omanikujärelevalve han-
getel üle kogu Eesti, eesmärgiga kasvata-
da olemasolevat lepingute portfelli.

Transporditeenused ning 
teedeehitus

2013. aastal jätkasime ka transporditee-
nuse pakkumisega vee- ja kanalisatsiooni- 
torustike rajamisega seotud objektidel. 
Oleme teinud mitmeid investeeringuid 
rasketehnikasse, mis võimaldas meil 
2013. aastal senisest enam keskenduda 
suurematele ehitusobjektidele ning pak-
kuda tehnika renditeenust ka teistele et-
tevõtetele. 

Ühtlasi osutame teede taastamise, ehk 
tagasitäite teenust, mis võimaldab klien-
tidele pakkuda senisest terviklikumat tee-
nust ning luua lisandväärtust kogu AS-i 
Tallinna Vesi grupile.

Rohkem informatsiooni OÜ Watercom ja 
üksuse Veemees tegemistest leiab inter-
neti leheküljel www.watercom.eu 

Watercom ja äriarendus
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Meelis Tepponen  
Tööde planeerimise ja kontrolli juht
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2013. aastal jätkas Kontsern kliendi- 
teeninduse parandamisega.

2013. aastal oli Kontserni müügitulu eelmi-
se aastaga samal tasemel, tõustes 0,3% 
võrra 53,09 miljoni euroni. 20% võrra 3,6 
miljoni euroni langenud sademevee teenu-
se tulusid teeninduspiirkonnas ning väljas-
pool teeninduspiirkonda kompenseerisid 
suurenenud ehitusteenuste tulud, mis kas-
vasid 226,5% võrra 1,1 miljoni euroni.

Kontserni brutokasum 2013. aastal langes 
6,2% ehk 2,01 miljoni euro võrra peamiselt 
kasvanud saastetasu kulude ning suu-
renenud remondi- ja hooldustööde mahu 

tõttu 2013. aastal. Suurenemine remondi- 
ja hooldustööde mahus on seotud erine-
vat tüüpi töödega ning samuti lubas soe 
talv teostada enam hooldustegevusi.

Kontserni ärikasum põhitegevusest lan-
ges 2013. aastal 7,4%, 24,75 miljoni euroni 
võrreldes 2012. aasta sama perioodiga. 
Kuna tulud on olnud suhteliselt stabiilsed, 
suurenedes ainult 0,3% ehk 0,16 miljonit 
eurot, siis on  põhiliseks mõjuriks saaste-
tasude suurenemine (1,53 miljonit eurot), 
lisaks lõppes ka vee- ja kanalisatsiooni-
võrkude laiendamise kava ning 2013. aas-
tal puudus sihtfinantseerimisest teenitud 
kasum (2012. aastal oli sihtfinantseeringu 

miljonites eurodes 2013 2012 2011 2010 2009

Müügitulu 53,1 52,9 51,2 49,7 49,4

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

Ärikasum 24,8 28,8 28,9 27,5 29,5

Ärikasum - põhiäri 24,8 26,7 25,4 24,2 26,9

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

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

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

Ärikasumi marginaal % 46,6 54,4 56,4 55,3 59,8

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

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

Vara puhasrentaablus % 9,8 11,3 11,2 8,9 12,3

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

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

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 4,2 4,3 4,1 2,1 4,2

Keskmine täistöökohaga töötajate arv 292 301 299 305 322

Aktsiakapital 12,0 12,0 12,0 12,8 12,8

PEAMISED MAJANDUSNÄITAJAD

Brutokasumi marginaal – 
brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – 
ärikasum / müügitulu

Maksustamiseelse kasumi marginaal – 
kasum enne tulumaksustamist / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – 
puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – 
puhaskasum / vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguvarast – 
kohustused kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – 
puhaskasum / omakapital kokku 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja – 
käibevara / lühiajalised kohustused

kasum 2,04 miljonit eurot). Mitte arvesta-
des saastetasu 1,13 miljoni euro suurust 
ühekordset negatiivset mõju 2013. aastal 
ja 0,47 miljoni euro suurust positiivset 
mõju 2012. aastal, 2013. aastal lisandu-
nud ehitustegevuse kasumit 0,2 miljonit 
eurot ja 01 miljonit eurot 2012. aastal ning 
2012. aastal sihtfinantseerimisest saadud 
2,0 miljoni euro suuruse kasumi mõju, 
oleks 2013. aasta ärikasum 25,68 miljonit 
eurot, olles 1,9% ehk 0,50 miljoni euro 
võrra väiksem kui 2012. aasta 26,19 euro 
suurune ärikasum.



Koondkasumiaruanne

Müügitulud

Kuna ettevõtte tariifid on külmutatud 
2010. aasta tasemele, sõltub tulu vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste müügist tarbimi-
sest.

2013. aastal kasvas Kontserni tulu 53,09 
miljoni euroni, mis on 0,3% suurune kasv 
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 
20% võrra 3,6 miljoni euroni vähenenud 
sademevee tulusid teeninduspiirkonnas ja 
ka väljaspool kompenseerisid ehitustege-
vuse tulud, mis suurenesid 226,5% võrra 
1,1 miljoni euroni.

Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt era- 

ja juriidilistele klientidele osutatud vee-
müügi ning reoveeteenuse tulust nii tee-
ninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti 
sisaldab see Tallinna linnalt saadavat 
sademetevee kogumise süsteemide käi-
gushoidmise ja hoolduse tasu. Kontserni 
põhitegevust ei mõjuta sesoonsus.

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest ka-
hanesid võrreldes 2012. aastaga 0,4% võr-
ra 47,74 miljoni euroni, tulenevalt allpool 
kirjeldatud langusest müügimahtudes. 

Müük eraklientidele kahanes 0,6% võrra 
23,64 miljoni euroni, mida mõjutas peami-
selt müük kortermajadele. Müük äriklien-
tidele teeninduspiirkonnas kasvas 1,5% 
võrra 19,05 miljoni euroni. Müük klientide-
le väljaspool teeninduspiirkonda kahanes 

Põhitegevuse tulud (tuhat EUR)
31.12. lõppenud aasta Muutus 13/12

2013 2012 2011 € %

Müük eraisikutele, sh: 23 642 23 789 23 711 -147 -0,6%

Veemüügiteenus 13 022 13 096 13 072 -74 -0,6%

Reoveeteenus 10 620 10 693 10 639 -73 -0,7%

Müük juriidilistele isikutele, sh: 19 053 18 767 18 234 286 1,5%

Veemüügiteenus 10 585 10 248 9 881 337 3,3%

Reoveeteenus 8 468 8 519 8 353 -51 -0,6%

Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh: 4 308 4 524 3 789 -216 -4,8%

Veemüügiteenus 1 095 1 028 901 67 6,5%

Reoveeteenus 2 730 2 684 2 450 46 1,7%

Sademeteveeteenus 483 812 438 -329 -40,5%

Ülereostustasu 734 832 758 -98 -11,8%

Sademetevee kogumise ja puhastamise teenus 3 137 3 713 3 351 -576 -15,5%

Tuletõrjehüdrantide teenus 287 202 221 85 42,1%

Ehitusteenus ja projekteerimine 1 146 351 447 795 226,5%

Muud tööd ja teenused 780 746 729 34 4,6%
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4,8% võrra 4,31 miljoni euroni võrreldes 
2012. aastaga. Languse põhjustas peami-
selt sademeteveetulu vähenemine, kuna 
vee- ja kanalisatsiooniteenuse müük kas-
vas 3,1% ehk 0,12 miljoni euro võrra. Saa-
dud ülereostustasu oli 0,73 miljonit eurot, 
vähenedes 11,8% võrreldes 2012. aastaga.

Müük väljaspool teeninduspiirkonda kaha-
nes 14,7% võrra võrreldes 2012. aastaga. 
Peamine põhjus müügi vähenemises oli 
sademetevee koguste vähenemine 2013. 
aastal võrreldes 2012. aastaga, mille põh-
justas vähenenud sademete hulk.

2013. aastal kahanes sademetevee tee-
nuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide 
käigushoidmise ja hoolduse tasu 12,5% 
võrra 3,42 miljoni euroni võrreldes 2012. 
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aastaga. See on kooskõlas lepingu nõue-
te ja sätetega, mille kohaselt sademetevee 
ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse 
tegelike kulude ja töödeldud mahtude alu-
sel, seetõttu ei oma see mõju kasumile.

Ehitustegevuse ja projekteerimisteenuste 
müük kasvas 2013. aastal 226,5% võrra 1,15 
miljoni euroni, võrreldes 2012. aastaga. Kasv 
on osaliselt tingitud soojematest ilmastiku-
tingimustest 2013. aasta talvel, mis võimal-
das ehitustegevusega ka talvel jätkata.

Müüdud toodete ja teenuste kulu ja 
brutokasumi marginaal

Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja 
teenuste kulu oli 2013. aastal 22,51 miljonit 
eurot, s.o. 2,17 miljonit eurot ehk 10,7% 
enam kui 2012. aasta samal perioodil. 
Kulude suurenemine on põhiliselt seotud 
suurenenud saastetasu kuludega (1,53 
miljonit eurot), lisandunud ehitusteenus-

Müüdud toodete ja teenuste kulu (tuhat EUR)
31.12. lõppenud aasta Muutus 13/12

2013 2012 2011 € %

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

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

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

Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse -1 872 -347 -1 409 -1 525 439,5%

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

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

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

Ehitusteenus ja projekteerimine -947 -277 -375 -670 241,9%

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

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

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

seoses kemikaalide kõrgemate hin-
dadega, mida tasakaalustas väiksem 
kasutatud kemikaalide kogus puhas-
tatud heitveekoguste vähenemise 
tõttu.

• Elektrikulud langesid 2013. aastal 
võrreldes eelmise aasta sama perioo-
diga 0,30 miljoni euro ehk 8,2% võrra. 
Kulude vähenemine tuleneb peami-
selt vähenenud tootmismahtudest ja 
kasutatud erikulust, mõjutades ku-
lusid 0,34 miljoni euro võrra. Mõneti 
vähendas mahtudest ja väiksemast 
kasutusest saadud positiivset mõju 
elektrienergia hinna kasv, mõjutades 
kulusid 0,04 miljoni euro võrra.

• Saastetasu suurenes 2013. aastal 
1,53 miljoni euro ehk 439,5% võrra. 
Saastetasu mõjutas suuresti aasta 
alguses reoveepuhastusjaamas toi-
munud intsident. Samuti lasi Kontsern 

tega ning avarii- ja remonttööde kasvuga 
2013. aastal.

Võrreldes möödunud aastaga on muutuv-
kulud suurenenud 1,39 miljonit eurot ehk 
21,0%. Põhilist mõju omas suurenenud 
saastetasu kulu, mis on seletatud allpool. 
Muud muutused tulenesid reguleeritud 
hindade ja maksumäärade tõusust ning 
töödeldud mahtude koosmõjust, mis mõ-
jutasid muutuvkulusid koos järgmiste te-
guritega:

• 2013. aastal suurenes vee erikasutus-
tasu kulu 0,06 miljoni euro ehk 6,3% 
võrra 1,00 miljoni euroni, seda peami-
selt seoses vee erikasutustasu määra 
suurenemisega 5% võrra ja toorvee 
mahtude muutusega.

• Kemikaalikulud suurenesid 0,10 mil-
joni euro ehk 6,3% võrra 1,73 miljoni 
euroni. Kemikaalikulud suurenesid 



2012. aastal vabaks ühekordse eraldi-
se seoses sademetevee väljalasuga 
ning 2013. aasta 4. kvartalis maksis 
kindlustus Kontsernile 0,15 miljoni 
euro väärtuses hüvitist. Kui eelpool 
mainitud ühekordseid mõjusid mitte 
arvestada, siis oleks saastetasu lan-
genud 0,08 miljon euro ehk 9,3% võrra. 
Saasteainete suuremast kontsentrat-
sioonist tingitud saastetasu tõusu 
(0,01 miljoni euro suurune mõju) ja ül-
dist saastetasu maksumäärade tõusu 
15% võrra (0,09 miljoni euro suurune 
mõju) tasakaalustasid vähenenud 
töötlemise mahud (mõju kasumiaru-
andele 0,18 miljonit eurot).

Muud müüdud toodete ja teenuste müü-
giga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, 
ehitusteenused ja muud müüdud toodete 
ja teenuste kulud) suurenesid võrreldes 
möödunud aastaga 0,78 miljoni euro ehk 
5,7% võrra. Kasvust 85,8% ehk 0,67 mil-
jonit eurot on seotud torustike ehituse ja 
projekteerimisega, mis tuleneb eelpool 
juba juttu olnud ehitusteenuste suure-
matest tuludest. Ülejäänud suurenemine 
on seotud kasvanud remondi- ja hool-
dustegevusega 2013. aastal. Suurenenud 
remondi- ja hooldustegevus on seotud 
erinevat tüüpi hooldustega ning samu-
ti kergema talvega, mis on võimaldanud 
rohkem hooldusi. 

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2013. 
aastal Kontserni brutokasum 30,58 mil-
jonit eurot, mis on 2,01 miljoni euro ehk 
6,2% võrra vähem kui 2012. aasta 32,59 
miljoni euro suurune brutokasum. Välista-

des saastetasu 1,13 miljoni euro suuruse 
ühekordse negatiivse mõju 2013. aastal ja 
0,47 miljoni euro suuruse positiivse mõju 
2012. aastal, 0,2 miljoni euro suuruse ehi-
tuskasumi 2013.aastal ja 0,1 miljoni euro 
suuruse 2012. aastal, oleks 2013. aasta 
brutokasum põhiärist olnud 1,7% ehk 0,50 
miljoni euro võrra väiksem, ulatudes 31,51 
miljoni euroni, võrreldes 32,04 miljoni eu-
roga 2012. aastal.

Muud ärikulud

Üldhalduskulud suurenesid 2013. aastal 
kokku 0,32 miljoni euro ehk 6,8% võrra, kuni 
5,06 miljoni euroni, peamiselt tõusnud jurii-
diliste ja konsultatsioonitasude tõttu, mis 
on seotud kestva tariifivaidlusega.

Muud äritulud/kulud

Muud ärikulud vähenesid 0,08 miljoni 
euro suuruse netokuluni, võrreldes 1,70 
miljoni euro suuruse netotuluga 2012. 
aastal. 2013. aastal oli peamiseks muu-
de äritulude langust mõjutavaks teguriks 
sihtfinantseerimise kasumi vähenemine. 
Võrkude rajamise programm, millega siht-
finantseerimise kasum seotud oli, lõppes 
2012. aasta lõpus. Kuna maksetingimused 
on pikemad siis võib programmiga seotud 
laekumisi näha ka 2014. aasta rahavoo 
aruandest.

Ärikasum

Kõikide eelnevate tegurite mõjul ulatus 
Kontserni ärikasum põhitegevusest 2013. 
aastal 24,75 miljoni euroni võrreldes 26,73 

miljoni euroga 2012. aasta samal perioo-
dil, vähenedes 1,98 miljonit euro ehk 7,4% 
võrra. 2013. aasta kogu ärikasum oli 24,76 
miljonit eurot, langedes eelmise aasta 
sama perioodiga võrreldes 4,01 miljonit 
eurot või 14,0%.

Nagu eelpool mainitud oli 2013. aasta 
põhitegevuse ärikasum (ilma saastetasu, 
ehitustegevuse ja sihtfinantseerimise ka-
sumita) 25,68 miljonit eurot, 0,50 miljonit 
euro ehk 1,9% suurune kahanemine võr-
reldes 2012. aastaga. Kahanemise peami-
seks põhjuseks on tariifivaidlusega seotud 
suurenenud konsultatsiooni ja juriidilised 
kulud.

Finantskulud

Kontserni finantskulud ulatusid 2013. 
aastal 0,20 miljoni euroni, mis on 1,51 
miljoni euro suurune positiivne muutus 
võrreldes 2012. aasta 1,71 miljoni euro 
suuruse finantskuluga.

Finantskulusid mõjutas peamiselt swap 
lepingute mitterahalise õiglase väärtuse 
suurenemine. 2013. aasta kuludes olev 
positiivne mitterahaline mõju oli 2,34 
miljonit eurot võrreldes 2012. aastaga. 
Samuti mõjutas finantskulusid intressi-
tulude vähenemine 0,91 miljoni euro ehk 
57,2% võrra intressi kandvate nõuete vä-
henemise tõttu.

Kontsern on vähendanud enamuse ujuva 
intressiga laenu intressiriske swapi le-
pingutega. Swap lepinguid on sõlmitud 90 
miljoni euro peale, milledest üks 15 miljoni 
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leping jõustub novembris 2015, seega 20 
miljonit eurot on siiani ujuva intressiga 
laenud. 2013. aasta lõpus oli nende lepin-
gute õiglane väärtus jätkuvalt negatiivne 
kogusummas 2,32 miljonit eurot. 

2013. aastal oli Kontserni võlakohustuste 
efektiivne intressimäär (k.a. swap intressid) 
3,23%, mille tulemusel olid intressikulud  
3,11 miljonit eurot, võrreldes 3,32%  
intressimäära ja 3,21 miljoni euro suuruse 
intressikuluga 2012. aastal.

Maksustamiseelne kasum ja 
Puhaskasum

Kontserni maksustamiseelne kasum oli 
2013. aastal 24,56 miljonit eurot, so 2,50 
miljonit eurot vähem kui 27,07 miljoni euro 
suurune maksustamiseelne kasum 2012. 
aastal, olles mõjutatud peamiselt eelpool 
mainitud vähenenud sihtfinantseerimise 
kasumi ning suurenenud professionaalse-
te teenuste tasude tõttu.

Kontserni 2013. aasta puhaskasum oli 
19,94 miljonit eurot, mis on 2,66 miljonit 
eurot vähem kui 2012. aasta sama perioodi 
puhaskasum suuruses 22,60 miljonit eurot.

Finantsseisundi aruanne

2013. aasta 12 kuu jooksul investeeris 
Kontsern põhivarasse 8,65 miljonit eurot. 
Seisuga 31. detsember 2013 oli Kontsernil 
materiaalset põhivara 152,25 miljoni euro 
väärtuses, ning põhivara kokku 155,50 
miljoni euro väärtuses (2012: vastavalt 
149,40 miljonit eurot ja 158,11 miljonit eurot). 

Pikaajaliste nõuete langus võrreldes 
2012. aasta lõpuga 5,35 miljoni euro võrra 
2,21 miljoni euroni, on peamiselt seotud  
asjaoluga, et aruandeaasta mais maksis  
AS Maardu Vesi tagasi Kontsernilt võetud 
laenu summas 3,81 miljonit eurot. 

Käibevara suurenemine 4,61 miljoni 
euro võrra on peamiselt seotud ostja-
telt saadaolevate nõuete laekumise ja 
AS-i Maardu Vesi pikaajalise laenu tagasi-
maksega. 

Lühiajalised kohustused suurenesid 12 
kuu jooksul 1,32 miljoni euro võrra 11,21 
miljoni euroni. Kasv on suuresti tingitud 
asjaolust, et 2014. aasta novembris on lae-
nu esimese tagasimakse tähtaeg summas 
2 miljonit eurot. Teised muutused on seotud 
tarnijate võlgade vähenemisega summas 
0,72 miljonit eurot ning 0,22 miljoni euro 
suuruse muutusega tuletisinstrumentide 
väärtuses, mida tasakaalustasid klientide 
ettemaksete suurenemine summas 0,24 
miljonit eurot.

Kontserni finantsvõimendus oli ooda-
tult 57,0%, mis jääb 55%-65% vahele,  
kajastades aasta lõpule omast omakapi-
tali profiili. See on võrreldav 2012. aasta 
57,8%-lise finantsvõimenduse tasemega.

Kontserni laenujääk on püsinud stabiilselt 
95 miljoni euro juures, millest pikaajali-
sed laenukohustused moodustavad 93  
miljonit eurot ja lühiajalised laenukohutu-
sed 2 miljonit eurot. Laenuportfelli kesk-
mine intressimarginaal on 0,96%. 

Suurima osa ülejäänud pikaajalistest ko-
hustustest moodustavad tulevaste perioo-
dide tulud liitumistasudest summas 10,14 
miljonit eurot (2012: 7,89 miljonit eurot).

2011. aasta 4. kvartalis arvutas Kontsern 
välja tingimusliku kohustuse summa, mille 
võrra võib Kontsernil tekkida kohustus teha 
väljamakseid 36,0 miljoni euro ulatuses. 
2013. aasta 3. kvartalis vaatas Kontsern 
tingimusliku kohustuse väärtuse üle ja hin-
das selle väärtuseks 34,0 miljonit eurot ning 
see on kajastatud ka aruande lisas nr 3. 

