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1. JUHATUSE ESIMEHE POORDUMINE
JATKUVALT HEAD TOOTMISTULEMUSED
Sarnaselt eelnenud aastatele oli ka 2017. aasta AS-ile Tallinna Vesi erakordsete
tootmistulemuste aasta. Taaskord suutsime parandada tootmistulemusi ja teenuste kvaliteeti
klientidele Tallinnas ja selle lahiumbruses.
Ettevotte prioriteet on pakkuda klientidele usaldusvaarset ja kvaliteetset joogiveeteenust ning
tagada, et ko ik meie tegevused, alates joogivee kogumisest kuni heitvee puhastamiseni,
toimuksid rangelt kooskolas kehtestatud keskkonnanouetega.
Ka sel aastal oli vee kvaliteet korge. Selle hindamiseks votame veeproove nii erinevatest
proovivotukohtadest oma vorgus kui ka tarbijate kraanidest. Katkematu ja kvaliteetse
joog iveeteenuse tagamiseks l6pptarbijatele avasime 2017. aasta kolmandas kvartalis uue
alternatiivse veetoru, mis varustab joogiveega pea 100 000 Tallinna ja Harku elanikku. Tegu on
ettevotte uhe olulisema investeeringuga katkematu veeteenuse tagamiseks linnas.
Lekete hulk veevorgus on langenud k6igi aegade madalaimale tasemele. Samuti suutsime
vahendada veekatkestuste kestvusaega, mis annab tunnistust vorgu tookindlusest ja meie
meeskondade heast toast, kes tootavad katkematult oopaevaringselt.
Tallinna Vee jaoks on keskkonnahoid vaga tahtis. 2017. aastal vastas puhastatud heitvee kvaliteet
k6ikidele kehtestatud nouetele. Heitvee kvaliteedi tagamine on vaga oluline, et kindlustada
Laanemere hea seisukord.

SUUREPARANE KLIENDITEENINDUS KOMM UNAALETTEVOTTEID

OKS EUROOPA KORGEMINI HINNATUD

Oleme votnud Ulesandeks pakkuda oma klientidele parima kvaliteediga joogivett. Aga usume ka ,
et seda peavad toetama samavorra silmapaistev teen ind us ja mojus kommunikatsioon .
lgal aastal viib soltumatu uuringutefirma Kantar Emor labi ulatusliku kliendirahulolu-uuringu.
Selle tulemused kaardistavad rahuolu nii meie lepinguliste klientide seas kui ka tarbijate hulgas.
kes meiega otseses lepingulises suhtes ei ale, nt kortermajade elanikud ja uurn ikud . Taaskord
nagime, et meie klientide rahulolu on vaga korge.

OLULISTE UUDISTE AASTA
2017 oli AS-i Tallinna Vesi jaoks oluliste uudiste aasta. Vahetult enne aasta loppu sa ime otsuse
Riigikohtust, mis puudutas Tallinna Vee ja Konkurentsiameti vahelist tariifivaidlust. Kahjuks
valmistas l6ppastme kohtuotsus Tallinna Vee jaoks pettumuse, kuivord meie kassatsioonkaebus
ei osutunud edukaks. Hoolimata sellest, et kohus ei leidnud alust kahelda Tallinna Linnaga
solmitud Teenuslepingu 6igusparasuses, otsustati siiski, et Konkurentsiameti jaoks ei ale see
leping siduv.
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Tallinna Vee jaoks tahendab otsus eelkoige seda , et nuudsest tegutseme uutes tingimustes. Vee
hinna peab kinnitama Konkurentsiamet, kes lahtub seda tehes sootuks teistsugusest
metoodikast kui see , milles oli kokku lepitud 2001. aastal linnaga solmitud lepingus.
Kuigi igapaevatoo jatkub ettevottes senisel moel ja meie prioriteediks on jatkuvalt korge
kvaliteediga katkematu teenuse tagamine, siis olen ettevotte juhina mures selle parast, kuidas
selline otsus mojutab Eesti arikeskkonda laiemalt ja millise sonumi saadab see voimalikele
valisi nvestoritele.
Tallinna Vee jaoks ei ole kohtuvaidlused sellega aga veel labi. Jatkuvalt ootame vastust
rahvusvahelisest arbitraazikohtust, kes peab otsustama, kas investorite huve on kahjustatud
ning kas riik peab seetottu kahju kompenseerima.

STRATEEGILISED EESMARGID 2018-2022
Hoolimata kohtuotsusest jatkab ettevote igapaevatood. 2017. aastal sonastas Tallinna Vesi oma
strateegia jargnevaks viieks aastaks.
Vee-ettevotjana oleme tihedalt seotud umbritseva keskkonna ja kohaliku kogukonnaga .
Seeparast pingutame jatkuvalt selle nimel, et taita erinevate huvigruppide vajadusi ja ootusi.
Ka edaspidi pingutame selle nimel, et meie tootajad, kliendid , investorid ja laiem kogukond
oleksid Tallinna Vee tegevusega rahul.
Meie peamiseks Ulesandeks on pakkuda usaldusvaarset ja turvalist teenust. Selleks peame
tagama investeeringute oigeaegsuse, rakendama parimaid praktikaid ja uusi tehnoloogiaid ning
muutma kliendisuhtlust veelgi kiiremaks ja mugavamaks.
Meie edu votmeks on professionaalsed ja puhendunud tOotajad, kelle ohutuse tagamine tOokohal
on meie jaoks jatkuvalt vaga oluline. Samavord tahtis on, et panustaksime susteemselt
jarelkasvu ja tootajate koolitamisesse, et arendada oskusi ja vahendada valdkonnas tekkinud
tOokate nappust.
Koige selle juures peame silmas pidama finantsilist jatkusuutlikkust. Selleks, et meil oleks
voimalik teha vajalikke investeeringuid , tagada aktsionaridele oodatud tulukus ja sailitada
stabiilne finantspositsioon, on vaga oluline tagada jatkusuutlik tuluvoog ja tugev
kapitalistruktuur. Uues regulatsiooniolukorras pakub finantseesmarkide saavutamine
ettevottele aga sootuks uusi valjakutseid, mille taielik ulatus selgub aja jooksul. Uhtlasi
panustame ka jargnevatel aastatel tutarettevotte OU Watercom tasakaalustatud kasvu.

VALJAVAATED 2018. AASTAKS
2018. aastal ootame otsust rahvusvahelisest arbitraazikohtust. Menetlust viiakse labi
Rahvusvahelise lnvesteeringualaste Vaidluste Lahendamise Keskuse (ICSID] kaudu . AS Tallinna
Vesi ja selle Hollandi Kuningriigis registreeritud aktsionar United Utilities (Tallinn] B.V. alustasid
2014. aastal Eesti Vabariigi vastu rahvusvahelist arbitraazimenetlust Hollandi Kuningriigi ja Eesti
Vabariigi vahel solm itud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumise
tottu .
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Kohtuistung toimus 2016. aasta novembris Pariisis. 2017. aasta veebruari alguses esitasid
molemad osapooled paneelile istungijargsed luhikokkuvotted. Kohtuotsust on oodata 2018.
aasta alguses.
Kuigi rahvusvahelise arbitraazikohtu otsus maarab ara voimaliku kompensatsiooni, mojutab
ettevotte muugitulu edaspidi eelkoige Eesti Riigikohtu otsus ja sellest tulenevalt
Konkurentsiameti poolt kinnitatav tariif.
Panustame jatkuvalt 00 Watercom kasvu. Samas tuleb Watercomil voita toid vaga tugevas
konkurentsis ja suhteliselt madalate kasumimarginaalide juures. Seetottu ei ole kuigi
toenaoline, et neil tuludel oleks tulevikus oluline moju AS-i Tallinna Vesi kaekaigule.
Keskendume ka edaspidi sellele, et pakkuda oma klientidele ja lopptarbijatele silmapaistvalt
head teenust. Tuginedes 2017. aastal saavutatule, jatkame tOod koigi oma huvigruppidega,
sealhulgas investoritega. Toetame jatkuvalt ka laiemat kogukonda ja keskkonda.
Lopetuseks soovin tanada oma kolleege AS-ist Tallinna Vesi, 00-st Watercom ja ettevottest
United Utilities, samuti koiki meie tarnijaid ja koostoopartnereid, kelle toel saavutasime 2017.
aastal erakordselt haid tulemusi.

Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees
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2. MEIE ETTEVOTE
AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevotja, kes pakub vee- ja kanalisatsiooniteenuseid pea
kolmandikule Eesti elanikkonnast. Teenindame enam kui 23 600 kodu- ja ariklienti ning 460 000
lopptarbijat Tallinnas ja seda umbritsevates valdades: Maardu linnas , Saue linnas, Harku vallas
[Tiskre ja Harkujarve kUlades ning Harku alevikus]. 31. detsembri 2017 seisuga tootas ettevottes
312 tootajat.

U!emiste veepuhastusjaam (vasaku/} ja Pa/jassaare reoveepuhastusjaam (paremal/

Ettevottel on
kaks puhastusjaama : Ulemiste veepuhastusjaam ja Paljassaare
reoveepuhastusjaam. lga paev puhastame oma jaamades keskmiselt 60 000 m 3 vett ja 120 000
m 3 reovett. Tallinna Vee koosseisus tegutsevad ka akrediteeritud vee- ja heitveelaborid.
AS Tallinna Vesi erastati 2001. aastal. Erastamisel Tallinna linnaga solmitud Teenuslepingu
jargselt on ettevottel kohustus tagada teenuste kvaliteet 97 teenustasemel. Praegune
Teenusleping kehtib kuni 2020. aastani, kuid Tallinna teeninduspiirkonnas on ettevottel vee- ja
kanalisatsiooniteenuste osutamise ainuoigus kuni aastani 2025.
Uhisveevargisusteemi kuulub ligi 1 150 km veetorustikke, 18 veepumplat ja 64 pohjavee
puurkaevpumplat kokku 93 puurkaevuga. Harju- ja Jarvamaal paiknev pinnaveehaare ulatub
umbes 1 800 km 2-ni. Uhiskanalisatsioonisusteemi kuulub 1 126 km reoveekanalisatsioonitorustikke, 483 km sademeveetorustikke ning 17 4 kanalisatsiooni- ja sademeveepumplat Ule
kogu teeninduspiirkonna.
AS-i Tallinna Vesi kontsern koosneb kahest ettevottest. AS-i Tallinna Vesi aktsiad on noteeritud
NASDAQ OMX Balti pohinimekirjas. 31. detsembri 2017 seisuga olid ule 5%-list otseosalust
omavad aktsionarid United Utilities [Tallinn) B.V. ja Tallinna linn .
2010. aastal moodustas AS Tallinna Vesi tutarettevotte OU Watercom, mille eesmargiks on
pakkuda teenuseid emaettevottele, kuid sellest enamgi veel laiendada pakutavate teenuste
valikut ning arendada valja pohitegevusvaliseid teenuseid.
Tutarettevote OU Watercom kuulub taielikult AS-ile Tallinna Vesi ning selle tulemused on
konsolideeritud kontserni [AS Tallinna Vesi ja OU Watercom, edaspid i koos Kontsern) tulemustesse. Kontserni struktuur on pusinud viimastel aastatel muutumatuna.
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MEIE PEAMISED TOOTED JA TEENUSED

Vee kogumine,
puhastamine ja
varustus

Vee- ja
kanalisatsiooniteenused

Reo- ja sademevee
kogumine,
arajuhtimine ja
puhastamine

Projekteerim isteenused

Laboriteenused

Torustike
ehitamine

Omanikujarelvalve

Ja
projektijuhtimine

Transporditeenused ja teeehitus.

MEIE MISSIOON JA VISIOON
Pakume korge kvaliteediga joogivett, tagame teenuse usaldusvaarsuse ja kogume ning
puhastame reo- ja sademeveed keskkonnasobralikult.

ME/£ MISSIOON

8

ME/£ VIS/OON
lgaUks tahab olla meie
klient, tOotaja ja partner,
sest me oleme
Baltimaade juhtiv veeettevote .
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3. MEIE TULEMUSED 2017. AASTAL

3.1 Olulisemad tootmistulemused 2017. aastal
VEE KVALITEET
Vee kvaliteet oli labi aegade parim.
Puhastusjaama
professionaalne
opereerim1ne ning asjatundlik ja tohus
juhtimine voimaldab ettevottel tagada
Uhtlaselt korget vee kvaliteeti.

100.00%

99. 93% 99. 93%

KESKMINE
TUN DID ES

KATKESTUSE

KESTVUS

Meie eesmark on pakkuda koikidele oma
klientidele kvaliteetset joogivett ja viia
veekatkestuste kestvus miinimumini. Oleme
seadnud sihiks, et keskmine veekatkestus ei
kestaks kauem kui 3,5 tundi.
3.5

99.90%

3.4

99.80%

3.3

tunnid

3.46

3.44

99.70%
3.1

99.60%

3

99.50%
2013

2014

2015

2016

2017

LEKETE TASE VEEVORGUS

2013

2014

2015

2016

Ennetav torustike pesu on toonud kaasa
vaiksema ummistuste arvu.

arv

800

20.00%
16.98% 16 1401c
. 0 14.68% 15.07% 13.82%

700

5.00%

650

0.00%

600
2014

2015

2016

2017

762

757

2013

2014

750

10.00%

2013

2017

KANALISATSIOONIUMMISTUSTE ARV

Lekete tase on olnud madal mitmel
jarjestikusel aastal. Jalgime pidevalt
veevorgu olukorda ja hooldame vorku
lahtuvalt pohjalikust hooldusplaanist.

15.00%

2.9

2015

2016

2017
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3.2 Olulisemad finantstulemused 2017. aastal
MUUGITULU
Muugitulu kasvas 1.4% ehk 0,83 miljonit
eurot. Kasv tulenes taielikult suurenenud
vee- ja reoveeteenuse mahust, samas kui
ehitus- ja asfalteerimisteenuste muugitulu
vahenes 4,9% ehk 0,22 miljoni euro vorra.
mi&"onit eurot

65
60
55

58.98

59.82

2016

2017

53.09

45
2013

2014

2015

Arikasum vahenes 55,9% ehk 13.76 miljoni
euro vorra 10,87 miljoni euroni. Lang us
tulenes
peamiselt
provisJonist seoses
voimalike kolmandate osapoolte nouetega
[rohkem
infot
voimalike
kolmandate
osapoolte nouetega seotud provisjoni kohta
leiab lisast 14, lehekUljelt 102].

PUHASKASUM
Puhaskasum vahenes 60,7% ehk 11, 17
miljonit eurot 7,22 miljoni euroni. Lisaks
juba kirjeldatud muutustele mojutasid
puhaskasumit ka madalamad finantskulud ,
mis olid peamiselt seotud muutusega
SWAP-lepingute oiglases vaartuses 0,89
miljoni euro ulatuses.
miljonit eurot

25

BRUTO- JA ARIKASUM

20

Brutokasum kasvas 2,5% ehk 0,83 miljoni
euro vorra 34,09 miljoni euroni . Taus oli
seotud
pohiteenuste
muugitulu
suurenemisega
ja
madalamate
mid a
toetas
amortisatsioonikuludega,
suurenenud
kasum
ehitusja
asfalteerim istegevusest.
Kasvu
tasakaalustasid
suuremad
kulutused
kemikaalidele ja
elektrile,
korgemad
ti::ii::ijoukulud ja muud otsesed tootmiskulud.
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miljonit eurot

40
30.58

30.84

32.25

33.26

34.09

30

5
0

2013

DIVIDEND!
KOHTA

2014

2015

2016

VALJAMAKSE

2017

AKTSIA

2016.
aasta
puhaskasumist
tehtud
dividendivaljamakse suurus oli 54 senti
aktsia
kohta.
Dividendi
valjamakset
vahendati seoses oodatava otsusega
ettevotet puudutavas kohtuasjas.
euro

20
0.9
10

0. 7
0. 5

0
2013

2014
• Brutokasum

2015

2016
• Arikasum

2017

0.3
0.1
- 0.1
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3.3 Aasta tahtsundmused
VEETEENUSE TAGAMINE
Selle ks,
et
kindlustada oma
klientidele veelgi
parem kvaliteetse
joogivee varustus,
avas1me
kolmandas
kvartalis uue veetoru. Uue veetoru
avam1ne
pakub
alternatiivset
veevarustust pea sajale tuhandele
Tallinna ja Harku elanikule.
Uhtlasi
avas1me
Jarvevana
tee
kergliiklusteel
uue
avaliku
joogiveekraani, et muuta joogivesi
kattesaadavamaks ka avalikus ruumis.

g

HINDAME HAID INVESTORSUHTEID
Heade
investorsuhete
hoidmine on jatkuvalt
meie oluline eesmark.
Septembris voorustasime
veepuhastusjaamas pea
sadat erainvestorit, et
tutvustada neile jaama
tbbd ja anda Ulevaade
tegevusest.

ettevotte

KULDTASE SOTSIAALSES
VASTUTUSTUNDLIKKUSES
Mitmel jarjestikusel
aastal
oleme
palvinud kuldtaseme
margise
Vastutustundliku
VASTUTUSTUNDLIKU
Ettevotluse Foorumi
ETTEVOTLUSEINDEKS
koostatavas
KULDTASE 20t7
indeksis. Sedavord
hea tulemus riiklikult tunnustatud
indeksis
annab
tunnistust
me1e
susteemsest lahenemisest sotsiaalse
vastutustundlikkuse teemale.

HEA TOOKESKKOND
KORGELT HINNATUD
KONKURENTSIVOIME
Tallinna
Vee
ha id
majandustulemusi
tunnustati Eesti suurimal
ettevotluskonkursil, mida
korraldab
Eesti
Kaubandus-Tbostuskoda.
Palvisime
Eesti
ettevotete
konkurentsiedetabelis teenusettevotete
kategoorias kolmanda koha.

0

11

Tboinspektsioon tunnustas
meie saavutusi tboohutuse
valdkonnas,
nimetades
Tallinna Vee uheks kahest
tiitli "Hea tookeskkond
201 T saajaks.

EDUKAS REFINANTSEERIMINE
Septembris refinantseeris Tallinna Vesi
pikaajalise laenu kogumahus 37,5
miljonit
eurot.
Refinantseerimise
tulemusel langes laenu intressimaara
riskimarginaal seniselt 0,95%-lt 0,79%le.
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pingutusi
tunnustati
Eesti
Personalijuhtimise
Uhingu
PARE
konkursil, kus saime teise koha
kategoorias "'Parim personaliprojekt
2017".

AUHINNATUDINVESTORSUHTED
Tallinna
Vesi
voitis
neljandal
jarjestikusel aastal esikoha Baltikumi
borsiettevotete
konkursi
pohikategoorias
.. Pa rim ate
investorsuhetega ettevote Baltikumis".
Lisaks tunnustati ettevotet esikohaga ka
kategooriates
"Parimate
einvestorsuhetega ettevote" ja "" Parima
aruandlusega ettevote". Teise koha
saime
kategoorias
""Parimate
investorsuhetega ettevote turuosaliste
hinnangul".

KOHALIKU KOGUKONNA
TOETAMINE
Moodunud

Selleks voorustame suurt hulka ki.ilalisi
avatud uste paevadel nii Ulemiste
veepuhastusjaamas kui ka Paljassaare
reoveepuhastusjaamas.

HINNATUD TOOANDJA
Tallinna Vee suureparaste tulemuste
taga on kompetentsed tootajad. Meie
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jatkasime
ka
kogukonna toetam ist
laiemas
moistes,
li.ii.ies
kaasa
ja
pakkudes oma tuge
mitmetes heategevusprojektides
tanuvaarsetes ettevotmistes nagu:

KOGUKONNA
TEADLIKKUSE
TOSTMINE
Uks meie eesmarke on
suurendada
klientide
teadlikkust.

aastal

Ja

•

aastatepikkune koostoo Eesti lnvaspordi
Liiduga ;

•

koostbo Eesti Korvpalliliiduga ja noorte
korvpalli toetamine ;

•

igaki.ilgne abi puuetega laste jaoks
loodud .. Ounakese·· lasteaiale;

•

toetus opiraskustega laste
moeldud Ristiku Pohikoolile;

•

panustamine
SPIN-projekti,
mis
Ja
tutvustab
noortele
sportlikke
tervislikke eluviise ;

•

tasuta joogivee pakkumine mitmetel
kogukonna- ja rahvaspordiUritustel;

•

koolides ja lasteaedades
keskkonnaharidusprojektid ;

•

ekskursioonide korraldamine paljudele
taiskasvanutele ja lastele meie vee- ja
reoveepuhastusjaamades.

jaoks

jatkuvad
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4. STRATEEGIA

4.1 Kuidas me loome vaartust
Oleme puhendunud sellele, et luua puhta veega parem elu. Tbotame pidevalt selle nimel, et
saavutada seatud eesmarke.
Suure ettevottena on Tallinna Veel kogukonnas oluline roll. Peame seisma hea oma tootajate,
klientide, lopp-tarbijate, investorite, partnerite ja keskkonna eest. Suure osa ettevotte loodavast
vaartusest anname uhel voi teisel moel kogukonnale tagasi.
Lisaks elutahtsa teenuse pakkumisele panustab Tallinna Vesi kogukonda naiteks maksude,
teiste organisatsioonidega tehtava koostoo, investeeringute ja investoritele jagatavate
dividendide kaudu.

ETTEVOTTE LOODAV JA JAOTATAV VAARTUS

r

11
Tasutud maksud (sh kaibemaks,
tulumaks , maamaks,
raskeveokimaks)

Ostud tarnijatelt

2.~

r

Makstud
keskkonnatasud

Loodud majanduslik
vaartus
(sealhulgas muugitulu,
muud tulud ja
finantstulud)

Tobtajate palgad
ja huved (sisaldab
maksusid)

1
lnvesteeringud
keskkonnaharidusse ja
kogukonda

Makstud dividendid

Maksed kapitali pakkujatele

•
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Loodud majanduslik vaartus

Jaotatud majanduslik vaartus
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KUIDAS ME LOOME VAARTUST ERINEVATELE HUVIGRUPPIDELE

Ettevotte peamised huvigrupid on kliendid, laiem kogukond, tootajad, investorid ja partnerid.

SOTSIAALSE VAARTUSE LOOMINE
Kliendid
Meie esmane ulesanne on pakkuda oma klientidele kvaliteetset teenust,
millele nad saavad alati loota. Teadvustame endale oma kohustusi ja taidame
antud lubadusi.
• Ennetame klientide vajadusi, enne kui neist saavad probleemid.
• Kasutame kliendiga suhtlemiseks kaasaegset tehnoloogiat.
• Taidame oma lubadusi.
Tbotajad
Vaartustame oma tootajate panust ning puuame kindlustada nende jatkuvat motivatsiooni ja
puhendumust.
Loome tbokeskkonna, mis innustab igauht uuendustele ja kutsub pakkuma kvaliteetset teenust.
•
•
•
•

Tooohutus on oluline koiges, mida teeme.
Julgustame oma inimesi end pidevalt taiendama ja parimaid kogemusi vahetama.
Koolitame ja arendame oma toojoudu pidevalt.
Jargime oma vaartusi : puhendumus, kliendikesksus, meeskonnatoo , loovus ja proaktiivsus.

Kogukond
Oleme kogukonnas aktiivsed ja otsime voimalusi , et vahendada oma tegevusega kaasnevat
keskkonnamoju .

KESKKONDLIKU VAARTUSE LOOMINE
Kvaliteet ja keskkond
Vaartustame looduskeskkonda, milles tegutseme, ning seetottu kasutame
loodusvarasid kokkuhoidlikult ja otsime pidevalt uusi voimalusi saastlikumaks
tootmiseks.
•
•

Otsime pidevalt voimalusi oma teenuse taiustamiseks, tastes tootlikkust ja rakendades
kaasaegseimat tehnoloogiat.
Vahendame oma okoloogilist jalajalge.

Keskkon natead likkus
Tbotame kohaliku kogukonnaga, et ohutada keskkonnasobralikku motlemist ja teadlikkust.
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Vastutustundliku Uhiskonna liikmena toetame kohalikke kogukondi.
Panustame avalikkuse keskkonnateadlikkuse suurendamisse, korraldades sem1nare,
ekskursioone ja kampaaniaid.
Toetame ja teeme koostood Ulikoolide ja teadusasutustega.

MAJANDUSLIKU VAARTUSE LOOMINE
lnvestorid
Meie eesmark on olla koigis oma tegemistes aus ja labipaistev ning anda oma
aktsionaridele oigeaegset ja tapset infot. Kohtleme koiki huvigruppe vordselt ja
pingutame Uha parimate tulemuste nimel, tagades seejuures jatkusuutlikkuse.
• Kulutame ja investeerime targalt.
• Otsime taiendavaid kasvuvoimalusi.
Partnerid
Solmime ja arendame strateegilisi suhteid koostoopartnerite ja tarnijatega , et luua taiendavat
efektiivsust ja parandada klienditeenindust.
• Kohtleme oma partnereid oiglaselt.
• Meie tegevusviisid on labipaistvad ja eetilised.

4.2 Strateegilised eesmargid 2018-2022
Oleme paika pannud viis strateegilist eesmarki, mis peavad silmas meie erinevate huvigruppide
huve. Selleks, et seatud eesmargid saavutada, on oluline teha nende huvigruppidega tihedat
koostood.

Tipptasemel
tootmistulemused
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Rahulolevad
kliendid ja
kogukond

Professionaalse d
ja pUhendunud
tOotajad

Jatkusuutlik
finantstegevus

Watercomi
jatkusuutlik
kasv
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TIPPTASEMEL TOOTMISTULEMUSED
Ettevotte jatkuv prioriteet on pakkuda oma klientidele usaldusvaarset ja kvaliteetset
joogiveeteenust. Peame tagama, et koik meie tegevused, alates toorvee kogumisest kuni reovee
puhastamiseni, toimuksid kooskolas rangete keskkonnaalaste oigusaktidega. Oigeaegsete
investeeringute abil ho iame ara suuremaid katkestusi oma tootmisprotsessides, mis voiksid
seada ohtu ettevotte vastavuse nouetele ja tuua kaasa markimisvaarse mainekahju. Kaasaegse
tehnoloogia ja ti::ii::ivotete rakendamine voimaldavad meil tegutseda tohusamal ja ohutumal moel.
Selleks, et saavutada tipptasemel tootmistulemusi:
• investeerime oigeaegselt oma varadessse;
• rakendame jatkusuutlikke praktikaid ja parimaid tehnoloogiaid .

RAHULOLEVAD KLIENDID JA KOGUKOND
Tallinna Vesi pakub oma teeninduspiirkonna elanikele elutahtsat teenust. Vastutame kvaliteetse
joogiveeteenuse ja usaldusvaarse reovee arajuhtimisteenuse osutamise eest.
Suureparane klienditeenindus pohineb kliendi vajaduste tapsel moistmisel, probleemide
ennetamisel ning kaebuste kiirel ja viisakal lahendam isel. Soovime, et kliendid usaldaksid me id
ja meie pakutavat teenust.
Kliendi rahulolu hoidmiseks peame kaima kaasas uusima tehnoloogiaga ning olema kliendile
igal ajal ja erinevate suhtluskanalite kaudu kattesaadavad.
Selleks, et tagada klientide ja kogukonna rahulolu :
• taidame oma lubadusi;
• lihtsustame ja vahendame suhtlusvajadust.

PROFESSIONAALSED JA PUHENDUNUD TOOTAJAD
Tipptasemel tootmistulemusi ei ole voimalik saavutada ilma puhendunud ti:ii::itajateta. Ti::ii::itajad
on meie suurim vara, seetottu loome keskkonna, milles teotahtelistel ja puhendunud ti:ii::itajatel
oleks voimalik ti::ii:itada nii ettevottelileste kui igauhe individuaalsete karjaarieesmarkide
saavutamise nimel. Toetame oma ti::ii::itajate arengut erinevate koolituste ja arenguprogrammide
kaudu.
Meie jaoks on ulioluline ti:ii::itajate ja ettevotte tegevusega kokku puutuvate inimeste tervise
ho id mine ja ohutuse tagamine. Ti::ii::itervishoid ja -ohutus on kesksel kohal koigis meie tegevustes
ning siinkohal ei tee me jareleandmisi. Ole me votnud kohustuse kindlustada ohutu ti::ii:ikeskkond
ja tagada, et meie ti:ii::ikohad ning varustus vastavad noutud tasemele ja vajadustele.
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Arvestades ·ettev6tte ti::ii::itajate vanuselist struktuuri on meie jaoks ulioluline rakendada
jarelkasvu planeerimisel susteemset lahenemist ja tegevuskava. Usu me , et k6ige tugevamad on
meeskonnad , kus ti::ii::itab nii uusi kui ka kogenud ti::ii::itajaid, et sailiks tugev praktiline kogemus ja
lisanduks innovaatilisi ideid.
Julgustame oma tootajaid pidevalt 6ppima Ja end arendama, pakkudes selleks tuge ning
ettev6ttesiseseid karjaarivoimalusi .
Selleks, et tagada tootajate professionaalsus ja pUhendumus:
•
•
•

loome positiivse tooohutuskultuuri;
planeerime sustemaatiliselt jarelkasvu;
arendame motiveerivat tookeskkonda.

JATKUSUUTLIK FINANTSTEGEVUS
Meie eesmark on kasvatada ettev6tte vaartust, et tagada sobiv dividenditootlus Ja aktsia
turuvaartus.
Tootmiskulude

katmiseks,

investeeringute tegemiseks ja investoritele piisava tulukuse

tagamiseks on olulised nii jatkusuutlik muugitulu kui ka k6rge maksete laekumise tase.
Aktsionaride ootuste ta itmiseks ja investeeringute piisava finantseerimise tagamiseks on oluline
tugev kapitali struktuur.
Selleks, et tagada ettev6tte finantsiline jatkusuutlikkus:
•
•
•

sailitame jatkusuutliku tulude taseme;
taidame aktsionaride ootusi;
tagame tugeva kapitalistruktuuri.

WATERCOMI JATKUSUUTLIK KASV
Otsime pidevalt viise , kuidas
tasakaalustatud kasvu .

kasvatada

ettevotte

vaartust

ning

tagame

Watercomi

• Tagame Watercomi jatkusuutliku kasvu .
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5. 2017. AASTA TOOTMISTULEMUSED

5.1 Teenuse kvaliteedi tagamine
Tagamaks oma klientidele parima kvaliteediga teenust, peame lisaks seadusest tulenevatele
nouetele taitma 97 teenuse kvaliteeditaset. See kohustus tuleneb Teenuslepingust, mille
ettevote allkirjastas Tallinna linnaga 2001. aastal. Meie tegevust ja teenuste taset hindab kord
aastas soltumatu kontrollorgan - Tallinna Vee-ettevotjate Jarelevalve Sihtasutus -, kellele
esitame igal aastal aruande teenuse kvaliteeditasemete taitmise kohta.
2017. aastal taitsime ning mitmel juhul ka Uletasime Teenuslepingu poolte vahel kokku lepitud
teenuse kvaliteeditasemeid. Naiteks kehtib noue, et lekete tase peab jaama alla 26%. 2017.
aastal Uletasime seda nouet ja saavutasime lekete taseme 13,82% (2016 : 15,07%1. Ka joogivee
kvaliteedi osas kordasime moodunud aasta labi aegade parimat tulemust 99,93% (2016: 99,93%1,
mis Uletab seatud 95% noude.
97 teenuse kvaliteeditaseme korval on meil lepinguline kohustus tagada vastavus jargnevatele
juhtimissusteemidele:
•

2001 . aastast - ISO 17025 laboratooriumite kvaliteedijuhtimise susteem;

•

2002. aastast - ISO 9001 kvaliteedijuhtimise susteem;

•

2003. aastast - ISO 14001 keskkonnajuhtimise susteem.

Meie keskkonnaalane tegevus ja keskkonnajuhtimise susteem vastavad rahvusvahelise
keskkonnajuhtimise susteemi ISO 14001 ja EL-i keskkonnajuhtimise ja auditeerimise susteemi
(EMAS] maaruse nouetele. Peame vaga oluliseks keskkonnaohutust ja oma tOotajate turvalisust,
mistottu oleme vabatahtlikult rakendanud taiendavalt jargnevaid juhtimissusteeme:
•

2005. aastast - EMAS-maaruse kohane keskkonnajuhtimise ja auditeerimise susteem;

•

2007. aastast - OHSAS 18001 tCiotervishoiu ning -ohutuse juhtimissusteem.

Viimastel aastal on ettevotte tegevus ja juhtimissusteemid olnud taielikus vastavuses koikide
kehtivate kvaliteedi-, keskkonna-, tooohutuse- ja tookeskkonnaalaste standardite ja susteemide
ning seadusandlusest tulenevate nouetega. Seda vastavust jalgitakse korraparaselt siseauditite
kaigus ja kinnitati sel aastal valisauditite kaigus , mida teostas AS Metrosert.
AS-i Metrosert hinnangul on juhtimissusteeme asjakohaselt arendatud ja parendatud ning
ettevotte tegevus on vastavuses standardites esitatud nouetega.
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KATKEMATU TEENUS
Meie roll on pakkuda oma klientidele ja kogukonnale kvaliteetset teenust, millele saab kindel
olla oopaevaringselt, 365 paeva aastas. Seetottu keskendume oma toos sellele, et teenuse
tookindlus oleks pidevalt tagatud, voimalikud probleemid ennetatud ja tekkinud probleemid
leiaksid kiirelt lahenduse. Katkematu teenuse tagamiseks on oluline range joogiveekvaliteedi
kontroll ning koigi meie toodete ja teenuste uhtlaselt korge tase. Katkematu teenuse tagamist
toetab efektiivne veepuhastus ja veevorgu toimivus, probleemide ennetamine regulaarsete
hooldustoode abil ning reovee efektiivne, kiire ja torgeteta arajuhtimine ning puhastamine
kooskolas rangete nouetega.
Uks kehtestatud teenustasemetest maarab planeerimata veekatkestuse pikima lubatava
kestvuse. Seetottu pingutame pidevalt selle nimel, et tagada oma klientidele katkematu teenus
ja viia planeerimata katkestuste pikkus miinimumini. Eelmisel aastal ei olnud uhtki planeerimata
katkestust, mis oleks kestnud enam kui 12 tundi, samas kui veekatkestuste keskmiseks
kestvuseks kujunes 3 tun di ja 8 minutit.
Katkematu teenuse tagamiseks on vajalikud investeeringud infrastruktuuri . lnvesteeringute
kavandamisest soltub suures osas teenuste stabiilne kvaliteet ja majanduslik jatkusuutlikkus.
Oma peamiste kohustuste taitmiseks on ettevotte jaoks vaga olulised nii ennetav hooldus kui ka
oigeaegsed investeeringud infrastruktuuri. Samuti mojutavad tehtud investeeringud otseselt
ettevotte pohinaitajaid nagu kliendirahulolu, lekete tase, kanalisatsiooniummistuste ja
veeavariide arv jne.
2017. aastal ulatusid investeeringud meie pohiinfrastruktuuri veepuhastuses 1 171 tuhande
euroni, mille hulgas oli suurim too puhta vee reservuaari rekonstrueerimine. Reoveepuhastusse
investeeriti 1 068 tuhat eurot, sealhulgas vahetati valja uks tsentrifuug, rekonstrueeriti
olmeveepumpla ning viidi lopule mehaanilise puhastuse rekonstrueerimise projekteerimine.
Olulisimad investeeringud vee- ja kanalisatsioonivorku olid alternatiivse veevarustuse rajamine
Oismae, Mustamae ja osaliselt Harku valla elanikele, Kadaka tee veetorustiku renoveerimine
ning kanalisatsioonitorustike renoveerimine Vesivarava tanava ja Tartu maantee uuendamise
kaigus. Vee- ja kanalisatsioonivorku tehtud investeeringute kogumaht oli 3 804 tu hat eurot. Uute
liitumispunktide maksumuseks kujunes 2017. aastal 2 619 tuhat eurot.
• Teenuste kvaliteeditasemed . Meie eesmark on taita igal aastal koik 97 teenuse
kvaliteeditaset, nagu need on kirja pandud Teenuslepingus. 2017. aastal taitis ettevote koiki
kvaliteeditasemeid.
• Veekatkestused. Saavutasime 2017. aasta eesmargi, et veekatkestus ei kestaks keskmiselt
Lile 3,5 tunni. 2017. aastal kestis veekatkestus keskmiselt 3 t 8 min [2016: 3 t 26 min].
Teenuse katkemine pohjustab kliendile ootamatuid ebamugavusi , mistottu oleme ette
valmistanud meetmed, mille abil kliendi olukorda leevendada. Naiteks, kui veekatkestus kestab
enam kui 5 tundi, siis voimaldame klientidele ajutise veevarustuse joogiveepaakidega. Peale
selle suutsime 2017. aastal kliente planeerimata veekatkestustest ette teavitada 98,2% juhtudest
[2016: 98,8%].
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JOOGIVEE KVALITEET
AS Tallinna Vesi pakub veeteenust ligi kolmandikule kogu Eesti
elanikkonnast. Teadvustame sellega kaasnevat vastutust. Joogivee kvaliteet
mojutab koigi meie tarbijate , sh koostOopartnerite ja investorite elukvaliteeti
ja tervist, mistottu on Uks meie pohieesmarke joogivee pidevalt korge
kvaliteedi tagamine. Selleks teostatakse torustike pesu, jalgitakse jaamast
valjuva vee kvaliteeti ning voetakse regulaarselt proove ka tarbijate
kraanidest.
Joogivee kvaliteedile kehtivad ranged seadusest tulenevad nouded. Kvaliteet peab vastama
sotsiaalministri maarusele nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnouded ning analUUsimeetodid", mis lahtub Eesti Vabariigi veeseadusest ning Euroopa Liidu joogivee direkti ivist
98/83/EU. Lisaks seadusest tulenevatele nouetele oleme Tallinna linnaga solmitud
Teenuslepingus kokku leppinud taiendavad , seadusandlikest nouetest veelgi rangemad
kvaliteedinouded . Vee kvaliteedi osas olem e saavutanud neid noudeid Uletavad tulemused, mis
tagavad koikide klientide jaoks kvaliteetse joogivee. Ko ik analUUsitulemused on avalikud ning
huvilistele kattesaadavad ettevotte kodulehekUljel.
Veekvaliteedi kontroll toimub vastavalt joogivee kontrollikavale, mis on kinn itatud Terviseameti
poolt. Kontrollikavas on maaratletud ni i proovivotukohad, proovivotmise sagedus kui ka
analUUsitavad parameetrid. Proove voetakse toorveest !Olemiste jarv koos valgalaga ja
pohjavesil. puhastusprotsessist ning tarbija kraanidest. Tallinnas on ligikaudu 120 kontrollpunkti, sealhulgas lasteaiad, koolid ja muud asutused , mis on jaotatud Uhtlaselt Ule kogu
teeninduspiirkonna. Juhul, kui veevorku peaks sattuma vesi, mis ei vasta nouetele , on meil
seadusest tulenev kohustus teavitada sellest Terviseametit ja vajadusel ka avalikkust, ning
astuma koheseid samme probleemi lahendamiseks
Vesi

2017

2016

2015

2014

2013

Tarbija kraanist voetud
veeproovide
vastavus
nouetele

99 ,93%

99 ,93%

99,86%

99 ,80%

99,70%

Lekete tase veevorgus

13,82%

15,07%

14,68%

16,14%

16,98%

3,44

3,22

3,15

3,46

Keskmine
veekatkestuse
kestvus
kinnistu
kohta
tundides

3, 14

Ettevottel on laborid, mis on alates 2001. aastast akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse
poolt. Ulemiste veepuhastusjaamas asub vee- ja mikrobioloogialabor ning Paljassaare
reoveepuhastusjaamas
heitveelabor. VeeanalUUse teostatakse ettevotte vee- ja
mikrobioloogialaboris , mis on Uhtlasi Uks Eesti suuremaid veelaboreid. AnalUUsitulemuste
kvaliteedi tagavad nii atesteeritud proovivotjad, akrediteeritud kvaliteedijuhtimissUsteem [ISO
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17025] kui ka kaasaegne aparatuur ja professionaalne personal. Muuhulgas pakuvad laborid
teenuseid ka valjapoole ettevotet. Soltumatut jarelevalvet vee kvaliteedi Lile teostavad Terviseameti Pohja Talitus ja Tallinna Vee-ettevotjate Jarelevalve Sihtasutus. Laborite toed kontrollib
Eesti Akrediteerimiskeskus.
Meie vee- ja heitveelaborid teostavad aastas umbes 150 000 analuusi , millest ligikaudu 2/3
moodustavad keemilised ja mikrobioloogilised joogivee analuusid ning 1/3 keemilised
heitveeanaluusid.
•

Joogivee kvaliteet. Kraanivee kvaliteet oli 2017. aastal jatkuvalt vaga hea ja vorreldav
tulemustega mistahes Laane-Euroopa riigis. Joogivee kvaliteedile kehtivad oigusaktidest
tulenevad ranged nouded. Vee kvaliteedi kontroll toimub vastavalt joogivee
kontrollikavadele. mille kinnitab Terviseamet. Votsime 2017. aastal teeninduspiirkonnast
kokku 2 973 veeproovi [2016: 2 948]. 99,93% [2016: 99,93%) tarbijate kraanist voetud
proovidest vastas koikidele nouetele . Voetud proovidest vaid 2 ei vastanud nouetele, kuid
parast koheselt teostatud hooldustoid voetud kordusproovid olid juba nouetelevastavad.

