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Majandustulemused 2005.aasta I poolaasta kohta 
 
Peamised majandusnäitajad  
Summad miljonites eurodes 
  6 kuud 2005 6 kuud 2004 Muutus 
Müügitulu 19,4 17,8 9,1% 

Põhitegevuse tulud 17,7 15,3 15,8% 
Põhitegevusega seotud muud tulud 1,7 2,5 -31,9% 

Brutokasum 11,6 9,3 23,9% 
Brutokasumi marginaal % 59,7% 52,6% 13,6% 
Ärikasum 8,9 8,6 3,4% 
Ärikasumi marginaal % 46,0% 48,5% -5,2% 
Kasum enne tulumaksustamist 7,2 6,9 4,1% 
Maksustamiseelse kasumi marginaal % 37,1% 38,8% -4,5% 
Puhaskasum 4,9 5,2 -5,7% 
Vara puhasrentaablus %  3,3% 3,9% -13,5% 
Kohustuste osatähtsus koguvarast 58,2% 57,1% 2,0% 
 
Vara puhasrentaablus –puhaskasum / vara kokku 
Kohustuste osatähtsus koguvarast – kohustused kokku / vara kokku  
 
Kasumiaruanne  
 
2005.aasta I poolaastal kasvasid Ettevõtte põhitegevuse tulud 2,4 miljoni euro võrra 
ehk 15,8%, 17,7 miljoni euroni. Antud kasv oli kooskõlas ootustega ning tingitud 
peamiselt vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifi tõusust nii era- kui äriklientidele alates 
1.jaanuarist 2005. Müüdud joogivee ning töödeldud heitvee kogused kasvasid eelmise 
aasta sama perioodiga võrreldes kodu- ja äriklientide lõikes vastavalt 1,4% ja 2%. 
2005.aasta I poolaastal ulatus väljapoole teeninduspiirkonda osutatud  heitvee 
ärajuhtimise maht ligi 450 000 m3 st 9%-st kasvu võrreldes 2004.aasta sama 
perioodiga. 
 
Kasum põhitegevusega seotud muudest tegevustest oli 2005.aasta I poolaastal 0,2 
miljonit eurot, vähenedes  2004.aasta tasemega võrreldes 0,1 miljonit eurot. 
 
Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu jäi 2005.aasta I poolaastal 6,3 
miljoni euro tasemele, kasvades 2004.aasta sama perioodiga võrreldes 0,1 miljoni 
euro võrra ehk 1,8%. Võttes arvesse 3,1% inflatsiooni 2005.aasta juunile eelnenud 
aasta jooksul on ettevõtte reaalsed kulud tegelikult vähenenud. Kulude sääst on 
saavutatud paranenud hangete ning põhitegevuse tulemusena.  
 
Ettevõtte brutokasum 2005.a I poolaastal oli 11,6 miljonit eurot, mis tähendab 2,3 
miljoni euro ehk 23,9% suurust kasvu võrreldes 2004.a I poolaasta 9,3 miljoni euro 
suuruse brutokasumiga.  
 
Selle tulemusena paranes Ettevõtte brutokasumi marginaal ulatudes 2005.a I 
poolaastal 59,7%-ni võrreldes 52,6%-ga 2004.a I poolaastal. See peegeldab Ettevõtte 
võimet kontrollida kulusid ning saavutada müügitulu kasvu arvelt suuremat kasumit. 



 
Põhitegevusega seotud kulud suurenesid 1,9 miljoni euro võrra, 0,7 miljonilt eurolt 
2004.a I poolaastal 2,7 miljoni euroni 2005.a I poolaastal. See tulenes peamiselt 
ühekordsetest aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) kuludest seoses Ettevõtte 
noteerimisega Tallinna Börsil.  
 
Esmase aktsiate avaliku pakkumise kulud kokku olid 1,6 miljonit eurot, millest 1,2 
miljonit eurot moodustasid teenustasud ning 0,4 miljonit eurot personali lisatasud (iga 
Ettevõtte töötaja sai 639 euro suuruse preemia). 
 
Ettevõtte ärikasum 2005.a I poolaastal oli 8,9 miljonit eurot, mis tähendab 0,3 miljoni 
euro ehk 3,4% suurust kasvu võrreldes 8,6 miljoni euro suuruse ärikasumiga 2004.a I 
poolaastal.  
 
Dividendide tulumaks kasvas seoses suurenenud dividendimaksega 0,6 miljoni euro 
võrra, 1,7 miljonilt eurolt 2004.a I poolaastal 2,3 miljoni euroni 2005.a I poolaastal.  
 
Ettevõtte puhaskasum 2005.a I poolaastal sisaldades ka ühekordse aktsiate esmase 
avaliku pakkumise kulusid oli 4,9 miljonit eurot, mis tähendab 0,3 miljoni euro 
suurust vähenemist võrreldes 2004.aasta sama perioodiga.  
 
Bilanss 
 
Ettevõtte koguvara oli 2005.a juuni lõpus 147,5 miljonit eurot, mis on 12,3 miljonit 
eurot suurem, kui 2004.a juuni lõpus. Käibevara kasvas 5,7 miljoni euro võrra.  
 
Materiaalne ja immateriaalne põhivara koos lõpetamata ehitustega oli 2005.aasta 
30.juuni seisuga 124,2 miljonit eurot, kasvades 4,3 miljoni euro võrra võrreldes 
eelneva aasta sama perioodiga ning kajastades ettevõtte investeeringuid varadesse 
tõstmaks klientidele pakutavate teenuste kvaliteeti.  
 
Lühiajalised kohustused kasvasid 5,5 miljonit eurot peamiselt suurenenud tulevaste 
perioodide tulude tõttu (2,9 miljonit eurot ettemaks põhivarade müügist ja 3,0 miljoni 
eurone kasv aasta jooksul tehtavates pikaajaliste pangalaenude tagasimaksetes). 
Pikaajalised kohustused kasvasid 3,2 miljonit eurot, ulatudes 2005.a juuni lõpuks 70,6 
miljoni euroni. See oli tingitud peamiselt EBRD laenu 7 miljoni euro suuruse viimase 
osa väljavõtmisest, mida vähendas 2,8 miljoni euro suurune laenu tagasimakse 2005.a 
maikuus.  
 
Rahakäive 
 
2005.a I poolaastal oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 7,1 miljonit eurot, mis on 0,2 
miljonit eurot ehk 3% suurem võrreldes 2004.a I poolaastaga kajastades kasvanud 
ärikasumit.   
 
Raha sissetulek I poolaastal oli 2,2 miljonit eurot võrreldes –1,5 miljoni euro suuruse 
väljaminekuga 2004.aasta I poolaastal. Raha ja raha ekvivalendid olid 2005.aasta 
30.juunil 8,7 miljonit eurot st 4,9 miljoni euro suurust kasvu võrreldes 2004.aasta 
30.juuniga. 
 



Dividendid ja aktsiahinna muutused 
 
2005.a I poolaastal maksis Ettevõte 7,2 miljonit eurot dividende 2004.a tulemuste 
eest.  
 
Alates 2005.a 1.juunist on AS Tallinna Vesi aktsiad noteeritud Tallinna Börsi 
põhinimekirjas. Aruandeperioodi lõpus 30.juunil 2005, oli AS Tallinna Vesi aktsiate 
sulgemishind 11,33 eurot, mis on 23% suurem võrreldes aktsiate esmase pakkumise 
lõpphinnaga (9,25 eurot).  
 
 


