Rahakäive

Seisuga 31. detsember 2013 oli Kontserni 
likviidsus väga hea. Kontserni rahakäive 
on olnud jätkuvalt suhteliselt stabiilne. 
2013. aasta 12 kuu jooksul kasvas raha 
jääk 7,85 miljoni euro võrra (2012: 9,16 
miljonit eurot). 2013. aasta lõpus ulatus 
Kontserni raha ja pangakontode jääk 31,8 
miljoni euroni, moodustades varadest 
15,7% (seisuga 31. detsember 2012 oli 
raha jääk 23,9 miljonit eurot, moodusta-
des varadest 11,9%).

Rahakäibe suurim osa tuleb Kontserni põhi- 
tegevusest. 2013. aasta 12 kuu jooksul 
oli Kontserni äritegevuse rahakäive 29,78 
miljonit eurot, mis on 1,92 miljonit eurot 
vähem kui 2012. aasta samal perioodil. 

Kontserni äritegevuse rahakäibe vähene-
mine 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga 
tuleneb põhiliselt väiksemast ärikasumist. 
Põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt pea-
mine tegur Kontserni äritegevuse rahakäi-
bes.
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Kontserni investeerimistegevuse raha-
käive on samuti olnud viimasel kahel 
aastal positiivne. 2013. aasta 12 kuu  
investeerimistegevuse raha sissevool oli 
3,37 miljonit eurot, so 1,33 miljonit eurot 
enam kui 2,05 miljoni euro suurune raha 
sissevool 2012. aasta 12 kuu jooksul.  
Investeerimistegevuse rahavoogusid on 
mõjutanud järgnevad tegurid:

2013. aastal maksis AS Maardu Vesi 
täielikult tagasi oma laenu summas 3,81 
miljonit eurot. Uusi laene Kontsern 2013. 
aastal ei väljastanud (2012. aastal anti 
AS-ile Maardu Vesi 0,77 miljonit eurot 
laenu).
 
2013. aasta 12 kuu jooksul vähenesid 
Kontserni investeeringud põhivarasse 
võrreldes 2012. aastaga 0,82 miljoni euro 
võrra 9,19 miljoni euroni. 

Torustiku ehituste eest saadavad kom-
pensatsioonid olid 2013. aasta 12 kuu 
jooksul 7,89 miljonit eurot, vähenedes 
3,31 miljoni euro võrra võrreldes 2012. 
aasta sama perioodiga. 

2013. aasta 12 kuu jooksul ulatus raha-
voog finantseerimistegevusest 25,32 miljoni 
euroni, mis on 0,72 miljonit eurot enam kui 
2012. aasta samal perioodil. Peaaegu kogu 
finantseerimistegevuse rahavoog on seo-
tud suurema dividendimaksega. 
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Töötajad

2013. aasta lõpul töötas Kontsernis 304 
töötajat, võrreldes 313 töötajaga 2012. 
aasta samal ajal. Keskmine täistöökoha-
ga töötajate arv oli vastavalt 292 töötajat 
2013. aastal ja 301 töötajat 2012. aastal. 
Kontserni juhtkond otsib aktiivselt võima-
lusi protsesside efektiivsemaks muutmi-
seks, tasakaalustamaks individuaalsete 
palkade kasvu ja turu poolt tekitatud sur-
vet kuludele rakendades tulemuslikumat 
ettevõtte struktuuri.

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

Kontserni struktuur

Aruandekuupäeva seisuga kuulus kontserni 
2 äriühingut. Tütarettevõte Watercom OÜ 
kuulub sajaprotsendiliselt Ettevõttele 
ning konsolideeritakse täielikult Ettevõtte 
aruandlusesse.
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Dividendid

Dividendide jaotamine ettevõtte aktsionä-
ridele kajastatakse finantsaruannetes ko-
hustusena hetkest, kui kasumi jaotamine 
ja dividendide väljamaksmine kinnitatakse 
ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku poolt. 

Vastavalt Ettevõtte dividendipoliitikale, 
mis on avalikustatud ka Ettevõtte kodu-
leheküljel, soovib Kontsern vähemasti säi-
litada dividendide taseme reaalväärtuses 
ehk dividendide kasv võrdub inflatsiooniga. 

21. mail 2013. a. peetud aktsionäride üld-
koosolekul kinnitati aktsionäride poolt 
2012. aasta puhaskasumist maksmisele 
tulev dividend 87 senti aktsia kohta, ko-
gusummas 17,4 miljonit eurot, mis on 
vastavuses Ettevõtte dividendipoliitikaga. 
Võrreldes 2012. aastal väljamakstud divi-
dendidega, 84 senti aktsia kohta, on kasv 
võrdne inflatsiooniga.

Dividendid maksti aktsionäridele välja 13. 
ja 14. juunil 2013.

Aktsiahinna muutused

AS Tallinna Vesi on noteeritud OMX Main 
Baltic Marketil kauplemiskoodiga TVEAT 
ja ISIN EE3100026436.

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

United Utilities (Tallinn) BV 35.3%
Tallinna Linn 34.7%

Pensionifondid on 2013. aastal jätkanud 
oma osaluse suurendamist, omades kok-
ku 2,56% kogu aktsiatest võrreldes 1,57% 
2012. aasta 1. kvartali lõpus.

31. detsembri 2013. aasta seisuga oli 
AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 11,90 
eurot, mis on 29,3% tõus (2012: 46,3%) 

2011 2012 2013

16 001
16 801 17 401

VIIMASEL KOLMEL AASTAL ON ARUANDEAASTA PUHASKASUMIST 
AKTSIONÄRIDELE DIVIDENDE MAKSTUD JÄRGMISELT:

0,80
0,84 0,87

Dividend aktsia kohta

Dividendi väljamakse

võrreldes aasta alguses olnud 9,20  
euroga. Samal perioodil tõusis OMX 
Tallinn indeks 11,4% võrra (2012: 38,2%). 

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

Tehingute käive oli 552 tuhande euro 
võrra suurem, kui 2012. aastal, mil see oli 
19 139 tuhat eurot. Aktsiahind tõusis hoo-
limata jätkuvast lepinguvaidlusest.
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eurodes 2013 2012 2011 2010 2009

Avamishind 9,25 6,30 7,90 10,18 9,00

Aktsia hind, aasta lõpus 11,90 9,20 6,29 7,89 10,00

Aktsia hind, madalaim 9,20 6,30 6,29 7,00 8,20

Aktsia hind, kõrgeim 12,00 9,40 9,29 12,25 10,69

Aktsia hind, keskmine 10,42 7,91 7,76 8,95 9,28

Kaubeldud aktsiaid 1 852 865 2 375 967 1 927 386 2 879 132 1 547 108

Käive, mln 19,1 18,6 14,9 25,6 14,5

Turuväärtus, mln 238,0 184,0 125,8 157,8 200,0

Kasum aktsia kohta 1,00 1,13 1,08 0,82 1,09

Dividend aktsia kohta n/a 0,87 0,84 0,80 1,60

Dividend / puhaskasum n/a 77% 78% 98% 147%

P/E 11,90 8,14 5,82 9,62 9,20

P/BV 2,7 2,2 1,6 2,2 2,2

AKTSIAHINNA STATISTIKA 

P/E = aktsia hind aasta lõpus / kasum aktsia kohta   P/BV = aktsia hind aasta lõpus / omakapital aktsia kohta   2005. aastal börsil noteerimise 9,25 eurot
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Kohalikud 
väikeaktsionärid 

13,6%

United Utilities
35,3%

Tallinna Linn
34,7%

Instintutsionaalsed 
välisaktsionärid

7,8%

Instintutsionaalsed 
välisaktsionärid

0,7%

Kohalikud 
instintutsionaalsed 

aktsionärid 
8,0%

 Aktsionäride arv Aktsionäride % Aktsiate arv % aktsiakapitalist

1 - 100 858 25,8% 45 712 0,2%

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

201 - 300 366 11,0% 95 441 0,5%

301 - 500 424 12,7% 179 609 0,9%

501 - 1 000 441 13,2% 336 971 1,7%

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

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

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

50 000 + 23 0,7% 16 317 647 81,6%

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

AKTSIAKAPITALI JAOTUS OMANDATUD AKTSIATE ARVU JÄRGI SEISUGA 31.12.2013

Aktsionärid liikide 
lõikes seisuga 

31.12.2013



Edasised tegevused ja riskid

Kaebus Euroopa Komisjonile

Paralleelselt esitas AS Tallinna Vesi 10. det-
sembril 2010. aastal Euroopa Komisjonile  
kaebuse seoses Eesti riigi ja selle asu-
tuste poolt Ettevõtte suhtes rakendatud  
meetmetega. Ettevõtte hinnangul muuda-
vad need meetmed ühepoolselt Ettevõtte 
erastamise tingimusi, tehes seda ilma 
objektiivse põhjenduseta, eelneva sisu-
lise aruteluta või valmisolekuta astuda 
dialoogi. Seeläbi rikuvad sellised meet-
med kapitali vabale liikumisele ning asu-
tamisvabadusele Euroopa Liidus seatud 
reegleid (Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklid 49 ja 63). Protsess veel jätkub.

Asjakohase dokumentatsiooni ja 
väljavaadete avalikustamine

Ettevõte on avaldanud tariifitaotluse ning 
kogu asjakohase suhtluse KA-ga enda 
kodulehel (www.tallinnavesi.ee - > Inves-
tor - > Regulatsioon) ning Tallinna Börsil, 
ning hoiab oma investoreid kursis edasis-
te muutustega tariifitaotluse menetluses. 

Vastupidiselt Ettevõttele on KA palunud 
kohtult kinnist protsessi. KA poolt koh-
tule eksitava informatsiooni esitamise 
tulemusena on kohus selle taotluse heaks 
kiitnud. Ettevõte on esitanud uue taotluse 
avalikuks kohtuprotsessiks. 
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Seetõttu ei saa Ettevõte siiani öelda, mil-
liseks kujunevad tariifid, kuna hetkel ei ole 
selge, kuidas kavatseb Konkurentsiamet 
vastata kohtuhagile ning mis on Euroopa 
Komisjoni poolt järgmised sammud. Koh-
tumenetluse pikkus ja tulem on Ettevõtte 
kontrolli alt väljas.
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Ülevaade

Hea ühingujuhtimise tava on äriühingu 
juhtimise ja kontrollimise süsteem. Üld-
juhul reguleerivad seda süsteemi kehtivad 
seadused, äriühingu põhikiri ning äriühin-
gu poolt koostatud sisemised reeglid. 
Tallinna börsil noteeritud ettevõtetel on 
alates 1. jaanuarist 2006 soovituslik täi-
ta Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud 
„Hea Ühingujuhtimise Tava”, mille põ-
himõtteid on AS Tallinna Vesi valdavalt 
kogu 2013. aasta jooksul järginud. 

AS Tallinna Vesi on pühendunud kõrgete 
ühingujuhtimise tava standardite järgimi-
sele, mille täitmise eest kannavad juhatus 
ja nõukogu aktsionäride ees vastutust. 
AS-i Tallinna Vesi eesmärgiks on olla läbi-
paistev nii oma majandustegevuses, infor-
matsiooni avalikustamises kui ka suhetes 
aktsionäridega. AS-i Tallinna Vesi on selle 
eest tunnustatud mitmel korral – 2009. 
aastal autasustas NASDAQ OMX Baltic 
AS-i Tallinna Vesi Parima Aastaaruande 
eest NASDAQ OMX Baltimaade börsifirma-
de hulgas ja Parimate Investorsuhete eest 
NASDAQ OMX Tallinn börsifirmade hulgas. 
2010. aastal autasustas NASDAQ OMX 
Baltic AS-i Tallinna Vesi Parimate Investor-
suhete eest NASDAQ OMX Tallinn börsifir-
made hulgas ja Balti Hea Ühingujuhtimise 
Tava Instituut hindas AS-i Tallinna Vesi 
parimaks Hea Ühingujuhtimise Tava jär-
gijaks Eestis. 2011. aastal autasustas 
NASDAQ OMX Baltic AS-i Tallinna Vesi  
Parimate Investorsuhete eest NASDAQ 
OMX Tallinn börsifirmade hulgas ja pidas 
AS-i Tallinna Vesi teise koha vääriliseks 

kõikide NASDAQ OMX Balti börsifirma-
de hulgas. Lisaks nimetati Ettevõtte in-
vestorite kodulehte viie võrdse parima 
sekka kuuluvaks ning AS-i Tallinna Vesi 
Aastaaruanne pälvis teise koha kõigi  
Baltikumi börsiettevõtete seas 2012.aas-
tal. 2013.aastal NASDAQ OMX Tallinn AS 
tunnistas AS-i Tallinna Vesi Baltikumi 
teiseks parimate investorsuhetega  
ettevõtteks. Lisaks pälvis teise koha kõigi 
Baltikumi börsiettevõtete seas Ettevõtte 
investorite koduleht ning Aastaaruanne. 

Investorsuhted ja informatsiooni 
avalikustamine

Kalendriaasta lõpus avaldab AS Tallinna 
Vesi Tallinna börsi kodulehekülje kaudu 
järgmise aasta finantskalendri, mis si-
saldab kvartali ja aasta finantstulemuste 
avalikustamise kuupäevi ning aktsio-
näride korralise üldkoosoleku toimumi-
se kuupäeva. Kogu Tallinna börsi kaudu 
avaldatud informatsioon on pärast börsil 
avaldamist kättesaadav ka AS-i Tallinna 
Vesi kodulehel. 

Lisaks eelnevale avaldab AS Tallinna Vesi 
enne aktsionäride korralise üldkoosoleku 
toimumist järgmise informatsiooni:
 

• üldkoosoleku kutse; 
• taustinformatsioon päevakorra kohta, 

sh kinnitatav majandusaasta aruanne 
ja nõukogu ning sõltumatu audiitori 
aruanne; 

• informatsioon valitava nõukogu liikme 
ja audiitori kandidaadi kohta;

• hääleõiguse koguarv ja hääleõiguste 

arv aktsia liikide kaupa; 
• täiendavate küsimuste päevakorda 

võtmise ja otsuste eelnõude esitami-
se kord; 

• AS Tallinna Vesi tegevuse kohta juha-
tuselt teabe küsimise kord, ja 

• üldkoosolekul osalemiseks vajalike 
isikut tõendavate dokumentide loete-
lu, sh volikirja põhi. 

Üldkoosolekute otsused avaldatakse 
AS-i Tallinna Vesi kodulehel seitsme päe-
va möödumisel üldkoosoleku toimumise 
päevast.

Pärast üldkoosoleku toimumist avalikus-
tatakse kodulehel üldkoosoleku otsused, 
juhatuse ettekanne ning ka üldkoosoleku 
protokoll, milles on kajastatud aktsio-
näride korralisel üldkoosolekul arutatud 
teemade kohta esitatud küsimused ja 
vastused.

AS Tallinna Vesi suhtleb korrapäraselt 
oma suurimate aktsionäride ja potent-
siaalsete investoritega. Esitlusmaterjalid 
on avalikustatud AS-i Tallinna Vesi ko-
dulehel. AS-i Tallinna Vesi aktsionäride 
informeerimiseks kutsutakse vähemalt 
ühel korral aastas kokku aktsionäride üld-
koosolek, kus igal aktsionäril on võimalus 
esitada juhatuse ja nõukogu liikmetele 
küsimusi. 

2013. aasta kolmanda kvartali lõpust 
alates korraldab AS Tallinna Vesi Tallinn 
börsi vahendusel interaktiivse veebise-
minari AS Tallinna Vesi tulemuste tutvus-
tamiseks. Veebiseminaril saavad osaleda 



kõik huvilised, tegemist on internetipõhise 
keskkonnaga. Kõik veebiseminari lindistu-
sed avaldatakse Tallinna börsi interneti- 
leheküljel ning AS Tallinna Vesi kodulehel. 
Varasemalt korraldas AS Tallinna Vesi iga 
kvartali lõpus konverentskõne, kus tut-
vustati ettevõtte tulemusi.

Aktsionäride üldkoosolek

AS Tallinna Vesi on aktsiaselts, mille juh-
timisorganiteks on aktsionäride üldkoos-
olek, nõukogu ja juhatus. Üldkoosolek on 
AS-i Tallinna Vesi kõrgeim juhtimisorgan.

Vastavalt Äriseadustikule ja Hea 
Ühingujuhtimise Tavale, kutsub 
AS Tallinna Vesi nii aktsionäride korrali-
si kui erakorralisi üldkoosolekuid kokku, 
teavitades oma aktsionäre läbi Tallinna 
börsi ning avaldades koosoleku kutse ühes 
üleriigilise levikuga päevalehes 3 nädalat 
ette. AS-i Tallinna Vesi ja viimase tütaret-
tevõtte põhikirjade muutmine ja juhtimine 
(sh juhatuse liikmete ametisse nimetamine 
ja tagasikutsumine) toimub kooskõlas Äri-
seadustiku osaga VII.

AS-i Tallinna Vesi aktsionäride korraliste 
ja erakorraliste üldkoosolekute päevakor-
rad kinnitatakse enne avaldamist nõukogu 
poolt, kes ühtlasi esitab üldkoosolekule 
teemasid arutamiseks ja hääletamiseks. 
Üldkoosoleku päevakorrapunktid, nõu-
kogu ettepanekud koos vastavate kom-
mentaaridega päevakorrapunktide osas, 
protseduurilised juhised üldkoosolekul 
osalemiseks ning see, kuidas ja millal 
teha ettepanekuid uue päevakorrapunkti 

lisamiseks avaldatakse koos üldkoosole-
ku kokkukutsumise teatega. 

Üldkoosoleku teates ja AS-i Tallinna Vesi 
kodulehel selgitatakse aktsionäridele, kel-
le aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 
aktsiakapitalist, nende eriõigusi koos-
oleku päevakorrale punktide lisamiseks. 
Aktsionäridele selgitatakse hääleõiguse 
teostamise õiguseid nii AS-i Tallinna Vesi 
kodulehel kui iga üldkoosoleku alguses.

21. mail 2013. aastal toimus 
AS-i Tallinna Vesi aktsionäride korraline 
üldkoosolek, kus kinnitati 2012. aasta ma-
jandusaasta aruanne, kasumi jaotamise 
otsus, nõukogu liikme tagasikutsumine, 
nõukogu liikme valimine ja audiitori valimi-
ne. Juhatus tegi ettekande erastamislepin-
gu vaidluse teemal, et teavitada aktsionäre 
toimuvast. 

2013. aasta aktsionäride korralise üld-
koosoleku päevakorrapunktide osas kü-
simusi ei esitatud. Samuti ei tehtud 2013. 
aastal ühtegi ettepanekut täiendava päe-
vakorrapunkti osas. 

Korralise ja erakorralise üldkoosoleku 
juhataja on sõltumatu isik. 2013. aastal 
juhatas AS-i Tallinna Vesi korralist üld-
koosolekut hr Raino Paron, kes tutvustas 
üldkoosoleku läbiviimise protseduuri ning 
juhatuselt ettevõtte tegevuse kohta küsi-
muste küsimise korda.

2013. aastal osalesid kõik juhatuse liik-
med, nõukogu esimees ja juhtivaudiitor 
AS-i Tallinna Vesi aktsionäride korralisel 

üldkoosolekul. Kui üldkoosolekutel vali-
takse nõukogu liige või juhtivaudiitor, osa-
leb kandidaadina üles seatud isik üldjuhul 
samuti vastaval üldkoosolekul. Seetõttu 
2013. aasta aktsionäride üldkoosolekul 
osales muuhulgas ka nõukogu liikme kan-
didaat hr Allar Jõks ja juhtivaudiitori kan-
didaat hr Ago Vilu. Ettevõte ei avalikusta 
audiitorile makstud tasu suurust, kuna 
selle mitteavaldamine ei mõjuta audiito-
ri poolt teostatud auditeerimisteenuste 
usaldusväärsust.

AS Tallinna Vesi ei võimalda elektroonilist 
osavõttu aktsionäride üldkoosolekutest, 
kuna usaldusväärsete lahenduste raken-
damine aktsionäride isikute tuvastami-
seks, kellest suur osa elavad välisriikides, 
oleks üleliia keeruline ja kallis.

Ühelgi aktsionäril ei ole aktsiaid, mis 
annaksid neile erikontrolli õiguse. 
AS Tallinna Vesi ei ole teadlik aktsionäride 
poolt sõlmitud hääleõiguse kokkulepete 
olemasolust.