5.2 Keskkond
KESKKONNAALANE NOUETELEVASTAVUS
Varustame oma kliente puhta joogiveega ning kogume ja puhastame reovee, mille suuname
seejarel ohutult tagasi keskkonda. Hoolime ja hoolitseme looduslike veevarude eest. millest
otseselt soltume. Seeparast anname endast parima, et kasutada neid varusid saastlikult ning
panustada keskkonna heaolusse.
Oleme koige reguleeritum vee-ettevote kogu Eestis. Selleks, et tagada vee-ettevotete jaoks
kehtestatud keskkonnaalaste miinimumnouete taitmist. peab meie tegevus vastama nii Euroopa
Liidu, riiklike kui ka kohalike omavalitsuste keskkonnaalaste oigusaktidega kehtestatud
nouetele. EL-i tasandil tahendab see vastavust eelkoige Euroopa Noukogu vee raamdirektiivile
2000/60/EO. Riiklikul tasandil tuleb tagada vastavus veeseadusele, uhisveevargi ja kanalisatsioon i seadusele, keskkonnaseadustiku Uldosa seadusele, keskkonnaseire seadusele,
keskkonnavastutuse seadusele, jaatmeseadusele, kemikaaliseadusele ja valisohu kaitse seadusele ning nende seaduste alusel kehtestatud alamaktidele. Kohalikul tasandil tuleb meil taita
erinevaid kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud eeskirju ning noudeid nii Tallinnas kui ka
Lah ivaldades.
Tegutseme vastavalt meile valjastatud keskkonnalubades satestatud tingimustele ning jargime
Keskkonnaameti poolt tehtud ettekirjutusi. AS-ile Tallinna Vesi on valjastatud jargm ised keskkonnaload :
• 4 vee-erikasutusluba;
• 2 jaatmeluba;
• 2 valisohu saasteluba.
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Ettevotte keskkonnaalast tegevust reguleerivad suuresti EL-i, riiklikest ja kohalikest
oigusaktidest tulenevad nouded, ning Keskkonnaameti poolt valja antud keskkonnaload. Sellest
tulenevalt on meie kui ettevotte igapaevategevuste keskkonnamoju Usna hasti kaardistatud ja
hallatud.
Oma pohitegevuste jatkamiseks kasutame paratamatult ressursse, mis
SAASTEVTOOTMINE
mojutavad keskkonda. Ettevotte tegevus soltub suurel maaral
JA TARBIMINE
elektrienergia tarbimisest. PUUame muuta oma energiakasutust
tohusamaks, kasutades kohaliku soojusenergia tootmiseks voimalikult
palju reoveesette korvalsaadusena tekkivat biogaasi. Valisohusaaste
vahendamiseks keskendume Ulemiste ja Paljassaare puhastusjaamade
katlamajast 6hku paisatavate saasteainete, nagu lammastikdioksiidi,
sUsinikoksiidi, lenduvate orgaaniliste ainete ja C02 ehk kasvuhoonegaasi koguste
vahendamisele.

12

00

Tapsem
Ulevaade
meie
keskkonnaalastest tulemustest on
esitatud
ettevotte
keskkonnaaruandes, mis on leitav AS-i Tallinna Vesi kodulehelt. 2017. aasta keskkonnaaruanne
valmib 2018. aasta I poolaastal. 2017. aastal ei tuvastanud ettevote Uhtegi mittevastavust
keskkonnaalastele oigusnormidele.

SAASTLIK VEEKASUTUS
Jatkusuutliku teenuse tagamise valtimatu eeldus on piisava toorveevaru
ja -kvaliteedi olemasolu jarves. Tallinna elanike joogiveega varustamiseks
vajaminev vesi ammutatakse selle looduslikust keskkonnast. Varustame
oma kliente pinna- ja pohjaveeallikatest parineva joogiveega. Peame
oluliseks kasutada veevarusid saastlikult ja pidevalt suurendada
veekasutuse efektiivsust.
Pohjaveevarud on piiratud ning aeglaselt taastuv loodusressurss, mistottu oleme vee
jatkusuutlikumaks kasutamiseks jarkjargult vahendanud pohjavee osakaalu joogiveetootmises.
Seetottu tarbib vaid um bes 10% elanikest joogiveeks kohalikku pohjavett ning 90% joogviveest
toodetakse pinnaveest. Sel pojusel ei ole ka Ulemiste jarv kui tallinlaste pohiline joogiveeallikas
avalikult kasutatav veekogu.
Pinnaveevott : 23 716 tuhat m3
Pohjaveevott: 2 711 tuhat m3
Piisava
veevaru
olemasolu
kindlustamiseks
on
Ulemiste · jarvel
ulatuslik
pinnaveehaardesUsteem, mille kaudu on ka veevaesel ajal voimalik jarve vett juurde juhtida.
2017. aastal tootis veepuhastusjaam keskmiselt 61 000 m3 vett paevas [2016: 61 000 m3 l. See
kogus on pusinud aastate jooksul usna stabiilsena. Samuti on viimastel aastatel olnud usna
stabiilne keskmine tarbitav veekogus uhe elaniku kohta paevas, mis pusib suurusjargus 90 liitrit.
Vee-ettevotjana on meie kohustus tagada oma klientidele kvaliteetse joogivee kattesaadavus.
Samas oleme ettevottena oma protsesside tOoshoidmiseks samuti veest soltuvad. Uhe osana
oma puudlustest jatkusuutliku veekasutuse suunas keskendume lekete arvu vahendamisele
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veetorustikus. Suur veelekete osakaal tahendab ettevottele suuremat vee- ja energiakulu, mille
moju laieneb nii looduskeskkonnale kui ka ettevotte kasumlikkusele. Seetottu on uks meie
olulisemaid eesmarke hoida veelekked ehk puhta vee kaod veetorustikus minimaalsel tasemel.
Mida vaiksem on lekete tase torustikus, seda vaiksem on veevotuvajadus looduslikest
veeallikatest ning sellega kaasnev voimalik pinnase erosioon. Lisaks keskkonnasaastlikkusele
vahendab madalam lekete tase ka ettevotte kulusid, sest vahenevad puhta vee kaod. See
omakorda mojutab nii otseselt kui kaudselt meie tootajaid , investoreid, kliente, avalikku sektorit
kui ka kogukonda.
Kummekond aastat tagasi Uletas lekete tase 32%, samal ajal kui 2017. aastal jai veelekete
osakaal 13,82% juurde [2016: 15,07%). See tahendab, et igapaevaselt hoitakse vorreldes
dekaaditaguse perioodiga kokku ule 14 ODO m 3 puhastatud joogivett. Lekete tase on vahenenud
tanu jarjepidevatele pingutustele veevarude saastliku ning vaiksemate kadudega kasutamise
suunas. Selle tulemuse saavutamiseks oleme soetanud uusi seadmeid lekete kiiremaks
avastamiseks. Lekete taset aitab alandada nende voimalikult kiire avastamine ja likvideerimine
ning pidev ennetustoo.
• Lekete tase . Tanu hasti korraldatud torustike hooldustOodele saavutasime 2017. aastal vaga
madala, 13,82%-lise lekete taseme (2016: 15,07%). See on ettevotte labi aegade parim tulemus.
• Veepu hastusjaam . Kuigi toorvee kvaliteedis esines probleemne, vastas Ulemiste
veepuhastusjaamas ja pohjavee pumplates toodetud vee kvaliteet koikidele oigusaktidest
tulenevatele nouetele.
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PUHASTATUD HEITVEE KVALITEET
Lisaks saastlikule veekasutusele oleme seadnud sihiks parandada ka Laanemere-aarset
loodus- ja elukeskkonda. Seetottu kogume kokku ja puhastame reovee, mille suuname seejarel
ohutult tagasi keskkonda . Puhastame Paljassaare reoveepuhastusjaamas Tallinnas ja selle
lahiUmbruses kanaliseeritud reoveed, kasutades selleks keskkonnasobralikke ja kaasaegseid
tehnoloogiaid.
Merre juhitava puhastatud heitvee kvaliteet mojutab otseselt
merekeskkonda ning on seetottu otseselt ja/voi kaudselt oluline aspekt
koikide meie huvigruppide jaoks. Oleme votnud sihiks vahendada negatiivset
keskkonnamoju, sailitada korge kvaliteet ja saavutada tulemused, mis
Uletavad Laanemerre juhitavale puhastatud heitveele seatavaid
kvaliteedinoudeid.
2017. aastal puhastasime ja suunasime Laanemerre 51,5 miljonit m3 reovett (2016 : 50,22 miljonit

m3J.
Merre juhitava heitvee kvaliteedinouded on satestatud oigusaktide ja vee erikasutusloaga.
Puhastusprotsessi tohususe ja heitvee kvaliteedi hindamiseks jalgitakse reoainete sisaldust puhastusjaama sisenevas reovees ja sealt valjuvas heitvees. Heitveelabor teostab proovianalUUse
reoveepuhastuse erinevatest etappidest. Saadud info voimaldab meil taiendavalt tohustada
puhastusprotsessi ja tosta he itvee kvaliteeti.
Paljassaare reoveepuhastusjaama puhastusprotsessi
oigusaktides satestatud noudeid koikide naitajate osas:

Bioloogiline hapnikutarve (BHT]
Keemiline hapnikutarve (KHT]
Holjuvained
Uldlammastik !Nmdl
Uldfosfor (Pmd l
Naftasaadused

efektiivsus

NOUE
80%
75%
90%
80%
80%
75%

Uletas

2017.

2017
97%
91%
98%
84%
92%
84%

aastal

2016
97%
89%
97%
83%
92%
88%

Meie tegevus soltub suurel maaral ilmastikuoludest. Naiteks soltuvad ilmastikust jaamadesse
siseneva vee hulk ja kvaliteet, reovee naitajad ning puhastusprotsessides vajamineva
elektrienergia ja kemikaalide kogus. Seet6ttu kujutavad aarmuslikud ilmastikuolud endast suurt
valjakutset , sest v6ivad meie tegevust markimisvaarselt mojutada. Koige olulisemalt mojutavad
ettevotte tegevust, aga ka meie huvigruppe [sh ti::ii::itajaid, kogukonda, kliente ja avalikkust)
sellised ekstreemsed ilmastikuolud nagu naiteks tugevad valingvihmad. Valingvihm ja sellega
kaasnevad akiliselt vaga suured vihmaveekogused voivad pohjustada Uleujutusi ning
kanalisatsiooni- ja sademeveesUsteemi lUhiajalist suutmatust vett vastu v6tta. Peale selle voib
kaasneda ka reoveepuhastusjaama suutmatus v6tta korraga vastu ja/v6i puhastada taielikult nii
suurt hulka reovett. Sellistes olukordades oleme aeg-ajalt sunnitud laskma merre osaliselt
puhastatud reovett v6i avama suuremate kahjude valtimiseks avariivaljalasud ja juhtima merre
tugevalt lahjendatud reovett.
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2017. aasta jooksul olime 4 korral (2016: 8 korral] sunnitud valingvihmade tottu suuremate
kahjude valtimiseks luhiajaliselt avama reoveepuhastusjaama avariivaljalasu. Neil kordadel
juhiti merre kokku 111 309 m3 [2016: 122 687 m3 ] sademeveega vahekorras 1:4 lahjenenud
reovett.
Efektiivne opereerimine ja riskide minimeerimine on taoliste olukordade
arahoidmise juures pohiline. Lisaks sellele jatkub koostoos kohaliku
omavalitsusega lahkvoolse kanalisatsioonisusteemi valjaehitamine, mis
voimaldab
juhtida
sademevee
otse
suublasse
ja
suunata
reoveepuhastusjaama uksnes reovett.

Reovesi

2017

2016

2015

2014

2013

Kanalisatsioonitorustike
ummistuste arv

654

670

737

757

762

Kanalisatsioonitorustike
purunemiste arv

135

107

127

119

139

Reoveepuhastusjaamast valjuva
heitvee vastavus
keskkonnanouetele

100%

100%

100%

100%

100%

• Reoveepuhastusjaam . Hoolimata mitmest tugevast valingvihmast ei olnud 2017. aastal
reoveepuhastusjaamas uhtegi reostusjuhtumit. Jargneva kolme aasta jooksul oleme
planeerinud teostada mitmeid investeeringuid , mis pakuvad lisakindlust ja minimeerivad
reostusjuhtumite riski tulevikus.
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5.3 Eesmargid: tootmistulemused
TOOTMISEES MARGID 2017

TOOTMISEES MARGID 20 18

0
mittevastavust
Teenuslepingu nouetele

Saavutatud

0

Saavutatud

Teenuslepingu
teenustasemete rikkumiste
arv
Lekete tase veevorgus

Lekete tase veevorgus jaab
alla 15%
Joogivee
nouetelevastavus
vahemalt 99,6%

kvaliteedi
on

Saavutatud

Joogivee kvaliteet

~99,6%

Puhastatud heitvee kvaliteet
on 100% nouetelevastav ja
reostusjuhtumeid ei esine
Keskmine
veekatkestuse
kestvus on 3,5 tun di voi vahem

Saavutatud

Puhastatud heitvee kvaliteet
ja reostusjuhtumite arv

100%/0

Saavutatud

Veekatkestuse
kestvus

:::;3,5 h

keskmine

<14,5%

5.4 Meie kliendid
Pakume vee- ja kanalisatsiooniteenuseid enam kui 23 600 lepingulisele kliendile ja ligikaudu 460
000 lopptarbijale Tallinnas ning selle lahiUmbruses. Seega vastutame selle eest, et pea
kolmandikule Eesti elanikest oleks tagatud kindel ja kvaliteetne vee- ja kanalisatsiooniteenus.
2017. aastal poorasime erilist tahelepanu probleemikasitlusele ja veekvaliteedi stabiilsuse
tagamisele koigis teeninduspiirkondades.

Kliendigrupid 2016

Kliendigrupid 2017

• Eramajad
• Eramajad
• KorteriUhistud

• Korterii.ihistud
Arikliendid

Arikliendid
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Klienditeen ind us
Kirjalike kaebuste arv

2017
36

2016
45

2015
67

2014
76

2013
118

Kliendikontaktide arv
veekvaliteedi teemal

219

166

115

152

252

Kliendikontaktide arv veesurve
teem al

298

339

337

380

576

Kliendikontaktide arv
ummistuste ja sademevee
arajuhtimise teemadel
Kirjalikele kontaktidele noutud
tahtajaks vastamise %1

1111

1190

1061

1060

1405

99 ,9%

99,46%

99,20%

99 ,10%

99, 10%

5

4

9

54

117

Klien di rah uolu-u u ring u
tulemused [TRl*M indeks]

90

94

94

85

79

Kontaktide arv kliendi kohta

1, 1

1,3

1,3

1,5

1,9

98,2%

98 ,8%

98,7%

95,0%

96,9%

Taitmata Lubaduste arv

Planeerimata veekatkestusest
teavitamine vahemalt 1 tund
enne katkestust

TAGASISIDE KLIENTIDELT
Suureparane klienditeen indus pohineb kliendi vajaduste moistmisel, probleemide ennetamisel ning
kaebuste kiirel ja peenetundelisel lahendamisel. Soovime, et kliendid usaldaksid meid ja me ie
teenust.
Peame vaga oluliseks susteemset ning regulaarset tagasiside kogumist oma klientidelt ja
tarbijatelt. See aitab meil saada oma tegevusele oiglast hinnangut ning moista oma tugevusi, aga
ka norku kULgi, millele peaksime edaspidi rohkem tahelepanu poorama. Klientide rahuloluga
tegelemine on lisaks klientidele endile oluline ka meie koostoopartneritele , investoritele,
kogukonnale ja avalikule sektorile. Korge kliendirahulolu aitab parandada ettevotte mainet ja
usaldusvaarsust.
lgal aastal viib soltumatu uuringufirma Kantar Emor meie klientide ja lopptarbijate hulgas labi
tagasisidekusitluse. Rahulolu m66tmine toimub uuringufirma poolt valja tOotatud kliendisuhte

1

2013.-2016. aasta tulemused kajastavad naitajat .. Kirjalikele kliendikontaktidele vastamine 2 ti:ii:ipaeva
jooksul".
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tugevust iseloomustava TRl*M meetodi alusel, mis voimaldab vordlust teiste ettevotetega. Mudelis
vaadeldakse kolme komponenti :
• TRl *M indeks, mis m66dab kliendisuhte tugevust ja koosneb omakorda neljast komponendist :
i.ildine rahulolu, soovitus, taaskasutus ja teenuste/toodete kasulikkus/ vajalikkus;
• TRl*M kliendisuhete ti.ipoloogia, mis kirjeldab klientide rahulolu ja lojaalsust;
• TRl*M maatriksanali.ii.is, mis toob valja ettevotte tugevused ja norkused.

KLIENDITEENINDUS 2017. AASTAL
Kantar Emori uuringu kohaselt oli AS-i Tallinna Vesi klientide rahuolu 2017. aastal taas
tahelepanuvaarselt korge , ulatudes lopptarb ijate , eramuklientide ja korterii.ihistute esindajate seas
88-92 TRl*M indeksi punktini [2016: 95-96 TRl*M indeksi punktil. Vordluses nii teiste Euroopa
kommunaalsektori ettevotetega kui tootmissektoriga i.ildisemalt on tegemist vaga hea tulemusega .
Lopptarbijate poolt antud hinnangud olid vorreldes eelnenud aastaga pisut madalamad, kuid
annavad siiski aimu vaga korgest kliendirahuolust. Samal ajal kasvas ariklientide segmendis
kliendirahulolu vorreldes 2016. aastaga, toustes 91 TRl *M indeksi punktini [2016: 88 TRl*M indeksi
punktil.
Rahuolu keskmiseks koondindeksiks kujunes 90 punkti . 2016. aastal oli sama naitaja 94 punkti , kuid
tegemist oli ka viimase 10 aasta korgeima naitajaga. Selliste tulemustega i.iletame oluliselt nii
Euroopa kui Eesti tootmissektori keskmisi tulemusi ning oleme vaga lahedal Euroopa
tootmisettevotete top 10%-le. Uuringu kaigus ki.isitleti kokku 915 klienti ning lopptarbijat,
eesmargiga kaardistada muutused meie kliendisuhete tugevuses ning seda kujundavates tegurites,
ja saada tagasisidet oma tegevuste tulemuslikkuse kohta.

KLIENTIDE JA LOPPTARBIJATE RAHUOLU VORDLUSES EUROOPA TOOTMISSEKTORIGA
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Tugevate kliendisuhete aluseks on kvaliteetne teenus ja katkematu veevarustus. Teenuse
kvaliteedile antavad hinnangud on i..ildiselt vaga k6rged , eriti nende hulgas, kes joovad kraanivett.
L6pptarbija jaoks ong i k6ige olulisemad naitajad vee kvaliteet ja selgus ning torustike puhtus.
S6numit ..Joo kraanivetf on margatud k6igis segmentides ning see on aastate jooksul kaasa toonud
ka muutused tarbijate igapaevaharjumustes. Meil on hea meel, et 314 l6pptarbijaist usaldavad
kraanivee kvaliteeti ja joovad seda. Uheksa eramuomanikku ki..imnest joovad oma s6nul kraanivett.
Ehkki klientide tagasiside meie teenustele on jatkuvalt hea, naeme vajadust pingutada saavutatud
kliendirahuolu hoidmiseks ja kasvatamiseks lab i pakutavate teenuste ja klienditeeninduse
taiustamise.
Jatkuvalt on meie fookuses probleemikasitlus. Probleemide koguarv on kahanenud nii era- kui
ariklientide seas ning klientide rahulolu meie kliendisuhtluse ja selle kanalitega on i..ildjoontes
k6rge. Meil on hea meel naha, et igapaevaste suhtlustoimingute puhul eelistavad kliendid i..iha enam
digitaalseid kanaleid .
2017. aastal kaivitas Tallinna Vesi mitu uut suhtlusplatvormi, mis aitavad paremini taita meie
klientide vajadusi. Uus mobiilirakendus v6imaldab kliendil ni..ii..idsest esitada veenaite ja vaadata
oma tarbimisajalugu mobiilseadmest. Kord kvartalis anname valja elektroonilist kliendiinfokirja,
milles kasitleme teemasid , mille kliendid ise on valja toonud regulaarselt ettev6ttele antavas
tagasisides. 2018. aastal jatkame nende kanalite taiustamist. Uks meie prioriteete on ka
iseteeninduse platvorm i edasiarendamine.
Otsime v6imalusi, kuidas muuta pakutavaid lahendusi veelgi paremaks, kiirendada suhtlust ja
parendada jatkuvalt teenuse kvaliteeti . Peame eriti oluliseks oma lubaduste taitmist ja kliendi
kursishoidmist asjade kaiguga. Teine arenguprioriteet puudutab teemasid, mis on vaga olulised,
kuid millele antud hinnangud on jaanud keskmisele tasemele. L6pptarb ijate ja eraklientide puhul
on oluline tegeleda vee maitse ja stabiilse veesurve tagamisega. Ariklientide puhul peame
keskenduma kiiremale ja t6husamale probleemide lahendamisele. Lisa ks on k6ikide klientide jaoks
tahtis lekete ennetamine, millega samuti tegeleme.

VASTUTUSTUNDLIK KLIENDITEENINDUS
Toote kvaliteedi k6rval on i..iks kliendi rahulolu alustest vastutustundlik klienditeenindus. Meie
klienditeeninduse vastutustundlikkus valjendub eelk6ige kolmes aspektis: proaktiivne suhtlus ,
kaebuste ja probleemide pidev jalgimine ning kindlad lubadused seoses teenuse tagamise ja
informatsiooni jagamisega.
Meie jaoks on oluline saada lisaks iga-aastasele kliendirahulolu-uuringule ka jooksvat tagasisidet
oma teeninduse kvaliteed ile . Seet6ttu ki..isime klientidelt igakuiselt oma toole hinnangut ning oleme
seadnud eesmargiks saavutada aasta koondhinnanguks vahemalt 4,1 palli 5-palli susteemis. 2017.
aastal suutsime eesmarki taita - keskmine kliendirahulolu jai 4,2 punkti juurde. Kliendikaebuste
arv on aasta-aastalt vahenenud, 2017. aastal laekus kokku 36 kaebust [2016 : 451.
Ettev6te on kehtestanud unikaalse lubaduste sUsteemi , mis naeb ette automaatse rahalise
kompensatsiooni maksmist kliendile iga taitmata lubaduse korral.
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2017. aastal rikkusime klientidele antud Lubadusi 5 korral [2016: 4 korral). lga juhtumit
anall.iusisime pohjalikult ja maksime klientidele ka kompensatsiooni. Kolm el korral ei suutnud me
Lopetada toid Lubatud ajaks, uhel juhtumil ei pidanud kinni kokkulepitud kohtumisajast ning uhel
korral ei suutnud avada avariitC:iode-jargselt vett nii kiiresti, kui olime Lubanud.

MEIE LUBADUSED KLIENTIDELE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

paigaldame tapse veearvesti;
saadame korrektse arve;
vastame telefonisuhtlustele 6igeaegselt;
vastame kirjadele 6igeaegselt;
peame kinni kokkulepitud kohtumisaegadest;
sulgeme ja avame veevarustuse lubatud ajal;
taastame veevarustuse esimesel v6imalusel;
tagame uhtlase veesurve;
tagame kvaliteetse joogivee;
hoiame umbritsevat keskkonda.

5.5 Eesmargid: kliendid
KLIENDITEENINDUSE EESMARGID 2017

KLIEND ITEEN INDUSE EESMARG ID
2018

Kliendikaebuste arv jaab

Saavutatud

Suuliste
kirjalike
Ja
kliendikaebuste arv 2

<300

Saavutatud

Korduvate

::;1300

alla 70
lgakuise klienditagasiside
ki.isitluse

tulemus

korgem kui 4, 1

on

kliendikontaktide arv
lgakuise

3

klientide

~4.1

tag as is id eku s itlu se
tulemus 5-pallisel skaalal

Alates 2018. aastast muutus kaebuste m66tmise metoodika. Lisaks kirjalikele kaebustele on ettev6te votnud sihiks
vahendada ka telefonisuhtluste hulka.

2

3

,,Korduv kliendikontakt"" on korduv kontakt sama kliendi poolt, eeldusel, et kontakti pohiteema jaab muutumatuks . lga
parast esimest kirja saadud poordumine samalt kliendilt loetakse eraldi korduvaks kontaktiks.
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5.6 Kogukond ja avalikkus
Peame oluliseks inimesi, kelle elu meie tao mojutab. Seetottu toetame kogukonda , kellele oma
teenuse id pakume, ja votame aktiivselt osa kogukonna tegevustest.
Meie eesmark on tosta elanike keskkonnateadlikkust. Selleks pakume tasuta keskkonnateemalisi
harivaid oppematerjale ja -programme. Samuti jagame infot oma tegevuse kohta , kuna usume, et
olem e oma ettevottesse koondanud ja siin arendanud paljusid oma ala asjatundjaid.

SPONSORLUSSTRATEEGIA
Sponsorlusotsuste tegemisel peame silmas jargmisi p6him6tteid :
•
•
•
•

Mojuala. Tulenevalt Tallinna Vee tegevuspiirkonnast keskendume sponsorlustegevustele
Tallinnas.
Seos pohitegevusega. Panustame projektidesse, mis on tihedalt seotud meie
pohitegevusega, st vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumisega.
Tootajate kaasamine. Kaasame Tallinna Vee tOotajad aktiivselt ettevotte
sponsorlustegevusse, et nad oleksid meie algatustega hasti kursis.
SUsteemne lahenemine ja jarjepidevus. Tallinna Vesi toetab jarjepidevalt samu valdkondi ja
projekte, et luua sponsorlusp6him6tetesse susteemsust ja selgust. Otsustusprotsess on
kandidaatidele pohjendatud ja labipaistev.

MEIE PEAMISED TOETUSVALDKONNAD JA -TEGEVUSED
Tallinna Vesi toetab peamiselt algatusi, mis on seotud keskkonnahariduse ja kohaliku
kogukonnaga.
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KEKKONNAHARIDUS

12

SAASTEV TOOTMIJI Meie tegevus on tihedalt seotud uhe oluliseima loodusressursi - veega .
JA TARBIMINE
. Oleme teadlikud mojust, mida me looduskeskkonnale avaldame, ja puuame
oma keskkonnajalajalge vahendada. Oma sponsorlustegevuses puhendume
sellele, et ha rida kogukonda veega seotud keskkonnakusimustes, et
suurendada noorte teadlikkust.

00

Kui veel mane aasta eest, 2011 . aastal, joi kraanivett vaid 48% elanikkonnast,
siis 2017. aasta lopuks on kraanivee joojate osakaal kasvanud 73%-ni [2016: 80%). Muutus vorreldes
2016. aasta tulemusega voib tuleneda teavituskampaania fookusest, mis 2017. aastal keskendus
joogivee kvaliteedi asemel ummistuste valtimisele.
lga-aastane teavituskampaania

Kord aastas viime ellu teavituskampaania, et toetada monda jargmistest eesmarkidest:
• kraanivee populariseerimine;
• ummistuste valtimine, prugi ja/voi ohtlike jaatmete tualettpotti viskamise eest hoiatamine;
• Tallinna Vee keskkonna- ja/voi sponsorlusvaldkonna tutvustamine voi tooandjabrandi
kujundamine.
Haridusmaterjalid

Tallinna Vesi loob ja jaotab hariduslikke materjale
haridusmaterjalid on kattesaadavad eesti ja vene keeles.

lasteaedadele Ja

koolidele.

K6ik

Veeseminarid

Igal aastal puhendavad meie tbotajad aega, et anda lasteaedades ja koolides klilalistunde. Tallinna
Vesi plaanib algatusega ka edaspidi regulaarselt jatkata. Jargnevatel aastatel on tundide
andmisesse kavas kaasata rohkem ettev6tte tootaja id.
2017. aastal osales sellistes klilalistundides 1 371 last [2016 : 1 553). Lisa ks korraldas Tallinna Vesi
laste tegevusi kahes kontrollpunktis orienteerumispaevade "Sa oskad seda" [SOS) raames.
Sund must korraldas kohalik omavalitsus ning sellel osales ligikaudu 550 last, kes 6ppisid kraanivee
ja keskkonna seoste kohta.
Ekskursioonid ja avatud uste paevad

lgal aastal korraldab Tallinna Vesi avatud uste paevi veepuhastusjaamas ja reoveepuhastusjaamas,
et voimaldada avalikkusel tutvuda ettev6tte peamiste tootmisuksuste ja tegevusega.
2017. aastal korraldasime oma puhastusjaamades 71 ekskursioon i. Lisaks viisime m6lemas
jaamas labi avatud uste paevad. Ma is klilastas reoveepuhastusjaama pea kakssada inimest ja
septembris v66rustasime praktiliselt sama suurt hulka inimesi Ulemiste veepuhastusjaamas.
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Avalikel uritustel osalemine
Vahemalt kaks korda aastas osaleb Tallinna Vesi monel avalikul sundmusel, et harida avalikkust
veega seotud kusimustes ja parandada ettevotte kuvandit.
Tallinna Vesi jatkab Ulemiste Jarvejooksu korraldamisesse panustamist, avades selleks urituseks
avalikkusele muul ajal suletud sanitaarkaitseala.

KOHALIK KOGUKOND
Tallinna Vesi toetab kogukonnaalgatusi, pakkudes avalikele sundmustele veepaake. Samuti avab
ettevote avalikke joogipunkte nii sise- kui ka valitingimustes, et muuta kraanivesi avalikes kohtades
paremini kattesaadavaks. Selleks tehakse koostOod ka Tallinna linnaga. Oleme valinud vaikese
hulga projekte ja organisatsioone, keda toetame iga-aastaselt annetusega. Kutsume ka oma
tootajaid uhiskonnale tagasi andma , voimaldades meeskondadel puhendada uhe paeva aastas
heategevusele.

Veepaagid avalikel uritustel
Puhta vee pakkumine on uks meie pohitegevusi. Peale avaliku veevorgu kaudu vee tagamise
toetame avalike veepaakide kaudu ka sundmuste korraldamist. Pakume veepaake peamiselt
spordiuritustele, avalikele kogukonnauritustele ning laste- ja noorteuritustele.

Avalikud joogiveekraanid
lgal aastal avab Tallinna Vesi uue avaliku joogiveekraani kas vali- voi sisetingimustes. Naiteks voib
kraan asuda avalikus ruumis nagu muuseumid, sadamad, lennujaam , kaubanduskeskused jne.

Vahemate voimalustega gruppide toetamine
Tallinna Vesi toetab moningaid organisatsioone, kes vajavad me1e abi, et pakkuda vahemate
voimalustega inimestele paremaid voimalusi.
Naiteks teeme iga-aastaselt annetusi Eesti lnvaspordi Liidule, SPIN-programmile ja Ounakese
lasteaiale.
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5. 7 Tootajad
Meie koige tahtsam too on tagada elanikele kindel ja kvaliteetne teenus. Selle eest seisab meie
kokkuhoidev ning tookas meeskond, sest just inimesed hoiavad ja kasvatavad ettevotte elujoulisust.
Loome oma tootajatele toetava tOokeskkonna ja head tOotingimused, mis on eelduseks headele
tootulemustele ja sellele, et tootajad naudiksid oma toad ettevottes. Voti parimate tulemuste
saavutamiseks koigi Ulejaanud huvigruppide jaoks on meie tootajates, seetottu vaartustame oma
tOotajaid korgelt ja pUUame olla hinnatud tooandja . Sotsiaalselt vastutustundliku ettevottena, kes
vaartustab oma tootajaid ning areneb pidevalt, panustame sellesse, et meie meeskonnas tootaksid
pUhendunud ja kompetentsed inimesed. Personalipoliitikad, millest meeskonna juhtimisel
lahtutakse, on leitavad ettevotte kodulehel.
2017. a a st a lopu seisuga toot as AS-is Tallinna Vesi ning tUtarettevottes 00 Watercom tahtajatu
lepinguga Uhtekokku 312 inimest [2016: 3111. 98% neist tootas taiskoormusega ja 2% osalise
koormusega (2016 : vastavalt 98% ja 2%1. Enamik tookohti paiknes Tallinnas.
Selleks, et tootajad osaleksid taielikult ettevotte tegevuses, kaasame neid ka otsustusprotsessi.
Usume, et tootajate kaasamine otsustusprotsessi on vaga oluline selleks, et nad oskaksid ettevotet
selle arengus toetada ja moistaksid selle olulisust. Meie ti:ii:itajate vanus, rahvus, ti:io iseloom ning
mitmed teised tegurid voivad olla vaga erinevad. See tahendab, et peame tOotajateni joudmiseks,
nende kaasamiseks ja kuulamiseks olema leidlikud ja paindlikud. Selleks kasutame mitmeid
voimalusi ja kanaleid, nagu naiteks juhtkonna liikmete kohtumised tootajatega, infotahvlid,
siseveeb, infokirjad, meeskonnaUritused ning kord kvartalis ilmuv siseleht.
Meie toi:itajad on ettevottele lojaalsed. Pikima staaziga tOotaja on olnud ettevottes 54,4 aastat [2016:
53,4 aastatl. Ettevotte tOotajate keskmine toostaaz on 12, 1 aastat [2016 : 12,7 aastatl. Ti:ii:ijou
voolavus [omal soovil lahkujate arv) suurenes 2017. aastal markimisvaarselt, kasvades 10,7%-ni
[2016: 3, 1%]. Koikidelt ettevottest om al soovil lahkuvatelt ti:iotajatelt uuritakse nende lahkumise
pohjuste kohta. Uhe pohjusena voib valja tuua tootajate suurema mobiilsuse - mitmed
elukohavahetused, oppima asumine jne. TOojou voolavus oli 19 ,5%.
Vaatamata viimastel aastatel suhteliselt stabiilsena pUsinud toi:itajate arvule on meie tootajate
keskmine vanus suhteliselt korge - 46 aastat [2016: 47 aastatl. Seetottu tuleb meil tahelepanu
pi:iorata nii toi:ihoivele kui jarelkasvu koolitamisele. Kontserni ti:ii:itajate vanusegrupid jagunevad
jargmiselt:

Ti:ii:itajate vanusegrupid
Juhatus
Tippjuhtkond*
Juhtkond
Koik tootajad

<30-aastased
2016
2017
0
0
1
0
0
30

39

30-50-aastased
2016
2017
3
3
8
7
23
157

23
146

>50-aastased
2017
2016
0
0
0
0
2
124

2
127

*Sea!hulgas juhatus
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Ti:ii:itaj ate
sooline
.
.
Jagunem1ne

Koguarv

Naised

Mehed

Naisi/Mehi

2016
3

2017
3

2016

2017
1

2016
2

2017
2

2016
33%/66%

2017
33%/66%

Tippjuhtkond*

8

8

4

4

4

4

50%/50%

50%/50%

Juhtkond

25

26

12

14

13

12

48%/52%

54%/46%

Koik ti:ii:itajad

311

312

87

94

224

218

28%/72%

30%/70%

Juhatus

*Sea/hulgas juhatus
Meeskonna muudavad veelgi mitmekl.ilgsemaks need ti:ii:itajad, kes ei suhtle eesti keeles. Seetottu
pakume toi:itajatele, kelle emakeel ei ole eesti keel, ettevotte kulul eesti keele tunde, selleks et ka
nemad tunneksid end osana meie uhtsest meeskonnast. Lisaks edastame suure osa olulisest
informatsioonist ti:ii:itajatele ka vene keeles.
Vattes arvesse meeskonna mitmekesisust, on eriti oluline jargida vordse kohtlemise printsiipi nii
ti:ii:itajate varbamisel kui juhtimisel, mis tahendab voimalusel koikidele vordse voimaluse andmist.
Teadvustame ja hindame oma ti:ii:itajaskonna mitmekesisust ning tagame ti:ii:itajate oiglase ja vordse
kohtlemise, pakkudes koikidele samu voimalusi, kui see on konkreetses olukorras moistlik ja
teostatav. Meie jaoks on oluline tagada, et kedagi ei diskrimineerita tema ea, soo , usu, paritolu ,
puude, seksuaalse sattumuse , perekonnaseisu voi muude asjaolude tottu. Vordse kohtlemise
tagamiseks oleme solminud Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Ti:ii:itajate Ametiuhinguga kollektiivlepingu. AmetiUhingusse kuulub kUll vahem kui 10% meie ti:ii:itajatest, kuid lepingus satestatud
kohustused ja hUved laienevad koikidele meie ti:ii:itajatele.
Koigil ettevotte ti:ii:itajatel on voimalus teenida iga-aastast tulemustasu. TulemustasusUsteem on
Ules ehitatud vaga selgete ja labipaistvate pohimotete alusel, ning tasu valjamaksmine eeldab
konkreetseks aastaks ti:ii:itajale ja ettevottele seatud, omavahel tasakaalus olevate eesmarkide
saavutamist. lgal aastal lepitakse kokku pohitegevusnaitajate eesmarkides ja 60% kogu
tulemustasust soltub ettevotte eesmarkide saavutamisest [vt 2017. aasta eesmarkide taitminel.
40% tulemustasust soltub ti:ii:itaja enda eesmarkide taitmisest.

PUHENDUMINE MEESKONNAS
Meeskonnati:ii:is on oluline kahesuunaline suhtlus, mistottu on ti:ii:itajate tagasisidel ettevotte
sisekultuuris vaga tahtis osa. lgal aastal viime labi ti:ii:itajate rahulolu-uuringu, mille eesmark on
koguda oma ti:ii:itajatelt ausat tagasisidet. Ti:ii:itajate uuring annab hinnangu sellele, kuidas me oma
ti:ii:itajaid juhime ja missuguseid ti:ii:itingimusi neile pakume. 2017. aastal vastas uuringu
kUsimustiku le rekordiline hulk ehk 96% ti:ii:itajatest [2016: 95%), mis annab tunnistust sellest, et
ti:ii:itajad moistavad nende poolt antava tagasiside olulisust.
Uuringu tulemustest nahtub, et 2017. aastal oli meie ti:ii:itajate pUhendumus Eesti keskmisel
tasemel ja Euroopa keskmisest pisut korgemal tasemel. PUhendumusindeks on vorreldes eelmise
aasta tulemusega langenud 7 punkti . Esialgsel hinnangul naib, et pUhendumuse taset on mojutanud
vahenenud rahulolu palgateemadel. Uuringu tulemusi tutvustatakse koikidele ti:ii:itajatele ning
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arutatakse eraldi igas meeskonnas, mille tulemusena sUnnivad konkreetsed tegevuspLaanid
edasiseks.

MEIE TOOTAJATE PUHENDUMUS 2013-2017, VORRELDES EESTI JA EUROOPA
KESKMISEGA KANTAR EMORI (TRl*M INDEKSI) ANDMETEL
75
71
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71
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TOOT AJA TE ARENG JA JARELKASV
TOotajate vanuselist struktuuri silmas pidades on meie jaoks UlioLuLine rakendada jareLkasvu
pLaneerimiseL sUsteemset Lahenemist ja panna paika vastavad tegevuskavad. Jatkuvaks arenguks
ja tuLemuste parandamiseks vajame nii ettevottespetsiifiLisi teadmisi kui ka uut energiat
ettevottesse. Usume, et koige tugevamad meeskonnad on need, mis on mitmekesised, kus tOotab
nii varskete ideedega asja kooli Lopetanud inimesi kui suure kogemustepagasiga vanemaeaLisi
tootajaid. TOotajate oskustest ja professionaalsusest s6Ltuvad ettev6tte tuLemused .
Koikide vabade tookohtade taitmiseks korraLdatavad konkursid on avalikud , kuid Lisaks selleLe
teavitame toopakkumistest alati ka ettevottesiseseLt. Toetame igati tootajate arengut ja pakume
karjaarivoimaLusi ettevottes. JuLgustame oma tootajaid pidevaLt oppima ja arenema, samuti
innustame arengut ja liikumist oma meeskondade vaheL ning pUUame seLleks Leida nii inimeste endi
kui ettevotte vajadustest Lahtuvaid arenguv6imaLusi. K6ikide ettevotte tootajatega [100%1. s6Ltumata
nende soost v6i ametipositsioonist, peetakse iga kaLendriaasta aLguses tulemusvestlused, mille
kindLaks osaks on alati ka tootajate ametiaLased arenguplaanid. SpetsiaListide ja juhtidega viiakse
Labi ka vahevestLusi juuLis-augustis. JuLgustame oma tootajaid pidevaLt oppima ja arenema ning
pUUame seLLeks Leida nii inimeste endi kui ettev6tte vajadustest Lahtuvaid arenguv6imaLusi .
Suurem osa kooLitusi toimub jargmistes valdkondades : tooohutus, juhtimine, eriaLased tehnilised
kooLitused, keeLe- ja arvuti6pe. 2017. aastal Labisid tOotajad keskm iselt 2,3 kaheksatunnist
kooLituspaeva tootaja kohta [2016: 2,2 paeval. KooLituspaevade korraLdamisel ja kooLitusvoimaluste
pLaneerimiseL ei tehta otsuseid tootajate soo pohjaL, vaid kooLitusi pakutakse tootajatele nende
kooLitusvajaduse aLusel. TOotaja kooLitusplaan koostatakse vastavaLt tootaja ja juhi kokkuLeppele.
Arenguvestlusel hinnatakse kooLituste tulemuslikkust, vaadatakse Ule eesmarkide taitmine ning
koostatakse uus kooLituspLaan jargmiseks aastaks .
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Koolitame ja noustame oma juhte, et nad oskaksid oma meeskondi tulemuslikult juhtida.
Juhtimisoskuste arendamiseks ja juhtidele tagasiside kogumiseks koostasime .. Head
juhtimistavad "" .
2017. aastal jatkasime suvist praktikantide projekti ja teisi olulisi jarelkasvuprogramme koolilopetajate programm, opipoiste programm ja ettevottesisene .. Noore spetsialisti programm ...
See on osa meie jarelkasvu planeerimisest, mis voimaldab kaasata noori ettevotte tegemistesse
juba opingute ajal ning pakkuda neile vaartuslikke tbokogemusi ja arenguvoimalusi.
Jatkame ka .. Heade pensionilemineku tavade"' ellu rakendamist, mille eesmargiks on voimalikult
palju pensionileminekuid ette planeerida, tagada teadmiste Uleandmine ja tanada tehtud tbo eest.
Ametikohtadel, mis eeldavad olulisi, ettevottespetsiifilisi teadmisi ja oskusi , tootavad pensionile
mineja ja noor spetsialist 2-6 kuud paralleelselt koos. Labi vahetu kogemuste ja teadmiste
Uleandmise uuele tootajale vaartustame lahkuva tootaja kogemusi ja panustame uue tootaja
professionaalsusesse. Pensionileminekuga seoses maksab ettevote soltuvalt tootatud aastate
arvust pensionile suunduvale tootajale lisaks ka tanuhUvitist.