Vastavalt AS-i Tallinna Vesi 24. mail 2011. 
aastal muudetud põhikirjale on Ettevõte 
väljastanud ühe nimelise eelisaktsia, mille 
nominaalväärtus on 60 eurot (B-aktsia).  
B-aktsia annab selle omanikule õiguse 
osaleda aktsionäride üldkoosolekutel, 
kasumi saamisel ning aktsiaseltsi lõpeta-
misel alles jääva vara jaotamisel, samuti 
teised seadusest ja ettevõtte põhikirjast 
tulenevad õigused. B-aktsia annab selle 
omanikule eelisõiguse saada kokkulepitud 
summas 600 eurot dividende. B-aktsia an-
nab selle omanikule üldkoosolekul 1 (ühe) 
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hääle (hääleõiguse piirang) ettevõtte põ-
hikirja muutmise otsustamisel; ettevõtte 
aktsiakapitali suurendamisel või vähenda-
misel; vahetusvõlakirjade väljaandmisel; 
ettevõtte poolt oma aktsiate omandamisel; 
ettevõtte ühinemise, jagunemise, ümber-
kujundamise ja/või lõpetamise otsustami-
sel ja ettevõtte tegevusega seotud küsi-
muste otsustamisel, mis ei ole vastavalt 
seadusele üldkoosoleku ainupädevuses.

Nõukogu

Nõukogu planeerib AS-i Tallinna Vesi 
tegevust, korraldab selle juhtimist ning 
teostab järelevalvet juhatuse tegevuse 
üle. Vastavalt AS Tallinna Vesi põhikirjale 
koosneb nõukogu üheksast liikmest, kes 
valitakse kaheks aastaks. 2013. aasta 
jooksul toimus 5 korralist ja mitte ühtegi 
erakorralist nõukogu koosolekut. Nõuko-
gu kinnitas AS-i Tallinna Vesi 2012. aasta 
majandusaasta aruande enne selle esi-
tamist aktsionäride korralisele üldkoos-
olekule kinnitamiseks, samuti vaatas üle 
AS-i Tallinna Vesi 2014. aasta eelarve.

AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmed olid 
aruande koostamise ajal järgmised: 

• hr Robert John Gallienne (United 
Utilities (Tallinn) B.V.) nõukogu liige 
kuni 22. maini 2014. aastal;

• hr Steven Richard Fraser (United 
Utilities (Tallinn) B.V.) nõukogu liige 
kuni 21. jaanuarini 2016. aastal;

• hr Simon Gardiner (United Utilities 
(Tallinn) B.V.) nõukogu liige kuni 22. 
maini 2014. aastal;

• hr Brendan Francis Murphy (United 
Utilities (Tallinn) B.V.) nõukogu liige 
kuni 27. oktoobrini 2015. aastal;

• hr Priit Lello (Tallinna linn) nõukogu 
liige kuni 16. novembrini 2015. aastal;

• hr Rein Ratas (Tallinna linn) nõukogu 
liige kuni 22. maini 2014. aastal;

• hr Toivo Tootsen (Tallinna linn), nõuko-
gu liige kuni 07. aprillini 2015. aastal;

• hr Mart Mägi (sõltumatu) nõukogu 
liige kuni 22. maini 2014. aastal;

• hr Allar Jõks (sõltumatu), nõukogu 
liige kuni 21. maini 2015. aastal.

AS Tallinna Vesi ei ole teinud nõukogu liik-
metega ega nendega seotud osapooltega 
ühtegi tehingut.

Nõukogu on moodustanud kolm komiteed, 
mille ülesandeks on nõustada nõukogu 
auditi, ametisse nimetamise ja tasusta-
mise ning korporatiivküsimustega seotud 
küsimustes vastavalt allpool kirjeldatule.

Auditi Komitee ja siseaudit 

Igal nõukogu koosolekul esitleti nõuko-
gule siseauditi aruannet. AS-i Tallinna 
Vesi siseaudiitor annab oma tegevusest 
aru Auditi Komiteele, mis koosneb kahest 
nõukogu liikmest. Auditi Komitee juht on 
hr Mart Mägi ja liige on hr Robert John 
Gallienne. Auditi Komitee lähtub oma te-
gevuses audiitortegevuse seadusest ning 
Finantsinspektsiooni poolt väljastatud 
juhistest Auditi Komitee moodustamise ja 
tööprotsesside kohta.

Auditi Komitee peamised ülesanded on 
järgmised:

• finantsinformatsiooni töötlemise jäl-
gimine ja analüüsimine; 

• riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusu-
se jälgimine ning analüüsimine;

• konsolideeritud raamatupidamise aas-
taaruande audiitorkontrolli protsessi 
jälgimine ja analüüsimine;

• välisaudiitori sõltumatuse ja ASTV 
suhtes teostatava tegevuse nõuetele-
vastavuse jälgimine ja analüüsimine;

• välisaudiitori töö hindamine igal aas-
tal ning aruande esitamine nõukogule 
vastava hinnangu osas;

• siseaudiitori sõltumatuse jälgimine.

Ametisse nimetatud välisaudiitoril ja vä-
lisaudiitori meeskonna liikmetel ei ole ilma  
Auditi Komitee eelneva nõusolekuta lubatud 
osutada muid teenuseid peale aastaaruan-
de auditeerimise. 2013. aastal ei osutanud 
välisaudiitor Kontsernile muid teenuseid 
peale aastaaruande auditeerimise.

AS-i Tallinna Vesi põhikirja järgi valitak-
se välisaudiitor aktsionäride üldkoosole-
ku poolt aastaaruande audiitorkontrolli 
läbiviimiseks. Audiitori tasustamine toi-
mub vastavalt välisaudiitori ja juhatuse 
vahel sõlmitud lepingule. AS Tallinna Vesi 
valib välisaudiitori, järgides hankeprot-
seduuri (mis sisaldab AS-i Tallinna Vesi 
nõukogu heakskiitu) ning tagades tee-
nuse parima võimaliku kvaliteedi ja 
hinna suhte. Pakkumisi küsitakse vaid 
rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteet-
seid teenuseid pakkuvatelt ettevõtetelt. 
AS Tallinna Vesi sõlmib audiitorfirmaga 
kuni 3-aastase lepingu tingimusel, et 
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iga-aastaselt kinnitatakse juhtivaudiitor 
uuesti ning täidab Finantsinspektsiooni 
01. novembri 2013.aasta juhendit „Riik-
liku finantsjärelevalve teatud subjektide 
audiitorite rotatsioon“nõuet iga 5 aas-
ta järel juhtivaudiitorit roteerida. Auditi 
Komitee aruande alusel hindab nõukogu 
iga-aastaselt majandusaruande kinnita-
mise käigus välisaudiitori töö kvaliteeti 
ning avaldab kokkuvõtte vastavast hin-
nangust aktsionäride korralise üldkoos-
oleku teates. Välisaudiitor on kohal akt-
sionäride korralisel üldkoosolekul ning 
võtab vajadusel sõna.

Juhatuse Liikmelisuse ja 
Tasustamise Komitee

Juhatuse Liikmelisuse ja Tasustamise 
Komitee nõustas 2013. aastal jätkuvalt 
nõukogu juhtkonna tasustamise ning ju-
hatuse liikmete kandidaatide küsimuses. 
Juhatuse Liikmelisuse ja Tasustamise 
Komitee juht oli kuni 21. maini 2013. aas-
tani hr Valdur Laid ning alates 22. augus-
tist 2013. aastast on Juhatuse Liikmelisu-
se ja Tasustamise Komitee juht hr Robert 
John Gallienne. Komitee teiseks liikmeks 
on hr Mart Mägi.

Nõukogu kinnitab emitendi juhatuse ta-
sustamise põhimõtted ja nimetab ametis-
se Juhatuse Liikmelisuse ja Tasustamise 
Komitee liikmed. Juhatuse Liikmelisuse ja 
Tasustamise Komitee esitab ettepanekud 
ettevõtte tasustamispõhimõtete kohta 
ning teostab järelevalvet nõukogu poolt 
kinnitatud põhimõtete ja väärtpaberituru-
seaduse nõuete täitmise üle.

Juhatuse Liikmelisuse ja Tasustamise 
Komitee tagab, et pakutud tasustamis-
põhimõtted lähtuvad ettevõtte nii lühi- kui 
pikaajalistest eesmärkidest ning arvesta-
vad seejuures AS-i Tallinna Vesi majandus-
tulemusi ning investorite õigustatud huve. 
Juhatuse Liikmelisuse ja Tasustamise  
Komitee tagab, et põhitöö eest saadav tasu 
ja tulemustasu osakaal oleks kooskõlas 
juhatuse liikme poolt täidetavate kohustus-
tega ning et põhitöö eest saadav tasu moo-
dustaks kogutasust piisava osa. Tulemusta-
su sõltub aasta tulemustest ning seda võib 
korrigeerida nii üles- kui ka allapoole, mh. 
sõltuvalt aasta tulemustest vastavasisulise 
otsuse korral üldse mitte tasuda.

Korporatiivküsimuste Komitee
 
Ettevõttes on loodud Korporatiivküsimuste 
Komitee, mille ülesandeks on parandada 
AS-i Tallinna Vesi korporatiivjuhtimist vii-
mase nõukogu ja aktsionäride hüvanguks. 
Korporatiivküsimuste Komitee juht oli kuni 
23. oktoobrini 2013. aastal hr  Robert John 
Gallienne ja komisjoni teisteks liikmeteks 
oli hr Valdur Laid kuni 21. maini 2013. aas-
tal ja hr Ian John Alexander Plenderleith. 
Alates 23. oktoobrist 2013. aastast on  
Korporatiivküsimuste Komitee juht hr Allar 
Jõks ja komisjoni teisteks liikmeteks on 
hr Robert John Gallienne ja hr Ian John 
Alexander Plenderleith.

Juhatus

Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab 
ja juhib AS-i Tallinna Vesi igapäevast te-
gevust kooskõlas seaduse ja ettevõtte 

põhikirja nõuetega. Juhatus on kohus-
tatud tegutsema majanduslikult kõige 
otstarbekamal viisil. Vastavalt põhikirjale 
võib juhatus koosneda kahest kuni viiest 
liikmest. Juhatus koostab alati nõuko-
gu koosolekute jaoks juhatuse aruande, 
mis saadetakse, vastavalt Äriseadustiku 
nõuetele, nõukogu liikmetele 1 (üks) nädal 
enne koosoleku toimumist. Juhatus koos-
tab ka ad hoc aruandeid nõukogu koosole-
kute väliselt, kui peab seda vajalikuks ning 
kui seda soovib nõukogu esimees.

Nii juhatuse kui nõukogu liikmete puhul 
on tegemist siseteabe valdajatega, kes 
on teadlikud AS-i Tallinna Vesi siseteabe 
valdajate reeglitest ning on koos oma lä-
hikondsetega kirjas Kontserni siseteabe 
valdajate nimekirjas. Kuni 31.maini 2013. 
aastal oli juhatus viieliikmeline. Alates 
01. juunist 2013. aastal jätkas juhatus 
neljaliikmelisena. Kõigi juhatuse liikmete 
vastutusi on kirjeldatud alljärgnevalt. Kõik 
juhatuse liikmed on ametisse nimetatud 
AS-i Tallinna Vesi nõukogu poolt. Aruan-
de koostamise ajal, alates 01. veebruarist 
2014. aastal jätkas juhatus kolmeliikmeli-
sena järgmiselt:

• Hr Ian John Alexander Plenderleith, ju-
hatuse liikme volitusega kuni 01. oktoo-
ber 2014. aastal;

• Pr Riina Käi, juhatuse liikme volitusega 
kuni 29. oktoober 2015. aastal;

• Hr Aleksandr Timofejev, juhatuse liik-
me volitusega kuni 29. oktoober 2015. 
aastal.

Juhatuse esimehe hr Ian John Alexander 
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Plenderleith’i ülesanneteks oli muuhulgas 
täita AS-i Tallinna Vesi tegevjuhi igapäe-
vaseid kohustusi, juhtides ja esindades 
ettevõtet, tagades vastavuse lepingutele 
ja seadustele, korraldades juhatuse tööd, 
koordineerides strateegiate väljatööta-
mist ja tagades nende rakendamist.

Kuni lahkumiseni 31. maini 2013. aastal oli 
juhatuse liikme hr Leho Võrk’i ülesanneteks 
muuhulgas täita AS-i Tallinna Vesi teenin-
dusdirektori kohustusi, mille hulka kuulus 
vee- ja kanalisatsioonivõrkude igapäevase 
töö juhtimine ja samuti klienditeeninduse 
ning kliendisuhete ja välispartneritega loo-
dud suhete eest vastutamine. 

Juhatuse liikme hr Aleksandr Timofejev’i 
tööülesannete hulka kuulub muuhulgas 
AS-i Tallinna Vesi varahalduse direktori 
igapäevaste kohustuste täitmine, juhtides 
ja vastutades puhastusjaamade töö ning 
pikaajaliste investeeringute planeerimi-
se ja elluviimise eest. Alates 01. juunist 
2013 kuulub juhatuse liikme hr Aleksandr 
Timofejev’i tööülesannete hulka muuhul-
gas ka AS-i Tallinna Vesi vee- ja kanalisat-
sioonivõrkude igapäevase töö juhtimine.

Juhatuse liikme pr Riina Käi ülesanneteks 
on muuhulgas täita AS-i Tallinna Vesi 
finantsdirektori igapäevaseid tööüles-
andeid, juhtides AS-i Tallinna Vesi ma-
jandusarvestuse- ja finantstegevust ning 
kandes selle eest vastutust. 

Kuni lahkumiseni 31. jaanuaril 2014. aastal 
oli juhatuse liikme pr Ilona Nurmela üles-
anneteks muuhulgas täita AS-i Tallinna 

Vesi nõuniku rolli ning igapäevaselt täita 
ka vastavuskontrolli ja õigusteenistuse 
juhi kohustusi. 

AS Tallinna Vesi on allkirjastanud juhatu-
se liikme lepingud kõigi juhatuse liikmete-
ga. AS Tallinna Vesi ei ole teinud juhatuse 
liikmetega ega nendega seotud osapool-
tega ühtegi tehingut.

Juhatuse esimees võib vastavalt 
AS-i Tallinna Vesi põhikirjale esindada 
ettevõtet ainuisikuliselt, teised juhatuse 
liikmed ühiselt. Igapäevatöö otsuste vas-
tuvõtmiseks on AS-i Tallinna Vesi juhatus 
kehtestanud põhimõtete raamistiku, mille 
kohaselt on väiksemasummaliste tehin-
gute sõlmimiseks antud volitused kind-
laksmääratud juhtkonna liikmetele.

AS-i Tallinna Vesi juhatus tegutseb ka 
AS-i Tallinna Vesi kui OÜ Watercom ainu-
osaniku esindajana.

Vastavus Tallinna Börsi 
Hea Ühingujuhtimise Tava 
soovitustele

Alates 1. jaanuarist 2006 peavad ettevõt-
ted, kelle aktsiad on Eestis reguleeritud 
turul kaubeldavad, kirjeldama “täidan või 
selgitan” põhimõtte kohaselt oma juhti-
mist Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes 
ja kinnitama, et emitent järgib või ei järgi 
Hea Ühingujuhtimise Tava soovitusi. Kui 
emitent ei järgi kõiki Hea Ühingujuhtimise 
Tava soovitusi, peab ta aruandes selgita-
ma, miks ta neid soovitusi ei järgi.

AS-i Tallinna Vesi vastavuse 
deklaratsioon

AS Tallinna Vesi järgis 2013. aastal valda-
vat enamikku Hea Ühingujuhtimise Tava 
soovitustest. AS Tallinna Vesi ei järginud 
mõnda teatud soovitust, mis on toodud 
allpool koos põhjendusega, miks ettevõte 
neid hetkel ei järgi:

“2.2.3. Juhatuse tasustamise alused 
on selged ja läbipaistvad. Nõukogu 
arutab ja vaatab korrapäraselt üle 
juhatuse tasustamise alused. Juha-
tuse tasustamise otsustamisel lähtub 
nõukogu hinnangust juhatuse liikmete 
tegevusele. Juhatuse liikmete tegevu-
se hindamisel võtab nõukogu eelkõige 
arvesse konkreetse juhatuse liikme 
tööülesandeid, tema tegevust, kogu 
juhatuse tegevust, samuti emitendi 
majanduslikku olukorda, äritegevuse 
hetkeseisu ja tulevikusuundi võrdluses 
samasse majandussektorisse kuuluva-
te äriühingute samade näitajatega.”

Seoses AS-i Tallinna Vesi erastamisega 
2001. aastal sõlmitud kokkulepped nägid 
ette, et United Utilities International Ltd. 
hakkab ettevõttele osutama tasu eest tea-
tud tehnilisi ja vara haldamise teenuseid 
ning võimaldab ettevõttel kasutada osa 
oma personali ettevõtte tegevuse korralda- 
miseks ja juhtimiseks. Vastavalt kokkuleppele,  
määrab United Utilities International Ltd 
ainuisikuliselt oma töötajatega seotud 
töötundide arvu, hüvitiste määrad ja muud 
asjaolud. Seetõttu ei aruta ja ei vaata nõu-
kogu ka regulaarselt üle vastava juhatuse 
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liikme tasustamise aluseid.

“2.2.7. Iga juhatuse liikme põhipalk, 
tulemustasu, lahkumishüvitus, talle 
makstavad muud hüved ning pree-
miasüsteemid, samuti nende olulised 
tunnused (sh võrdlusel põhinevad tun-
nused, motiveerivad tunnused ja riski 
tunnused) avaldatakse selges ja ühe-
selt arusaadavas vormis emitendi vee-
bilehel ning Hea Ühingujuhtimise Tava 
aruandes. Avaldatavad andmed on sel-
ged ja üheselt arusaadavad, kui need 
väljendavad otseselt kulutuse suurust 
emitendile või tõenäolise kulutuse suu-
rust avalikustamise päeva seisuga.“ 

AS Tallinna Vesi avaldab juhatuse liikmete-
le makstud tasude kogusumma raamatu- 
pidamise aastaaruande lisas 25, kuid on 
seisukohal, et üksikisiku palgatingimuste 
puhul on tegemist väga tundliku ja isikliku 
informatsiooniga, mille avaldamine ei an-
naks aktsionäridele lisandväärtust. 

“3.2.2. Vähemalt pooled emitendi nõu-
kogu liikmetest on sõltumatud. Kui 
nõukogus on paaritu arv liikmeid, siis 
võib sõltumatuid liikmeid olla 1 liige 
vähem kui sõltuvaid liikmeid.“

Vastavalt AS-i Tallinna Vesi põhikirja-
le koosneb nõukogu üheksast liikmest. 
Aktsionäride lepinguga on Tallinna Linn 
ja United Utilities (Tallinn) B.V. (edaspidi 
UUTBV) leppinud nõukogu liikmete jaotu-
ses kokku selliselt, et nõukogusse kuulub 
neli UUTBV esindajat, kolm Tallinna Linna 
esindajat ja kaks esindajat on sõltumatud 

nõukogu liikmed, kes valitakse nõukogus-
se vastavalt Tallinna Börsi reglemendi 
nõuetele alates ettevõtte aktsiate notee-
rimisest 2005. aasta juunis. 

Informatsiooni avaldamine

“2.2.2. Juhatuse liige ei ole samaaeg-
selt rohkem kui kahe emitendi juha-
tuse liige ega teise emitendi nõukogu 
esimees. Juhatuse liige võib olla emi-
tendiga samasse kontserni kuuluva 
emitendi nõukogu esimees.”

AS-i Tallinna Vesi juhatuse liikmed ei kuu-
lu teiste emitentide juhatustesse ja nõu-
kogudesse.

„2.3.2. Nõukogu otsustab emitendi ja 
tema juhatuse liikme või tema läheda-
se või temaga seotud isikuga tehta-
vate emitendi jaoks oluliste tehingute 
tegemise ja määrab selliste tehingute 
tingimused.“

Nõukogu kinnitab juhatuse tasustami-
se põhimõtted. 2013. aastal ei toimunud 
AS-i Tallinna Vesi ja juhatuse liikmete ega 
ühegi nendega seotud isiku või ettevõtte 
vahel muid tehinguid.