5.8 Tooohutus ja -tervishoid
TOoohutus on meie tegevuse lahutamatu osa ja keskse tahtsusega koigis meie tegemistes. Uhegi
tooUlesande taitmine ei ole vaart viga saamist. Ohutu ja meeldiv
tookeskkond aitab meil tooandjana eelkoige tagada, et meie tbotajad
oleksid hoitud ega riskiks tbod tehes oma tervise voi eluga. Samas on
tookeskkond oluline ka Tallinna Vee tooandjabrandi vaatepunktist soovime olla hinnatud tooandja, kelle juurde inimesed hommikul r66muga
toole tulevad, teades, et neile on tagatud koik vajalik turvaliseks ja
meeldivaks toopaevaks. See valdkond on pidevalt arenev ja seetottu ei saa
tooandjad mugavaks muutuda - jatkuvalt on vaja moelda, mida saaks teha
paremin1.
Ettevottes on lisaks 10-liikmelisele tookeskkonnanoukogule erinevatest Uksustest valitud 11
tookeskkonnavolinikku. TOokeskkonna ja -ohutuse juhi eestvedamisel korraldatakse regulaarseid
volinike koosolekuid, kus arutatakse koiki tbi::ikeskkonnaga seotud teemasid. Koik tegevused
kantakse koos vastutaja , tahtaja ja tulemustega kogu ettevotte tootajatele nahtavasse tabelisse ning
tegevuste taitmist jalgitakse pidevalt. Ulevaade volinike tostatatud probleemidest antakse ka
tbokeskkonnanoukogu koosolekutel. Soovime senisest enam tugevdada nii tookeskkonnavolinike
kui ka tookeskkonnanoukogu liikmete rolli ja moju ettevottes.
Meie tookeskkonnaalane tegevus vastab siseriiklikele oigusaktidele ning rahvusvahelise
tootervishoiu ja -ohutuse juhtimissUsteemi standardi OHSAS 18001 nouetele. TOokeskkonna
juhtimissUsteem pohineb riskide hindamisel ning ohtlikke olukordi ennetavate voi vahendavate
tegevuste labiviimisel. TOokohtadel toimub pidev tookeskkonna sisekontroll, mida teostavad
tooohutuse meeskonna liikmed. 2017. aastal viidi tooohutuse meeskonna poolt labi 342 auditit.
Ehitus- ja remondiobjektide nouetelevastavus [vahemalt 93% objektidest vastavad nouetele] on
seatud ka Uheks ettevotte eesmargiks. 2017. aastal vastas ohutusnouetele 94, 15% auditeeritud
objektidest [2016: 93 ,65%].
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Taiendavalt auditeerivad tooohutust tookeskkonnanoukogu liikmed ja juhid, kes viivad auditeid labi
nii objektidel kui ka tootmisuksustes. Negatiivsete leidude puhul lepitakse kokku
parendustegevustes, mille taitmist kontrollitakse . Selleks voib olla nii ta iendav koolitus,
juhendamine, ohutust suu rendavate tOovahendite soetamine kui margistuse lisamine.
Lisaks oma tootajate tOoohutuse tagamisele on meile oluline, et ka meie koostOopartnerid ja
alltoovotjad suhtuksid tooohutusse tosiselt. Soovime olla neile sellel alal eeskujuks. Seetottu
teostame regulaarset tooohutuskontrolli ka oma koostoopartnerite ja alltoovotjate objektidel.
Ti:ioohutusealase teadlikkuse tostmiseks korraldas ime eelmisel aastal oma koostoopartneritele ja
alltOovotjatele infopaeva , kus tutvustasime meie ehitus- ja remondiobjektidel kehtivaid
ohutusnoudeid. Kavatseme taoliste urituste korraldam ist jatkata korraparaselt ka tulevikus.
Ti:iotervishoiu ja -ohutuse hindamisel on uheks peamiseks indikaatoriks tooonnetuste sageduse
naitaja (TSNI. mis naitab vigastustega voi >3 kaotatud toopaevaga tooonnetuste arvu 100 000
tootunni kohta . TSN-i on ettevottes arvutatud ja jalgitud alates 2015. aastast ja sellega on olnud
seotud ka uks ettevotte eesmarkidest. 2017. aastal oli TSN naitaja 0,36 (2016 : O). Toimus kaks
tOoonnetust, millega kaasnenud kaotatud tOoaeg oli rohkem kui 3 paeva.
Uks 6nnetus oli seotud tootaja libastumisega porandal, mille jarel parandustegevusena vahetasime
valja porandakatte. Teisel juhul oli tegemist liiklusonnetusega, mille pohjustajaks ei olnud ettevote
ega ettevotte tootaja, vaid teine autojuht. Seetottu ei arvestata seda ettevotte eesmarkide
saavutamise ja tOotajate tulemuslikkuse hindamisel. Arvestades uhte tooonnetust on TSN 0, 18.
Alates 2018. aastast ei voeta TSN naitaja arvutam isel arvesse 6nnetusi, mille pohjused ei ole seotud
ettevotte voi selle tootajaga.

TOOONNETUSTE KOGUARV
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Kokku registreeriti ettevottes 2017. aastal 4 tooonnetust, sh kaks vaiksemat 6nnetust, mille puhul
kaotatud tooaega ei kaasnenud. Kull aga soovime ka vaiksemaid tooonnetusi edaspidi veelgi
tulemuslikumalt ennetada, mistottu poorame tuleval aastal erilist tahelepanu ohuolukordadele ja
.. napikatele··. Ti:iotajatelt saadud info alusel viime ennetavalt labi parendustegevusi voimalike
6nnetuste ara hoidmiseks.
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Selleks, et vahendada voimalikke riske, jatkame panustamist ettevotte ti:ii:ikeskkonna ohutusse.
Ohutu ti:ii:ikeskkonna loomisel ning ka selle hoidmisel on votmeaspektiks kahtlemata ti:ii:itajate
teadlikkus. Teadlikkuse t6stmisel on Ulioluline ti:ii:itajate kaasamine erinevatesse ti:ii:ikeskkonnaga
seotud algatustesse ja ettevotmistesse. Korraldame infotunde, kus ti:ii:itajatel on voimalus omavahel
infot jagada. Arutelude, trukimaterjalide ja ohutusvideode abil puuame tosta ti:ii:itajate ohutusalast
teadlikkust. Ti:ii:itajate susteemse kaasamise tulemusel on margatavalt kasvanud tahelepanelikkus
oma ti:ii:ikeskkonna suhtes, millest ti:ii:iohutus algabki.
Regulaarselt viime labi ti:ii:ikeskkonnaalaseid koolitusi. Muude teemade hulgas toimusid 2017.
aastal jargmised koolitused :
• valjaope ja taiendope esmaabiandjatele,
• tuleohutusti:ii:ide ohutuse tagamine,
• klooriohutusalane 6ppus veepuhastusjaamas,
• erinevad kemikaalidega ti:ii:itamise alased koolitused,
• masina- ja elektriohutusalased koolitused.
Viisime 2017. aastal labi veel muidki ti:ii:iohutuse ja - keskkonna taiustamisele suunatud tegevusi.
Jatkasime ohutuse parandamist kaeve- ja tagasitaiteobjektidel. Samuti loodame koguda ti:ii:itajatelt
rohkem ti:ii:iohutusalast tagasisidet ja tahelepanekuid. 2017. aastal laekus ti:iotajatelt ja
tookeskkonnavolinikelt
otse
voi
ti:ii:ikeskkonnavolinike
kaudu
90
tahelepanekut ,
parendusettepanekut ja teadet .. napikatesf'.
Koik eelpool loetletud algatused ja nii monedki veel aitavad ettev6ttel muuta ti:ii:ikeskkonda ti:ii:itajate
jaoks ohutumaks ja mugavamaks.

5.9 Eesmargid: tooohutus
TOOOHUTUSE EESMARGID 2017
Saavutatud
Ti:ii:i6nnetuste sageduse
naitaja jaab alla 0,2

Vahemalt 93% ulatuses
rahuldavad tulemused
ettevotte ehitus- ja
remondiobjektidel
labiviidud
ti:ii:iohutusa u dititel
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Saavutatud

TOOOHUTUSE EES MARGID 2018
Ti:ii:i6nnetuse sageduse
0,2
naitaja [valja arvatud
valtimatud 6nnetused]
Tallinna Vee
ehitusobjektide
2:94%
nouetelevastavus lahtuvalt
audititulemustest
Watercomi objektide
nouetelevastavus lahtuvalt
2:94%
audititulemustest
Ohutusalastest
tahelepanekutest ja
:::: 200
.. napikatesf· teatamine
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6. 2017. AASTA FINANTSTULEMUSED
6.1 Majanduskeskkond
Kuna AS Tallinna Vesi tegutseb vaid Eestis, siis meid mojutavad peamiselt Eesti majanduse trendid.
Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP] 2017.
aastal, olles 2017. aasta esimesel poolaastal 5,2%. Sisemajanduse koguprodukti mojutas peamiselt
valisnoudlus ning selle moju arisektori kindlustundele ja investeeringutele. Oodatav SKP on 2017.
aastal 4,3% ja 2018. aastal 3,3%. Molemad prognoosid on varasemast optimistlikumad. Kasvu
mojutab peamiselt sisenoudlus, mis iseenesest pohineb investeeringute suurenemisel. Aastatel
2019-2021 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 3% aastas.
Kui 2016. aastal oli THI trend veel negatiivne, siis 2016. aasta lopuks hakkas THI tousma ja jatkas
tousmist 2017. aastal. 2016. aasta Lopus oli THI 2,2% ning 2017. aasta lopuks kasvas THI 3,4%-ni.
2018. aastal eeldatakse THI stabiliseerumist ja aeglustumist, jaades 2,7% juurde.
Muutused tarbijahinna- ja ehitushinnaindeksis mojutavad otseselt nii tegevuskulusid kui ka
investeeringuid. Statistikaameti andmetel kasvas keskmine ehitushinna indeks vorreldes 2016.
aastaga 1,5%. Palgakasv jatkus ning materjalide ja seadmete hinnad olid vastavalt 1,3% ja 1,7%
vorra korgemad.
AS-i Tallinna Vesi jaoks on olulised ka muutused tooturul. Tooturu olukord on jatkuvalt pingeline ja
oskustooliste palgasurve pusib. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt
kasvas toohoive 2017. aasta esimesel poolaastal 1, 1% ning ti:iotus langes 6,3%-ni. Kvalifitseeritud
tootajaid on suhteliselt raske Leida. Viimase paari aasta jooksul on keskmiste palkade kasv olnud
usna suur. 2018. aasta nominaalpalga kasvuks eeldatakse 5-6%, mis mojutab ettevotte
kasumlikkust. Muutused keskmises palgas mojutavad nii tegevuskulusid kui investeeringuid.
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Pohi l ised finantsnaitajad
miljon EUR.
v.a suhtarvud j a akts ia info
MUUgitulu
Brutokasum
Arikasum
Arikasum - pohiari
Kasum enne tulumaksustamist
Puhaskasum
Brutokasumi marginaal %
Arikasumi marginaal %
Maksustamiseelse kasumi marginaal %
Puhaskasumi marginaal %
Vara puhasrentaablus %
Kohustuste osatahtsus koguvarast %
Omakapitali puhasrentaablus %
LUhiajaliste kohustuste kattekordaja
Keskmine taistookohaga tootajate arv,
aasta lopu seisuga
Aktsia hind, aasta lopu seisuga
Aktsiakapital
Kasum aktsia kohta
Dividend aktsia kohta
Raha ja pangakontode jaak. aasta lopu
seisuga
lnvesteeringud pohivarasse

TU LEM USED

2017
59,82
34,09
10,87
10,24
9,92
7,22
56,99
18, 16
16,59
12,07
3,27
62,43
8,41
5,51

2016
58,98
33,26
24,63
24,44
22,89
18,39
56,39
41,75
38,81
31 ,18
8,61
58, 15
20,57
3,91

2015
55,93
32 ,25
25,58
25 ,24
24,36
19,86
57,66
45,73
43,55
35,51
9,50
57,43
22,31
5,40

2014
53,24
30,84
24,83
24,54
22,73
17,94
57,93
46,63
42,69
33,70
8,73
57,61
20,59
5,35

2013
53,09
30,58
24,76
24,50
24,56
19,94
57,61
46,63
46,27
37,55
9,83
56,98
22,86
4,21

300
10,20
12,00
0,36
n/a*

301
13,80
12,00
0,92
0,54

311
13,80
12,00
0,99
0,90

307
13, 10
12,00
0,90
0,90

292
11,90
12,00
1,00
0,90

44,97
9,47

33,99
14,95

37,82
11,30

38,56
11,07

31,79
8,65

Brutokasumi marginaal - brutokasum/mUugitulu
Ankasumi marginaal - ankasum/mUUgitulu
Maksustamiseelse kasumi marginaal - maksustamiseelne kasum I muugitulu
Puhaskasumi marginaal - puhaskasum/muugitulu
Vara puhasrentaablus - puhaskasum I perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatahtsus koguvarast - kohustised kokku I vara kokku
Omakapitalipuhasrentaablus - puhaskasum/ omakapital kokku
Luhiajaliste kohustiste kattekordaja - kaibe vara I /Uhiajalised kohustised
Pohitegevus - vee ja kanalisatsiooniga seotud tegevused. v. a vorkude laiendamine ja s1htfinantseerimine,
ehitus- ja asfalteerimisteenused. ebatoenaoliselt laekuvad nouded. muud tulud
* 20 J7. aasta dividendid ei o/e aruande esitamise ajaks kinnitatud
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6.2 Koon dkasumiaruanne
MUUg itulud
Sarnaselt varasematele aastatele olid 2017. aastal ettevotte ta riifid kUlmutatud 2010. aasta
tasemel. Seetottu soltus pohitegevuse tulu, s.o veemUUgi- ja reoveeteenuste mUUgist teenitud tulu
muutus taiel maaral tarbimisest. Pohitegevust ei mojuta peaaegu Uldse sesoonsus. Ettevote ei oota
tulevikus tarbimises olulist tousu ega langust. 12.12.2017 Riigikohtu otsusega reguleeritakse
ettevotte tariife tulevikus Konkurentsiameti metoodika alusel, mis mojutab ettevotte mUUgitulusid.
Uued tariifid selguvad, kui need kooskolastatakse Konkurentsiametiga. Minevikus on mUUgitulu
kasv olnud rahulik ning seda eeldatakse jatkuvat.
2017. aastal oli kontserni mUUgitulu 59,82 miljonit eurot, suu renedes vorreldes eelmise aastaga
1,4% ehk 0,83 miljonit eurot. 85,7% mUUgituludest tuli vee- ja reoveeteenuste mUUgist kodu- ja
ariklientidele. 6, 1% mUUgituludest moodustas Tallinna linnalt saadav sademevee kogumise
sUsteemide ja tuletorjehUdrantide kaigus hoidmise ja hooldamise tasu. 7,2% tuludest tuli ehitus- ja
asfalteerimisteenustest ning 1,0% muudest toodest ja teenustest. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste
tulud on sesoonsemad ning kontsern otsib jatkuvalt voimalusi, et neid tulusid hoida ning kasvatada.

31. detsember loppenud aasta
tuhat EUR
MU Uk erais ikutele, s h:
VeemUUgiteenus
Reoveeteenus
MUU k ju riidili ste le is iku tele , s h:
VeemUUgiteenus
Reoveeteenus
MUUk po h itegevusp iirkonn ava liste le
alade le, s h:
VeemUugiteenus
Reoveeteenus
Sademeveeteenus
Ulereostu stasu
VeemUUgi ja reoveeteenuse tulud
kokku
Sademevee kogum ise ja puhastamise
ja tuletorjehUdrantide teenus
Ehitusteenus, projekteerimine ja
asfalteerimine
Muud ti:iod ja teenused
Poh itegevuse tulud kokku
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Muutus 2017/2016
Tu hat
%
2015
EUR
1,1%
24 408
276
1, 1%
13 436
152
1, 1%
10 972
124
1,7%
19 358
338
1,2%
10 736
135
2,3%
203
8 622

2017
25 225
13 872
11 353
20 407
11 210
9 197

2016
24 949
13 720
11 229
20 069
11 075
8 994

4 678
1 346
2 833
499
927

4 400
1 306
2 709
385
778

4 765
1 280
3 011
474
766

278
40
124
114
149

6,3%
3,1%
4,6%
29,6%
19,2%

51 237

50 196

49 297

1 041

2,1%

3 668

3 671

3 357

-3

-0,1%

4 287
623
59 815

4 511
604
58 982

2 724
550
55 928

-224
19
833

-5 ,0%
3,1%
1,4%
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Vee- ja reoveeteenuste mi.ii.igist saadud tulu oli 51,24 miljonit eurot, kasvades 2016. aasta 12 kuuga
vorreldes 2, 1% ehk 1,04 miljonit eurot, tulenevalt jargmistest muutustest mi.ii.igimahtudes:
•

•
•

•
•

•

Pohitegevuspiirkonna eraklientide mi.ii.igitulu kasvas 1, 1% vorra 25,23 miljoni euroni .
Eraklientide tarbimismahtude kasv on seotud suurima erakliendigrupiga - kortermajade
segmendiga , millele aitas kaasa eramajade segmendi mi.ii.igi kasv, mida tasakaalustas
muude eraklientide segmendi mi.ii.igi kahanemine.
Pohitegevuspiirkonna ariklientide mi.ii.igitulu kasvas 1,7% vorra 20,41 miljoni euroni.
Ariklientide m i.i i.igitulu on kasvanud vordselt koikides sektorites.
Pohitegevuspiirkonnavaliste alade mi.ii.ik kasvas 6,3% vorra 4,68 miljoni euroni. Seda
peamiselt tanu reovee ja sademevee puhastamise mahtude suurenemisele, mille tulud
suurenesid vastavalt 4,6% ehk 0, 12 miljoni euro vorra 2,83 miljoni euroni ja 29,6% ehk 0, 11
miljoni euro vorra 0,50 miljoni euroni.
Saadud Ulereostustasud suurenesid 19,2% vorra 0,93 miljoni euroni.
Pohitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletorjehi.idrantide si.isteemi kaigus hoidmise ja
hooldamise tulud olid stabiilsed vorreldes eelmise aastaga , olles 3,67 miljonit eurot. Kuigi
puhastatud kogused olid korgemad, siis i.ihikmaksumus m 3 kohta langes.
Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste mi.ii.ik oli 4,29 miljonit eurot, kahanedes
vorreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,0% ehk 0,22 miljonit eurot. Vahenemise
p6hjuseks oli peamiselt torustike ehitusega seotud tulude langus 2017. aastal.

Mi.ii.idud t oodete ja teenuste ku lu ning brut okasum
Mi.ii.idud toodete ja teenuste kulu oli vorreldes eelmise aastaga i.isna stabiilne , ulatudes 2017 . aasta
12 kuuga 25,72 miljoni euroni . Kemikaali-, toojou- ja muude kulude kasvu tasakaalustasid madalam
kulum ning ehitus- ja asfalteerimisteenuste kulude vahenemine.
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31 . detsember loppenud aasta
tuhat EUR
Vee erikasutusoiguse tasu
Kemikaalid
Elekter
Saastetasu
Otsesed tootmiskulud kokku
TOi::ijoukulud
Ku Lum
Ehitusteenus, projekteerimine ja
asfalteerimine
Muud kulud
Muud muudud toodete ja teenuste kulud
kokku
Muudud toodete ja teenuste kulud kokku

2017
-1 168
-1 501
-3 193
-1 100
-6 962
-5 784
-5 577

2016
-1 169
-1 308
-3 107
-1 091
-6 675
-5 729
-5 862

2015
-1 101
-1 531
-3 035
-1 002
-6 669
-5 603
-5 690

-3 638
-3 764
-18 763

-4 006
-3 449
-19 046

-25 725

-25 721

~
~

r'srcmu Elul

Muutus 2017/2016
tu hat
%
EUR

1
-193
-86
-9
-287
-55
285

0,1%
-14,8%
-2,8%
-0,8%
-4,3%
-1,0%
4,9%

-2 398
-3 319
- 17010

368
-315
283

9,2%
-9,1%
1,5%

-23 679

-4

0,0%

Otsesed tootmiskulud kokku [vee erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasud] olid 6,96
miljonit eurot, suurenedes vorreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,3% ehk 0,29 miljonit eurot.
Muutus otsestes tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmojust, mis
mojutasid toodete ja teenuste kulusid koos jargmiste taiendavate teguritega:
•

Vee erikasutustasud olid stabiilsed, ulatudes 1, 17 miljoni euroni.

•

Kemikaalikulud suurenesid 14,8% vorra 1,50 miljoni euroni, peamiselt tanu keskmiselt
34,7% vorra suurenenud metanooli hinnale ning suurenenud pollimeerikogustele
reoveepuhastusprotsessis, mille mojud kuludele olid vastavalt 0,12 miljonit ja 0,04 miljonit
eurot. Lisaks suurenesid erinevate veepuhastusprotsessis kasutatavate kemikaalide kulud,
mida pohjustasid suurenenud kemikaalide annused, mille moju oli 0,04 miljonit eurot.
Kulude suurenemist tasakaalustas reoveepuhastusprotsessis saasteainete eemaldamiseks
kasutatava metanooli koguste vahenemine, mille moju kuludele oli 0,03 miljonit.

•

Elektrikulud suurenesid 2,8% vorra 3, 19 miljoni euroni. Suurenemine tulenes keskmiselt
0,9% korgemast elektri hinnast ja elektri erikulu suurenemisest jaotusvorgus, mille mojud
kuludele olid vastavalt 0,03 miljonit eurot ja 0,02 miljonit eurot, millele aitas kaasa reovee
mahtude suurenemine, mille moju oli 0,03 miljonit.

•

Saastetasukulud suurenesid 0,8% vorra 1, 10 miljoni euroni. Kulude suurenemist mojutas
peamiselt puhastatud heitveemahtude suurenemine 2,5% vorra, mille moju kuludele oli 0,03
miljonit eurot, seda tasakaalustas reostuskoormuse kahanemine , mille moju kuludele oli
0,01 miljonit eurot.

Muud mui..idud toodete ja teenuste muug1ga seotud kulud [ti::ii::ijoukulud, kulum, ehitus- ja
asfalteerimisteenused ja muud kulud] olid 18,76 miljonit eurot, kahanedes vorreldes 2016. aasta
sama perioodiga 1,5% ehk 0,28 miljonit eurot. Kulumi kahanemine 4,9% ehk 0,29 miljoni euro vorra
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tulenes peamiselt vahenenud kiirendatud kulumi vajadusest. Muud muudud toodete ja teenuste
kulud kasvasid 9, 1% ehk 0,32 miljonit eurot sisendhindade kasvu ja ka suurenenud remonditOode
arvu tottu.
Koigi nimetatud mojude tulemusena oli Kontserni brutokasum 2017. aastal 34,09 miljonit eurot,
suurenedes 2,5% ehk 0,83 miljoni euro vorra, vorreldes 33,26 miljoni euro suuruse brutokasumiga
2016. aastal.
Uldhaldus- ja turustuskulud, muud aritulud/kulud
Uldhaldus- ja turustuskulud ulatusid 5,38 miljoni euroni, kahanedes 34, 1% ehk 2,78 miljonit eurot.
Langus tulenes
peamiselt madalamatest tariifivaidlusega seotud juriidilistest ja
konsultatsioonikuludest. Juriidilised kulud mojutavad Uldhalduskulusid seni, kuni ettevottel on
kaimas rahvusvaheline kohtuvaidlus.
Muud aritulud/kulud ulatusid 17,84 miljoni euro suuruste kuludeni, suurenedes 17,37 miljonit eurot.
Kasv tulenes peamiselt tariifivaidlusega seotud provisjonist voimalike kolmandate osapoolte nouete
osas, juhul kui kohus peaks need menetlusse votma. Selle hinnanguline moju ulatub 17,52 miljoni
euroni. Potentsiaalse kohustuse provisjon votab arvesse voimalikku 3 aasta tariifide erinevust, kui
vorrelda Tallinna linna poolt 2010. aastal kinnitatud tariife Konkurentsiameti metoodika jargi
arvutatud tariifidega. Hinnang votab arvesse umbes 40% kogu eelnevast tingimuslikust
kohustusest. Ettevote ei pea end klientide ees vastutavaks nouete osas, mis on seotud tariifidega,
mis kehtivad enne uute Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud tariifide nouetekohast rakendamist.
Lisainformatsiooni on voimalik saada aastaaruande lisas 14.
Arikasum
Eelnevate tegurite koosmojul ulatus Kontserni arikasum 2017. aastal 10,87 miljoni euroni,
vahenedes vorreldes 2016. aasta sama perioodiga 55,8% ehk 13,76 miljonit eurot. Kontserni
arikasum pohitegevusest oli 10,24 miljonit eurot, vahenedes 58,1% ehk 14,20 miljonit eurot,
vorreldes 2016. aasta sama perioodiga.
Finantskulud
Kontserni neto finantskulud olid 0,94 miljonit eurot, vorreldes 1,74 miljoni euro suuruse neto
finantskuluga 2016. aastal. Vahenenud kulude peamiseks pohjuseks oli positiivne muutus SWAPlepingute oiglases vaartuses vorreldes eelmise aasta sama perioodiga, mille moju oli 0,89 miljonit
eurot , seda tasakaalustas intressikulude suurenemine 0,06 miljonit eurot.
Ettevote on maandanud enamiku ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega.
Laenudest on SWAP-lepingud solmitud 75 miljonile eurole ja ulejaanud 20 miljoni euro suurusel
laenusummal on endiselt ujuv intress. 2017. aasta lopus oli SWAP-lepingute hinnanguline oiglane
vaartus negatiivne, kogusummas 0,76 miljonit eurot 12016. aasta lopus 1,32 miljonit eurot). 2017.
aastal oli laenude efektiivne intressimaar !k.a SWAP-intressid] 1,58%, mille tulemusel olid
intressikulud 1,48 miljonit eurot, 2016. aasta samal perioodil olid vastavad naitajad 1,52% ja 1,48
miljonit eurot.
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Maksustam iseelne kasum ja pu haskasum
Kontserni maksustamiseelne kasum 2017. aastal oli 9,92 miljonit eurot, kahanedes vorreldes 2016.
aasta sama perioodiga 56,7% ehk 12,97 miljonit eurot. Kontserni puhaskasum 2017. aastal oli 7,22
miljonit eurot, mis on vorreldes eelmise aasta sama perioodiga 60,7% ehk 11, 17 miljonit eurot
vaiksem. Elimineerides tuletisinstrumentide oiglase vaartuse ning voimalike kolmandate osapoolte
nouete moju, oleks kontserni puhaskasum olnud 2017. aastal 24,17 miljonit eurot ja 18,70 miljonit
2016. aastal.

6.3 Finantsseisundi aruanne
Kontserni likviidsus on jatkuvalt tugev, 2017. aasta lop us oli raha ja pangakontode jaak 44,97 miljonit
eurot [2016. aasta lopus: 33,99 miljonitl. moodustadesvaradest 19,7% [2016 : 15,9%).
2017. aastal investeeris kontsern pohivarasse 9,47 miljonit eurot [2016. aastal 14,95 miljonit eurotl.
Seisuga 31.12.2017 oli kontserni materiaalse pohivara vaartus 174,45 miljonit eurot ning pohivara
kokku 175,26 miljonit eurot (31.12.2016 vastavalt 171, 18 miljonit ja 172,01 miljonit eurotl.
Vorreldes 2016. aasta lopu seisuga on nouded ostjate vastu ja ettemaksed suurenenud 0,55 miljonit
eurot 7,72 miljoni euroni. Nouete laekumise protsent on tousnud 99,49%-lt 2016. aastal 99,83%-ni
2017. aastal. Kasv tuleneb paarist suuremast noudest, mille laekumist hinnati 2016. aastal
ebatoenaoliseks.
LUhiajalised kohustised on vorreldes 2016. aasta lopuga kahanenud 0,99 miljonit eurot 9,65 miljoni
euroni. Kahanemine tuleneb peamiselt 0,83 miljoni euro vorra vahenenud volgadest tarnijatele ja
muudest volgadest, mis on seotud ehitustegevuse ja investeeringutega seotud volgnevuste kasvuga
2016. aasta lopus.
Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on vorreldes 2016. aasta lopuga kasvanud 2,58 miljonit
eurot 19 ,63 miljoni euroni.
2017. aasta Lopus vottis ettevote Ules 17,52 miljoni euro suuruse provisjoni voimalike kolmandate
osapoolte nouete katteks , mis tuleneb 12.12.2017 Riigikohtu poolt langetatud otsusest.
Lisainformatsiooni provisjoni kohta on voimalik saada vahearuande lisast nr 14.
Kontserni laenujaak on pUsinud stabiilselt 95 miljoni euro tasemel. Laenuportfelli keskmine
intressimarginaal on 0,79%.
Kontserni kohustiste osatahtsus koguvarast on oodatud tasemel ehk 62 ,4%, jaades vahemikku
55%-65%, mis kajastab kontsernile omast omakapitali profiili. 2016. aastal oli kohustiste
osatahtsus koguvarast 58, 1%.

6.4 Rahavood
Seisuga 31.12.2017 oli kontserni likviidsus tugev. 2017. aasta detsembri lopu seisuga oli kontserni
raha ja pangakontode jaak 44,97 miljonit eurot, moodustades va radest 19,7% [31.12.2016 seisuga
oli naitaja 33,99 miljonit eurot, moodustades varadest 15,9%).
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Suurima panuse rahakaibele annab kontserni pohitegevus. 2017. aastal oli kontserni aritegevuse
rahakaive 33,25 miljonit eurot, suurenedes vorreldes 2016. aasta sama perioodiga 1,37 miljonit
eurot. Pohitegevuse arikasum on endiselt peamine tegur Kontserni aritegevuse rahakaibes.
2017. aastal kasutati investeerimistegevuseks 6,99 miljonit eurot, see summa kahanes vorreldes
2016. aasta 11,43 miljoni euro suuruse rahavooga 4,44 miljonit eurot. lnvesteerimistegevuse
rahavoogusid on mojutanud jargnevad tegurid:
•

Pohivara investeeringutega seotud rahavood kahanesid vorreldes 2016. aastaga 4,77
miljonit eurot, ulatudes 9,76 miljoni euroni.
Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid moodustasid 2,70 miljonit eurot, mis on
0,30 miljonit eurot vahem kui 2016. aasta samal perioodil.

•

2017. aasta jooksul kasutati raha finantseerimistegevuseks 15,27 miljonit eurot, mis on vorreldes
2016. aasta sama perioodiga 9,0 miljonit eurot vahem. Muutuse peamiseks pohjuseks oli kokku 9,0
miljoni euro vorra vaiksem dividendimakse ning dividendide tulumaks.
2017. aastal refinantseeris ettevote pikaajalise laenu kogusummas 37,5 miljonit eurot.
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6.5 lnvesto rid
Meie eesmark on olla aritegevuses labipaistev ja aus ning anda oma aktsionaridele oigeaegset ja
tapset teavet. Kohtleme koiki oma aktsionare vordselt ja oleme suunatud efektiivsusele,
kindlustades samal ajal ettevotte jatkusuutlikkuse.
Aktsionarid li ikide loikes seisuga 31 . detsember 2017
0.48%
• Tallinna linn
• lnstitutsionaalsed
valisaktsionarid
Kohalikud vaikeaktsionarid
• United Utilities
• Kohalikud institutsionaalsed
aktsionarid
• Valisriikide vaikeaktsionarid

Aktsiakap itali jaotus omandatud aktsiate arvu jargi seisuga 31. detsember 2017

1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 500
501 - 1 000
1 001 - 5 000
5 001 - 10 000
10 001 - 50 000
50 000 +
KOKKU
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Aktsionaride arv
2 067
915
512
532
585
603
86
67
18
5 385

Aktsionaride %
38,4%
17,0%
9,5%
9,9%
10,9%
11,2%
1,6%
1,2%
0,3%
100,0%

Aktsiate arv % aktsiakapitalist
0,5%
103 565
0,7%
142 433
0,7%
132 486
1, 1%
220 375
2,2%
442 531
6,5%
1 301 274
3,1%
617 953
6,5%
1 309 907
78,7%
15 731 476
100,0%
20 000 000
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Suht lus investorit ega
AS Tallinna Vesi on borsiettevotte, mille aktsiad noteeriti Nasdaq OMX Baltikumi pohinimekirjas 1.
juunil 2005. Ettevotte turuvaartus on naitaja, mis annab hea ettekujutuse ettevotte Uldisest
vaartusest ja investorite sellekohastest ootustest. Turuvaartust mojutavad nii faktorid, mida
ettevottel on voimalik mojutada, kui need, mida ettevote mojutada ei saa. Turuvaartuse peamised
mojutajad on kasumlikkus ja kulude kokkuhoid, mis on juhatuse poolt kontrollitavad.
Vattes arvesse Ri igikohtu otsust tariifivaidluses Konkurentsiametiga, reguleeritakse ettevotte
tariife edaspidi Konkurentsiameti metoodika alusel, mis tahendaks langust tariifides ja tuludes.
2017. aastal opereeris ettevote kulmutatud tariifidega, mis on kinnitatud 2010. aastal. Siiski
6nnestus meil 2017. aastal tanu tohusamale kontrollile tulude ule ning jatkuvale rahvastiku kasvule
Tallinnas ja selle umbruse omavalitsustes saavutada tugev, pusiv ning tasapisi kasvav tuludevoog .
Sarnaselt 2016. aastaga otsisime uusi voimalusi, et kasvatada oma pohitegevusvaliseid tulusid
asfalteerimis- ja ehitustegevusest. 2017. aastal kahanesid mainitud tulud vahesel maaral.
Pidev ja labipaistev kommunikatsioon on suureparaste investorsuhete hoidmisel votmetahtsusega.
Seetottu jatkame oma eesmarkide, strateegia ja tulemuste regulaarset jagamist investorite , aga ka
koikide teiste huvigruppidega. Kord kvartalis tutvustame investoritele ettevotte finantstulemusi ja
korraldame tulemuste tutvustamist veebi kaudu . Lisaks kohtub ettevotte juhatus regulaarselt
institutsionaalsete aktsionaride ja voimalike investoritega. Koikidel aktsionaridel on voimalus
esitada ettevotte juhatuse ja noukogu liikmetele kusimusi iga-aastasel aktsionaride Uldkoosolekul.
Oleme oma investorsuhete programmi nimel tosist tOod teinud alates Tallinna Borsil noteerimisest
ning kavatseme seda ka tulevikus jatkata. Selleks, et juhatuse tegevust aktsionaride jaoks veelgi
labipaistvamaks muuta , oleme alates aastast 2006 taitnud hea uhingujuhtimise tava standardeid ja
sellest regulaarselt ka aru andnud.
Ettevotte panust suureparaste investorsuhete hoidmisesse on tunnustatud ka valjaspool ettevotet.

DIVIDENDID

Dividendikohustus ettevotte aktsionaride ees kajastatakse finantsaruannetes hetkest, kui kasumi
jaotamine ja dividendide valjamaksmine kinnitatakse ettevotte aktsionaride Uldkoosoleku poolt.
Kuni 2017. aastani rakendas ettevote dividendipoliitikat, mis on avaldatud ka ettevotte kodulehel
ning mille kohaselt sailitati dividendide tase reaalvaartuses ehk dividendide kasv on olnud vordeline
inflatsiooniga. 2017. aastal vahendas ettevote 2016. aasta eest makstavate dividendi valjamakseid
60%-le, kuna puudus selgus kohaliku ja rahvusvahelise kohtuvaidluse tulemuste osas.
Dividendipoli itika ja dividendide suurus vaadatakse uuesti Ule 2018. aastal.
Aktsionaride Uldkoosolekul, mis toimus 01.06.2017, kinnitati A-aktsia omanikele 0,54 euro suurune
dividendimakse aktsia kohta ja kiideti heaks otsus maksta valja dividenid kogusummas 10,8 miljonit
eurot. 2016., 2015 . ja 2014. aastaga vorreldes maksti valja 60% dividendidest.
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Dividendid maksti aktsionaridele valja 26.06.2017. Viimasel viiel aastal on aktsionaridele makstud
dividende jargmiselt:

0.84

0.87

0.90

0.90

0.90

0.54

2012

2013
-
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2014
Dividendi valjamakse

2015
•

2016

2017

Dividend aktsia kohta
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AKTSIAHINNA MUUTUSED
AS Tallinna Vesi on noteeritud NASDAQ OMX Balti Pohinimekirjas kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN
EE3100026436.
Se isuga 31.12.2017 olid Ule 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionarid United
Utilities [Tallinn) B.V. [35,3%) ja Tallinna linn [34,7%).
2017. aasta jooksul on aktsionaride struktuur vorreldes 2016. aasta lopu seisuga pusinud vo rdlemisi
stabiilsena. 2017. aasta lop us oli pensionifondide osalus 1,4% kogu aktsiatest vorreldes 2, 1%-ga
2016. aasta lop us.
Seisuga 31.12.2017 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 10,20 eurot, mis on 26,1% madalam
vorreldes aasta alguse hinnaga 13 ,80 eurot [2016: sulgemishind oli stabiilselt 13,80 eurotl. Samal
perioodil tousis OMX Tallinn indeks 15,5% [2016. aastal 19,6%).
2017. aasta jooksul tehti ettevotte aktsiatega 8 476 tehingut [2016. aastal vastavalt 6 502 tehingutl.
mille kaigus vahetasid omanikku 1 345 tuhat aktsiat ehk 6,73% kogu aktsiatest [2016 . aastal
vastavalt 1 048 tuhat aktsiatl.
Tehingute kaive oli 1,77 miljoni euro vorra korgem kui 2016. aastal ehk 16,48 miljonit eurot.

SUL GEM/SH/ND JA KORRIGEERITUD OMXT VERSUS TEHINGUTE Juf/VE
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Aktsia statistika
EUR
Avamishind
Aktsia hind, aasta Lopus
Aktsia hind , madalaim
Aktsia hind, korgeim
Aktsia hind, keskmine
Kaubeldud aktsiaid , tuhat
Kaive, miljon EUR
Turuvaartus, miljon EUR
Kasum aktsia kohta
Dividend aktsia kohta
Dividend I puhaskasum
P/E
P/BV

2017
13,70
10,20
8,52
14,00
12,81
1346
16,48
204
0,36
n/a *
n/a
28,33
2,4

2016
13,80
13,80
13,30
15, 10
14, 12
1048
14.71
276
0,92
0,54
58%
15,00
3, 1

2015
13,10
13,80
12,80
15,60
13,88
1581
21,74
276
0,99
0,90
91%
13,94
3, 1

2014
12,00
13,10
11,80
13,60
12,91
1239
15,95
262
0,90
0,90
100%
14,56
3,0

2013
9,25
11 ,90
9,20
12,00
10,42
1852
19, 14
238
1,00
0,90
90%
11 ,90
2.7

PIE= aktsia hind aasta !opus I kasum aktsia kohta
P/BV =aktsia hind aasta !opus I omakapital aktsia kohta
Turuvaartus = aktsia hind aasta !opus * aktsiate arv
2005. aastal borsil noteerimise hind oli 9,25 eurot
* 2017. aasta dividendid ei ole kinnitatud aruande esitamise ajaks
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6.6 Ti.itarettevotte 00 Watercom tegevus
OU Watercom asutati AS-i Tallinna Vesi poolt 2010. aastal.
Watercom pakub jargmisi teenuseid :
•
•
•
•

torustike ehitus ja projekteerimine;
teehoiutOodega seotud teenused ;
projektijuhtimine ja omanikujarelevalve;
survepesu- ja transporditeenused .

Watercom on saavutanud vastavuse kvaliteedistandarditele ISO 9001, ISO 14001 ja OH SAS 18001 .

TORUSTIKE RAJAMINE JA TEE-EHITUS
Watercomi olulisimaks tegevusalaks oli 2017. aastal vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine
arendajate , ettevotete ja eraisikute tellimusel. Torustike ehitus toimub Veemehe kaubamargi all.
Sarnaselt varasemate aastatega keskenduti ka 2017. aastal suuremahulisemate objektide
ehitamisele Tallinnas ning mujal Eestis.
2017. aasta oli ehitussektori jaoks usna hea aasta . Euroopa Liidu Uhtekuuluvusfondi ning riigi
poolt finantseeritavate summade vahenemise moju tasakaalustas Tallinna ja selle lahiumbruse
kinnisvara arendusmahtude kasv. Ehitusturg on endiselt aarmiselt konkurentsitihe, mistottu
tuleb jatkuva kasumlikkuse nimel tegeleda tohusa kulude kontrolliga. Watercomil jatkub
piisavalt kogemusi , et torustike ehitusest laekuvaid tulusid kasvatada. 2017. aastal onnestus
ettevottel kasvatada ehitustegevuse kasumimarginaali, tohustades kontrolli ja hallates paremini
kulusid.
Asfalteerimis- ja tagasitaiteteenuseid hakati omal ajal pakkuma lahtudes kontserni sisemistest
vajadustest. Tanaseks on Watercom teostanud kontsernivaliseid projekte nii Tallinnas kui ka
mujal Eestis. Fookus jaab tee-ehituses vaiksematele projektidele, kuna suurel tee-ehitusturul
me ei osale.

MUUD TEENUSED
Watercomil on suured kogemused projektijuhtimise ja omanikujarelevalve alal. 2017. aastal
teostas Watercom omanikujarelevalvet mitmel suurel objektil. 2018. aastal jatkatakse aktiivset
osalemist erinevatel hankepakkumistel Ule Eesti, eesmargiga hoida ja kasvatada
jarelevalveteenusest laekuvaid tulusid.
Survepesuteenust pakutakse peamiselt AS-ile Tallinna Vesi. Tanu eelnevalt kokku lepitud
ennetavale
survepesuprogrammile
pusib
ummistuste
arv AS-i
Tallinna Vesi
kanalisatsioon itorustikes oluliselt parema kontrolli all. Survepesu- ja transporditeenuseid
pakub Watercom nii kontsernile kui ka kontsernivalistele klientidele.
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WATERCOMI PEAMISED EESMARGID JA ARENGUSUUNAD JARGMISEL AASTAL
2018. aastal plaanib Watercom jatkata k6ikide seniste teenuste pakkumist, keskendudes

torustike ehitusest laekuvate tulude taiendavale kasvatamisele. Watercomi eesmark on luua
klientide jaoks lisandvaartust, pakkudes taielikku vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamise ning
hooldamise teenust, alates projektijuhtimisest ja torustike ehitamisest kuni tagasitaite- ja
asfalteerimisteenusteni.

6. 7 Eesmargid : finantstulemused
FINANTSEESMARGID 2017

FINANTSEESMARGID 2018

Tutarettevotte 00 Watercom
valised tulud on vahemalt 6,25
miljonit eurot

Taitmata

TUtarettev6tte 00 Watercom
valiste tuludega seotud otsene
kasum on vahemalt 400 tuhat
eurot
TUtarettev6tte 00 Watercom
poolt osutatavast
liitumispunktide ehitamise
teenusest laekuvad tulud on
vahemalt 650 tuhat eurot

Taidetud

TUtarettev6tte 00 Watercom
poolt osutatavast
liitumispunktide ehituse
teenusest laekuvate tuludega
seotud otsene kasum on
vahemalt 45 tuhat eurot

Taidetud

Kokkuhoid maaratletud pusi- ja
muutuvkuludelt on 300 tuhat
eurot

Taidetud

00 Watercom
kontsernivaliste tulude
tase

OU Watercom
kontsernivaline kasum

~

6,25

miljonit
eurot

~

0,45

miljonit
eurot

Taidetud
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7. HEA UHINGUJUHTIMISE TAVA
7.1 Hea Uhingujuhtimise tava aruanne
Hea uhingujuhtimise tava on ariuhingu juhtimise ja kontrollimise susteem, mida reguleerivad nii
kehtivad seadused, ariuhingu p6hikiri kui ariuhingu poolt koostatud sisemised reeglid. Nasdaq
Tallinna borsil noteeritud ettev6tetel on alates 1. jaanuarist 2006 soovituslik taita
Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud .. Hea uhingujuhtimise tava. " AS Tallinna Vesi on votnud endale
kohustuse selle tava p6him6tteid jargida ning on seda kogu 2017. aasta jooksul te inud. Kaesolev
aruanne lahtub Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud ja 31 . detsember 2017 seisuga kehtinud
p6him6tetest.
AS Tallinna Vesi on v6tnud Ulesandeks jargida k6rgeid hea uhingujuhtimise tava standardeid , mille
eest juhatus ja n6ukogu kannavad vastutust aktsionaride ees. Uhingujuhtimise tava ja toimimine on
Ules ehitatud nii, et k6ik tootajad tegutseksid ariuhingu uhiste eesmarkide saavutamise nimel.
Ettev6tte edukuse v6ti peitub heas arijuhtimise tavas, sisekontrollis ja riskijuhtimises. Hea
uhingujuhtimise tava , labipaistvus, jatkusuutlikkus, sisekontroll ning r iskijuhtimine on peamised
aspektid, mis voimaldavad luua ja hoida ettev6tte huvigruppide usaldust. AS-i Tallinna Vesi
eesmargiks on olla labipaistev nii oma majandustegevuses , informatsiooni avalikustamises kui ka
suhetes huvigruppidega. Parimate investorsuhete eest on AS-i Tallinna Vesi tunnustatud Nasdaq
Balti borsi poolt mitmel aastal :
• Tunnustusena hea uhingujuhtimise ja investorsuhete arendamise eest v6itis AS Tallinna Vesi
2013. aastal esimese Eesti ettev6ttena borsiauhindade p6hikategooria ehk Nasdaq Balti borsi
parimate investorsuhetega ettev6tte tiitli.
• 2014. aasta t6i teist korda v6idu Baltikumi borsiauhindade p6hikategoorias .. Parimate
investorsuhetega ettev6te Baltimaades". Lisaks v6itis AS Tallinna Vesi eriauhinna .. Atraktiivseim
ettev6te Balti borsidel".
• 2015. aastal v6itis AS Tallinna Vesi kolmandat aastat jarjest Nasdaq Bal ti borsi parimate
investorsuhetega ettev6tte tiitli . Lisaks omistati ettev6ttele esimene koht jargnevates
auhinnakategooriates: .. Parimate investorsuhetega ettev6te turuosaliste hinnangul", .. Parimate einvestorsuhetega ettev6te" ja .. Usaldusvaarseim ettev6te Balti borsidel" .
•
2016. aastal v6itis AS Tallinna Vesi neljandat aastat jarjest Nasdaq Balti borsi parimate
investorsuhetega ettev6tte tiitli. Lisaks omistati ettev6ttele esimene koht jargnevates
auhinnakategooriates: .. Parimate e-investorsuhetega ettev6te " ja .. Parima aruandlusega ettev6te ".
Ettev6tte investorsuhteid hindasid k6rgelt ka analuutikud ja AS Tallinna Vesi sai teise koha
kategoorias "Parimate investorsuhetega ettev6te analuutikute hinnangul".
Alates 2010. aastast kuulub AS Tallinna Vesi Balti Hea Uhingujuhtimise lnstituudi liikmete hulka ,
mis edendab haid uhingujuhtimise tavasid Baltikumis. Koik AS-i Tallinna Vesi juhatuse liikmed on
l6petanud Balti Hea Uhingujuhtimise lnstituudi juhtimisprogrammi, mis on suunatud spetsiifiliselt
juhatuse liikmetele.
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lnvestorsuhted ja informatsiooni avalikustamine

Hea i..ihingujuhtimise tavaga on voimalik tutvuda AS-i Tallinna Vesi koduleheki..iljel
https://www.ta llinnaves i.ee. Hea i..ihingujuhtimise tava soovituste nimekiri on lahutamatuks osaks
iga majandusaasta lopus koostatavast majandusaasta aruandest. Ettevotte majandusaasta
aruanded on avalikustatud Nasdaq Tallinna borsi kodulehel ning nendega saab tutvuda ka ettevotte
kodulehel.
Enne kalendriaasta loppu avaldab AS Tallinna Vesi Nasdaq Tallinna borsisi..isteemi kaudu jargmise
aasta finantskalendri, mis sisaldab kvartali ja aasta finantstulemuste avalikustamise kuupaevi ning
aktsionaride korralise i..ildkoosoleku toimumise kuupaeva. Kogu Nasdaq Tallinna borsi kaudu
avaldatud informatsioon on borsil avaldamisele jargnevalt kattesaadav ka AS-i Tallinna Vesi
kodulehel.
Lisaks eelnevale avaldab AS Tallinna Vesi enne aktsionaride korralise i..ildkoosoleku toimumist oma
kodulehel jargmise informatsiooni:
•
i..ildkoosoleku kutse;
•
taustinformatsioon paevakorra kohta, sh kinnitamisele kuuluv majandusaasta aruanne Ja
noukogu ning soltumatu audiitori aruanne;
•
informatsioon valitava noukogu liikme ja audiitori kandidaadi kohta;
•
aktsiatega esindatud haalte koguarv ja haalte arv aktsia liikide kaupa;
•
taiendavate ki..isimuste paevakorda votmise ja otsuse eelnoude esitamise kord;
AS-i Tallinna Vesi tegevuse kohta juhatuselt teabe ki..isimise kord;
•
•
i..ildkoosolekul osalemiseks vajalike isikut toendavate dokumentide loetelu, sh volikirja vorm .
Uldkoosolekute otsused ja juhatuse ettekanne avaldatakse vahetult parast koosolekut Nasdaq
Tallinna borsisi..isteemi kaudu. Uldkoosoleku kinnitatud protokoll avaldatakse seitsme paeva
moodumisel i..ildkoosoleku toimumise paevast. Kogu Nasdaq Tallinna borsisi..isteemi kaudu esitatud
dokumentatsioon ja informatsioon on kattesaadav AS-i Tallinna Vesi kodulehel.
AS Tallinna Ves i suhtleb korraparaselt oma suurimate aktsionaride ja potentsiaalsete investoritega.
Ettevotte aktsionaride informeerimiseks kutsutakse vahemalt i..ihel korral aastas kokku
aktsionaride i..ildkoosolek, kus igal aktsionaril on voimalus esitada juhatuse ja noukogu liikmetele
ki..isimus i. Juhatus saab oma olemasolevate ja potentsiaalsete investoritega kokku ka valjaspool
i..ildkoosolekuid, sealhulgas kohtumistel ettevottes, investoritele korraldatavatel esitlustel,
konverentsidel ja investoritega peetud konelustel.
Kord kvartalis korraldab AS Tallinna Vesi Nasdaq Tallinna borsi vahendusel investoritele suunatud
interaktiivseid veebiseminare. Tegemist on virtuaalse konverentsiga, mille kaigus annavad ettevotte
esindajad i..ilevaate ettevotte tulemustest. Veebiseminar voima ldab otsesuhtlust ning esitada
ki..isimusi otse ettevotte juhatuse liikmetele . Veeb iseminari toimumise aeg tehakse teatavaks
Nasdaq Tallinna borsi kaudu ning sellel saavad osaleda koik huvilised. Ko ik veebiseminari
lindistused ja sellel esitatud presentatsioonid avaldatakse nii Nasdaq Tallinna borsil kui ka AS-i
Tallinna Vesi kodulehel.
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Aktsionaride uldkoosolek
AS Tallinna Vesi on aktsiaselts, mille juhtimisorganiteks on aktsionaride uldkoosolek, noukogu ja
juhatus. Uldkoosolek on AS-i Tallinna Vesi korgeim juhtimisorgan.
Vastavalt ariseadustikule ja hea uhingujuhtimise tavale kutsub AS Tallinna Vesi nii aktsionaride
korralisi kui erakorralisi Uldkoosolekuid kokku, teavitades sellest oma aktsionare Nasdaq Tallinna
borsi vahendusel ning avaldades koosoleku kutse AS-i Tallinna Vesi kodulehel. Samuti avaldatakse
kutse uhes Uleriigilise levikuga paevalehes vahemalt kolm nadalat enne koosoleku toimumist.
Uldkoosolekuga seotud teave avaldatakse eesti ja inglise keeles nii ettevotte kodulehekuljel kui ka
borsiteatena. Paevalehes avaldatakse kutse vaid eesti keeles.
AS-i Tallinna Vesi aktsionaride korraliste ja erakorraliste Uldkoosolekute paevakorrad kinnitatakse
enne avaldamist n6ukogu poolt, kes Uhtlasi esitab uldkoosolekule teemasid arutamiseks ja
haaletamiseks. Uldkoosoleku paevakorrapunktid, noukogu ettepanekud koos vastavate
kommentaaridega paevakorrapunktide osas, protseduurilised juhised Uldkoosolekul osalemiseks
ning see, kuidas ja millal teha ettepanekuid uue paevakorrapunkti lisamiseks, avaldatakse koos
Uldkoosoleku kokkukutsumise teatega.
Uldkoosoleku teates ja AS-i Tallinna Vesi kodulehel selgitatakse aktsionaridele, kelle aktsiatega on
esindatud vahemalt 1/20 aktsiakapitalist, nende erioigusi koosoleku paevakorrale punktide
lisamiseks. Aktsionaridele selgitatakse haaleoiguse teostamise 6igusi nii AS-i Tallinna Vesi
kodulehel kui ka iga Uldkoosoleku alguses.
1. juunil 2017. aastal toimus AS-i Tallinna Vesi aktsionaride korraline Uldkoosolek, kus kinnitati
2016. aasta majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise otsus, kutsuti tagasi Uks noukogu liige,
valiti uus noukogu liige ja pikendati uhe noukogu liikme volitusi, samuti valiti Seltsile audiitor.
Juhatus tegi Ulevaate tegevusnaitajatest, edusammudest tookeskkonna- ja ohutuse valdkonnas
ning tootmis- ja finantstulemustest. 2017. aasta aktsionaride korralise Uldkoosoleku
paevakorrapunktide osas kusimusi ei esitatud. Samuti ei tehtud 2017. aastal uhtegi ettepanekut
taiendava paevakorrapunkti osas.
Korralise uldkoosoleku juhataja on soltumatu isik. 2017. aastal juhatas AS-i Tallinna Vesi korralist
Uldkoosolekut hr Raino Paron, kes tutvustas Uldkoosoleku labiviimise protseduuri ning juhatuselt
AS-i Tallinna Vesi tegevuse kohta kusimuste kUsimise korda.
2017. aastal osalesid k6ik juhatuse liikmed, noukogu esimees ja juhtivaudiitor AS-i Tallinna Vesi
aktsionaride korralisel Uldkoosolekul. Kui Uldkoosolekutel valitakse noukogu liige voi juhtivaudiitor,
osaleb kandidaadina Ules seatud isik Uldjuhul samuti vastaval Uldkoosolekul. Seetottu osales 2017.
aasta aktsionaride Uldkoosolekul noukogu liikme kandidaat hr Priit Rohumaa. Hr Allar Joksil ei
olnud tema teiste tookohustuste tottu voimalik Uldkoosolekul osaleda. Samuti osales aktsionaride
Uldkoosolekul juhtivaudiitori kandidaat hr Ago Vilu.
AS Tallinna Vesi ei voimalda elektroonilist osavottu aktsionaride Uldkoosolekutest. Usaldusvaarsete
lahenduste rakendamine aktsionaride isikute tuvastamiseks , kellest suur osa elab valisriikides,
oleks ebamoistlikult keeruline ja kallis . 2. juunil 2016 toimunud aktsionaride Uldkoosolekul muudeti
ettevotte pohikirja nii, et elektrooniliste vahendite abil haaletamine on voimalik eeldusel, et selleks
kasutatakse tehniliselt turvalist meetodit.
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Uhelgi aktsionaril ei ole aktsiaid, mis annaksid talle erikontrolli 6iguse. AS Tallinna Vesi ei ole
teadlik aktsionaride poolt solmitud haaleoiguse kokkulepete olemasolust.
Vastavalt AS-i Tallinna Vesi pohikirjale on AS Tallinna Vesi valjastanud uhe nimelise eelisaktsia,
mille nominaalvaartus on 60 eurot IB-aktsia). B-aktsia annab selle omanikule 6iguse osaleda
aktsionaride Uldkoosolekutel, kasumi jagamisel ning AS-i Tallinna Vesi tegevuse lopetamisel alles
jaava vara jaotamisel, samuti kaasnevad teised seadusest ja AS-i Tallinna Vesi pohikirjast tulenevad
oigused. B-aktsia annab selle omanikule eelisoiguse dividendile kokkulepitud summas 600 eurot.
B-aktsia annab selle omanikule Uldkoosolekul 1 [uhe] haale [haaleoiguse piirang] AS-i Tallinna Vesi
pohikirja muutmise otsustamisel; AS-i Tallinna Vesi aktsiakapitali suurendamisel voi
vahendamisel; vahetusvolakirjade valjaandmisel; AS-i Tallinna Vesi poolt oma aktsiate
omandamisel; AS-i Tallinna Vesi uhinemise, jagunemise, umberkujundamise ja/voi tegevuse
lopetamise otsustamisel ja ettevotte tegevusega seotud kusimuste otsustamisel, mis ei ole
vastavalt seadusele Uldkoosoleku ainupadevuses.
Noukogu

Noukogu planeerib AS-i Tallinna Vesi tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab jarelevalvet
juhatuse tegevuse Lile. Vastavalt AS-i Tallinna Vesi pohikirjale koosneb noukogu uheksast liikmest ,
kes valitakse kaheks aastaks. 2017. aasta jooksul toimus 5 korralist noukogu koosolekut.
Erakorralisi noukogu koosolekuid 2017. aastal ei toimunud . Noukogu kinnitas AS-i Tallinna Vesi
2016. aasta majandusaasta aruande enne selle esitamist kinnitamiseks aktsionaride korralisele
uldkoosolekule, vaatas Lile dividendiettepaneku enne selle esitamist kinnitamiseks aktsionaride
korralisele uldkoosolekule, samuti vaatas Lile AS-i Tallinna Vesi 2018. aasta eelarve. Noukogu
kasitleb oma koosolekutel ka peamisi riske, mis ettevotet puudutavad. Samuti regulatsioonidest ja
seadustest tulenevaid kusimusi, aga ka tootmist, finants- ja personalikusimusi, klienditeenindust
ja -rahuolu puudutavaid teemasid, pohitegevusega mitteseotud ari arendamise voimalusi ning teisi
tootmis- ja aritegevust puudutavaid kusimusi.
Tavaliselt koosneb noukogu koosoleku paevakord jargmistest punktidest:
•

noukogu eelmise koosoleku protokolli kinnitamine;

•

vajadusel ulevaade noukogu komiteede poolt kasitletud teemadest ;

•
juhatuse ettekanne tootmisest, regulatsioonide ja seadustega seonduvatest kusimustest,
finantsteemadest, kommunikatsioonist, personalikusimustest, too-tervishoiust ja -ohutusest ning
kvaliteeti puudutavatest teemadest;
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•

suuremad projektid ja probleemid;

•

erakorralised otsused.
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Aruande koostamise ajal koosnes AS-i Tallinna Vesi n6ukogu jargmistest liikmetest:

Simon Roger Gardiner
(United Utilities
(Tallinn) B.V.)

Steven Richard Fraser
(United Utilities
(Tallinn) B.V.)

noukogu liige kuni
2. juunini 2018

noukogu liige kuni
21. jaanuarini 2018

noukogu liige alates 22.
jaanuarist 2018 kuni 22 .
jaanuarini 2020

Rein Ratas (Tallinna
linnl

Toivo Tootsen ITallinna
linnl

noukogu liige kuni
2. juunini 2018

noukogu liige kuni
6. aprillini 2019

Martin Benjamin
Padley (United
Utilities (Tallinn) B.V.)
noukogu liige kuni
1. novembrini 2018

59

Keith Haslett (United
Utilities (Tallinn) B.V.l

Brendan Francis
Murphy (United
Utilities (Tallinn) B.V.l
noukogu liige kuni
28. oktoobrini 2019

Priit Lella ITallinna linn)
noukogu liige kuni
16. novembrini 2019

Priit Rohumaa lsoltumatul

Allar Joks lsoltumatul

noukogu liige kuni 2. juunini
2019

noukogu liige kuni 1. juunini
2019
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AS Tallinna Vesi ei ole n6ukogu liikmete ega nendega seotud osapooltega teinud i..ihtegi tehingut.
Noukogu on moodustanud kolm komiteed, mille i..ilesandeks on noustada noukogu auditi ,
ametisse nimetamise ja tasustamise ning i..ihingujuhtimisega seotud ki..isimustes vastavalt
allpool kirjeldatule.

Auditikomitee ja siseaudit
Auditikomitee on n6ukogu alakomitee, m is teostab jarelevalvet finantsaruandluse,
auditiprotsesside, sisekontrolli si..isteemi , riskijuhtimise ja -hindamise ning seadusandliku ja
regulatiivse vastavuse Lile. Auditikomitee lahtub oma tegevuses audiitortegevuse seadusest ning
Finantsinspektsiooni poolt valjastatud juhistest auditikomitee moodustamise ja ti:ii:iprotsesside
kohta .
Auditikomitee peamised i..ilesanded on jargmised :
•

kvartali- ja aastaaruannete labivaatamine, sh n6ukogu informeerimine finantsaruandlusega
seotud olulistest ki..isimustest ja sellest, kuidas need kusimused on lahendatud;

•
•
•

riskijuhtimise ja sisekontrolli t6hususe jalgimine ning anali..ii..isimine;
aastaaruande ja audiitorkontrolli ulatuse, protsessi ja tulemuste jalgimine ning
auditiprotsessi efektiivsuse kohta n6ukogule aru andmine;
valisaudiitori s6ltumatuse ja objekti ivsuse (sh kuidas on objektiivsus tagatud) ning AS-i

•

Tallinna Vesi suhtes teostatava tegevuse 6igusparasuse jalgimine ja analui..isimine ;
valisaudiitori ti:ii:i hindamine igal aastal ning aruande esitamine n6ukogule vastava hinnangu

•

•
•

osas;
ettepaneku tegemine n6ukogule valisaudiitori nimetamiseks voi tagasinimetamiseks,
vastutamine aeg-ajalt valisaudiitori teenuse leidmiseks korraldatava hanke ning
audiitoritasude maaramise eest ;
siseaudiitori s6ltumatuse jalgimine ;
siseaudiitori rolli ulatuse ja efektiivsuse jalgimine, sh auditite aastakava labivaatamine ja
kinnitamine .

Kaesoleva aruande koostamise ajal koosnes auditikomitee jargmistest noukogu liikmetest:

Bre ndan Francis Murphy
Audit iko mi tee juh t

Allar J6ks
Au di t ikomi tee lii ge

Simo n Roge r Ga rdin er
Aud it iko mi tee li ige
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lgal noukogu koosolekul esitletakse noukogule siseauditi aruanne. 2016. ja 2017. aastal osteti
siseauditi teenust sisse Ernst& Young Baltics AS-ilt. AS-i Tallinna Vesi siseaudiitor annab oma
tegevusest aru otse auditikomiteele.
Ametisse nimetatud valisaudiitorilja valisaudiitori meeskonna liikmetel ei ole ilma auditikomitee
eelneva nousolekuta lubatud osutada muid teenuseid peale aastaaruande auditeerimise. 2017.
aastal ei osutanud valisaudiitor kontsernile muid teenuseid peale raamatupidamise
aastaaruande auditeerimise ning GRI sisuindeksis viidatud GRI Standard ikohase aruande
kinnitam ise 31. detsembril 2017 loppenud perioodi kohta . 2018. aastal auditeerib valisaudiitor ka
sotsiaalse vastutustundlikkuse ja saastva arengu aruannet.
AS-i Tallinna Vesi pohikirja jargi valitakse valisaudiitor aktsionaride i.ildkoosoleku poolt
aastaaruande audiitorkontrolli labiviimiseks. Audiitori tasustamine toimub vastavalt
valisaudiitori ja juhatuse vahel solmitud lepingule. 2017. aastal maksis kontsern majandusaasta
aruande auditeerimise eest vastavalt esitatud arvetele auditi tasu 33 tuhat eurot ja siseauditi
teenuste eest vastavalt esitatud arvetele 41 tuhat eurot. AS Tallinna Vesi valib valisaudiitori,
jargides hankeprotseduuri (mis sisaldab AS-i Tallinna Vesi auditikomitee ja noukogu heakskiitul.
tagamaks teenusele parim voimalik kvaliteedi ja hinna suhe. Pakkumisi ki.isitakse vaid
rahvusvaheliselt tunnustatud, kvaliteetseid teenuseid pakkuvatelt ettevotetelt. 2016. ja 2017.
aastal solmis AS Tallinna Vesi audiitorfirmaga aastase lepingu tingimustel, et iga 5 aasta jarel
kinnitatakse juhtivaudiitor uuesti, ning taidab Finantsinspektsiooni 1. novembril 2013. aastal valja
antud juhendit .. Riikliku finantsjarelevalve teatud subjektide audiitorite rotatsioon ·· osas, mis
puudutab nouet juhtivaudiitorit iga 5 aasta jarel roteerida .
Auditikomitee aruande alusel hindab noukogu iga-aastaselt majandusaruande kinnitamise
kaigus valisaudiitori too kvaliteeti ning avaldab kokkuvotte vastavast hinnangust aktsionaride
korralise i.ildkoosoleku teates. Valisaudiitor on kohal aktsionaride korralisel i.ildkoosolekul ning
votab vajadusel sona.
Ametisse nimetamise ja tasustamise komitee

Ametisse nimetamise ja tasustamise komitee noustas 2017. aastal noukogu jatkuvalt juhtkonna
tasustamise ning juhatuse liikmete kandidaatide ki.isimuses.
Kaesoleva aruande koostamise ajal koosnes ametisse nimetamise Ja tasustamise komitee
jargmistest noukogu li ikmetest :
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N6ukogu kinnitab emitendi juhatuse tasustamise p6him6tted ja maarab ametisse nimetamise ja
tasustamise komitee liikmed. Ametisse nimetamise ja tasustamise komitee esitab ettepanekud
AS-i Tallinna Vesi tasustamisp6him6tete kohta ning teostab jarelevalvet n6ukogu poolt
kinn itatud p6him6tete ja vaartpaberituruseaduse n6uete taitmise Lile.
Ametisse nimetamise ja tasustamise komitee tagab, et pakutud tasustamisp6him6tted lahtuvad
AS-i Tallinna Vesi nii luhi- kui pikaajalistest eesmarkidest ning arvestavad seejuures AS- i
Tallinna Vesi majandustulemusi ja investorite 6igustatud huve. Ametisse nimetamise ja
tasustamise komitee tagab , et p6hitoo eest saadav tasu ja tulemustasu osakaal oleks koosk6las
juhatuse liikme poolt taidetavate kohustustega ning et p6hitoo eest saadav tasu moodustaks
kogutasust piisava osa. Kehtivate tulemustasu p6him6tete kohaselt on juhatuse liikmetele ette
nahtud tulemustasu suurusjargus maksimaalselt 25% nende aastasest brutotasust.
Tulemustasu s6ltub ettev6tte aasta finants- ja tootmistulemustest. 60% tulemustasust on
seotud ettev6tte tulemustega ning 40% on seotud isiklike eesmarkidega. Eesmargid ning
proportsioon vaadatakse Lile ning kinnitatakse tasustamiskomitee poolt. Kui aastatulemused
jaavad oodatust n6rgemaks, vo idakse vastavasisulise otsuse korral tulemustasu mitte valja
maksta.

Uhinguj uhtimise komitee
Uhingujuhtimise komitee noustas 2017. aastal noukogu jatkuvalt selles, kuidas parandada AS-i
Tallinna Vesi korporatiivjuhtim ist ettev6tte n6ukogu ja aktsionaride huvanguks.
Kaesoleva aruande koostamise ajal koosnes uhingujuhtimise komitee jargmistest n6ukogu
liikmetest :

Allar Joks
Uhin gujuhtim ise ko mitee
ju ht
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Juhatus

Juhatus on juhtimisorgan. mis esindab ja juhib AS-i Tallinna Vesi igapaevast tegevust kooskolas
seaduse ja AS-i Tallinna Vesi pohikirja nouetega. Juhatus on kohustatud tegutsema
majanduslikult koige ratsionaalsemal viisil. Vastavalt pohikirjale voib juhatus koosneda kahest
kuni viiest liikmest. Juhatus valitakse 3 [kolmeks] aastaks. Juhatus koostab alati noukogu
koosolekute jaoks tegevusaruande, mis saadetakse vastavalt ariseadustiku nouetele noukogu
liikmetele 1 li.iks] nadal enne koosoleku toimumist. Juhatus koostab ka ad hoc aruandeid
noukogu koosolekute valiselt, kui peab seda vajalikuks ning kui seda soovib noukogu esimees.
Nii juhatuse kui noukogu liikmete puhul on tegemist siseteabe valdajatega. kes on teadlikud
AS-i Tallinna Vesi siseteabe valdajate reeglitest ning on koos oma lahikondsetega kirjas
kontserni siseteabe valdajate nimekirjas. Alates 2. juunist 2014 kuni kaesoleva aruande
koostamiseni on juhatus olnud kolmeliikmeline. Koik juhatuse liikmed on ametisse nimetatud
AS-i Tallinna Vesi noukogu poolt.
Liikmed on jargmised:

Karl Hein o Brookes

Riina Ka i

Aleksan dr Timofe jev

J uhat use esi mees

Fin antsd irektor

Too tm isd irek tor

Juhat use liikm e vo li tus teg a ku ni
21. ma rts ini 2020

Juh at use liikme vo litu stega kuni
29. ok toobri ni 20 18

J uha tu se lii kme volituste ga ku ni
29 . oktoo brini 2018

Koigi juhatuse liikmete vastutusi on kirjeldatud alljargnevalt.
Juhatuse esimehe. kelleks on hr Karl Heino Brookes , Ulesanneteks on muuhulgas taita AS-i
Tallinna Vesi tegevjuhi igapaevaseid kohustusi. juhtides ja esindades AS-i Tallinna Vesi, tagades
vastavuse lepingutele ja seadustele. korraldades juhatuse tood, koordineerides strateegiate
valjatootamist ja tagades nende rakendamist.
Juhatuse liikme hr Aleksandr Timofejevi tooUlesannete hulka kuulub muuhulgas AS-i Tallinna
Vesi tootmisdirektori igapaevaste kohustuste taitmine, juhtides ja vastutades puhastusjaamade
tbo ning pikaajaliste investeeringute planeerimise ja elluviimise eest, AS-i Tallinna Vesi vee- ja
kanalisatsioonivorkude igapaevase too juhtimise. klienditeeninduse ning suhtluse eest
valispartneritega.
Juhatuse liikme pr Riina Kai Ulesanneteks on muuhulgas taita AS- i Tallinna Vesi finantsdirektori
igapaevaseid tboulesandeid, juhtides AS-i Tallinna Vesi majandusarvestus- ja finantstegevust
ning kandes selle eest vastutust.
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AS Tallinna Vesi on allkirjastanud juhatuse liikme lepingud k6igi juhatuse liikmetega. AS Tallinna
Vesi ei ale juhatuse liikmete ega nendega seotud osapooltega teinud i..ihtegi tehingut valjaspool
poh itegevuse raame. Koik tehingud on tehtud turutingimustel.
Juhatuse esimees voib vastavalt AS-i Tallinna Vesi p6hikirjale esindada AS-i Tallinna Vesi
ainuisikuliselt, teised juhatuse liikmed i..ihiselt. lgapaevati::ii::i otsuste vastuv6tmiseks on AS-i
Tallinna
Vesi
juhatus
kehtestanud
p6him6tete
raamistiku , mille
kohaselt
on
vaiksemasummaliste tehingute s6lmimiseks antud volitused kindlaksmaaratud juhtkonna
liikmetele.
AS-i Tallinna Vesi juhatus tegutseb ka AS-i Tallinna Vesi kui
esindajana.

00

Watercom ainuosaniku

VORDSED VOIMALUSED JA MITMEKESISUS JUHATUSE JA NOUKOGU LllKMETE
VALIMISEL
Valides juhatuse ja noukogu liikmeid kohustub AS Tallinna Ves i jargima vordse kohtlemise
p6him6tteid. Kedagi ei diskrimineerita tema ea, soo, usu, paritolu voi muude omaduste t6ttu .
Efektiivse ja tasakaalustatud juhatuse moodustamise eesmargil peetakse juhatuse ja n6ukogu
liikmeid valides esmatahtsaks kandidaatide kogemust ettev6ttes v6i valdkonna tundmist, ning
nende haridust ja tausta. Meeste ja naiste osakaal juhatuse liikmete hulgas on valja toodud
tegevusaruandes. N6ukogu koosseisus ei ale i..ihtegi naisliiget.

VASTAVUS TALLINNA BORSI HEA UHINGUJUHTIMISE TAVA SOOVITUSTELE
Alates 1. jaanuarist 2006 peavad ettev6tted , kelle aktsiad on Eestis reguleeritud turul
kaubeldavad, kirjeldama "taidan voi selg itan" p6him6tte kohaselt oma juhtimist hea
i..ihingujuhtimise tava aruandes ja kinnitama, et emitent jargib voi ei jargi hea i..ihingujuhtimise
tava soovitusi. Kui emitent ei jargi hea i..ihingujuhtimise tava soovitusi, peab ta aruandes
selgitama, miks ta neid soovitusi ei jargi.

AS-I TALLINNA VESI VASTAVUSE DEKLARATSIOON
AS Tallinna Vesi jargis 2017. aastal valdavat enamikku hea i..ihingujuhtimise tava soovitustest. AS
Tallinna Vesi ei jarginud teatud soovitusi , mis on toodud allpool koos pohjendusega, miks AS
Tallinna Vesi neid hetkel ei jargi :
"2.2.3. Juhatuse tasustamise alused on selged ja labipaistvad. Noukogu arutab ja vaatab
korraparaselt i..ile juhatuse tasustamise alused. Juhatuse tasustamise otsustamisel lahtub
n6ukogu hinnangust juhatuse liikmete tegevusele . Juhatuse liikmete tegevuse hindamisel v6tab
n6ukogu eelkoige arvesse konkreetse juhatuse liikme ti::ii::ii..ilesandeid, tema tegevust, kogu
juhatuse tegevust, samuti emitendi majanduslikku olukorda, aritegevuse hetkeseisu ja
tulevikusuundi vordluses samasse majandussektorisse kuuluvate arii..ihingute samade
naitajatega."
Seoses AS-i Tallinna Vesi erastamisega 2001. aastal s6lmitud kokkulepped nagid ette, et United
Utilities International Ltd . hakkab ettev6ttele osutama tasu eest teatud tehn ilisi ja vara
haldamise teenuseid ning v6imaldab AS-il Tallinna Vesi kasutada osa oma personali ettev6tte
tegevuse korraldamiseks ja juhtimiseks. Vastavalt kokkuleppele maarab United Utilities
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International Ltd. ainuisikuliselt oma tootajatega seotud tbotundide arvu, hUvitiste maarad ja
muud asjaolud. Seetottu ei aruta ega vaata noukogu ka regulaarselt Ule vastava juhatuse liikme
tasustamise aluseid.
"2.2.7. lga juhatuse liikme pohipalk, tulemustasu, lahkumishuvitus, talle makstavad muud hUved
ning preemiasUsteemid, samuti nende olulised tunnused [sh vordlusel pohinevad tunnused,
motiveerivad tunnused ja riski tunnused] avaldatakse selges ja Uheselt arusaadavas vormis
emitendi veebilehel ning hea Uhingujuhtimise tava aruandes. Avaldatavad andmed on selged ja
Uheselt arusaadavad , kui need valjendavad otseselt kulutuse suurust emitendile voi toenaolise
kulutuse suurust avalikustamise paeva seisuga ...
AS Tallinna Vesi avaldab juhatuse liikmetele makstud tasude kogusumma raamatupidamise
aastaa ruande lisas 25. Samas on ettevote seisukohal, et Uksikisiku palgating imuste puhul on
tegemist tundliku ja isikliku informatsiooniga, mille avaldamine ei annaks aktsionaridele
lisandvaartust.
"3.2.2. Vahemalt pooled emitendi noukogu liikmetest on soltumatud. Kui noukogus on paaritu
arv liikmeid, siis voib soltumatuid liikmeid olla 1 liige vahem kui soltuvaid liikmeid."
Vastavalt AS-i Tallinna Vesi pohikirjale koosneb noukogu Uheksast liikmest. Aktsionaride
lepinguga on Tallinna Linn ja United Utilities [Tallinn] B.V. (edaspidi UUTBV] leppinud noukogu
liikmete jaotuses kokku selliselt. et noukogusse kuulub neli UUTBV esindajat, kolm Tallinna
linna esindajat ja kaks esindajat on soltumatud noukogu liikmed, kes valitakse noukogusse
vastavalt Tallinna Borsi reglemendi n6uetele alates ettev6tte aktsiate noteerimisest 2005. aasta
juunis.

INFORMATSIOONI AVALDAMINE
"2.2.2. Juhatuse liige ei ole samaaegselt rohkem kui kahe emitendi juhatuse liige ega teise
emitendi n6ukogu esimees. Juhatuse liige v6ib olla emitendiga samasse kontserni kuuluva
emitendi n6ukogu esimees."
AS-i Tallinna Vesi juhatuse liikmed ei kuulu teiste emitentide juhatustesse ja n6ukogudesse .
.. 2.3.2. Noukogu otsustab emitendi ja tema juhatuse liikme v6i tema lahedase voi temaga seotud
isikuga tehtavate emitendi jaoks oluliste tehingute tegemise ja maarab selliste tehingute
tingimused ...
N6ukogu kinnitab juhatuse tasustamise p6him6tted. 2017. aastal toimusid k6ik tehingud AS-i
Tallinna Vesi ja juhatuse liikmete v6i nendega seotud isikute v6i ettev6tete vahel turutingimustel
ning vastav informatsioon on avaldatud seotud osapoolte aastaaruande lisas.
"3.2.5. Uldkoosolekul maaratud n6ukogu liikme tasu suurus ja maksmise kord avaldatakse
emitendi hea Uhingujuhtimise tava aruandes, tuues eraldi valja p6hi- ja lisatasu [sh
lahkumishuvitus ja muud makstavad huved). "
N6ukogu liikme tasu suuruse maaras Uldkoosolek aastal 2005, kui ettev6tte aktsiad borsil
noteeriti. N6ukogu liikmele makstava tasu suuruseks maarati 6 391 eurot aastas ning seda ei
ole vahepeal muudetud. Tasu on makstud viiele liikmele Uheksast. Noukogu liikme tasu ei
maksta UUTBV esindajatele. Tasust arvatakse maha seadusega ettenahtud maksud ja seda
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makstakse valja igakuiselt. 2017. aastal ei makstud noukogu liikmetele lisatasusid ega muid
hl.ivitisi.
"3.2.6. Kui noukogu liige on majandusaasta jooksul osalenud vahem kui pooltel noukogu
koosolekutel, siis margitakse see hea l.ihingujuhtimise tava aruandes eraldi ara. "
Kokku toimus 2017. aastal 5 noukogu koosolekut [26 . jaanuaril 2017, 30. martsil 2017 , 4. mail
2017, 3. augustil 2017 ja 2. novembril 2017].
•

•
•
•
•

26. jaanuaril 2017 osalesid noukogu koosolekul - hr Simon Gardiner, dr Martin Padley,
hr Brendan Murphy, hr Steven Fraser, hr Mart Magi , hr Toivo Tootsen, hr Allar Joks, ja
hr Priit Lella.
30. martsil 2017 osalesid noukogu koosolekul - dr Martin Padley, hr Brendan Murphy, hr
Mart Magi, hr Toivo Tootsen, hr Allar Joks ja hr Priit Lella.
4. mail 2017 osalesid noukogu koosolekul - hr Simon Gardiner, dr Martin Padley, hr
Brendan Murphy, hr Mart Magi , hr Toivo Tootsen ja hr Priit Lella.
3. augustil 2017 osalesid noukogu koosolekul - hr Simon Gardiner, dr Martin Padley, hr
Brendan Mu rphy, hr Priit Rohumaa, hr Toivo Tootsen ja hr Priit Lella.
2. novembril 2017 osalesid noukogu koosolekul - hr Simon Gardiner, dr Martin Padley,
hr Brendan Murphy, hr Priit Rohumaa, hr Allar Joks, hr Toivo Tootsen ja hr Priit Lella.

Eelnevat arvesse vottes osalesid dr Martin Padley, hr Brendan Murphy, hr Priit Lella ja hr Toivo
Tootsen koigil noukogu koosolekutel. Hr Simon Gardiner, hr Allar Joks ja hr Mart Magi osalesid
rohkem kui pooltel koosolekutel. Hr Priit Rohumaa osales kahel noukogu koosolekul, kuna ta
nimetati noukogu liikmeks alles alates 1. juunist 2017. Hr Steven Fraser osales l.ihel noukogu
koosolekul ja hr Rein Ratas koosolekutel ei osalenud. Hr Steven Fraser puudus neljalt
koosolekult seoses tool.ilesannete taitmisega Unitied Utilities'es. Hr Rein Ratas ei osalenud
koosolekutel tervislikel pohjustel. Hr Allar Joks ei osalenud uhel koosolekul seoses oma teiste
tooulesannetega. Hr Mart Magi ei osalenud kahel koosolekul seoses tema tagasikutsumisega
noukogust 1. juunil 2017 toimunud l.ildkoosolekul. Siiski tutvusid hr Steven Fraser ja hr Allar Jo ks
enne iga noukogu koosolekut koigi koosolekut puudutavate materjalidega ning on olnud AS-i
Tallinna Vesi puudutavate teemadega igakl.ilgselt kursis .
.. 3.3.2. Noukogu liikme kandidaat teavitab enne tema valimist teisi noukogu liikmeid huvide
konflikti olemasolust, selle tekkimisel peale valimist teatab ta sellest viivitamatult. Arilisest
pakkumisest, mis tehakse noukogu liikmele, tema lahedasele voi temaga seotud isikule ning on
seotud emitendi majandustegevusega, teatab noukogu liige viivitamatult noukogu esimehele ja
juhatusele. ··
Koik noukogu liikmed on sellest noudest teadlikud ning vahemalt uks kord aastas palub AS
Tallinna Vesi neil uuendada arihuvide registri andmeid. 2017. aastal ei toimunud valjaspool
pohitegevust AS-i Tallinna Vesi ja noukogu liikme voi nendega seotud isikute voi ettevotete vahel
aritehinguid. Veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuseid mul.idi neile sama hinnaga, millega
muuakse teenuseid koikidele teistele klientidele.
Peatlikid .. Juhatuse esimehe poordumine", .. Meie ettevote ", .. Me ie tulemused 2017. aastal",
.. Strateegia", .. 2017. aasta tootmistulemused", .. 2017. aasta finantstulemused" ja .. Hea
uhingujuhtimise tava" moodustavad tegevusaruande, mis on AS-i Tallinna Vesi 31. detsembril
2017 loppenud majandusaasta aruande lahutamatu osa. Tegevusaruanne annab oige ja oiglase
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Ulevaate AS-i Tallinna Vesi aritegevuse arengust Ja tulemustest, peamistest riskidest ja
kahtlustest.