“3.2.5. Üldkoosolekul määratud nõu-
kogu liikme tasu suurus ja maksmi-
se kord avaldatakse emitendi Hea 
Ühingujuhtimise Tava aruandes, tuues 
eraldi välja põhi- ja lisatasu (sh lahku-
mishüvitus ja muud makstavad hüved).“

Vastavalt üldkoosoleku otsusele on nõu-
kogu liikmele makstava tasu suuruseks 

6 391 eurot aastas. Tasu on makstud 
kuuele liikmele üheksast. Tasust arvatak-
se maha seadusega ettenähtud maksud 
ja seda makstakse välja igakuiselt. 2013. 
aastal ei makstud nõukogu liikmetele lisa-
tasusid ega muid hüvitisi.

“3.2.6. Kui nõukogu liige on majan-
dusaasta jooksul osalenud vähem 
kui pooltel nõukogu koosolekutel, siis 
märgitakse see Hea Ühingujuhtimise 
Tava aruandes eraldi ära. “

Kokku toimus 2013. aastal 5 nõukogu 
koosolekut (24. jaanuaril 2013, 21. märtsil 
2013, 25. aprillil 2013, 01. augustil 2013 ja 
23. oktoobril 2013).

Hr Robert John Gallienne, hr Steven 
Richard Fraser, hr Simon Gardiner, 
hr Brendan Francis Murphy, hr Rein Ratas, 
hr Toivo Tootsen, hr Priit Lello ja hr Mart 
Mägi osalesid ametis oldud aja jooksul või 
alates nimetamisest nõukogusse 2013. 
aastal rohkem kui pooltel koosolekutel. 

„3.3.2. Nõukogu liikme kandidaat 
teavitab enne tema valimist teisi 
nõukogu liikmeid huvide konflikti ole-
masolust, selle tekkimisel peale va-
limist teatab ta sellest viivitamatult. 
Ärilisest pakkumisest, mis tehakse 
nõukogu liikmele, tema lähedasele või 
temaga seotud isikule ning on seotud 
emitendi majandustegevusega, tea-
tab nõukogu liige viivitamatult nõuko-
gu esimehele ja juhatusele.“

Kõik nõukogu liikmed on sellest nõudest 
teadlikud ning vähemalt üks kord aastas 
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palub AS-i Tallinna Vesi neil uuendada 
ärihuvide registri andmeid. 2013. aastal 
ei toimunud AS-i Tallinna Vesi ja nõukogu 
liikme või nendega seotud isikute või ette-
võtete vahel äritehinguid. 

Eelnenud peatükid „Juhatuse esimehe 
pöördumine“, „2013. aasta tootmistule-
mused“, „Hea Ühingujuhtimise Tava ja 
Hea Ühingujuhtimise Tava soovituste aru-

Ian John Alexander Plenderleit
juhatuse esimees 

20.02.2014

Aleksandr Timofejev
juhatuse liige

20.02.2014

Riina Käi
juhatuse liige

20.02.2014
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anne“ moodustavad tegevusaruande, mis 
on AS-i Tallinna Vesi 31. detsembril 2013 
lõppenud majandusaasta aruande lahuta-
matu osa. Tegevusaruanne annab õige ja 
õiglase ülevaate AS-i Tallinna Vesi ärite-
gevuse arengust ja tulemustest, peamis-
test riskidest ja kahtlustest.



JUHATUSE DEKLARATSIOON56

Juhatus deklareerib oma vastutust  
AS Tallinna Vesi (Ettevõte) ja tema tütar-
ettevõtte Watercom OÜ (edaspidi koos 
Kontsern) raamatupidamise aastaaruan-
de lehekülgedel 57 kuni 85 koostamise 
eest 31. detsembril 2013 lõppenud majan-
dusaasta kohta. 

Konsolideeritud raamatupidamise aas-
taaruande koostamisel on järgitud rah-
vusvaheliste finantsaruandluse standar-
dite nõudeid nagu need on vastu võetud 
Euroopa Liidu poolt ning see kajastab 
õigesti ja õiglaselt Kontserni finants- 

seisundit, majandustegevuse tulemust ja 
rahavoogusid. 

Konsolideeritud raamatupidamise aas-
taaruande koostamine vastavalt rah-
vusvahelistele finantsaruandluse stan-
darditele eeldab juhatuselt hinnangute 
andmist, mis mõjutavad Kontserni va-
rasid ja kohustusi seisuga 31. detsember 
2013 ning tulusid ja kulusid aruande- 
perioodil. Need hinnangud põhinevad 
aktuaalsel informatsioonil Kontserni 
seisundist ning kavatsustest ja riskidest 
seisuga 31. detsember 2013. Kajastatud 

majandustehingute lõplikud tulemused 
võivad erineda antud hinnangutest. 

Konsolideeritud aruande koostamise käi-
gus on arvesse võetud kõiki olulisi asja-
olusid, mis mõjutavad Kontserni varade 
ja kohustuste väärtust ja mis ilmnesid 
aruande koostamise kuupäevani 20. 
veebruar 2014. 

Juhatuse hinnangul on AS Tallinna Vesi 
ja tema tütarettevõtja jätkuvalt tegutsev 
majandusüksus.

Ian John Alexander Plenderleit
juhatuse esimees 

20.02.2014

Aleksandr Timofejev
juhatuse liige

20.02.2014

Riina Käi
juhatuse liige

20.02.2014
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31. detsember (tuhat EUR) Lisa 2013 2012

Varad

Käibevara

Raha ja raha ekvivalendid 6 31 786 23 935

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed 7 15 010 18 323

Varud 429 356

Käibevara kokku 47 225 42 614

Põhivara

Muud pikaajalised nõuded 8 2 213 7 560

Materiaalne põhivara 9 152 246 149 400

Immateriaalne põhivara 9 1 037 1 154

Põhivara kokku 155 496 158 114

Varad kokku 202 721 200 728

Kohustused ja omakapital

Lühiajalised kohustused

Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa 10 2 146 115

Võlad tarnijatele ja muud võlad 11 4 761 5 482

Tuletisinstrumendid 12 1 816 2 039

Ettemaksed 15 2 490 2 252

Lühiajalised kohustused kokku 11 213 9 888

Pikaajalised kohustused

Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 10 143 7 892

Laenukohustused 10 93 618 95 717

Tuletisinstrumendid 12 507 2 538

Muud võlad 32 20

Pikaajalised kohustused kokku 104 300 106 167

Kohustused kokku 115 513 116 055

Omakapital

Aktsiakapital 16 12 000 12 000

Ülekurss 24 734 24 734

Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278

Jaotamata kasum 49 196 46 661

Omakapital kokku 87 208 84 673

Kohustused ja omakapital kokku 202 721 200 728

Lisad lehekülgedel 61 kuni 85 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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(tuhat EUR) Lisa 2013 2012

Müügitulu 17 53 087 52 924

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

Brutokasum 30 582 32 587

Turustuskulud 19 -690 -772

Üldhalduskulud 19 -5 060 -4 740

Muud äritulud(+)/-kulud(-) 20 -75 1 696

Ärikasum 24 757 28 771

Finantstulud 21 681 1 591

Finantskulud 21 -877 -3 297

Kasum enne tulumaksustamist 24 561 27 065

Dividendide tulumaks 22 -4 625 -4 466

Perioodi puhaskasum 19 936 22 599

Perioodi koondkasum 19 936 22 599

Jaotatav kasum:

A- aktsia omanikele 19 935 22 598

B- aktsia omanikule 0,60 0,60

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

Kasum  B aktsia kohta (eurodes) 23 600 600

Lisad lehekülgedel 61 kuni 85 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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31. detsembril lõppenud aasta (tuhat EUR) Lisa 2013 2012

Äritegevuse rahavood

Ärikasum 24 757 28 771

Korrigeerimine kulumiga 9, 19 5 809 5 879

Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja liitumistasudesr 20 -117 -2 043

Muud mitterahalised korrigeerimised 11 -153

Kasum(-)/kahjum(+) põhivara müügist -138 -6

Äritegevusega seotud käibevara muutus -433 -160

Äritegevusega seotud kohustuste muutus -92 -568

Rahavoog äritegevusest 29 797 31 720

Investeerimistegevuse rahavood

Antud laenud 8 0 -765

Antud laenude tagasimaksed 8 3 814 0

Põhivara soetamine -9 187 -10 011

Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid 7 885 11 198

Põhivara müügitulu 165 38

Saadud intressid 693 1 585

Rahavoog investeerimistegevusest 3 370 2 045

Finantseerimistegevuse rahavood

Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid 21 -3 154 -3 272

Tasutud kapitalirendi maksed -136 -61

Tasutud dividendid 22 -17 401 -16 801

Tulumaks dividendidelt 22 -4 625 -4 466

Rahavoog finantseerimistegevusest -25 316 -24 600

Raha ja raha ekvivalentide muutus 7 851 9 165

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 23 935 14 770

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 31 786 23 935

Lisad lehekülgedel 61 kuni 85 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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(tuhat EUR) Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik 
reservkapital

Jaotamata 
kasum

Omakapital 
kokku

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

Dividendid (lisa 22) 0 0 0 -16 801 -16 801

Perioodi koondkasum (lisa 23) 0 0 0 22 599 22 599

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

Dividendid (lisa 22) 0 0 0 -17 401 -17 401

Perioodi koondkasum (lisa 23) 0 0 0 19 936 19 936

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

Lisad lehekülgedel 61 kuni 85 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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AS Tallinna Vesi (Ettevõte) on Eesti suu-
rim vee-ettevõte, kes pakub joogivee- ja  
kanalisatsiooniteenust rohkem kui 400 000 
elanikule Tallinnas ja mitmes selle naa-
bervallas. Tallinna teeninduspiirkonnas 
on AS-il Tallinna Vesi vee- ja kanalisat-
siooniteenuste osutamise ainuõigus kuni 
aastani 2025.

AS Tallinna Vesi olulist mõju omavad 
aktsionärid on United Utilities Tallinn B.V. 
35,3%’ga ja Tallinna linn 34,7%’ga, üle-
jäänud 30% aktsiatest on vabalt kaubel-
davad Nasdaq OMX Baltic Exchange, kus 
AS Tallinna Vesi noteeriti 01. juunil 2005.

OÜ Watercom (Tütarettevõte) on 2010. 
aastal Ettevõtte poolt asutatud ettevõte, 
mille peamisteks tegevusvaldkondadeks 
on vee-ettevõtlusega ning vee- ja kana-
lisatsiooniga seotud omanikujärelevalve, 
ehituse ja projektijuhtimise teenused.  
Ettevõte ja Tütarettevõte koos moodus-
tavad kontserni (Kontsern).

LISA 1. 
Üldine informatsioon

LISA 2. 
Kasutatud arvestuspõhimõtted

Nimi: AS Tallinna Vesi OÜ Watercom

Äriregistri reg. kood: 10257326 11944939

KMKR EE100060979 EE101374619

Juriidiline aadress: Ädala 10, 10614 Tallinn Ädala 10, 10614 Tallinn

Kliendiinfo/üldtelefon: 62 62 200 62 62 620

Faks: 62 62 300 62 62 300

E-post: tvesi@tvesi.ee watercom@watercom.eu

Peamised arvestuspõhimõtteid, mida on 
kasutatud konsolideeritud raamatupida-
mise aastaruande (edaspidi „raamatupi-
damise aastaaruanne“) koostamisel, on 
kirjeldatud allpool. Kirjeldatud arvestus-
põhimõtteid on järjepidevalt kasutatud 
kõikide aruandes esitatud aastate puhul, 
välja arvatud juhtudel, kui on kirjeldatud 
teisiti. 

Kontserni raamatupidamise aastaaru-
anne on koostatud kooskõlas rahvus- 
vaheliste finantsaruandluse standarditega, 
nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu 
(EL) poolt (edaspidi IFRS). 

Aruanne on koostatud lähtudes soetus-
maksumuse printsiibist, välja arvatud 
tuletisinstrumendid, mis on kajasta-
tud õiglases väärtuses muutusega läbi 
koondkasumiaruande, nagu on kirjelda-
tud arvestuspõhimõtetes.

Käesolev konsolideeritud raamatupida-
mise aastaaruanne on AS Tallinna Vesi 
juhatuse poolt kinnitatud avalda-
miseks 20. veebruaril 2014. aastal.  
Vastavalt Eesti Vabariigi Äriseadustikule  
kuulub aastaaruanne kinnitamisele 
AS Tallinna Vesi nõukogu ja üldkoosole-
ku poolt. Aktsionäridel on õigus juhatuse 
poolt koostatud ja kinnitatud majandus-
aasta aruannet mitte heaks kiita ning 
nõuda uue aruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne koos-
tamine vastavalt Rahvusvaheliste  
Finantsaruandluse Standarditega (IFRS)  
nõuab oluliste juhtkonnapoolsete  
otsuste tegemist. Samuti tuleb juhatusel 
kasutada oma otsustusõigusi Kontserni  
arvestuspõhimõtete rakendamisel. 
Valdkonnad, mis nõuavad tõsisemat ja 
keerukamat otsustusprotsessi, või kus 
eeldused ja hinnangud omavad märki-
misväärset mõju konsolideeritud raa-
matupidamise aastaaruandele, on ära 
toodud lisas 4. 

Juhatuse eeldusi ja hinnanguid on järje-
pidevalt üle vaadatud ning need põhine-
vad ajaloolisel kogemusel ning muudel 
faktoritel, sealhulgas eeldustel tulevikus 
aset leidvate sündmuste toimumise koh-
ta, mis arvestades olemasolevaid tingi-
musi oleksid tõenäolised.

LISA 1. ÜLDINE INFORMATSIOON
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Uute või muudetud standardite ja 
tõlgenduste rakendamine

Uued või muudetud standardid või tõl-
gendused, mis hakkasid esmakordselt 
kehtima 1. jaanuaril 2013 algaval aruan-
deaastal:

IFRS 13 “Õiglase väärtuse mõõtmine”, 
rakendus 1. jaanuaril 2013 või hiljem al-
gavatele aruandeperioodidele; standardi 
eesmärgiks on ühtlustamine ja keeru-
kuse vähendamine; seetõttu sisaldab 
standard õiglase väärtuse korrigeeritud 
definitsiooni ning õiglase väärtuse mõõt-
mise aluseid ja avalikustamise nõudeid, 
mis on kasutatavad läbi erinevate IFRS 
standardite. Standardil ei olnud olulist 
mõju Grupi finantsaruannete õiglaste 
väärtuste mõõtmisele, kuid muudatuse-
ga kaasnev täiendav informatsioon on 
avalikustatud aruandes.

Ülejäänud uutel või muudetud standardi-
tel või tõlgendustel, mis hakkasid esma-
kordselt kehtima 1. jaanuaril 2013 alga-
val majandusaastal, puudus oluline mõju 
Kontsernile.

Uutel või muudetud standarditel või tõl-
gendustel, mis veel ei kehti, ei ole eelda-
tavasti olulist mõju Kontsernile.

Konsolideerimispõhimõtted, 
äriühenduste ja tütarettevõtete 
kajastamine

Ettevõtet loetakse tütarettevõtteks juhul, 
kui Kontsern omab ettevõttes üle poole 

ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või 
osadest või on võimeline kontrollima selle 
tegevust ja finantspoliitikat kasusaami-
se eesmärgil. Tütarettevõte on Kontserni 
aastaaruandes konsolideeritud. 

Konsolideeritud finantsaruandes on rida- 
realt konsolideeritud tütarettevõtte  
finantsnäitajad. Kontserni kuuluvate  
ettevõtete omavaheliste tehingute tule-
musena tekkinud saldod, tehingud ning 
realiseerumata kasumid ja kahjumid on 
konsolideeritud aastaaruandes elimi-
neeritud, samuti on elimineeritud reali-
seerumata kahjumid, välja arvatud kui 
kahjumit ei saa katta. Kontserni kuu-
luv ettevõtte kasutab samasuguseid  
arvestuspõhimõtteid. Vajadusel on tütar- 
ettevõtte arvestuspõhimõtteid muude-
tud kindlustamaks vastavust Kontserni 
arvestuspõhimõtetele.

Ettevõtte konsolideerimata põhiaruan-
netes kajastatakse investeeringut tütar-
ettevõttesse soetusmaksumuses (millest 
on vajadusel maha arvatud väärtuse lan-
gusest tulenevad allahindlused).

Välisvaluuta

Arvestus- ja esitusvaluuta

2013. aasta konsolideeritud raamatupida-
mise aastaaruanne on esitatud eurodes. 

Aruanne on koostatud eurodes ümarda-
tuna lähima tuhandeni, v.a. kui ei ole eral-
di viidatud mõnele teisele mõõtühikule. 

Välisvaluutas toimunud tehingute ning 
välisvaluutas fikseeritud varade ja 
kohustuste kajastamine

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised 
valuutad peale arvestusvaluuta euro 
(emaettevõtte ja Eestis asuvate tütar-
ettevõtete arvestusvaluuta on euro). 
Välisvaluutas toimunud tehingute ka-
jastamisel on aluseks võetud tehingu 
toimumise päeval ametlikult kehtinud 
Euroopa keskpanga valuutakursid. Vä-
lisvaluutas fikseeritud monetaarsed 
varad ja –kohustused (rahas tasutavad 
nõuded ja laenud), hinnatakse bilansi-
päeval ümber arvestusvaluutasse bilan-
sipäeval kehtivate Euroopa keskpanga 
valuutakursside alusel. Ümberhindamise 
tulemusena tekkinud kursikasumid ja 
-kahjumid esitatakse aruandeperioodi 
koondkasumiaruandes. 

Varade ja kohustuste jaotus lühi- 
ja pikaajalisteks

Varad ja kohustused on bilansis jaota-
tud lühi- ja pikaajalisteks. Lühiajalisteks 
loetakse varad, mis eeldatavasti reali-
seeritakse 12 kuu jooksul järgmisel ma-
jandusaastal või Kontserni tavapärase 
äritsükli käigus. Lühiajaliste kohustus-
tena on näidatud kohustused, mille mak-
setähtaeg saabub pärast bilansipäeva 
või järgmise majandusaasta jooksul või 
mis tõenäoliselt tasutakse järgmisel ma-
jandusaastal või Kontserni tavapärase 
äritsükli käigus. Kõik ülejäänud varad ja 
kohustused on näidatud pikaajalistena.
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Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalendid bilansis ja raha-
käibe aruandes koosnevad rahast kassas 
ja pangakontodel ning kõrge likviidsusega 
riskivabadest ja lühiajalistest pangadepo-
siitidest, mille tähtaeg on kuni 3 kuud.

Äritegevuse rahavoogusid kajastatakse 
kaudsel meetodil, kusjuures kasumit või 
kahjumit korrigeeritakse mõjudega, mis 
tulenevad mitterahalistest tehingutest, 
varasematest või tulevastest äritegevu-
sega seotud ettemaksetest või viitvõl-
gadest, ning investeerimis- või finant-
seerimistegevuse rahavoogudega seotud 
sissetulekutest või väljaminekutest. In-
vesteerimis- või finantseerimistegevuse 
rahavoogusid kajastatakse otsesel mee-
todil. 

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, nõuded 
ostjate vastu, viitlaekumisi, muid lühi- ja 
pikaajalisi nõudeid, sh positiivse väärtu-
sega tuletisinstrumente. 
 
Finantsvarad kajastatakse bilansis väär-
tuspäeval (st. päeval, mil Kontsern saab 
ostetud finantsvara omanikuks ja kan-
takse bilansist välja, kui Kontsern on üle 
andnud kõik olulised vara ja omandiõi-
gusega seotud riskid ja hüved). Sõltuvalt  
finantsvarade omandamise eesmärgist ja 
juhtkonna plaanidest jagatakse finants-
varad järgmistesse kategooriatesse:

• õiglases väärtuses muutusega läbi 

koondkasumiaruande kajastatavad 
finantsvarad

• nõuded ja laenud
• lunastustähtajani hoitavad investeerin-

gud
• müügiootel finantsvarad.

Seisuga 31. detsember 2013 ja 2012 
puuduvad Kontsernil lunastustähtajani 
hoitavad investeeringud ja müügiootel 
finantsvarad.

Finantsinstrumendina õiglases väärtu-
ses muutusega läbi koondkasumiaru-
ande kajastatakse kauplemise eesmär-
gil hoitavaid finantsvarasid (st. vara on 
omandatud edasimüügi eesmärgil lähitu-
levikus). Õiglases väärtuses muutusega 
läbi koondkasumiaruande kajastatavad  
finantsvarad võetakse algselt arvele nende 
õiglases väärtuses, tehingukulud kajasta-
takse koondkasumiaruandes. Antud kate-
gooria finantsvarad kajastatakse edasi-
selt nende õiglases väärtuses ja õiglase 
väärtuse muutusest tulenevaid kasumeid/
kahjumeid kajastatakse perioodi kasumi-
na/kahjumina. Õiglases väärtuses muutu-
sega läbi kasumi/kahjumi kajastatavate 
finantsvarade õiglase väärtuse määrami-
sel on aluseks nende noteeritud turuhind 
bilansipäeval. 