ARIEETIKA
Borsiettevottena on Uks AS-i Tallinna Vesi prioriteetidest tagada, et
ettevotte tegevused ning ettevotte nimel tegutsevate juhtide, ametnike,
tootajate voi mistahes kolmandate osapoolte kaitumine jargib korge imaid
eetikastandardeid. AS Tallinna Vesi on votnud Ulesandeks olla oma
tegevuses usaldusvaarne partner koikide oma huvigruppide jaoks ning
anda oma panus usalduvaarse arikliima loomisesse. AS Tallinna Vesi ei
tolereeri mistahes kujul vo i vormis esineva korruptsiooni suhtes.
Korruptsiooni arahoidmiseks on AS Tallinna Vesi valja tOotanud rea reegleid ja protseduure , mis
nouavad koikidelt juhtidelt, tootajatelt ning koigilt, kes tegutsevad ettevotte nimel, eetilist
kaitumist. Ettevottele on oluline, et meie tegevus ko ikidel tasanditel oleks labipaistev ning jargiks
seadusi ja arieetika norme. Vahemalt kord aastas tutvustame neid pohimotteid oma tootajatele
ning viime labi voimaliku korruptsiooni ja pettustega seotud riskide hindamise.

16

PEACE.JUSTICE
AND STRONG
INSTITUTIONS

.

;

2017. aastal uuendas AS Tallinna Vesi oma arieetika koodeksit ning tootas valja vaarkaitumisest
teavitamise korra, et oleks voimalik teavitada juhtumitest voi kahtlustest, mil keegi on kaitunud
seaduste, eetiliste aritavade voi AS-i Tallinna Vesi arieetika koodeksi vastaselt.
Arieetika koodeksi eesmarg iks on satestada arika itumise ja -eetika normid koikidele AS-i
Tallinna Vesi juhtidele ja tootajatele. Arieetika koodeks loob aluse AS-i Tallinna Vesi
aritegevusele , keskkonnateemadele, inimoigustele ning suhetele kontserni ti:iotajate ja
huvigruppidega.
Igale kontserni juhile ja tootajale on soltumata temaga solmitud toolepingu tahtajast tutvustatud
arieetika koodeksit ning koik tootajad kinnitavad oma allkirjaga, et on teadlikud arieetika
koodeksis satestatust ning et nad toimivad oma igapaevategevustes selle p6him6tetest lahtuvalt.
2018. aastal alustatakse regulaarsete koolitustega, et tagada tootajate kursisolek arieetika
p6him6tetega ja see , et tootajad kaituksid koodeksist lahtuvalt. 2017. aastal osalesid AS-i
Tallinna Vesi tippjuhtkonna liikmed pettust ja andmekaitset puudutavatel koolitustel.
Niipalju, kui on AS-i Tallinna Vesi voimuses, soovitatakse ja julgustatakse ka oma toovotjaid ning
koostoopartnereid ja rgima kogu arisuhte aluseks olevaid vanu ja uusi p6him6tteid, mis on
satestatud arieetika koodeksis. Tallinna Vesi ei plaani viia pa rtneritele labi selleteemalisi
koolitusi , ent julgustab neid omal kael ettevotte juhtp6him6tetega tutv uma. Koik juhtp6him6tted
on leitavad ettevotte kodulehekUljelt.
Koikidest arieetika koodeksi rikkumistest tuleb teavitada koheselt.
Nii tootajad kui AS-iga Tallinna Vesi koostood tegevad voi kolmandad osapooled saavad oma
kahtlustest ebaeetilise kaitumise juhtumite kohta teada anda erinevate kanalite kaudu. Koiki
teateid analUUsitakse soltumatu koostOopartneri poolt. Teavitamise ja info analUUsimise
sUsteem tagab turvalisuse, konfidentsiaalsuse ja teate tegija soovi korral anonUUmsuse .
Juhtumitest saab teavitada interneti , e-kirja, telefoni voi otsese poordumise teel.
2017. aastal ei tuvastanud AS Tallinna Vesi Uhtegi kinnitust leidnud korruptsiooni- voi
pettusejuhtumit.
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PARTNER ID
Soovime teha enam kui seadused ja lepingud meilt eeldavad. Selleks peame dialoogi ning teeme
koosti:ii:id nii oma meeskonnas kui ka erinevate koosti:ii:ipartneritega. Uhelt poolt jalgime pidevalt
muudatusi seadusandluses ning hoiame oma juhte , kelle igapaevati:ii:id muudatused puudutavad,
nendega kursis. Teisalt peame oluliseks ka ennetavat koosti:ii:id , mistottu osaleme aktiivselt,
peamiselt labi Eesti Vee-ettevotete Liidu, oigusaktide valjati:ii:itamisel ning muutmisel.
Edendamaks eetilist ja vastutustundlikku ettevotlust, teeme koosti:ii:id mitmete kvaliteedi- ja
keskkonnateadlike ettevotetega.
Koostbb tarnijatega

AS Tallinna Vesi on teenuse pakkuja. Arvestades meie kui vee-ettevotte tegevuse iseloomu,
kuuluvad meie tootmisahelasse teised teenusepakkujad ja koosti:ii:ipartnerid, kes aitavad meil
tagada oma pohitegevuse toimimist ja klientidele pakutava teenuse kattesaadavust.
Erinevalt paljudest teistest tootmisettevotetest on meie tarneahel kullatki lihtne, sest AS Tallinna
Vesi nii toodab kui ka muub teenust, ilma et vahel oleks teisi tarnahela lUlisid ja ahelas ei ole
toimunud markimisvaarseid muudatusi. Kull aga moodustab ettevote tihti olulise osa oma
klientide tarneahelas ning seetottu on meile vaga oluline, et meie teenus vastaks korgetele
kvaliteedinouetele. Selleks aga, et see luhike , kuid koigi me ie eludes vaga oluline tarneahel
ti:ii:itaks ilma katkestusteta, on Ulioluline meie tarnijate usaldusvaarsus. Set eesmargil on
ettevottel mitmetes kriitilistes lutides olemas alternatiivtarnijad, kelle poole voib pi:ii:irduda, juhul
kui pohilise lepingupartneriga peaks midagi juhtuma. Meie tarnijate ring kujuneb suuresti
hangete tulemusel, mis annab meile voimaluse satestada just ettevotte jaoks olulised
kriteeriumid, millele valjavalitav tarnija peab vastama. Peame vaga oluliseks keskkonnaohutust
ja tarnijate ti:ii:itajate turvalisust.
Meie koosti:ii:ipartnerid jagunevad kolme suuremasse gruppi:
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Valdavalt on meie tarnijate ring Eesti-keskne, kuid me korraldame ka rahvusvahelisi hankeid.
Selleks, et meie tootmistegevus oleks efektiivne ja jatkusuutlik, valime kvaliteetseid tooteid ja
investeerime susteemide renoveerimisse. Ostame sisse erinevaid tugiteenuseid, et meie
igapaevane fookus pusiks pohitegevusel. Valjast ostame sisse naiteks reklaami- ja
koristusteenuseid ning mitmeid teisi spetsiifilisi teenuseid.
Samuti tagab meie tutarettevote OU Watercom, et koik ehitustood oleksid teostatud korrektselt
ja oigeaegselt, kaasates vajadusel ja majanduslikult pohjendatult abijoude valjastpoolt. Oma
tarnijateringi hoidmiseks solmime pikaajalisi lepinguid, et kindlustada vastastikune koostoo ning
usaldusvaarsus. Meie andmebaasis on pidevalt ligikaudu 1 000 tarnijat, kellega oleme aasta
jooksul vahemalt uhel korral koostood teinud.
Meie jaoks on uhtviisi oluline nii uute tarnijate leidmine kui koostoo parandamine olemasolevate
partneritega. Hindame pidevalt ja sustemaatiliselt oma koostood tarnijatega, mis annab
voimaluse kahesuunaliseks suhtluseks olemasolevate koostoopartneritega, voimaldab luua
usaldusvaarse tarnijatebaasi ning rakendada tarnijate poolt pakutavat kompetentsi selleks, et
luua ettevottele lisandvaartust. Tarnijate tegevuse hindamise korval kusime tagasisidet ka oma
tegevusele, et seelabi edasi arendada suhteid ja koostOod tarnijatega ning olla ise parem
koostoopartner.

MEIE POHIMOTTED JA KUULUVUS ORGANISATSIOONIDESSE
Peame tahtsaks raakida kaasa kogukonnas olulistel teemadel ning anda oma panus meie
tegevusega seonduvate valdkondade arengusse ja oigusloome valjatootamisse. Selleks oleme
liitunud ja olnud asutajaliikmed erinevates uhingutes. AS Tallinna Vesi on Keskkonnajuhtimise
Assotsiatsiooni asutajaliige, Vastutustundliku Ettevotluse Foorumi asutajaliige, Kvaliteediuhingu
kollektiivliige ja Eesti Vee-ettevotete Liidu liige, Eesti Maksumaksjate Liidu , Baltic Institute of
Corporate Governance ja teiste organisatsioonide liige .
Meie Ulesanne on tagada tarbijatele kindel joogiveeteenus ning puhastada reo- ja sademevesi,
kasutades selleks keskkonnasobralikke tehnoloogiaid. Seda tosiasja peame alati meeles
pidama, nii jarjekindlalt ja sustemaatiliselt juhtimisotsuseid langetades kui ka oma igapaevases
aritegevuses. See tahendab, et peame oma juhtimistavades arvestama oma tegevuse mojuga
umbritsevale elukeskkonnale ning erinevate huvigruppide ootustega. Ettevotte juhatus on
kinnitanud jargmised poliitikad ja juhtpohimotted , mis seavad raamistiku erinevates
valdkondades tegutsemiseks. Koik jargnevad poliitikad ja juhtpohimotted on kattesaadavad
vahemalt eesti ja inglise keeles ning leitavad ettevotte kodulehel:
•
•
•
•
•
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keskkonnapoliitika;
kvaliteedipoliitika;
tookeskkonnapoliitika ;
personalipoliitika ;
vastutustundliku ettevotluse pohimotted.
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7.2 Riskijuhtimisprotsess
RISKID JA EBAMAARASUSED
Mitmesugused riskid ja ebamaarasused on iga ettevotte tegevuse igapaevane osa. AS Tallinna
Vesi on defineerinud riski kui midagi, mis voib avaldada oluliselt negatiivset mo ju ettevotte sihtide
ja eesmarkide saavutamisele. Riskid voivad tahendada ohte, ebamaarasusi voi luhtunud
voimalusi , mis on seotud AS-i Tallinna Vesi tegevuse voi toimingutega kas tana vo i tulevikus.
Riskijuhtimine
on
kesksel
kohal
iga
or ganisatsiooni
strateegilises
juhtimises.
Ettevaatusprintsiibina hindame ja jalgime pidevalt oma tegevus- ja finantsriske. Kuigi riske ei ole
voimalik taielikult valtida, oleme valja ti:ii:itanud tohusa susteemi nende juhtimiseks.
Riskijuhtimist teostame eesmargiga moista , hinnata ja juhtida riske ja ebamaarasusi, et
suurendada
ettevotte Uld iste
eesmarkide
saavutam ise
toenaosust
ning
vahendada
ebaonnestumisi
Ja
ebamaarasus1.
Ole me
maaratlenud
riskijuhtimisprotsessi
rollid,
kohustused ja koostisosad , mis
on ka vastavuses hadaolukorra
seadusega.
Riskijuhtimisprotsess
on
integreeritud AS-i Tallinna Vesi
organisatsioonikultuuri
Ja
protsessidesse
ning
toetab
ettevotte
strateegiliste
eesmarkide
elluviimist.
Riskijuhtimisprotsess
sisaldab
strateegilisi eesmarke, nende eesmarkide saavutamiseks vajalikke protsesse, mis peavad olema
efektiivsed, ning struktuure ja ressursse , mida on seatud sihtide ja eesmarkide saavutamisel
tarvis kaasata.

PIDEV JALGIMINE
Pideva riskijuhtimisprotsessi eesmark on hinnata , juhtida ja jalgida regulaarselt koiki peamisi
r iske , mis voiksid kahjustada AS-i Tallinna Vesi eesmarkide saavutamist. Juhatus peab tagama
selle , et ti:ii:itajad oleksid riskidest teadlikud ning arvestaksid nendega oma igapaevaotsuseid
tehes. Riskidest teavitamine on integreeritud ettevotte planeerimisprotsessi, riske vaadatakse
regulaarselt Lile ja laiendatakse kogu organisatsioonile.
Kord kvartalis anta kse ettevotte noukogule ja auditikomiteele Ulevaade olulistest riskidest koos
nende kontrollimiseks tarvitusele voetud meetmete ning edaspidiseks kavandatud tegevustega,
pluss voimalike rahaliste mojudega, seal kus voimalik.

70

tvesi@tvesi.ee

Tel +372 6262 200

www. tallinnavesi.ee

Fax +372 6262 300

AS Tallinna Vesi. Adala 10. Tallinn 10614. Estonia. Reg. no 10257326

Ta llin na Vesi
~
l1;\1L·J\..llt..:: ~
~

'·""!

t·nt~•CIUI

AS Tallinna Vesi on liigitanud riskid jargmistesse kategooriatesse:

F1nantsrisk1d

Tegev usnsk1d

Personahrisk1d

Mainensk1d

IT-risk1d

61gusl1kud ia
regulat11vsed
nskid

Organi satsioonilised
nsk1d

Tervuse- ja
tiiciohutus n sk1d

Aruandlusrisk1d

Keskkonnarisk1d

Jatkusuuthkkuse
nskid

PEAMISED RISKIVALDKONNAD
KEHTIVAD SEADUSED JA MAARUSED NING NEISSE TEHTAVAD MUUDATUSED
Ettevotte tegevus on ulatuslikult reguleeritud (hinnaregulatsioon, keskkonda ning tOoohutust
puudutavad nouded]. Mittevastavus kehtivatele seadustele ja maarustele voib kaasa tuua
taiendavaid tegevuskulusid ja lisanduvat tookoormust. Kuna paljud seadusemuudatused voivad
kaasa tuua vajaduse suurteks investeeringuteks ja/voi tosta oluliselt tegevuskulusid, siis tegeleb
ettevote pidevalt seadusandluses tehtavate muudatuste ja seaduseelnoude jalgimisega , selleks
et kavandada oma tegevusi oigeaegselt. Hetkel jatkuvad arutelud uhisveevargi ja kanalisatsiooni seaduse muutmiseks.
VOIMALIKUD KOLMANDATE OSAPOOLTE NOUDED
12. detsembril 2017 langetas Riigikohus otsuse AS-i Tallinna Vesi kassatsioonikaebuse osas
vaidluses Eesti Vabariigi Konkurentsiametiga. Kohus otsustas, et ettevotte ja Tallinna linna vahel
erastamisel solmitud Teenuslepingu tariife puudutav osa ei ole Konkurentsiameti jaoks siduv.
Alates 2018. aastast, mil Konkurentsiamet kinnitab tariifid, hakatakse tariife kehtestama
kooskolas Konkurentsiameti poolt rakendatava metoodikaga. Ettevote ei pea end tarbijate ees
vastutavaks, sest on tegutsenud oiguslikel alustel ega ole rikkunud uhtegi seadust.

Kolmandate osapoolte nouetest tulenevaid voimalikke kohustusi on kirjeldatud finantsaruande
Lisas 14_
FINANTSTURU TINGIMUSED JA INTRESSIMAARAD
Ettevotte rahavoogudele ja tegevustulemustele voivad ebasoodsat moju avaldada muudatused
intressimaarades ja EURIBOR-i tasemes. Finantsriskide juhtimist puudutav informatsioon on
esitatud konsolideeritud aastaaruande lisas 4.
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KUBERKURITEGEVUSE JA/VOI TERRORISM! OHT
Ettevotte ressursid, varad ja infrastruktuur on avatud mitmesugustele ohtudele [olgu
pahatahtlikele voi juhuslikelel. kuberrunnakule voi terrorismile , mis voivad pohjustada
tootmistegevuse katkemist. Vaatame oma susteemi turvalisust regulaarselt labi, le idmaks selle
tugevusi ja norkusi, ning votame kasutusele parendavaid meetmeid, juhul kui see on
pohjendatud.
TERVISE- JA TOOOHUTUS
TOoohutusega seonduvad riskid kaasnevad tavaparaselt kaevetoode ning ehitus- ja
hooldustoodega. Olenevalt asjaoludest voib see kontserni jaoks tuua kaasa trahvid oigusparaste
kohustuste taitmata jatmise eest, kohustuse kanda vastutust kolmandate osapoolte ees ning
mainekahju. TOoohutusega seonduvate vahejuhtumite minimeerimiseks on kontsernis valja
tootatud vastav protseduuride ja tegevuste kogumik.

VOIMETUS PUHASTADA REOVETT
Vaga tugevate vihmasadude korral tekib oht, et luhikese aJa jooksul ei suuda
reoveepuhastusjaam puhastada kogu jaama sisenevat reovett, mis voib pohjustada
reostusjuhtumeid . Ehkki viimastel aastatel on see risk olnud madalam, on ettevottel kavas
taiendavad investeeringud, et antud riski veelgi vahendada.
TOORVEE KVALITEEDI HALVENEMINE
Joogivee pohiline allikas on Ulemiste jarv. Aegajalt esineb perioode, mil toorvee kvaliteet on
oodatust madalam. Halvenenud toorvee kvaliteet seab puhastusprotsessi suure surve alla .
Lisaks puhastusprotsessi pidevale jalgimisele ja vajadusel umber haalestamisele on ettevottel
kavas maned taiustused , mis voimaldaksid votta maksimumi alternatiivsete veevarude
voimalikust rakendamisest.
TUNDLIKU INFO , SISETEABE VOi IS IKUANDMETE LEKKIMINE
AS Tallinna Vesi on borsiettevote ning ehkki konfidents iaalse informatsiooni vastutustundlik
kaitsmine ja haldamine on ulioluline mistahes ettevotte puhul, on see veelgi olulisem uhe
borsiettevotte jacks. Ettevote on kaardistanud koik kogutava informatsiooni, mis isikuandmete
kaitse Uldmaaruse kohaselt liigitub isikuandmeteks , ning sellele lisaks maaratlenud siseteabe.
Tundliku informatsiooni tehniliseks haldamiseks on kehtestatud mitmed kontrolltetegevused,
peale selle toimub pidev tootajate koolitamine, selleks et tagada informatsiooni nouetekohane
kasitlemine ja haldamine.
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8. JUHATUSE DEKLARATSIOON
Juhatus deklareerib oma vastutust AS-i Tallinna Vesi (Ettevotel ja tema tUtarettevotte 00 Watercom
(edaspidi koos Kontsern] raamatupidamise aastaaruande lehekUlgedel 74 kuni 113 koostamise eest
31. detsembril 2017 loppenud majandusaasta kohta.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jargitud rahvusvaheliste
finantsa r uandluse standardite noudeid, nagu need on vastu voetud Euroopa Liidu poolt, ning see
annab oiglase Ulevaate kontserni finantsseisundist, majandustegevuse tulemustest ja
rahavoogudest.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt rahvusvahelistele
finantsaruandluse standarditele eeldab juhatuselt hinnangute andmist, mis mojutavad kontserni
varasid ja kohustisi seisuga 31. detsember 2017 ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need
hinnangud pohinevad aktuaalsel informatsioonil kontserni seisundist ning kavatsustest ja riskidest
seisuga 31. detsember 2017. Kajastatud majandustehingute loplikud tulemused voivad erineda antud
hinnangutest.
Konsolideeritud aruande koostamise kaigus on arvesse voetud koiki olulisi asjaolusid, mis mojutavad
kontserni varade ja kohustiste vaartust, ning mis ilmnesid aruande koostamise kuupaevani 5. marts

2018.
Juhatuse hinnangul on AS Tallinna Vesi ja tema tUtarettevote jatkuvalt tegutsev majandusUksus.

Ni mi

Ametinimetus

Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

Allkiri

Kuupaev

Rd

SJ-IS

Aleksandr Timofejev Juhatuse liige

Riina Kai
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9. KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

VARAD
KAIBEVARA
Raha ja raha ekvivalendid
N6uded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed
Varud
KAIBEVARA KOKKU
POHIVARA
Materiaalne p6hivara
lmmateriaalne p6hivara
POHIVARA KOKKU
VARAD KOKKU
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
LUHIAJALISED KOHUSTISED
Pikaajaliste laenukohustiste luhiajaline osa
V6lad tarnijatele ja muud v6lad
Tuletisinstrumendid
Ettemaksed
LUHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU
PIKMJALISED KOHUSTISED
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt
Laenukohustised
Tuletisinstrumendid
Eraldis v6imalike kolmandate
osapoolte n6uete katteks
Muud v6lad
PIKMJALISED KOHUSTISED KOKKU

Lisa

2017

31 . detsember
tuhat EUR
2016

5
6

44 973
7 716
457
53 146

33 987
7 167
449
41 603

8
9

174 451
811
175 262
228 408

171 177
830
172 007
213 610

10
11

264
6 200
578
2 609
9 651

264
7 030
610
2 735
10 639

19 632
95 565
178

17 050
95 795
715

17 522
44
132 941

0
15
113 575

142 592

124 214

12 000
24 734
1 278
47 804
85 816
228 408

12 000
24 734
1 278
51 384
89 396
213 610

7
13

10
7
14

KOHUSTISED KOKKU
OMAKAPITAL
Aktsiakapital
Ulekurss
Kohustuslik reservkapital
Jaotamata kasum
OMAKAPITAL KOKKU
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU

15
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10. KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
31. detsembril loppenud aasta
tuhat EUR

2017

2016

59 815
-25 725

58 982
-25 721

34 090

33 261

-356
-5 028
-17 841

-365
-7 799
-470

10 865

24 627

15
-959

41
-1 778

9 92 1

22 890

-2 700

-4 500

PERIOODI PUHASKASUM

7 221

18 390

PERIOODI KOONDKASUM

7 221

18 390

7 220
0,60

18 389
0,60

0,36
600

0,92
600

Lisa
Muugitulu
Muudud toodete/teenuste kulu

16
18

8RUTOKASUM
Turustuskulud
Uldhalduskulud
Muud aritulud(+] /-kulud (-]

18
18
19

ARIKASUM

20
20

Finantstulud
Finantskulud
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST

21

Dividendide tulumaks

Jaotatav kasum :
A-aktsia omanikele
8-aktsia omanikule
Kasum A-aktsia kohta (eurodes]
Kasum 8-aktsia kohta [eurodes]

22
22
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' ln~~ialiseeritud a!nult identifitseerimiseks
ln_1t1~lle~ ~or .the purpose of identification only
ln1ts1aal1d/m1t1als
h. _/4 .

--:'-'-'--=-~~~~~~-

fo .

Ku up ev/~ate
o :s . ,;i 0 1 i
PncewaterhouseCoopers, Tallinn

a

75

tvesi@tvesi.ee

Tel. +372 6262 200

www.tallinnavesi.ee

Fax +372 6262 300

AS Tallinna Vesi, Ad ala 10, Tallinn 10614. Estonia. Re g. no 10257326

11. KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
31. detsembril l6ppenud aasta
tuhat EUR
Lisa
ARITEGEVUSE RAHAVOOD
Arikasum
Korrigeerimine kulumiga
Korrigeerimine tuludega liitumistasudest
Muud mitterahalised korrigeerimised
Kasum (-)/kahjum (+] pohivara muugist
Aritegevusega seotud kaibevara muutus
Aritegevusega seotud kohustiste muutus
RAHAVOOG ARITEGEVUSEST

8,9,18,19
19

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD
Pohivara soetamine
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid,
sh uksikliitumiste rajamistulud
Pohivara muugitulu
Saadud intressid
RAHAVOOGINVESTEERIMISTEGEVUSEST
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud,
sh SWAP-intressid
Tasutud kapitalirendi maksed
Voetud laenud
Tasutud laenud
Tasutud dividendid
Tulumaks dividendidelt
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

10

10
21
21

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS

2017

2016

10 865
6 170
-258
-26
-12
-558
17 064
33 245

24 627
6 406
-218
-15
-42
41
1 073
31 872

-9,761

- 14 526

2,698
62
15
-6 986

3 002
50
45
-11 429

-1 512
-260
37 500
-37 500
- 10 801
-2 700
-15 273

-1 510
-264
0
0
- 18001
-4 500
-24 275

10 986

-3 832

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES

5

33 987

37 819

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LOPUS

5

44 973

37 987

Lisad lehekUlgedel 78 kuni 112 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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12. KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

tuhat EUR
31. detsember 2015
Dividendid [Lisa 21]
Perioodi koondkasum
[lisa 22]
31 . detsember 2016
Dividendid [lisa 21]
Perioodi koondkasum
!Lisa 22]
31 . detsember 2017

Kohustuslik Jaotamata Omakapital
kasum
kokku
reservkapital
50 995
89 007
1 278

Aktsiakapital
12 000

Ulekurss
24 734

0

0

0

-18 001

-18 001

0
12 000

0
24 734

0
1 278

18 390
51 384

18 390
89 396

0

0

0

- 10 801

-10 801

0
12 000

0
24 734

0
1 278

7 221
47 804

7 221
85 816
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13. KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1. ULDINE INFORMATSIOON
AS Tallinna Vesi (ettev6te] on Eesti suurim vee-ettevote , mis pakub Joog1vee- Ja
kanalisatsiooniteenust rohkem kui 400 000 elanikule Tallinnas ja mitmes selle naabervallas.
Tallinna teeninduspiirkonnas on AS-il Tallinna Vesi vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamise
ainuoigus Teenuslepingu alusel kuni aastan i 2020. Ka on AS Tallinna Vesi nimetatud vee-ettevotjaks
kuni aastani 2025.
AS-is Tallinna Vesi olulist moju omavad aktsionarid on United Utilities Tallinn B.V. 35,3%-ga ja
Tallinna Linn 34,7%-ga, Ulejaanud 30% aktsiatest on vabalt kaubeldavad Nasdaq OMX Baltikumi
turul, kus AS Tallinna Vesi noteeriti 1. juunil 2005.

00 Watercom (tUtarettevote] on 2010. aastal ettevotte poolt asutatud ettevote , mille peamisteks
tegevusvaldkondadeks on vee-ettevotlusega ning vee- ja kanalisatsiooniga seotud
omanikujarelevalve, ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenused. Ettevote ja ti.itarettevote
koos moodustavad kontserni [kontsern].

Kontaktandmed :
Ni mi

AS Tallinna Vesi

00 Watercom

Arireg istri kood

10257326

11944939

KMKR

EE100060979

EE101374619

Aadress

Adala 10, 10614 Tallinn

Adala 10, 10614 Tallinn

Telefon

62 62 200

62 62 620

Fa ks

62 62 300

62 62 300

E-post

tvesiratvesi .ee

waterco mrawatercom .eu
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LISA 2. KASUTATUD ARVESTUSPOHIMOTTED
Peamised arvestusp6him6tted, mida on kasutatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
[edaspidi Raamatupidamise aastaaruanne] koostamisel, on kirjeldatud allpool. Kirjeldatud
arvestusp6him6tteid on jarjepidevalt kasutatud koikide aruandes esitatud aastate puhul, valja
arvatud juhtudel, kui on kirjeldatud teisiti.
Kontserni raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskolas rahvusvaheliste
finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu voetud Euroopa Liidu [EL] poolt [edaspidi
IFRS].
Aruanne on koostatud lahtudes soetusmaksumuse printsiibist, valja arvatud tuletisinstrumendid,
mis on kajastatud 6iglases vaartuses muutusega labi koondkasumiaruande , nagu on kirjeldatud
arvestuspoh imotetes.
Kaesolev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on AS-i Tallinna Vesi juhatuse poolt
kinnitatud avaldamiseks 5. martsil 2018. aastal. Vastavalt Eesti Vabariigi Ariseadustikule kuulub
aastaaruanne kinnitamisele AS-i Tallinna Vesi noukogu ja aktsionaride Uldkoosoleku poolt.
Aktsionaridel on 6igus juhatuse poolt koostatud ja kinnitatud majandusaasta aruannet mitte heaks
kiita ning nouda uue aruande koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse
standarditele [IFRS] nouab oluliste juhtkonnapoolsete otsuste tegemist. Samuti tuleb juhatusel
kasutada oma otsustusoigusi kontserni arvestusp6him6tete rakendamisel. Valdkonnad, mis
nouavad tosisemat ja keerukamat otsustusprotsessi, voi kus eeldused ja hinnangud omavad
markimisvaarset moju konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandele, on toodud lisas 4.
Juhatuse eeldusi ja hinnanguid on jarjepidevalt Lile vaadatud ning need pohinevad ajaloolisel
kogemusel ja muudel faktoritel, sealhulgas eeldustel tulevikus aset leidvate si.indmuste toimumise
kohta , mis arvestades olemasolevaid tingimusi oleksid toenaolised.
Uute voi muudetud standardite ja tolgenduste rakendam ine
Uutel voi muudetud standarditel voi tolgendustel, mis hakkasid esmakordselt kehtima 1. jaanuaril
2017 algaval aruandeaastal, ei ole olulist moju kontsernile.
Valja on antud uusi voi muudetud standardeid voi tolgendusi , mis muutuvad kontsernile
kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2018 voi hilisematel perioodidel ja mid a kontsern ei ole
rakendanud ennetahtaegselt:
IFRS 9, .. Finantsinstrumendid"": klassifitseerimine ja m66tmine , rakendub 1. jaanuaril 2018 voi
hiljem algavatele aruandeperioodidele. Uue standardi peamised reeglid on jargmised:
•

Finantsvarad tuleb klassifitseerida i.ihte kolmest m66tmiskategooriast - varad, mida
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, varad, mida kajastatakse 6iglases
vaartuses muutustega labi muu koondkasum iaruande, ja varad , mida kajastatakse oiglases
vaartuses muutustega labi kasumiaruande.
1
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•

Volainstrumendi klassifitseerimine soltub ettevotte arimudelist finantsvarade haldamisel
ning sellest, kas vara lep ingulised rahavood sisaldavad ainult pohiosa- ja intressimakseid
[APIMI. Kui volainstrumenti hoitakse sissenoudmise eesmargil ja APIM noue on taidetud ,
voib instrumenti kajastada korrigeeritud soetusmaksumuses. Vola instrumendid, mis
vastavad APIM noudele ja mida hoitakse portfellis, kus ettevote hoiab varasid nii
sissenoudmise kui ka muumise eesmargil, voib kajastada oiglases vaartuses labi
koondkasumiaruande . Finantsvarad, mis ei sisalda APIM rahavoogusid, tuleb moota
oiglases vaartuses lab i kasumiaruande [naiteks derivatiivid). Varjatud [ingl k embeddedJ
derivatiive ei eraldata enam finantsvaradest, vaid kaasatakse APIM tingimuse hindamisel.

•

Enamik IAS 39 noudeid finantskohustiste klassifitseerimiseks ja mootmiseks kanti
muutmata kujul Lile IFRS 9-sse. Peamiseks muudatuseks on see , et finantskohustiste
puhul, mis on maaratud kajastamiseks oiglases vaartuses labi kasumiaruande, peab
ettevote enda krediidiriski muutusest tulenevad oiglase vaartuse muutused kajastama
muus koondkasumiaruandes.

•

IFRS 9 kehtestab uue mudeli vaartuse languse kahjumite kajastamiseks - oodatava
krediidikahjumi mudeli. See on nn kolmetasandiline lahenemine, mille aluseks on
finantsvarade krediid ikvaliteedi muutumine parast esialgset arvelevotmist. Praktikas
tahendavad uued reeglid seda, et ettevotetel tuleb finantsvarade, mille osas ei ole vaartuse
languse tunnuseid, arvelevotmisel kajastada koheselt kahjum, mis on vordne 12-kuulise
oodatava krediidikahjumiga [nouded ostjatele puhul kogu nende eluea jooksul oodatava
krediidikahjumigal. Ku i on toimunud oluline krediidiriski suurenemine, tuleb vaartuse
langust moota, kasutades kogu eluea jooksul oodatavat krediidikahjumit , mitte 12 kuu
jooksul oodatavat krediidikahjumit. Mudel sisaldab lihtsustusi rendi- ja ostjatele nouete
osas.

•

Riskimaandamisarvestuse noudeid muudeti , et siduda raamatupidamisarvestus paremini
riskijuhtimisega. Standard pakub ettevotetele arvestuspohimotte valikut rakendada kas
IFRS 9 riskimaandamisarvestuse noudeid voi jatkata IAS 39 rakendamist koikidele
e1
kasitle
hetkel
makroriskimaandam isinstrumentidele ,
kuna
standard
riskimaandamisarvestust.

Kontserni hinnangul ei oma IFRS 9 olulist moJU kontserni finantsaruandele, kuna kontsernil
puuduvad sellised finantsinstrumendid, mille klassifitseerimist tuleks muuta uue standardi jargi
ning kontsernil puuduvad olulised kred iidikahjud , mida uue standardi jargi peaks kajastama
oodatava krediidikahjumi mudeli kohaselt. Kontsern ei plaani muuta riskimaandamisinstrumentide
kajastamise pohimotet.
IFRS 15 .. Muugitulu lepingutelt klientidega ·· , rakendub 1. jaanuaril 2018 voi hiljem algavatele
aruandeperioodidele. Uue standardi pohiprintsiibi kohaselt kajastatakse muugitulu siis, kui kaup
voi teenus antakse kliendile Lile, ning muugitulu kajastatakse tehinguh innas. Koos muudud kaubad
ja teenused , mis on eristatavad, tuleb kajastada eraldi ning lepinguhinnast antavad hinnaalandused
tuleb reeglina allokeerida eraldi elementidele. Kui saadav tasu voib teatud pohjustel muutuda,
kajastatakse
muugituluna
m11nimumsumma,
kui
sellega
ei
kaasne
olulist
tlihi stamise/tagasimaksm ise riski. Klientidega lepingute saamise tagamiseks tehtud kulutused
tuleb kapitaliseerida ja amortiseerida selle perioodi jooksul, mil leping tekitab tulusid.
Kontserni hinnangul ei oma IFRS 15 rakendamine olulist moju kontserni finantsaruandele, kuna
Kontsern juba kajastab muugitulu iga eristatava kauba ja teenuse osas eraldi ning puuduvad
klientidega lepingu saamiseks tehtud kulutused .
80

nitsialisee ~itud a!nult identifitseerimLeks
nitialled for the purpose of identification only
lnitsiaalid/initials
M . 14-- •