Laenud ja nõuded võetakse esmalt arve-
le õiglases väärtuses koos tehingukulu-
dega. Edasiselt kajastatakse laenusid ja 
nõudeid korrigeeritud soetusmaksumu-
ses, kasutades sisemise intressimäära 
meetodit (miinus võimalikud väärtuse 
langusest tulenevad allahindlused). 

Seisuga 31. detsember 2013 ei ole  
Ettevõte välja andnud ühtegi laenu  
(31. detsember 2012: üks laen).

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse 
ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus 
tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid 
ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud 
soetusmaksumuses. 

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui  
esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, 
et kõik nõuete summad ei laeku Kontsernile  
vastavalt esialgsetele lepingutingi- 
mustele. Individuaalselt oluliste nõuete 
väärtuse langust hinnatakse iga ostja 
kohta eraldi, lähtudes eeldatavate tule-
vaste rahavoogude nüüdisväärtusest. 
Selliste nõuete puhul, mis ei ole indivi-
duaalselt olulised ja mille suhtes ei ole 
otseselt teada, et nende väärtus oleks 
langenud, hinnatakse väärtuse langust 
kogumina, arvestades eelmiste aasta-
te kogemust nõuete väärtuse languse 
osas. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete 
allahindlussumma on vahe nende nõuete 
bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoo-
gude nüüdisväärtuse vahel, kasutades 
sisemise intressimäära meetodit. Nõuete 
bilansilist väärtust vähendatakse eba-
tõenäoliselt laekuvate nõuete allahind-
lussumma võrra ning kahjum allahindlu-
sest kajastatakse koondkasumiaruande 
kirjel ´Muud äritulud/- kulud .́ Varem alla 
hinnatud ebatõenäoliste nõuete laeku-
mist kajastatakse ebatõenäoliselt laeku-
vate nõuete kulu vähendamisena.



Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soe-
tusmaksumuses, mis koosneb ostuhin-
nast, mittetagastatavatest maksudest 
ja soetamisega seotud veo- ning teistest 
otsestest väljaminekutest, millest on 
maha arvatud toetused ja allahindlused. 

Varude kuludesse kandmisel on kasuta-
tud kaalutud keskmise soetushinna mee-
todit.Varud hinnatakse bilansis lähtudes 
sellest, mis on madalam, kas soetusmak-
sumus või neto realiseerimisväärtus. Neto 
realiseerimisväärtuseks on müügihind, 
millest on maha arvatud müügikulutused. 

Müügiootel varad

Müügiootel varadeks loetakse mate-
riaalset põhivara, mis väga tõenäoliselt 
müüakse lähema 12 kuu jooksul ning mil-
le puhul juhtkond on alustanud aktiivset 
müügitegevust ning varaobjekte paku-
takse müügiks nende õiglase väärtusega 
realistliku hinna eest.

Müügiootel varad kajastatakse bilansis 
käibevarana ning nende amortiseerimine 
lõpetati vara ümberkvalifitseerimise het-
kel. Müügiootel varad kajastatakse kas 
bilansilises jääkmaksumuses või õigla-
ses väärtuses, millest on maha arvatud 
müügikulutused.

Materiaalne ja immateriaalne 
põhivara

Materiaalse põhivarana käsitatakse ma-

teriaalset vara, mida kasutatakse äri- 
tegevuses ning mille eeldatav kasulik töö-
iga on üle ühe aasta. Materiaalset põhivara 
kajastatakse bilansis ja soetusmaksumu-
ses, millest on maha arvatud akumuleeri-
tud kulum ja võimalik väärtuse langus. 

Immateriaalset põhivara kajastatakse 
bilansis ainult juhul, kui on täidetud järg-
mised tingimused:

• varaobjekt on Kontserni poolt kontrol-
litav;

• on tõenäoline, et Kontsern saab objekti 
kasutamisest tulevikus tulu;

• objekti soetusmaksumus on usaldus-
väärselt hinnatav.

Litsentsid

Immateriaalse varana kajastatakse ar-
vutitarkvara, mis ei ole seonduva riist-
vara lahutamatu osa. Arvutitarkvara 
arenduskulud kajastatakse immateriaal-
se varana, kui need on otseselt seotud 
selliste tarkvaraobjektide arendamise-
ga, mis on eristatavad, Kontserni poolt 
kontrollitavad ning mille kasutamisest 
loodetakse saada tulevast majanduslik-
ku kasu pikema aja kui ühe aasta jook-
sul. Kapitaliseeritavad arvutitarkvara 
arenduskulud hõlmavad tööjõukulusid 
ning muid arendamisega otseselt seotud 
kulutusi. Arvutitarkvara jooksva hooldu-
sega seotud kulud kajastatakse koond-
kasumiaruandes kuludena. Arvutitarkva-
ra kulud amortiseeritakse hinnangulise 
kasuliku eluea jooksul, mille pikkus on 
kuni 10 aastat.

Muu immateriaalne põhivara

Kulutused patentide, kaubamärkide,  
litsentside ja sertifikaatide soetamiseks 
kapitaliseeritakse, kui on võimalik hinnata 
neilt kulutustelt tulevikus saadavat tulu. 
Muu immateriaalne põhivara amortiseeri-
takse lineaarselt eeldatava kasuliku eluea 
jooksul, mille pikkus ei ületa 10 aastat.

Ostetud põhivarade soetusmaksumus 
sisaldab lisaks ostuhinnale ka kulutusi 
transpordile ja paigaldamisele ning muid 
soetuse ja kasutuselevõtuga otseselt seo-
tud väljaminekuid, sh sisemisi tööjõuku-
lusid. Tööjõukulud kapitaliseeritakse töö-
taja tunnihindega töötundide arvu alusel, 
mis olid vajalikud vastava vara viimiseks 
tööseisundisse ja –asukohta nii, et seda 
on võimalik kasutada juhtkonna poolt 
ettenähtud viisil. Tunnihinnad on arvuta-
tud individuaalselt iga töötaja kohta ning 
koosneb lisaks palgakuludele töötajaga 
seotud muudest otsestest kuludest.

Kui materiaalne põhivara koosneb olu-
liselt erineva kasuliku tööeaga koostis-
osadest, amortiseeritakse osad iseseis-
vate põhivaraobjektidena. 

Võetud finantskohustustega seotud ku-
lutused, mis on otseselt seotud põhivara-
de omandamise, ehituse või tekkimisega, 
kapitaliseeritakse põhivara koosseisus.

Põhivara objektile tehtud hilisemad kulu-
tused lisatakse vara soetusmaksumuse-
le või võetakse arvele eraldi varana ainult 
juhul, kui on tõenäoline, et Kontsern saab 
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tulevikus varaobjektist majanduslikku 
kasu ja varaobjekti soetusmaksumust 
saab usaldusväärselt mõõta. Asendatud 
komponent või proportsionaalne osa 
asendatud põhivarast kantakse bilansist 
maha. Jooksva hoolduse ja remondiga 
seotud kulud kajastatakse koondkasu-
miaruandes kuludena.

Maad ei amortiseerita. Muu põhivara ku-
lumit arvestatakse soetusmaksumuselt 
lineaarsel meetodil vara hinnangulise ka-
suliku eluea jooksul. 

Rakendatavad amortisatsioonimäärad 
on järgmised:

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

tas;
• litsentsid ja muu immateriaalne põhi-

vara 10-33 % aastas.

Erandjuhtudel võivad kuluminormid eri-
neda ülaltoodust, kui on ilmne, et põhi-
vara kasulik tööiga erineb oluliselt vasta-
vale varade grupile kehtestatud normist.

Põhivara eeldatavat järelejäänud kasu-
likku eluiga vaadatakse üle aastainven-
tuuri käigus, hilisemate kulutuste ar-
velevõtmisel ja oluliste muutuste korral 
arenguplaanides. Kui vara hinnanguline 
kasulik eluiga erineb oluliselt eelnevalt 
kehtestatust, kajastatakse see raamatu-
pidamisliku hinnangu muutusena, muu-
tes vara järelejäänud kasulikku eluiga, 

mida rakendatakse edasiulatuvalt, mille 
tulemusena muutub järgmistel perioodi-
del varalt arvestatav kulum. Varad hin-
natakse alla nende kaetavale väärtusele 
juhul, kui varade kaetav väärtus on väik-
sem bilansilisest jääkväärtusest. Põhiva-
ra müügist saadud kasumite ja kahjumi-
te leidmiseks lahutatakse müügitulust 
müüdud varade jääkväärtus. Vastavad 
kasumid ja kahjumid on kajastatud 
koondkasumiaruandes kirjel ´Muud äri-
tulud/- kulud .́

Vara väärtuse langus

Amortiseeritavate varade ning piiramatu 
kasutuseaga varade (maa) puhul hinna-
takse vara väärtuse võimalikule languse-
le viitavate asjaolude esinemist, kui tea-
tud sündmused või asjaolude muutused 
viitavad sellele, et bilansiline maksumus 
ei ole kaetav. Kasutusele võtmata im-
materiaalse põhivara kaetavat väärtust 
kontrollitakse kord aastas, mille käigus 
võrreldakse nende kaetavat väärtust bi-
lansilise jääkväärtusega.

Varad hinnatakse alla nende kaetavale 
väärtusele juhul, kui varade kaetav väär-
tus on väiksem bilansilisest jääkväär-
tusest. Vara kaetav väärtus on kõrgem 
kahest järgnevast näitajast:

• vara õiglane väärtus, millest on maha 
lahutatud müügikulutused;

• vara kasutusväärtus.
 
Kui vara õiglast väärtust, millest on 
maha arvatud müügikulutused, pole või-

malik määrata, loetakse vara kaetavaks 
väärtuseks selle kasutusväärtus. Vara-
de kasutusväärtus leitakse varade abil 
tulevikus genereeritavate rahavoogude 
hinnanguliste nüüdisväärtustena.

Varade väärtuse langust võidakse hin-
nata kas üksiku vara või varade grupi 
(raha genereeriva üksuse) kohta. Varade 
väärtuse languse hindamise eesmärgil 
loetakse Kontserni üheks raha generee-
rivaks üksuseks kuna see on madalaim 
tase, mille jaoks on rahavood eraldi iden-
tifitseeritavad. Kahjum väärtuse langu-
sest kajastatakse koheselt koondkasu-
miaruandes kuluna. Mittefinantsvarad, 
mille väärtust on alla hinnatud, vaada-
takse võimalikuks väärtuse languse ta-
gasi hindamiseks üle igal aruande kuu-
päeval.

Kui väärtuse testi tulemusena selgub, et 
vara või raha genereeriva üksuse kaetav 
väärtus on tõusnud, tühistatakse vara-
sem allahindlus kuni summani, mis oleks 
kujunenud, kui vara väärtuse langust 
poleks eelnevatel aastatel kajastatud. 
Allahindluse tühistamist kajastatakse 
aruandeaasta koondkasumiaruandes 
põhivara allahindluse kulu vähendami-
sena.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse võlgu han-
kijatele, viitvõlgu, võetud laene ja muid 
lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi ja tule-
tisinstrumente. Finantskohustused (v.a. 
tuletisinstrumendid) võetakse algselt 

65KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD



arvele õiglases väärtuses, millest on maha 
arvestatud tehingukulu. Edasine kajasta-
mine toimub korrigeeritud soetusmaksu-
muses.
 
Lühiajaliste finantskohustuste korrigee-
ritud soetusmaksumus on üldjuhul võrd-
ne nende nominaalväärtusega, mistõttu 
neid kajastatakse bilansis maksmisele 
kuuluvas summas. Pikaajaliste finants-
kohustuste korrigeeritud soetusmaksu-
muse arvestamiseks võetakse nad algselt 
arvele saadud tasu õiglases väärtuses 
(millest on maha arvatud tehingukulutu-
sed), arvestades järgnevatel perioodidel 
kohustuselt intressikulu kasutades sise-
mise intressimäära meetodit.
 
 Kohustused on kajastatud lühiajaliste 
kohustustena, v.a. need, mille osas on 
Kontsernil tingimusteta õigus lükata ko-
hustuse täitmist edasi pikemale perioo-
dile kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. 
 
Tuletisinstrumendid

Tuletisinstrumentide osas kasutab kont-
sern intressimäära swap-lepinguid, et 
maandada intressimäärade kõikumis-
test tulenevaid riske. Tuletisinstrumente 
kajastatakse algselt tuletisinstrumen-
tide lepingu sõlmimise päeva õiglases 
väärtuses ning edasiselt hinnatakse 
nende väärtus ümber nende õiglasele 
väärtusele, kajastades muutust kasumis 
või kahjumis. Kui õiglane väärtus on po-
sitiivne, kajastatakse tuletisinstrumenti 
aktivas, kui negatiivne, siis passivas. Tu-
letisinstrumendid kajastatakse lühiaja-

liste varade või kohustustena juhul kui 
on tõenäoline, et need tasutakse järgmi-
se 12 kuu jooksul; muul juhul näidatakse 
neid pikaajalistena. 

Tuletisinstrumentide õiglase väärtuse 
muutustest tulenevad kasumid ja kah-
jumid kajastatakse aruandes läbi aru-
andlusperioodi koondkasumiaruande. 
Tuletisinstrumentide müügist saadud 
kasum või kahjum kajastatakse samuti 
läbi koondkasumiaruande.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt tulumaksuseadusele ei mak-
sustata Eestis ettevõtete aruandeaasta- 
kasumit, millest tulenevalt puuduvad 
ajutised erinevused varade ja kohustus-
te bilansilise ja maksustatava väärtuse 
vahel ja ei teki edasilükkunud tulumak-
sukohustust ega varasid. 
 
Dividendi tulumaks Eestis

Kehtiva tulumaksuseaduse alusel ei 
maksa Eestis registreeritud äriühing 
tulumaksu mitte teenitud, vaid jaota-
tud kasumilt. Tulumaksuseaduse alusel 
maksustatakse äriühingu poolt välja-
makstud dividendid ja muud kasumi jao-
tused tulumaksuga olenemata saajast. 
Maksumäär on 21/79 väljamakstavalt 
dividendi summalt (2012: 21/79).

Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulu-
maksukohustust Kontserni vaba oma-
kapitali suhtes, mis kaasneks vaba oma-
kapitali dividendidena väljamaksmisel. 

Dividendide väljamaksmisega kaasne-
vat ettevõtte tulumaksu kajastatakse 
kohustusena ja koondkasumiaruandes 
tulumaksukuluna samal perioodil kui di-
videndid välja kuulutatakse, sõltumata 
sellest, millise perioodi eest need on välja 
kuulutatud või millal need tegelikult välja 
makstakse. Tulumaksu tasumise kohus-
tus tekib dividendide väljamaksele järg-
neva kuu 10. kuupäeval.

Hüvitised töötajatele

Töötajate lühiajalised hüvitised

Töötajate lühiajalised hüvitised hõlma-
vad palka ja sotsiaalmaksusid, töölepin-
gu ajutise peatumisega seotud hüvitisi 
(puhkusetasud või muud seesugused 
tasud), kui eeldatakse, et töölepingu aju-
tine peatumine leiab aset 12 kuu jooksul 
pärast selle perioodi lõppu, mil töötaja 
tööd tegi ning muid hüvitisi, mis tuleb 
välja maksta 12 kuu jooksul pärast selle 
perioodi lõppu, mil töötaja tööd tegi. Sot-
siaalmaks sisaldab ka sissemakseid riigi 
pensionifondi. Kontsernil puudub juriidili-
ne või faktiline eksisteeriv kohustus teha 
sotsiaalmaksule lisanduvalt pensioni- 
või muid sarnaseid makseid. 

Töösuhte lõpetamise hüvitised

Töösuhte lõpetamise hüvitised on hüvi-
tised, mida makstakse, kui Kontsern ot-
sustab lõpetada töösuhte töötajaga enne 
tavapärast pensionilejäämise kuupäeva 
või kui töötaja otsustab töölt lahkuda 
vabatahtlikult või töötaja ja tööandja 
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kokkuleppel, saades vastutasuks kokku-
lepitud hüvitised. Kontsern kajastab töö-
suhte lõpetamise hüvitisi kohustusena ja 
kuluna ainult siis, kui Kontsern on selgelt 
kohustunud pakkuma töösuhte lõpeta-
mise hüvitisi, et soodustada vabatahtlik-
ku töölt lahkumist.

Eraldised ja tingimuslikud 
kohustused

Eraldised kajastatakse bilansis juhul, 
kui: Kontsernil on eelnevate sündmuste 
tagajärjel tekkinud seaduslikul või le-
pingulisel alusel põhinev kohustus; on 
tõenäoline, et kohustuse täitmine nõuab 
ressurssidest loobumist; ning summa 
maksumust on võimalik usaldusväärselt 
hinnata. Põhitegevusest tuleneva tuleva-
se kahjumi jaoks eraldisi ei kajastata. 

Eraldisena on kajastatud tõenäoliselt 
väljamakstav servituutide summa, mis 
edaspidi tuleb tasuda eramaa omanikele 
tulenevalt maakasutusega seotud pii-
rangutest juhul, kui Kontserni torustikud 
nende maal asuvad. Kohustus on kajas-
tatud bilansis lühiajalisena, sest see võib 
täismahus realiseeruda lähema 12 kuu 
jooksul pärast bilansipäeva.

Eraldised on kajastatud Kontserni juht-
konna parima hinnangu alusel ja nende 
tehingute tegelikud kulud võivad erineda 
antud hinnangutest. 

Tingimuslike kohustustena on avalikus-
tatud raamatupidamise aastaaruande 
lisades lubadused, garantiid ja muud 

võimalikud või eksisteerivad kohustu-
sed, mille realiseerumine on vähetõe-
näoline või millega kaasnevate kulu-
tuste suurust ei ole võimalik piisava 
usaldusväärsusega hinnata, kuid mis 
teatud tingimustel võivad tulevikus 
muutuda kohustusteks.

Aktsiakapital

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

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on 
aruandes kajastatud kohustuslik re-
servkapital, mis moodustatakse pu-
haskasumist tehtavatest eraldistest. 
Iga-aastase eraldise suurus peab olema 
vähemalt 5% aruandeaasta kinnitatud 
puhaskasumist kuni reservkapital moo-
dustab 10% sissemakstud aktsiakapi-
tali suurusest. Kuna Kontserni reservka-
pital on saavutanud nõutud taseme, ei 
suurendata enam reservkapitali puhas-
kasumi arvelt.

Reservkapitali võib aktsionäride üld-
koosoleku otsusel kasutada kahjumi 
katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta 
Kontserni vabast omakapitalist, samuti 
Kontserni aktsiakapitali suurendami-
seks. Reservkapitalist ei või teha välja-
makseid aktsionäridele.

Rent

Rendi all mõistetakse kokkulepet, mille 
kohaselt rendileandja annab rentnikule 
makse või rea maksete eest kokkulepitud 
ajavahemikuks üle varaobjekti kasutus-
õiguse. Kapitalirendina klassifitseeritak-
se rent, mille puhul kõik olulised vara 
omandiõigusega seotud riskid ja hüved 
lähevad üle rentnikule. Muud rendid ka-
jastatakse kasutusrendina.

Kontsern kui rentnik

Kapitalirendi tingimustel renditud vara 
kajastatakse algselt kas rendimaksete 
miinimumsumma nüüdisväärtuses või 
renditud vara õiglase väärtuse sum-
mas, sõltuvalt kumb on madalam. Iga 
rendimakse jaotatakse finantskuludeks 
ning kapitalirendi kohustuse vähenda-
miseks. Finantskulud jaotatakse igale 
rendiperioodile nii, et kogu rendiperioodi 
vältel oleks intressimäär kapitalirendi 
kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. 
Kapitalirendi kohustust vähendatakse 
põhiosa tagasimaksetega. Rendimakse 
finantskulu kajastatakse koondkasumi-
aruandes intressikuluna. Kapitalirendi 
kohustus kajastatakse bilansis pika- või 
lühiajalise võlakohustusena. 

Kasutusrendi maksed kajastatakse 
koondkasumiaruandes lineaarselt kulu-
na rendiperioodi jooksul. 
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Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna 
nendes perioodides, mil leiavad aset ku-
lud, mille kompenseerimiseks sihtfinant-
seerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimi-
ne, mida saadakse eelmistel perioodidel 
tekkinud kulude eest või millega ei kaasne 
täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, 
kajastatakse tuluna perioodis, millal siht-
finantseerimine aset leidis. Sihtfinantsee-
rimist ei kajastata tuluna enne, kui eksis-
teerib piisav kindlus, et Kontsern vastab 
sihtfinantseerimisega seotud tingimustele 
ja sihtfinantseerimine laekub.

Vee-, kanalisatsiooni- ja sademetevee-
trasside ehituseks mõeldud sihtfinantsee-
rimise korral arvatakse ehituseks saadud 
kompensatsioonid maha ehitatud trassi-
de bilansilisest maksumusest ning võima-
lik trasside ehitusmaksumust ületav osa 
kajastatakse kasumina sihtfinantseerimi-
sest grupis “Muud äritulud(+) /-kulud(-)“ 
ehitustööde üleandmise hetkel. 

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse saadud või saa-
daoleva tasu õiglases väärtuses, millest 
on maha arvestatud käibemaks ja alla-
hindlused. Müügitulu kajastab müüdud 
teenuste eest saadavaid summasid.

Vee, reo- ja sademetevee, tuletõrje- 
hüdrantide ning muude teenuste müügi- 
tulu kajastatakse teenuse osutamise 
perioodil, kui tehingu tulusid ja kulusid 
on võimalik usaldusväärselt mõõta ja on 

tõenäoline, et tehingust tuleneva majan-
dusliku kasu laekumine on tõenäoline.

Klientidelt saadud liitumistasud kajasta-
takse tuluna teenuse osutamisega seo-
tud vara kasuliku eluea jooksul, mis on 
75 aastat. Käiku antud torustike soetus-
kulu ja rajamistasud on kajastatud vas-
tavalt finantsseisundi aruandes ridadel  
‘Materiaalne põhivara’ ja ‘Tulevaste  
perioodide tulu liitumistasudelt’. Kohus-
tuste ja varade amortiseerimisest tek-
kinud tulu/kulu kajastatakse vastavalt 
kirjel “Muud äritulud(+) /-kulud(-)“‘.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu 
laekumine on tõenäoline ja tulu suurust 
on võimalik usaldusväärselt hinnata. Int-
ressitulu kajastatakse kasutades efek-
tiivset intressimäära meetodit.

Puhaskasum aktsia kohta

Puhaskasum aktsia kohta leitakse jaga-
des aruandeaasta puhaskasum perioodi 
kaalutud keskmise emiteeritud aktsiate 
arvuga. Kontsernil ei ole instrumente, mis 
omavad lahustavat mõju puhaskasumile 
aktsia kohta.

Segmendiaruandlus

Kontserni tegevussegmentide aruandlus 
ühildub Kontserni sisemise aruandluse-
ga, mida esitatakse juhatusele, kes teeb 
peamised otsused Kontserni tegevuse 
juhtimisel. Kontserni ressursside jaota-
mise ja tegevussegmentide tulemuste 
hindamise eest vastutav juhatus allub 
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nõukogule kui juhtivale organile, kes võ-
tab vastu strateegilisi otsuseid. Juhatus 
on otsustanud, et Kontserni tegevused 
moodustavad ühe tegevussegmendi. 
Nõukogu ja Juhatuse poolt läbi vaa-
datud Kontserni sisemised aruanded 
koostatakse samade raamatupidamis-
põhimõtete alusel ning finantsseisundi 
ja koondkasumiaruande vormis, mida on 
kasutatud käesolevas konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruandes.

LISA 3. 
Tariifiriskiga seotud 
tingimuslikud kohustused

10. oktoobril 2011. aastal väljastas 
Konkurentsiamet (KA) Ettevõttele ette-
kirjutuse alandada Tallinnas vee- ja ka-
nalisatsiooniteenuste tariife 29% võrra. 
Ettevõte ei nõustunud KA seisukohaga 
ning pöördus halduskohtusse ja vaid-
lustas ettekirjutuse, mis sisuliselt tä-
hendab erastamislepingu rikkumist ilma 
toetavate tõenditeta selle kohta, miks 
erastamislepingut ei peaks järgima. Ju-
hul, kui kohus toetab KA seisukohta, võib 
juhtuda, et erastamisleping ei ole enam 
aluseks vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
tariifide määramisel Tallinnas. Ettevõttel 
puudub kontroll kohtuprotsessi kestvuse 
ja kohtuotsuse üle.

Seisuga 31. detsember 2013. a hindas 
juhtkond võimalikke nõudeid Ettevõtte 
vastu juhul, kui kohtuotsus toetaks KA 
seisukohta. Hinnangu alusel on võimalik 
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Ettevõtte majanduslikku kasu sisaldavate 
ressursside vähenemine kuni 34 miljoni 
euro ulatuses (31. detsember 2012: 36 
miljoni euro ulatuses) 10 aasta jooksul 
peale viimase astme kohtu otsust.

Kontsern kasutab eeldusi ja hinnanguid, 
mis puudutavad tuleviku sündmusi. Raa-
matupidamislikud hinnangud, juba oma 
olemuselt, ühtivad harva tegelike tule-
mustega täpselt. Eeldused ja hinnangud, 
mis võivad kaasa tuua märkimisväärse 
varade ja kohustuste bilansilise väärtuse 
korrigeerimise järgneval aruandeperioo-
dil, on toodud allpool:

• Materiaalse ja immateriaalse põhiva-
ra kasulik eluiga määratakse lähtuvalt 
juhtkonna hinnangust vara tegeliku 
kasutamise perioodi kohta. Hinnangute 
tulemused on kajastatud lisa 2 lõigus 
‘Materiaalne ja immateriaalne põhiva-
ra’, informatsioon bilansiliste väärtuste 
kohta on esitatud lisas 9.

Seisuga 31. detsember 2013 omas  
Kontsern põhivara jääkmaksumuses 
153,3 miljonit eurot (2012: 150,6 miljonit 
eurot), aruandeperioodi kulum oli 5,8 
miljonit eurot (2012: 5,9 miljonit eurot). 
Kui amortisatsioonimäärad väheneksid/
suureneksid 5% võrra suureneks/vähe-
neks aruandeperioodi kulum vastavalt 
290 tuhat eurot (2012: 295 tuhat eurot).  

5.1 Finantsriski tegurid

Oma äritegevuses on Kontsern avatud 
erinevatele finantsriskidele: tururisk (hõl-
mab valuutariski, hinnariski, rahavoogude 
intressimäära riski ja õiglase väärtuse 
intressimäära riski), krediidirisk ja likviid-
susrisk. Kontserni finantsriskide juhtimine 
keskendub finantsturgude ettearvamatu-
sele ja otsib võimalusi vähendada võima-
likku negatiivset mõju Kontserni finants-
tulemustele. Kontsern kasutab teatavate 
riskide maandamiseks tuletisinstrumente.

Juhatuse kontrollimisel ja juhendamisel 
teostab kontserni finantsriskide juhtimist 
finantsosakond. Finantsosakond määrat-
leb, hindab ja maandab finantsriske koos-
töös Kontserni tootmisüksustega.

LISA 4. 
Olulised raamatupidamishinnangud 

LISA 5. 
Finantsriskide juhtimine 

• Kontsern oli võtnud endale kohustuse 
ehitada aastatel 2008-2012 vee-, ka-
nalisatsiooni- ja sademetevee trasse 
ehitusmaksumusega 41 miljonit eurot 
(2012: 41 miljonit eurot). Trasside ehitust 
kompenseeritakse kohalike omavalit-
suste poolt aastatel 2008-2015 (2012: 
2008 – 2014) saadavate toetustega. Ko-
halike omavalitsuste poolt saadavaid 
kompensatsioone kajastatakse siht- 
finantseerimisena – saadud või saada-
olevad kompensatsioonid arvestatakse 
maha ehitatud trasside bilansilisest 
maksumusest.  Trasside ehitusmak-
sumust ületav summa kajastati peale 
ehitustööde lõpetamist tuluna. Seda 
osa kompensatsioonist, mis saadakse 
pärast ehitustööde lõppu, kajastatakse 
bilansis kui nõuet kohaliku omavalitsu-
se vastu selle nüüdisväärtuses. 

Kuna sihtfinantseerimise kompensat-
sioone saadakse 2015. aasta märtsini 
(2012: 2014. aasta juunini) ning nende 
täpne suurus sõltub vee tarbimise hul-
gast, tugineb ka saadaolevate kom-
pensatsioonide väärtus hinnangutel. 
Hinnangutes on kasutatud aastatel 
2014-2015 eeldatavalt laekuvaid kom-
pensatsioone, mida on diskonteeritud 
määraga 3,5% (2012: 7%). Kui dis- 
kontomäär väheneks/suureneks 50 
baaspunkti võrra, suureneks/väheneks 
aruandeperioodi kasum kuni 36 tuhande 
euro võrra (2012: kuni 81 tuhande euro 
võrra).

• Nõuded ostjate vastu - ebatõenäoliselt 
laekuva nõude hindamiseks grupee-

ritakse ületähtaegsed nõuded vanuse 
järgi ja ebatõenäoliselt laekuva sum-
ma arvutamisel kasutatakse järgmi-
seid varasemal kogemusel põhinevaid 
määrasid:

61–90 päeva üle maksetähtaja          10%;
91–180 päeva üle maksetähtaja        30%;
181–360 päeva üle maksetähtaja      70%;
üle 360 päeva üle maksetähtaja      100%.

Vajadusel võidakse rakendada suuremaid 
allahindlusmäärasid eraldiseisvalt olulise 
saldoga nõuete allahindluse puhul.
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Tururisk

Valuutarisk

Valuutarisk tekib, kui tulevased äritehin-
gud või kajastatud varad või kohustused 
on kajastatud valuutas, mis ei ole majan-
dusüksuse arvestusvaluuta. Kontserni 
valuutarisk on seotud välisvaluutas teos-
tatavate ostude ning omatavate rahalis-
te vahenditega. 

Suurem osa Kontserni ostudest teostatak-
se eurodes. Teistes valuutades teostatud 
ostude osakaal oli 2013. aastal alla 2,0% 
(2012: alla 0,5%). Tulenevalt välisvaluuta-
des teostatavate tehingute väikesest osa-
kaalust ei ole Kontsern kasutanud eraldi 
meetmeid selle riski vähendamiseks. 

Seisuga 31. detsember 2013 oli Kontserni 
pangakontodel (sh tähtajalised deposii-
did) olevate rahaliste vahendite  saldo  
kokku  31 786 tuhat eurot (2012: 23 935 
tuhat eurot), millest ükski summa ei ol-
nud välisvaluutas (2012: ükski summa ei 
olnud välisvaluutas). Kontserni muudest 
finantsvaradest ja finantskohustustest ei 
tulenenud muid olulisi valuutariske.

Lähtuvalt eelnevast hindab Kontsern 
oma valuutariski taset madalaks. 

Hinnarisk

Kontsernil puudub finantsinstrumenti-
dest tulenev hinnarisk, kuna tal puudu-
vad investeeringud omakapitaliinstru-
mentidesse.

Rahavoogude intressimäära risk ja 
õiglase väärtuse intressimäära risk

Õiglase väärtuse intressimäära risk  
on risk, et finantsinstrumentide õiglane 
väärtus kõigub tulevikus turuintressi-
määrade muutuste tõttu. Rahavoogude 
intressimäära risk on risk, et muutuva  
intressimääraga finantskohustuste finants-
kulud suurenevad kui turuintressimäärad 
tõusevad.

Kontserni intressimäära risk tuleneb pea-
miselt pikaajalistest laenukohustustest. 
Ujuvate intressimääradega võetud lae-
nukohustused (lisa 10) avavad Kontserni  
rahavoogude intressimäära riskile.  
Kontserni poliitika on hoida ligikaudu  
75% laenukohustustest fikseeritud int-
ressimääraga. Selleks, et maandada 
rahavoogude intressimäära riski on 
Kontsern sõlminud 6 (2012: 5) ujuvast-
fikseerituks intressimäära swap lepingut 
(lisa 12). Seisuga 31. detsember 2013 oli 
intressimäära swap lepingute nominaal-
väärtus 90 mln eurot (2012: 75 mln eurot), 
milledest ühe lepingu algus on novembris 
2015, seetõttu on ainult laenukohustused 
summas 19,9 mln eurot kogu 94,9 mln 
eurost (2012: 19,9 mln eurot kogu 94,9 
mln eurost) jätkuvalt avatud rahavoogu-
de intressimäära riskile.

Kui seisuga 31. detsember 2013 oleks 
Kontserni laenukohustuste, mis on ava-
tud rahavoogude intressimäära riskile, 
intressimäärad olnud 50 baaspunkti 
(2012: 50 baaspunkti) võrra kõrgemad/
madalamad, ja kõik teised muutujad 

oleksid jäänud konstantseks, oleks  
majandusaasta kasum olnud 101 tuhande 
euro (2012: 101 tuhande euro) võrra väik-
sem/suurem. 

Üleöö- ja tähtajalised deposiidid on fik-
seeritud intressimääraga ja avavad see-
tõttu Kontserni õiglase väärtuse intressi-
määra riskile. Kuna kõiki neid instrumente 
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksu-
muse meetodil siis ei omaks turuintressi-
määrade muutus mõju Kontserni finants-
aruannetele.

Krediidirisk

Krediidirisk väljendab potentsiaalset 
kahjumit, mis võib tekkida kui vastaspool 
ei suuda täita oma lepingulisi kohus-
tusi. Krediidiriskile on avatud rahalised  
vahendid pangakontodel ja deposiitides,  
finantsvarad õiglases väärtuses muutu-
se kajastamisega läbi kasumi ja kahjumi, 
nõuded ostjate vastu ja muud nõuded. 

Vastavalt Kontserni riskijuhtimise põhi-
mõtetele on Kontserni lühiajalisi vabasid 
rahalisi vahendeid lubatud hoiustada 
ainult krediidiasutustes avatud arvel-
duskontodel ja üleöö- ja tähtajalistes 
deposiitides. Tähtajaliste deposiitide 
sõlmimisel kasutatakse vähemalt pika-
ajalist Baa1 krediidireitingut (Moody’s) 
omavaid osapooli. Seisuga 31. detsem-
ber 2013 oli 85% Kontserni tähtajalistest 
deposiitidest  deponeeritud A3 reitingust 
kõrgemat reitingut omava ja 15% Baa1 
reitingut omava osapoole juures (2012: 
100% kõrgem kui A3). Kontsern jälgib ka 
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EBA (European Banking Authority) soovi-
tusi seoses pankade rekapitaliseerimise 
nõuetega ja tähtajaliste deposiitide ava-
mine toimub ainult pankades, milledel 
pole kapitaliseerimise puudujääke.

Kontserni toodete ja teenuste müük 
toimub kooskõlas Kontserni sisemiste 
protseduuridega. Vähendamaks ostjatelt 

  Üle tähtaja

seisuga 31.detsember 2013
(tuhat EUR) Saldo Tähtajas Allahindamata 

(kuni 2 kuud) Allahinnatud Allahindlus

Raha ja raha ekvivalendid (Lisa 6) 31 786 31 786 0 0 0

Nõuded ostjate vastu (Lisa 7) 6 495 6 271 184 408 -368

Juriidilised isikud 3 321 3 147 143 362 -331

Eraisikud 3 174 3 124 41 46 -37

Viitlaekumised (Lisa 7) 9 9 0 0 0

Laen koostööpartnerile ja muud viitlaekumised (Lisa 7, 8) 52 52 0 0 0

Sihtfinantseerimise nõuded (Lisa 7, 8, 25) 10 315 10 315 0 0 0

Kokku 48 657 48 433 184 408 -368

  Üle tähtaja

seisuga 31.detsember 2012
(tuhat EUR) Saldo Tähtajas Allahindamata 

(kuni 2 kuud) Allahinnatud Allahindlus

Raha ja raha ekvivalendid (Lisa 6) 23 935 23 935 0 0 0

Nõuded ostjate vastu (Lisa 7) 10 470 10 353 83 533 -499

 Juriidilised isikud 7 278 7 201 51 480 -454

 Eraisikud 3 192 3 152 32 53 -45

Viitlaekumised (Lisa 7) 21 21 0 0 0

Laen koostööpartnerile ja muud viitlaekumised (Lisa 7, 8) 3 916 3 916 0 0 0

Sihtfinantseerimise nõuded (Lisa 7, 8, 25) 10 868 10 868 0 0 0

Kokku 49 210 49 093 83 533 -499

Kontserni maksimaalne krediidirisk võrdub finantsvarade bilansilise maksumusega ja selle taset hinnatakse madalaks.

laekumata arvetega seotud krediidiriski, 
jälgitakse järjepidevalt klientide makse-
distsipliini. Ületähtaegsete võlgade kor-
ral kontakteerub klientidega arvelduste 
osakond. 2013. aasta detsembri lõpu 
seisuga ületasid ainult ühe kliendi (2012: 
ühe kliendi) laekumata arved (lisa 25) 5% 
kogu ostjatelt laekumata arvetest moo-
dustades nendest 8,4% (2012: 47,0%).

FINANTSVARAD



Likviidsusrisk

Likviidsusrisk on risk, et Kontsern ei 
suuda täita oma finantskohustusi tule-
nevalt rahaliste vahendite või laekuvate 
rahavoogude ebapiisavusest.  Risk rea-
liseerub, kui Kontsernil ei jätku piisavalt 
vahendeid võetud laenude teenindami-

FINANTSKOHUSTUSED MAKSETÄHTAEGADE LÕIKES (DISKONTEERIMATA SUMMADES):

seisuga 31. detsember 2013 (tuhat EUR) Kuni 1 kuu 1 - 3 kuud 3 - 12 kuud 1 - 5 aastat Üle 5 aasta Kokku

Võlad hankijatele ja muud võlad 2 003 38 0 0 10 2 051

Tuletisinstrumendid 1 816 0 0 507 0 2 323

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

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

seisuga 31. detsember 2012 (tuhat EUR) Kuni 1 kuu 1 - 3 kuud 3 - 12 kuud 1 - 5 aastat Üle 5 aasta Kokku

Võlad hankijatele ja muud võlad 2 863 38 0 0 9 2 910

Tuletisinstrumendid 2 039 0 0 2 538 0 4 577

Võlakohustused (koos kapitalirendiga) 78 168 953 55 876 44 038 101 113

Kokku 4 980 206 953 58 414 44 047 108 600

seks, käibekapitali vajaduste täitmiseks, 
investeeringuteks ja/või deklareeritud 
dividendide maksmiseks. 

Likviidsusriski juhtimisel on Kontsern 
võtnud konservatiivse hoiaku, säilitades 
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piisava hulga rahaliste vahendite ja lühi-
ajaliste deposiitide olemasolu, et olla või-
meline täitma oma finantskohustusi igal 
ajahetkel. Pidev rahavoogude planeeri-
mine ja kontroll on Kontserni igapäevase 
likviidsusriski juhtimise olulised osad.



5.2 KAPITALI JUHTIMINE

5.2 Kapitali juhtimine

Kapitali juhtimisel on Kontserni eesmärk 
tagada Kontserni võime jätkata tegut-
seva majandusüksusena, olla kooskõlas 
nõukogu poolt kinnitatud äriplaani ka-
pitalistruktuuriga ja pikaajaliste laenu-
lepingutega, mis kehtestavad Ettevõtte 
omakapitali miinimummääraks 35% ko-
guvaradest.

Kontsern kasutab kapitali jälgimiseks 
omakapitali suhtarvu, mis arvutatakse 
jagades netovõla kogukapitaliga. Neto-
võlg arvutatakse lahutades võlakohus-
tustest (lisa 10; sealhulgas ’lühi- ja pi-
kaajalised võlakohustused’ nagu see on 
näidatud konsolideeritud bilansis) raha 
ja raha ekvivalendid (lisa 6). Kogukapital 
arvutatakse liites omakapitalile, nagu 
see on näidatud konsolideeritud bilansis, 
netovõla.

31. detsember (tuhat EUR) 2013 2012

Võlakohustused 95 764 95 832

Raha ja raha ekvivalendid -31 786 -23 935

Netovõlg 63 978 71 897

Omakapital 87 208 84 673

Kogukapital 151 186 156 570

Netovõlg / kogukapital 42,3% 45,9%

Varad 202 721 200 728

Omakapital / varad 43,0% 42,2%

5.3 Õiglase väärtuse hinnang

Raha ja raha ekvivalentide, laekumata 
arvete, muude pikaajaliste nõuete, lühi-
ajaliste võlakohustuste ja hankijatele 
tasumata arvete õiglased väärtused ei 
erine oluliselt nende bilansis kajastatud 
väärtusest kuna nende realiseerumine 
toimub 12 kuu jooksul või nende kajas-
tamine toimus bilansipäevale lähedasel 
ajavahemikul. Sihtfinantseerimise nõue-
te õiglase väärtuse mõõtmisel on kasu-
tatud turul mittejälgitavaid sisendeid 
(tase 3) (lisa 4).