tvesi@tve si.ee

Tel +372 6262 200

www.ta lli nnavesi.ee

Fax +372 6262 300

~~~~~~~~~~-

Ku up aev/date

G •0

cs - ;._s:, t ~

PricewaterhouseCoopers, Tallinn

AS Tallinna Vesi. Ada la 10. Ta llinn 10614. Estonia. Reg. no 10257326

IFRS 16 .. Rendilepingud '', rakendub 1. jaanuaril 2019 voi hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei
ole veel vastu voetud Euroopa Liidu poolt. Uus standard satestab rendilepingute arvelevotmise,
m66tmise , esituse ja avalikustamise p6him6tted. Koikide rendilepingute tulemusena saab
rendilevotja oiguse kasutada vara alates rendilepingu algusest ning - juhul kui rendimakse id
tehakse ule perioodi - ka finantseeringu. Sellest tulenevalt elimineerib IFRS 16 rendilepingute
klassifitseerimise kasutus- ja kapitalirentideks , nagu seda tegi IAS 17 ning selle asemel kehtestab
uhe arvestusmudeli rendilevotjate jaoks. Rendilevotjad peavad [a] arvele votma varad ja kohustised
koikide ule 12-kuuliste rendilepingute osas, v.a juhul kui renditav vara on vaikese vaartusega; ning
[b] kajastama kasumiaruandes kulumit rend itavadelt varadelt ja intressikulu rendikohustistelt.
IFRS 16 p6him6tted rendileandjate jaoks jaavad sisuliselt samaks IAS 17 p6him6tetega, ehk
rendileandja jagab jatkuvalt oma rendilepingud kasutus- ja kapitalirentideks ning kajastab neid
rendiliike erinevalt.
Kontserni hinnangul ei oma IFRS 16 rakendamine olulist moju Kontserni finantsaruannetele, kuna
Kontsernil kui rentnikul e1 ole olulisi kasutusrendilepinguid, Lahtudes Kontserni
mittekatkestavatest kasutusrendilepingutest tulenevatest jargmiste perioodide rendimaksete
summast, mis on toodud Lisas 23.
Muudel uutel voi muudetud standarditel voi tolgendustel, mis veel ei kehti, ei ole eeldatavasti olulist
moju kontsernile.
Konsolideerimisp6him6tted ja tUtarettevotete kajastamine
Ettevotet Loetakse tl.itarettev6tteks juhul, kui kontsern omab ettevottes Ule poole ettev6tte
haale6iguslikest aktsiatest voi osadest voi on voimeline kontrollima selle tegevust ja
finantspoliitikat kasusaamise eesmargil. TUtarettev6te on kontserni aastaaruandes
konsolideeritud.
Konsolideeritud finantsaruandes on rida-realt konsolideeritud tl.itarettevotte finantsnaitajad.
Kontserni kuuluvate ettevotete omavaheliste tehingute tulemusena tekkinud saldod, tehingud ning
realiseerumata kasumid ja kahjumid on konsolideeritud aastaaruandes elimineeritud, samuti on
elimineeritud realiseerumata kahjumid , valja arvatud kui kahjumit ei saa katta. Ema- ja
tUtarettev6te kasutavad samasuguseid arvestusp6him6tteid. Vajadusel on tUtarettev6tte
arvestusp6him6tteid muudetud kindlustamaks vastavust kontserni arvestusp6him6tetele.
Ettev6tte konsolideerimata p6hiaruannetes kajastatakse investeeringut tUtarettev6ttesse
soetusmaksumuses [millest on vajadusel maha arvatud vaartuse langusest tulenevad
allahindlusedl.
Valisvaluuta
Arvest us- ja es itusva luu ta
2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.
Aruanne on koostatud eurodes umardatuna lahima tuhandeni, v.a kui ei ole eraldi viidatud monele
teisele m66tl.ihikule .

i I

I lnitsialiseerih1d alnult i
81

entifitseerimiseks
Initialled for the purpose of identifcation only

lnitsiaalid/initials

k ,~ .

r

cz

o

1o · 0 ::> - ~ c ~
PricewaterhouseCoopers, Ta linn

Ku upaev/date

tvesi@tvesi.ee
www.tallinnavesi.ee

Tel. +372 6262 200
Fax +372 6262 300

AS Ta llinna Vesi. Adala 10. Talli nn 10614. Estonia. Reg. no 10257326

/\:) [ CJ 11 j I 1I Id

I/ C c

j cFl 'l ii (l I I ! rJ 111 }(" /

(l 1'/

Tallinna Vesi
~
l1;r,r1a.nl1l,: ~

Valisva luu tas toimunud teh ingu te ning va li sva luutas fikseeritud va r ade ja koh ust ist e kajastamin e
Valisvaluutadeks on Loetud koik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro [emaettevotte ja Eestis
asuvate tutarettevotete arvestusvaluuta on eurol. Valisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on
aluseks voetud tehingu toimumise paeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.
Valisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustised (rahas tasutavad nouded ja laenud).
hinnatakse bilansipaeval umber arvestusvaluutasse bilansipaeval kehtivate Euroopa keskpanga
valuutakursside alusel. Umberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid
esitatakse aruandeperioodi koondkasumiaruandes.
Varade ja kohustiste jaotus Luhi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustised on finantsseisundi aruandes jaotatud luhi- ja pikaajalisteks. Luhiajalisteks
loetakse varad, mis eeldatavasti realiseeritakse 12 kuu jooksul jargmisel majandusaastal voi
kontserni tavaparase aritsukli kaigus. Luhiajaliste kohustistena on naidatud kohustised, mille
maksetahtaeg saabub parast bilansipaeva jargmise majandusaasta jooksul voi mis toenaoliselt
tasutakse jargmisel majandusaastal voi kontserni tavaparase aritsukli kaigus. Koik Ulejaanud varad
ja kohustised on naidatud pikaajalistena.
Raha ja raha ekvivalendid
Raha ja raha ekvivalendid finantsseisundi aruandes ja rahakaibe aruandes koosnevad rahast kassas
ja pangakontodel ning korge likviidsusega riskivabadest ja LUhiajalistest pangadeposiitidest. mille
tahtaeg on kuni 3 kuud.
Aritegevuse rahavoogusid kajastatakse kaudsel meetodil, kusjuures kasumit voi kahjumit
korrigeeritakse mojudega, m is tulenevad mitterahalistest tehingutest, varasematest voi tulevastest
aritegevusega
seotud
ettemaksetest
vo1
viitvolgadest,
ning
investeenm1svo1
finantseerimistegevuse rahavoogudega seotud sissetulekutest voi valjaminekutest. lnvesteerimisvoi finantseerimistegevuse rahavoogusid kajastatakse otsesel meetodil.
Finantsvarad
Finantsvaradeks Loetakse raha , nouded ostjate vastu, viitlaekumisi, mu id LU hi- ja pikaajalisi noudeid,
sh positiivse vaartusega tuletisinstrumente.
Finantsvarad kajastatakse finantsseisundi aruandes vaartuspaeval [st paeval, mil kontsern saab
ostetud finantsvara omanikuks ja kantakse finantsseisundi aruandest valja, kui kontsern on Ule
andnud koik olulised vara ja omandioigusega seotud riskid ja huvedl.
Soltuvalt finantsvarade omandamise eesmargist ja juhtkonna plaanidest jagatakse finantsvarad
jargmistesse kategooriatesse :
•
•
•
•
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oiglases vaartuses muutusega labi koondkasumiaruande kajastatavad finantsvarad ;
noudedja~enud;

lunastustahtajani hoitavad investeeringud ;
muugiootel finantsvarad.
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Seisuga 31. detsember 2017 ja 2016 puuduvad kontsernil lunastustahtajani hoitavad investeeringud
ja muugiootel finantsvarad.
Oiglases vaartuses muutusega labi koondkasumiaruande kajastatavad finantsvarad !intresside
SWAP-id] voetakse algselt arvele nende oiglases vaartuses, tehingukulud kajastatakse
koondkasumiaruandes. Antud kategooria finantsvarad kajastatakse edasiselt nende oiglases
vaartuses ja oiglase vaartuse muutusest tuleneva id kasumeid/kahjumeid kajastatakse perioodi
kasumina/kahjumina. Oiglases vaartuses muutusega labi kasumi/kahjumi kajastatavate
finantsvarade oiglase vaartuse maaramisel on aluseks nende noteeritud turuhind bilansipaeval.
Laenud ja nouded voetakse esmalt arvele oiglases vaartuses koos tehingukuludega. Edasiselt
kajastatakse laenusid ja noudeid korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades s1sem1se
intressimaara meetodit (miinus voimalikud vaartuse langusest tulenevad allahindlused].
Seisuga 31. detsember 2017 ja 2016 ei olnud kontsern valja andnud uhtegi laenu.
Nouded ostjate vastu
Nouetena ostjate vastu kajastatakse ettevotte tavaparase aritegevuse kaigus tekkinud luhiajalisi
noudeid. Noudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Nouete allahindlust kajastatakse , kui esineb objektiivseid toendeid selle kohta, et koik nouete
summad ei laeku kontsernile vastavalt esialgsetele lepingutingimustele. lndividuaalselt oluliste
nouete vaartuse langust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lahtudes eeldatavate tulevaste
rahavoogude nui..idisvaartusest. Selliste nouete puhul, mis ei ale individuaalselt olulised ja mille
suhtes ei ale otseselt teada, et nende vaartus oleks langenud, hinnatakse vaartuse langust
kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust nouete vaartuse languse osas. Ebatoenaoliselt
laekuvate nouete allahindlussumma on vahe nende nouete bilansilise vaartuse ja tulevaste
rahavoogude nuudisvaartuse vahel, kasutades sisemise intressimaara meetodit. Nouete bilansilist
vaartust vahendatakse ebatoenaoliselt laekuvate nouete allahindlussumma vorra ning kahjum
allahindlusest kajastatakse koondkasumiaruande kirjel .. Muud aritulud (+]/-kulud (-]'". Varem alla
hinnatud ebatoenaoliste nouete laekumist kajastatakse ebatoenaoliselt laekuvate nouete kulu
vahendamisena.
Varud
Varud voetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast,
mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo- ning teistest otsestest
valjaminekutest, millest on maha arvatud toetused ja allahindlused .
Va rude kuludesse kandmisel on kasutatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Varud
hinnatakse finantsseisundi aruandes lahtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus
voi neto realiseerimisvaartus. Neto realiseerimisvaartuseks on mi..ii..igihind , millest on maha arvatud
mi..ii..igikulutused.

83

tvesi@tvesi.ee

Tel. +372 6262 200

www. tallinnavesi.ee

Fax +372 6262 300

AS Tallinna Vesi, Adala 10. Tallinn 10614. Estonia. Reg. no 10257326

Muugiootel varad
Muugiootel varadeks loetakse materiaalset pohivara, mis vaga toenaoliselt muuakse lahema 12 kuu
jooksul ning mille puhul juhtkond on alustanud aktiivset muugitegevust ning varaobjekte pakutakse
muugiks nende oiglase vaartusega realistliku hinna eest.
Muugiootel varad kajastatakse finantsseisundi aruandes kaibevarana ning nende amortiseerimine
lopetati vara umberkvalifitseerimise hetkel. Muugiootel varad kajastatakse kas bilansilises
jaakmaksumuses voi oiglases vaa rtuses, millest on maha arvatud muugikulutused .
Materiaalne ja immateriaalne pohivara
Materiaalse pohivarana kasitatakse materiaalset vara, mida kasutatakse aritegevuses ning mille
eeldatav kasulik tooiga on Ule uhe aasta . Materiaalset pohivara kajastatakse finantsseisundi
aruandes soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja voimalik vaartuse
Lang us.
lmmateriaalset pohivara kajastatakse finantsseisundi aruandes ainult juhul, kui on taidetud
jargmised tingimused:
•
•
•

varaobjekt on kontserni poolt kontrollitav;
on toenaoline, et kontsern saab objekti kasutamisest tulevikus tulu;
objekti soetusmaksumus on usaldusvaarselt hinnatav.

Lit se nts id
lmmateriaalse varana kajastatakse arvutitarkvara , mis ei ole seonduva riistvara lahutamatu osa.
Arvutitarkvara arenduskulud kajastatakse immateriaalse varana, kui need on otseselt seotud
selliste tarkvaraobjektide arendamisega, mis on eristatavad, kontserni poolt kontrollitavad ning
mille kasutamisest loodetakse saada tulevast majanduslikku kasu pikema aja kui uhe aasta
jooksul. Kapitaliseeritavad arvutitarkvara arenduskulud holmavad toojoukulusid ning muid
arendamisega otseselt seotud kulutusi. Arvutitarkvara jooksva hooldusega seotud kulud
kajastatakse koondkasumiaruandes kuludena . Arvutitarkvara kulud amortiseeritakse hinnangulise
kasuliku eluea jooksul, mille pikkus on kuni 10 a a stat.
Muu immateriaa lne po hi vara
Kulutused patentide, kaubamarkide, litsentside ja sertifikaatide soetamiseks kapitaliseeritakse, kui
on voimalik hinnata ne ilt kulutustelt tulevikus saadavat tulu. Muu immateriaalne pohivara
amortiseeritakse lineaarselt eeldatava kasuliku eluea jooksul, mille pikkus ei Uleta 10 aastat.
Ostetud pohivarade soetusmaksumus sisaldab lisaks ostuhinnale ka kulutusi transpordile ja
paigaldamisele ning muid soetuse ja kasutuselev6tuga otseselt seotud valjaminekuid, sh sisemisi
tooj6ukulusid. TOojoukulud kap italiseeritakse tOotaja tunnihindega tootundide arvu alusel, mis olid
vajalikud vastava vara viimiseks tooseisundisse ja -asukohta nii, et seda on v6imalik kasutada
juhtkonna poolt ettenahtud viisil. Tunnihinnad on arvutatud individuaalselt iga tootaja kohta ning
koosneb lisaks palgakuludele tootajaga seotud muudest otsestest kuludest.
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Kui materiaalne pohivara koosneb oluliselt erineva
amortiseeritakse osad iseseisvate pohivaraobjektidena .

kasuliku

tooeaga

koostisosadest,

Voetud finantskohustistega seotud kulutused, mis on otseselt seotud pohivarade omandamise ,
ehituse voi tekkimisega, kapitaliseeritakse pohivara koosseisus.
Pohivara objektile tehtud hilisemad kulutused lisatakse vara soetusmaksumusele voi voetakse
arvele eraldi varana ainult juhul, kui on toenaoline, et kontsern saab tulevikus varaobjektist
majanduslikku kasu ja varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusvaarselt m66ta. Asendatud
komponent voi proportsionaalne osa asendatud pohivarast kantakse finantsseisundi aruandest
maha. Jooksva hoolduse ja remondiga seotud kulud kajastatakse koondkasumiaruandes kuludena.
Maad ei amortiseerita. Muu pohivara kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil
vara hinnangulise kasuliku eluea jooksul.
Rakendatavad amortisatsioonimaarad on jargmised:
•
•
•
•
•

hooned 1,25-2,0 % aastas;
rajatised 1,0-8,33 % aastas;
masinad ja seadmed 3,33-50 % aastas;
tooriistad , sisseseade jm 10-20 % aastas;
litsentsid ja muu immateriaalne pohivara 10-33 % aastas.

Erandjuhtudel voivad amortisatsioonimaarad erineda Ulaltoodust, kui ilmneb, et pohivara kasulik
eluiga erineb oluliselt vara grupile kehtestatud normist .
Pohivara eeldatavat jarelejaanud kasulikku eluiga vaadatakse Lile aastainventuuri kaigus,
hilisemate kulutuste arvelevotmisel ja oluliste muutuste korral arenguplaanides. Kui vara
hinnanguline kasulik eluiga erineb oluliselt eelnevalt kehtestatust, kajastatakse see
raamatupidamisliku hinnangu muutusena , muutes va ra jarelejaanud kasulikku eluiga, mida
rakendatakse edasiulatuvalt, mille tulemusena muutub jargmistel perioodidel varalt arvestatav
kulum. Varad hinnatakse alla nende kaetavale vaartusele juhul, kui varade kaetav vaartus on
vaiksem bilansilisest jaakvaartusest. Pohivara muugist saadud kasumite ja kahjumite leidmiseks
lahutatakse muugitulust muudud varade jaakvaartus.Vastavad kasum id ja kahjumid on kajastatud
koondkasumiaruandes kirjel .. Muud aritulud (+]/-kulud [-]".
Vara vaa rtuse langus
Amortiseeritavate varade ning piiramatu kasutuseaga varade [maa] puhul hinnatakse vara vaartuse
voimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist, kui teatud sundmused voi asjaolude muutused
viitavad sellele, et bilansiline maksumus ei ole kaetav. Kasutusele votmata immateriaalse pohivara
kaetavat vaartust kontrollitakse kord aastas , mille kaigus vorreldakse nende kaetavat vaartust
bilansilise jaakvaartusega.
Varad hinnatakse alla nende kaetavale vaartusele juhul, kui varade kaetav vaartus on vaiksem
bilansilisest jaakvaartusest. Vara kaetav vaartus on korgem kahest jargnevast naitajast:
•
•
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Kui vara oiglast vaartust, millest on maha arvatud mi..ii..igikulutused, pole voimalik maarata, siis
loetakse vara kaetavaks vaartuseks selle kasutusvaartus. Varade kasutusvaartus leitakse varade
tulevikus genereeritavate rahavoogude hinnanguliste ni..ii..idisvaartustena.
Vara de vaartuse langust voidakse hinnata kas i..iksiku vara voi varade grupi (rah a genereeriva i..iksusel
kohta. Varade vaartuse languse hindamise eesmargil loetakse kontserni i..iheks raha genereerivaks
i..iksuseks, kuna see on madalaim tase, mille jaoks on rahavood eraldi identifitseeritavad. Kahjum
vaartuse langusest kajastatakse koheselt koondkasumiaruandes kuluna. Mittefinantsvarad. mille
vaartust on alla hinnatud , vaadatakse voimalikuks vaartuse languse tagasi hindamiseks i..ile igal
aruandekuupaeval.
Kui vaartuse hindamise tulemusena selgub, et vara voi raha genereeriva i..iksuse kaetav vaartus on
tousnud, ti..ihistatakse varasem allahindlus kuni summani, mis oleks kujunenud , kui vara vaartuse
langust poleks eelnevatel aastatel kajastatud. Allahindluse ti..ihistamist kajastatakse aruandeaasta
koondkasumiaruandes pohivara allahindluse kulu vahendamisena.
Finantskohustised
Finantskohustised jagunevad jargmistesse kategooriatesse: (al finantskohustused , mida
kajastatakse oiglases vaartuses muutustega labi kasumiaruande (tuletisinstrumendidl, [b)
finantskohustused, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Finantskohustisteks loetakse volgu hankijatele, viitvolgu , voetud laene ja muid li..ihi- ja pikaajalisi
volakohustisi ja tuletisinstrumente. Finantskohustised Iv.a tuletisinstrumendidl voetakse algselt
arvele oiglases vaartuses, millest on maha arvestatud tehingukulu. Edasine kajastamine toimub
korrigeeritud soetusmaksumuses.
Li..ihiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on i..ildjuhul vordne nende
nominaalvaartusega, mistottu neid kajastatakse finantsseisundi aruandes maksmisele kuuluvas
summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks voetakse
nad algselt arvele saadud tasu oiglases vaartuses (millest on maha arvatud tehingukulutused),
arvestades jargnevatel perioodidel kohustiselt, intressikulu kasutades efektiivse intressimaara
meetodit.
Kohustised on kajastatud li..ihiajaliste kohustistena, v.a need, mille osas on kontsernil tingimusteta
oigus li..ikata kohustise taitmist edasi pikemale perioodile kui 12 kuud parast aruandekuupaeva.
Tuletisinstrumendid
Tuletisinstrumentide osas kasutab kontsern intressimaara SWAP-lepinguid, et maandada
intressimaarade koikumistest tulenevaid riske. Tuletisinstrumente kajastatakse algselt
tuletisinstrumentide lepingu solmimise paeva oiglases vaartuses ning edasiselt hinnatakse nende
vaartus umber nende oiglasele vaartusele , kajastades muutust kasumis voi kahjumis. Kui oiglane
vaartus on positiivne, kajastatakse tuletisinstrumenti aktivas, kui negatiivne, siis passivas.
Tuletisinstrumendid kajastatakse li..ihiajaliste varade voi kohustistena juhul kui on toenaoline, et need
tasutakse jargmise 12 kuu jooksul; muul juhul kajastatakse neid pikaajalistena.
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Tuletisinstrumentide oiglase vaartuse muutustest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse
aruandeperioodi koondkasumiaruandes . Tuletisinst r umentide mi.ii.igist saadud kasum voi kahjum
kajastatakse samuti koondkasumiaruandes.
Ettevotte tulumaks
Vastavalt tulumaksuseadusele ei maksustata Eestis ettevotete aruandeaasta kasumit, millest
tulenevalt puuduvad ajutised erinevused varade ja kohustiste bilansilise ja maksustatava vaartuse
vahel ja ei teki edasili.ikkunud tulumaksukohustust ega varasid.
Dividend i tulumaks Eestis
Kehtiva tulumaksuseaduse alusel ei maksa Eestis registreeritud arii.ihing tulumaksu mitte
teenitud, vaid jaotatud kasumilt. Tulumaksuseaduse alusel maksustatakse arii.ihingu poolt
valjamakstud dividend id ja muud kasumi jaotused tulumaksuga olenemata saajast. Aastal 2017 oli
maksumaar 20/80 valjamakstud dividendi summalt [2016 : 20/80).
Finantsseisundi aruandes ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust kontserni vaba
omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali dividendidena valjamaksmisel. Dividendide
valjamaksmisega
kaasnevat
ettevotte
tulumaksu
kajastatakse
kohustisena
ja
koondkasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil, kui dividendid valja kuulutatakse,
soltumata sellest, millise perioodi eest need on valja kuulutatud voi millal need tegelikult valja
makstakse. T ulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide valjamaksele jargneva kuu 10.
kuupaeval.
Hi.ivitised ti:iotajatele
TOo taj ate li.ihi ajali sed hi.ivitised
Ti:iotajate li.ihiajalised hi.ivitised holmavad ti:ii:itasu ja sotsiaalmaksusid , toolepingu ajutise
peatumisega seotud hi.ivitisi [puhkusetasud voi muud seesugused tasud). kui eeldatakse, et
ti:iolepingu ajutine peatumine leiab aset 12 kuu jooksul parast selle perioodi loppu, mil ti:ii:itaja ti:ii:id
tegi ning mu id hi.ivitisi , mis tuleb valja maksta 12 kuu jooksul parast selle perioodi loppu, mil tootaja
toi:id tegi. Sotsiaalmaks sisaldab ka sissemakseid riigi pensionifondi . Kontsernil puudub juriidiline
voi faktiline eksisteeriv kohustus teha sotsiaalmaksule lisanduvalt pensioni- voi muid sarnaseid
makseid.
Ti:ii:isuhte lopetam ise hi.iv itised
Ti:iosuhte lopetamise hi.ivitised on hi.ivitised, mida makstakse, kui kontsern otsustab lopetada
ti:ii:isuhte ti:iotajaga enne tavaparast pensionilejaamise kuupaeva voi ku i toi:itaja otsustab ti:iolt
lahkuda vabatahtlikult voi ti:ii:itaja ja ti:ii:iandja kokkuleppel, saades vastutasuks kokkulepitud
huvitised. Kontsern kajastab toosuhte lopetamise hi.ivitisi kohustisena ja kuluna ainult siis, kui
kontsern on selgelt kohustunud pakkuma toosuhte lopetamise hi.ivitisi, et soodustada vabatahtlikku
toi:ilt lahkumist.
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Eraldised ja tingimuslikud kohustised
Eraldised kajastatakse finantsseisundi aruandes juhul, kui: kontsernil on eelnevate sundmuste
tagajarjel tekkinud seaduslikul voi lepingulisel alusel pohinev kohustus; on toenaoline, et kohustuse
taitmine nouab ressurssidest loobumist; ning summa maksumust on voimalik usaldusvaarselt
hinnata. Pohitegevusest tuleneva tulevase kahjumi jaoks eraldisi ei kajastata.
Eraldisena on kajastatud toenaoliselt valjamakstav servituutide summa, mis edaspidi tuleb tasuda
eramaa omanikele tulenevalt maakasutusega seotud piirangutest, kui kontserni torustikud nende
maal asuvad. Kohustis on kajastatud finantsseisundi aruandes luhiajalisena, sest see voib
taismahus realiseeruda lahema 12 kuu jooksul parast aruandekuupaeva.
Eraldised on kajastatud kontserni juhtkonna parima hinnangu alusel ja nende tehingute tegelikud
kulud voivad erineda antud hinnangutest.
Tingimuslike kohustistena on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades lubadused,
garantiid ja muud voimalikud voi eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine on vahetoenaoline
voi millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole voimalik piisava usaldusvaarsusega hinnata, kuid
mis teatud tingimustel voivad tulevikus muutuda kohustusteks.
Aktsiakap ita l
Aktsiad kajastatakse omakapitali koosseisus. Vastavalt pohikirjale on AS-il Tallinna Vesi kahte liiki
aktsiad: A- aktsiad nimivaartusega 0,60 eurot aktsia kohta ja uks eelisaktsia B-aktsia
nimivaartusega 60 eurot aktsia kohta.
Kohustuslik reservkap ital
Vastavalt Ariseadustiku nouetele on aruandes kajastatud kohustuslik reservkapital, mis
moodustatakse puhaskasumist tehtavatest eraldistest. lga-aastase eraldise suurus peab olema
vahemalt 5% aruandeaasta kinnitatud puhaskasumist kuni reservkapital moodustab 10%
sissemakstud aktsiakapitali suurusest. Kuna kontserni reservkapital on saavutanud noutud
taseme, ei suurendata enam reservkapitali puhaskasumi arvelt.
Reservkapitali voib aktsionaride uldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole
voimalik katta kontserni vabast omakapitalist, samuti kontserni aktsiakapitali suurendamiseks.
Reservkapitalist ei voi teha valjamakseid aktsionaridele.
Rent
Rendi all moistetakse kokkulepet, mille kohaselt rendileandja annab rentnikule makse voi rea
maksete eest kokkulepitud ajavahemikuks Lile varaobjekti kasutusoiguse. Kapitalirendina
klassifitseeritakse rent, mille puhul koik olulised vara omandioigusega seotud riskid ja huved
lahevad Lile rentnikule. Muud rendid kajastatakse kasutusrendina.
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Kont se rn kui rentnik
Kapitalirendi tingimustel renditud vara kajastatakse algselt kas rendimaksete miinimumsumma
nuudisvaartuses v6i renditud vara 6iglase vaartuse summas, s6ltuvalt kumb on madalam. lga
rendimakse jaotatakse finantskuludeks ning kapitalirendi kohustise vahendamiseks. Finantskulud
jaotatakse igale rendiperioodile nii, et kogu rendiperioodi valtel oleks intressimaar kapitalirendi
kohustise jaakvaartuse suhtes sama. Kapitalirendi kohustist vahendatakse p6hiosa
tagasimaksetega. Rendimakse finantskulu kajastatakse koond- kasumiaruandes intressikuluna.
Kapitalirendi kohustis kajastatakse finantsseisundi aruandes pika- v6i luhiajalise v6lakohustisena.
Kasutusrendi maksed kajastatakse koond-kasumiaruandes lineaarselt kuluna rendiperioodi
jooksul.
Tulude arvestus
Muugitulu kajastatakse saadud voi saadaoleva tasu 6iglases vaartuses, millest on maha arvestatud
kaibemaks ja allahindlused. Muugitulu kajastab muudud teenuste eest saadavaid summasid.
Vee, reo- ja sademetevee, tuletorjehudrantide ning muude teenuste muugitulu kajastatakse
teenuse osutamise perioodil, kui tehingu tulusid ja kulusid on v6imalik usaldusvaarseltm66ta ja on
t6enaoline, et tehingust tuleneva majandusliku kasu laekumine on t6enaoline.
Klientidelt saadud liitumistasud kajastatakse tuluna teenuse osutamisega seotud vara kasuliku
eluea jooksul, mis on 75 aastat. Kaiku antud torustike soetuskulu ja rajamistasud on kajastatud
vastavalt finantsseisundi aruandes ridadel .. Materiaalne p6hivara" ja .. Tulevaste perioodide tulu
liitumistasudelt". Kohustiste ja varade amortiseerimisest tekkinud tulu/kulu kajastatakse vastavalt
kirjel .. Muud aritulud [+]/-kulud [-]".
lntressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on t6enaoline ja tulu suurust on v6imalik
usaldusvaarselt hinnata. lntressitulu kajastatakse kasutades efektiivse intressimaara meetodit.
Puhaskasum aktsia kohta
Puhaskasum aktsia kohta leitakse jagades aruandeaasta puhaskasum perioodi kaalutud keskmise
emiteeritud aktsiate arvuga. Kontsernil ei ole instrumente, mis omavad lahustavat m6ju
puhaskasumile aktsia kohta.
Segmendiarua ndlus
Tegevussegment on kontserni osa, mis oma majandustegevusega voib teenida tulusid ja kanda
kulusid; mille tegevuse tulemused vaatab regulaarselt labi kontserni juhatus, et hinnata segmendi
tegevuse tulemusi ning mille kohta on olemas eraldi finantsteave . Segmentide kohta info
avalikustamisel lahtutakse kontserni sisemises arvestuses ja aruandluses kasutatavatest
organisatsiooni struktuuriuksuste grupeerimispohimotetest. Kuna kontserni muud segmendid
peale veemuugi ja reoveeteenuste segmendi on ebaolulised, kasitleb kontserni juhatus kontserni
tegevust uhe tegevussegmendina.
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LISA 3. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD
Kontsern kasutab eeldusi ja hinnanguid, mis puudutavad tuleviku sundmusi. Raamatupidamislikud
hinnangud , juba oma olemuselt, uhtivad harva tegelike tulemustega tapselt. Eeldused ja hinnangud,
mis v6ivad kaasa tuua markimisvaarse varade ja kohustiste bilansilise vaartuse korrigeerimise
jargneval aruandeperioodil, on toodud allpool:
•

Materiaalse ja immateriaalse pohivara kasulik eluiga maaratakse lahtuvalt juhtkonna
hinnangust vara tegeliku kasutamise perioodi kohta. Hinnangute tulemused on kajastatud
lisa 2 loigus .. Materiaalne ja immateriaalne pohivara" , informatsioon bilansiliste vaartuste
kohta on esitatud lisades 8 ja 9.
Seisuga 31. detsember 2017 omas kontsern p6hivara jaakmaksumuses 175 miljonit eurot
[2016: 172 miljonit eurotl. aruandeperioodi kulum oli 6,2 miljonit eurot [2016 : 6,4 miljonit
eurotl. Kui amortisatsioonimaarad vaheneksid/suureneksid 5 % v6rra suureneks/vaheneks
aruandeperioodi kulum vastavalt 310 tuhat eurot [2016: 320 tuhat eurotl.

•

Nouded ostjate vastu - ebat6enaoliselt laekuvate n6udete hindamiseks grupeeritakse
Uletahtaegsed n6uded vanuse jargi ja ebat6enaoliselt laekuva summa arvutamisel
kasutatakse jargmiseid varasemal kogemusel p6hinevaid maarasid:
61 kuni 90 paeva Ule maksetahtaja
91 kuni 180 paeva Ule maksetahtaja
181 kuni 360 paeva Ule maksetahtaja
Ule 360 paeva Ule maksetahtaja

10%;
30%;
70%;
100%.

Vajadusel voidakse rakendada suuremaid allahindlusmaarasid eraldiseisvalt olulise
saldoga n6uete allahindluse puhul.
•

Juhatus on koostanud kolmandatelt osapooltelt laekuvate voimalike n6uete osas prognoosi,
mis margib maksimaalset vahet Tallinna linna poolt kehtestatud tariifide ja ettev6tte poolt
Konkurentsiameti metoodika p6hjal parima arusaamise kohaselt valja arvutatud tariifide
vahel viimase kolme aasta kohta. 12. detsembril 2017 langetas Riigikohus otsuse AS-i
Tallinna Vesi kassatsioonikaebuse osas vaidluses Eesti Vabariigi Konkurentsiametiga.
Kohus otsustas, et Ettev6tte ja Tallinna linna vahel erastamisel s6lmitud Teenuslepingu
tariife puudutav osa ei ole Konkurentsiameti jaoks siduv. Nuudsest hakkab tariifide
kehtestamist reguleerima Konkurentsiamet, rakendades selleks metoodikat, mis lahtub
Konkurentsiameti-poolsest seaduse t6lgendamisest. Ettev6te on toiminud heas usus ja
tuginedes eelmise regulaatori poolt antud lubadustele. Seet6ttu ei pea Ettev6te end
klientide ees vastutavaks mistahes n6uete eest , mis puudutavad seni kehtinud tariife,
niikaua kun i Konkurentsiameti poolt kinnitatud uued tariifid on n6uetekohaselt rakendunud .
Voimalike maksete diskonteerimata suurus, juhul kui kohus peaks tunnistama klientide
poolt esitatud n6udeid , ulatub 44 miljoni euroni [31. detsembri 2016 seisuga 43 miljonit
eurotl. See prognoos margib maksimaalset vahet Tallinna linna poolt kehtestatud tariifide
ja Ettev6tte poolt Konkurentsiameti metoodika p6hjal parima arusaamise kohaselt valja
arvutatud tariifide vahel viimase kolme aasta kohta .
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Juhatus on hinnanud nouete rahuldamise korral voimalike kohustuste suuruseks 17,5
miljonit eurot. Taolise kohustuse tekkides voib Ettevote taotleda oma kahjunoude
suurendamist Eesti Vabariigi vastu kaimasolevas rahvusvahelise arbitraazikohtuasjas voi
algatada uue arbitraazikohtumenetluse. Ettevote jalgib olukorda ning vaatab provisjoni
summat regulaarselt ule. Vaata ka Lisa 14.

LISA 4. FINANTSRISKIDE JUHTIMINE
FINANTSRISKI TEGURID
Oma aritegevuses on kontsern avatud erinevatele finantsriskidele: tururisk (holmab valuutariski,
hinnariski, rahavoogude intressimaara riski ja 6iglase vaartuse intressimaara riskil. krediidirisk ja
likviidsusrisk. Kontserni finantsriskide juhtimine keskendub finantsturgude ettearvamatusele ja
otsib voimalusi vahendada voimalikku negatiivset moju kontserni finantstulemustele. Kontsern
kasutab teatavate riskide maandamiseks tuletisinstrumente.
Kontserni finantsriske juhitakse finantsosakonna poolt juhatuse kontrolli ja jarelevalve all.
Finantsosakond maaratleb , hindab ja juhib finantsriske koostoos kontserni tootmisuksustega.
Tururisk
Valuutarisk
Valuutarisk tekib, kui tulevased aritehingud voi kajastatud varad voi kohustused on kajastatud
valuutas, mis ei ale majandusuksuse arvestusvaluuta. Kontserni valuutarisk on seotud
valisvaluutas teostatavate ostude ning omatavate rahaliste vahenditega.
Suurem osa kontserni ostudest teostatakse eurodes. Teistes valuutades teostatud ostude osakaal
oli 2017. aastal 1,1% (2016: 5,9%]. Tulenevalt valisvaluutades teostatavate tehingute vaikesest
osakaalust ei ale kontsern rakendanud eraldi meetmeid selle riski vahendamiseks.
Seisuga 31. detsember 2017 oli kontserni pangakontodel (sh tahtajalised deposiidid] elevate
rahaliste vahendite saldo kokku 44 973 tuhat eurot (31. detsember 2016 : 33 987 tuhat eurotl. millest
ukski summa ei olnud valisvaluutas (31. detsember 2016 : ukski summa ei olnud valisvaluutas].
Kontserni muudest finantsvaradest ja finantskohustustest ei tulenenud mu id olulisi valuutariske.
Lahtuvalt eelnevast hindab kontsern oma valuutariski taset madalaks.
Hinnarisk
Kontsernil puudub finantsinstrumentidest tulenev hinnarisk, kuna tal puuduvad investeeringud
omakapitaliinstrumentidesse.
Rahavoogude intressimaara risk ja oiglase vaartuse intressimaara risk
Oiglase vaartuse intressimaara risk on risk, et tinantsinstrumentide oiglane vaartus koigub
tulevikus turuintressimaarade muutuste tottu . Rahavoogude intressimaara risk on risk, et muutuva
intressimaaraga finantskohustuste finantskulud suurenevad kui turuintressimaarad muutuvad.
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Ujuvate intressimaaradega voetud laenukohustused [lisa 10] avavad kontserni rahavoogude
intressimaara riskile. Selleks, et maandada rahavoogude intressimaara riski , solmib kontsern
ujuvast-fikseerituks intressimaara SWAP-lepingu id [lisa 71. Kontserni poliitika on hoida ligikaudu
80% laenukohustustest fikseeritud intressimaaraga. Kontserni intressimaara risk tuleneb
peamiselt pikaajalistest laenukohustustest ning negatiivse Euribori tingimustes ka SWAP- lepingute
ebaefektiivsusest riskimaandamisinstrumendina.
Aruandeperioodi lopul oli kontsernil jargmised ujuva intressimaaraga laenukohustused ning
SWAP-lepingud:
31.detsember 2016
31.detsember 2017
Efektiivne
Efektiivne
Saldo
intressimaar
tuhat EUR intressimaar
Pikajalised laenukohustused 0,81%
lntressimaara
SWAP-id
[nominaalvaartuses]
0,545%
Neto avatus rahavoogude
intressimaara riskile juhul
kui Euribor>O
Neto avatus rahavoogude
intressimaara riskile juhul
kui Euribor<O

Saldo
tuhat EUR

94 908

0,98%

94 939

75 000

0,545%

75 000

19 908

19 939

75 000

75 000

Kontserni kasum on tundlik korgemate/madalamate laenude ning intressimaara SWAP-ide
intressikuludele intressimaarade muutuste tulemusena.

lntressimaarad- kasv 50 baaspunkti vorra*
lntressimaarad- vahenemine 50 baaspunkti vorra *

20 17
304
-380

Moju kasumile
tuhat EUR
2016
24
-381

* Muude muutujate samaks jaades
Olei:ii:i- ja tahtajalised deposiidid on fikseeritud intressimaaraga ja avavad seetottu kontserni oiglase
vaartuse intressimaara riskile. Kuna koiki neid instrumente kajastatakse korrigeeritud
soetusmaksumuse meetodil, siis ei omaks turuintressimaarade muutus moju kontserni
finantsaruannetele.
Kre diid irisk
Krediidirisk valjendab poten tsiaalset kahjumit, mis voib tekkida kui vastaspool ei suuda taita oma
lepingulisi kohustusi. Krediidiriskile on avatud rahalised vahendid pangakontodel ja deposiitides,
finantsvarad oiglases vaartuses muutuse kajastamisega labi kasum i ja kahjumi, nouded ostjate
vastu ja muud nouded.
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Vastavalt kontserni riskijuhtimise p6him6tetele on kontserni luhiajalisi vabasid rahalisi vahendeid
lubatud hoiustada ainult krediidiasutustes avatud arvelduskontodel ja uleoo- ja tahtajalistes
deposiitidel. Tahtajaliste deposiitide solmimisel kasutatakse vahemalt pikaajalist Baal
krediidireitingut [Moody's] omavaid osapooli. Seisuga 31 . detsember 2017 oli 100% kontserni
tahtajalistest deposiitidest deponeeritud A3 reitingust korgemat reitingut omava osapoole juures
[31. detsember 2016 : 100% korgem kui A3].
Kontsern jalgib ka EBA [European Banking Authority] soovitusi seoses pankade rekapitaliseerimise
nouetega ja tahtajaliste deposiitide avamine toimub a in ult pankades, milledel pole kapitaliseerimise
puudujaake.
Kontserni toodete ja teenuste muuk toimub kooskolas kontserni sisemiste protseduuridega.
Vahendamaks ostjatelt laekumata arvetega seotud krediidiriski, jalgitakse jarjepidevalt klientide
maksedistsipliini. Oletahtaegsete volgade korral kontakteerub klientidega arvelduste osakond.
2017. aasta detsembri lopu seisuga oli 2 klienti [31. detsember 2016: 1 klientl. kelle laekumata arved
[lisa 24] Uletasid 5% kogu ostjatelt laekumata arvetest. Aruande koostamise kuupaevaks on
nimetatud nouded laekunud.
Tahtaja
uletanud
Finantsvarad, tuhat EUR
seisuga 31. detsember 2017
Raha ja raha ekvivalendid [lisa 5]
Nouded ostjate vastu [lisa 6]
Juriidilised isikud
Eraisikud
Viitlaekumised
Kokku

Saldo
44 973
7 326
4 035
3 291
1
52 300

Tahtajas
44 973
6 856
3 623
3 233
51 830

Kuni 60 paev Ole 60 paeva Allahindlus
0
0
0
-420
463
427
-408
420
400
43
-12
27
0
0
0
-420
463
427

Tahtaja
uletanud
Finantsvarad
tuhat EUR
seisuga 31 . detsember 2016
Raha ja raha ekvivalendid [lisa 5]
Nouded ostjate vastu [lisa 6]
Juriidilised isikud
Eraisikud
Viitlaekumised
Kokku

Saldo
33 987
6 755
3 309
3 446
40 743

Tahtajc:
33 987
6 604
3 214
3 390
40 592

Kuni 60 paev Ole 60 paeva
0
0
220
344
178
314
42
30
0
0
220
344

Allahindlus
0
-413
-397
-16
0
-413

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

93

tvesi@tvesi.ee

Tel. +372 6262 200

www.tallinnavesi.ee

Fax +372 6262 30 0

AS Tallinna Vesi, Ada la 10.Tallinn 10614. Estonia, Reg. no 10257326

Tallinna Vesi
Luurm
v£:?qd

~
~

.JLilld
f.~rc-n 10

Elul

Likvii dsusrisk
Likviidsusrisk on risk , et kontsern ei suuda taita oma finantskohustusi tulenevalt rahaliste
vahendite voi laekuvate rahavoogude ebapiisavusest. Risk realiseerub, kui kontsernil ei jatku
piisavalt vahendeid voetud laenude teenindamiseks, kaibekapitali vajaduste taitmiseks,
investeeringuteks ja/voi deklareeritud dividendide maksmiseks.
Finantskohustused
maksetahtaegade
loikes*
tuhat EUR
se isuga 31 detsember 2017
Volad tarnijatele ja muud volad [lisa 11]

Kuni 1
kuu

1- 3

3 - 12

1- 5

kuud

kuud

2 354

539

578

0

77

a a stat

Ole 5
aasta

Kokku

0

0

0

2 893

0

178

0

756

166

928 86 811

11 093

99 075

3 009

705

928 86 989

11 093 102 724

Kuni 1
kuu

1- 3

3 - 12

1- 5

kuud

kuud

3 796

283

609

Tuletisinstrumendid [lisa 7]
Volakohustused [koos kapitalirendiga]
Kokku
Finantskohustused maksetahtaegade
loikes*
tuhat EUR
se isuga 31 detsember 2016
Volad tarnijatele ja muud volad !lisa 11]

a a stat

Ole 5
aasta

Kokku

0

0

0

4 079

0

0

715

0

1 324

77

153

897

87 029

11 093

99 249

4 482

436

897

87 744

11 093

104 652

Tuletisinstrumendid [lisa 7]
Volakohustused [koos kapitalirendiga]
Kokku
*Diskonteerimata summades

Likviidsusriski juhtimisel on kontsern votnud konservatiivse hoiaku, sailitades piisava hulga