2013. aasta lõpu seisuga olid kõik  
Kontserni pikaajalised võlakohustused 
ujuvate intressimääradega. Pikaajalis-
te võlakohustuste õiglased väärtused 
põhinevad diskonteeritud rahavoogudel 
kasutades intressimäära 1,66% - 1,84% 
(2012: 1,53% - 1,74%) ja kuuluvad õigla-

se väärtuse hierarhia tasemele 3. Kuna 
Kontserni pikaajaliste võlakohustuste 
lepingulised riskimarginaalid olid mada-
lamad kui Kontsernile hetkel kohaldatav 
turu riskimarginaali tase, oli seisuga 31. 
detsember 2013 tema pikaajaliste võla-
kohustuste õiglane väärtus 948 tuhat 
eurot väiksem nende bilansis kajastatud 
väärtusest (2012: 1 240 tuhat eurot väik-
sem). 

Väiksemad riskimarginalid võrreldes 
turul kehtivaga tähendavad, et kui 
Kontsern sooviks refinantseerida oma 
pikaajalised võlakohustused kehtivatel 
turutingimustel tooks see talle, võrreldes 
olemasolevate lepingutega, kõrgemad 
intressikulud.

Õiglases väärtuses kajastatud finants-
instrumentide õiglane väärtus (intressi-
määra swap lepingud, lisa 12) on mää-
ratud kasutades hindamistehnikaid. 
Need hindamistehnikad maksimeerivad 
jälgitava turuinfo kasutamise, kus see on 
võimalik, ja toetuvad nii vähe kui võimalik 
ettevõtte eeldustele. Kui kõik instrumen-
di õiglase väärtuse jaoks vajalikud oluli-
sed sisendid on jälgitavad on instrumen-
di tase 2. Intressimäära swap lepingute 
õiglane väärtus on leitud oodatavate tu-
leviku rahavoogude nüüdisväärtusena 
tuginedes turul vaadeldavatel intressi-
kõveratel.
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LISA 6. 
Raha ja raha ekvivalendid

LISA 8. 
Muud pikaajalised nõuded

LISA 7. 
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed

31. detsember (tuhat EUR) 2013 2012

Raha ja pangakontod 3 295 1 859

Lühiajalised deposiidid 28 491 22 076

Raha ja raha ekvivalendid kokku 31 786 23 935

31. detsember (tuhat EUR) 2013 2012

Sihtfinantseerimise nõuded 2 161  3746

Pikaajalised sihtfinantseerimise nõuded 52 0

Laen koostööpartnerile 0 3 814

Muud pikaajalised nõuded kokku 2 213 7 560

31. detsember (tuhat EUR) 2013 2012

Ostjatelt laekumata arved 6 863 10 969

Ebatõenäoliselt laekuvad arved -368 -499

Nõuded ostjate vastu kokku 6 495 10 470

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete 
allahindlus perioodi alguses -499 -514

Perioodi jooksul laekunud 
ebatõenäoliselt laekuvaks  
tunnistatud nõuded

211 150

Perioodi jooksul ebatõenäoliselt 
laekuvaks tunnistatud nõuded -166 -319

Perioodi jooksul bilansist maha kantud 
nõuded 86 184

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete 
allahindlus perioodi lõpus -368 -499

Perioodi jooksul tehtud nõuete allahindlused on kajastatud 
koondkasumiaruandes kirjel „Muud äritulud(+) /-kulud(-)“. Nõue-
te vanuselise analüüsi kohta (sh nõuded üle tähtaja) vt. Lisa 5.

31. detsember (tuhat EUR) 2013 2012

Intressi nõuded 9 21

Sihtfinantseerimise nõuded 8 154 7 123

Tulevaste perioodide  
ettemakstud kulud 351 709

Viitlaekumised ja ettemaksed kokku 8 514 7 853

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

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

Laen koostööpartnerile on aastal 2013 täismahus tagasi maks-
tud. Kontserni muud pikaajalised nõuded summas 2 213 tuhat 
eurot (2012: 3 746 eurot) on panditud panga-laenude tagatisena 
(lisa 10), kommertspandi osana.
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LISA 9. 
Materiaalne ja immateriaalne põhivara

(tuhat EUR)

Kasutusel olevad materiaalsed varad Pooleliolevad varad Immateriaal-
sed varad Materiaalsed 

ja imma-
teriaalsed 
põhivarad 

kokku
Maa ja 

ehitised Rajatised Masinad ja 
seadmed Muu inventar Lõpetamata 

ehitised
Lõpetamata 
torustikud 

Lõpetamata 
immateriaal- 

sed varad

Litsentsid 
ja muu im-

materiaalne 
põhivara

31. detsember 2011

Soetusmaksumus 24 247 162 106 40 594 1 175 2 849 1 677 222 5 363 238 223

Akumuleeritud kulum -5 110 -52 920 -27 837 -808 0 0 0 -4 008 -90 683

Jääkmaksumus 19 137 109 186 12 757 367 2 849 1 677 222 1 355 147 550

Perioodil 1. jaanuar 2012 - 31. detsember 2012 toimunud liikumised

Soetamine 0 0 0 0 7 862 3 153 293 0 11 308

Põhivara mahakandmine ja 
müük jääkväärtuses 0 0 -1 0 -32 0 0 0 -33

Kompenseerimine 
sihtfinantseerimise teel (lisa 13) 0 0 0 0 0 -2 392 0 0 -2 392

Reklassifitseerimine 545 5 361 3 713 153 -8 421 -1 398 -490 537 0

Arvestuslik kulum (lisa 19) -273 -2 701 -2 062 -80 0 0 0 -763 -5 879

31. detsember 2012

Soetusmaksumus 24 793 167 389 44 018 1 302 2 258 1 040 25 5 899 246 724

Akumuleeritud kulum -5 384 -55 543 -29 611 -862 0 0 0 -4 770 -96 170

Jääkmaksumus 19 409 111 846 14 407 440 2 258 1 040 25 1 129 150 554

Perioodil 1. jaanuar 2013 - 31. detsember 2013 liikumised

Soetamine 0 0 0 0 6 127 2 103 421 0 8 651

Põhivara mahakandmine ja 
müük jääkväärtuses 0 0 -7 -8 0 -99 0 1 -113

Reklassifitseerimine 58 7 724 2 030 52 -7 808 -2 056 -419 419 0

Arvestuslik kulum (lisa19) -278 -2 717 -2 195 -80 0 0 0 -539 -5 809

31. detsember 2013

Soetusmaksumus 24 851 175 032 44 874 1 321 577 988 27 5 517 253 187

Akumuleeritud kulum -5 662 -58 179 -30 639 -917 0 0 0 -4 507 -99 904

Jääkmaksumus 19 189 116 853 14 235 404 577 988 27 1 010 153 283

Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmistegevuse eesmärgil. Seisuga 31. detsember 2013  oli kapitalirendiga 
soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääkmaksumus 861 tuhat eurot (2012: 886 eurot). 

Kontserni põhivara summas 14 287 tuhat eurot (31. detsember 2012: 14 573 tuhat eurot) on panditud kommertspandi tagatisena (lisa 10). Kontserni põhivaradele 
(maa ja ehitised) on pangalaenude tagatiseks seatud hüpoteek  summas 32 147 tuhat eurot (31. detsember 2012: 32 766 tuhat eurot) (lisa 10).

Kontsern on aasta jooksul kapitaliseerinud laenukasutuskulusid põhivaradesse summas 31 tuhat eurot (2012: 57 tuhat eurot).  Laenukasutuskulusid  kapitali-
seeriti nende laenu kaalutud keskmise määra alusel, mis moodustab 1,13% (2012: 1,39%)



LISA 10. 
Võlakohustused

31. detsember (tuhat EUR) 2013 2012

Lühiajalised kohustused

Pikaajalise laenukohustuse lühiajaline osa 2 000 0

Pikaajalise kapitalirendi kohustuse lühiajaline osa 146 115

Lühiajalised kohustused kokku 2 146 115

Pikaajalised kohustused

Laenukohustused 92 934 94 919

Pikaajaline kapitalirendi kohustus 684 798

Pikaajalised kohustused kokku 93 618 95 717

Pangalaenud seisuga 31. detsember 2013

Alusvaluuta EUR (euro) Saldo Efektiivne intressimäär

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

Kapitalirendi kohustused 830 2,27%-3,05%

Pangalaenud seisuga 31. detsember 2012

Alusvaluuta EUR (euro) Saldo Efektiivne intressimäär

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

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

Ettevõtte laenulepingud kuuluvad tagastamisele 2015. aasta novembris (2012: 2015. aasta novembris) summas 37,5 miljonit eurot ja  2018. aasta novembris (2012: 
2018. aasta novembris) summas 37,5 miljonit eurot. Kolmas laenuleping summas 20,0 miljonit eurot tagastatakse kümne võrdse poolaastase maksega perioodil 2014 
november kuni 2019 mai (2012: 2014 november kuni 2019 mai).

Pangalaenude tagatised ja panditud vara Tagatise bilansiline väärtus 31. detsember (tuhat EUR)

Tagatise liik Tagatisvara nimetus ja asukoht 2013 2012

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

Hüpoteek Kinnisvarad Paljassaare põik 14 ja  
Järvevana tee 3, Tallinn, Eesti (lisa 9) 32 147 32 776
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LISA 11. 
Võlad tarnijatele ja muud võlad

LISA 12. 
Tuletisinstrumendid
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31. detsembril lõppenud aasta (tuhat EUR) 2013 2012

Võlad tarnijatele - tegevuskulud 1 564 1 743

Võlad tarnijatele - investeeringud 214 834

Võlad seotud osapooltele (lisa 25) 197 187

Võlad töötajatele 900 869

Intressivõlad 33 50

Muud viitvõlad 65 135

Tagatisraha 26 28

Maksuvõlad, sh.: 

Tulumaks 141 142

Käibemaks 823 744

Vee erikasutusõiguse tasu 257 236

Saastetasu 209 181

Sotsiaalkindlustusmaks 283 284

Muud maksud 49 49

Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku 4 761 5 482

Kohustused (tuhat EUR) Kogusumma Lühiajaline osa Pikaajaline osa

31. detsember 2013

Swap lepingud 2 323 1 816 507

31. detsember 2012

Swap lepingud 4 577 2 039 2 538

31. detsember (tuhat EUR) 2013 2012

Lepingute jõustumise kuupäev mai 2010 – november 2015 mai 2010 – november 2011

Lepingute lõppemise kuupäev mai 2015 – november 2018 november 2013 – november 2015

Lepingute nominaalsumma 90 000 75 000
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LISA 13. 
Sihtfinantseerimine

LISA 15. 
Ettemaksed 

LISA 14. 
Sihtfinantseerimine

LISA 16. 
Aktsiakapital

Varade sihtfinantseerimine

Aruandeperioodil käiku antud torustike ehitamiseks arvestatud 
sihtfinantseerimise summa on 0 eurot (2012: 4 429 tuhat eurot) 
(lisa 25). Põhivarade bilansilist maskumust on vähendatud siht-
finantseerimise teel saadud summade võrra 0 eurot (2012: 2 392 
tuhat eurot) (lisa 9). Kompensatsioonid on kajastatud koondka-
sumiaruandes (lisa 20).

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestus  
5 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning 
vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid 
ja trahvid. Kontserni juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, 
mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise 
täiendava maksusumma.

Kontserni vaba omakapital seisuga 31. detsember 2013 moodus-
tas 49 196 tuhat eurot (2012: 46 661 tuhat eurot). Maksimaalne 
võimalik tulumaksukohustuse summa, mis kaasneb kogu jao-
tamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 13 077 tuhat 
eurot (2012: 12 404 tuhat eurot).

31. detsember (tuhat EUR) 2013 2012

Ostjate ettemaksed vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse eest 55 76

Liitumiste eest saadud ettemaksed 2 435 2 176

Ettemaksed kokku 2 490 2 252

Seisuga 31. detsember 2013 oli aktsiakapital nimiväärtuses 
12 000 060 (kaksteist miljonit kuuskümmend) eurot, mis jagu- 
nes 20 000 000 (kahekümneks miljoniks) 0.60 (kuuekümne  
eurosendi) nimiväärtusega A-aktsiaks ja 1 (üheks) 60 (kuue-
kümne) euroseks eelisaktsiaks (B-aktsia). 

B - aktsia annab aktsionärile vetoõiguse järgmiste küsimuste 
otsustamisel: põhikirja muutmine, aktsiakapitali suurendamine 
ja vähendamine, vahetusvõlakirjade väljalaskmine, oma aktsia-
te omandamine, AS Tallinna Vesi tegevuse lõpetamise, ühinemi-
se, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine, juhatuse või 
nõukogu nõudel teiste AS Tallinna Vesi tegevusega seotud küsimuste 
otsustamine, mis ei ole antud seadusega Üldkoosoleku ainupäde-
vusse. B-aktsia andis 2013. aastal ja 2012. aastal aktsionärile 
eelisõiguse saada dividende kokkulepitud summas 600 (kuus-
sada) eurot.

Aktsiate emiteerimine ja tagasiostmine on aktsionäride  
üldkoosoleku pädevuses vastavalt põhikirjas määratud põhi- 
mõtetele, juhatusel sellekohased erivolitused puuduvad.

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

Seisuga 31. detsember 2013 omas nõukogu ja juhatuse liikme-
test Riina Käi 100 aktsiat (2012: Riina Käi 100 ja Leho Võrk 179 
aktsiat). Väljakuulutatud ja väljamakstud dividendid on näida-
tud lisas 22.

Tingimuslik tulumaks jaotamata kasumilt väljamakstavatele di-
videndidele on näidatud lisas 14.
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LISA 17. 
Müügitulu

LISA 19. 
Müüdud toodete ja teenuste-, turustus- ja üldhalduskulud

LISA 18. 
Tööjõukulud

31. detsembril lõppenud aasta (tuhat EUR) 2013 2012

Põhitegevuse tulud

Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh.: 47 737 47 912

Müük eraisikutele, sh.: 23 642 23 789

Veemüügi teenus 13 022 13 096

Reoveeteenus 10 620 10 693

Müük juriidilistele isikutele, sh.: 19 053 18 767

Veemüügi teenus 10 585 10 248

Reoveeteenus 8 468 8 519

Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh.: 4 308 4 524

Veemüügi teenus 1 095 1 028

Reoveeteenus 2 730 2 684

Sademevee teenus 483 812

Ülereostustasu 734 832

Sademetevee kogumise ja puhastamise 
teenus 3 137 3 713

Tuletõrjehüdrantide teenus 287 202

Ehitusteenus ja projekteerimine 1 146 351

Muud tööd ja teenused 780 746

Müügitulu kokku 53 087 52 924

100% AS Tallinna Vesi toodangust ja teenustest realiseeriti Eesti Vabariigis.

31. detsembril lõppenud aasta (tuhat EUR) 2013 2012

Töötasu -5 233 -5 150

Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus -1 744 -1 718

Tööjõukulud kokku -6 977 -6 868

Töötajate arv aruandeperioodi lõpus 304 313

31. detsembril lõppenud aasta (tuhat EUR) 2013 2012

Müüdud toodete ja teenuste kulu

Vee erikasutusõiguse tasu -997 -937

Kemikaalid -1 734 -1 631

Elekter -3 392 -3 695

Saastetasu -1 872 -347

Tööjõukulu (lisa 18) -4 833 -4 750

Kulum -5 115 -5 167

Ehitusteenus ja projekteerimine -947 -277

Muud kulud -3 615 -3 533

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

Turustuskulud

Tööjõukulu (lisa 18) -375 -373

Kulum -244 -326

Muud turustuskulud -71 -73

Turustuskulud kokku -690 -772

Üldhalduskulud

Tööjõukulu (lisa 18) -1 769 -1 745

Kulum -339 -295

Muud üldhalduskulud -2 952 -2 700

Üldhalduskulud kokku -5 060 -4 740
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LISA 20. 
Muud äritulud ja –kulud

LISA 22. 
Dividendid

LISA 23. 
Kasum aktsia kohta

LISA 21. 
Finantstulud ja –kulud

31. detsembril lõppenud aasta (tuhat EUR) 2013 2012

Kasum sihtfinantseerimisest 0 2 037

Üksikliitumiste rajamistulud 117 96

Liitumispunktide kulum -111 -91

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-) / 
kulu vähenemine (+) 45 -169

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

Äritulud ja -kulud kokku -75 1 696

31. detsembril lõppenud aasta (tuhat EUR) 2013 2012

Perioodil väljakuulutatud dividendid 17 401 16 801

Perioodil väljamakstud dividendid 17 401 16 801

Tulumaks väljamakstud dividendidelt -4 625 -4 466

Arvestatud  dividendide tulumaks -4 625 -4 466

Väljamakstud dividendid aktsia kohta:

Dividend A-aktsia kohta (eurodes) 0,87 0,84

Dividend B-aktsia kohta (eurodes) 600 600

31. detsembril lõppenud aasta (tuhat EUR) 2013 2012

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

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

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

Kasum B aktsia kohta (eurodes) 600 600

31. detsembril lõppenud aasta (tuhat EUR) 2013 2012

Intressitulud 681 1 591

Intressikulud, laen -1 087 -1 358

Intressikulud, swap -2 024 - 1 851

Swapi õiglase väärtuse vähenemine 2 255 -89

Muud finantstulud (+)/kulud (-) -21 1

Finantstulud ja -kulud kokku -196 -1 706

2013 ja 2012 aastal oli tulumaksumäär 21/79.

31. detsembril 2013 ja 2012 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum 
aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta. 
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LISA 24. 
Kasutusrent

31. detsembril lõppenud aasta (tuhat EUR) 2013 2012

Renditud varad

Arvutite ja sõidukite kasutusrendikulu 415 319

Kasutusrent 
(kompensatsioon tarbijate poolt) 808 770

Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkestavatest 
rendilepingutest

31. detsember (tuhat EUR) 2013 2012

Alla 1 aasta 199 255

1-5 aastat 224 296

Minimaalsed rendimaksed kokku 423 551

Kõikide kasutusrendilepingute alusvaluutaks on euro. Rendile 
võetud vara ei ole edasi antud allrendile.

LISA 25. 
Seotud osapooled

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid nõukogu 
ja juhatuse liikmetega, nende  lähikondsetega  ja  ettevõtete-
ga,  milles nad omavad kontrolli või olulist mõju ning tehinguid 
olulist mõju omavate aktsionäridega. Dividendide maksed on 
näidatud omakapitali liikumise aruandes.

OLULIST MÕJU OMAVAD AKTSIONÄRID

31. detsember (tuhat EUR) 2013 2012

Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes

Ostjatelt laekumata arved (lisa 7) 550 4 919

Sihtfinantseerimise nõuded (lisa 7) 8 154 7 123

Pikaajalised sihtfinantseerimise nõuded (lisa 
8) 2 161 3 746

Võlad hankijatele ja muud võlad 197 187

31. detsembril lõppenud aasta (tuhat EUR) 2013 2012

Tehingud

Müügitulu 3 424 3 877

Torustike ehitamiseks saadav 
sihtfinantseerimine 0 4 429

Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost 1 020 998

Finantstulu 434 1 226

Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud 
(ilma sotsiaalmaksuta) 294 326

Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma 
sotsiaalmaksuta) 40 40

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja 
nõukogu liikmeid, kes on saanud Kontsernilt ainult ülalnimeta-
tud lepingulisi palgatasusid. Lisaks sellele on juhatuse liikmed 
piiriüleste töötajatena saanud otse neile makstud tasusid ka 
United Utilities (Tallinn) B.V. gruppi kuuluvatelt ettevõtetelt. Vas-
tavad kompensatsioonid on kajastatud real „Juhtimis- ja kon-
sultatsiooniteenuse ost“.

31. detsembril 2013 lõppenud aastal maksti Juhatuse liikmetele 
lahkumishüvitistena 18 tuhat eurot (31. detsembril 2012 lõppe-
nud aastal: 45 tuhat eurot). Potentsiaalne palgakulu kohustus 
oleks kuni 93 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui Nõukogu 
peaks välja vahetama kõik Juhatuse liikmed.

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



LISA 26. 
Tütarettevõtted 

Osalus (%)
31. detsember 2013 2012

Tütarettevõte Asukohamaa Tegevusala Osalus (%) Osalus (%)

Watercom OÜ Tallinn, Eesti
Vee-ettevõtlusega 
seotud kõrvaltee-
nuste osutamine

100 100

AS Tallinna Vesi asutas Watercom OÜ 25. mail 2010.

LISA 27. 
Lisainformatsioon kontserni emaettevõtte kohta

Vastavalt Eesti Raamatupidamise Seadusele tuleb konsolidee-
ritud raamatupidamise aastaaruande lisades avaldada kon-
solideeriva üksuse (emaettevõtte) eraldiseisvad konsolidee-
rimata esmased aruanded. Emaettevõtte esmaste aruannete 
koostamisel on järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on 
rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande 
koostamisel. Tütarettevõtete kajastamist käsitlevaid arvestus-
põhimõtteid on emaettevõtte eraldiseisvates esmastes aruan-
netes, mis on esitatud konsolideeritud raamatupidamise aas-
taaruande lisana, muudetud vastavalt IAS 27 „Konsolideeritud 
ja eraldiseisvad raamatupidamise aruanded“ nõuetele.

Emaettevõtte eraldiseisvates esmastes aruannetes, mis on 
esitatud käesoleva konsolideeritud raamatupidamise aruande 
lisadena, on investeeringud tütarettevõtete, ühisettevõtete ja 
sidusettevõtete aktsiatesse kajastatud soetusmaksumuses, 
millest on maha arvatud vara väärtuse langusest tekkinud al-
lahindlused.

Emaettevõtte eraldiseisvad aruanded

Vastavalt Eesti Raamatupidamise Seadusele on summa, millest 
aktsiaselts võib teha aktsionäridele väljamakseid, leitav järg-
miselt: korrigeeritud konsolideerimata omakapital, millest on 
maha arvatud aktsiakapital, ülekurss ja reservid.

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

31. detsember (tuhat EUR) 2013 2012

Varad

Käibevara

Raha ja raha ekvivalendid kokku 29 879 23 354

Nõuded ostjate vastu, 
viitlaekumised ja ettemaksed 14 579 18 246

Nõuded tütarettevõtja vastu 39 35

Varud 424 353

Käibevara kokku 44 921 41 988

Põhivara

Muud pikaajalised nõuded 2 212 7 559

Investeering tütarettevõtjasse 527 527

Materiaalne põhivara 153 305 149 133

Immateriaalne põhivara 1 003 1 087

Põhivara kokku 157 047 158 306

Varad kokku 201 968 200 294
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FINANTSSEISUNDI ARUANNE KOONDKASUMIARUANNE

Kohustused ja omakapital

Lühiajalised kohustused

Pikaajaliste laenukohustuste 
lühiajaline osa 2 042 19

Võlad tarnijatele ja muud võlad 4 080 4 486

Tuletisinstrumendid 1 816 2 039

Võlad tütarettevõtjale 743 1 369

Ostjate ettemaksed ja tulevaste 
perioodide tulud 2 488 2 221

Lühiajalised kohustused kokku 11 169 10 134

Pikaajalised kohustused

Tulevaste perioodide tulu 
liitumistasudelt 10 144 7 892

Laenukohustused 92 959 94 953

Tuletisinstrumendid 507 2 538

Muud võlad 9 9

Pikaajalised kohustused kokku 103 619 105 395

Kohustused kokku 114 788 115 526

Omakapital

Aktsiakapital 12 000 12 000

Ülekurss 24 734 24 734

Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278

Jaotamata kasum 49 168 46 756

Omakapital kokku 87 180 84 768

Kohustused ja omakapital kokku 201 968 200 294

31. detsember (tuhat EUR) 2013 2012 31. detsembril lõppenud aasta (tuhat EUR) 2013 2012

Müügitulu 51 693 52 437

Müüdud toodete/teenuste kulud -21 578 -20 014

Brutokasum 30 115 32 423

Turustuskulud -690 -731

Üldhalduskulud -4 734 -4 553

Muud äritulud (+)/-kulud (-) -76 1 291

Ärikasum 24 615 28 430

Finantstulud 2 932 1 587

Finantskulud -3 109 -3 285

Kasum enne tulumaksustamist 24 438 26 732

Dividendide tulumaks -4 625 -4 466

Puhaskasum 19 813 22 266

Koondkasum 19 813 22 266

Jaotatav kasum:

A- aktsia omanikele 19 812 22 265

B- aktsia omanikule 0,60 0,60

Kasum A aktsia kohta (eurodes) 0,99 1,11

Kasum B aktsia kohta (eurodes) 600 600
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RAHAVOO ARUANNE

31. detsembril lõppenud aasta (tuhat EUR) 2013 2012

Äritegevuse rahavood

Ärikasum 24 614 28 431

Korrigeerimine kulumiga 5 660 5 786

Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja liitumistasudest -117 -2 043

Muud mitterahalised korrigeerimised 27 7

Kasum(-)/kahjum(+) põhivara müügist -134 30

Äritegevusega seotud käibevara muutus -210 -262

Äritegevusega seotud kohustuste muutus -383 -10

Rahavoog äritegevusest 29 457 31 939

Investeerimistegevuse rahavood

Antud laenud 0 -765

Laenude tagasimaksed 3 814 0

Põhivara soetamine -10 284 -10 530

Torustike ehituse eest saadavad kompensatsioonid 7 884 11 198

Põhivara müügitulu 159 2

Saadud intressid 690 1 581

Rahavoog investeerimistegevusest 2 264 1 486

Finantseerimistegevuse rahavood

Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid -3 130 -3 242

Tasutud kapitalirendi maksed -40 -4

Tasutud dividendid -17 401 -16 801

Tulumaks dividendidelt -4 625 -4 466

Rahavoog finantseerimistegevusest -25 196 -24 513

Raha ja raha ekvivalentide muutus 6 525 8 912

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 23 354 14 442

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 29 879 23 354
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OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(tuhat EUR) Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik 
reservkapital

Jaotamata 
kasum

Omakapital 
kokku

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

Dividendid 0 0 0 -16 801 -16 801

Perioodi koondkasum 0 0 0 22 266 22 266

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

Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste bilansiline väärtus 0 0 0 0 -527

Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste väärtus arvestatuna 
kapitaliosaluse meetodil 0 0 0 0 432

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

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

Dividendid 0 0 0 -17 401 -17 401

Perioodi koondkasum 0 0 0 19 813 19 813

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

Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste bilansiline väärtus 0 0 0 0 -527

Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste väärtus arvestatuna 
kapitaliosaluse meetodil 0 0 0 0 555

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



JUHATUSE JA NÕUKOGU KINNITUS86

Juhatus on 20. veebruaril 2014 koostanud AS Tallinna Vesi tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande. AS-i Tallinna Vesi 
nõukogu on läbi vaadanud juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise 
aastaaruandest, juhatuse ettepaneku kasumi jaotamise kohta ja sõltumatu audiitori järeldusotsuse ning aktsionäride üldkoosolekule 
esitamiseks heaks kiitnud.

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud kõik juhatuse ja nõukogu liikmed.

Ian John Alexander Plenderleith
juhatuse esimees

20.02.2014

Aleksandr Timofejev
juhatuse liige

20.02.2014

Riina Käi
juhatuse liige

20.02.2014

Brendan Francis Murphy
nõukogu liige

19.03.2014

Simon Gardiner
nõukogu liige

19.03.2014

Robert John Gallienne
nõukogu esimees

20.03.2014

Steven Richard Fraser
nõukogu liige

19.03.2014

Mart Mägi
nõukogu liige

19.03.2014

Allar Jõks
nõukogu liige

19.03.2014

Toivo Tootsen
nõukogu liige

19.03.2014

Rein Ratas
nõukogu liige

19.03.2014

Priit Lello
nõukogu liige

19.03.2014
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Stan Nahkor
Vandeaudiitor, litsents nr 508

25.02.2014

Ago Vilu
Vandeaudiitor, litsents nr 235

25.02.2014
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AS Tallinna Vesi aktsionäridele

Oleme auditeerinud kaasnevat 
AS Tallinna Vesi ja selle tütarettevõtte kon-
solideeritud raamatupidamise aastaaruan-
net, mis sisaldab konsolideeritud finants-
seisundi aruannet seisuga 31. Detsember 
2013, konsolideeritud koondkasumiaruan-
net, omakapitali muutuste aruannet ja ra-
havoogude aruannet eeltoodud kuupäeval 
lõppenud majandusaasta kohta ning lisasid, 
mis sisaldavad aastaaruande koostamisel 
kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kok-
kuvõtet ja muud selgitavat informatsiooni.

Juhatuse kohustused 
konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande osas

Juhatus vastutab konsolideeritud raama-
tupidamise aastaaruande koostamise ja 
õiglase esitamise eest kooskõlas rahvus-
vaheliste finantsaruandluse standarditega, 
nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu 
poolt, ning sellise sisekontrolli eest, nagu 
juhatus peab vajalikuks, et võimaldada 
kas pettusest või veast tulenevate oluliste 
väärkajastamisteta konsolideeritud raa-
matupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada auditi 
põhjal arvamus konsolideeritud raama-
tupidamise aastaaruande kohta. Viisime 
auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste au-
diteerimisstandarditega. Need standardid 
nõuavad, et me oleme vastavuses eeti-
kanõuetega ning et me planeerime ja vii-
me auditi läbi omandamaks põhjendatud 
kindlustunnet, et konsolideeritud raama-
tupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi 
väärkajastamisi.

Audit hõlmab konsolideeritud raamatupi-
damise aastaaruandes esitatud arvnäita-
jate ja avalikustatud informatsiooni kohta 
auditi tõendusmaterjali kogumiseks vaja-
like protseduuride läbiviimist. Nende prot-
seduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori 
otsustustest, sealhulgas hinnangust riski-
dele, et konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruanne võib sisaldada pettustest või 
vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. 
Asjakohaste auditi protseduuride kavan-
damiseks võtab audiitor nende riskihin-
nangute tegemisel arvesse konsolideeritud  
raamatupidamise aastaaruande koostami-
seks ja õiglaseks esitamiseks juurutatud 
sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, 
et avaldada arvamust sisekontrolli tule-
muslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasu-

tatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, 
juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike 
hinnangute põhjendatuse ja konsolideeri-
tud raamatupidamise aastaaruande üldise 
esituslaadi hindamist.

Usume, et kogutud auditi tõendusmater-
jal on piisav ja asjakohane meie arvamuse 
avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruanne kõigis 
olulistes osades õiglaselt AS Tallinna Vesi 
ja selle tütarettevõtte finantsseisundit 
seisuga 31. Detsember 2013 ning nende 
sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta 
finantstulemust ja rahavoogusid koos-
kõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse 
standarditega, nagu need on vastu võetud 
Euroopa Liidu poolt.

Asjaolu rõhutamine

Juhime tähelepanu konsolideeritud raa-
matupidamise aastaaruande lisale 3, 
milles kirjeldatakse AS Tallinna Vesi ja  
Konkurentsiameti vahelise kohtuasja tu-
lemusega seotud ebakindlust. Nimetatud  
asjaolu rõhutamine ei kujuta endast mär-
kust meie arvamuse osas.
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Ian Plenderleith
juhatuse esimees

Ian Plenderleith töötab ettevõtte tegevjuhi 
ja juhatuse esimehena alates 1. oktoobrist 
2008. 2004. aasta oktoobrist kuni 2007. 
aasta augustini töötas AS-is Tallinna Vesi 
finantsdirektori ametikohal. 2007. aasta 
septembrist kuni 2008. aasta septembrini 
töötas Ian Plenderleith United Utilities’e 
äriarenduse ja rahvusvahelise finants-
divisjoni partnerina. Tal on üle 15 aasta 
töökogemust kommunaalsektoris mitmel 
finantsvaldkonnaga seotud ametikohal nii 
Suurbritannias kui ka teistes riikides. Ian 
Plenderleith on organisatsiooni Chartered 
Institute of Management Accountants liige. 
Ian Plenderleith ei oma AS-i Tallinna Vesi 
aktsiaid.

Aleksandr Timofejev
juhatuse liige

Aleksandr Timofejev on töötanud  
AS-is Tallinna Vesi erinevatel positsioo-
nidel alates 2007. aastast. Ta on olnud 
ettevõtte tippjuhtkonna liige alates 
2011. aastast ning olnud osaline paljude 
strateegiliste otsuste väljatöötamisel 
ja elluviimisel. Aleksandr Timofejevil on 
magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist  
keskonnatehnika erialal spetsialiseerumi-
sega veetehnikale. Aleksandr Timofejev ei 
oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

Riina Käi
juhatuse liige

Riina Käi töötab ettevõtte finantsdirektori 
ametikohal 2012. aasta oktoobri lõpust. 
Varasemalt on tal laialdane finantsialane 
töökogemus olles töötanud nii arendus-
juhi-, finantsjuhi-, finantskontrolleri-  
kui pearaamatupidajana erinevates et-
tevõtetes. Riina Käil on nii ökonomisti 
diplom kui ka majanduse magistrikraad 
Tallinna Tehnikaülikoolist. Samuti on Riina 
ACCA (Association of Charted Certified  
Accountants) liige alates 2009. aastast. 
Riina Käi omab 100 AS-i Tallinna Vesi 
aktsiat.
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Robert John Gallienne
nõukogu esimees

Nõukogu liikme kandidaadina üles sea-
tud United Utilities kontserni poolt ja 
nõukogu liikmeks valitud 23.05.2006 
toimunud aktsionäride üldkoosolekul, 
mis jõustus 02.07.2006. Hr Gallienne-i  
on ametisse valitud mitu järjestikust 
ametiaega, viimati 18.05.2010. Töötas  
AS-i Tallinna Vesi juhatuse esimehe ja  
tegevjuhina 1. aprillist 2002. a. kuni 
2006. aasta juuni lõpuni. Enne seda oli  
Bulgaarias Sofyiska Voda (Sofia Vesi) 
tegevdirektor ja Manila Water’i (Manila 
Vesi) kontserni klienditeeninduse direk-
tor Filipiinidel. Tal on üle 26-aastane 
vee-majanduses juhtivatel ametikohtadel  
töötamise kogemus nii Ühendkuningriigis  
kui muudes välisriikides. Ei oma  
AS Tallinna Vesi aktsiaid.

Steven Richard Fraser
nõukogu liige

Nõukogu liikme kandidaadina üles sea-
tud United Utilities kontserni poolt ja 
nõukogu liikme staatuse omandanud 
21.01.2012. Steven Richard Fraser töö-
tab United Utilities’e tegevdirektorina.  
Hr Fraser liitus United Utilities’ega 
2005.a. tootmisdirektori ametikohal ning 
ta on varasemalt töötanud sellistes ette-
võtetes nagu D.J. Ryan & Sons Limited  
ja Bethell Power Services. Ta omab  
magistrikraadi inseneriprojektide juhtimise 
alal. Ei oma AS Tallinna Vesi aktsiaid.

Simon Gardiner
nõukogu liige

Nõukogu liikme kandidaadina üles sea-
tud United Utilities kontserni poolt ja 
nõukogu liikmeks valitud 14.12.2010 toi-
munud aktsionäride erakorralisel üld-
koosolekul. Simon Gardiner on United 
Utilities Group PLC õigusosakonna juht. 
Enne seda töötas United Utilities Group 
PLC-s Grupi õigusteenistuse juhina ning 
1994-1999.aastal oli advokaat advokaadi- 
büroos Osborne Clarke Solicitors.  
Hr Gardiner on alates 1996.aastast tööta-
nud advokaadina. Ei oma AS Tallinna Vesi 
aktsiaid.
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Mart Mägi
nõukogu liige

Mart Mägi valiti sõltumatuks nõukogu 
liikmeks 23. novembril 2007. a. toimu-
nud erakorralisel üldkoosolekul ning on 
ametisse valitud mitmel järjestikusel pe-
rioodil, viimati 18.05.2010. Alates 2008. 
aastast töötab ta AS-i Amserv Grupp 
tegevjuhina. Mart Mägi omab laialdasi  
finants- ja ettevõtlusalaseid teadmi-
si ning kogemusi. Ta on omandanud  
magistrikraadi Varssavi Kindlustuse ja  
Panganduse Ülikoolis kindlustuse ja 
panganduse erialal ning Tartu Ülikoolis 
juhtimise ja turunduse erialal. Ei oma  
AS Tallinna Vesi aktsiaid.

Brendan Francis Murphy
nõukogu liige

Nõukogu liikme kandidaadina üles seatud 
United Utilities kontserni poolt ja nõuko-
gu liikmeks valitud 27.10.2011. Hr Murphy 
töötab United Utilities Group PLC’i rahan-
dusosakonna juhina, vastutades kogu 
grupi rahandustegevuse kõikide aspektide 
eest. Laialdaste kogemustega rahandus-
eksperdina on tal märkimisväärsed tehni-
lised oskused rahanduse erinevates tege-
vusvaldkondades, k.a. finantseerimise ja 
kapitalistruktuuri strateegias, ulatuslikud 
teadmised võlakapitaliturgudest, äriühin-
gute finantsriskide juhtimisest ja nendega 
seotud riskikindlustusest, tehingute täit-
mise juhtimisest. Enne United Utilities-ega 
liitumist sai hr Murphy organisatsiooni 
Chartered Institute of Bankers in England 
and Wales partneriks töötades Barclays 
pangas ning on Finantsjuhtide Liidu liige. Ei 
oma AS Tallinna Vesi aktsiaid.

Rein Ratas
nõukogu liige

Seati kandidaadina üles Tallinna linna  
poolt ning valiti nõukogu liikmeks 22.  
novembril 2005. a. toimunud erakorralisel 
üldkoosolekul. Hr Ratast on nõukogu liik-
meks valitud mitu järjestikku ametiaega, 
viimati 18.05.2010. Alates 1999.a.-st töö-
tab ta AS-is Tallmac keskonnateenistuse 
juhi ja keskkonnaeksperdina. Samal ajal 
on Rein Ratas andnud loenguid Eesti 
Põllumajandusülikooli Keskkonnakaitse  
Instituudis. Enne seda töötas Rein Ratas  
7 aastat Keskkonnaministeeriumi kants-
lerina. Hr Ratas on lõpetanud Tartu  
Ülikooli ning omandanud doktorikraadi 
bioloogias. Ei oma AS Tallinna Vesi akt-
siaid.
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Allar Jõks
nõukogu liige

Allar Jõks valiti nõukogu sõltumatuks 
liikmeks 21. mail 2013. a. toimunud korra-
lisel aktsionäride üldkoosolekul. Allar Jõks 
on vandeadvokaat ja advokaadibüroo  
Sorainen partner. Varem töötanud koh-
tunikuna nii maakohtus kui ka ringkonna- 
kohtus ning Eesti Vabariigi õiguskantsle-
rina. Allar Jõksil on Tartu Ülikooli baka-
laureuse- ja magistrikraad õigusteaduses. 
Allar Jõks on riigi- ja haldusõiguse tun-
nustatud asjatundjana. Allar Jõks ei oma 
AS Tallinna Vesi aktsiaid.

Toivo Tootsen
nõukogu liige

Määratud Tallinna Linna poolt  
AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 
07.04.2011. a. Toivo Tootsen on Tallinna 
linnavolikogu liige ning varem olnud  
Riigikogu liige. Ta on lõpetanud Tartu  
Ülikoolis eesti keele ja kirjanduse tea-
duskonna ning Tallinna Pedagoogilise  
Instituudi näitejuhtimise eriala. Ei oma  
AS Tallinna Vesi aktsiaid.

Priit Lello
nõukogu liige

Määratud Tallinna Linna poolt  
AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks ala-
tes 16.11.2011. a. Priit Lello on Tallinna  
linna õigusdirektor ning juhib Tallinna  
linna õigusteenistust. Hr Lellol on laialda-
selt kogemusi avaliku õiguse valdkonnas, 
erinevates eraõigusega seotud sektori-
tes, s.h. võlaõiguses, kohtumenetluses ja 
ka põhiseaduslikkuse järelvalvega seotud 
küsimustes. Alates 1997. aastast on Priit 
Lello juristina töötanud mitmetel Tallinna 
linna erinevatel ametikohtadel ning tege-
lenud Linnavalitsuse ja linna ametiasu-
tuste õigusnõustamisega, Tallinna linna 
jaoks oluliste valdkondade õigusliku 
reguleerimise korraldamisega. Hr Lello  
on ka Tööstusomandi apellatsiooni- 
komisjoni liige. Ei oma AS Tallinna Vesi 
aktsiaid.
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Riina Käi
Finantsdirektor
Ädala 10, Tallinn 10614
Telefon: 62 62 200
Faks: 62 62 300
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