rahaliste vahendite ja luhiajaliste deposiitide olemasolu, et olla voimeline taitma oma
finantskohustusi igal ajahetkel. Pidev rahavoogude planeerimine ja kontroll on kontserni
igapaevase likviidsusriski juhtimise olulised osad.
Kapitali juhtimine

Kapitali juhtimisel on kontserni eesmark tagada kontserni vo1me jatkata tegutseva
majandusuksusena, olla kooskolas noukogu poolt kinnitatud ariplaani kapitalistruktuuriga ja
pikaajaliste laenulepingutega, mis kehtestavad ettevotte omakapitali miinimummaaraks 35%
koguvaradest.
Kontsern kasutab kapitali jalgim iseks omakapitali suhtarvu, mis arvutatakse jagades netovola
kogukapitaliga. Netovolg arvutatakse lahutades volakohustustest [lisa 1O; sealhulgas luhi- ja
pikaajalised volakohustused nagu see on naidatud konsolideeritud finantsseisundi aruandes] raha
ja raha ekvivalendid [lisa 5]. Kogukapital arvutatakse omakapitali ja netovola summana, nagu see
on naidatud konsolideeritud finantsseisundi aruandes.
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V6lakohustused
Raha
Netov6 lg
Omakapital
Kogukapita l
Netov6lg I kogukapital
Var ad
Omakapital I varad

seisuga 31 . detsembe r
tuhat EUR
2017
2016
96 059
95 829
-33 987
-44 973
50 856
62 072
89 396
85 816
136 672
151 468
37,2%
41,0%
228 408
213 610
37,6%
41,9%

Oiglase vaartuse hinnang

Raha ja raha ekvivalentide, laekumata arvete, muude pikaajaliste n6uete, li.ihiajaliste
v6lakohustuste ja tarnijatele tasumata arvete 6iglased vaartused ei erine oluliselt nende
finantsseisundi aruandes kajastatud vaartusest kuna nende realiseerumine toimub 12 kuu jooksul
v6i nende kajastamine toimus bilansipaevale lahedasel ajavahemikul.
Andmaks indikatsiooni 6iglase vaartuse maaramisel kasutatavatest sisenditest, on Kontsern
klassifitseerinud oma finantsinstrumendid kolmele tasemele vastavalt raamatupidamisstandardite n6uetele.
Ta se 1: Aktiivsel turul kaubeldavate finantsinstrumentide 6iglane vaartus p6hineb noteeritud
turuhinnal aruandeperioodi l6pus. Noteeritud turuh ind, mida kasutatakse, on hetke pakkumishind.
Seisuga 31. detsembe r 2017 ja 2016 ei olnud Kontsernil finantsinstrumente, mis kuuluksid tasemele
1.
Ta se 2: Aktiivsel turul mittekaubeldavate finantsinst rumentide 6iglane vaartus maaratakse
kasutades hindamistehnikaid, mis maksimeerivad jalgitava turuinfo kasutamise, kus see on
v6imalik, ja toetuvad nii vahe kui v6imalik ettev6tte eeldustele. Kui k6ik instrumendi 6iglase
vaartuse jaoks vajalikud olulised sisendid on jalgitavad, on instrumendi tase 2.
Tase 3: Kui i.iks v6 i rohkem olulisi sisendeid ei p6hine jalgitaval turuinfol, on instrumendi tase 3.
2017. aasta l6pu seisuga olid k6ik Kontserni pikaajalised v6lakohustused ujuvate
intressimaaradega. Pikaajaliste v6lakohustuste 6iglased vaartused p6hinevad diskonteeritud
rahavoogudel kasutades intressimaara 0,54% [2016 : 0,95%] ja kuuluvad 6iglase vaartuse hierarhia
tasemele 3. Seisuga 31. detsember 2017 on Kontserni pikaajaliste v6lakohustuste 6iglane vaartus
928 tu hat eurot suurem nende finantsseisundi aruandes kajastatud vaartusest (31. detsember 2016:
113 tuhat eurot suureml.
Oiglases vaartuses kajastatud finantsinstrumentid (intressimaara SWAP-lepingud, Lisa 7] kuuluvad
6iglase vaartuse hierarhia tasemele 2. lntressimaara SWAP-lepingute 6iglane vaartus on leitud
oodatavate tuleviku rahavoogude ni.ii.idisvaartusena tuginedes turul vaadeldavatel intressik6veratel.
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LISA 5. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

2017
29 871
15 102
44 973

Raha ja pangakontod
Luhiajalised deposiidid
Raha ja raha ekvivalendid kokku

31. detsem ber
tuhat EUR
2016
21 900
12 087
33 987

LISA 6. NOUD ED OST JATE VASTU, VllTLAEKUMISED JA ETTEMAKSED
31. detsember
tuhat EUR
2017
7 746
-420

2016
7 167
-412

7 326

6 755

Ebat6enaoliselt laekuvate n6uete allahindlus periood i alguses
Perioodi jooksul laekunud ebatoenaoliselt laekuvaks tunnistatud
n6uded
Perioodi jooksul ebat6enaoliselt laekuvaks tunnistatud n6uded
Periood i jooksul bilansist maha kantud nouded

-412

- 100

10
-31
13

7
-328
9

Ebat6enaoliselt laekuvate n6uete allahindlus perioodi l6pus

-420

-412

Ostjatelt laekumata arved
Ebat6enaoliselt laekuvad arved
N6uded ostjate vastu kokku

Perioodi jooksul tehtud n6uete allahindlused on kajastatud koondkasumiaruandes kirjel .. Muud
aritulud [+] /-kulud [-J"". N6uete vanuselise analuusi kohta [sh n6uded Ule tahtaja] vt. lisa 4.

31. detsember
tuhat EUR

125
264
390

2016
1
125
286
412

7 716

7 167

2017

lntressi n6uded
Muud viitlaekumised
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku
Nouded ostjate vastu , viitlaekum ised ja ettemaksed kokku

Kontserni kaibevara [sh n6uded ostjate vastu, viitlaekumised ja varud] sum mas 7 410 tu hat eurot
[31. detsember 2016: 7 142 tuhat eurot] on panditud pangalaenude tagatisena [lisa 10],
kommertspandi osana.
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LISA 7. TULETISINSTRUMENDID
31 . detsember

tuhat EUR
2017

Luhiajalised kohustised
SWAP-lepingute luhiajaline osa
Pikaajalised kohustised
SWAP-lepingute pikaajaline osa

2016

578

610

178

715
31 . detsember

tuhat EUR
2017

2016

Lepingute joustumise kuupaev
november 2013- juuni 2015
Lepingute loppemise
kuupaev
november 2018 - november 2020

november 2013- juuni 2015

Lepingute nominaalsumma
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november 2018 - november 2020

75 000

75 000
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LISA 8. MATERIAALNE POHIVARA

Maa ja
ehitised

tuhat EUR
31. detsember 2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jaakmaksumus

Rajatised

Muu
Masinad ja
seadmed inventar

25 950 187 943
-6 218 -63 266
19 732 124 677

47 016
-33 191
13 825

1 277
-930
347

Perioodil 01. jaanuar 2016
Soetamine
Pohivara mahakandmine
ja muuk jaakvaartuses
Reklassifitseerimine
Arvestuslik kulum
31 . detsember 2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jaakmaksumus

- 31 . detsember 2016 toimunud liikumised
0
0
0
0

Perioodil 01. jaanuar 2017
Soetamine
Pohivara mahakandmine
ja muuk jaakvaartuses
Reklassifitseerimine
Arvestuslik kulum
31. detsember 2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jaakmaksumus

- 31 . detsember 2017 toimunud Liikumised
0
0
0
0

0
183
-326

Lop etamata
materiaalsed varad

Materiaalsed
pohivarad
kokku

4 151
0
4 151

266 337
-103 605
162 732

14 628

14 628

0
12 724
-3 007

-3
2 361
-2 702

0
39
-75

0
-15 377
0

-3
-70
-6 110

26 134 199 921
-6 545 -65 527
19 589 134 394

47 297
-33 816
13 481

1 104
-793
311

3 402
0
3 402

277 858
-106 681
171 177

9 222

9 222

-5
8 223
-3 189

-37
1 624
-2 349

0
71
-75

-7
-10 201
0

-49
0
-5 899

26 415 207 666
-6 829 -68 243
19 586 139 423

48 279
-35 560
12 719

1 157
-850
307

2 416
0
2 416

285 933
-111 482
174 451

0
283
-286

Pohivara on mah a kantud juhul, kui selle seisukord ei voimalda edasist kasutamist tootmistegevuse
eesmargil. Seisuga 31. detsember 2017 oli kapitalirendiga soetatud pohivara [masinad ja seadmed]
jaakmaksumus 948 tuhat eurot [2016: 1 130 tuhat eurotl.
Kontserni pohivara jaakmaksumuses 11 996 tuhat eurot (31. detsember 2016: 12 555 tuhat eurot]
on panditud kommertspandi tagatisena (Lisa 1O]. Kontserni pohivaradele [maa ja ehitised]
jaakmaksumuses 30 455 tuhat eurot [31. detsember 2016: 30 556 tuhat eurot] on pangalaenude
tagatiseks seatud hupoteek [Lisa 1O].
Kontsern on aasta jooksul kapitaliseerinud Laenukasutuskulusid pohivaradesse summas 30 tuhat
eurot [2016: 63 tuhat eurotl. Laenukasutuskulusid kapitaliseeriti nende Laenu kaalutud keskmise
maara alusel, mis moodustab 0,91% [2016: 0,95%].
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LISA 9. IMMATERIAALNE POHIVARA

tuhat EUR
31 . detsember 2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jaakmaksumus

Litsentsid ja Lopetamata lmmateriaalsed
arenguvalja- immateriaalpohivarad
minekud
sed va rad
kokku
5 192
-4 496
696

Perioodil 01 . jaanuar 2016 - 31 . detsember 2016 toimunud li ikumised
Soetamine
0
-5
Pohivara mahakandmine ja mUUk jaakvaartuses
Reklassifitseerimine
180
Arvestuslik kulum
-296
31 . detsember 2016
Soetusmaksumus
5 313
Akumuleeritud kulum
-4 738
Jaakmaksumus
575
Perioodil 01 . jaanuar 2017 - 31 . detsembe r 2017 toimunud liikumised
Soetamine
0
Reklassifitseerimine
117
Arvestuslik kulum
-271
31. detsember 2017
Soetusmaksumus
5 247
Akumuleeritud kulum
-4 826
Jaakmaksumus
421

99

62
0
62

5 254
-4 496
758

324
0
-131
0

324
-5
49
-296

255
0
255

5 568
-4 738
830

252
-117
0

252
0
-271

390
0
390

5 637
-4 826
811
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LISA 10. VOLAKOHUSTUSED

U.ihiajalised kohustised
Pikaajalise kapitalirendi kohustise luhiajaline osa
Pikaajalised kohustised
Laenukohustised
Pikaajaline kapitalirendi kohustis

2017
264

31. detsember
tuhat EUR
2016
264

94 908
657

94 939
856

Pangalaenud seisuga 31. detsember 2017 [EUR]
Ujuva intressimaaraga laenud
[baasintress 1- ja 6-kuu Euribor]
Kapitalirendi kohustised

Balance

Pangalaenud seisuga 31. detsember 2016 [EUR]
Ujuva intressimaaraga laenud
[baasintress 1- ja 6-kuu Euribor]
Kapitalirendi kohustised

Balance

Effective interest rate
0,57%-0,99%
0,7%-2,07%

94 908
921

Effective interest rate
0,96%-0 ,99%
0,85%-2,07%

94 939
1 120

Septembris 2017 refinantseeris Kontsern laenu summas 37,5 miljonit eurot. Vana laen maksti
tagasi ja voeti uus laen summas 37,5 miljonit eurot.
Seisuga 31. detsember 2017 kehtivad Kontserni laenulepingud kuuluvad tagastamisele 2020. aasta
novembris [31. detsember 2016: 2020. aasta novembris] sum mas 37,5 miljonit eurot ja 2022. aasta
septembris [31. detsember 2016: 2018. aasta novembris] summas 37,5 miljonit eurot ning kolmas
laenuleping summas 20 miljonit eurot tagastatakse uheteistkumne vordse poolaastase maksega
perioodil 2019 november kuni 2024 november [31. detsember 2016: 2019 november kuni 2024 mail.
Pangalaenude tagatised ja pand itud vara

2017

2016

Ettevotte vallasvara [lisa 6, 8]

19 406

19 696

Kinnisvarad Paljassaare poik 14 ja Jarvevana
tee 3, Tallinn, Eesti [lisa 8]

30 455

30 556

Tagatise liik

Tagatisvara nimetus ja asukoht

Kommertspant
Hl.ipoteek

1OD

Tagatise bilansiline vaartus
31. detsember
tuhat EUR
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LISA 11. VOLAD TARNIJATELE JA MUUD VOLAD
31. detsembril loppenud aasta
tuhat EUR
2017

2016

Volad tarnijatele - tegevuskulud
V6lad tarnijatele - investeeringud
V6lad seotud osapooltele (lisa 24]
Volad tootajatele
lntressivolad
Muud viitv6lad
Tagatisraha

1 740
908
184
1 207
82
61
79

2 555
1 286
190
1 131
31
48
76

Maksuvolad, sh :
Tulumaks
Kaibemaks
Vee erikasutusoiguse tasu
Saastetasu
Sotsiaalkindlustusmaks
Muud maksud
Vo lad tarnijatele ja muud v6 lad kokku

164
704
293
374
350
54
6 200

163
621
317
240
328
44
7 030

LISA 12. TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED
Maksuhalduril on 6igus kontrollida ettev6tte maksuarvestust 5 aasta jooksul maksudeklaratsiooni
esitamise tahtajast ning vigade tuvastamisel maarata taiendav maksusumma, intressid ja trahvid .
Kontserni juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena v6 iks maksuhaldur maarata
ettevottele olulise ta iendava maksusumma .
Kontserni vaba omakapital seisuga 31. detsember 2017 moodustas 47 804 tuhat eurot [2016: 51 384
tuhat eurot]. Maksimaalne voimalik tulumaksukohustuse summa, mis kaasneks kogu jaotamata
kasumi valjamaksmisel dividendidena , on 11 951 tuhat eurot (2016 : 12 846 tuhat eurotl.

LISA 13. ETTEMAKSED
31. detsember
tuhat EUR
Ostjate ettemaksed vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest
Liitumiste eest saadud ettemaksed
Ettemaksed kokku

101

2017
91
2 518
2 609

2016
76
2 659
2 735
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LISA 14. ERALDIS VOIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NOUETE KATTEKS
12. detsembril 2017 langetas Riigikohus otsuse AS-i Tallinna Vesi kassatsioonkaebuse osas, mis
puudutab tariifivaidlust Konkurentsiametiga. Kohus leidis, et Konkurentsiamet ei pea jargima
Ettevotja ja Tallinna linna vahel erastamisel solmitud Teenuslepingus sisalduvat kokkulepet
veeteenuse hindade kohta. Edaspidi reguleerib veeteenuse hinda Konkurentsiamet lahtudes enda
tolgendusest seadusest.
Vastavalt seadusele jaab Tallinna linna poolt kehtestatud veeteenuse hind kehtima kuni
Konkurentsiamet on kehtestanud uue veeteenuse hinna ja Ettevote on neid seadusega kooskolas
rakendanud. Ettevote on tegutsenud heas usus ja lahtudes eelmise regulaatori poolt antud
lubadustest. Seetottu ei pea Ettevote end klientide ees vastutavaks mistahes nouete suhtes, mis on
seotud tariifidega, mis kehtivad enne uute Konkurents iameti poolt heaks kiidetud tariifide
nouetekohase rakendamist.
Ettevotte voimalike diskonteerimata maksete kogusumma tulevikus juhul, kui nouded kohtu poolt
rahuldatakse, on 44 miljonit eurot (31.12.2016 seisuga 43 miljonit eurotl. Nimetatud hinnanguline
summa peegeldab maksimaalset erinevust Tallinna linna poolt kehtestatud tariifide ja
Konkurentsiameti metoodika alusel Ettevotte poolt tema parema arusaama jargi [nimetatud
metoodikast] arvutatud viimase kolme aasta tariifide vahel.
Ettevotte juhatus on hinnanud voimalikest kahjunouetest tulenevat kohustust nouete rahuldamise
korral 17,5-le miljonile eurole. Juhul, kui mainitud kohustused realiseeruvad, kaalub Ettevote Eesti
Vabariigi vastu kaimasolevas rahvusvahelises arbitraazikohtus [ICSID] esitatud noude summa
suurendamist voi uue arbitraazimenetluse alustamist. Ettevote jalgib olukorda hoolega ja voib
mainitud provisjoni suurust muuta vastavalt olukorrale.

LISA 15. AKTSIAKAPITAL
Seisuga 31. detsember 2017 oli aktsiakapital nimivaartuses 12 000 060 [kaksteist miljonit
kuuskummend] eurot, mis jagunes 20 000 000 [kahekumneks miljoniks] 0,60 (kuuekumne
eurosendi] nimivaartusega A-aktsiaks ja 1 [uheks] 60 [kuuekumne] euroseks eelisaktsiaks IBaktsial.
B-aktsia annab aktsionarile vetooiguse jargmiste kusimuste otsustamisel: pohikirja muutmine ,
aktsiakapitali suurendamine ja vahendamine, vahetusvolakirjade valjalaskmine, oma aktsiate
omandamine, AS Tallinna Vesi tegevuse lopetamise, uhinemise, jagunemise ja umberkujundamise
otsustamine, juhatuse voi noukogu noudel teiste AS Tallinna Vesi tegevusega seotud kusimuste
otsustamine, mis ei ole antud seadusega Uldkoosoleku ainupadevusse. B-aktsia andis 2017. aastal
ja 2016. aastal aktsionarile eelisoiguse saada dividende kokkulepitud summas 600 [kuussada]
eurot.
Aktsiate emiteerimine ja tagasiostmine on aktsionaride Uldkoosoleku padevuses vastavalt
pohikirjas maaratud pohimotetele, juhatusel sellekohased erivolitused puuduvad.
Seisuga 31. detsember 2017 ja 2016 omasid Un ited Utilities !Tallinn] B.V. 7 060 870 (35,3%] A-aktsiat
ja Tallinna Linn 6 939 130 (34,7%] A-aktsiat ja uhte B-aktsiat, 6 000 000 aktsiat on vabas ringluses .
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Teised otsesed aktsionarid omasid seisuga 31. detsember 2016 ja 2015 igauks vahem kui 5%
aktsiaid .
Seisuga 31 . detsember 2017 omas noukogu ja juhatuse liikmetest Riina Kai 100 aktsiat (2016: Riina
Kai 100 aktsiatl. Valjakuulutatud ja valjamakstud dividendid on naidatud lisas 21.
Tingimuslik tulumaks jaotamata kasumilt valjamakstavatele dividendidele on naidatud lisas 12.

LISA 16. MUUGITULU

Pohitegevuse tulud

f31 . detsembril loppenud aasta
tuhat EUR
2017
2016

Veemuugi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh. :
Muuk erais ikutele, sh :

51 237

Veemuugi teenus
Reoveeteenus
Muuk j uriid ilistele isikutele , sh :
Veemuugi teenus
Reoveeteenus
Mu uk teen induspi irkonnaval istele aladele , sh :
Veemuugi teenus
Reoveeteenus
Sademevee teenus
Ulereostustasu
Sademetevee kogumise ja puhastamise ja
tuletorjehudrantide teenus (Lisa 24)
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine
Muud toad ja teenused
Muug itulu kokku

25 225

50 196
24 949

13 872
11 353

13 720
11 229

20 407

20 069

11 210
9 197

11 075
8 994

4 678

4 400

1 346
2 833

1 306
2 709

499
927

385
778

3 668

3 671

4 287
623

4 511
604

59 815

58 982

100% Kontserni toodangust ja teenustest realiseeriti Eesti Vabariigis .

. uu
103

tvesi@tvesi.ee

Tel. +372 6262 200

www.tallinnavesi.ee

Fax +372 6262 300

AS Tallinna Vesi. Adala 10. Tallinn 10614. Estonia. Reg. no 10257326

/J...S I i1lli1111<-1 VPsi

Jd'-ii-1ri 111 n1 11 w

Tallinna Vesi

7017

~

~

lournc·:Jcllld
r ore111a du!

ve::.;1~1

LISA 17. TOOJOUKULUD
31. detsembriL Loppenud aasta
tuhat EUR
TOotasu [Lisa 18]

2017
-6 051

2016
-5 999

SotsiaaLmaks ja tootuskindLustus [Lisa 18]
TOojoukuLud kokku

-2 046
-8 097

-2 028
-8 027

316

319

Keskmine tootajate arv

LISA 18. MUUDUD TOODETE JA TEENUSTE-, TURUSTUS- JA ULDHALDUSKULUD

31 . detsembriL Loppenud aasta
tuhat EUR
2017
2016
MUUdud toodete ja teenuste kuLu
Vee erikasutusoiguse tasu
KemikaaLid
ELekter
Saastetasu
TOojoukuLu [Lisa 17]
Ku Lum
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfaLteerimine
Muud kuLud
MUUdud toodete ja teenuste ku Lu kokku
TurustuskuLud
TOojoukuLu [Lisa 17)
Ku Lum
Muud turustuskuLud
TurustuskuLud kokku

-1 168
-1 501
-3 193
-1 100
-5 784
-5 577
-3 638
-3 764
-25 725

-1 169
-1 308
-3 107
-1 091
-5 729
-5 863
-4 006
-3 448
-25 721

-301
-54
-356

-312
-1
-52
-365

-2 012
-355
-5 661
-5 028

-1 986
-343
-5 470
-7 799

-1

ULdhaLduskuLud
TOojoukuLu [Lisa 17)
Kulum
Muud UldhaLduskuLud
UldhaLduskulud kokku

nly
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LISA 19. MUUD ARITULUD JA -KULUD
31 . detsembril Loppenud aasta
tuhat EUR
2017
2016
Oksikliitumiste rajamistulud
Liitumispunktide kulum
Ebatoenaoliselt Laekuvate nouete kulu [-]/kulu vahenemine (+]
Eraldis voimalike kolmandate osapoolte nouete katteks [Lisa 14]
Muud aritulud [+]/-kulud [-]

258
-237
-20
-17 522
-320

218
-199
-322
0
- 167

Muud aritulud ja -kulud kokku

-17 841

-470

LISA 20. FINANTSTULUD JA -KULUD
31. detsembril loppenud aasta
tuhat EUR

lntressitulud
lntressikulud , laen
lntressikulud. SWAP
SWAP-i oiglase vaartuse suurenemine [+]/vahenemine [-]
Muud finantstulud [+]/-kulud [-]
Muud finantstulud [+]/-kulud [-]

2017

2016

15
-865
-637
569
-26
-944

41
-881
-566
-316
-15
-1 737

LISA 21 . DIVIDENDID
31. detsembril loppenud aasta
tuhat EUR
2017
Perioodil valjakuulutatud dividendid
Perioodil valjamakstud dividendid

10 801
10 801

2016
18 001
18 001

Tulumaks valjamakstud dividendidelt

-2 700

-4 500

Arvestatud dividendide tulumaks
2017. aastal oli tulumaksumaar 20/80 [2016: 20/80].

-2 700

-4 500

0,54
600

0,90
600

Valjamakstud dividendid aktsia kohta:
Dividend A-aktsia kohta [eurodes]
Dividend B-aktsia kohta [eurodes]
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LISA 22. KASUM AKTSIA KOHTA
31 . detsembril loppe nud aasta
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud
B-aktsia dividendi eelisoigused [tuhandetes eurodes)
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv [tUkkides)
Kasum A-aktsia kohta [eurodes)
Kasum B-aktsia kohta [eurodes)

2017

2016

7 220

18 389

20 ODO ODO

20 ODO ODO

0,36
600

0,92
600

31. detsembril 2017 ja 2016 loppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta vordne
kasumiga aktsia kohta.

LISA 23. KASUTUSRENT
Renditud varad
Soidukite kasutusrendikulu
Kasutusrent [kompensatsioon tarbijate poolt)

31. detsembril loppenud aasta
tuhat EUR
2017
411
935

31. detsember
tuhat EUR

Jargmiste perioodide kasutusrend imaksed
mittekatkestavatest rendilepingutest :

Alla 1 aasta
1-5 aastat
Minimaalsed rend imaksed kokku

2016
325
905

2017

2016

95
192
287

80
214
294

Koikide kasutusrendilepingute alusvaluutaks on euro . Rendile voetud vara ei ole edasi antud
allrendile.
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LISA 24. SEOTUD OSAPOOLED
Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid noukogu ja juhatuse liikmetega, nende
lahikondsetega ja ettevotetega, milles nad omavad kontrolli voi olulist moju ning tehinguid olulist
moju omavate aktsionaridega. Dividendide maksed on naidatud omakapitali liikumise aruandes.
Olulist moju omavad aktsio narid
31. detsember
tuhat EUR
Saldod kontserni fin antsseisundi aruandes

2017

2016

500
184

420
190

Ostjatelt laekumata arved
Vo lad tarnijatele ja muud volad [lisa 11 I

31. detsembril loppenud aasta
tuhat EUR
Tehi ngud

2017

2016

MUUgitulu [lisa 16)
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost

3 668
1 008

3 671
1 031

182

191

32

32

Kontserni juhatuse liikmetele arvestatud tootasud
[ilma sotsiaalmaksu ta, tuhat EUR)
Kontserni noukogu liikmetele arvestatud tasud
(ilma sotsiaalmaksuta, tuhat EUR)

Juhtkonna votmeisikutena on kasitletud kontserni juhatuse ja noukogu liikmeid, kes on saanud
kontsernilt ainult Ulalnimetatud lepingulisi palgatasusid. Lisaks sellele on juhatuse liikmed
piiriUleste tootajatena saanud otse neile makstud tasusid ka United Utilities [Tallinn) B.V. kontserni
kuuluvatelt
ettevotetelt.
Vastavad
kompensatsioonid
on
kajastatud
juhtimisja
konsultatsiooniteenuse ostuna.
31. detsembril 2017 ja 2016 loppenud aastal juhatuse liikmetele lahkumishUvitisi ei makstud.
Potentsiaalne palgakulu kohustis oleks kuni 84 tuhat eurot [ilma sotsiaalmaksuta) kui noukogu
peaks valja vahetama koik juhatuse liikmed.
Kontserni juhatuse ega noukogu liikmed ei oma Ule 5% osalust Uheski kontserniga olulistes ari- ja
voi koostoosuhetes olevas ettevottes.
Seotud osapooltele kuuluvate kontserni aktsiate info on toodud lisas 15.
Makstud dividendid on toodud lisas 21 .
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LISA 25. TUTARETTEVOTTED
Osalus [%] 31 . detsember
TUtarettevote

Asukohamaa

Watercom 00

Tallinn, Eesti

Tegevusala
Ehitus- ja muude k6rvalteenuste
osutamine

2017

2016

100

100

AS Tallinna Vesi asutas Watercom OU 25. mail 2010.

LISA 26. LISAINFORMATSIOON KONTSERNI EMAETTEVOTTE KOHTA
Vastavalt Eesti Raamatupidamise Seadusele tuleb konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
lisades avaldada konsolideeriva uksuse [emaettev6tte] eraldiseisvad konsolideerimata esmased
aruanded . Emaettev6tte esmaste aruannete koostamisel on jargitud samu arvestusp6him6tteid,
mida on rakendatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Tutarettev6tete
kajastamist kasitlevaid arvestusp6him6tteid on emaettev6tte eraldiseisvates esmastes aruannetes ,
mis on esitatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande Lisana, muudetud vastavalt IAS 27
.. Konsolideeritud ja eraldiseisvad raamatupidamise aruanded "" n6uetele.
Emaettevotte eraldiseisvates esmastes aruannetes, mis on esitatud kaesoleva konsolideeritud
raamatupidamise aruande lisadena, on investeeringud tlitarettev6tete , uhisettev6tete ja
sidusettev6tete aktsiatesse kajastatud soetusmaksumuses, millest on maha arvatud vara vaartuse
langusest tekkinud allahindlused.
Emaettev6tte era ldise isvad aruanded
Vastavalt Eesti Raamatupidamise Seadusele on sum ma, millest aktsiaselts voib teha aktsionaridele
valjamakseid, leitav jargmiselt: korrigeeritud konsolideerimata omakapital, millest on maha
arvatud aktsiakapital, Ulekurss ja reservid.
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FINANTSSEISUNDI ARUANNE
31 . detsember
tuhat EUR
2017
2016

VARAD
KAIBEVARA
Raha ja raha ekvivalendid kokku
Nouded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed
Nouded tUtarettev6tja vastu
Varud
KAIBEVARA KOKKU
POHIVARA
lnvesteering tUtarettevotjasse
Materiaalne poh ivara
lmmateriaalne poh ivara
POHIVARA KOKKU
VARAD KOKKU
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
LUH IAJALISED KOHUSTISED
Pikaajaliste laenukohustiste lUhiajaline osa
V6lad tarnijatele ja muud volad
Tuletisinstrumendid
Volad tUtarettev6tjale
Ostjate ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud
LUHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU
PIKAAJALISED KOHUSTISED
Tulevaste perioodide tutu liitumistasudelt
Laenukohustised
Tuletisinstrumendid
Eraldis voimalike kolmandate osapoolte nouete katteks
Muud volad
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU
KOHUSTISED KOKKU
OMAKAPITAL
Aktsiakapital
Ulekurss
Kohustuslik reservkapital
Jaotamata kasum
OMAKAPITAL KOKKU
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU

109

43 826
6 911
45
455
51 237

33 458
6 659
40
442
40 599

527
178 728
811
180 066
231 303

527
17 4 660
823
176010
216 609

104
4 887
578
701
2 606

118
6 277
609
342
2 733

8 876

10 079

19 632
94 930
178
17 522
31

17 050
95 032
715
0
0

132 293
141 169

112 797
122 876

12 000
24 734
1 278
52 122
90 134

12 000
24 734
1 278
55 721

231 303

93 733
216 609
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KOONDKASUMIARUANNE

31. detsembril loppenud aasta
tuhat EUR

2017

2016

55 440
-21 950

54 439
-21 515

33 490

32 924

-356
-4 833
-17 781

-365
-7 563
-138

10 520

24 858

265
-945

458
-1 740

9 840

23 576

-2 638

-4 393

PUHASKASUM

7 202

19 183

KOONDKASUM

7 202

19 183

Jaotatav kasum:
A-aktsia omanikele
8-aktsia omanikule

7 201
0,60

19 182
0,60

0,36
600

0,96
600

Mui..igitulu
Muudud toodete/teenuste kulud
8RUTOKASUM
Turustuskulud
Uldhalduskulud
Muud aritulud [+)/-kulud [-)
ARIKASUM
Finantstulud
Finantskulud
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST
Dividendide tulumaks

Kasum A- aktsia kohta leurodes)
Kasum 8-aktsia kohta leurodes)
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RAHAVOOGUDEARUANNE
31. detsembril loppenud aasta
tuhat EUR
2016
2017
ARITEGEVUSE RAHAVOOD
Arikasum
Korrigeerimine kulumiga

10 520
6 004

24 858
6 184

- 258
-26

-218
- 15

-10
-252
16 863
32 841

-14
-75
862
31 582

-10 428

-15 042

2 698
57
12
-7 661

3 002
44
44
-11 952

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud,
sh SWAP-intressid
Tasutud kapitalirendi maksed
Voetud laenud
Tasutud laenud
Saadud dividendid
Tasutud dividendid
Tulumaks dividendidelt
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

-1 512
-111
37 500
-37 500
250
-10 801
-2 638
-14812

- 1 487
-105
0
0
430
-18 001
-4 393
-23 556

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS

-10 368

-3 926

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES

33 458

37 384

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LOPUS

43 826

33 458

Korrigeerimine tuludega liitumistasudest
Muud mitterahalised korrigeerimised
Kasum[-]/kahjum[+J pohivara muugist
Aritegevusega seotud kaibevara muutus
Aritegevusega seotud kohustiste muutus
RAHAVOOG ARITEGEVUSEST
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD
Pohivara soetamine
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid,
sh uksikliitumiste rajamistulud
Pohivara muugitulu
Saadud intressid
RAHAVOOGINVESTEERIMISTEGEVUSEST
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OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Aktsiakapital
12 00 0

Ulekurss
24 734

Kohustusl ik Jaotamata
reservkapital
kasum
1 278
54 539

Omakapital
kokku
92 551

Dividendid

0

0

0

-18 001

-18 001

Perioodi koondkasum

0

0

0

19 183

19 183

31 . detsember 2016
Valitseva ja olulise moju all
olevate osaluste bilansiline
vaartus
Valitseva ja olulise moju all
olevate osaluste vaartus
arvestatuna kapitaliosaluse
meetodil
Korrigee ri tud
konso lideerimata omakapital
31 . detsember 2016

12 000

24 734

1 278

55 721

93 733

0

0

0

0

-527

0

0

0

0

0

12 000

24 734

1 278

55 721

93 206

31. detsember 2016

12 000

24 734

1 278

55 721

93 733

Dividendid

0

0

0

-10 801

-10 801

Perioodi koondkasum

0

0

0

7 202

7 202

12 000

24 734

1 278

52 122

90 134

0

0

0

0

-527

0

0

0

0

0

12 000

24 734

1 278

52 122

89 607

tuhat EUR
31 . detsember 2015

asof31 December2017
Valitseva ja olulise moju all
olevate osaluste bilansiline
vaartus
Valitseva ja olulise moju all
olevate osaluste vaartus
arvestatuna kapitaliosaluse
meetodil
Korrigeeritud
konsolideerimata omakapital
31 . detsember 2017
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14. JUHATUSE JA NÕUKOGU KINNITUS
Juhatus on 5. märtsil 2018. aastal koostanud AS-i Tallinna Vesi tegevusaruande ning
raamatupidamise aastaaruande. AS-i Tallinna Vesi nõukogu on läbi vaadanud juhatuse poolt
esitatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise
aastaaruandest ja sõltumatu audiitori järeldusotsusest, ning on aktsionäride üldkoosolekule
esitamiseks heaks kiitnud.
Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud kõik juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi

Positsioon

Karl Heina Brookes

Juhatuse esimees

Aleksandr Timofejev

Juhatuse liige

Riina Käi

Juhatuse liige

Allkiri

Kuupäev

Simon Roger Gardiner

Keith Haslett

Nõukogu liige

Martin Benjamin Padley

Nõukogu liige

Brendan Francis Murphy

Nõukogu liige

Priit Lello

Nõukogu liige

Rein Ratas

Nõukogu liige

Toivo Taotsen

Nõukogu liige

Allar Jõks

Nõukogu liige

Priit Rohumaa

Nõukogu liige
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15. JATKUSUUTLIKKUSE ARUANDLUSE POHIMOTTED
Meie sotsiaalse vastutustundlikkuse ja jatkusuutlikkuse aruande peati.ikk on koostatud vastavalt
Global Reporting Initiative ' i [GRI standardid] jatkusuutlikkuse aruandlusstandardile. GRI
standardi kohaselt on vaimalik esitada - saltuvalt aruande detailsusest - kas "kaikehaarav· [ingl
k comprehensive] vai ·pah inautele vastav· [core] aruanne. Vattes arvesse ettevatte suurust ja
tegevuse ulatust globaalses kontekstis, on sobivam neist kahest 'pahinauetele vastav· ehk
aruanne , mis kirjeldab ettevatte profiili , huvigruppe ja pahimatteid ning juhtimisviisi ja peamisi
tegevusnaitajaid.
Ettevate jatkab oluliste teemade maju ja tulemuste maatmist mitmete erinevate naitajate pahjal.
Varreldes 2016. aasta aruandega on GRI indeksisse lisandunud maned ettevattespetsiifilised
naitajad ning seoses aruande sisu pahjalikuma maaratlemisega ka uued olulised teemad.
Muudatused oluliste teemade sanastuses ja and metes [ind ikaatorites] on tingitud ka aruandluse
Uleminekust GRI juhistelt GRI standardile. Samuti on maningaid teemasid omavahel laimitud.
Olulise tahtsusega mitmekesisuse ja vardsete vaimaluste teema on liidetud toohaive ja selle
haldamisega. Siiski ei ole varreldes eelmise aruandega toimunud suuremaid muudatusi
ettevatte tegevustes. majudes, praktikates ega fookustes .
Manede oluliste teemade kirjeldamiseks GRI standardis ette nahtud andmed ei olnud ettevatte
tegevuse kirjeldamiseks piisavad. Seetattu on aruandes lisaks GRI andmetele toodud ka maned
ettevattespetsiifilised tulemusnaitajad . Need naitajad on GRI indeksis toodud ilma GRI koodita .
Aruande sisu maaratlemine
Aruande sisu maaratlemisel lahtuti huvigruppide kaasamise, jatkusuutlikkuse, olulisuse , ja
terviklikkuse pahimatetest. Sisu maaratlemiseks ning oluliste teemade tuvastamiseks
moodustati mitu juhtkonnaliikmetest koosnevat tOogruppi, kus arutati labi ettevatet puudutavad
keskkonna- , majandus- ja sotsiaalvaldkonna teemad ning sanastati i..iheskoos ettevatte
jatkusuutlikkuse ja huvigruppidele avalduva maju seisukohalt olulisi teemasid. Sealjuures vaeti
arvesse ettevatte vaartusi ja eesmarke ning valiseid majusid, mis tulenevad seadusandlusest ,
turusituatsioonist ja looduskeskkonnast. Lisaks arvestati arua nde sisu maaratlemisel
vaikeinvestoritelt saadud tagasisidet.
Leitud teemade olulisust hinnati nii huvigruppide kui ka ettevatte perspektiivist, vattes arvesse
huvigruppidelt saadud infot, ettevatte tootajatelt ja klientidelt kogutud tagasisidet ning
aktsionaride ja partneritega suheldes kogutud informatsiooni. Parast olulisuse hindamist
i..ihtlustati kaik leitud teemad vastavalt GRI standardile.
Tuvastatud olulised teemad on jargmised :
• majandustulemused,
• kaudne majandusmaju,
• korruptsiooni takestamine,
• vesi [Tallinna Vesi: saastlik veekasutus].
• puhastatud heitvesi ja jaatmed [Tallinna Vesi: puhastatud heitvee kvaliteet].
• keskkonnaalane nauetelevastavus,
• toohaive.
• tooohutus ja -tervishoid,
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koolitus ja haridus [Tallinna Vesi: ti::ii::itajate areng ja jarelkasv],
kohalik kogukond,
turundus ja kaubamark [Tallinna Vesi : vastutustundlik klienditeenindus],
sotsiaalmajanduslike nouete taitmine [Tallinna Vesi : teenuste kvaliteedi tagaminel.

Mojusid, mis muudavad teemad ettev6tte jaoks oluseks, on nii organisatsioonisiseseid kui ka
ettevottevaliseid, mist6ttu mojutavad koik olulised teemad kas otseselt voi kaudselt ka
organisatsiooni ja selle huvigruppe. Mojusid ja nende haldamist on lahemalt kirjeldatud iga
teema juures. Juhtimise efektiivsust hinnatakse vordluses ettev6tte strateegiliste ja
aastaeesmarkidega. Lisaks saame tagasisidet nii ti::ii::itajate kui klientide seas labiviidavatest
rahuolu-uuringutest, mis peegeldavad meie juhtimist puudutavaid arvamusi.
Aruande eesmark on anda Ulevaade AS-i Tallinna Vesi ja OU Watercom 2017 . aasta tegevustest
ja tulemustest, mis puudutab jatkusuutlikku arengut nii majanduslikus ja keskkondlikus kui ka
sotsiaalvallas. Selleks, et asetada oma tegevused laiemasse jatkusuutlikkuse konteksti, oleme
oma tegevused sel aastal sidunud Saastva arengu tegevuskavaga aastani 2030 ja selle 17 saastva
arengu eesmargiga (SOG]. AS Tallinna Vesi panustab jargmiste URO saastva arengu eesmarkide
taitmisesse:

lllustreer imaks seda, ku idas meie tegevused aitavad kaasa mitmete saastva arengu eesmarkide
saavutamisele, mis on ri ig i tasan dil Eestis olu li seks hinnatud , oleme sidunud vastavad saastva
arengu eesmargid meie jaoks oluliste teemadega. Koik olulised teemad aruandes, mille juures
on SDG marge, toetavad selle konkreetse SOG saavutamist. Koik saastva arengu eesmargid
on
le itavad
aadressil
koos
nende
konkreetsemate
sihtmarkidega
www.un .org/susta inabledevelopment.
Huvigruppide kaasamine
Meie tegevus mojutab paljusid inimesi. Soovime olla usaldusvaarne partner oma klientide,
investorite, ti::ii::itajate ning kogukonna esindajate jaoks, mist6ttu votame juhtimisotsustes
teadlikult arvesse oma tegevuse moju umbritsevale elukeskkonnale ning haakumist
huvigruppide huvidega.
M6istame oma tegevuse moju umbritsevale elukeskkonnale ning peame seet6ttu oluliseks, et
meie tegevus haakuks erinevate sidusgruppide huvidega. Ettevotte arengu perspektiive silmas
pidades oleme kaardistanud oma huvigrupid vastavalt sellele, keda meie tegevus ja otsused
enim mojutavad . Huvigruppide rahulolu on meie jaoks tahtis, mist6ttu on oluline hoida nendega
pidevat uhendust ja dialoogi. Peamiste huvigruppide hulka, kellelt saame tagasisidet uu r ingute
ning vahetu suhtluse ja kaasamise kaudu, kuuluvad meie ti::ii::itajad, kliendid , koosti::ii::ipartnerid,
aktsionarid ja investorid , aga ka kohalikud omavalitsused ja kogukond. Nende tagasiside on
tugevalt mojutanud kaesoleva aruande sisu ja meie jaoks olulisi teemasid ning olnud aluseks
ettev6tte eesma r kide seadmisel.
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Ettevote kogub regulaarselt tagasisidet oma klientidelt, viies labi rahuolu-uuringuid. Need
uuringud annavad meile vaartuslikku infot ja sisendit meie klientide vajaduste kohta. Samuti
votame osa kogukonna tegemistest, et neil teemadel veelgi enam kasulikku teavet koguda.
lnvestoritele korraldame korraparaselt silmast-silma kohtumisi ja esitlusi. Kord kvartalis
kutsub ettevote oma investorid osalema veebiseminaril, et esitleda ettevotte tulemusi ja pakkuda
voimalust kusimuste esitamiseks.
Ka oma tootajatelt kusime regulaarselt tagasisidet. Sellele jargnevad muudatused protsessides,
mille eesmark on edaspidi tosta tootajate rahuolu .
Soovime olla usaldusvaarne partner oma huvigruppide jaoks, mistottu avaldame regulaarselt
teavet oma tegevuse, finants- ja tootmistulemuste ning finantsseisu kohta. Peame vaga oluliseks
anda oma tegevuse kohta nii ennetavalt kui vajadusepohiselt oigeaegset, usaldusvaarset ning
selget informatsiooni. Meie tegevusel on vaga oluline moju nii in imestele kui keskkonnale,
seetottu on vastutustundlik kommunikatsioon nii meie kui ka meie erinevate huvigruppide jaoks
vaga oluline. Vattes arvesse , et meie huvigruppide ootused meile on erinevad, on oluline, et
kommunikatsioon votaks arvesse erinevaid aspekte ja leiaks nende ootuste vahel tasakaalu.
Seeparast on usaldusvaarsel ja labipaistval kommunikatsioonil vaga vastutusrikas roll ettevotte
maine kujunemisel.

Koostoo kohalike omavalitsuste ja val itsusega

Soovime olla heaks koostoopartneriks nii riiklikele kui kohalikele omavalitsusasutustele.
Kohtume regulaarselt Tallinna linna esindajatega, et arutada paevakajalisi teemasid ja probleeme ning otsida uheskoos optimaalsemaid viise , kuidas veelgi parandada meie
pohitegevuspiirkonnas klientidele ja tarbijatele pakutavat teenust. Samuti soovime aktiivselt
osaleda meie tegevust puudutavate valdkondade arendamisel ja neid reguleerivate seaduste
ettevalmistamisel. Me ie vastava ala spetsialistid on alati nous ja valmis abistama , jagades
konkreetset valdkonda puudutavaid teadmisi.
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AS TALLINNA VESI UKSUSTE ASUKOHAD

Peakontor, klienditeenindus ,
tugiteenused ja 00 Watercom

Ulemiste veepuhastusjaam ,
vee- ja mikrobioloogia Labo r

Adala 10, Tallinn

Jarvevana tee 3, Tallinn

Paljassaare
reoveepuhastusjaam,
kompostvaljakud ja
heitveelabor
Paljassaare poik 14, Tallinn
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GRI SISUREGISTER
Standard

Avalikustatav teave

Lehekulje numbrid
OLDOSA

GRI 102:
Uldine avalikustatav
teave

Organisatsiooni profiil
102-1 Ettevotte nimi
102-2 Peamised tegevused,
kaubama r gid, tooted ja/vo i teenused

AS Tallinna Vesi
lk 7

lk 78
lk 7
102-5 Omandisuhte iseloom ja oiguslik lk 7
102-3 Peakontori asukoht

102-4 Ettevotte tegevuskohad

vorm
102-6 Ri igid, kus ettevote t egutseb
102-7 Ettevotte suurus

lk 7
lk 7. lk 10

102-8 Ti:ii:ijou struktuur

tk 34-35 Tootajad

102-9 Tarneahela kirjeldus

lk 68-69 Koostoo tarnijatega

102-10 Olulised muudatused
organisatsioonis ja selle tarneahelas

lk 7. lk 68, lk 114

102-11 Ettevaatusabinoude
rakendamine

lk 70-72 Riskijuhtimisprotsess

102-12 Osalemine valistes algatustes

lk 31-33 Meie peamised
toetusvaldkonnad ja -tegevused
lk 69 Meie pohimotted ja kuuluvus
organisatsioonidesse

102-13 Liikmelisus ja kuuluvus
organisatsioonidesse

lk 69 Meie p6him6tted ja kuuluvus
organisatsioonidesse

Strateegia
102- 14 Juhatuse esimehe pi:ii:irdumine

lk 4-6 .Juhatuse esimehe poordumine

Eetika
102-16 Vaartused, p6him6tted ,
standardid ja kaitumistavad

lk 14-17 Kuidas me loome vaartust
erinevatele huvigruppidele
lk 69 Meie pohimotted ja kuuluvus
organisatsioonidesse

Oh ingujuhtimine
102- 18 Juhtimisstruktuur

lk 63-64 .Juhatus

Huvigruppide kaasamine
102-40 Huvigruppide nimekiri
118

lk 14 Kuidas me loome vaartust
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102-41 Kollektiivlepingud

lk35

102-42 Huvigruppide kaardistamine ja
valik
102-43 Huvigruppide kaasamise
pohimotted

lk 115-116 Huvigruppide kaasamine

102-44 Olulisemad tostatatud teem ad
ja murekohad

Aruandlusp6him6tted
102-45 Finantsaruandes holmatud
uksused
102-46 Aruande sisu ja teemade
ulatuse maaratlemine

102-47 Oluliste teemade loetelu
102-48 Avalikustatava teabe
korriqeerimine
102-49 Muutused aruandluses
102-50 Aruandlusperiood
102-51 Viimase aruande avaldamise
kuupaev
102-52 Aruandlustslikkel

102-53 Aruannet puudutavate
kusimuste kontakt
102-54 Aruande vastavus GRI
Standardile

102-55 GRI sisukord
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lk 115- 116 Huvigruppide kaasamine
Spetsiaalselt selle aruande
ettevalmistamisel huvigruppe kaasatud
ei ole, kuid sisendit erinevate
huvigruppide jaoks oluliste teemade
kohta on kogutud kogu aasta vii/tel
kohtumiste ja kusitluste kaudu.
lk 114-116 Jatkusuutlikkuse
aruandluse pohimotted
Oluliste teemade kohta toe lahemalt lk
18-39
lk 7
lk 114-115 Aruande sisu maaratlemine

lk 114-115 Aruande sisu maaratlemine
lk 114 Jatkusuutltkkuse aruandluse
pohimotted
lk 114 Jatkusuutltkkuse aruandluse
pohimotted
01.01.2017-31.12.2017
31.03.2017
Aruanne koostatakse iga-aastaselt.
GR/ juhistele vastavat aruannet on
koostatud a/ates aastast 2012. Koik
varasemad aruanded on kattesaadavad
AS-i Tallinna Vesi kodulehel.
tvesifatves1:ee
Kaesolev aruanne jargib rahvusvahelist
Global Reporting Initiative (GR/}
standardit ja on koostatud vastavalt
standardi pohinouetele /'In accordance
- Core' tase}
lk 118-125
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.Jatkusuutlikkuse aruande
audiitorkontrolli on labi viinud AS
PricewaterhouseCoopers kooskolas
rahvusvahelise kindlustandvate
toovottude standardiga (Eesti} 3000
"Kindlustandvad toovotud, mis on
muud kui moodunud perioodide
finantsinformatsiooni auditid voi
illevaatused" (/SAE 3000/. Audiitorfirma
teostas piiratud kindlustandva toovotu.
Vaata lahema!t peaWkist 56/tumatu
audiitoripiiratud kind!ustandva tddvotu
aruanne

102-56 Valine kinnitus

OLULISED TEEMAD
Oluline teema: Majandustulemused
GRI 103:
Juhtimisviisi
kirjeldus 2016

GRI 201:
Majandustulemused
2016

103-1 Aruande ulatus ja piirid

!k 13- 17 Strateegia

103-2 Juhtimisp6him6tted ja selle
komponendid

!k 13-17 Strateegia

103-3 Juhtimisp6him6tete hindam ine

!k 13- 17 Strateegia

20 1-1 Ettevotte loodav ja jaotatav
vaartus

Loodud majanduslik vaartus: 60 min €
Ostud tarnijatelt: 31,6 min€
Makstud keskkonnatasud: 2,3 min€
lnvesteeringud kogukonda: 0. 1 min €
Tasutud maksud: 11 min€
Tootajate pa/gad: 8 min €
Makstud dividendid: 10,8 min€
Maksed kapitali pakkujatele: 1.5 min€
!k 13 Ettevotte !oodav ja jaotatav
vaartus

Oluline teema: Kaudne majandusm6ju
GRI 103:
Juhtimisviisi
kirjeldus 2016
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103-1 Aruande ulatus ja piirid

!k 13- 17 Strateegia
!k 19 Katkematu teenus

103- 2 Juhtimisp6him6tted ja selle
komponendid

!k 13-17 Strateegia
!k 19 Katkematu teenus

103-3 Juhtimisp6him6tete hindamine

!k 13-17 Strateegia
!k 19 Katkematu teenus
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GRI 203:
Indirect economic
impacts 2016

203-1 lnfrastruktuuri investeeringud ja
toetatud teenused

Veepuhastus 1171 tuhat€
Reoveepuhastus 1068 tuhat€
Vee- ja kanalisatsioonivorgud kokku
3804 tuhat€
Liitumispunktid 2619 tuhat €
Loe lahemalt lk. 19 Katkematu teenus

Oluline teema: Korruptsiooni tokestamine
GRI 103:
Juhtimisviisi
kirjeldus 2016

GRI 205:
Korruptsiooni
tokestamine 2016

103-1 Aruande ulatus ja piirid

lk. 13- 17 Strateegia
lk. 67 A'rieettka

103-2 Juhtimispohimotted ja selle
komponendid

lk. 73- 17 Strateegia
lk. 67 A.rieettka

103-3 Juhtimispohimotete hindamine

lk. 13- 17 Strateegia
lk. 67 A'rieettka

205-3 Korruptsioonijuhtimid ja
jargnenudtegevused

2017. aastal ei tuvastanud AS Tallinna
Vesi Uhtegi kinnitust leidnud
korruptsiooni- voi pettusejuhtumit.
lk. 67 A.rieettka

Oluline teema: Vesi [AS Tallinna Vesi : Saastlik veekasutus)
Saastva arengu eesmark nr 6: Tagada koikidele joogivesi ja kanalisatsioon ning
veevarude saastev majandamine

103- 1 Aruande ulatus ja piirid

lk 22-23 Saastlik veekasutus

103-2 Juhtimispohimotted ja selle
komponendid

lk 22-23 Saastltk veekasutus

103-3 Juhtimispohimotete hindamine

lk 22-23 Saastlik veekasutus

GRI 303:
Vesi 2016

303-1 Veevott erinevatest allikatest

Pinnavesi 23 716 tuh m3
Pohjavesi 2 711 tuh m3
lk 22-23 Saastltk veekasutus

pole kohaldatav

Kaod veevorgus ehk lekete tase [%)

13,82%
lk 22-23 Saastlik veekasutus

GRI 103:
Juhtimisviisi
kirjeldus 2016
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Oluline teema: Heitvesi ja jaatmed (AS Tallinna Vesi: Heitvee kvaliteetl

m
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Saastva arengu eesmark nr 13: Votta kiiresti kasutusele meetmeid
kliimamuutuste ja nende mojuga voitlemiseks

Saastva arengu eesmark nr 14: Kaitsta ja kasutada saastvalt ookeane, meresid
ja mere elusressursse, et saavutada saastev areng

•

GRI 103:
Juhtim isviisi
kirjeldus 2016

GRI 306:
Heitvesi ja jaatmed
2016

103- 1 Aruande ulatus ja piirid

lk 24-25 Puhastatud heitvee kvaliteet

103-2 Juhtimispohimotted ja selle
komponendid
103-3 Juhtimispohimotete hindamine

lk 24-25 Puhastatud heitvee k valiteet

306-1 Heitvee kvaliteet ja suubla

Suubla: Uiiinemeri
Puhastatud reoves1:· 51,5 min m3
Sademeveega lahjendatud reovesi: 111

lk 24-25 Puhastatud heitvee kvaliteet

309m3

Puhastustohusused:
Bioloogiline hapnikutarve (BHTJ 97%,
Keemiline hapnikutarve (KHT} 91%,
Holjuvained 98%,
Otdliimmastik fN01dl 84%,
Otdfosfor fPo1d/ 92%,
Naftasaadused 84%
lk 24-25 Puhastatud heitvee kvaliteet
pole kohaldatav

Avariivaljalasu kasutamine

4korda
lk 24-25 Puhastatud heitvee kvaliteet

Oluline teema: Keskkonnaalane nouetelevastavus
Saastva arengu eesmark nr 12: Tagada saastev tarbimine ja tootmine

I!
.

GRI 103:
Juhtimisviisi
kirjeldus 2016
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103-1 Aruande ulatus ja piirid
103-2 Juhtimispohimotted ja selle
komponendid

lk. 21-22 Keskkonnaalane
nouetelevastavus
lk. 21-22 Keskkonnaalane
nouetelevastavus
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GRI 307:
Keskkonnaalane
n6uetelevastavus
2016

t..lul

103-3 Juhtimispohimotete hindamine

lk. 21-22 Keskkonnaalane
nouetelevastavus

307-1 Mittevastavused
keskkonnanouetele ja
regulatsioonidele

2017. aastal ei tuvastanud Ettevote
uhtegi mittevastavust keskkonnaalastele oigusnormidele.
lk. 21-22 Keskkonnaalane
nouetelevastavus

Oluline teema: Tooh6ive
103-1 Aruande ulatus ja piirid

lk 34-37 Tbotajad

103-2 Juhtimisp6him6tted ja selle
komponendid

lk 34-37 Tbotajad

103-3 Juhtimisp6him6tete hindamine

lk 34-37 Tbotajad

GRI 401:
Toohoive 2016

401-1 Uute tOotajate varbamine ja
tootajate voolavus

Vabatahtlik tiiiijouvoolavus 10, 7%
Tiiiijouvoolavus kokku 19,5%
lk 34-37 Tbotajad

pole kohaldatav

TOotajate pUhendumus [TRl*M indeksl. 64
lk 35-37 Puhendumine meeskonnas
osaliselt GRI 102-44

GRI 103:
Juhtimisviisi
kirjeldus 2016

Oluline teema: Tooohutus ja -tervishoid

8

TOOHOIVE JA
MAJANDUSKASV

Saastva arengu eesmark nr 8: Toetada jatkusuutlikku, kaasavat ja saastvat
majandusarengut ning tagada k6 ikidele inimestele inimvaarne too

~
GRI 103:
Juhtimisviisi
kirjeldus 2016

GRI 403:
TOotervishoid ja ohutus 2016

103-1 Aruande ulatus ja piirid

lk 37-39 Tooohutus ja -tervishoid

103-2 Juhtimisp6him6tted ja selle
komponendid

lk 37-39 Tboohutus ja -tervishoid

103-3 Juhtimisp6him6tete hindamine

lk 37-39 Tboohutus ja -tervishoid

403-2 Vigastuste tUUbid ja sagedus,
TSN 0,36 (sh 2 tooonnetust >3 kaotatud
kutsehaigused, kaotatud paevad, tOoga toopaevaga/
seotud surmade arv
Tiiiionnetuste koguarv: 4

lk 37-39 Tooohutus ja -tervishoid
pole kohaldatav

123

Ohutusauditid

2017. a viidi labi kokku 342
tiiiiohutusauditit.
94, 15% auditeeritud objektidest taideti
koiki ohutusnoudeid
/k 37-39 Tiioohutus ja -tervishoid
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Oluline teema: Koolitus ja haridus (AS Tallinna Vesi: Ti::iotajate areng ja jarelkasvl
GRI 103:
Juhtimisviisi
kirjeldus 2016

GRI 404:
Koolitus ja haridus
2016

103-1 Aruande ulatus ja piirid

lk 36-37 Tootajate areng ja jarelkasv

103-2 Juhtimispohimotted ja selle
komponendid

lk 36-37 TOotajate areng ja jarelkasv

103-3 Juhtimisp6him6tete hindamine

lk 36-37 Tootajate areng ja jarelkasv

404-1 Keskmine koolitustundide arv
tootaja kohta aastas

2,3 {8-tunnist/ koolituspaeva
lk 36-37 TOotajate areng ja jarelkasv

404-2 Programmid tootajate oskuste
arendamiseks ja Ulemineku
toetamiseks

lk 36-37 TOotajate arengjajarelkasv

404-3 Ti::iotajate osakaal, kellega
viiakse regulaarselt labi tulemus- ja
arenguvestlusi

100%
lk 36-37 TOotajate areng ja jarelkasv

Oluline teema : Kohalik kogukond
SD Goal 12: Tagada saastev tarbimine ja tootmine

II!
I

GRI 103:
Juhtimisviisi
kirjeldus 2016

103-1 Aruande ulatus ja piirid
103-2 Juhtimispohimotted ja selle
komponendid
103-3 Juhtimispohimotete hindamine

lk 31-33 Meie peamised
toetusvaldkonnad ja -tegevused
lk 31-33 Meie peamised
toetusvaldkonnad ja -tegevused
lk 31-33 Meie peamised
toetusvaldkonnad ja -tegevused

Kogukonna liikmete arv, kes joovad
73%
kraanivett (%1
Laste arv, kes osalesid vee- ja
1371 last
pole kohaldatav
keskkonnateemalistes tundides
Ekskursioonide arv vee- ja
71
reoveepuhastusjaamas (valja arvatud
avatud uste paevad]
Oluline teema: Turundus ja kaubamark [AS Tallinna Vesi: vastutustundlik klienditeenindusl
GRI 103:
Juhtimisviisi
kirjeldus 2016
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103-1 Aruande ulatus ja piirid

lk 26-30 Meie kliendid

103-2 Juhtimisp6him6tted ja selle
komponendid

lk 26-30 Mele kliendid
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103-3 Juhtimisp6him6tete hindamine

lk 26-30 Meie kliendid

417-2 Toote infotja - ma r gistust
puudutavad mittevastavused

5 mittevastavust fmeie poolt
vabatahtlikult klientidele antud
lubaduste rikkumised}
lk 30 Meie kliendid

pole kohaldatav

Kirjalikud kliend ikaebused

Kaebuste koguarv: 36
lk 26-30 Meie kliendid

pole kohaldatav

Kliendirahulolu m66detuna TRl * M
indeksiga ja igakuine klienditagasiside
15-punkti skaalall

TR/*M: 90
lgakuine klienditagasiside hinnang: 4,2
palli
lk 26-30 Meie kliendid

pole kohaldatav

Planeerimata veekatkestustest
teavitamine 1% koigist planeerimata
veekatkestustest)

98,2%
lk 19 Katkematu teenus

GRI 417:
Turundusja
margistamine 2016

Oluline teema: Sotsiaalmajanduslike nouete taitmine [AS Tallinna Vesi: Teenuse kvaliteedi tagamine]
Saastva arengu eesmark nr 3: Tagada koikidele vanuserUhmadele hea tervis ja
heaolu

103-1 Aruande ulatus ja piirid

lk. 18-21 Teenuse k valiteedi tagamine

103-2 Juhtimisp6him6tted ja selle
komponendid

lk. 18-21 Teenuse kvaliteedi tagamine

103-3 Juhtimisp6him6tete hindamine

lk. 18-21 Teenuse kvaliteedi tagamine

GRI 419:
Sotsiaalmajanduslik
nouetelevastavus
2016

419-1 Mittevastavus
sotsiaalmajanduslikele nouetele

2017. aastal ei tuvastanud Ettev6te
iihtegi mittevastavust.
lk. 18 Teenuse kvaliteedi tagamine

pole kohaldatav

Vee kvaliteet 1% tarbijate kraanist
99,93%
voetud proovidest, mis vastavad koigile lk. 20-21 .Joogivee kvaliteet
joogiveele kehtivatele n6uetele)

pole kohaldata v

Mittevastavused teenuslepinguga
0 mittevastavust
lsealhulgas katkestused, mis kestavad lk. 18 Teenuse kvaliteedi tagamine
rohkem kui 12 tundi)

pole kohaldatav

Keskmine katkestuse kestvus

GRI 103:
Juhtimisviisi
kirjeldus 2016

125

Keskmine katkestus kestis 3, 14 tundi
fs.o 3 tundi ja 8 minutit}
lk. 19 Katkematu teenus
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Soltumatu vandeaudiitori aruanne
AS-i Tallinna Vesi aktsionii.ridele

Aruanne konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
auditi kohta
Meie arvamus
Meie arvates kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne koigis olulistes osades oiglaselt
AS-i Tallinna Vesi (Ettevote) ja selle tiitarettevotte (koos Kontsern) konsolideeritud finantsseisundit seisuga
31. detsember 2017 ning sellel kuupaeval loppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemustja
konsolideeritud rahavoogusid kooskolas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on
vastu voetud Euroopa Liidu poolt (IFRS).
Meie auditi arvamus on kooskolas auditikomiteele esitatud taiendava aruandega.

Mida me auditeerisime
Kontserni konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne sisaldab:
• konsolideeritud finantsseisundi aruannet seisuga 31. detsember 2017;
• konsolideeritud koondkasumiaruannet eeltoodud kuupaeval loppenud majandusaasta kohta;
• konsolideeritud rahavoogude aruannet eeltoodud kuupaeval loppenud majandusaasta kohta;
• konsolideeritud omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupaeval loppenud majandusaasta kohta; ja
• konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad oluliste arvestuspohimotete
kokkuvotetja muud selgitavat infot.

Arvamuse alus
Viisime auditi la.bi kooskolas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (ISA-d). Meie kohustused vastavalt
nendele standarditele on taiendavalt kirjeldatud meie aruande osas ,,Audiitori kohustused seoses
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga".
Usume, et kogutud auditi toendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Soltumatus
Oleme Kontsernist soltumatud kooskolas Rahvusvaheliste Arvestusekspertide Eetikakoodeksite
Noukogu (IESBA) poolt valja antud kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (IESBA koodeks) ja
Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduses satestatud eetikanouetega. Oleme taitnud oma muud eetikaalased
kohustused vastavalt IESBA koodeksile ja Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduse eetikanouetele.
Oma parima teadmise ja veendumuse kohaselt kinnitame, et meie poolt Kontsernile osutatud auditivalised
teen used on olnud kooskolas Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja regulatsioonidega ning et me ei ole
osutanud auditivaliseid teenuseid, mis on keelatud Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduse §-i 59 1 poolt.
AS PricewaterhouseCoopers, Piirnu mnt 15, 10141 Tallinn; tegevusluba nr 6; registrikood: 10142876
T: 614 1800, F: 614 1900, www.pwc.ee
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Ulevaade meie auditist
Kokkuvote
Olulisus
Auditi olulisus Kontserni tasandil on 1 372 tuhat eurot, mis on maaratud
kui 5% Kontserni kasumist enne tulumaksu, mida on korrigeeritud
iihekordse kuluga tariifivaidluse eraldise moodustamisest.
Auditi ulatus
Auditi meeskond teostas Ettevottes ja selle tiitarettevottes taismahus
auditi.
Peamised auditi teemad
• Eraldis kohtuvaidlusest Eesti Konkurentsiametiga tulenevate
voimalike tagajargede katteks
• Juhtkonna hinnangud materiaalse pohivara objektide
kapitaliseerimise ja nende kasulike eluigade maaramise kohta
Oma auditi kujundamisel maarasime me olulisuse ja hindasime olulise vaarkajastamise riske
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes. Erilist tahelepanu poorasime valdkondadele, kus juhatus
on kasutanud subjektiivseid hinnanguid, naiteks oluliste raamatupidamislike hinnangute puhul, mis
tuginesid eeldustele ja tulevikusiindmustele, mis on oma olemuselt ebakindlad. Nagu koikides oma auditites,
tegelesime riskiga, etjuhtkond eirab sisekontrollisiisteemi, hinnates mun hulgas seda, kas on asjaolusid, mis
viitavad pettusest tuleneda voivale olulise vaarkajastamise riskile.

Olulisus
Meie auditi ulatust mojutas meie poolt maaratud olulisus. Auditi eesmargiks on omandada pohjendatud
kindlustunne selle kohta, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi
vaarkajastamisi. Vaarkajastamised voivad tuleneda pettusest voi veast. Neid loetakse oluliseks siis, kui voib
pohjendatult eeldada, et need voivad kas iiksikult voi koos mojutada kasutajate poolt konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande alusel tehtavaid majanduslikke otsuseid.
Tuginedes oma professionaalsele hinnangule maarasime olulisusele, sealhulgas konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande kui terviku olulisusele, teatud numbrilised piirmaarad, mis on toodud
alljargnevas tabelis. Need numbrilised piirmaarad koos kvalitatiivsete kaalutlustega aitasid meil maarata
meie auditi ulatustja meie auditiprotseduuride olemust, ajastustja mahtu ning hinnata vaarkajastamiste
moju raamatupidamise aastaaruandele kui tervikule nii eraldiseisvalt kui summeerituna.

Kontserni olulisus

1

Kuidas me selle miiiirasime

5% kasumist enne tulumaksu, mida on korrigeeritud iihekordse kuluga
tariifivaidluse eraldise moodustamisest.

Rakendatud olulisuse
kriteeriumi pohjendus

Olulisuse arvestuse aluseks oleme valinud kasumi enne tulumaksu,
kuna meie hinnangul on see koige olulisemaks moodikuks Kontserni
tulemuslikkuse hindamisel nii Kontserni juhatuse kui ka aktsionaride
jaoks. Korrigeerisime kasumit iihekordse kuluga tariifivaidluse eraldise
moodustamisest, kuna see ei peegelda Kontserni tavaparast
aritegevust.
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P eamised auditi teemad

Peamised auditi teemad on valdkonnad, mis olid meie professionaalse hinnangu kohaselt kaesoleva perioodi
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditis koige olulisemad. Neid valdkondi kasitleti
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kui terviku auditeerimise ja sellele arvamuse avaldamise
kontekstis ning me ei avalda nende valdkondade kohta eraldi arvamust.
d•t · t
· d
P eamtse
au t t eemac1

.

Eraldis kohtuvaidlusest Eesti
Konkurentsiametiga tulenevate voimalike
tagajiirgede katteks (taiendav info aastaaruande
lisas 3 ,,Olulised raamatupidamishinnangud" ja
lisas 14 ,,Eraldis voimalike kolmandate osapoolte nouete
katteks").

Ettevottel oli kohtuvaidlus Eesti Konkurentsiametiga
vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide iile.
Kohtuvaidluse lopptulemuse tagajarjena voivad
kolmandad osapooled esitada Kontsemile voimalikke
kompensatsiooninoudeid.
Juhtkond on moodustanud eraldise klientide voimalike
kahjunouete katteks kogusummas 17,5 miljonit eurot,
mis moodustab 40% maksimaalsest kogusummast, mis
voiks kuuluda valjamaksmisele juhul, kui koik kliendid
esitaksid kahjunouded viimase kolme aasta kohta ja
kOik sellised nouded kohtu poolt rahuldataks.
Eraldise hindamine on auditi oluliseks teemaks selle
mojude voimaliku ulatuse ja hinnangutega kaasneva
ebakindluse tottu.
Juhtkonna hinnangud materiaalse pohivara
objektide kapitaliseerimiseja nende kasulike
eluigade miiiiramise kohta (taiendav info
aastaaruande lisades 2 ,,Kasutatud arvestuspohimotted",
lisas 3 ,,Olulised raamatupidamishinnangud" ja
lisas 8 ,,Materiaalne p6hivara").

Kuidas me tegelesime peamisle auditi
l
·
eema d ega oma au d·i
t ts

Arutasime Kontsemi juhatusega kohtuvaidluse
tulemust. Lugesime Kontsemijuhatuseja
n6ukogu koosolekute protokolle, kus on
kasitletud kohtuprotsessi arenguid. Lisaks
tutvusime Kontsemi juristi ja valiste
6igusn6ustajate eksperthinnangutega ning
vordlesime neid Kontsemi juhtkonna
hinnangutega.
Arutasime juhtkonnaga eraldise moodustamise
aluseks oleva voimalike valjamaksete
kogusumma arvutuskaigus kasutatud sisendeid
ja eelduseid. Leidsime, et juhtkonna poolt
koostatud hinnangud on olemasoleva
informatsiooni valguses m6istlikud.
Kontrollisime aastaaruandes avalikustatud
informatsiooni kohtuvaidluse ja sellest tuleneva
eraldise kohta ning leidsime, et see vastab IFRS-i
n6uetele ja annab asjakohase iilevaate
kohtuotsuse v6imalike mojude kohta.

Hindasime, kas Kontsemi arvestusp6him6tted
materiaalse p6hivara investeeringute
kapitaliseerimise kohta on koosk6las IFRS-iga ja
leidsime, et need on kooskolas.

2017. aastal kajastas Kontsem bilansis materiaalse
p6hivara soetusi summas 9,2 miljonit eurot, mis on
peamiselt seotud vee- ja kanalisatsiooniv6rgu
ehitamisega.

Vattes aluseks aasta jooksul materiaalse p6hivara
soetusmaksumusse kapitaliseeritud kulutuste
nimekirja, testisime valikuliselt, kas nende
soetuste aluseks olev ostutellimus oli kinnitatud
vastavaid 6iguseid omavate Kontsemi tootajate
pooltja ei tuvastanud olulisi puudujaake.

Kulutused kapitaliseeritakse, kui nende tulemusena
luuakse uusi voi taiustatakse olemasolevaid varasid, ja
kajastatakse kuludes, kui need on seotud varade
remontimise v6i hooldamisega. Kulutuste kajastamine
vara v6i kuluna on hinnanguline.

Lisaks testisime valimi alusel nende kulutuste
vara voi kuluna kajastamise korrektsust, viies
need kokku vastavate lepingute ja arvetega. Me ei
tuvastanud oma too tulemusena olulisi
puudujaake.
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Materiaalse pohivara objektide kasulikud eluead
tuginevadjuhtkonna hinnangutel vara voi vara oluliste
komponentide aritegevuses kasutamise perioodi kohta.
Hinnangud pohinevad ajaloolisel kogemusel ja turu
praktikal ning votavad arvesse varade fiii.isilist seisundit.
Kuigi materiaalse pohivara kapitaliseerimine ei ale meie
auditijaoks korge riskiga valdkond, nouab selle
auditeerimine tehingute suure mahu tottu
markimisvaarse osa auditi ajastja ressurssidest,
mistottu on see auditi i.iheks peamiseks teemaks.

Anali.ii.isisime, kas juhtkonna poolt maaratud
materiaalse pohivara objektide kasulikud eluead
on kooskolas Kontserni ajaloolise kogemuse ja
turu praktikaga.
Kontrollisime Kontserni ehitatud materiaalse
pohivara objektide oigeaegset amortiseerimise
alustamist, vorreldes objektide lopetamata
ehitusest materiaalse pohivara gruppi
i.imberklassifitseerimise kuupaevasid tootle
i.ileandmise- ja vastuvotmisaktide kuupaevadega.
Me ei tuvastanud oma too tulemusena olulisi
puudujaake.

Kuidas 111e kujundasinte 0111a auditi ulatuse
Kujundasime oma auditi ulatuse eesmargiga teha piisavalt tood, voimaldamaks meil avaldada arvamust
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kui terviku kohta, vottes arvesse Kontserni struktuuri,
raamatupidamisprotsesse ja kontrollprotseduure, ning toostusharu, milles Kontsern tegutseb.
Kontsern koosneb kahest arii.ihingust: Ettevottestja selle ti.itarettevottest, molemad asukohaga Eestis.
Kontserni auditi meeskond teostas taismahus auditi nii Ettevotte kui selle ti.itarettevotte kohta. Lisaks
auditeerisime konsolideerimisprotseduure veendumaks, et ei esineks olulist vaarkajastamist konsolideeritud
finantsinformatsiooni osas.

Muu informatsioon
Juhatus vastutab muu informatsiooni eest, mis sisaldub konsolideeritud majandusaastajajatkusuutlikkuse
aruandes lisaks konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandele ning meie audiitori aruannetele
raamatupidamise aastaaruande ja jatkusuutlikkuse informatsiooni suhtes.
Meie arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta ei holma muud informatsiooni ja me ei
avalda muu informatsiooni kohta kindlustandvat arvamust.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimise kaigus on meie kohustus lugeda muud
informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon sisaldab olulisi vasturaakivusi konsolideeritud
raamatupidamise aruandega voi meie poolt auditi kaigus saadud teadmistega voi tundub muul viisil olevat
oluliselt vaarkajastatud. Kui me teeme tehtud too pohjal jarelduse, et muu informatsioon on oluliselt
vaarkajastatud, oleme kohustatud selle info oma aruandes valja tooma. Meil ei ale sellega seoses midagi valja
tuua.

Juhatuse ja nende, kelle ii.lesandeks on Kontserni valitsemine,
kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega
Juhatus vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja oiglase esitamise eest
kooskolas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu voetud Euroopa Liidu poolt,
ja sellise sisekontrollisi.isteemi rakendamise eest, nagujuhatus peab vajalikuks, voimaldamaks pettusest voi
veast tulenevate oluliste vaarkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamist.
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Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel onjuhatus kohustatud hindama Kontserni
jatkusuutlikkust, avalikustama vajadusel infot tegevuse jatkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama
tegevuse jatkuvuse printsiipi, valja arvatud juhul, kui juhatus kavatseb Kontserni likvideerida voi tegevuse
lopetada voi tal puudub realistlik alternatiiv eelnimetatud tegevustele.
Need, kelle iilesandeks on valitsemine, vastutavad Kontserni finantsaruandlusprotsessi iile jarelevalve
teostamise eest.

Audiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruande auditiga
Meie eesmark on saada pohjendatud kindlus selle kohta, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne
tervikuna on pettusest voi veast tulenevate oluliste vaarkajastamisteta, ja anda valja audiitori aruanne, mis
sisaldab meie arvamust. Kuigi pohjendatud kindlus on korgetasemeline kindlus, ei anna ISA-dega kooskolas
Iabiviidud audit garantiid, et oluline vaarkajastamine alati avastatakse. Vaarkajastamised voivad tuleneda
pettusest voi veastja neid peetakse oluliseks siis, kui voib pohjendatult eeldada, et need voivad kas iiksikult
voi koos mojutada kasutajate poolt konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande alusel tehtavaid
majanduslikke otsuseid.
Kooskolas ISA-dega labiviidud auditi kaigus kasutame me kutsealast otsustustja sailitame kutsealase
skeptitsismi. Samuti me:
•

tuvastame ja hindame riske, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes voib olla olulisi
vaarkajastamisi tulenevalt pettusest voi veast, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastavalt
tuvastatud riskidele ning kogume piisavaja asjakohase auditi toendusmaterjali meie arvamuse
avaldamiseks. Pettusest tuleneva olulise vaarkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast
tuleneva vaarkajastamise puhul, sest pettus voib tahendada varjatud kokkuleppeid, voltsimist, tahtlikku
tegevusetust, vaaresitiste tegemist voi sisekontrollisiisteemi eiramist;

•

omandame arusaama auditi kontekstis asjakohasest sisekontrollisiisteemist, selleks, et kujundada
auditiprotseduure sobivalt antud olukorrale, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust Kontserni
sisekontrollisiisteemi tohususe kohta;

•

hindame kasutatud arvestuspohimotete asjakohasust ning juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike
hinnangute ja nende kohta avalikustatud info pohjendatust;

•

otsustame, kas juhatuse poolt kasutatud tegevuse jatkuvuse printsiip on asjakohane ning kas kogutud
auditi toendusmaterjali pohjal on olulist ebakindlust pohjustavaid siindmusi voi tingimusi, mis voivad
tekitada markimisvaarset kahtlust Kontserni jatkusuutlikkuses. Kui me jareldame, et eksisteerib oluline
ebakindlus, oleme kohustatud oma audiitori aruandes juhtima tahelepanu infole, mis on selle kohta
avalikustatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes, voi kui avalikustatud info on ebapiisav,
siis modifitseerima oma arvamust. Meie jareldused tuginevad audiitori aruande kuupaevani kogutud
auditi toendusmaterjalil. Tulevased si.indmused vOi tingimused voivad siiski pohjustada Kontserni
tegevuse jatkumise loppemist;

•

hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande iildist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas
avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne esitab
toimunud tehinguidja siindmusi viisil, millega saavutatakse oiglane esitusviis;

•

hangime piisava asjakohase toendusmaterjali Kontserni kuuluvate majandusiiksuste voi aritegevuste
finantsinformatsiooni kohta, avaldamaks arvamust konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kui
terviku kohta. Me vastutame Kontserni auditi juhtimise, jarelevalve ja Iabiviimise eest ja oleme
ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest.
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Me vahetame infot nendega, kelle iilesandeks on Kontserni valitsemine, muu hulgas auditi planeeritud
ulatuse ja ajastuse ning oluliste auditi tahelepanekute kohta, sealhulgas auditi kaigus tuvastatud oluliste
sisekontrollisiisteemi puuduste kohta.
Samuti kinnitame neile, kelle iilesandeks on valitsemine, et oleme jarginud soltumatust puudutavaid
eetikanoudeid ning edastame neile info koikide suhete ja muude asjaolude kohta, mis voivad tekitada
pohjendatud kahtlust meie soltumatuse riivamise kohta, ja vajadusel vastavate kaitsemehhanismide kohta.
Neile, kelle iilesandeks on valitsemine, edastatud auditiga seotud teemade seast valime valja need teemad,
mis olid kaesoleva perioodi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditi kontekstis koige
olulisemadja on seega peamised auditi teemad. Me kirjeldame neid teemasid audiitori aruandes, valja
arvatud juhul, kui seaduse voi regulatsiooni kohaselt on keelatud antud teema kohta infot avalikustada voi
kui me aarmiselt erandlikel juhtudel otsustame, et antud teema kohta ei peaks meie aruandes infot esitama,
kuna voib pohjendatult eeldada, et antud info esitamisega kaasnevad kahjulikud tagajarjed iiletavad avaliku
huvi rahuldamisest saadava kasu.

Aruanne muude seadustestja regulatsioonidest tulenevate
nouete kohta
Audiitoriks miiiiramine ja audiitorteenuse osutamise periood
Meid maarati esmakordselt Ettevotte audiitoriks 23. aprillil 2008, 31.detsembril 2008 loppenud
majandusaasta suhtes. Meid on uuesti audiitoriks maaratud vastavalt vahepealsetel aastatel toimunud
konkurssidele ja aktsionaride otsustele ja meie audiitorteenuse katkematu osutamise periood Ettevottele on
kokku 10 aastat. Vastavalt Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduseleja Euroopa Liidu maarusele 537/2014
on voimalik meie volitusi Ettevotte audiitorina pikendada kuni 31.detsembril 2027 loppeva majandusaastani.
AS PricewaterhouseCoopers

AgoVilu
Vastutavvandeaudiitor, litsents nr 325

6. marts 2018
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Soltumatu vandeaudiitori piiratud
kindlustandva toovotu aruanne
jiitkusuutlikkuse informatsioonile
AS Tallinna Vesi aktsionih·idele

Sissejuhatus
Oleme kontrollinud AS Tallinna Vesi juhatuse poolt koostatud ning AS Tallinna Vesi ja selle tiitarettevotte
(koos "Kontsern") 2017. aasta konsolideeritud majandusaastajajatkusuutlikkuse aruandes lehekillgedel 4-73
ja 118-125 esitatud allpool kirjeldatud valitud sotsiaalse vastutustundlikkuse jajatkusuutlikkuse
informatsiooni eesmargiga anda piiratud kindlusega hinnang vastava informatsiooni oigsuse osas.

Valitudjiitkusuutlikkuse informatsioon
Oleme kontrollinud kvantitatiivset ja kvalitatiivset sotsiaalse vastutustundlikkuse ja jatkusuutlikkuse
informatsiooni, mis on avalikustatud GRI sisuregistris lehekiilgedel 118-125 ja sealt viidatud
lisainformatsiooni GRI moodikute kohta, mis on esitatud konsolideeritud majandusaastajajatkusuutlikkuse
aruande lehekiilgedel 4-73 (edaspidi ,jatkusuutlikkuse informatsioon"). Jatkusuutlikkuse informatsioon on
koostatud kasutades Global Reporting Initiative (GRI) standardeid (edaspidi ,,GRI standardid"), nagu on
avalikustatud konsolideeritud majandusaastajajatkusuutlikkuse aruandes lehekiiljel 114-116.
Meie piiratud kindlustandev toovott holmas ainult 31. detsember 2017 loppenud majandusaasta kohta kaivat
jatkusuutlikkuse informatsiooni. Me ei teostanud antud toovotu raames protseduure varasemate perioodide
voi muu informatsiooni osas, mis on avalikustatud konsolideeritud majandusaastajajatkusuutlikkuse
aruande lehekiilgedel 4-73ja 118-125 ning seetottu ei avalda ka arvamust nende kohta.

Hindamise kriteeriumid
Oleme kontrollinud sotsiaalse vastutustundlikkuse ja jatkusuutlikkuse informatsiooni vastavalt GRI
standarditele. Meie hinnangul on kasutatud aruandluse raamistik asjakohane arvestades meie piiratud
kindlustandva toovotu eesmarke.

AS PricewaterhouseCoopers, Piirnu mnt 15, 10141 Tallinn; tegevusluba nr 6; registrikood: 10142876
T: 614 1800, F: 614 1900, www.pwc.ee
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Juhatuse kohustused
Kontserni juhatus vastutab:
sellise sisekontrollisi.isteemi loomise, rakendamise ja kaigushoidmise eest, mis v6imaldab koostada
pettusest v6i veast tulenevate oluliste vaarkajastamistetajatkusuutlikkuse informatsiooni;
jatkusuutlikkuse informatsiooni koostamiseks asjakohase aruandluse raamistiku valimise eest;
Kontsemi tulemuste m66tmise eest vastavalt valitud aruandluse raamistikule;
korrektse ja taieliku jatkusuutlikkuse informatsiooni avalikustamise eest.

Vandeaudiitori kohutus
Meie kohustuseks on teha kokkuv6te selle kohta, kas lahtudes meie piiratud kindlustandvatest
protseduuridest, oleme taheldanud midagi, mis viitaks, etjatkusuutlikkuse informatsioon ei ole k6igis
olulistes osades koostatud koosk61as rakendatava aruandluse raamistikuga.
Viisime oma toov6tu fabi koosk61as rahvusvahelise kindlustandvate toov6ttude standardiga ISAE 3000
"Kindlustandvad toov6tud, mis on muud kui moodunud perioodide finantsinformatsiooni auditid v6i
i.ilevaatused". See standard n6uab, et me oleme vastavuses eetikan6uetega, planeerides ja vii es 13.bi toov6ttu,
et omandada piiratud kindlustjatkusuutlikkuse informatsiooni kohta.
Kaesolev aruanne, sh meie kokkuv6tted, on koostatud i.iksnes Kontsernijuhtkonnale eesmargiga v6imaldada
juhtkonnal anda aru Kontsemi jatkusuutlikkuse tegevuste ja tulemuslikkuse kohta. Meie poolt teostatud
protseduuridja audiitori aruanne on koostatud vastavalt toov6tu lepingu tingimustele. Lubame Kontsemi
juhtkonnal avalikustada meie audiitori aruanne Kontsemi 2017. aasta konsolideeritud majandusaastaja
jatkusuutlikkuse aruandes, v6imaldamaks Kontsemijuhtkonnal t6estadajatkusuutlikkuse informatsiooni
kontrollimist s61tumatu vandeaudiitori poolt piiratud kindlustandva toov6tu raames. Me ei v6ta vastutust
tehtud too ja kaesoleva aruande eest i.ihegi teise osapoole ees peale Kontsemijuhtkonna.

Meie soltumatus ja kvaliteedikontroll
Oleme taitnud s61tumatuse ja muud eetikaalased kohustused vastavalt Rahvusvaheliste Arvestusekspertide
Eetikakoodeksite N6ukogu poolt valja antud kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (IESBA koodeks)
ja Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduses satestatud eetikan6uetega.
Meie firma rakendab rahvusvahelist kvaliteedikontrolli standardit ISQC 1ja sellest tulenevalt on kehtestanud
mitmekillgse kvaliteedikontrollisi.isteemi, mis sisaldab dokumenteeritud poliitikaidja protseduure vastavuse
osas eetikan6uetele, kutsestandarditele ning rakendatavatest seadustest ja regulatsioonidest tulenevatele
n6uetele.

Liibiviidud protseduuride kokkuvote
Teostasime muuhulgas jargmisi protseduure:
ki.isitlesime Kontserni juhtkonda;
viisime 13.bi intervjuud Kontsemi tootajatega, kes on vastutavadjatkusuutlikkuse informatsiooni
kogumise ja aruandluse eest;
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analiiiisisime Kontserni poolt rakendatud aruandluse pohimotete asjakohasustja hindasime
jatkusuutlikkuse informatsiooni haldamise, kogumise ja aruandluse koostamisega seotud
kontrollimehhanismide, siisteemide ja protsesside iilesehitust ja tohusust;
testisime pisteliseltjatkusuutlikkuse informatsioon aluseks olevaid andmeid, veendumaks nende
korrektses mootmises ja kajastamises; ja
hindasime jatkusuutlikkuse informatsiooni esitamise ja avalikustamise vastavust GRI standardite
avalikustamise noutele.
Piiratud kindlustandva t66votu raames teostatud toendusmaterjalide kogumise protseduurid ja
vaarkajastamise riskide hindamised on vaiksema ulatusega kui pohjendatud kindlustandva t66votu puhul,
mistottu omandatakse vaiksem kindlus kui pohjendatud kindlustandva t66votu puhul.

Aruandluse raamistikja hindamise metoodika
Puuduvad iihtsed rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikadja reeglidjatkusuutlikkuse informatsiooni
hindamiseks ja mootmiseks. Kasutades erinevaid aktsepteeritud t66votteid ja metoodikaid voib jouda
oluliselt erinevate tulemusteni, mis voib mojutada vastava informatsiooni vorreldavust teiste ettevotetega.
Seetottu tuleb Kontserni jatkusuutlikkuse informatsiooni kasitleda koos selle aluseks oleva aruandluse
raamistikuga (GRI standardid).

Piiratud kindlust andev kokkuvote
Tuginedes kaesolevas aruandes kirjeldatud protseduuridele ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis
sunniks meid uskuma, et Kontserni 31. detsember 2017 loppenud majandusaasta kohta esitatud
jatkusuutlikkuse informatsioon ei oleks koostatud koigis olulistes osades kooskolas G RI standardite
pohinouetega (Core-tase).
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